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Sovyetler 
81 r stat istik ! 

Kutub )lOWe Amerl· 
kaya gidip gelmenin 
çarelerini arıyor 1 

-·-
Amerlkada hesap. 
1_.amı•ıar; SeyrQ•a
'ferdekl kazalar, 

harpten fazla 
adam öldUrmO• 
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Habeşleri kışkırtan J Almanyada · Yahudi düşmanlığı 
esrarengiz ada.m: Kocası yahudl olan bir kadının 
Lav rr e n s I saçıarını kesıb, bovnuna: 

Musollnlnln bugün ''Ben yahu d i i ı e 
cevabı beklenlyor M•• b b l d 

Habeş kadınları ı'nücev- nnase ette u un um,, 
h l · . t .., Diye levha takmışlar ••• 

er erJD) va 80 ugruna Kat:ollk malları 

1 mQ•ader• sabyor ar olunuyor 

lr ınglltz gazetesi dlyorkl : Bir Alman gaztesl 
--__.::;;...---=------__.;..- - ~n PO&taya itiraz 

Muollnl, Habeşlerle harp etmezse ediyor 
başka yere saldırır <1'ann , IUadl 1t1//fod.aJ 

Büy~kada vapuru 
Bugün ne haldedlrl 

4'lrl .,_ aOtlem oapanla belıçi tarahntlan yapılan balaçecilr.' 

~azısı 4 ·anco sayfada) 

• • ........... --. •••• ,.... 11 ·--·····---

Yeni denlzalb 
gemimiz ' 

Bir müddet e'V'Yel lıpan,_clan 
alı-.ıı qlaa reni clenizalh ıe· 
mimizin teajibeleri bitmittir. 
yakında ad konma •• baırak 
çekme tinai ıapımMtv. G.. 
miye Gür adı Yerileceldir. 

. Oiltall 1'8ltlm 
()' ._, 4 IJncllM) 

Pollsler 
Mef takmıyacak 
Kllı~arı da 

d•O•••vor 

8an PDMlld8 Ç1kar81c Alman 11•z ....... ın 19mtna utnY•n reellW 

K U M A Ft. D IE A D 1 : 
~- - - -~ -~ - ___., 

eltali yüziinde 
bir cinayet işlendi 

Dün Şiıhane yokutunda bir ya. 
ralama vakuı olmuıtur: 

Şifhane yolnqunda Alibey a· 

rar vermiıtir. Dün alqam üzeri 
Hakkı yokuıtan çıkarken Ha· 
aan an11zm anüne çıkmıı: 

- Hem teftaliyi abnazaın, hem 
de küfredenin ha! Al iiyle iıe. ce
vabını vererek bıçaltnı çekmiı, 
Haldrmm aol bafrüne iki, aol ko
luna bir kere aaplamq, kanlar i . 
çinde r•e termit tir. 

Haldmım feryaddna ahali ve 
abda memarlan yetiımit, Haaa· 
nı elinde bıçaiıyla birlikte yaka. 

kinci parti oyun oynanmamıf, i- IUiuflardrr. Hakin pek yakında 
kisi birbirlerine darsm bir halde lndunan ııhhl imdat otomobili ile 

parbmanının kapıcııı Hakkı ile 
Şiıhane ıarajı kapıcııı Hasan üç 
sün enel aparbmamn kap111 ö 
nünde bir kilo ıeftaliaine iakam 
bil oynawılardır. Hakkinın talii 
yaver olmamıı, yenilmiı, Hua · 
nm hile J&pbiına sahip olarak 
Gfretmittir. Bu küfür üzerine ~ -

•Jnlmıılardır. Sen Jorj hastanesine kaldmlmıı· 
Halrlcmın hem teftaliyi alma tır. Yaralan airrchr. Ve .az .ay~ 

maaı •e U.telik küfretmeli Hua· iiyememekteclir. 
nm içine dert olmUf, nih~yet bu (ikinci aayfflllil bMar aalgtttt ~ 
küfürlerin acı~ını çıkartmaya ka-J ksndald yaa111 obpt1.) 

Uypeşt takımı 
Yann ilk maçını Beşiktaşla 

Taksim alanında yapıyor 
· (Yazısı 4 Onca saYfada) 
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Habeşleri kışkırtan 1 

esrarengiz adam: 
Seyri tafer 
kazaları 

Harpten 
t zıa 

Kahvelerde nasd 
kumar oynanıyor? 

LAvrensu "Asıl kumar, karpuz mevsiminden sonra 
başlar ve elbise modası gibi değişip durur?,, 

Kurban veriyor 1 Bet OIİ ıUn oha1or. lir IÜll .... , O)'llantr4ı. K-.ar da •ittabl alt. 

Musollnlnln bugün 
cevabı bekleniyor 

Nn;.11, a - EmniJet Di. baada otururken birdenbfre tele- mıtaltı ile oynanırdı. 
nktlrlüjü M)T.IHfer kuaları • fon çalmaja batladı. Ve mulıata• Altmıf&)tı moduı evvelki ıene
llln inünll almak için tiddetli bım olaa bir bdmla aramıada ., .. kadar ıcır•tı. Sonra Mrdenbire 
bir lllllcaclelere ıirlfmittir. Bu fÖy)e bir konuıma geçti: bom ve poker oynanmağa batladı. 

Roma 2 - Eararenıiz bir adanı ''abı beklenmektedir. Bu cevap münasebetle her tarafa harp - Alol Orası Haber gaut .. i Pokerila ea çok sizde oldula sene 
maiyetinde atkerler oldulU halele yann ıeleceil umulmaktadır. 1 kurbanları ile ..,nlMI• kaza. mi? enelkl ... edir.Ceoen Hae •e pra 
~abet llllDtakalarmı ıentek hal Bu ceftp ıefdlktn IOnra kil 1 larni4a ölenlerin ıııaildanm mu. - Evet! fa oyunu çıktı. Herkeı prafa oy• 
kı nal>et lmparaı.una aadabt~ 'l'ar aareti Habeıiatana hlldirile· 1 kaJeM eclea bi afifler konmuı· - Ben bir olaıyucunuama. aamaja batlaclı. 
ve ltalyaya kartı harbe davete~· ~ek ve uluılar kurumu kodMJine r tur. Bu alltlerde fUDl&r yuılı. Sizden &ir ricam ftr. !on zaman- -... Btı ıne? 
mektec:lir. Bazıları lN esrarengiz vı 1~lecektir. dır: larda kocam daruı dururken ku· - 811 eeae daha heatıa belli 
adamıd metJaut Mitalay LaYNbt, lıı•lll'llll-tlllmırııı111-•nııwııııı•111tllllflll "S.,.._.,• Jtwkri .W.e mara alııtı. Kazandığı paraları delil. Aııl kahvelerde oyun ve 
ballları da lnslll• Yüshat111 Mu•oı in 1 Hab•I•• barpttn clW pahallJ& mal•la· kahvelerde yiyip bitiriyor. Eve kumar karpu mevıiminclen Mil • 

Bremley oldufunu taylüyorlar. tanda olmazsa yor. Son 18 ay zarfında 51.200 metelibis dlntif • Ne yapaca • ra, el~ dofruau luta dolni bat.· 
Adiaababanın kırk killlelerln.. tt••ka yerde harb kiti ölnaüt, t mllyon 304 bin ki- ı iımı tatırc1ım. Size müracaat et· lar. Şlındl herke• kırlardadır. f 

de her ıün uluıun yurtseverllk edecekml9I f fİ yarala1111u1tır.,, 1 mele karar verdim. Bari bir ıey • - Demek oyunların da blyle 
~ -.Jair 911aakt..&ir. lnailizce "Sunday Refree,, smteain- ...... -... ... 1 ..... ... .. ••ı• 1111 ı ler )'UIDIZ da lrah•eletde lCumar naotliaı .arf 

Saı.hlan ı .. aitm•sden enel • ltaı,a .......... " HMet ~ A 1 k• 1 oynanmumın ön&ne geçilsin! - Ne demenin, elbette t Kısa 
lenflerle ..;.......,., IObklaT·"·· dola7UI)' .. ,.. ..... ,...... ......... ZI 1 ıracı ar Bu nevi bir müracaat ilk .Jefa.... ... .... paatalon modaları nuıl 
mannralar yapmaktaclnlar. :...-:, a6 nnahurir acGmle ......,. Sinem k&yünde oturan Ed•ar • ki oluyordu. Matbaadan çdd1111. detltlforta oyun modaları da ay• 

Hahf lradıalan inanama tara- -.ı. M•tollnl ._, ._. ...... i. dm aynı 1e111tte kirada bulunan Sevki tabii ile köprüden Calataya le deiitiJor. Sonra ,.Jms oran p
fmdan açılan iane O.telerl lier ,.ein•ııllr. IWtetlttu4a Wt oaa.... bir m .arü. ld•ardan ldtacuı geçtim. Oradaki büyiik kalıv•ler- titleri detil, oy\lnlar da de~tlr. 
aGn t•pnakfadır. ll•k kadmta1 ...... ~-- ._. ••••lııllr .... ,..z Mari dün ev ealaiblai kira verece • den birine ıirdim. Bir .... 'balcarwm b..trMe bir 
1111"cND llltl~lanna talaalt etil!• ............. ••• 11 ... ~ .....,_ ii bahaneaile eve çalırmııtır. Ed. Bir kö!ede dört kiıi Yetil çuhalı tavla modasıdır. alır, yürür. Bir 
mek Uııere möcnheratım •'- :. "::""-' -:;:,-.,....faelatlllln ... ":ı• vard içeri ıirer ıirmu Mari ve bir muanm batına geçmiıler iı • ıen~ bakaramız berkea domino i .. 
mqlardır. • Mweoffe.:::.. laaletl n:;::ln ta~ kocur Vtso Uıerllle hGeum ede • kambll oynuyorlar, biraz atede temel• bqlar, Basan ela dama 

Acllaababa, 2 -A•U.baltada wı ._...._ (MtllltWir). rek kendltlnl dhmtltler, yeleli. bir ta-.la partlıl etrafma bir tllril modur b&flltterlr. 
cıkan "Mabet S..I,, ıwteel f1ID v-... ........... .ay.__ Hüe- nin celtinde ltaJunan lfbDüt bir,. kalaKlık toplanuı. Yanımda da - Lklcla mi Jcahyeye slclen. 
lan yuı1orı tittaa..,... Wr baakbr. a. lulai• ab, kordon ve iine ile iki lirumı iki kiti ualf opuyor! ler çoktu, timdi mi? 

Asfınk&r lrir tlJW takip et . ..... ............ ....._ ..... ı de Wlri ahmılar, ev sahibini kapıdlf&rl - Dart, Uç daha eder 1•dl. On - Ealdcla pis daha fula i&IL 
meıtek ltalyayı w .. hlcmaa t4' M~i;1;8v~•=t etmlılerdir: EY kir&aı almak ilmi- da hu, eder OD redl, Bu da kırk. Saltalıtan ... pruma kadar hat 
.tk etmif olacaflz. Bls harıtı an . Napoll, 2 _ Kklnal ftpara dUn E- eliyle eYe ııren E~Yard clofl'uta Etti mi altmıı yedi? 0~ pderlm. ta itam 1&balaa kadar apk blaa 
cak uim1cir Mr t.ttı haiebtlı rttnye bef1h ukerlı •Phant si . karakola altmlt, ıik&1ette halana- - Bir ..,.ıı, bqka bırteJ itte • " her umaq •it• •ima dolu olan 
t..ın edeblllris. 8ant .... ,.,.. tilr•llfttlt. rak kan koca11 ,.kıl•lt•mıfbr. mem, ha1cll Hyek, haydf ılr.,.ı. kahY•l•r Yardı. illi tane, altm11 

ıtal .... 1 .. L-~ f-L- 11111111111111-.dllllllhı.ıııırııııııııuı D teni. Hop tamam r... tala•..., ..... _,._._., __ ---.. ~. 1•11 uın eme .....nz, -• ,. .. "'1111111111''""'" _ ()nbet aW ay lmlT y 1* •• ._..... ...... ,_ 1 

harp iıtiy.oraa dayananı! Mabet v· Habeeıstana gide- Çocuklara bet bahte dübete ... el nlnı;..:. d ,:... Ne idi 0 slalerT Soaralan ..,.._ 
luıu büyük hir atlk6n~e .ıu.1ar c:ck ıtalyan bom- rapılacak e a rolar •• Dlharet ıln&malar mUtı. 

tabii 

kururn''.konıeJinlnkararmrbekle. bardıman tayyare- Ura, tarafmdan yeniden tehrin Cıw wler kalweyl clolclanaror. rllelmlılaıantnulaa..-gm. 
mektedır. ıarl Vunanlatana b8f Jtrla4• eocuk ilahe•~- .Jıkamltll kQdlanma flllitJJ4n, iller. Bwnmla ,....._ , ... ı• 
~. , A""fftdJ• ......... ~. tn cek caktrr. Bunlar Şelızadehaıında, tavlanın tıl$ırdılarıpa ve 4pmlW>' ti'İ.P IJmM,,erua itte. .. 

Franaız, lnıiliz, İtalyan mu· (Mançeater Gardiyandan:) Fmdddrda, Nlpntllflllcla ft Hali- ların pdıtclılarma biıt11or. ı..;;.. 0~ bir.., ....ı. » 
r:ıbhularının C.nnrede bir ara wı:..U::;:~!~=l~wn ..;:: ela hmls teepit eclllmlJ.• Wr J• Bu eanada kahftd yanana JÜ- terim. ICala..CU. hafta tadil rap. 
Ja konutaalarıaclan IODra Hal.et ini._ ..-çeeelr Olan alb ltalym -.. rWe olaa.ldar. l&f&l'Ü ne içmek letediliml eor. mak llterle mi? 
. ltalya itini elbirliiiyle baprmak bardıman tayyaresi, Yunaniatancla ben· O du. Bir çay lllllU'laclan. KaJayede -Ela, Ms de lw•a. lhdm ~. 
yolunclakl ...... whddar ber ... .... .... ........... Maa1ene edllmtyen herk• OJUllA clalmqtı. Bundu... elbet lttlralaate datlpcmm .,. 
taraf ecllh.ı,tır. • deni• lnglll• otomobil ve otoblaler tifade ederek kahveciye kahveler- 8Gt8n hafta~ ........ olaalr 

İtalyanlar HU..lataa Mlı1an1 fllo•u de ne tekilde kumar oynandıfmı ilw• iılarup dinlenmeden çalqı-
dakl tlOI aalaımumı lmu edn L•..., ı - ini ..,ıhlar._ M. . OtGmDMI." oeobltleria ıene • aordam. Bir ln J(büme f\lplieli n zj Bi.. e .titr ıün istirahat •e-
Jnletlerln 1•lnıs kıaıll ~ralarrn- ~- Wr ........ entp ••••, lık _.,_.ı_.ı Wtmlttlr. Muaye• tüpbeli baktı. Sonra em·.1·yet ı• - recek olan kanun bizi çok aevin-

d 
L- la D ... •ke• l..ı,.. - u .. r.- •illa ne edllml1en .... _ ....... _,__ d" kt" B k L ' •t • a avnapna nm, haaa Ha1Nfll. . 

9 
• •--. • -ı Hıuan tirmit olmalı ki fU cevabı verdi: ırece ır. ence aavwı.ffın 

tama ltlru etmnı•lal lltlJ01du =ı~::.::ti,.~~ aalafplıri cna!afldırrJıcaktır. - Bizim kah•emiade kumar tatil ~a pua~~a ltatka, ~:fta 
Buna, aluelar Nlfelffl de lsartt- •ıh• ........ ,..,slrNda.... lirle· 0 • • oynanmaz. Baıka kalıvelerde de Jçlnde ller llan111>1r aGrı olab: hr • 
nu,aoaldr. lnıtll•. Framm. ıw. mit*· &ldvln lngıltz oynanıp oynaıııaadstmı bilmi10 - TD ki Fra 
YH toplantı1mm huldatu a1q. merlk nın UIU•lar k il 1 Jl u • rum. !ıkiden hemen hemen her t- Je • DBIZ 
.. 1am, .. ,. .. c1 .. 1 .. 1er taraım. kurumun manevı ı: y ur tU yerd. oparurc1.. a.. on ıiruına tecım auıaımaıı 
dan da ıhla ıeclrllmal ••rt yekınıııı Llillra, ( ) - BatMlraa kadar OJD&nAD ta•la partileri ılr- imzalandı 
koaaf'llmaktadır. V....,._, 2 - C•ar 1-tb• k. Bal•ln kralı ..... Janm laat düm. TaTlanm altına iki kiti H • r..a.. ı (0..) - TMIJe • ,,_ 

Toplantılar .ı..._ ....,.,. la :,':"•it puteellm IUlan ..,imi, kMar lterôer kalmııİardrr. ter lira kOJUp OJDMll&la lıatlar • • ...... • ... ,.m Wr T .... 
mlddet watfmu llslH ........_ "Ul•lar Kana• kow)i ıeaı,... . Bu müllkat, BalclYiaia kabine- lar. Karlteden paralan oldatu •laı • 1 

'z ••fbr· 
lerin kabul cevapları ıelclili tak- Habef lhtillfı için hanı çar..ı balma· 1i tetkil etm•indenberi kralla ilk yerde lnraksp slder. Ame kad~ 
'clirlle uh111ar kurumu toplaacrak ya çalışırken Amerika h&ktmetlyle anüllkatıdrr. Dqandan OJUDU MJl'•dealer de 
bu proje hakkında brunu ' halkının dostane btr çare baluaabtle ~ o • hazan 1"mlardaa blrlal tutar. o . aletler 

• Yer.. cettal •• banpn konnacatnu umduk· V d K.,JOl'k, 2 - lflclklarclu Amerika 
cektır. "' ıarını bildirmek isterim.,, apur 8 'J8DjpD nun lehine habH ıirltlr. Ve O ela da UI ldtl ll•lftlr· Dl• .... mit. 

Habetiıtaaın bu karan kabul Ba cUynle Amerika11111 Ulualar Ka- Mtıano, 2 - Orto sölüncfe İfliyen tavlanın altına ittedlll kadar pa- ldf lllr tırtma alaclan .... Jlnd 
eclecli ıamlı1or. rumuna ve bilhassa lngiltereye ma - •ir "Pur4ıa,..,... plmrfbr. Yolcular ra koyar. ı.ı*ts .-....ı" Jlll"'t kl1ll ka· 
Mu•ollnlnln cev•b nm btr yardımda bulannıak tatenll • Mlıilden 1.U.- .,....1nartan1mı,. Sonra kumar ornamü ,..ak• 1*1an batlnuftlr. 

beki en lyor dll'l 111!enmellte Yt tnrlllz el~ Slr tir. v:.,.••• ~ Wr • ,.._ .a. dilcll. F&kat bana ralmen bam 
Cenevre 2 - Lay·• Eclea ile L11a•7 ıa dUn Amerika -.ı.ıwıııtı ..., ..,.. •ti r-.e.r. kahYelerde ...ı-11 ..a-11 IWR•bb • lld .a&.ııı ~-• MlJlk L.L. ---
. . .. ' .., nı ziJant ettiiine lpret deilmektedir. •- •- -ı- •-~ .,... __.. 

Aloıaı dun alspm aaat 19,41 den yorclu. Yalnu ba 1efer paralar 18rle lllmlal haM y .. lllmla 
20.20 Y• kadar Frauas deı.,.ı .. Cenevre Paris Kalpazanlar tavlama altına konmu, kahYeci· .apumaluk Şirketi idare medial 
rinln iadill otelde ....._..arda• ye Ye,. her iki tanfm emin oldu- reitl 
riDia inclili otelde ko ....... larda Ekspresi kazaya peşı·n~e iu batka lürlne 'Yerllm•I• bqlan· ~a.,ı'- 'aJe Baın 
balunclular. Bunclıa IOlll'a karat utradı u clı. ~j "~ K, ~j (lj :1 

ıuretini lıalırl•mak bere mütte Pariı, 2 (Ozel) _ c.n..,..1._ Parl- ( ) Prafa, poker ,U.l blwnWI o • R U Ş E N' in 
filder toplaıımıtalrdır. Diler ta. .. ...... olan ..,,.. birik bir JUnlan, clomlao, uall lcba '- ka· c.a-.. ı c:umarteel sGDG IUt 
raftan Baron Aloisl ele telefcnıla ır-,. ....._. ..... E...,.... ..ısa.. ra. tabtap lfaret ecllllrdl. Neticede 11 de •a..ııae 1ta..aL.•- __ ..ıı..ı• 

ti De ateı9iü derhal ~. ıc- ki kuuuna heta lamr V• _...,._ ••• .... 
M. Muaolini ile IBrlltmllflGr. laeldanda daha taftillt almame-ıtır. un m para p ' tWe 4oldor lnket a., ..... 

Mümkün olthata kaclar aeel'! p t I k kay'*lenler ona lclerlerclL ............... Wdınluak Tı 
bir anlqma temin etmek için, La. e ro uyusunda - la tok hanti OJUDla -ar Ylld,.......... .... ... ..... 
Yal, Eden ile Alom ulatlar Jana. patlama oynamrl 1 tan - M11••· .... - ..... 
mu renel ...,et.lain .t,afet da .,.,,_, • - Bir '*°1 kuyu- - yıbwnWI, lıtma tltlrlleceldlr. 
•etini reddettiler. ıuncla Mr patlum olmat on İKİ ölmüt· - ani poker mi? ' °' .ı-ıtd deı..-ı .._... P:f"': ~Gst:ii;.. ...::. ~":.. ~:--.!' !ı ~ .:!.: llUlldlP .... .,. 
arma ıece e devam ederek Jra. P • 1 H-.... __ -!,_ ...... y kında moda 1 Dört 1..- 1 Teerllbell H muktedir Mr mall-" 

rar IUl'ed f.ia1clcmda aatamk a! a111, - _._.-um -· o uyor. ~sene e~e. anıyor. Talip olaıtlar Balatta 81 • 
•-J-~- ~ı aa-.:~'lialaln ranunnelerine lcarp dfla J'W protesto _ • , .............. en ıBzde olan oyun altmıtaltı ıdı. J reyya Pqa fabrikasına müracaat et • 
--T"anur. ,,._... pa..u _.. ........... ,..,......tır. Her z-de, her ka1wec1a aJhnqalt:ı 11n1er, 
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13enün q&iişiim: 

Pai-öiôritopluyorlar 
işleri yapmıyorlar ••• ~an kurtaran 
· . ve, bu da, ne yazık ki, kontrol ıstasyonlar1 

Yaş 
1T1eyve 

Fordun 
hesapları 

d ·ı · ·· · ? BUdcedeki tahsisatla e 1 mıyor, cezasını gormıyor. yenileri yapılacak 
ihı·acatı iki sandık defter bir 

yıJda tetkik edllecek 

Kabataş havuzu, lfte böyle şalranedlr ••• 
Fakat bir de yanına yaklafın ... 

Şu manzaraya bakınız... lstan
hulun ne güzel tehir olduğunu 
göstererek seyyah celbetmek mak 
ıadiyle tertip edilen propaganda 
\citaplarına dercedilmiştir ... Cid -
den güzel ve lıtanbula haa bir 
manzaradır ... 

Ortada dikili duran taı, Sulta.n 
Mecit tarafından dikilen bir ahi • 
dedir. Atın bulunduğu yer. dalga 
kırandır. Dalgakıranın arkasında 
kayıkların, yelkenlilerin f rrtınalı 
havalarda barınmasına mahsus 
bir havuz vardır. Kabataı iskelesi, 
orRcıktadır. iskele, vapurların, 
sefaret muş)arının, hususi motör • 
ie~i9, araba vapurlarının yanat • 
masına mahsus olduğu gibi, yaz 
günleri, halkın tıklım tıklım do • 
luştuğu bir gazino halindedir. Ci
vardaki mahallelerde oturanlar, 
biraz nefes almak için buraya ge
lirler ... 

Gene tam iakelenin yanında, 

gümrük muhafızları kulübesi var· 
dır. Sandalcılar nöbet beklerler. 
lstanbula gelen mahrukat bu is · 
keleden nakledildiği için, bu ha· 
"Vuz etrafında kalabalık bir iıçi Ye 
esnaf kütlesi vardır. Elli adım öte
de bir mahalle yükselir ... Yirmi a
dım beride inhisarların yeni yap· 
hrdığı ve bahçesini zevkle tanzim 
tıUirdiği dört büyük bina göze 
~arpmaktadır. 

Havuzun tam önünde tramvay 
durağı ve açıkta yiyecek ıeyler ıa· 
tan dükkan ve seyyar satıcılar 
vardır ..• 

• • 

bir kayıkla her sabah adam do • 
Iaıtırrr, biriken molozları dışarı 

attırırdı. Fakat, şimdi para topla· 
nıyor bir şey yapılmıyor! 

* • * 
Bu i§, yalnız Kabataş haYu2u 

meselesi değildir. Görülüyor ki, 
1 

bütün evkaf, belediye, şehir, ce· 
miyet meselesidir. 

Ne bakan var, ne kontrol eden ... 
Halk, parayı veriyor ... içtimai va· 
zif el eri görmesi icap eden makam 
lar ise, bu vazifeleri görmüyor. 

Mütevelli de, müteahhit de, o· 
nu kontrol vazifesi olduğu halde 
kontrol etmiyen de mes'ul tutul • 
malıdır. 
. Bu gibi paralan toplayıp itleri 
görmiyenler bütün çirkinliklerile 
(hile yapan esnafı belediyenin 
tethir ettiği gibi) isimlerile, fo • 
toğraflari ile teşhir olunmahdn· ! 
Her türlü cezalara çarpılmahdır-
lar. ' 

Hatice SUreyya 

Bir Fransız 
gazetesinltJ 

Atatürk · 
Türkiyesi 

tlakkındakl yazısı 
Pariate çıkan lntrancigeant gazetesi 

M. Marıel Sovaj'ın "Nikabını atan 
Türkiye,, namında bir röportajını ne§
retmektedir. 

Türkiyeden ve büyük §eften samimi 
bir lisanla bahseden bu yazının bazı 
dikkate değer parçalarmı alıyoruz: 

Eskiden, heyecanını birşeye bağla
mak İçin ıabrrıızlanan yolcuya Ayasof
ya kubbesini gösterirlerdi . 

Şimdi, unktan, Saraybumunda, teh
zadelerden millete intikal eden sedli 
bahçelerin albnda duran Atatiirküo 
heykelini gösteriyorlar. 

Çanakkaleyi, ve Marmarayı geçtikten 
sonra Halicin pek çok tasvir edilen kı
y111nda, sultanların eski serayının eşi· 

Bir müddettenberi n:ıemleket 

kıyılarında bir inceleme (tetkik) 
fezisi yapan can kurtaran (hhli. 
siye) genel direktörü Necme ldin 
şehrimize dönmÜ§tÜr. 

Can kurtaran genel direkt3rü 
bu gezisinde, bu yıl memlek-,thı 
kıyılarının bazı yerlerinde ya •1.l. 
n1asI kararla§mış bulunan can 1<i!r
taran istasyonları ve deniz fener-
1 eriyle, sis düdüklerinin yerleırini 
tespit etmiştir. Necmeddin bu hu
susta ekonomi bakanlığına bir 
rapor ve bir proje verece~fir. 
, Bu yıl bütçesine yeni c':i.n kur
taran istasyonları vücud:. getir
mek için tahsisat konulmuştur. 

Diğer taraftan hükUıne~ ,;mdi 
özel (hususi) l ·.r idaren;n t.Hnde 
bulunan fenerler ~§İni bu ;Jau.nin 
yakınc:~a bitecek olan imtiy;ı~ müd
detinden sonra can kurtaran g~ 
nel direktörlüğüne vereceği için 
geçen yıl tahlisiyenin yeniden kur 
duğu fenerlere ilav olarak bu yıl 
da yeni fen erler inşası için tahsi· 
sat vermiştir. 

---o--

Berllnden bir Türk 
daktilosu isteniyor 

Berlindeki Türk tecim (ticaret) 
odası İstanbul tecim odasına bir 
mektup göndererek Berlin odasın
da çalışacak türkçe ve almancayı 
bilir bir daktilo bayan gönderil
mesini istemiştir. Bunun için oda . 
la yakında bir toplantı yapılacak. 
tır. 

-0-

Halkevinln koro 
dersleri başladı 
Halkevinin kararı üzerine ge 

çen yıl olduğu gibi yeni Türk mu

Httkdmet bu iş üze
rinde büyük 

bir önemle çalışıyor 
Öğrendiğimize göre yaş meyve 

ve ıebze ihracatı itine büyük bir 
önem (ehemmiyet) veren ve bun· 
da muvaffak olunduğu takdirde 
memlekete büyük bir gelir temin 
edileceğini yakından gören hükU· 
metimiz bu meseleye yeni bir veç· 
he vermeğe hazırlanmaktadır. 

Ziraat Bankasın.,, yaş meyve ih· 
racatı yapanlara kredi açılmaaı 
ve bu işin finansal (paraca yar • 

dını) edilmesi için salahiyet ve • 
rilecektir. Tabii bu yardım, isti -
yenlere yapılacakbr. Fakat daha 
ziyade zirai kredi kooperatifleri 
yaş meyve ve sebze ihracatı yap
mağa teşvik edilecek ve koopera• 
tiflere bu ihracat için mevcut im· 
kanların üstünde kolaylık göste· 
rilecek ve kredi temin ~dilecek -
ti~ \ -

Dün bu hususta ~elirimiz'den 

sık sık yaş meyve ve sebze ibra • 
catı yapan bir tecimenle görü§ • 
tük. Bu zat diyor ki: 

"- Bence kooperatiflerin ih • 
racat yapabilmesi iıi biraz güç • 
tür. Bilhassa dünyanın her yanın

da tecim işlerinin ııkı bir çember 
içine alındığı bu zamanda bir -
çok zorluklara göğüs germek la • 
zımdır. 

"Bize gelince; evvelce Ofisin 
latanbul tubesinde yapılan bir 

toplantıda fikrimizi söyledik. 
Biz ne prim, ne de kredi istiyo • 

ruz. Türkofis bize Avrupaya ma • 
lımızı gönderecek doğru ve ucuız 
bir vasıta temin etsin kafidir.,, 

!Iİkisinde bilgi sahibi gençler ye- --------------

tiıtirmek ve ses sanatında istidat- Mr;. ~-L İ J' T ~_ı 
Iı gençleri ayırmak üzere koro ·~ _ W li 
kursları kurulmu§tur. Bu kurs
lar dün akşamdan itibaren Alay 
köşkünde çalıtmağa başlamıtbr. 

-0-

ilan -çe afiş 

resimlerini belediye 
tophyacak 

Anadolu ajansı ile uray (bele
diye) arasındaki ilan ve afiş mu· 
kavelesinin bozulduğu ve işin hak. 
yerine (mahkemeye) geçtiği ya· 
zılmıştı. Uray tarafından dün 
~ubelere yeni bir yayım gönderil. 
~i,, ilan ve afiş resimlerinin bun 
dan sonra uray teşkilatı tarafın -
dan toplanmasına karar verildiği 
bildirilmiştir. 

Ajansm makbuzunu gösteren 
?erden resim alınmıyacaktır. 

Vara landı 
istiklal caddesinde Halu otelinde 

kapıcı Mihal pencereden odasına girer· 
ken düşmÜf, yaralanmıf, Senjorj hastı\· 
nesine kaldınlmışbr. 

Nara atmış 
Kaıumpaıada Bahriye caddesinden 

geçen Fethi nara atmış, memurlar tara
fından görülerek yakalanmışbr. 

Olur şey değil 
Taksimde Sakızağacı caddeıinde o

turan sekiz ya§mda Tanaı sokakta oy· 
narken bumunu dıvara çarpmıf, yara
lanmışbr. 

Zavallı hamal 
Antalya anbanna gelen kanaviçe 

denklerini arabadan alıp anbara taııyan 
hamal Urfalı Mahmut dü§mÜş, denk 
altında kalarak ağır surette yaralanrnı§, 

Gümrük resmi kaçakçılığı yap
maktan ötürü sekizinci ihtisas 
mahkemesine verilen F ord nıotör 
kumpaninin İstanbul fabrikası er
kanı muhakeme edilirken hak.ye 
ri (mahkeme) F ord fabrikasının 
son iki aylık hesabının gözden ge
ç.irilmesine karar vermit ve bu 
tetkikleri yapmak üzere de yem'n'. 
1i bir heyet kurulmuttu. 

~eyetin gösterdiği lüzum üze
,.ine sekizinci hal<yeri F orri 
fabrikasının kurulutundan her; 
kullanılan bütün defterlerinin ve 
bütün evrakının bu heyet taraf1n 
dan tamamen kontroluna kcuar 
vermiştir. 

Bunun için F ordun büyük iki 
sandık tutan derterleri bi~ ka::n • 
yona yükletilerek getirilre;~tir. Bu 
iki ısandık evrak ve defterlerin 
tetkikiniıı ancak bir yıld.• taMa • 
men tetkik edilebileceği tahmi., e
dilmektedir,. 

---o-

Belediyeye SO bin 
esnaf yazı1dı 

Esnafın belediyeye yazılması 

için verilen muhletin biu:ğini 'f!ıZ· 
mıştık. Yalnız esnaf cemiyet e • 
rinde henüz muameleleri Htmiven 
esnafın yazılması birkaç gün dn
ha sürecektir. Şimdiye kada:: o
tuz bin esnaf kaydedilmiştir. 

Bunlardan 2087 lokant:ıcı. 

1115 fırıncı, 40!2 bakkal, J473 ~e
kerci, 1091 kasap 511 ter~i, 419 
müakürat amili, 808 garson, 1ı00 
ekmek yapıcısı, 1123 bahçrva:ı. 
1313 berber, 5143 müstahdem ve 
kapıcı, ~. 131 arabacıdır. Diğerleri 
de muhtelif esnaftır. 

---o-

Statlstik drektHrtt 
Nüfus yazımı için şehrimize 

gelen istatistik Genel Direktör 
vekili Celal dün ak~:J.m Ankaraya 
gitmistir. 

==================== 
Cerrahpa!a hastanesine kaldınlmıştrr. 

Hamam~a yangın 
Arapcamide Yeşil direk hamamında 

dün gece yangın çıkmı§, hamam kısmen 
yandığı halde ıöndürülmii§tÜr. Yangı
nın külhancı Hüseyinin ocağa fazla ta· 
lat atarak bacayı tutuıturmasından ile
ri geldiği anlatılmıttır. 

Yakalandılar 

Küçük Pangalbda oturan marangoı 
Mehmet dün çarfı içinde ıeyyar koltuk· 
çu Recep, karısı Hayriye ve arkadaıı 

Zehra ile bir ceket pazarlık etmiş, uyu
!amamı§, aynlmıttır. Bir müddet sonra 
Recep cebindeki 38 lirasının yerinde 
yeller estiğini görünce zabıtaya baı 
vurmuş. suçlulan yakalattırmııtır. 

işte, bütün bu dekorun tam or· 
tasındaki haYUz, ne haldedir, bili
.Var musunuz?... Kavun karpuz 
kabukları, çöpler, le§ler ve tabii, 
hu yaz gününde, bunlardan haııl 
olan ağır ve mide bulandırıcı bir 
koku ... ğinde, latanbulun methalinde, şimdi si- -------------------------------------------

Kaç kereler, ben kendim yaz· 
dım: "Belediye, buranın temiz • 
lenmesile niçin alakadar olmu • 
}'or?,, dedim. Hatta, çöplerin res
mini de gazeteye bastrrdım. Fa • 
kat, gene vızgeldi... 

Evim o civarda olduğu için, 
8-ndalcılarla konuıarak, bu te • 
tnizliği yapmak üzere onları teşki
latlanmağa sevketmek istedim. 
Fakat, ne deseler beğenirsiniz: 

- Bu havuz evkafa aittir. Bu
raya giren kayıklardan para top• 
le.ınak Ye buna karşılık havuzun 
tenıiz!i~ine bakmak üzere bir mil· 
teahhide verilmiıtir. Üç sene ev· 
~eline kadar eıki müteahhitler, 

zi, bronz ceketli bir adam bekliyor, 
Bu adam bacaklannı açmıf, sol yum

ruğunu kalçasınd dayamış arkası Avru· 
paya, fakat yüzü, memlekete gelen Av· 
rupalılara dönüktür.,, 

M. Marsel Yeni Türkiyeden ve An
karadan bahsederken diyor ki: 

Genç Cümhuriyet, Halicin zevklerini 
bırakmıf, memleketin içerlerine, yük
.ek Anadolu yaylalanna çekilmittir. Çe · 
tin Ankara hayatı Türkiyenin yüzünü 
ehediyyen değiştirmiştir. 

Ankara, istikbaldir. Daha doğruşu 

Türkler, bunu şiddetle arzu ediyorlar. 
Ve bu uğurda çalışıyorlar. 

Kıt'alann, aleyhimize teessüs ebneğe 
meyleden yeni müvazenesinde, uyanan 
Türkiye, günün birinde, terazinin şu 

veya bu tarafa eğilmesini temin eden 
bir unsur olacaktır. 

] 
Adliye sarayının enkazı 

lki sene oluyor ki Sultanahmetteki Adliye sarayı 
binası yandı. Koca binanın yerinde bir tuğla ve kül yı • 
ğını kaldı. O zaman iyi bir havadis duyuldu. Enkaz al
tı ay zarfında kalkacak, ve oraya yeni bir bina yapıla • 
cak. 
Enkazın kaldırılması işi müzayedeye kondu. Bir mü· 

teahhit buna talip çıktı. Zannedersem bir sene kadar 
çalıştı. Fakat enkazın onda birini bile kaldıramadı. Bu
nun üzerine konturatı f eshediJdi. Bu temizleme işini u
ray (belediye) üstüne alacak dendi. 
K<sacası bütün bu gürültülere rağmen enkaz hala ye

rinde duruyor. Bu koca. binanın bu sıcak yaz günlerin-

J 

de çıkardığı müthiş tozu görmedinizse bile t.asan-ur e
debilirsiniz. Etrafındaki yollar birer karış ince, kırmı
zı VP yapışkan bir tozla kaplanmıştır. Bu tozların kışın 
da ayni şekilde feci çamurlara tahavvül edeceğine şüp. 
he yoktur· 

En münasip şehrimize gelen bütün seyyahların A . 
yasofya, müzeler, ve Sultanahmet meydanını görmek i
çin daima buradan geçmek mecburiyetinde bulunmala
mlır. Du çirkin manzara karşısında ne düşündüklerini, 
ne hissettiklerini bilmiyorum. Fakat muhakkak olan 
bir ş~y varsa o da bu tozları yutarken herhalde mem • 
uun olmadıklarıdır.. · 



' 
Almanyada yahudl 

düşmanlığı 
Bir Alman gazetesi Son Postaya 

itiraz ediyor 
Almanyada YahudiJer ve katoliklere ı 

karşı açılmış olan savaşın hala de -
vam ettiğine dair Avrupa gazetelerin
de yazılar çıkmaktadır. 
İngilizce "Deyli Herald,, gazetesin

de okunduğuna göre, Yahudi aleyhtar 
lan BeutHen'de bir tierber aültıtanma 
girerek LehiStanlı bir manilfürcü kı -
zm saçlarını traş etmiş ve göğsüne 
"ben bir Yahudi ile münasebet tesis 
ettim,, diye bir leYha asarak sokaklar 
dan geçirmişlerdir. 

Bu kızın kocası gerçekten bir Yahu
didir. 
Kız bundan sonra Lehistana kaç -

mıştır. Şimal bir hastahede asabiyet 
buhranı içinde bulunduğu yazılıyor· 

Diğer taraftan Badende iki katOlik 
teşldlatının emlaki müsadere edil -
miştir. 

Munihte ve cenubi Almanyada tev
kifat yapıldığı bildiriliyor. 

Bunlar Yahudilerle ahbaplık eden 
'.Aliiıin Jrızlarıdır. Yahudilerin askefi 
htimetleri hakltında tertibat alınmış
tır. 

Astllarr Yahudi olanlar muntazam 
orduya giremiyecek fakat muayene 
' edilip "hususi maksatlar,, için yedek 

taburlarda hizmet edecektir. 

'Bir alman gazete
sinin Son Postaya 

hücumu 
Hitletlrt fildrlerini neşreden Völ

kişer Beohahteı' gazetesi yaban-

Aktör Fehimin 
hatırası anıldı 

,Bugün Ostad Ahmet Fehim:n 
ölümünün beşinci yıldö:.ıümtidü;. 
Bu münasebetle Şehir t!yatros:ı 
artistleri Halke-,i temsil kolu ve 
Fehimin takdirkarları sabahleyin 
Büyükadadaki mezarına gitmitlet' 
ve orada Üstadı anmı,lardır. 

Fehim, Türk tiyatrosunun e:.ı 

büyük simasıdır. Onun sanata 
llaıladığı sıralarda Türk sanatkr, 
lar, hemen daima orta oyunların· 
da oynı:,rlardı. 

Go.rp usulü sahnede yalnı:a gay. 
ri müslim ve türkçeyi iyi konu
iam;: z aktörler oynardı F ehirr. 
garp tarzı ~ahneye ilk çıkan mk 

nevve:r Türk olmu,tur. 
Fakat hususiyeti yalnız bundan 

iba:e.t değildir. Ovle büyük bL 
istidat sahibidir ki, bugünkü sah 
nemizde tebarüz eden en tamn
mıı aktörlerin ıahsiyetleri üzerin 
~'de bile müeHİr obnuttur. 

Oğlu Münif Fehim de, bugü
nün en sevil" ı eh üstat reıianı. 
larmdandır. 

Fehiı:n'in hatırasını hürmetle e• 
1 

:P•rız. 
1 15 0 

An karada 

Meçhul asker 
anıtı 

cı memleketlerde Yahudilerin Alman
yaya karşı binbir türlü yalan haber -
ler uydurduklarını yazarak, İstanbul· 
da çıkan bir gazetenin de geçenlerde 
sözde Almanyada Yahudi katliamla -
rını gösteren resimler neşrettiğini ya
zıyor ve diyor ki: 

"Mevzuubahs gazete "Son Posta,, 
gazetesidir. Bu gazete 28 mavıs t.arih
Ji nüshasında altmn "Alm~nvadaki 
Yahudi aleyhtarlığınrn ilk ş.iddetli 
günlerinde, ibareleri yazılı bir resim 
neşretmiştir· 

Yapfığrınız tahkikat neticesinde bu 
resmin 20 temmuz 1930 tarihinde Nev· 
yorkta alınmış bir resim olduğu anla 
şılmrştır. Resimde Gandi taraftarları 
Hintlilerfo Amerikan polisi arasında 
o zaman Nevyorkta yapılan bir çar -
pıştnayı tcsbit etmiştir. 

Bµ resimi koyan Türk gazetesine 
dünyada cereyan eden liadiseleri iyi
ce takip etme ini tavsiye ederiz. Bu 

gazete araba Türk okuyucularının A
merika ile Almanyada cereyan eden 
hadiseleri biribirinden a3,rt etmiye -
cek kadar aptal mı zannediyor? 

Bu haberf Almnn gazeteler!nin ken 
dilerine taalluk eden bahisleri ne ka
dar büyük ilgi (alıika) ile takip etti -
ğini gösterir. Fakat şurası var ki, bir 
c;ok clefalnr, nice nice daha beter re
simler, nice nice haberler çıkmış, bun
lar tekzip edilmemiştir. Alman gaze
tesi, höylelikle, onları kabul etmiş ol· 
mr)or mu 

Fransızca Istanbul 
gazetesine karşı 
ne maksadımız 

olabilir? 
Türk zabitlerinin Habeş ordusunda 

çalışmalarına dair çıkan bir haberin 
Cumhuriyet gazetesi t.arafından \Ja -
lanlanma!'!UH, (tekzip edilmesini) ken· 
di noktai nazarımızı da ilave edetek 
taznııştık. 

Hücumumuz, bu haberi yazan fran
sızca İstanbul gazetesine df'ğildi, o 
yalan ha>adisin ruhuna, mazmununa 
idi. 

Herhalde. lst:ınbul refikimizin mü -
dürüne yazımızı )anbş terciime etmiş 
olacaklar ki, alınarak, bize bir mektup 
ve tavzih yollamış. Maamafih, tani -
hini aynen dercediyoruz. 

Bir tavzih 

HA RER - Akşam Posfasr 

Muharebe 
olacak mı? 

KURUN -Uluslar Kurumunun Ha
beş - ltalyan işini düzeltmek için 
toplanmasından balıseden Asım Us 
Uluslar Kurumunun bu if halledebi
leceğinden emin görünmemektedir. 

Demektedir ki: 
Musolini Uluslar Kuruntllndan har

bin hangi tarilıe kadar bQ.flamaması 
ltlıımgeldiğinin tesbftini istedi. 25 A· 
ğustosa kadar lıarpol."t:ıyacak. Fakat 
iki. taraf hakemleri bu tarihe kadar 
bir neticeye varamazlarsa artık har • 
bin başlamasını beklemek lô.zımdır. 
Çünkü ltalya büyün bir mUyona ya
kın askeri yatı harp durumundadır. 

Bu kadar bllyük bir ordunun ayakilB • 
tünde tutunabilmesi ltalyan bütçesi i
çin dayanılmaz bir yük olur· Onun i -
çin ltalya önümüzdeki eylule kadar 
bir uzlaşma şekli bulunmazsa harbe 
başlıyacaktır. 

CUMHURiYET - Abidin Daver 
Bulgarların TürklUk aleyhinde Bul· 
gar kafalarını hazırlamak için yapa. 
cağı nümaylılerden birine LehUıtanın 
da iştirak edeceği haberini ı,-ererek 
(sende mi Lehistan?) diyor. Ve ilave 
ediyor. 

Türklere karşı yapılan her harekete 
Lehislanın da burnunu sokması, bu 
devletin ae tıankörlilOUtıll isbat ede -
rek bizt1 bir ibret der8i daha vermiıtir. 
Lehlerin bu yersiz ve düşiinusirz ha
reketi karıısında kısaca şunu söyli • 
yelim ki Türk ulusu, Lehistan gibi 
değildir,· gördüğü iyiliği de f enallğı 
da unutmıyacfi.k kadar siyasal bir ter
biya sahibidir. Polonya Türkiyenin 
dostluğunu unuttuysa biz, Lehistanın 
nankörlüğünü unutacak değUiz. 

ZAJIAN - JngUtere güvenmemesi 
adlı baş yazısında lngilizlerln oyurt • 
tarından. balıscdi11or ve Ulmlar Kurıı
m.u yoluylc lıarbin bir müddet için ö· 
nü.nü alabilmiş olmasını ln(liltere için 
bir muvaffakıyet sayıyor ve diyor ki: 

Bir <VJ sonra lıarp olacak mı? lhi 
na şimdiden cevap l'crmek müşküldür. 
Bele Jngiliz siyasası karşısında /tal· 
yanlarla Fransızları kimbilir kaç de. 
fa atlatacaklar ve (birdirbir) oynar 
gibi atlatıp zıplatacaklardır· 

TAN - Sakat bir usulle on iki bin 
liraya bir müteahhide ihale edilen 
!Jlanisadaki Mimar Sinanın eseri Mu· 
radiye camilnin tamir edilecel. gerde 
büsbütün berbat edildiğini söyledik .. 
ten sonra diyor ki: 
Erıkaf ida1'esini hanları, apartırnan 

ları, dükkanları ve va.kfiTJelerinin pa
ra talı.siline taalluk eden kısımları i
le re ekber, erşet evUUların tesbiti 
"giginleri,, ile başbaşa bırakalım.Türk 
sanat tarihinin vesikalart/U bir başka 
kafaya, bir başka sisteme. mesela ve 
mutlaka tarih encümenine bağlıya • 
lmı. 

Bu kötü imtihan, Türk mimarları -
nırıbüyük miraslarına münakasalann 
ve şartnamelerin çizdiği tiılü çok acı 
blr tarzda hcpimlze öğretmiş bulunu· 
yor. 

Polisler 
Meç takmıyacak 

Götülen lüzum 
• • • )ıı. uzenne resmı 

zabıta memurlarının taşıdıkları 
meçler dünden it ~baren kaldırıl -
mııtır. Zabıta memurları bundan 
eonra yalnız ta1han=a ta,ıyaı::ak • 
lardır. Ve tabancalar yanda değil, 
daima sağ tarafta ve önde bulu -
nacaktır. 

~ &ıkara. 1 - HalkeYİ idare heyeti 
\arafıadan partiye Ankaüda bir meç
hul asker abidesi 1apılmaaı için bir tek 
lif yapılnuıtır. 

Bu teklife göre Hacet Tepede yapı· 

lacak olan bu abidenin taılan, Kuna
yı Milliyeye büyük yardım ve feda. 
kirLldan gorülen vilayetlerden getiri· 
Jccektir. 

Habeş ordusuna iştirak etmek, Türk 
ordusunda, vazifede bulunan zabitler 
tarafından istenimediji anla~ılmıştır. 
Aklı başında olan hiç bir gazeteci, böy 
le bir havadisi zaten vere:nez. Geçen 
gün, herkesin anladığı gibi pek belli -
dir ki, lskenderiyeden "Times," gaze -
lesine gönderilen, ve gazetemizde neş· 
rettiğimiz havadis, ancak harp baş _ 
landığı takdirde, Habeş ordusuna iş -
tirak etmek istiyen, Mısırda bulunan 
eski Türk ve eski Mısırlı zabitleri 
kastedilmektedir. Şüpliesiz ki, ayni 
vaziyette bulunan bir çok İngiliz, A
merikalr, Yugoslav da vardır· Biz bu -
rada, hu memleketle olan derin ve sa
mimi ba~lanmrzr is bat ettik; bu mem 
Jeketfn şanlı ordusuna karşı hiSsetti -
ğimlz takdirkar hayranlığımızı yaz _ 
dığimı1! bir ~ok makale1erfmltde gös -
terdik. Bu yüzdendir ki, bütün bu his
lerimizi tanıyan, n uzun senelerden -
beri dostluğu il~ bizi şereflendiren bir 
gazete mildiirlinUn gazetesinde, bir 
genç meslektaşın çatışı bize dokuna • 
maz. 

Avrupada polisler meç tA,ıma.ı
--------------ı lar. Birçok yerlerde de polislerin 

Çok muazzam olacaiı tahmin edilen 
bu anıt'ın (abidenin) en üst kısmına 
Çaııkayıulan getirilecek büyük bir tat 
~oaacaktır. 

Projeye ıöre abidenin üstünde hiç -
INr aanum tlmnenıek Gzere büyük bir 
metale yalalacakbr. Ulusal törenlerde 
ve bilhu .. 30 Aiuetoıta '1ruı bir ziya• 
~t haline getirilecektir. 

Kuduzu tedavi 
ettiğini sliy ley en 

hilebaz! 
Adapazarından bildirildiiin~ 

göre Beylikkııla köyünde bir ku
duz köpek tarafından ısırılan üç 
kadını Solaklar köyünden bir a -
damın dil altlarını kesmek sureti
le tedaviye yeltendiği haber alın· 
mıı ve darhal tahkikata batlan • 
mııtır. 

tabancaları bile yoktur. Yalnız el-
lerinde kauçuk bir değnek bulu • 
nur. 

Diğer taraftan haber aldıjmu • 
za göre, yakında zabıta memurla-
rının elbiseleri de değişecektir. 

Yeni tekilde elbiıelerin yakaları 
e.çık bulunacaktır. Bu arada. ku • 
mafların rengi de dejişecektir. 

Buna ait talimatname Ankara Em 
niyet Gen.el Direktörlüfünce ha -
.zırl4nmaktadır. 

2 AGUSTOS - 19~5 

Anadolu harbı esnasında
Kondilis "Yaşasın 

Mustafa Kemal,, demiş 
Bu meseleyi tazeliyerek yazan gazete 

hakkında KobdlUs dAva a('lyor 
Atinadü bildirildiğine göre Yuna dersler veren ve daha da vereceli: 6lln 

nistan Sü Bakanı ve Baş Bakan muavİ· Türk ordusunun ~a~kumandanı §ereli
ni General KoniliJis, Kralcı Metaksas ne liadehimi yüksekl~te kllldttıYötüM. 
taraftarı olan Efimeriston Ellinon ga· Yunanblar! Muhatebe ettiflftii löP· 
zeteai aleyhine yeniden bir dava açınıt· raklar Yunan topraklan delildir. Ar· 
br. . . . ! bk faydası~ yere kan dökmeği btraka· 

Buna ıebeb gazetenm Kondilıa hak· ı rak yuvalannıta ve ailelerinizin yanma 
kında neırettiii yeni bir vesikadır. Bu 

1 
gitlinizt 

vesika Anadolu harbi eınaamda h'tlln· Vun;;.n va Vugaaıav 
bulda verilmiı bir ıölende (ziy•fette) b..., """' k 1 
Kondilia'in söylettifi btr söylev (nu· ca 9 u& an arı 
tuk) tur. Mahkeme bu ;1i · salihiyeti görü!lllUYOr 
haricinde ıöttnUıtüt. Atina, l - Baı Bakan ÇaldM-is t6J 

Bu ıöylevde ıu cümleler vardir: davi için Almanyaya gitlerkefl Y11ıto•• 
"Yunan askerleri! Si'Wılanfuıı yere lav hükumet ademlafl ite ele temaı !!de. 

atınız. Hain kralın bayrağı altinda mu· cek"lir. Koftu!malar Bled tehtinde ola -
harebe etmek ayıptır. Onun bayraİt al· caktıi'. Kral Naibi Prel'ıı Pol kendisit\i 
tmcla muharebe etmektense geçenler· kabul edee\!k, afnca Yugoılavya Bat 
de Eıkiiehirde A.lmanvari pl&nlanna Bilkanr i!toyadmtWiç ile de UZ\lft mil•· 
güvenmekte olAn krala iyi bir derse ve· det göni~ktir. 
rerek hakiki bir kumandan olduğunu Görütmelerirı iki ülke ııraamdlı h&. 
ispat eden Muıtafa Kemale tealiın ol· nüz halledilmemiı bazı meaeleltrifl 
mayı ttrtih etmek aaha doğt-udur. halli, ve Balkan analaımaıı ~tramuılll 

Vatansız ve liyakatsiz Kostantine iyi olacağı söyleniyor. 

Amerika ile Rusya arasında 
Kutub yoluyla seyyahat 

"...a.. Bu uçu§la Muvaff&k öhır • · 
sak Kutup yoluyla Sov~l Rut.ya 
ile Amerika araıtnd~ daittıt bir 
hava yolu tesis etmek ka.'bil ala • 
cakbr.,, 

Moskova, 2 - Uçakçı Leva • 
nevski'nin Moskova - San Fran • 
aiıko uçU§u münasebetile profe • 
sör Şmit gazetecilere §Unları aöy· 
lemİ§tir: 

--· 
Srv:tr! 

Uypeşt takımı 
yarın Beşlktaşla 

karşılaşıyor 
Dün latanbula gelen Budapeıte ama· 

tör ıampiyonu Mypeft takıımt yatıa ili< 
maçını Taksim stadında senenin lstan• 
bul ıild §&tnpİyonu ve Türkiyenin en 
kuvvetli futbol takımlarından Be§İk
ta§la yapacaktır. 
Şampiyona maçlannı huıüz bitirmiş 

olan Macar takımı, Budapeşte gibi, 
dünyanm en tanınnut futbol merkez· 
lerinin birinde amatör §ampiyon]uğu 
kazanmağa muvaffak olduğuna naza
ran, çok kuvvetli ve antrenman üstün
de Avrupanın tanınmıf bir takmüdır. 

Bizim Be§iktaşa gelince, Galatasaray· 
I 

la berab& yapılacak A vtupa seyahati 
ve hava kupası ınaçlarırta haztrlanmak 
için rniitemadiyen çalışma ilstünde olan 
Siyabbeyazldann da, Macarların kar· 
şmnda zorl'' bir rakip olarak bulunma• 
lan icap etmektedir. Onun için yann
ki maçın çok sıkı ve heyecanlı olacağı· 
nı ~imdiden ümit etmek lU:ımdır. 

Fiyatların da, (HABER) in neşri· 

yatından M>nra tetkik edihneğe ba§la -
nan ve büyük bir muvaffakıyet kiıza· 
nan ucuzlattlmıt tekilde yapılması da 
yarınki maçın ~ok kalabalık olma\mr 
temin edecektir. 

Büyükada 
vapurunun hali 
Altmıt ıene evvel alman Şirket 

vapurluı hi.la lsta.nbul sularında 
çalışmaktadır. Fakat "Büyükada • 
ya artık yarım saatte gidilP.bile -
cek ! ,, propagandasile son sene -
lerde alınan "Büyükada11 vapur'1 
kullanılmıyacak haldedir. Bllnu 
şuurlu veya şuursuz surette alan
ların da ne derece mes'ul tutul
duklarına dair kimsenih maluma
tı yoktur. 

Neyse ... 
"Büyükada,, vapurunun Ada -

da Yöriikali plajı önüne getirile • 
rek bahçeli ve seyyar bir gazino 
haline konmak istendiğini yaz -
mıttık. Alakadarlarca bu yolda 
tetkikler yapıladunun, vapur A -
zapkapıdayken naubaf azaaına 

Kazılar sotıuç 'Veriyor 
Eski bir tablo 

bulundu 
Profesör Şazman'ın Edirne • 

kapıda Kemankeı Muıtaf&Paf& 
caminde ve odalar içinde yap • 
makta olduğu kazılar neticesinde 
soxı 10 eb'admda bir tablo bul· 
muıtur. Taıbloda bir yu-varlak i • 
çinde bir çotuk resmi ve ~aki 
Bizana ıiyinitini göıteren resim -
ler vardır. Profesör bu tablonun 
Milattan evvel 7 ncl asra ait <>l • 
duğunu söylemektedir. 

Bundan batka birtakım kırık 
lahit parçaları ve kafatasları bu • 
lunmuştur. 

Hafriyata büyük bir ehemm iyet 
verilmetked ir. • 

-.0---

Zıraat Bankasına 
alınacak yeni 

merntırlar 
Ziraat Bankası alacağı yelli ttsfJe 

murlar için dün bir müsabaka im
tihanı ~apmııtrr. imtihana yüze 
yakın liimse gimıittir. 

Neticeler ancak evrakın tetki • 
kinden sonra anlaşılacaktır. 

-0-

Şebzadebaşında'kJ 
kazanın muhakemesi 

Geçen Mayısla Şehaa•hlıflft • 
da içi ıeyyah dolu bir ot~bbUI• 
bir tramvay it.rahatı tatı>itiıl•t. 
seyyahlardan bir kadın ölmiiş, eh· 
ğerleri yarallnmı~b. Vam\a.J\ Hr· 
best bira.kılmış, ş.:::f\Sr K~ia.m uv
kif olutın\uftu. Ön dört atdır iii • 
ren bu «lavanın bu &a~h. tulW~ 
lkind Ceza Hakyetinde ıi'l.~atrı .. 
ası yapılmıştır. Kefa'ftlıtı •~kiH 
Bay Esat, müekkilinin vathtlln ği· 
bi kefaletle tahliye edi~ini it& 
temi,, kazada Tramvay SO.yete ı. 
&inin de suçlu otduğUtıu ~yleM.it
tir. Muhakeme karar içift doküt 
Ağustosa kalmıtlır. 

g 1 ı 153:..t t t u T .......... 1 

memur bekçi timdiden ite ı..ı.
mq, vapurda küçücük bit ~~· 
vücude getirMittir ! 1 
(1 inci My/aiaki f'eaRN Wu..tl) 

/ 
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/(,ç kasaranın aitından bir bağrışma 
duquldu. Frenk Süleyman arka

daşının gözlerine baktı ... 
Frenk Süleymanla Dalyan, Hüs

lnenin ıevdiği krzın uğruna kafa 
\'ermekten de çekinmezlerdi am· 
tna, acaba reisleri bunu hoş gö
tür müydü? Bu yüzden işler büs-ı 
hütün sarpa sarmaaın !. .. 

İki levent birbirlerine baktılar. ı 
Sanki bu di:.1ücelerini bir anda ı' 

birbirlerine açtılar. 
Etrafta tıs yoktu. 1 
Herkes iki akıncının ne yapa

caklarını merak ed~ordu. 

Bu ıırada kıç kasaranın altın
dan bir gürültü ve bir bağırı~ du
Yuldu. Frenk Süleyman arkaJaşı
llın gözlerine baktı: 

- Onun sesi... Kör olayım o-
ru.ın sesi ... Demek ki burada ... 

D'ye mırıld3.ndı. 
Da \van cevap verdi: 
- Demek ki s::!larnettcdir. Şim

dil:k 1:;imse ilişemez. 
- Piyale Bey yanına ahraa? 
- Derya Kaptanı demir gibi 

bir adamdır. Böyle şey yapmaz. 
1-hr\ce~ hunu biliyor ... 

Bu konuşmayı duyan kahya. 
iki levendin arasına doğru başını 
uzath: 

- Hiç ilzülmeyin ! ... Selamette· 
dir. Kılına zarar gelmez. Yarın 
!•din Derv:ı Kaptanı Hüsmen Re· 
İsi sever. Orıun dileğini yapaı.:agl' 
nı umarım. Şimdi hem zamanı de· 
&il, hem de sizin sözünüze güven-
miyor gibi ... Haydi aslanlarım, be. 
ni dinleyin ... lyi olur ... 

f'renk Süleyman buna hak ver· 
di . • 

Dalyan da gürültü çıkarmak iı
tenıiyordu. Beatrisin, Kaptan ge
tnisincle ve emniyette olduğunu öğ 
t-endikten sonra, yüklendikleri i
~in yüzde doksanını yapmı,lar de
~ck:.1. Yüzde onu da varsın erte~ 

•i sabah yapılsın!.. Daha olmazsa, 
lur~ut Reise de söylenirdi. 

Frenk Süleymanla Dalyan ol
dukça sevinçle oradan ayrıldılar. 

KızrJ Kadırgadakiler de buna 
•evindiler. 

Fakat Hüımen hala baygındı. 
Hem ıimdi sayıklamıyor, bir 

mumya gibi yatıyordu. 

-61-
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Kont dö Viliyer her dakika oğ
lunu düşünüyordu. Gözlerinin Ö· 

lıi.ine onun, F ernandonun gemisi
llin direğine aaıldığını göıteren 
bir hayal geliyor, ürperiyordu. 

Bu yüzden Beatrisin nerede ol
duğunu öğrenmek için , her yere 
ha!Yurmuştu. Hatta amiral Poli
lle bu kızı elegeçirdikleri takdir
de F ernandodan büyük bir para 
tlabileceklerini bile söyliyerek 
l.. 
"6ir Yalan uydurDJ.uıtu. 
d Fransız Amirali Po!in Türk 
0tıanma ve ordusunu lspanyolla

l'ın ltalyadaki en zorlu kalelerine 

ıaldırtmak için ne lazımsa yapı · 
yordu. Sık sık Derya Kaptanı Pi · 
yale Beyin gemisine geliyor, o · 
nu yerlere kadar eğilerek selam · 
hyor, bin dereden ıu ıetiriyordu. I 

Böyl~lik1 e Kont dö Viliyerin de 
Türk amiralinin gemiıine girmesi, 
yanında Fransız zabit ve a•kerle
rinin bulundurulması mümkün ol
muıtu. O gece Dalyanla Frenk 
Süleymanın çıkardığı aürültU üze. 
rine Beatrisin kim olduğu hemen 
dört yana yayılmıŞtı. Bu vaka, 
Kont dö Viliyerin çok itine yara.
dı. 

Fakat ayni zamanda telaıa düş-
tü: 

F ernando, Türk amiralinin ge
misinde olan bir genç kızı nasıl e· 
le geçirebtlirdi? Bu olmayınca da 
oğlunu bırakır mıydı? 

Fakat çabuk top:ırlandı ve: 
- O lienden haıka ıey isteme· 

di ki ... Neden teli, ediyorum. Ben 
ıadece genç kızın bulunduğu yeri 
haber verecejim ve o da otlumu 
bırakacak! ... 

Diye dü!Ündü. 
Hakkı da vardı. 

Biraz ıonra Piyale Beyin ge
veze kahyasından genç kızın er· 
tesi ıabah bir kadıraa ile ve başka 
esirlerle birlikte lstanbula gönde· 
rilecejini ölrenince sevincine aon 
yoktu. Şöyle mırıldandı: 

- Oğlum kurtulacak ... Oğlum 
kurtuldu ... 

Gemiye döner dönmez u:zurı. bir 
rapor ya~dı. Gördüklerini ve İ· 

şittiklermi anlattı. Beraberindt> 
getirdiği Fransız kılıklı lıpanyol 
aıkerine verdi: 

- Bunu F ernandoya götür! •.. 
Kendi eline ver I ... 

Dedi. 
Onun Türk ve Fran.11z karakol

ları araımdan geçmesi için ne la· 
zımsa onu da yaptı ve beklemeğe 
başladı. 

F ernando ıöziinde durmuıtu. 
Kont dö Vilyerin mektubunu a. 

lır almaz onun oğlunu bıraktı ve 
bir sandalla kıyıya çıkardı. Gön
derirken: 

- Sanmam ki baban heni ai
datımı olsun!. .. Eğer bunu yaptı
ğım anlarsam nerede olursa ol
sun onu bulacak ve cezasını vere
ceğim ... 

Demeyi de unutmamı§tı. 
F ernandonun kadırgası Kaprİ 

kıyılarından açıldı. Salernodan 
görUnmiyecek kodar uzaklara git
ti. Sonra birdenbire cenuba döne· 
rek dosdoiru Mesina boğazına 
doğru yollandı. 

Kaptan gemisinin hekimi Hüs
mene iyi bakımı, yarasını sarmıf, 
ağzına bir takım damlalar akıt

mı~tı. Genç adamın yüzüne biraz 
kan geldi. Fakat büsbütün düze
lemedi. 

Frenk Süleynumla Dalyan, erte. 
ıi gün Piyale Beye gittiler. Fakat 
onları geminin yanına bile yaklat
tırmadılar. Çünkü Türk amirali, 
Turgut Reisi, Fransız amiraliyle 
diğer reis ve beyleri toplamış, on
dan ıonra yapılacak savaşlar ve 
tutulacak yol için görüşüyorlar· 

dı. 

Bu sırada bir Tiirk kadırgaaı 
Salernodan çıktı ve güzel bir rüz· 
gar altında yelkenlerini ,işirerek 
cenuba doğru uzaklaştı. 

Frenk Süleyman onu görünce: 
- Keşfe gidiyor... Anla1ılan 

bizint de yolumuz orasıdır ... 
Dedi. Dalyan bu sözü tasdik et-

ti: 
- Evet ... Hakkın var ... 
Piyale Beyle görüşebilmek için 

toplantının neticesini bekliyorlar
dı. 

Henüz savattan dönüf zamanı 
olmadığı için bu kadırganın lstan
bula giden gemi olduğunu um
muyorlardı. 

Bir iki saat böyle geçti. 
En sonra kaptan baştardasmın 

kıç kasarasının tal perdeli kapı· 
sın da önce Turgut Reis, onun ar
kasından Fransız amirali görün
dü. Kurdoğlu Ahmet ve Mustafa 
Beylerle diğer bey ve reisler de 
çıktılar. 

Frenk Süleyman ileri yürüdü. 
Sabırsızlanıyordu. 
Dalyan da öyleydi. 

Bu sefer genç kızı her halde 
Kızıl Kadırgaya götürecekti. 
Genç reisleri Beatrisi baıucunda 
KÖrünce öyle umuyordu ki birden
bire iyi olacak, kendine gelecek
tL 

Halla bu i~i ıu an, öpde gelen 
Tl!rgut Reise açmayı da düşün -
müşlerdi. Böylelikle çabucak bi
terdi. Çünkii Piyale Bey bu eski 
ve etsiz deniz kurdunun hic:. bir 
sözünü yabana tılmıyor, hiç bir di
leğini kırmıyordu. 

iyi iş görmesinin başlıca sebe
bi de hiç ~üphesiz huydu. 

Turgut Reis yakla~ıyordu. 

Aralarında ancak on adım kal
mıştı. 

Hatta onlar bir şçy söylemE"den 
önce Turgut Reiı Frenk Süley
manb. Dalyanı görünce her hal· 
de bm·o.da ne aradıklarını, Hü~
menin nMıl olduğunu soracaktı. 
Biraz önce çıktığı toplantıda, 
Hüsmenin yoktuihmu her halde 
hissetmiş olmnlıydı !. .. 

Falrat buna meydan kaldı. 
Piyale Beyin geveze kahyası i

ki levendin arkasına yaklaftı. On
ların kulaklarına doğru uzanarak 
dedi ki: 

- Beatris için mi geldiniz? ... 
Yazık, geç kaldınız! ... 

Frenk Süleyman döndü. 
(Devamı var) 

f DlUıny©l ~lUı~~~ünön 
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Fan,.onname adlı •!Ski l"arlsl 
Nakleden: taril"'I romanından aıınmıstır . • 
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"Sen, Ferruhu beş ay ötede 

sanıyorsun. Halbuki o, burada 
senin şehrindedir, Sultanım!,, 
Persa, çaresiz kalarak 

söylendi: 

şöyle Ferruhun yanına nasıl gidt:bili-

- Ne meşum oğlanmış... Bir 
reıimle bizim hanımı baştan Çt· 

kardı. Genç yaıında böyle dil d.:ik· 
meleri, akıl çelmeleri nereden öğ. 
renmiş ... Ah, ketke ayakları kı
rılsaydı da bu diyara glmeseyJ: ··· 

Fakat, söylenmesine rağmen, 

yanına bir hizmetkar aldı. Bi" :ka
tıra bindi. Hurremi aramağa baş· 
ladı. Doğrudan doğruya han'l gi · 
demiyordu. Zira, kadınlar oraya 
sokulamazlardı. 

O civarda uzun uzadıya do1aş
tı. Dedikodu çıkmasından ko~ ku
yordu. 

Nihayet, akıama doğru, Hur
rem, han kapısında görüldü. Ye
mek tedarik etmek üzere gidiyc:-r
du. 

Parsa, onu usulla takip etti. Bir 
köşede yakalıyarak, tenha bh 'ı.a· 

rafa çekti: 
- Be adam, batımızı nare ya

karak nereye g~ttin? O zamandan
beri bir kere uğramadın. Hanım:m 
söyleyip seni davet etti. Havdi, 
çabuk gii:lim! dedi. 

Hurre~, kendini naza çekti: 
:........ Gitmesek daha İyi olmaz mr? 

Eğer si dersek bana gene F euu· 
hun evıaf ını soracak. Ben de an
latmağa mecbur ltalacağım. Böy
lelikle iılerim büsbiitiln sarpa .sa
racak... Sen de "anlattı, anlattı 
da kızı divane etti!,, diyece1cs'n. 
Senin hatırın için sussam, söz s:iy
lemesem, sultanı kızdıraca~·m. 
Emirlerini yerine getirmemi! o1a· 
cağım. Acaba ikiniz1n ortas•n,-ta 
vaziyeti nasıl idare etsem ... de~i 

rim? 
- Aman, bu naaıl söz?... Ş~h

zadenin nerede olduğunu bilmi
yorsunuz, sultanım ... 

- Biliyorum... Be, ay UZ'lHta 
bir memlekette ... Fakat, her ~.:y.e 
rağmen, kendimde oralara ka.Jar 
kaçmak kuvvetini buluyorum. Öy
le azap çekiyorum ki, seyahat A

zabı, onun yanında hiç kalır ... Gi-
deceğim ... Sen de bana yol göste-
receksin ... Beraber kaçacağız ... 

- Fakat, babanız bu vaziyet 
kartısında ne yapar? 

- Ne yapacak? Haber a1rnca 
hudutlara kadar bizi takip ettir
meğe kalkıtır ... Biz ise, o zamı.na 
kadar sının aştık mıydı, tamam
dır! Kurtulduk, demektir ... Onrtan 
ıonra bize hiç kimse karıtmıya
caktır ... Eğer hududu geçmeden 
evvel de yakalanırsam, öldiim, 
vesselam ... 
Hümanın azmi karşısında, · !e

Jikanlı hayran kaldı ve F erru hu 
artık tamamiy)e sevdiğine ve on
dan katiyen vazgeçmiyeceğine 

kanaat getirdi 
Dedi ki: 
- Sana bir §ey söyHyeyim, ~ul~ 

tanım ... Ferruhu ben bu şeh;re 
getirsem, ne dersin ... 

- Benim bu halimfle, l>enh-ilr~ 
alay etmeğe utanmıyor rlıusun 7 ı 

- Hayır, estağfurullah, sen;n .. 
le alay etmek ne demek? ... K~ti
yen ... 

- Sana haber vereyim ki, Fer
bugün burada, senin bulundu~un 
ıehirdedir. 

(Devamı vıır) 

Hurrem naz ettikçe, dadı, isle. cm11m:m::m::mmmm:::::::mmmm:mm11 

meye, istemeye yalvardı. Nihayet ~ Borı·iya H 
deliknnlı razı oldu. Dadının ar- ! =a 
dına düştü. Ferruha bir hizmet- j VE li 
karla haber gönderip: • . ii Ragastanın oğlu ~i 

- Ben gene oraya gıdıyo!'u~n . i: Romanlarım ciltlendirilmek iS 
Ad ld. T b'hl . • t :: .: am ge ı. em ı crımı unu · :: üzere Vakıt kütüphaneaine bı ·:: 
masın ! diye nasihat etti. n rakını, olan okuyuculrımızın i~ 

F erru~, b~ haberi alı~ca ıo~ı. ~e: n ciltleri hazırdır. G 
rece sevındı. Demek kı ıevg:lısı U Hergün ıaat 18 e kadar uğra · •• 
nihayet dayanamamış, onun ha n yıp alabilirler. n 
b . • ı k . l . t'ı ::.....:ı:--·········---··1······················• 11 •······· erını a ma ı!.- em?§ . ..... .. ................................................. .. 

Hurrem, dadının delaletile ık:n 
ci defa olaralc: saraya girdiği vakit 
artık akşam olmutlu. Sultan~ ıa
bırsızhkla bekliyordu. Hur:rernin 
geldiğini öğrenince, yerinden &1ç

radı. Son derece neşelendi. Deli
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, .1zvelt deniz banyosu yapıyor 

Gelecek yıl cumur batkanlığın· J geçmittir .. Bununla beraber, her· 
da ıene kalacağı, yahud da yerini 1 hangi atletik mümareseden de ge· 
bugün Amerikada en çok gürültü ri kalmıı değildir. 
yapan iyan azasından Huey Long Bot vakitlerinde en çok üzerine 
İıimli birine bırakacağı söylenen düttüğü ıey yüzmektir. Deniz i -
Amerika Cumur baıkanı Ruzvel· çeriıine girmek, yahut deniz kena 
tin hayatını hiç merak ettiniz mi? rında olmak .. En sevdiği ıeyler • 
Amerikanın tarihini deiittir • den ikiıi ... 

ınekte olan bu adamın huauıiyet · Günde bir iki saat de, bedeni 
leri nedir? mümarese yapar .. 

Bundan önce ne idi? Diier bir merakı da tiyatro • 
Amerikanın Cumur batkanı Ruz· dur. 
velt, yahut hakiki adıyla Frank- Vali iken Nevyorkun Brodvey 
len Dileyno Runelt bundan ön • caddeıindeki tiyatrolarının ilk o • 
ce Nevyolc valiaiydiır yunlarmı hiç kaçırmazdı. Oraya, 

Amerikanm en iyi giyinen a· valinin locasına girer girmez, bü • 
damı... tün halk ayağa kalkardı. 

Meıhur T eodor Ruzveltin altın· Amileantn iki büyük partisin· 
cı Yelenidir. -+'llMl~•IWlıwtıMfllMilllt-tN.Y:yük 

Uzun boylu, geniı omuzlu ve uzvu, her zaman ıeçilmittir. 
mavi gözlü bir adam.. Elbisesine çok dikkat eder. 

Denizde yüzmek ve yatla do - Yalnız tuhaftır ki elbisesinin ku· 
lqmak en sevdiği teylerdir. Siya - matları, skoç kumaılarıdır. Bu 
llL) alanda, ıürekli bir çarpıtma elbiseler, Nevyorkta Londralı ter
ile ilerleyifİ, kendisini, Amerikalı ziler tarafından dikilir. 
YWttatlar içinde elde edilecek en 
1iiluek mevlrie kadar çıkartmıı -
br. 

Kendiıi fÖyle der: 
"Bir insanı muvaffakıyete gö -

türen bacaklar değil , kalp ile ka • 
f•dır,, 

Evvelce Nevyork barosunda i -
ken, epey ıervet de yapmıftı. Son· 
l'a ayana girdi, deniz bakanhiı 
lll\iatetar muavini oldu. 

1929 da Nevyorka vali seçil • 
lllİfti. 

Valiliği eınaıında, birçok aos • 
Yal rezaletlerle mücadele etmekte, 
lcendiıinden önceki bütün vali -
leri ıeçmittir. 

İtuzvelt bugün elli üç yqında · 
dır. Hali. genç ıayılır. Amerikada 
zaten ihtiyarlamak yetmit betten 
aonrayadır •• 

Sabahlan saat ıtıkiz buçukta ni· 
hayet dokuzda ite bqlar. Çalrtma 
odasmın duvarları 11ra ile kitap do 
ludur. Hemen hepsi de devlet itle
l'İne ve kanuni mevzular üzerine· 
dir. Bugün cumur batkanı sarayı 
olan "Beyaz saray,, a, Nevyok va
lilifinde bulunduğu zaman itıal 
ettiği binadan hemen bütün ki • 
t&plarını getirmittir. 

Fakat kütüphanesinin bir kö,esi 
çok bqkadır. Burada, yalnız de • 
iliz kitapları vardır. Eğer, çocuk -
lufundanberi bacaklarından ra -
.. tarz olmasa, bir gemici olurdu. 

Paimt Rmvelt çocukluğundan • 
'-' ulmli ve tennf lllr mncadele 
ıa.yeslnde bacaklarına gelmesi 
lbulıtemel olan bir felcin önüne 

Amerika politikacılarından bü · 
yük bir kıımmm tütün çiğnemek
le maruf olduğumı söylerler. Fa · 
kat Ruzvelt pipo içer. 

Torunlarına çok dütkündür. 
Amerikada içki memnuiyetinin 

kalkmuını istiyenler araaınday -
dı. 

Onun hakkında yazanlardan bi· 
ri diyor ki: "Riyaya ne lüzum 
var .. Kendisi de herhangi adam gi 
bi, bir bardak Amerikan viıkisi İç· 
mekten zevk alabilir .. ,, 

Y.ediği yemekler çok sadedir. 
Pazar günleri kiliseye gider. 
Ancak bir politika adamı ol · 

mak itibarile, hele timdi A.meri· 
kada pek çok belirmit olan dilli 
hatiplerden değildir. Söylevleri • 
ni bir kiğıda yazarak okur. 
Doğru bir adam olarak tanın · 

mıttır. 

Onun için her ,eyden, çabucak 
yüksünmez. 

Siyasal dütmanları, kendisin~ 
yapmadık hücum bırakmazlar, 
Onun bedeni arzusuna bile saldır· 
mıf, türlü yersiz sözler söylemit • 
lerdir. 

Fakat o, onlara meıhur gülüm
semesi le cevap veriri. 

Bu gülümıeyitini çok meıhur 
ve çok manalı bulmuılardır. 

Daha Nevyork valisi iken ve bu' 
hücumlar kendiıine ardı arası ke~ 
ıilmekıizin yapılmaktayken, ve cn 
mur baıkanı intihabı senesinde di· 
yorlardı ki: ''Vali Ruzveltin im 
ıülümıeyiti tqriniaaninin dör • 

üç kişi dünya haritasını 

Sir Bazil yeniden ıöze batla • diyordu. Burada Klemanso kükre-
dı ... 

Üçlerin, yani Klemanso, Loid 
Corç ve Vilsonun Yetil masa çev • 
resinde kartı karııya oturduklan 
çağa geldik. Daha baılangıçta bu 
toplanmalar ... Nasıl diyeyim? Bu
nu anlatacak fransızca 'bir söz bu
lamıyorum ki ... 

Sözün bu kertesinde yardımına 
koımak için: 

- Arapsaçı diyin! ... 
Teklifinde bulundum .. . 
- Ha ... Mükemmel! ... Bu top-

lanmalar Arapıaçı ıihi olmuftu. 
Onse atıımalar konferanıta kul • 
}anılacak resmi dil yüzünden çık· 
tı. Klemanıo franıızca dilinin e • 
zeldcnberi diplomaıi dili olarak 
kullanıldığını ileriye ıürüyordu. 
Nitekim 1814 Viyana kongreain • 
de de kullanılmrtıt. Loid Corç ise 
tam yüz altmıı milyon kitinin 
kullandığı dil İngilizce olduğun -
dan bu dil için ayak diriyordu. İ· 
ki taraftan hiçbiriıi fedakirbia 
yanatmıyordu. 

Bunun üzerine Sinyor 0rı;;d;, 
ortalığı yatııtırabilmek, aynı za • 
manda da tahd mükemmel bir it 
J;qarmıt olmak için de İtalyanca 
lehine töyle bir deneme yapayım 
dedi ... Heyhat! ... Teklif daha ağ· 
zından çıkar çıkmaz, adamcaiızm 
IÖzleri boiazma tıkılarak derhal 
reddedildi ve Klemanao ile Loid 
Corç iki tarafın onörünü koruya • 
cak bir çare buldular: Konferans 
aynı zamanda hem fransızca hem 
İngilizce dili ile olacaktı. Bundan 
sonra vaktin ne suretle kullanıla
cağına dair ciddi konuf1Dalara 
girittiler ... 

- Çalıtma tarzı ne idi? 
- Metot denilen tef kat'iyyen 

yoktu. Daha batlangıçta mesele -
ler r•stgele ve önce hiçbir düzen 
verilmeden münakllfa olunurdu. 
Ağırbaılı inıanlar; dünya harita-
11nı yeni battan yapmak; bütün 
milliyetleri ve her ırkın hukuku. 
nu gözetmek suretile bu haritaya 
ka.t'i ve ıon teklini vermek için, 
yıllarca vakit liznndır, diyorlardı. 
Halbuki it çabuk bitirildi; birkaç 
hafta içinde ölçüldü, biçildi ve 
kotarılarak ortaya kondu. 

Her gün bet büyük devletin iki· 
fer müme11ili toplanıyordu; bu 
toplanmaya "Onlar Mecliıi,, de • 
niyordu. 

itler bir türlü ilerlemiyordu. 
Çünkü Amerika Reisicümhuru 
Vilaon yetil ma"anın çevreıinde 
yirmi yedi ulusun da gözcü (mü. 
şahit) bulundurmasında ısrar e -

dünden tonra daha büyüyecek vtı 
devamlı bir şekil alacak ... ,, 

Bu, cumur bafkanı olacağına i· 
taretti. 

Oldu. 
Gülümsüyor. 
Arada bir, yüzünün ifadeıi de • 

ğifİyorsa da, en kat'i miyar, belki 
de önümüzdeki yıl, yeni Amerika 
Cumur Batkanı ~iminde belli O" 

di: 
- Ne dediniz; ne?... Fransa, 

Büyük Britanya, ltalya yahut Bir
leımit Amerika CumLriyetlenne 
ait önemli meıelelerde Hunduras 
yahut Küba mümeuillerinin aa • 
lihiyetli rey ve fikirlerini mi be
yan etmelerini istiyorsunuz? ... 

Vilaon, Kaplanın bu hücumu 
kartııında hemen oracıkta ne ce • 
vap vereceğini bilemedi; kulisler
de iıe ıekreteri Laıuing 11rar et· 
meıini ve dayanmasını öğütlüyor
du. Fakat nihayet Birleımit Ame
rika Cumuriyetleri Baıkanı bir 
uzlaımaya yanafb. 

Bu uzlaımaya göre Venay kon· 
f eran11 toplanmalarmı yaparken 
beri taraftan da "Onlar Meclisi,, 
huıuat konutmalarına devam ede
cek .... Bundan sonra bile meclisi 
aksama.klan geri kalmadığı için 
sayılan büyük devle,tlerin bq mü• 
meuiline indirildi. Böylece Onlar 
Meclisi Be!l~re indirildiği halde 

bunlar da her k~fadan bir aeı 
çıktılı için çok kalabalık sayılı • 
yordu ! itte bunun için meclis 
mahkGm oldu ve acı bir ölümle 
aöçüp aitti. Artık ortada Dörtler 
kalmıftı; Klemanao, Loid Corç, 
Vilaon ve Orlando ... Bunlar gizli 
toplantılar yapıyorlardı. 

Entelicenı Servisin tefi yeniden 
durdu. Yüzünde yeni bir _-ülüm • 
ıeme belirdi: 

- Anla,ıldığma göre aytıtmak 
(münakaşa) için dört ki§i de faz· 
la geliyordu. Çok geçmeden, ara· 
lanndan birisi daha ıskartaya çı
karak üç kiti kaldılar; bunun ne 
için olduğunu da ıize söyliyece -
fhn. 

Burada ben de söze kanftmı: 
- Bunun üzerine artık itler dü

zene girmit oldu demektir? 
- Ne gezer? .. Şimdi göreceksi

niz ... 
"Balen~ ne oldu?... ilk oyun 

bozanblı bizim uzun saçlı küçük 

Yepyeni 

adam yaptı; Loid Corç hiçbir ıe-· 
bep göstermeksizin lngiltereye 
dönmeğe karar vermit olduğunu 

diğer üç kitiye bildirdikten sonra 
dudaklarının köteainde en tatlı 
bir gülümıeme ile ili ve etti: 

- Pariste botu botuna vakit 
kaybetmektenıe, bu daha iyi o -
lur .... diyerek gideceği günü 18 
Mart olarak tespit etti. 

- Niçin böyle yapb; acaba 
Klemanaonun mu yüzünden oldu ı 

- Bunu IÖylemedi; fakat mec
liste derhal abtmalar bqladı. Si· 
nirler gerginletliğinden ileri ıeri 
sözler söylendi. Meseli. Loid Corç 
Fransızlann SM ve Ren toprakla
rmı İfgal etmelerine çok tiddetli 
bir muhalefet göıtermifti. Bunun 
üzerine kızgınlıktan kendini bil • 
mez bir hale gelen Klemanao ln
giliz Batbakamna ~: 

- Mütarekedenberi Frar.sanm 
bir dütmanı gibi hareket edip 
durdunuz! .• 

Dedi. 
- Peki, roid Corç lAına nece

vap verdi? 
"O da hiç istifini bozmaksızın: 
- Fakat bu bizim an'anevi po

litiliamızdır 1 
Kartılığını verdi ... 
Lehistan koridoru meselesinde 

de Loid Corç, IQ~ya ayni 
ıiddetli muhalefeti rösterdi: avnı 
tarzda atrtmalar. ileri geri ıözle:
oldu. Fakat bu sefer Vilaon orta -
ya çıkarak Kaplanm dütünceleri· 
ni iltizam etti. 

lngiliz matbuatınm Klemanao 
aleyhine açtığı tiddetli mücadele-
nin içyüzünü bütün hurda tef er

rüatile çok iyi bilen bir adam var
dı; bu da Möıyö Corç Mandel'dir. 
Onun delik kulaklanndan hiçbir 
fey kaçmıyor, hatti fngiliz Par • 
li.mentoıunda olan aylıtmalar 
( münakatalar) da geçen sözleri 
bilen adamdı. Mösyö Mandel hü-

, (Devamı var) 

bir icad 

lacaktır.. Bir ltalyan mühenclm iki tekerleği bu ıekilde lıullanaTak keneli 
Ruzvelt Amerikanın yüzünD icat ettili bir mot8rle saatte 200 mi! yapabilnrelıteJir. l!u hesaba göre, 

güldürmek için çok çalııtı. . J ilıi .-tten CUi bir zamanda (oe ta ini Jüz bir yolJan) latanbul ile An. 
• • • hra GJ"an lıoıtolrınabUecelıtir .. 
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~A [j) O~ LA R DÇI rN' 
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Kabarcık, sivilce· ve 
uçuklara karşı Rusya Çarı 2 nci Aleksandr 

ne yapmalı? _ l ··ıd·· .. 1 .. 1 .. ? 
ler~!~i:t~:·:i:ç~~·;::i~!n: nası o uru muş u. 
hatsızlıkları vardır. Bunları dok- Umumi harpten sonra en büyuk Vera bunun üzerine Odesaya komitenin diğer azasını ele ver-' 
torca olan çetrefil adlarile 11<.iyle • inkılabı geçiren devlet Sovyet hareket etmiş, çarın geçeceği ~i- mediklerinden iıkenceler içinde 
miyelim de herkesin anlıyacağı Rusyadır. Sovyet Ruıya, asırlarca mnedifer hattında hat müfettiti o- öldürülüyorlardı. 

bir dille sayalım: batında dünyanın en müstebit çar- larak çalıtan Trolenk, ve Lebedof Nihayet ihtilal komiteıi ıon bir 
Kabarcık, ıivilce, uçuk, çıban larını taşıdıktan sonra, umumi isminde iki kitiyi elde etmittir. toplantı yaptı ve Çar Alekıandr'a 

vesaire .. Bunlara kartı nasıl ko - harbi müteakip kabaran bir deniz Bunlara bizzat yaptığı bomba. 1 Mart 1881 tarihinde büyük ve 
runulacağı bilinmediği takdirde, gibi coşmuf, Rus milletinin başını ı ları vererek timendifer yoluna na- kat'i bir suikaıt tertip etti. 
insan birçok üzülür. Hele bir cins yiyen çarları bir hamlede boğduk· sıl k~ya.caklarını, ve çarın treni 
kabarcıklar vardır ki; batar çıkar· tan sonra memleketinde çarlıkla geçerken bu bombaları nasıl alet -
lar hazan birkaç dakika sürerler taban tabana zıt Bolşevik idare - leyeceklerini öğretti. 
hazan yirmi dört saatte kaybol· sini kurmuıtu. Tam, muayyen vaktinde çarın 
mazlar. Rus milleti bu büyük inkılabı treni geçti. Trolenko, ve Lebedof 

Bilhassa kabarcıklar tatil gün · geçirmek için çoktan beri ha..ı;u la • bombaları atetlediler. 
lerinin armağanıdır. Çünkü bun • nıyordu. Bu çalıımalar bilhassa Fakat d.aha o zamanlar bomba 
lar sinek, pireı arı sokması ve rüz- bundan 54 sene evvel çar ikinci A- yapmak san'ati ilerlememiıti.: Ye-
gar, güneş kavurması gibi harici leksandrın öldürülmesile sonuçlar ni keşfedilen bu patlayıcı madde 
sebeplerden olur. Yahut ham mey "neticeler,, vermeğe başlamı§tır. yüzde yüz müsbet neticeler vermi-
ve, midye, istiridye, istakoz gibi Çar Aleksandr kendisine karş1 yordu. r:;; ekim bombanın fitilleri 
yemekler dolayısile bozulan mide· yapılan bir çok suikastleri talii sa- yarım dakika geç yandı ve bom • 
den, yani dahili sebeplerden ileri yesinde atlatmış , fakat nihayet baİar yarım dakika geç alet al • 

gelir. cak olursa bir türlü geçmesini bil- bir sonuncusundan yakasını kurta- dı. 
Bunlar hiç te ho"a gitmiyen gö- t B · • d k ld ır mezler, çok uzun sürerler. Bunlar ramamıt 1• unun netıcesın e çar urtu u. 

rünüılerile meydana rıkınca, sıkı B 'k 1 · l h I A k d l h f ~ Borakslı bi losyonla silinerf::k üst• u sut ast erın nası azır an • r asın an ge en, ve mu a ız as • 
bir pehriz ve bol su içmekle birkaç }erine azıcık Kalamin sürülmeli . dığı, ve nasıl tatbik ıahasına kon- kerlerini tafıyan tren berhava ol • 
günde geçiştirilebilir. d '"' 'dd · ı· k ld k d dir. Pudralı satıh bunların gizliye· ugu uzun miı et gız ı a ı tan u. 

Teskin edici bir losyona batırıl ceği gibi muhafaza da eder. sonra nihayet ıon zamanlarda net- Fakat aradan pek az bir zaman 
mış temiz gazlı bezi kabaı·cıkların redilen "Rusya üzerı'nde gece,, 'k 'k' · b" · ·· ·· k b" dd En sonunda sivilce de:.liğimiz geçti ten sonra çar ı ıncı ır ıuı • 
ustune oyunuz, tr mü et yağ • isimli bir kitapta ve apaçık olarak kaste ug ... radı. Bu ıefer ıuı'kast 

1_..,. 'b· 1 şeyler gelir. Bunlar vüc~du ta:na -
ve ıu-em g ı ı şey er ıürmeyiniz. anlatılmııı.tır. p d k d ld B ·1 h t k k ı } ır etrogra ııı. sarayın a o u. U· Kabarcıkla:- geçinceye kadar gü· mı e ya u ısmen apar ar. ır 

Y · d k" • ·ı 1 h Kitabı yazan Vera Nikolayevna nu da Vera tertip etmişti. Bir ko-ne§ banyo:.undan ve denize gir • uz e ı sıvı ce er dn a ziyad~ 
mekten çekininiz. yanaklardadır. Alında da olurlar. Tinger, Sovyet Rusya ihtilal tari. layını bulup Stefan, ve Çalturin 

Uçuk, soğuk algınlıkları ve llt- Bunlr hazan içi kuru katı küçücül~ hinde önemli (mühim) bir mevki isminde iki marangozu ıaraya yer-
b. b 'b' k n ıahibi bir kadındır. Ve timdi tam leıtirdi. 

ma neticesinde çıkar. Kadınlarda ırer çı an gı ı gö7.U ür. Pa?arı 
uçu~'"'a katta istidat eı·keklertlen uçuk gibi içleri sulu olur. 80 yatındadır. Bunlar tamirat makıadiyle aa • 

f "" 
1'i • T r.: • D · · k Çar Aleksandra kartı yapılan rayda çahtıf'larbn ene Veraam ~~b ae•!;.r .. ~~!!r burnun dıblnde erı aerın ve sa in t\&tulmah, 

ve ağızın ;evreıinc!e çıkarla. ve temaı ve tahrif edilmf'mdic!ir. Se- suikastlerde büyük roller oyna - hazırladığı bombaları-· satayıın 
burun i!E' ağzın neıdndeki aıhhat· rin banyolar yapılma:, J ü~ Lul !>ol yan, ve bu suikastleri tertip eden bodrumuna yerleştiriyorlardı. Bu 
sızlıktan ıieri gelir. Su.ak günet ve ıoğuk sularla ve günde iki defa tu- Vera 1855 ıeneıinde Kazanda yakınlarda çar, Prens Hesenskiyi 
kuvvetli riizgarlar, bat ütümeai, valet sabunu ile yıkı:ıu·alıdır. doğmu§tur. davet etmişti .. Vera yaptığı plana 
uçuklc.ra ~ebep olabilir. Banyodan sonra yii~ a<lPm al~ıl· Ailesi asilzade sınıfına mensup- göre, bodrumda bulunan bomba -

tu '"er k" "kk kt b ları yemek salonu döoıteme tahta · Ağız ~.ugarası bunların çıkma h kurulanıp, yumuşa![ ~ir nonpon • v ayı uçu en me e e -s 
Verd·ı K ı· · · b. · • larının altına koydurdu. Uzun bir nıaama faydalıdır. Eğer eık ıık la talk pudrası sürülmelidir. Yal- 1 er. azan ısesını ırıncı • 

b l 1 ll'kle b'tı'rdı'kte n t k k fitil oradan bahçeye uzanıyordu. •ı nez ,.,; o uyorsanı:ı, burnunu• nız pudradan önce yfü;c bir tuva • 1 n so ra ıp 0 uma 
· ı·ç· b' k R le ' 1 b• Marangozlardan biri yemek es-~a r.·untaza:-.ı .. burun yağı ı:..rmek let suyu sürmek gerektir. Tu-ıalet ın ır ço us genç rıy e ır -

de faydalıdır. Uçukların kendileri suyu tabah:ıur edere~< uçu i .::dra tikte Almanyaya Zürih şehrine nasında bir fırsatını bulup fitili a • 
kuru tutulmalı ve muhafaza olun • da deriyi serin tutar. gitti. teşledi. Bir kaçz dakika sonra ye-
malıdır. Çünkü kabukları kopa • Doktor Gaye.i köy doktoru olmaktı. mele odası havaya uçmuş bulunu -

/ 

Kendisiyle birlikte Zürihte okuyan yordu. Fakat tesadüfe bakın ki çar 
genç Rusların hepsi ihtilalci fikir- bu esnada bir an için dışarıya çık
ler ta§ıyorlardı. Vera bunların ara- mış bulunuyordu. Bu yüzden ha • 
sında pek çabuk temayüz etti. Q. yatını ikinci defa olarak kurtar
rada teşkil ettikleri "Zemlya i Yol- dı. 
ya,, "Toprak, ve serbestlik,, ihtilal Aleksandra bundan sonra daha 
komitesi~e aza olarak seçildi. Bun- dört defa suikast tertip edildi ... 
lar memleketini çarlığın elim iı • Fakat şeytana tat çıkartan ,anaı, 

tipdadından kurtarmak için evve - onu bunların hepsinden kurtardı . 
li Kral İkinci Alekıandn ortadan 
ka1Jm:~ak istiyorlardı. Bu ft'lye • 
leri uğrunda çalışacaklarına ve 
her zaman biribirlerine yardım e
deceklerine yemin ettikten sonra 

Her suil<asti müteakip bir çok kim
seler yakalanıyordu. 

Fakat bunlar ne Verayı, ne de 

tahsillerini bitirip Rusyaya döndü- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Her sene Martın birinci aünü 
çar saraydan çıkar, kiliseye aider· 
di. Takip ettiği yol da muhakkak 
Mala Sadovaya ıokağından geçer· 
di. ihtilalciler evveli bu yolda bir 

peynirci dükkanı açmak ıuretiyle 

ite batladılar. Bu peynirci dükka
nının bodrumundan yolun ortasına 
kadar iki tünel açarak buralarım 

bomba ve dinamitle doldurdu!ar. 

Eğer çar buradan bir fey olma • 
dan geçene köte batında dört ih· 
tililci arabaıma yeniden bomba. 
)ar atacaklardı. Bu da netice ver • 
mezse ihtilalci Şelyahof elinde bı
çakla arabaya atılacak ve çarı e
liyle öldürecekti. 

Hazırlıklar bitmiıti .• lhtilalci • 
lerin bütün korkusu çann kiliıeye 
başka yoldan gitmeıi, yahut arka -
daılarından birinin hiyaneti idi. 
Fakat bunlardan hiç biri olmadı. 

Çar, maiyetiyle birlikte tam 
ıaat 14 de ıokağın başında görün-

dü. lhtilalcilerin hemen hemen 
hepsi sokağın muhtelif yerlerinde 

al ı§lardı. Saltanat araba11 
'tattı peynirci dükkanının öntineı'" 

gelmitti ki birdenbire biribiri ar • 
dmdan iki müthit taraka ititildi .. 

Saltanat arabaıı, Ça ikinci Alek •. 
sandr ile birlikte havaya uçtu. 

Suikast muvaffak olmuttu. 

Çar Aleksandnn parçalanmıt 
cesedi yere düıerken halk biribi • 

rini çiğneyerek kaçıyordu. Yalnız 

ortada yere diz çökmüş dua eder 
vaziyette bir kadın duruyordu • 

Bu Vera idi. 
Polisler kendisinden §Üphelen • 

dikleri için onu tevkif ettiler. Bu 
şekilde ne yaptığını sordukları za. 
man: 

- Rus miJletini böyle müstebit 
bir çardan kurtardığı için Allaha 
dua ediyorum. Cevabını aldılar .. 

Vera bu ıırada tam 30 yaıında 
bulunuyordu. Kendiıiyle birlikte 
daha yüzlerce ihtilalci yakalan • 
mıştı. Hep birden mahkemeye ve
rildiler Vera da bir çok arkadaş -
lariyle birlikte asılmak ıuretiyle ö
lüme mahkum edildi. ·ı Doktor ==== ler. Ve geni• memleket İçinde ı· 

dağılarak çal;şmağa başladılar. · Alı· ı·sma·ıı t.~ O bütün bunlara karşı çok li.kayd 
Vera, Ratovska vilayetindeki davranıyordu. Hatta dijer ölüme 

bir köy haıtahanesinin müdürü ol- . Ü mahkum arkada9larının afları için 
Haydarpaıa ha.taneai bevlıye :-=:": 

muştu. Burada halkı yakından yazdıkları mü9terek istidayı im • 
mütehasatsı :._'=-.:= görüp tanıdı. Dertlerini dinledi •. zalamadı. 

Onları mümkün mertebe teselli et- !! Clrologue - Operateur 8 gün ıonra asılmak üzere hu • 
meğe çahfh. ii Babıali caddesi Meserret ote·!i suıi hücreye kapatıldığı zaman da 

h r Bir taraftan da ihtilal komitele- .. ı· 88 d h ·· ·· ~ı d : hiç bir korku ve pifmanhk hisaet • 5~ ı numara a er gun og e enji 
rinde mevkii gittikçe büyüyordu. i! sonra saat ikiden sekİ7.E' kadar.!: medi. Aklına, muhakemesine her .. ... 
1880 senesinde tam 28 yafında i!::::nn::::::::::::::::::::::::ı:::::::::cı:::ı::ı::::i! zaman ıahip bulunuyordu. 
iken merkez komitesi icra heyeti - Fakat Vera'nm taliinde daha 
ne aza seçildi. yaıamak vardı. 8 inci gUnü idam 

O b. · · T · · 19 ' Jınınıtllll ııııı1111nıııııu111uıııınııımııımııdnıııııı111wıııı ııııııınııuııı11ı~lllllııı'J • , 
.... •ene ırıntı eşrının uncu Şişli Etfal hastam.>sinde ~ 1 edıleceğı yerde cezasının 101 se • 

gunu Kırımda bulunan Çar Alek · Göz mütahassısı doktor ı' neye çe~.rildiğini haber verdiler. 
sandr, Petrograd'a • •imdiki Le • R fi Ah d G •• b k l B udd t da.h 20 ·•e ır z at me oz er 1- um e a sonra , ... 
ningrad - dönmek üzere hareket ·h t 10 · d' V bu 

Ç H ık F k d k 
'

. - ı nı aye ıeneye ın ı. era 
edecekti ı • a ır ası sırasın a ız •· ı 

.cı:;i karşısında 32 numarada. Mua· _ müddeti hapiıhanede geçirdikten 
Komite Çarın yolda iken ölüdü - rene c;aatlt•ri -.aat ı:ı tt-n 1 ~" k~ sonra yeniden serbest hayata ka • , 

rılmeıini karalaatırmıştı. Ve bu J ıt ~ ı ır.ııııuıııu1111ıuu-ıdlııuııııııuuııuu11111ııuıuııııuuuw11ııımııuıu• V U U. 
vazifeyi VeraY.a verdi. Murat SERT 
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Hasan tıraş bıçagı rekor kırdı 
~mdiye kadar icadolunan bütün tıraş bıçakları arasında en mükemmel ,·een fe\'knliide olduğu tahakkuk etmiştir.Pi) asada meHut traş "inçaklarını ~~artmıştır. Hasan tıra~ bıçağının ı _ 2 3 _' 

n~marah gayet keskin ve hassas taraf lan vardır ki her bir tarafile Jaakal on defa tıraş olmak kabildir. Bu hesap la 5 kuruşluk bir adet Hasan tıraş bı çağile 40 defa n ıslak bardakta bilen-
dıkde yüz defa tıraş yapılmak mümkün dür, ki dünyanın hiç bir bıçağında bu meziyet yoktur. Hasan bıçağı istediğiniz halde başka marka verirlerse al danma)ınız, taklitlerinden sakınınız. 
Fiyatı: Bir adedi 5 kuruştur. 10 adedi 45 kuruştur. Hasan deposu: Ankara, Istanbul, Beyoğlu. · 

!inhisarlar U. Müdürlüğ(.inden:I =rmrn=ıı= SOYDAN llllll:ftftmh::::·e-· Bu aKşam -E> 
Sünnetçi Ahmed !ı ~ .Mün1.ir Nureddin . 

İdaremiz ihtiyacı için nümune ve ıartnameıi mucibince (35,000J ki lkamatgah ve muayeneha- iİ V(~ arkadaşları 

tıyenlerin ıartname ve nümuneyi &Önderdikten sonra pazarlığa i:sti · Yarebatan caddesi40numaraya iE 
tak etmek üzere 8 /8/ 935 tariMne rastlıyan perıembe günü saat 14 nl a~leylbeldldi~i~ saygılı mü§teri- ~ 0888888888 1'"el : 41065 888888><8g9 
• .. . en ne ınr. :: 
ae Yuzde 7 5 muvakkat giıve:.m~ paralariyJe birlikte Kabataıta r .0 • .: ......... :::::::::::::··· ..... - .. --....... ..,..,.;; ·-----------------

\lazım ve ~übayaat ıubesinde\-i Alım komisyonuna müracaatları. ........... • .... - ....... ._....... B\.1 akşam • • 

-~~~~~~~~~~~_c_4~M~> Ade~i iktidar 
1 D11ıeı D1imll1rı u2 liınanlırı iBl~me Umum i~aresi ilinları v~ 

Belgevşekliğine 

1 Harb"yede B f:, L V Ü bahçesinde 

CEMAL CütVIBüŞ GECESi 
Muhammen bedeli 18700 lira olan 425 ton ham döküm pik\ 2 · 

Eylul. 1935 Pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada idare binasın 
da kapalı zarf usuliyle satın alına<"aktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 1402,50 liralık mtivakkat temine . 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 ncü maddesi mucibin· 
ce İfe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair b~yanname ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine verme 

1 
HT~•~,'!!? pl?.ı! n 

kutusu 1255 

Mehter takımı, Çengi kolu ve sazlı 
monolog ile çok sevilen mtlzlksel arka
daşların iştlraklle. 

lstanbul icra tetkik hakimliğinden: Masalarınızı temin ediniz. Tel. 49091 
Matmazel Mari Tıgıra Beyoğlunda li•••••••••••••ıW•••••••••••••ıııi 

Hüseyin ağa mahallesi arabacı sokak 

leri lazımdır. · · - · 

Bu iıe ait ıartnameler para sız olarak Ankarada malzeme dai· 
resinden, Haydarpaıada T eseHüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtıl 
lllaktadır. (4454) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişisri 

zengin etmiştir. 
19. cu tertip 4. cü keşide 11 Ağustosta .. ~ır 

Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 lira hk ikramiye

lerie (20.000 lirallık mükafat vardır •.. 
• 

eski 15 yeni 21 numaralı hanesini ipo· 
tek surcti1e (4550) lira itasına borçlu 
olup mezkur hanede ikamet etmekte 
ikel\ halen lstanbulda bulunarak ne -
resinde olduğu meçhQl kafan Kosti kı· 
zı madam Ka terinanın Ye kili tarafın -
dan serdedilen itirazın tetkiki için 
22 - 8 - 93:> günlemecine isabet eden 
perşembe günü saat 14 tayin =edilmiş 

ve vekilleri de azlini bildirmiş olma • 
larile ikametgahı meçhQl borçlu 
madam Katerina hakkında 15 
gün müddetle ilanen tebligat ic
rasına karar ,·erilmiştir· l\lez • 
kQr günlemeç ve saatında gelmediği 
veya kanuni bir ,·ekil göndermediği 

ve itirazını tevsik edecek delillerini de 
göndermediği takdirde gıyabında ba -
kılarak karara bağlanacağı malum o
mak üzere davetiye makamına kaim o 
larak keyfiyet ilan olunur. <13501) 

BALOYA 
Dans etmek için gidersiniz 

Bv.; pek tabii ve pek doğrudur. Fa -
kat... Jki dans yaptıktan sonra otur • 
mak mecburiyetinde kalır ve artık hiç 
kalkmak isteme7.Sİ.niz· Çünkü; ayakla· 
nnız ŞiPtiş, ıztırap vermektedir. Na • 
sırlanruz, sizi rahat bırakmadığından 
müteessir olur ve suvareniz heba ola • 
rak keyfiniz bozulur. Bütün bu ıztı • 
tıraplara mahal bırakmamak için RDIO 
SALTS ba.nyosunu yapınız. Bu şifa • 
bahş tuzla yapacağınız ayak banyolan 
sayesinde beklediğiniz tedavi yi bula • 
cak, sancı ve şişkinlik zail olacaktır. 

Bilhassa nasırlarınızı o derece yumu • 
şatır ki tırnak uclle hemen kökünden 
söküp atabilirsiniz. Her eczanede sa • 
tıhr. ,, 

alln dıkta 
Kabızlığı bir saat 

T U Z U d efe d e r sonra a1tnırsa 

HAZtM sız LiGi 
Mide 'l!tctilik ve 

yanmalarını 
giderir. 

Ağızdaki tatsızlık ,.e kokuyu izale eder. Fazla bir yemek ve içmeden sonra hissedilen 
yorgunluk ve şlşkfnlffl hafifletir. Mazon tuzunun tesirinden memnun kalmıyanlar şişesi 
açık da olsa Bahçekapıda iş Bankası arkasında 12 No. Ju Mazon Botton ecza depu 

kaşığı 
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de yardım istedi. İki kadın kot
lu ve bunların uğraımaları saye· 
sinde Prenses gözlerini açtı. Ken
disine doğru eğilen Manfredi gö
rünce: 

- Oğlum! diyebildi. 
O vakit Manfred: 
- Anneciğim! demeğe cenret 

etti ve Prensese sokularak ki.içük 
çocuklar gibi uzun zaman ağlcıdı. 

,,. ,,. . 
Aradan geçen üç saat onlara 

bir dakikn gibi kısa gelmitti. 
Ana ile o~ulun birbirlerine sor

dukları norguları, tqan duygula
um uzun uzadıya anlatmağı lü
zumsuz b-:ıtuyoruz. 

Yalnız şunu söyJiyelim ki Man
fred bu müddet esnasında Lante
neyi düıünerek Prensese dıprıya 
çıkncağını bildirdi. 

Beatriı sapsarı kesilerek: 
- Yoksa onu gene kayıp mı e· 

deceğim? diye düıündü. 
Bu dütüncesi gözlerinden beJH 

oluyordu. 
Fakat Manfredin bir sözü.anne-

\ 

ıini yatıftırdı: 
- Artık bir çingene kar111 la

r af ından kaçırılacak kadar çocuk 
~eğilim. Kendimi tamamen mü. 
r1afaa edebilirim .. Hem timdi ar
hk bizi birbirimizden ayırmak itı
tiyenlere pek acırım, anne! 

Beatris o vakit ilk defa olarak 
oğlunu dikkatle süzdü. 

Kunetini, zarifliğini, güzen;. 
lini gBrerek alnında bir guru .. 1-

ııft parladı. Oğlunun her lia fü1i 
ietidfli gibi l:iulmuıtu. 

Manfred, tam Ragastanın oğlu 
idi. 

Manfredin kayboluşu iki saat· 
ten fazla sürmedi. 

Geri döndüğü zaman yanında 

üç kiti daha vardı. 
Prensese: 
- Anne, Lanteneyi size tak. 

dim ederim. Çocukluğundanberi 

kardeıim, arkadaşım ve bir çob. 
kereler hayatımı kurtaran odur ... 
işte Kont dö Monklar ! Bu ihtiyar, 
Lantenenin babasıdır. Bu da ar. 
kadaıımın nişanlısı Avettir. 

Beatris Lanteneye elini uzattı. 
Avetin alnından cptü. 

Sonra bunların arasında uzun 
bir konuşma başladı ki buna yal· 
nız Kont dö Mouldar iştirak etmi· 
yordu. ı 

Manfredle Lantene F ontenblö. 
ye gidince Avetle Monkların ko. 
nakta oturmaları kararlaştırıldı. 

Sonra Lantene Avet ve ihtiyat 
Monklar ayrı ayrı hazırlanan oda· 
lara götürüldüler. 

Daha ne söyliyelim?. 
Şafak söküyordu. Ne Manfred, 

ne de Beatris istirahat etmeği dü
tünmemltlerdi. Henüz söyliyecek
!erini bitmediğini zannediyorlar
dı. 

.Bununla beraber ayrılmak la. 
zımdı. 

Binlerce tavsiyeden sonra Man· 
fred atına binerek Lantene ile be
rab«:r Fontanblö yolunu tuttu. 

Manfredle Lantene kendi dil
tünceleriyle uiraıtıklarından ça· 

suna iade ederek bedelini geri alabilirler. MAZON ismi ve markasına çok dikkat. 
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Bunlar Paristen geliyorludı. 

Fakat yola çıkmazdan evvel bu~a
da anlatmağa mecbur olduğun.uz 
bir vaka geçmitti. 

Kuvvetli ve cesaretli olan Avet 
annesinin tabutunu lnaaan me-zar
lığına kadar takip etmiıti. 

Sonra, Lantenenin bütün israr
larına rağmen, ana ve babasının 

hatıralariyle dolu olan Sen Denis 
sokağındaki eve gitti. 

Lantenenin korktuğu batm9 
gelmiıti. 

Dole ve Jolinin gezip dolaşlTk· 
ları odaları el sürdükleri etvayı 
gördüğü zaman Aveti bir yei• 
buhranı kapladı. 

Fakat döktüğü göz yatları acı
larını biraz yatııtırdı. 

Şimdi annesinin ve babasH~'n 

odasına çekilerek aeasiz sessiz af'· 
lıyordu. Zemin katında, romanı
mızın batında Dolenin Bir!nci 
Fransuvayı kabul ettiğini gör<lii
ğümüz odada, Manfredle Lantene 
yavaş sesle konuıuyorlardı. 

Manfred sordu: 
- Ne yapmak istiyorsun? 
- Ne mi yapmak istiyor.ur.? 

Bu çocuğu uğradığı yeis ve aC!(fan 
kurtarmak lazım. İtte babamh ni
ıanhmın arasında bulunuyorum. 
Fakat vaziyet çok ! ~na! İstikbali 
karanlık görüyorum. 

- Sen de yeise kapılmışsm ! 
Evvela kendi acılarını dindirr.ıen 
lazım. Kardetim, çok zaman!ft! 
ıen bana akıllıca nasihatler v~r· 
miıtin. Şimdi aıra bana geldi. s.,n 

de sana biraz nuihat edeceğim. 
Taliine kartı çok hakam:asına 
davranıyorsun. lki felakete a~rçi 
birden uğradın. Öz bir baba gibi 
sevdiğin Dolenin ölümü, Kont dö 
Monklann delirmesi •• Fakat Avet, 
gene sana kalıyor. Onun aeni, yal· 
nız seni sevdiğinden ve her zaman 
için seveceğinden emimin. Henı 
de o yanında bulunuyor. Bana ge. 
lince derhal F ontenblöye hareket 
edeceğim. Oradan hiç bir haber 
alamadım. Bu da henüz hiç bir feJ. 
yapılamadığını gösterir. Karde
tim, senin sevgilin yanında bulu• 
nuyor. Halbuki ben kendinimkinl 
kurtarmağa mecburum. Lantene1 

sana ihtiyacım olduğu için benim
le birlikte gelmekliğin lazımdır . ~ 

Manfredin bu sözleri söylemeli· 
ten maksadı arkadaıını Paristen 
uzaklaıtırmaktı. 

Lantene: 
- Eğer bana ihtiyacın varsa_. 

hazırım. Fakat Aveti ne yapaca:~ 
ğız, babamı ne yapacağız?. Bun. 
lar, ben burada yokken ne olacak• 
lar. Kardeıim, h?J ıoru (ıual) la· 
rm cevabını sen ver!... dedi. . 

Manfred gülümsedi: 

- ikisinin de rahat ve emin o
larak kalabilecekleri bir yer bili· 
yorum. 

- Neresi? 

- Görürsün, fakat aen yokken 
Kont dö Monklarla Avetin rahat 
ve emin bir yerde bulunacaklarını 
sana ispat edersem, benimle bir· 
likte gelmeğe razı olW1DUIWl ?. 
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(X:9) 

Yahut HABERln Polla hafiyesi 

OEKSTER 
Çoktanllerl ......-. oldulu 

kalpazanları me~dana çıkardt. 

Bir lkt gllne kadar 
bu heyeean dolu 
macerasını 

HABER 
de bütün resim
ıerile birlikte size 

anfatacaktır .. 

Çon ~ Jon g//11~, ?~ 
~oro "' 11,.~o(/os/orı 
dtnl'r. or'!"t11sı,,.,..41. iimİd. 
l"t-İni lcay/J6ffik/e,.; J. 
hir sıraao. uzakrfan 
bi,. geWti 9örclü. 
ler. 

IVR olur.~ ·o/sun -
,ıkmaya. 
tne~hu
ruz ! 
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Başından Ge'çenıer N« ~' 
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-Ştipllenz.... 

- Bua da Umm. olan buydu. 

Bal --- belde!-
Ma.n.t ......... -..,,.. çıka-

rak N.lr O- y.hum biltu. 
~ dö Rapftanm kmJa.. 

"d~it Kaaet sollağma .uch. 
Her Wcte ıu falln·~ IU 
~ye Paatmblöye gidet-kea ı.a. 
mı ....._ Bean.i ı. koaaia 
ğhcl-ifti. ÇilDIRi artık 0-
i\.M çekinilecek Ye lmrkulacak bir 
feY laılm•rA'ftL 

M.afred --bi~d •• 
Bilhw, JipR A-. her ha· 

kikad JMJdna çıbnnl mekmlıau 
na olmduiuan ... MUll • ......_ 

ma batu.m.1ı1 bilaia -...11-. 
teğj lralWni ,.aloyorc:lu. 

-Faı.at ara,a Laateaem kuna. 
nı.... sirdiii ~Ü§ gündenberi 
bütün zamamnı arkMiaıı ifiıı bar. 
Camtfb. Şimdi ise artık Lanteııe 
Ja..rtulm~ Joli ıömühnilt oldu· 
imadan. ManEsedin kafası yalnı e. 
m,.et. Ve" Prenses Beatris ile uira· 
tıvorda. 

itte bunun için kalbi heyecan 
tç·~.,de oldufu laaftle Kanetsokağı. 
n1 vardı. 

Prenses Beatriae ne diyecekti. 
Bunu cfütünmüyordu. 
Birdenbire el"nin konağın kapı 

lcl{mafmda bulunduğunu gardü 
O vakit tarif dilmez bir lıeyecana 
tlBttii. Ve tolmaaiı bnabrak o
•dan -..rq1r.. 

Slmc1f CeMll'et edeftliyOJ'du. 
lolmkta Wr~ a.tnn elolapp 

tekru ..... dladl. - . 

Bu sefer kaP171 çalabildi. 
Bir 11tak görünclü. 
Manfrecl: 
- Prensese söyleJiniz, F ontea

blöden ıelen biri kendilerine Şö
V3.}ye Gö Kapatan tarafındar. ba
zı ıeyler lö,Jliyecektir. eledi. 

Up.k omr tepeclen tırnağa ka. 
dar süzmkten IODra: 

- Bekleyiniz! diyerek içeriye 
rirdi. 

Prense• çok iyi 111uhafaza edili· 
yordu. 

Maafred 1-Jecanla Leldedi. 

Birkaç dakika sonra ayni utalf 
gelerek: 

- Beni ta.kip ediniz! dedi. 
Ve birkaç dakika sonra da, 

Manfred Beatrisin yanına girdi. 

Otta ch"Jckatle bakarak: 
- Annem budur! diye dütün. 

dö. 

Kalbi hızlı hızlr atıyor, ku)ak 
lan ululduyordu. 

Beatria, o zaman kırk yaıların· 
da bulunuyordu. 

Fakat pek az kadınlara nuip O• 

lan bir surette ıençliğinin bütün 
tazeliiini, güzelliğini mu haf aza e
diyordu. 

Yalnız bakı,lannda, ilk rula
dıjı zaman Şö•alye dö RaKaıtanı 
kendinden geçiren parlaklık kal· 
mamııtı. 

• 
Çok ailadıiı. çok fazla acı çek· 

tiii Wliydi. 
Bütan bunlara rafmen bili İDıo 

sanı pprtacalc derecede ıüUldi. 
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Henüz anneai olduğunu bilme
diği zamanlar bile bunu takdir et
mekten kendini alamıyan Man
f reci, timdi onu ıonıuz bir aevıi 
ile seyrediyort4J. 

Premea onu derhal tamauflı. 
Heyecanlı bir eeele: 
- F ontenblöden mi geliyorsu

nuz? diye sordu. 

- Madam, üç gün evvel orada 
idim. 

Manf reclin halinde öyle bir tu. 
haflık Yardı ki bir onıerjiye (hias1 
kablelvuku) kapılan Beatria: 

- Y oba Şövalyenin bqma bir 
f eli.ket mi geldi? diYıe bajırdı. 

- Merak etmeyiniz, madam. 
Bir teY yok. Şönlye aıhhatteclir. 

O vakit Beatriain dütilncesi kat• 
tısında duran delikanlıya giderek 
içini çekti. 

Bir saniye kadar art.dıiı çocu· 
·ğunu bulmlJ! olduğunu ummuştu. 

Okuyucularımız hatırlarlar ki, 
Şövalye dö Ragaıtanın bir iıareti 
onun aldandıiını anla.tmıttı. 

Buna rağmen Manfrede kartı 
büyük bir ıevai bealiyor ve onun 
mes'ut olmumı bütün kalbiyle İa· 
ti yordu. 

- Naad mösyö, girittiiiniz itte 
muvaffak olabildilli• mi 1 Jiyeti, 
çok sevdiğim o güzel kızı kurtara· 

yı titreten clerin hqecanı, sebebi
ni anlamadan farkediyor"du. 

Manfred daha fazla clapİtamaı. 
dı. 

Titrek bir ıeale. 
' - Bakınız maclam, aiD tayle-

mek istediğim teY o kadar bıbf 
ki, nasıl anl•tacağmlı keltinmi
yonım. dedi. 

Beatriain ıuıtulu sırada Man. 
Eredin aklına derhal bir teY gel• 
rek Jipıi kadmm mektulnnm ı&f. 
ıündeu çıkarıp titri1en pannakl• 
riyle Premeıe uzattı ve s 

-p Okuyunuz! dedi. 
BeatTİı titredi. 
Manfredin sesi, tavn, 1jg an" 

halinde ıöze çarpan heyec:aıı her 
hakikati onun hicranla yaralı kal. 
bine anlattığı belli olu:rorcfıa. 

Mektub:y alırken eli titTedi. Ba
nq açarak gözden geçirirken, tap. 
sarı kesildi. Nihayet içini çeke
rek: T 

- Bunu zaten biliyordum! di· 
ye mırıldanıp ıırtüstü düttü. 

Manfred bir çığlık kopararak 
tam düteceii aıracla annttini ku· 
caima aldı. 

-Madam! .• Oh mada•!.. diyf 
kekeledi. 

Ne tuhaf?.. Bir türlü "anne" 
demek aklına ıelmemiıti. 

Prenıeıin bayımlıir uzadı. 
bildiniz mi? diye .ordu. Mosmor _keailea Manfrecl, ansı-. 

Manfrecl birk~ unl;e kadar sini öldürdüiünU taadı. 
kafasının altüst oldıılumı hl11etti. Hem.n buz tlhi donan Beatriai 
Pr6naeı, llylediklerini ltitmeclen{ bir Jcoltufa bırakarak yaitinden 
dinliyordu. Beatria t.e delikanlı- çıldırmak denceaiae ıelcliii MI-

, 

( 
J 
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Sahte 
avukat 

Dünyanın en maceracı 
kadını öldü 

Dclnyanın en 
~t.ceracı kadı • 
Ilı ole Gizel 
Şlııtal, yahut ha 
kiıtı İımiyle Mi -
~ey lifraj bir -
lç gün evvel 

Niate mütevaıı 
bit otelde öl -
!bUıtür. 

Bir zamanlar 
gUıellik kraliçe-

" 1 ()lan bu kadın 
ha.Yalının muh -
te}if devirlerin -
d~ kE>ndisine a -
~kat, gazeteci. 
l'0tnancı c.uıu 
\>ernıi,, gjrmediği sergüzeft, par
ltlağnu sokmadığı it bırakmamıı· 
l1r, 

Nihayet ıahte avukatlıiından 
dolayı bundan iki sene evvel tev· 
k'f 1 edilerek hapse atılmı§, burada 
bir nıUddet kaldıktan sonra çık • 
~1thr. 

b· Elundan ıonra gene teraeriyane 
lr hayat geçirdikten sonra haıta· 

lanrnı! ve kaldmldıiı küçük has • 
tcıned b"t" d.kk 'h ' · · e u un ı at \'e ı tımam .. 

lara rağmen on bet gün kadar ya
ta-:Iıktan ıonra ıCSzlerini hayata 
~~:nmu9tur. 

Bu maceracı kadının meraklı 
~aya,:-. ... l • • 

~--.oy e geçmıştır: 

. Dıha henüz on bet yaıında 
ken kendiıine mektep muhiti çok 

dar ~e ııkıcı gelmit, arkadatları • 
ll•: 

- Bu muhit beni sıkıyor. Daha 
fl\zla. tahammül edemiyecejim 
&en - • . l .. 1 •aıU.narrır o acagım, roman a· 
l'a:ıa.caıı" D · · .. " ım. emıt ve erte11 gun 
ortadan' kaybolmuıtur. 

Mirey bayata bu tekilde atılmıs 
0
.ldu. lsmt ilk deaf gi~zellik ve za: 
tıfJik müıabakalarında kazandığı 
~\l~affakiyetlerle duyulmaia 
a,Jadı. Şimdi t.rtık o, genç, ıarı· 

t•.n, uzun kirpikli, parlak ıözlü 
lt kızdı. Ayni zamanda "Riviera 

!İ.izellki kraliçesi,, iırnini de taıı • 
<>rdu. 

,. Diler taraftan ııUzel danaetme· 

llni de öğrenrhi§ti. Civar gazino . 
&.ta" l M' · d uze ıreye gazınolarında 

ı &.nıetrnesi için iyi para veriyor • 
~tdr. 

• Mirey ilk aşk sergüzeşt:ni de bu 
•tad . d' O l-' a geçır ı. zaman tam 2f 

! ~tında bulunuyordu. Gen~, yakı· 
0
l lr bir zabiti ıevdi. Fakat bu aşk 

l' tıu ınüthi, bir sukutu hayale uğ
t 'ttr. Zavallı kız bir gün kendi~ini 
l'etkedilmiı bir halde buldu. Bu 11• 

&.d• büyük bir yeiıe düttü, 

d ~~ndan ıonra Mirey'in hayatı 
0~g1tti. Artık güzellik kraliçeıi 
l llla.ktan, gazinolarda bacak sal
t aın,k, ve a9k oyunlarına girmek
b:l\ hıkmıttı. Kazandığı para dr 

()~t ıti~lü kendisine ki.Ei aelmiyor, 
~ ~ cıye, kürkçüye daima borçlu 

liaı:'°"du. O, çok para iatiyordu. 
~ a. buki para, dediiimiz gibi ken· l··- :....a.a • -ı d -n .. nneaıtf ttihi borcu 
tf '- hep rUn ço!a?ıyordu. Bunlar • 

-..:rı lnırtulmak için bir tek çare 
1'dı, 

1 

01••1• Chanta I 
Mirey bu çareye baıvurdu. Bü • 

tün borçlarını yüzüstü bırakarak 
Pariıin yolunu tuttu. 

Pariste ilk yaptıiı ıey tanınma· 
mak için iımini deiittirmek oldu. 
Artık Mirey Lifraj ortada yoktu. 
Onun yerinde gaı:eteci ve avu • 
kat Cizel Şantal vardı. 

Eıki Mirey, 
Gi2el hayatının 

yahut yeni i•ınile 
bu devreıiiıd~ 

fÖrülmemit dalavereler çevirmit· 
tir. Birçok davaları il2erine almı§, 
muhtelif cemiyetlerde roller oy • 
namıt, luıacaaı yapmadıiı it bı • 
rakmamııtrr. 

Fakat her dalavereli it gibi ni • 
~ayet günün birinde bunun da fo. 
yuı meydana çlli:mlJtır. 

Madam Şantal iıminde bir ka · 
drn Pariııte kendisinden batka bu 
isimde bir avukat olm~dığım ilan 
etti. Mirey bu ilan üzerine kaç • 
maktan başka çare bulamadı. Fa· 
~'lt aradan çok ıeçmeden yako.· 
eleverdi. 

Polisler evini aradıkları zaman 
ancak birkaç İpek çorap, bir ahçı· 
Irk ıehadetnameıi ve "Hakimli • 
ğim,, isminde yazılmağa batlan • 
mı§ bir roman müıveddeleri bul • 
dular 

Mirey hapse mahkOm oldu. Bir
kaç ay hapiste yattıktan aonra 
çıklr. Bundan aonra ıene ıeraeri 
hayatına devam etti, Bu ıtfer de 
ıinema yıldızı olmak, filmler çe • 
~irmek iıtiyordu. Birtakım aenar
yolar, filmlerle uıra,ıyoıdu. Fa -
liat bunda da muvaffak olamadı. 
Haıtalandı, ve dediiimiz tibi, çok 
genç bir yaşta pek çok sergüzeşt
ler geçirmi9 bir ha.ide hayata töz- . 
lerini yumdu. 

Mirey her zaman romanını yaz-
mak istediğini söylüyordu. Ve 
dostlarına ölürken bile: 

- iyileşir iyileşmez ilk İf im ro· 
manımı bitirmek olacaktır. Göre
ceksiniz, ne derece ıükae yapa • 
cak l diyordu. M. S. 

1 Atustos pertembe, 2 cuma, 3 cu· 
nt"rteıııl. 1 n;.,..ıır günleri aktıamları 

"tııı•ut lrli4111tsf 
$rhirTUjatl'OSU 

ııııııııımııı 

IU 

Tepebaşı•da Be • 
ledlye bahçe11n • 
•il" Şehir tiyatrosu 

ıaat 21 de 
hıltdolu operet 3 

·ıerde yazfln Ek • 
rem Retl t beste • 
l)·en CemaJ Retli 

Dikkat 

11110111 
Hebek, Ştıll. latan 
bu) ciheti tram · 

vaylırı temin edil mlıtlr. 

---------
R ABER - Akşam rostnSt n 

Memleket mektublan 

" 
ULUDAGDA 

Yeni yapıJan binalarla güzel bir kış 
sporları şehri vücuda geliyor 

Uludaiın reklamını bana yap • en büyUk otobüıler bile, otel11 Jta 
tırsalardı Pek fen·a olurdu. Bere • dar rahatça çıkabiliyorlar. 
ket verıin, ki kimıe benden böyle Kııın kayakçı kafileleri, yük. 
hizmet istemedi. Gene bereket ıek çamları bile tepelerine kadar 
versin ki, böyle bir hizmeti ben örten. bu bembeyaz kar deni7.in-
yapıam da, Uludağın değerbe de, düzgün dötemede patinaj yap 

halel gelmez!.. manın kolaylığı ile kayıp duruyor. 

Sebebini anlatayım. Bir Kurlıftn lar. 
bayramı Uludağa çıkmıttık O Bursa llbayı Fazlı Güleç, U~u· 
zamanlar, timdiki gibi yollar dü7 dağa verilmesi gereken en yüksek 

gün taııt araçları (nakil vaııtal,.rı) önemle çalıtıyor. 
bol değildi. Bozuk düzeni bir yol Yakında baılanacak olan ikin· 
olsa bile, kimbilir hangi otomobil ci dai oteli, daha afağıda, Bu•M\ 
bizi kaça götürecek?!.. · ·Orhaneli yoluna daha yakın olan 

Birlikte gittiğim delikanlılıtrın Dolubaba. Kirazlı çamlığında ya. 
hepsi sporcu .. T utturmuılar: pılacak. '- '" 

_ llle yaya gideceğiz de, yayft Burada küçilk küçük daf kötk-

leri de yaptırılac~ktır. Bu yd. U
ludağ civarındaki ltöylerin h::?prıi
ne yollar yapılacak ve her köyde 
birer köy oteli in;a edilecekt; .. 

Bu sayede, Uludağa çıkan ve 

burada uzun müddet kalac-ık o
lanların civa; köylerde vakit g~
çirmeleri kabil olacağı gibi, k~ylü 
için de istif ad eli ve yeni bir ha
yat başlamış bulunacaktır. 

Dağ köylerinin mimarlık ve 
sağlık bakımlarından yükselr.1e. 
lerini temin maksadiyle, buralara 
bir mühendiaJe bir mimarrn temel 
li olarak verilmesi de dü§;.lnül
mektedir .• 

: il SAGOIÇ 

gideceğiz .. Bir defa uymuı bulun -----·---------

duk. 
O vakitler, dağa çıkmak için iki 

yol vardı. Biri "Elma çukuru,, üı 
tünden; öteki de ''Kadı yayla" · 
S:ırıalan • Diktekir,, üzerinden .. 

Ama, bu yolların ikiıi de katır 
yolu, yani patika .. Dik. yamaç~ar· 
dan, derin uçurum kenarların.·hn 
geçerken, insanın ayajr, bir defa 
kaydı mr, artık allahını seven tut· 
ma11n!. 

Mesafe de irak mı irak .. Y aylf\· 
larda mola verip dinlenerek. t111· 
rağm tam dibindeki "Kırkpınu· 
lar,, a geldik. Tiz elden çadrd'.lr 
kuruldu, karavanalar hazırla'\dı. 

En mızmız adamın bile ittiliası 
açılıyor. Allahın sıcafında, al>ur 
cubur, ne buldukıa yedik. Buı. 11i· 
bi kaynak sularnı g8vdeye indır· 

Takan. AtatUrk heykeli 

dik. 
indirdik ama, burnumdan Ja 

geldi. Bir mide fesadına ufraınr 
şım ki, medet allah .• Her~ea da· 
ğın doruğuna çıkmak için Cllltt 

atarken; ben kıvrana inliye, bir 
buzçu katırının sırtında, dik yar

lardan inip, koyu ıiı ve bulutJar 
içine gömülerek Bursayı na11I tut
tum; aklıma geldikçe hlla f'lşa· 
rım! 

Baılla 'bir sefer de kııtı. artık 
Uludağ, günü birlik çıkılıp inilen 
bir yer olmuıtu. Dağ klübündeki 
arkadatlar, beni mutlaka götiir· 
meie and etmi•lerdi. 

Hem k~ndime korkak dedirt. 
memek, hem de hatır kırmtı.ma1f 
için yola çıktık. Fakat tam kır 
lı bölgeye gelince, kayaklar111t a· 
yağına t&kan, keklik gibi seğh le· 

rek uzaklaımağa batlamaz m1? 
Biz, birkaç acemi apı,ıp kal· 

dık. O kayaklardan o giln çekti
ğim çileyi, ömrüm oldukça unu· 
tamam. Gün et fıkır fıkır kaynar 
durur, lodoı sıcak ııcak eaer; yer
ler iki karı' kar. Belki sekıen de· 
fa terledinı, aksen defa üşfü{;;m. 
Uludağ deyince, benim hatırı· 

ma bu yaz ve kı§ vakaları ge~cJ;~; 
içindir ki, Uludağdan, tatlı tatlı 
balııedemiy,orum. Bununla bera· 
her~ bir arahk bozulan aıhhntim\r 
dilı:elmeıini rene Uludaia borçhı. 
yum!. 

BuaUnkil Uludaf, gittikçe me· 
deni araçlara kavuıan ve bir ya. 
kın ıayfiye haline getirilmeğf! Çft· 

lıtılan bir yer oluyor. 

Dağda yapılan ilk otelle 'ıa,. 
lryan bu' hareket, dağcılık ıpnru· 
nun ilerlemesiyle, pek çok m~s1lf t 
almıştır. Ta, durağın dibine ka· 
dar uzayan güzel bir ıose var ki 

" Togayit ,, nasıl 
Tokat haline geldi? 

Tokat nwhabirlmlz yazıyor: 
Tokat, ili <viJ!yeti) kuzey(şimali)A 

nadoluda Yeşil ırmağın vadileri ara • 
sında toplanmıştır. Nüfusu 77,809 
dur. Zile, Erbaa, Niksar, Artuva ve 
Reşadiye adlı beş büyük kazası, 18 na. 
biyesi ve 719 köyü vardır. Büttin ilin 
nüfusu 263,063 dür· 

tun (vilAyetln (kuzey) (şimali) A
nadolu silsllesinln muhtelif parçaları 
ile arızalanmıştır. Azamt 200 metre 
yiikseklik gösteren daflardır. Yeşilır· 
mağm açtığı muhtelif vadiler, bilhas-
sa Kelkit, Tozanlı, Çekerek ırmakla. • 
rının geçtiği kısımlar düz ovalardan i 
barettlr. 

KöyHi bu sulara dolap kurmak va -
sıtasiyle istifade eder. Esasen dağlık 
arazide ziraat elverlşlidir. tun kuzey 

(şimal) kısmrnı kaphyan dağlar ye • 
şll ormanlarla çevriJmiştlr. Memle • 
ketin odun, kömür ihtiyacı buradan 
tedarik edilir bu sebeplerden Tokat ili 
arazisi coğrafiya bakımından şimali 

Anadolu emsaline nadir tesadüf edi • 
len glizelllkleri toplamıştır. 

Tokat tarihi 
Tokat çok eski kurundan beri ta • 

11mmaktadır· Tarihler Tokattan, Gu -
menekton ''Kumana,, adı ile bahset • 
mektedir. Tokadın şimdiki yerinde 
"Dazımon,, diye anılan bir vilayet var 
mı~. Htrlstiyanlığın lntişımnı mUtea • 
kip "Kumana., tahrip edilmiş ve en · 
kazt ile Tokat imar edilml9tlr. 

Amasya tarihine göre de Tokat ve 
civarında ''1'oa.yit,,leır varmıt ve bu 
sebepten dolayı "Togayit,, denilmiş. 
Fakat bu kelitne "Tokat,, olmuş. 

Yeni şehir planı t:ı.tbikir1e başlanmış 
tır. PlAn mucibince açılacak yolların 
üzerine teaadilf eden ev ve dükkanla • 
rın bir kısmı istimlak ediJcrek yıktı • 
rılrnış, diğer kısmın da istimlaki bt -
tirilecektir. Atatürkiln anıdma muva· 
zi olarak açılması kararlaştırılan yo -
Jun yapılmasına başlanmıştır· 

Cumhuriyetin llanmdanberi geçen 
on yıl içerisinde memlekette 67,500 bin 
liraya 50 yataklı bir ha tane, ATA -

TORK heykeli, ve mektebi, sağlık mü· 
zesi, halkevi, ayglr deposu, ve nümu .. 
ne fidanlığı yaptırılmıştır. 

Bunlardan başka dokur. faJdr tale • 
be, tahsil için diğer illere (vilıl) et • 
lere) gönderilmiştir. 

Başhca ihtiyaç olan Turhal - Tokat 
yolu yeniden yaptırılmıştır. 

Tokattan şimediferin geçmemesi bu 
şirin yerin ihracatı üzerinde gUçlUk 
yapmaktadır. Şimdiki ilbay Recayinin 
gayreti ile Turhaldan, Tokada bir yol 

getirileceği söylenmektedir. Halk, bu 
ihtiyacı candan duymaktadır. 

Memle.ketin i~erisinde içme Sl;lYU 
yoktur. Mevcut suların hepsi kireçli • 
dfr· Ofulbey 8uyunun şehre indiril • 
mesl için pcojeler yapılmışdı. Lİlkin 

inşaatın ne vakit başhyacağı beHI de
ğildir. 

Şehir elektrikle aydınlatılmıştır. Fa
kat motetrlerin kuneti kAfi gelmecli • 
il f~fn iyice istff:tcle edll~miyot. Du 
sebeple yeniden bir dinamo ihi\'esinc 
baş1anmışdır. Birinciteşrinck bUtün 
teo~l!!'at bitirilmiş bulunacaktır. 

tll-ayhk tarafından pcsenin ,.e çar • 
şafın kaldırılmasına karar \'erHmlş 
dlr. Herkes manto giyecektir. Bu ha
ber l>UtUn bayanları sevindirmiştir. 

C.P. , 
Istanbul ikinci icra memurluğun • 

dan: 

Haciz altına ahntp paraya çevrilme· 
sine karar yerilen ( elişi) Antil<aya mü 
tealllk e~yalar 20 - 8 - 9:3;; cuma gU. 
nü saat_ 12 den 13 e kadar Galata da 

Bahtiyar hanında birinci katta ::? nu -
marada a~ık arttırma ile satılacağrn • 
dan talfplerin yazılı gün ,·e sa:ıtte 

mahallinde hazır bulunacak memu • 
ra müracaatları ilan olunur. 



Kuponlarımızı 
saklayınız 

2±± 

Bunlar size hiç ummadığmm 

menfaatler temin eder .. 

Paraşütçü 
kadınlar 

Sovyctlerde tayyareciliğe ve tayya -
recüiğin mulıtelif şubelerine çok önem 
(ehemmiyet) veriliyor • ./Jlotörsüz tay-
yare ile uçuş ve par<l§Ütle tayyare • 

,'tİ.en atlama hareketleri, komşumuzda 
pek ilerlemiştir. 

Resimde gördüğünüz altı Sovyet ka
'dını ıJloskova civarında Khınkide bir 
paraşüt rekoru yapnuşlardır. Bu ce -
ıur genç kıılar yanlaruıda oksijen ci· 
leti olmaksızın 73()() metre yükseklik
ten atlamışlardır. 

Geçen senenin 2l temmıızunda A merikanın "bir numaralı lıalk düşntanı,, 
Con Dilinger, Şikagoda bir sinemadan çıkarı"<cn polisler tarafından öldürül -
müştü. Bu ölümün yıldönil.mü dolayı siyle haydudun vurulduğu sinemanın ö
nünde serseriler tarafından nümayişler yapılmak istenmiş, polis müdahaleye 
mecbur kalmıştır· Sağdaki · resimde Di lingerin mezarı gnriilüynr. 

llollioudda meşlım Uaon adlı nıeş lwr bir mal~gaj miileha~stsı tırnakları 
altın, gQmilş veya plcitin tabak<l8ile kap lamak için bir usul bulmuş, bunun ü • 

ur.ine yıldlzlar ar<l8ında yeni blr mo da baıgöstermiştir. Bir çok yıldızlar 
tımaklarmı kmnın boya yerine maden tabakasile kap_lamakt<idırlar· · 

Anwnf>aaa umaiıa·aan şı,.ugoya 

gitmekte olan bir yük treni hızla yol a 
lırken raydan çıkmıştır. Kazada ölen 
olmamış, vagonlar resimde görüldüğü 
gibi, bir resmi geritteymiş gibi sıra i
le dizilmiştir. 

160 milyon 
lira miras 

lWis Frazier adlı genç bir Amerikalı 
kız ı;on günlerde 160 milyon Türk li -
rası bir nıiraaa konmuştur. 

Fakat zavallı kızcağız bu nwazzam 
serveti rahatça yemek imkanlarını bu. 
lamamış, Amerikanın meşhur haydut
ları kendisine musallat olnwılardır. 

HABER 
ıstanbutun en c;ok satıfan 
hakiki akşam gazetesidir 

;ıanıarını HABER'e 
'"erenler· kar ederıer • 

____ ;,.-4 

Kotra yarışlarına hazırhk 
lngilterede yakında büyük yat yarışları yapılacaktır. Şimdiden hazırlık' 

tara bQflanmıştır. Resimde birinci plan da görülen lngiliz kralının yatıdır, 

'fouthanıpton limanında bir havuzaa ta mir edilmektedir. 
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"Yenilmez Armada,, nın model 
/ngilterede tertip edilen "deniz hal t08ı,, münasebetile Plymout limanındl 

büyük bir sergi de a~ılnu§tır. Sergide /ngiliz amirali Melson•a yenUmiı olan 
"yenilmez lıpanya filosu,,nun harp .ni zanunda dizilnıiı küçük modelleri bu

lunmaktadır. 

Avusturya imparatorunun 
kıymetli emektarı 

Genç kız haydutlardan kurtulmak i. Bu beyaz at Aı·usturya imparatoru Framuva Jozefin emektarıdır. ŞinıJI. 
çin lngiltereye kaçnıağa mecbur kal - Viyana hayr·rtnları koruma cemiyetinin himayesinde kendi gibi diğer YCl§lı at-
mıştır. !arla .unşamaktadır· 

Amerikan lıava ordusu irin yapılmış olan bu tayyare dört motöl'lüdür. Altı lof!. bomba taşımakta ve saatte d60 ki• 
lornetre hızla hiç durmaksınn ve 11eni mahrukat almakaızın 12()00 kilometre 1101 almaktadır. 


