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Yunanistan . yeniden karıştı 
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.. Netice: 7 ölü, 17 asker. 27 grevci varalı Cinayet~erini örtmek için 

Pire'deki grev büyüyor Uldürdüklert adamı 
Aşı tayyareciler tevkif olundu tren altında 

......................................................... 
Almanyada bir 

ı hadise ı 
Nazi gençler kultl- 1 

bana bastılar ! 1 
Berlin, 8 - Solinıende "Hit· 

ler Gençliti Yun11,, na ıiren 

1 

meçhil adamlar eıyayı kınp 
ıeçirmiıler, doayaları yırtmıı • 
lar •• töyle bir levha bırakıp 
kaybolmutlardır: 1 

Annanın heyecanlı gUnlerlnden lllr manzara • "intikam 
1 (Yazısı 2 ncı sayfamızda) ı __ .,, ... ~ .. ; 0,:z.::·... .. _ 

Tabanca vesi-1 Cenevre anlaşmasında 
kası olanlar bile A k il 
Tabanca taşımıyacak S er YO 8Dm8Sl 

par~alattılar 
(Yazısı 4 üncü sayfada) 

lıtanbul Valiliiinden: k d•ı d•.., • • • 
re ş."!:ı!:ind~~~et'i.ı~r~; yasa . e 1 me _ıgı ıçın Erga i batb törenle açıldı 9lE-'> 
tı-rafından kendilerine vesika ve· ltalya durmadan sevkıyat yapıyor Ergani - Ergani madenine uzanan (merasim) birinci genel müfettişlik 
•'llmlf otanJann bU veıikalarmı yeni demiryolu hattının açılma töreni erkanı i1e bütün alakadar1ar banr bu-
l.emen Emniyet Mii4&ar1Qlüae ta· .~ ........... . ~~ ı .. ut ve uyeaak 1Mit1ıklal' "''• 
de etmeleri lazımdır. Bu vesikalar --•• ~-~ mlş Ye telpatlar çekilmiftir. 
bundan 10nra muteber olmayaca· 
iından kimde bulunursa iıtirdadı 
İçin polis tqkilitına da ayrıca 
tebliıat yapılm;tlır. 

--·------··---····-·······-·--····-·· Zabitlerin terfi 1 
listesi İ 

Adiıababa; 8 --- imparator Mal 
lap ve Saio vil&yetlerine yeni iki 
vali tayin etmiıtir. Bunlardan Zi. 
kamakua Manıohanm vazifeıi, 

ananeler mucibince, harp eı· 
mumda imparatorun elbise • 
lerini ıiyerek dütmaıım hücumla· 

Ankara 5 - Milll Müdafaa Ba • I 
kanlıiı 30 Ağustos zafer bayramın-. 
da illn edilecek olan askeri terfi Us.! 

Habefiatamn Parla elP,i Tecel Ba- nnı kendi üzerine çekmektir. 
• • • varigat, Babeı hilUmetl müfavirle. 

~· ~~ı.!1!~=~--~~!r:!!!r· ...... I rintlen meflaur hukuk? profesör Te- Habeşistana dair diğer yazıla • 
ge Cenevrefh ba16af0 konupıorlar. mnız ikllıci sayfamızdadır. 

Dun gazetemize gelen 

Dinarlı Mehmet 
pehlivan diyor ki: 

Çoban Mehrnetle, Kara Aliyle, 
Mülayimle hava kurumu men

faatine güreşmiye hazırım! 

~narl11•n 8POr muharrlrlmlzl• matbaamın• .. "=~ .... ,,.. 
(Yazısı 8 ır1cl ae~ada) 

.........,...__.1111111ı11111111111tıı1111ııı•ııtı1111ıllll 

Pehlivanlar 
sözünün eri olLt 

Dinarlı Mehmet, dtin matbaamıza 
reldi. Kendiai1le uzun boylu konq • 
tuk. Bize, Haberin orranizasyonu al
tında tayyare menf &atine tiç maç yap 
mal iatedltini bu .maçlardan birini Js. 
tanbulda, lldndafnl lzmlrde, Cçflnefl
sünil de Ankarada yapmak arzuıun 
da bulundufunu aöyledl. Bana dair 
tafsilat seldlinei sayf amııcladır. 

Difer taraftan bUlinktl Son Poeta 
arkadqlmrsı okvarak anladıfmma 
göre, pehliftll Dinarlı Mehmet, biıim 
,matbaayı ziyaretinden sonra onlara 
da sitmi§- Pelalfvan lann yiift olm&81 
iktiza ettfllne söre, Dinarlı 'Mehme
dln bizimle kon11Ştuh ve kararlaftır 

~ ee1l•Erl. n PoetQl mal 
~b 9'ulclu ... •• 
1'.: Üerhal " Son PGıfla, fani bir a 
- gözlük )-tpllHftır sanıyoruz. _ ..................... ı . 

Spor ve siyasa ________ .._. ____________ __ 
Habeş harbi arifesinde 

Zenci boksöre yenilerek 
italyan ismini kirlettiği için 
Karneranın pasapurtu 

Deyll Herald' , 
da okundutuna 
göre, ltalyan bok
sörü Prbilo Kar • 
neranm ltalyada 
elinden pasapor • 
ta ahnmıftır. Ken 
düdne bin veril -
medikce ltalya. 
dan çıkamıyaeak, 

seyahat edemiye • 
cektlr· 

Kamera "Fqiat 
sporunun terefi • 
ne dokunacak şe . 

kilde,. boks yap -
mış olması dola • 
yısiyle bu tedbir 
alınmııtrr deni • 
yor. 

Ve söylendiğine 
göre batlrca sebep 
terden biri, J tal • 
ya • Habeş lhtlll • 
fı bakımmdan uy
ıunsu bir zaman
da Karneranın 

zenci bir boksöre 
yenilmesidir. 

elinden 
alındı 

Doktorlar, sınıflanna 
göre vergi ~erecek! 
Hangi doktorlar hangi sınıfa girdi ? 

(Yazısı 2 ıncı sayfada) 
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Doktorlar sınıflarına 
göre vergi verecek 

Şimdi de şu mesene çok1Co • 

G i ritteki üs.v 
bastırıldı ... 

Az vergi vermek için aşağı sınıfa 
girseler şöhretleri sarsıhyor. 

Dün ikinci tab'ım.ızda Yunanis· 
tandaki isyanı haber vermiştik. 

Bugün tekrar hülisa ediyor ve ne
ticeyi bildiriyoruz: 

Dün Girit adasında yeni bir is • 
yan patlak vermiştir. isyan evvela 
Kandiyede kuru üzüm amelesinin 
greviyle baılamııtır. Bu iıte Ve • 
nizeloaun da parmağı olduğu ıöy • 
lenmektedir. 

Doktorlar, kendilerinden alman ver, Ali Esat, Osman Şerafettin, 
kazanç verıiainin fazlalığından Mustafa Şevki, Ali Eıref . 
tiki.yet ederek bu verıinin indiril- Geri k3.lan doktorlar üçüncü ve 
meaini istemitler, Ankaraya bir dördüncü sınıfa ayrılmıtlardır. 
heyet ıöndermitlerdi. ·Bu b~yetin Oda idare heyeti bugün gene 
temasları neticesinde, dokt<.1rların toplanar~k dit tabibleri ilt: diıçi
ihtiyarine bırakılmak suretiyle leri ve ebeleri sınıflara ay: .. acak Grevciler hükOmet dairelerini 

eleıeçirmiş er ve bazı resmi hüku· 
met dairelerini tahrip etmişlerdir. 
Polis ve jandarma kuvvetleri grev 
cilere nazaran çok az oldukların· 
dan isyanın önüne geçmeğe mu • 
vaffak olamamışlardır. 

kendilerinden iki tekilde Vc!rgi a- tır. 
hnmasına karar verilmit, bu husus Dokto:-ların sınıflara ayrılma 
ta Kamutaydan bir kanun ';ıkarıl- iti, bütün doktorlar arasınd"l bü-
mıttı. yük bir alaka uyandırmıtbr. 

Bu kanuna ıöre, istiyea dok- Geçen aene verginin faz!ahğm 
torlar maliye tubelerine do!:furup dan ,iki.yet eden bir dokt->r bu 

llk çarpıtmalarda, içlerinde al· 
tısı jandarma olmak üzere kırk el
li kişi ağır, hafif yaralanmıtlar • 
dır. 

verecekleri beyannameye ıöre sene dahil az vergi verebilmek i-
vergi vereceklerdir. çin üçüncü, dördüncü sınıfa inmek 

Beyanname usulünü istcr.ıiyen te ve bu yüzden 10. 30 lin. vergi 
doktorlar iı senede maktu bir ver· vermektedir. 
ıi iltt bubndukları muayenehane· 
nin irat ıayri aafiıinin yüzle elli
sihi vereceklerdir. 

Maktu vcrıi verecek dok!orlar 
ise elibha oduınca tayin ve tespit 
edilen ımıfiarına ıöre mak:;u ver
siyi vereceklerdir. 

itte etibba oduı bir ay:!anbe· 
ri aayısı 1'~00 e varan lstanbu' dok 
torlannın sınıflarını tespit etmek
tedir. Sınflam tüpiti iti, doktor· 
larn 'on d\)rl bet senelik ve ·ıi he 
sapları, kazançları ve itlerine ıö· 
re yapılmaktadır. Oda idare he 
yeti tarafından tespit edilen sınıf. 
lara hiç bir doktor itiraz etmek 
hakkını h~iz dejildir. Bunu~ içir. 
sınıflara ia~ıim iti ıayet dikkatle 
yapılmaktadır. Dördüncü. üçün 
cü sınıf doktorlar kolayca .. yrıl 
mıısada ikinci, birinci v~ helf' 
fevkalade ıınıf a ayrılma iti.. de he ı 
nüz kat'i 1r netice elde eJileme· 
mittir. 

F evkalide sınıfa ayrılan bir 
doktor ( ejer beyanname usulünü 
kabul etmezse) senede 1000 lira 
maktu vergi vereceği gibi ayrıca 
muayenehanesinin iradı ıay::-i safi. 
sinin yüzde _ellisini de verecektir. 
Birinci sınıf doktorlar fvkalide sı
nıftan sekiz yüz lira nokaaniyle 
200 lira, ikinci ıınıf 80, üçüncü ıı · 
nıf 30, dördüncü ıınıf ise 10 lirfl 
verecelair. 

Birinci ımıfla fevkalade ıınıı \ 
araıındaki büyük para farkı ileri 1 
ı•l•n doktorlann ıınıflarının he 
nüz kat'I ol•rak teaplt edllmeıin· 
ıüçlettirıuektedir. Bununt~ be 
raber bu gibi doktorlardan it ve 
kazançlarına ait hesaplar alındılı 
için kıaa bir zaman zarfında bi. 
rinci ve fevkalade sınıfa ayrılacak 
doktorlar belli olacaktır. Fevka· 
ilde ve birinci ıınıftan birine ıi· 
recek doktorlar f'lnlardır: 

Operatör M. Kemal, ıöz dok· 
toru Şakir Ahmet, cildiye müte· 
ha111sı Hulüsi Behçet, dahiliye mü 
tehauıaı Akil Muhtar, akliyeci 
Mazhar Oıman, dahiliyeci Netet 
Ömer. Tevfik Ziya, Orhan Abdi, 
bevliyeci Nureddin Mehmet .. 

Beyoilu cihetinde muayeneha
nesi olanlar henüz tespit ed1lme· 
dilinden buradan kimlerin fev· 
kallde ıınıf L ıireceli belli delil· 
dir. Bununla beraber bet, alb 
doktor da buradan fevkali~e aını· 
fa ıirecektir .. 

ikinci sınıfa ayrılan ve senede 
ıekaen lirıı maktu verıi ver~ek 
doktorlar aruında tunların esim
leri ııp ı' '~ı 

Namn Şakir, Fuat, Bahri is
met, Salih Sa it, F ahrettin Kerim, 
Haf ıa Ceaaal, Ali .Şükrü,. Sani Ya-

Buna mukabil sınıfı inm~kte· 
dir ki bu dll mü9teri noktai•ndan 
hiç de arzu edilmiyecek ~eydir. 
Bu itibarla etibba odasının sınıf
lara taksim neticesi merak ve he
yecanla beklenmektedir. 

Mekteb 
çocukUaroınon 

dftşDaırn 

:.;otuk e:>irgeme kurumun~ın ıı· t•r -
kez salonunda \•e bu kurum tarafın -
dan ilk okul çocuklarımn dişlerini 
muayene \'e tedavi için bir dispanser 
açılmıştır· Açılış esnasında doktor 
Kazım Esat di panserln müteaddit 

Son ıelen telgraflar isyanın ta• 
mamen siyasal olduğunu ve isyan· 
cılara köylülerin de iıtirak ettiği 
bildirilmektedir. Hükumet, isyan· 
cılann üzerine Pireden iki torpito 
ve Hanyadan da bombardıman 

tayyarelerinden mürekkep bir fi. 
lo gönedrmittir. isyan hadisesi 
Belgradda bulunan Çaldarise tel· 
grafla bildirilmittir. 

isyan bastırıldı 
Atina, S - Kandiye isyanının 

saat 8 de bastırıldığına dair haber 
gelmiştir. 

isyancılar Kandiye tersanesini, 
ve bir cephaneliği elegeçirmişler· 
di. Buna rağmen Girit askeri ku • 
mandanı Bakopulos hükumete bir 
telırafla isyanı tamamiyle bastır· 

mış olduğunu bildirmittir. Miloı 
adasına kaaar gelen torpu:oı.ar da 
geri dönmek için emir almışlardır. 
Çarpıfmalar neticesinde beledi· 

ye bina11nın harap olduğu, grev • 
cilerdea üç, askerlerden dört kiti 
ölmüt, bet zabit, on iki asker, ve 
grevcilerle halktan da yirmi bet 
kişi yaralanmııtır. 

gayesini anlatan bir söylev \'ermiştir. Piredeki grevler 
Resmimiz doktor Klzım Esadı söz Diğer taraf tan Piredeki makine 

söylerken gösteriyor. 

teeyoerbeynınde 
<dlft~ftş S<aırtgıft~n 

fabrikalarında çalıfan 3500 işçi 
de g;ev ilin etmiştir. Piredeki 

vr~ı 
grevcilerin miktarı bu suretle 4 
bin 700 e varmııtır. Bu İtçilerin 
istekleri yapılmazsa Atina ve Pire 
değirmen iıçileri de grev yapacak 
larını bildirmiflerdir. 

Tayyarecilerin 
ısyanı 

1 
Aynı zamanda Atina tayyare 

\ karargahında da bir hadise olmuş 
( tur. 25 tayyareci asker hükumet 

a1eyhinde tahrikatta bulunmağa ! teşebbüs etmiş ve kendilerini sü • 
' lnma davet icin gelen janda~a • 

Daha geçen sene ku-r•u-~la_ı ...... -.. r.-.e~~_.·lı...:er..;:::- ' lara silahla karşı koymuşlardır. 
beyi dikiş yurdu,,nun bir senelik ça - F d 
hşmuını gösteren sergi dün birçok ra n sa a 
davetıııer önünde açıımıştır. Bir A 1 man casus 

Bir Yıl içinde on kadar mezun ve - h k I kaland 
ren. yurdun sergisini gezenler çok şe . e e~ . "'? ~~. .. 1 
beğenmişler Ye direktörü Bayan Refi- Nııten bıldırıldıgme gore, fa· 
ayı tebrik etmiı:Ierdir. aliyet merkezi Monte Karlo o • 

Resmimiz, dikiş yurdundan bir man lan ve bütün cenubi Franıa hu • 
zıı.ra gösteriyor. dutlarmı kapbyan bir Alman ca • 

Veril mallar sus tebekesine dair, Fransız poİisi 
sergisi dUn izler eleıeçimıiştir. 

Riviyera' da dört kişi te,·kif e • 
akşam kapandı dilmittir. Bunlardan birinin casus 

Galatasaraydaki yedinci yerli olduğu muhakkak görülüyor. 
mallar sergisi dün akıam saat 21 Bu adam Riviyera'ya devamlı 
de kapanmııtır. surette gelen ve pek tanınmıı, hat· 

Ulusal Endüstri Birliği her sene ti. kendisini saydırmıı bir zenıin· 
daha ziyade artan rağbeti gözö • dir. 
nünde bulundurarak izdihama Odasında bulunmaıdğı zaman 
meydan vermemek için bundan polis tarafından yapılan bir araş· 
sonra sergiyi daha geniş ve daha tırmada bu adama ait şüpheli ev
müsait bir yerde kurması muhte • rak ve me!<tuplar elegeçirildiği 
meldir. aöylenmektedir. 

Fakat bu hareketleri neticesiz 
kalmış, tayyareciler yak3.lanarak 
divanrharba verilmittir. 

isyan hakkında 
son maıomat 

Atina, 6 - Kandiye ııyanı 
patlak verir vermez ilin edilen 
idarei örfiye yarın kaldırılacak • 
tır. Yunan iç lıleri Bakanlığından 
resmen bildirilen rakamlara gö • 
re ölüler 7, yaralılar 5 zabit, 12 ne 
fer ve 27 grevciden ibarettir. 

isyan başlar başlamaz grevci • 

ler telgraf binas~ i~gal ve tahrip 
etmiı olduklarından Atina ile mu· 
habere için Kandiye limanında 
bulunan bir ecnebi geminin telsi· 
zinde istifade edil~ittir. 

Patronlarla işçiler 
arasında 

görüşmeler 
Atina, 6 - Atina Ajansının bil· 

dirdiğine göre Kandiye grevi bas• 
tır\lmıf, patronlarla itçiler araıın· 
da görÜ§melere başlanmıştır. 

Italya durmadan 
sevkiyat yapıyor 

asker sevketmek 1 Habeıistan hakkında 1903 mu· 
menedilmemiş ahedesini imza etmit olan Jngiliz, 
ltalyanın Cenevredeki delegesi Fransız, ltalyan devletlerinin de-

Baron Aloizi Romaya dönmüttür. leıelemiden mürekkep Üçler 
Söylendiğine göre, Uluslar Ku· Konferansı da Pariste, gelecek 

rumunun kararı, ıüel (askeri) ha- hafta toplanacaktır. 
zırlıklar ve tahtidat yapmayı me· Roma, 6 - ltalyanın bir istik .. 
ne~mediii için ltalya bu hareket· .raz yapmak istediği, fakat yaptığı 
lerınde devam edecektir. tekliflerin Londra ve Paristt' red· 

Uluslar Kurumunun kararı, ko- dedildiği fayiaları çıkmıftı. Ste .. 
nutmalar devam ettiği müddetçe, fani Ajanaı bu haberleri yalanla· 
her iki tarafın silaha sarılmıyaca· makta ve ltalyanın hiçbir yerden 
ğını temin etmek mahiyetindeydi. borç almak te§ebbüsüne giritme .. 
Habeşistandaki diğini bildirmektedir. 

ecnebilerin Habeşler. dünya. 
beyannamesi dan memnun 

Adisababadaki Rumlar, Erm"· Adisababa, 6 - Uluslar kuru 
niler, Suriyeliler, Mıı!lrhlar ve Al- mu konseyinin kararı bura halkın· 
manlar toplanıp Musolini'nin Ha- ca dün öğle üzeri öğrenilmitlir. 
betistanı ithamlarına cevap ma· Umumi efkarda, Cenevrede Habe 
hiyetinde bir protesto beyanna • şiatana kartı gösterilen sepmati 
mesi çıkarmıtlardır. Bu beyanna· dolayıaile bu karar oldukça nikbi
tnede "Habeıistanın yabancılara yinlilc. uv~ndırnuıtır. r 

iyi IJlH~P1$}r. i5R r4;~ll0-~I~ ltalvada 
rin medeni bir ulus olduğunu,, da / 'J 
yazmaktadırlar. ha fıı"vell'k 
Bir l~ne boyu yol / t 

gidilmemie "Niyuz K~onikl,, gazetesinde o-
lngiliz gazetelerinden Mançes· kunduğuna göre, tanmmıt bir 

ter Gardiyan, uluslar kurumundan borsacı ve ltalyan Hüktlmeti fi • 
alınan netice hakkında; "Musoli- nanıal müşavirlerinden Bindo 
ni'nin zaforı,, diyor. Deyli H~rald: Hanan tevkif edilmit ve hakkında 
"Bir iğne boyu kadar gidilmi,tir.,, tahkikat devam etmek ıartiyle 
demektedir· serbest bırakılmıştır. 

Kon Uffmalar Suçu, ltalY.anın finansal siyasa· 
Habeş • ltalyan itini ıörüıen ıını bir telefon konutmaaında ten• 

hakem komisyonu, yeni seçilen kit etmesidir. 
he§inci hakem Yunan Elçisi Poli· Gazete yazıyor ki, sözleri bir 
tisle birlikte birkaç güne kadar pliğa almmıt ve Musoliniye gö • 
yeniden müzakereye başlıyacak • türülmü§, arkasından tevkifi em • 
hr. rolunmutlur. 

Kızllay Kermezine hazırhk 

Kızılay Kurumu tarafından 71 ise bar kısmına ıirilebileceği ıibi, 
eylul cumartesi günü ve ıecesi bir konsomasyon da' yapılacaktır. 
Taksim Belediye bahçesinde bü • Bahçenin ÜÇ yerinde (can ııkıcı 
yük eğlenceler yapılacaktır. perde ara1an olmadan) mütema • 

Buna ait programı hazırlamak dl surette numaralar yapılacak • 
tır. Hüliıa, 7 eyliilde, İstanbul 

üzere dün kurumun Eminönü 

merkezinde bir toplantı yapılmıt· 
tır. 

görülmemit bir ıün yafıyacaktır. 
O tarihte latanbulda bulunacak 

olan methur Tauber de kermeste 
Birlirahk teberrular1a bahçeye hazır bulunacak, !arkı ıöyliyecek• 

girilebilecektir. lki liralıklarla tir. 

flr 
lı .. 

,, 

ı· 
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Kuvvetimize inanmayı 
ifrata vardırmamalıyız 
Kendini büyük görmekten de 

HABER - Akş!:ln Postan 

Makarna 
satışında 

ihtikar pek çok zararlar doğabilir 
b· Mütarekede ve daha evvelleri, ı lerde çok zeki çocuklar vardır; 
lttakım ekfimit ruhlara tesadüf kudretlerini bildikleri için, kitap 

Cinslerini aşağılat
mak suretiyle oluyor 

;dilirdi. Çoğu Hürreyiet ve itilaf bile açmazlar. Hocalar, onlara, 
1tka11nın yoluk kanatları altına tavtanla kaplumbağa hikayesini 

hliın'-n bu eski kafalar, her ileri örnek gösterir. "Gabi arkadatla-
&.teket önünde, ortaya çıkar: rınız çahtkanlıklan sayesinde si-
- Nafile ... Yapamayız... Bu zi geçmesin, gözetin!,, derler. 

~illet adam olmaz ... - derlerdi. işte, biz de, bu vaziyete düş -
, Çok şükür, artık bu tavlık biti mekten çekinmeliyiz. Ulusal gu • 
~'.~~~yellere rastlamıyoruz. Kendi rur, pohpohlanmakta çoğa varıl
. lı~uklüğü hakkında, ulusta, bir mamalıdır. 
1tı.an doğmuştur. Dostum Sadri Ertem geçenler· 
•. Şiındi §U tarz sözlerin söylendi- de mistik hislere dayanan kültü -
eıtıi daha fazla işitiyoruz: rün zararlarından bahsediyordu. 

- Türk, en büyük millettir! Onu çok haklı buluyorum. Kendi· 
- Biz herşeyi batarırız ! mize inanışımız, bir müridin, ıeyh 
l\anımızın, ırkımızın, tarihimi· tarafından verilen ıerbetteki kud· 

~irı, dilimizin, kısacası, maddi, rete i~anışına benzememelidir. E
~~ttevi herşeyimizin üstünlüğüne serler doğurarak ve bu doğurdu • 
1tıanıyoruz. Böylelikle, birçok ğumuz eserlerle muvazi olarak 
k~Yler yapabilmek imkanlarını nefsimize itimadımız çoğalmalı 
Cttdimizde buluyoruz. Zira_ ba - ki, inanımız "megalomanlık,, de· 

i'tabilmek için, evvela inanma • nilen "kendini büyük görmek,, 
ı... halini almaım ... 

Fakat, kendimize karşı olan bu iki saha ara11nda kıldan ince, 
kU"eni biraz da fazla ileri götür· kılıçtan keskin bir sınır vardır. 
dUğünıüz olmuyor mu? Bundan Buna dikkat etmeli. 
~arar çıkmaz mı? Hani mektep· (Vl·"O) 
'-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--:~-

'ile oac, 'ne vol 
.---.._ _ awwwı--......_.- litQaaıd ~-- -

Zavalh mürettip 
Rlr dizme yanlışı 

yilzünden hapse 
mahktım oldu 

Tauber 
1stanbula geHyor 
Con Kro,·ford'un 

geldiği doğru değil 
Dün ilimizde meşhur sinema artisti 

Con Krovfordun geJmediği fakat bu i 
makta ıdi. Yapılan tahkikatta arusı 
Con krovfordun geldiği şayiası dolaş 

Son haftalar içinde buğday ve 
un f iyatlarrnın pahalılaımaıının 

tesiri yalnız ekmek ve francala 
fiyatları üzerinüe olmamı,tır. E • 
ıasen ötedenberi lstanbulun bü • 

yük dertlerinden biri olan ve her 
f ıraatta lıtanbul halkının cebin • 

den fazla para . çıkmasına aebep 
olan makarnaların fiyatlarında 
da bu durumda'n istifade edilerek 
derhal ihtikar ba,Iamııtır . 

Bu ihtikar fiyat yükselmesin • 
den daha çok makarnaların mu • 
ayyen cinsinin bozulması şeklinde 

olmuıtur. Son zamanlarda piya • 
saya çıkarılan makarnaların hep· 

sinin çeşnisinin bozulmut olduğu 
ve gayet esmer undan yapıldığı 

görülmektedir. Hatta üzerinde 
haliı irmikten olduğu yazılı olan • 
makama paketlerinin içinde bile 

hu tekilde çetniıi çok bozulmuı 
makarnalar çıkmaktadır. Bu du • 
ruma göre makarna fabrikaları 
kaliteyi bozmak suretiyle fiyatta 
tabii bir yükselme husule getir • 

mitler ve tabii bunun kolay kolay 
farkına varılamamıttır. 

Fakat böyle un fiyatları yük • 
seldi diye kolayca ve büyük bir 

elçabukluğu ile değitiveren ma • 
kama çetnileri un fiyatları yükıe· 

litinin yarısını kaybettiği halde 
aynı şeklini muhafaza etmekte • 
dir. 

---o-simde bir İngiliz kadının hemşiresile t f 
birlikte tstanbuıa getmiş olduğu an. Tramvay sosye es 

ı 

Almanyada Loerrach' da bir 
ltı.atbaa mürettibinin batına bü
Yük bir felaket gelmiıtir. Adam
cağız resmi bir tebliğin sonuna 
''" ı a§a Hitler !,, manasına gelen 

ıaşıimıştır· paraları geri verme-
Bu seyyah İngiliz kadını Filistin - v b ) 

«ıı 
l"leil Hitler !,, cümlesini dizerken 
dalgınlı~a dütmüt ve "Heil,, ke· 
linıesinin sonuna yanlışhl~!a bir ,, . 

t,, harfi ilave edivermittir 

Bu bir tek harfin ilavesi cüm
lenin ı!ıanasını değiıtirdiği ve "ya. 
ta Hitler,, sözü Hitleri tahl:1r eden 

bir cümle haline geldiği için a
datrıcağız yedi ay hapae mahkUın 

den otomobille Londraya gitmek üze ge aş IYOr 
re Istanbula uğramış bulunmakta • Tramvay Sosyetesi tarafmdan 
dır. halktan fazla alınan bir milyon 

Büyük annesinin annesi yahudi ol- yedi yüz bin liranın ikinci taksiti 
duğu için kanına yahudiJik bulaşmış olan 350.000 lira perşembe günü 
diye Almanyada hakarete uğrıyan Cumuriyet Merkez Bankaaına ya· 
ve işinden çıkarılan meşhur artist Ri- tırılacaktır. Gelecek aydan itiba • 
chard Tauber, bu eyltilün başında ls- 1 
tanbuJa gelecek ve burada bir müd • ren ayda on bet bin ira verilecek-
det kalacaktır. Tauber Kızılayın Tak- tir. 
sim bahçesinde vereceği kermezde -0----CdiJmittir. 

-0- (açık hava eğlencesinde) sahneye çı
kacaktır. 

:V'rupanın en -o-

Reledyeofn yeni 
binasına taşınacak 

daireler caddesi 
tamir edlllyor 

~vvet:lileri Mahmutpaşa 
Avrupanın en kuvvetli aJ~mla

l'ı Belgratta bulunmaktadır. Fil
hakika, ekserisi Arnavut olan Bel
tre.t bam9.Ilarının bir günde 10 
~~n kilo yiık latıdıkları sık sık va
tt1 olmaktadır. 

Uray (belediye) tarafmdan ıa· 
tın alınan muhtelit hakem mah • 

, Geçenlerde bunlardan biri 322 
~iloluk bir motörü tek baıın<l yere 
1tldirmeğ::! muvaffak olmuıtur. 
ti ''ljubljana radyosu neıriyatın· 

Cllt,, 

Eminönü Kaymakamlığı uzun kemelerinin bulunduğu binaya 
yıllardanberi çok bozulan ve ls - fen heyeti, makine, hazine, pul, 
tanbulun büyük geçitlerinden o - muhabere şubelerinin yerleıtiril -
lan Mahmutpafa caddesini tamir mesi, Beyazıttaki binada bulunan 
ettirmeğe ba.ılamııtır. Buradan . müfettiılik bürolarının da uray 
geçenler fazla olduğu içi~ ev;di merkez binasının üstünde fen he • 
caddenin yarısı tamir edilmekte • yetinden boşalacak yere taşınma· 
dir. Sonra diğer tarafı tamir edi· 11 kararlatmıştır. Bu suretle uray 
lecektir. tubeleri kısmen bir yere toplan· 

-o mış olacaktır. 

• T kk.. ---o-~ri hile ı eşe 0 ':, , Tarifelerini tasdik 
.. ~ünyanm her tarafında gürül- Bay Ruşen Sadık oglu nun ettlrmlyen lokantalar 

ttt ıle mücadeleye baıland~ . Bu Cenaze merasimınde hazır bulun • . .. 
'rad 1 ·ıt d d • bı'r n· mak, telgraf ve mektupla taziyetleri- Esnafın uray (beldıye) m.ua • a ngı re e e yenı ı- . . . . .. .. . · 1 • 
~, . . . . ni bıldirmek suretiJe azız oluye karşı tahdemın tubesıne yazı ınaları ı . 
ı-· tnname ıle ıecelerı otomobılle- sevgilerini ve allkalarını gösteren sa- çin verilen mühlet ay batında bit· 
ın. klakson ve boru çalmahrı ya- yın sosyeteler ve korumlarJa arkadaş mişti. Lokanta birahane gazino 
~ak edilmiıtir. Fakat nizamı.ame- larına ve ailelerine ayrı ayrı teşekkür 1. ı 'rin tarifel~r· · t 
'Q h bo ı "d b" ::ı. ve emsa ı yere ını aı· e u yaaağa dair maddede "oto- rç arımızı o emeye UYUA acımız d'k . . ·ı .. dd t d b 
ltıo'-·ııl b tkl .. k b mAni olduğundan bu vazifemizi sayın ı ıçm verı en mu e e u a • o ere mer u a son ve ·oru· . d kt• U l gazetenızJe yapmakta bizi mazur gör- yın onun a sona erece ır. ray 
~t,, cümtesi bulunduğu için mu· melerini saygrlarımızla dileriz. tarafından dün bütün tubelere 

'
1
1>ler bundan istifadeye \ralkıt- Karısı kardeşleri oğulları bir yayım gönderilmit, aym onun· 
~... • adamlar gece•eıri o- dan ıonra gayet sıkı kontrollar 
~ohlle merbut olmıyan v~ elle- reket, nizamnameye muhai•f ol- yapılamsı, yeni tarifeleri olmı. 
~l\de tuttuldarıı boruları çalmak- madığı için hiç bir ıey yap2'ma- yanların cezalandırılmaları bildi • 
dırlar. Polis memurları, bu ha· maktadırlar. rilmittir. 

Bukadarı da pek fazra değil mi? 

Bir günde 7 kaza 
birden oldu 

Dün şehrimizde hayli nakil vasıtası 
kazası oJmuş, bir çocuk ölmii§, yedi 
kişi yaralanmıştır. Vakaları sırasiyle 

yazıyoruz. \ 
ı - Kızıltoprak istasyonu civarın • 

dan geçen payton arabasına şoför Rı
fatm idaresindeki 3947 numaralı kam
yon çarpmıştır. Bu çarpma şiddetli ol 
muş, araba parçalanmış, beygirler • 
den biri ölmüştür. Arabacı da yaralan 
mıştır. 

2 - Karabet oğlu Kirkor isminde 
biri, Bakırköy yolunda bisikletle ge • 
zerken, Sirkeci - Bakırköy hattında 

işliyen bir otobüs çarpmış, Kirkor bi
sikletle birlikte yere düşerek ağırca 
yaralanmıştır. Kirkor hastahaneye 
kaldırılırken yolda ölmüştür· 

3 - Taksimden Bü,Ukdereye giden 
şofÖr Hayatinin idaresindeki 3291 nu-
maralı otobils, Hacıosman bayırında 
bir viraji hızla dönerken devrilmiş, 

yanındaki bir hendeğe yuvarlanmış • 
tır. Yolculardan Adalya isminde bir 

Gümrükte 
' kaçakçıhk 
Btiyilk blr müessese 
gllmrftk resminde 

hile yapmış 
Gümrükler muhafaza genel ko· 

mutanlığı iıtanbul bürosu, yapı • 
lan bir ihbar üzerine büyük bir 
kaçakçılığın tahkikatına batla -

mııtır. 
Bu lıuauata öfrendiiimize ıöre 

kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 
ıehrimizin büyük ve eski bir ya· 
hancı ticaret müeuesesidir. Ka -
çakçılık üç partide ve ,gayet mahi
rane bir şekilde yapılmıştır. Va • 
ziyet itibariyle bu kaçakçılık bü • 
yük mikyasta bir gümrük reami 
kaçakçılığı mahiyetindedir. 

Yapılan ihbar göstermittir ki 
bu müessese Avrupadan üç parti· 
de getirttiği en yüksek cinsten 
krepi eleklik tülbent gibi göster· 
mek suretiyle çıkarmıştır. Bu va· 
ziyette tarif ede 42 lira gümrük 
resmine tabi olan bu maddeye an
cak 6 lira gümrük resmi verilmiı· 

• 
tir. 

Bu tekilde üç partide elli bin 
liraya yakın gümrük resmi kaçak
çılığı yapılmıttır ki bunlar ceza • 
siyle beraber birkaç yüz bin lira 
tutmaktadır. Gümrük muhafaza 
teşkilatı bir taraftan bu kaçakçı • 
lığı yapan müessese ve komisyon
cusu, diğer taraftan muayeneyi 
yapan memurlar hakkında taliki • 
kat yapmaktadır. 

--0-

Halktan fazla para 
alan plajlar 

Bazı pji.llarda halktan fazla 
para almdığı tiki.yet edilmittir. 

Bu arada hususi kabine tutan • 
lardan bile ayrıca yirmi kurut 
duhuliye alındığı görülmüttiir. Şi
kayet edilen yerler hakkında tah· 
kikat yapılmaktadır. 

--o-

Ekmek nihayet 20 
para ucuzladı 

Uray (Belediye) Narh Komis· 
yonu dün toplanmıf, Zahire Bor • 
sasmelan gelen un fiyatlarını göz· 
den geçirmiş, ekmek ve rancala 
fiyatlarını yirmiter para indirmit· 

kadınla şoför Hayati muhtelif yerle ; 
rinden yaralanmışlardır. 
• 4 - Kaba taşta Tütün İnhisar ida -

resi yaprak tütün şubesi dosya katibi 
Bay Nezir köprü üzerinden geçerken 
2833 numaralı otomobil çarpmış, Bay 
Nezir başından ve kollarından ağır 

surette yaralanmıştır. Şoför kaçmış • 
tır. Yaralı Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmıştır. 

5 - Sirkeciden geçen bakkal Meh
mede 1254 numaralı hususi otomobil 
çarpmış, ayaklarından yaralamıştır. 

Şoför yakalanrnıştrr. 

6 - Dokuz yaşında Muzaffer ismin
de bir kıza köprü üstünde 2100 nu. 
maralı otomobil çarpmış, ayakların • 
dan yaralamıştır. Şoför Hüseyin ya· 
kalanmıştır· · 

7 - Demlrkapıda oturan Halit Kil. 
çükayasofyadan geçerken Zekinin bin
diği motosiklet çarpmış, Halit yere 
düşerek muhtelif yerlerinden yara -
]anmıştır. · l 

Binlerce liralık 
numuneler 

Ver bulunmadığı l~ln 
bir Jşe yaramıyor 
GUmrük komisyoncular birliği, güm. 

rilk numunehanesinin Ankaraya ta~ın 
mastndan sonra numunehanesiz kalan 
lstanbulda bir numunehane vücude ge 

tirmek için bundan bir müddet evvel 
faaliyete geçmiş ve bütün dünya te. 
cim ve endüStri (ticaret ve saırtGyl) '! u::> 
daliriyle bütün t.anınmı!f fa:bfik:tP.ı.ri~ım 
birer mektup yazarak nümuneler iste 

mişti. Bu mektuplar üzerine dünyanın 
her yanından lstanbula numuneler 

Bunların bir tasnifi yapılmış ve 
17000 çeşit numune toplandığc anla_, .. 
şılıi'ııştır. Avrupada bir fabrika 1800 

çeşitlik bir esans numunesi gönder • 
miştir. Bombay tecim odası birliğinin 
mektubuna en evvel cevap veren ku -
rum olmuş ve lstanbula derhal Hin· 
distanın başlıca ihraç maddelerini teş 
kil eden, ağaç, kök, toprak mahsulle • 
rinden mürekkep on binlerce lira değe 
rinde gayet zengin bir kolleksiyon 
göndermiştir. . 

Fakat, ne gariptir ki dünyanın dört 
yanından gelen ve Türk gümrükçülü
ğü için hakiki bir kazanç olan bu zen
gin kolleksiyonlardan şimdi istifade 
etmek imk!nr bulunmamaktadır. Bu 
na da sebep gümrükte bu numunele
rin konulması için bir tek salonun 
bile tahsis edilememesidir. Alakadar -
1ar koskoca gümrük binasında böyle 
bir salon bulamamaktadırlar. 

---0-

Nufus yazımına 
hazırlık 

Kaymakamlar dün vilayette 

toplanarak binaların numaralan • 

ması işini göriifmüşlerdir. Şehir İ· 

çinde numaralama bitmişitr. Yal· 
' nız bazı köyler kalmıttır. Buralar-

da da numaralama bu ayın on be

şine kadar bitecektir. 

Nüfus yazımında çalışacak me

murlarm iıi~leri tespit edilmek • 

tedir. Yakında da nüfus yazımı 

için vilayette bir merkez bürosu 
kurulacaktır. 

tir. Elanek fiyatı on buçuk, fran • 
cala fiyatı on dört buçuk kuruş ol· 
muttur. Yeni narh Y.arın sabahtan 
muteber olacaktır. 



' 
Resmen bildiriliyor: 

Mimar Sinanın mezarı niçin 
ve nasıl açıldı ? 

Mimar Slnanın tUrbesl 

lst.anbul, 6 <A.A.) - Türk tarihi a· \ verdiği bu karar üzerine koca Sinaıun 
raştı:rma kurumu ba.şkanlıiından bil- mezarının ufak bir kısmı Türk tarihi 
'dirilmiştir: araştırma kurumunun seçtiği bir he -

Tiirk tarih[ araştırma kurumunun yet önünde büyük bir dikkatle 1 - 8 
.verdiği karar üzerine Türk sanatııu:n - 935 tarihinde açılmıştır. Ve ne ya
evrensel ustası koca Sinanm hayatı zık ki, iskeletin pek büyük bir kısmı • 
şahsiyeti ve eserleri üzerine toplu bir nm çok bozulmu~ bir hale geldiği gö
eser hazırlanacaktır. rülmüştür. Zamanın ve tahrip ~mille-

Bu iş için Türk tarihi araştır - rinin tesirinden kurtularak bugüne 
ma. kurumu ~imdiden çalışmaktadır.· kadar kalabilmiş iskelet kısımların • 
Bu yönden ayni zamanda ba büyük dan bazıları üzerinde tetkik yapılmış 
"dlhl Türk mimarının biyolojik ve mor ve yine ajni heyet önünde mezar ka • 
folojik şahsiyeti de incelenmek ve bu panmıştrr. Ayni zamanda mezarın 
'dlhl adamın büyük hususiyetleri is - toprak üstündeki ve altındaki yapılış 
keletinde de aramak istenilmiştir. tarzı mimari noktasından anlaşılmak 

Türk tarihi araşbrma kurumunun üzere ölçüleri alınmıştır. 

Çataocatdla iFecn bftr vaka 

Cinayetlerini örtmek için 

6ldürdükleri adamı 
tren altında 
par~alattılar 

iki ıün evvel Çatalcanın ileri-, 
ainde, Çorlu ile Çerkeaköy arasın
da feci bir kaza olmuıtu. lıtanbul
la Edirne arasında itliyen m·utan
.diz treni yol üstünde bir köylüyü 
çiğnemif. Kafuınr parçalamıı ve 
cesedini ikiye biçmiıti. Trende 
})ulunan halk zavallı adam.n par
ça parça olduğunu görünce derhal 
imdat tellerini çekmit ve treni 
"durdurmugtur. 

Fakat bu müddete kadar da 

neıneçte heli üıtünden tren battı· 
na konulmut olduğu anlaıılmıt· 
tır. 

Katiller bu ıuretle cinayetle • 
rinin gizli kalacağını umuyorlar· 
dı. 

Son dakikaya kadar ada.mın 
hüviyeti tayin edilememiıtit. Yal. 

nız adamın Manika ktiyümlen ol
duğu öğrenilmiıtir. Uat ve baıın-

dan fakir hir kimse olduğu nörül· 

tren üç yüz metre ilerlemi§ bu- mektedir. Bu itibarla cinayet.in pa-
' lunuyordu. ra yüzünden itlenmeyip, bir kin, 
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' 
Alman yadci kadınları 

, zo~la çalıştır:ıyorlaı: 
önce hayatı kur- Propaganda bakanı Göbeıs diyor 1<'.! 

tarmak ıaZım "Almanyayı cennet yapamadık, 
değil midir ? esasen niyetimizde o değildi!,, 
KURUN- Aaım U•, Geçen gün Su. 

adiyedeki tramvay ka.zaaırula tedbir 
alın.manuık yUzUnden bir gencin f flz• 
la kan kaybetmai ve ölümüne sebep 
olmaauıdan bahsederek diyor ki: 

Hepimiz biliyoruz ki herhangi bir 
kaza, yahut kıya (cinayet) olduğu ztr• 
man tüzel <adli). artı§tırmaları kolay. 
la§tırmak, auçun ve au,lunun anlaşıl. 
ma&ına gardını etmek için her ıeyi ol· 
duğu yerde bırakmak, hddiıe yerinde 
hiçbir değiıikllk yapnu:unizk uıulden
dir. Fakat kazaya uğrıyan adamuı 

Almanyadan İngiliz ga'letele. 
rine bildirildiğine göre, 1937 ıon 

baharından baılıyarak Alır.anya

da kızlara mecburi it gördürecek

lerdir. 
Erkekler için altı aylık mecbu

ri çalıtm\ zaten mevcuttu. 
Yeni nizama göre birkl\ç yüz 

hin kız, it1: çağırılacaktır. 
Alman propaganda bakanı Gö· 

bela, Berlinde verdiği yeni 'bir ıöf• . 
)evinde demiştir ki : 

"Açık~a itiraf ederim ki, bütii1' 
çalıtma v~ ltİnamiza rağenın: Al• 
manyayı bir cennete çevİl ınei' 
muvaffak olamadık ! Olamadık 
amma, bunu yapmak da iıte111e • 
dik. i nsan oğlunun işi, dünyevi bit 
cennet vücuda getirmek de~iJdir• 
Dövüıme~, çahtmak ve güncieli~ 
ekmeğini çıkarmaktır.,, 

hayatı te1ııUcedeoısa bilemilll.deiumu. Belçika SÜ bakanının çok 
mi gelinceye kadar yerinden kaldırıl. 

:~~a;:;:;. diyen hiçbir uıul ve ka. manalı sözleri 
~------~----~--------Bal böyle iken ara.sıra, ne akla ne o ı 1 be e e · 

:!ı~:~;~:: (:.:::~:::;1=:: ost arımız ız ısteyınce 
araştırma iıini yanlış anladıkltrrını b • d • 1 ' 
gösteriyor. Bir kere bu türlit yanlıf • . ıze yar ım etsın er e 
lıklar bir daha olnuımalıdır. Tüze 8(1.• 
krıJtlığı bu yanlı~lıklaruı sebeplerini 
iyice araştırmalıdır. Gerekli olan ted· 
biri almalıdır. 

ClJ!tlBUR/YET- Yunua Nadi or· 
nıan yetiştirmek iıinden bwederken 
baıka memleketlerin yaptıklarını gör. 

Belçikanm lstilbının yıldönümü 
dola.yu;iyle Belçika. sübakanı radyoda. 
verdiği söylevde demi§tir ki ' 'kuvvetli, 
terbiye ıörmüş ve miikemmel silMt -
Jara. mücehhez bir orduya ve müstah-

kem müdaf ,!\a hatlarına. ihtiya~ 
var. Bize bir tecavüz yapıldığı vakit 
ve ancak biz çağırdığımız ta.kdird• 
dost kuvvetler imdadımıza aıelmeU • 
dir.,, 

dükçe, bizim yalnız Ankarada yapma- '' u b b K (jı o fc Cı ır ltJı m Q z 
ua r;aıı§tğınuz aia~ 11eti~tiriciliğirı bir Il a Cl a a,, yı D - ,, 

d·· 

hiç olduğunu anlayoruz diyor. h . .. t ersi erde ve imtihan 
Milyonlar vemilgarlarla ağ~ttlll fU atSlZ et{J1lŞlZ. }arda değlşikllkJer 't· 

toplanan romanların bu büyük ölçü· . • . . Akara, 5 - Müfredat P.ro&ra- d 
de yetiştirilmeleri bu i§in en lu:qlı ıar. İhtiyar Yatında kendııını yakı· mını hazırlıyan komiayon, itil'i Q 
tıd~r. ve me8ele salt bir ~~v~auıı meıe. ııklı ve kuvvetli sanarak korta- bitirmis ve üyelerden ba~an fr 
lesı olarak a.sla zor degUdır. Tohum zanh~a ve pehlivanh~a rıionlar t h 1 ~ d" ·· t " 

• e 3' an u a onmuı ur .. 
atacağınız alanı genif 'tutacakııruz. Fi vardır. Bunlar kendilerinde bir 

danfıklarınızı geni§ yapacak, çok /Ulan • .. Komi'>l"onun aldığı ton karar ' 
t . t' .,_.._ . • ,.T , ~ r •-z kuvvet, \:ut" kudret tevehhüm eder· lo.r ~ ... ·~-.ı. ı.. ..... ".J ...... 1 • ...;n lca1d• -Y"' .,.c-K91Lnlı'. , _,, agG#I l« 117~ 1 ..,~ 

fa.zlaca bir önenüe korugactıksımzifte ,,. ler. akat: zamanlarının ge~tl~l-
o kadar. · ni anlayınca, kabahati kendi kud· 

ZAMAN - Köylerde raıJ,1!.o .. adlı_baf retsizliklerinde değil, çağla-;;-i~ 
yazı&ında fçbakanlığının bulun koy • b • k" f d k" l .. 
l 1.: _,,, ~, t' k d .:....-'- . l ı ın Ha e en ra ıp ermın genç· et>e <nrer rU(.l,yo ıue ı oy urm.cur; ~ n • .. • 
kanun lô.yiJıası hazırladığını söyliye. hk ve canlılık lezahurlerınde hu· 

lurlar ve homurdanırlar. 

rılmaaı ve imti1ian §ekillennae tiiı' 
kaç değişiklik vardır. 

Lise son ımıflannaa olCutulaıı 
metafizik ve ablak derıleri kaldt' 
rdmıf, hunlar felsefe ve sosyoloji 
dersleri içinde birkaç hahiı halitt• rek bunun her köyde mektep yaptır -

maktan dalto. kolay olduğunu ıöylü • 
yor ve fakat diyor ki: 

işte bu ihtiyar harialerden biri 

de yetmitinde damat girme kabi· 
linden büyük iddialarla ortava çı

kıp nef eai yarı yolda kesilf!n ve 
can çekiıme haline gelen bir sa
bah gazeteaic:lir ! 

de oklıtulacaktır. 1\ 

Radyo ile bizim köylüyü okutup 
yükseltmek öyle kolay bir if d~dir. 
Trabzon köylüaünün konuşmaaını. bir 
Adana köylüsü kolay kolay anlıgq.. 
nıaz. Her mıntaka için ratlyoltrrla yek 
diğerine az çok farklı şive kullanmak 
ldzımdır. Hele rrıdyo köylünün keyfi. 
ne bırakılacak olur da köyün ağaar. 

imtihanlar liakkında alman K-• ~ 
rarlara göre, olgunluk imtibanls• 
rı kaldırılacak, aadece sözlü .,, ~ 
yazılı imtihan yapılacaktır. Taıo 
numara (10) olacaktır. ~ 

ilk ve ort:a okul 
öğret:menıerı ~ 

Ankara, 5 - llk, orta, yijk~1' 
okul öğretmenlerinin (mektep ~ 

Bu feci bi.diıe ilk önce kaza 
' zannedilmiıti. Köylünün tr~nin Ö· 

nünden kaçamadığma ve rayların 

bilmiyerek Berlin merk~zini ap.p 
yahut da hir kavga neticesinde it· (Bethoven)den veya (Mozur)dqn bir 

Bı.ı hacı baba gazete,, dün ge· 

ce çıkardıiımız ikinci tablyle, gaf. 

let uykusundan uyandırıldığı için 
çok kızmf olacak ki garip bir tir

yaki hiddetiyle bize çatıp, moda

sr geçmit akıllar öğretmeğe kalkı· 

muallimlerinin) terfi ve nakil lif" 
leleri Kültür Bakanlığınca hazır -
lanmağa batlanmııtır. Bu yıl ge • 
çen seneye nazaran pek az nakil 
ve becayişler yapılacaktır. 

1 altında ke.ldığına ihtimal verili· 
yordu. Hadiseye derhal Çatalca 
müddeiumumiliği elini koymuf ve 

lendiii aanılmakladır. Bir iH gü- parça ile karşılaırıcak olursa o vtıhit 
ne kadar zavallı adamın h 'iviyeti köylünün ne kadar hayretlerde kl1la • 
meydana çıkarıldıktan ıonra ka· cağını ta&a.{)vur etmek oilç değildir. 

tilinin, yahut katillerini daha ko· B k . 0 
) 

layhkla yakalanacağı muhakkak· an a memur an ve 

. 

tahkikata baılamıttı. 

Fakat ufak bir araıtırmadan 
şonra bunun bir kaza olmayıp tüy-

]er ürpert'ld bir cinayet olduğu 

meydana çıkmı§tır. Ceıet mua. 
yene edildiği zaman kaıığınc!a de. 

tır. 

Bu tüyler ürpertici hidiıe sebe· 
binden lıtanbul - Edirne poıtau 
bcı altı ıaat rötar yapmıqrr. Tah· 
kikat devam ediyor. 

rin ve öldürücü bir bıçak yarası ismet InUnUnUn gezisi 
izi bulunmuıtur. Bundan batka Giresun, 5 __: B~bakanımız bu· 
tren adamcağızı parça parça edip gün öğle üzeri Güneyıu vapuru i
'doğradığı halde, ne tekerleklerin· le yola çıkmıt ve yurtdatlar tara • 
de, ne de batka yerinde bir damla fmdan uğurlanmıttıl". 

kan izi hulunmamıtbr. Batbakanrmızın Orduyu ve 
Bu da adamcağızın çok da.ha Samıunu ıereflendirdikten ıonra 

' evvelden öldürüldüğüne ve kanı- ayni vapurla per§embe gUnü lı • 
nm artık donduğuna (tahauür et· tanbula varacağı aa.nılı:yor. 

tiğine) delalet ediyordu. Nihayet Ordu, 5 - B~bakanı ve ya • 
hidiaeden sonra cesedi muayene nmdaki zevatr taşıyan Güneysu 
edenler, cesedin aoğumuf olduğu· vapuru aaat 17,30 da Orduya gel· 
DU görmüılerdi. di. lamel lnönü, Orduluların içten 

1
• Neticede, adamın hadiseden bir gösterileri araamda Orduya çıktı 
.Un kadar &nce kaııfimdan hıçak- ve Halkevine gitti. 
lanarak öldürülmiif, ve cinayetin Bu gece Ünyeye uğranılacak ve 
gizli kalınası için cesedin, b1r dö- aa.bah-ı Samsuna vanlacaktır. 

barem 
Devlet bankalannda çahtan 

memurların bareme tabi tutulma. 
lan için müıteıarlardan miirek
kep komisyonun hazırladığ4 proje 
yeniden incelenmektedir. 

Meclisin ilk toplant11mda 
bu itin kanun ıeklini 111maaı 
muhtemeldir. Esaaen ~ ıibi ban· 
kalarda çal-;ıanların bare1J1e tabi 
tutulınaları esaı itibariyle kabul 
edilmi§ hir haldedir. 

--0-

Kayserin torunu 
ve lnglllz kralı 

Eaki Alman imparatoru Vilhel• 
min torunu Prenı Emeıt Oıüıt 
fon Hanovr İngiltere Kral v~ Kr&· 
liçesi ile saray yatında yemek ye• 
mitlerdir. 

Kayserin torunu, lngilterenin 
Okıford Oniveraiteıine devam et· 
mektedir. 

yor. 

Sözde Giritte iıyan olduğunu 

bildirmemiz ıazetecilik değilmiş; 
ifratmıf •.. 

Saçma llf, bu kadar olur. 
Bi% bot ay evvelki eşine çok 

benziyen ve dolayııiyle büten Yu

naniıtanı, hatta bütün Balkanları 
ve tabiatiyle bizi tiddetle alaka. 

dar etmesi lazım gelen bu mese· 

le~in kıymetsiz olduğunu iddia e-

Ankara, 5 - Bu yıl Ankarad~ 
açılacak olan Atatürk üniversite•• 
için incelemelere devam edilme1'• 
tedir. Bakan, Savfet Arıkan bizz3l 
bu işle uğraşmaktadır. Bunun içi11 
tetkikatta bulunmak üzere yak111" 
da lstanbula gidecektir. 

Bu sene üniversitenin Pozitif 
ilimler fakülteai, pedagoji fakill· 
lesi ve buna bağlı olan reıim eli~ 
leri ve beden terbiyesi enıtitület1 

den bir ıazeteye cevap verecek çahşmağa ba,Jayacak1ardır. 
d~ğiliı. Bqgünün Türk okuyucu- ' Esasen açılmaıı evvelce mukal' 
su, her hadiseden, elbette 11cağı rer olan tarih coğrafya f altüıteıi 
ııcağına haber almak İ&ter Ak- de Atatürk üniveraiteiıne ili~' 
ıam üıtü verilen bu haber: ıehri- edilecektir. 
nıizde binlerce kitiyi ıade manen --o-.--
cleğil, maddeten bile ilgilendjrir. ı Fillpinde . su baskıJ1•, 

Şayet bir daha ıefer böyle bir Manilla, 6 - (Filipin adafartı' 
§ey oluraa müvezzilere aahab: kehf da) hi rtayfun ıonunda Lü5ol1 f ' 

matbaalarınm önünden geçerek dasını sular bumıftır. Yirmi 1'•' 
kendilerini meıleki yemliha uyan. yip vardır. Binlerce kiti açıl<t' 
dırmamalarını rica etmek suretiy- kalmı,tır. Birkaç tehrin etrafl• •' 
le Hacıbıban hoınut etmeğe ça- lakası kesilmiştir. 

I 

lrtacağnnıza ıöı: veririz. Yağmurlar deva~ ~diyor. 



Deli !(ibi sevivor.. ive 
lJaptığını bilmiyor. Onun kusuruna 

bakmamalısınız. 
Bu sırada Piyale Bey Al kasmı l lı bir İş değildir. Bu kızı ona ha · ı 

dönmüf, aeniı kaıaranın .::p ta ğıtlayın ! ... Ardından gitsin ve al · , 
t~fındaki udire doğru yü .. lımüt ı aın ! !.. Saraydaki yüzlerce kızdan 
tU. bir tanesi eksik olmakla bir şey 
!urıut Reis: çıkmaz. Fakat bu kız Hüımenin 
- Durun!... bütün varlığı ve hayatıdır. Onu 
Diye baiırdı. timdi buraya getirir ve ellerini öp 

. Ahmet beyle Muıtata bey ve türürüm. Bağıtlarsınız f. 
~~i asker ıerilediler. Hüımen Reis Piyale Bey, şimdi Mohaç o · 
d~r anda 11yrılmıı olan kılıcını in- vasında geçen korkulu ölüm günü· 
~trdi. Gürültüyü itilerek imdada nü hatırlıyordu. Bu gencin babası, 
,_0!an Frenk Süleymanla arkadat hiç bir tanışıklığı ve yakınlığı ol· 

• ._r, da durakladılar. madığı halde onu kurtarmıftı. O 
I ! urıut Reiı ıertletti. Kalın kat· sayede lıtanbula gelmif, ıaraya 
~tı çatıldı: gelmit, derya kaptanı olmuttu. 
- Hüsmen!.. Şimdi onun oğlunu bir kız yüzün · 

- - Buyur Reiı !... den öldürtmeyi düşündüğü için ü· 
l'··- Kılıcını yerine koy .. O, bir zülmeğe başlamıştı. 

Urke, hel~ bir derya kaptanına Bütün iyi kalpli insanlar gibi o 
• :t!ğiJ, düfmana kartı ııyrılmalıdır da yaptığı yanlışı ra!.ucak anlı -
~n de yaptığım beğenmedim. Ge yan, kabul eden bir adamdı. 
llıiye dön ve benim emrimi bek- - Eğer batkaaı olaydı ıeminin 
it ... Her fey düzelir... direğine aıar, herkeıe ibret o1ıun 

• 1-Iüımen, Turgut Reiıin yüzüne : diye günlerce öy)e bırakırdım. Fa 
• ~tlcb ı Turg~t "eia ~on ıs,P~lerd~n Pir 
t t - Fıikat ... Vakit dar .. Onu go· •~v •nl~--.f · .Q:•~\ci~ nn• bu b.i· 

Urcn kadırıa fstanbul yolunda kiyeyi anlatan olmamıftı. Zaten 
ll::aklafıyor .. Kendinizi benim ye. Hiismen oJrada burada bab:ıunm l 
tiıne koyun da dütünün .Reiı ! ... yahut kendisinin yaptığı iyilikleri 
Siz olsanız ne yapardınız? Ben tekrar eden cılız yürekli hiı a· 
~i onun uğrunda ve yalnız onun dam değildi. Hatta babasının 
1Sin r.der yaptım? Bu yüzden do· sözünü tutmak için Geliboluya git
tı~rımada daha faydalı olduğumu tiği, ilk defa Derya Kaptt.n• Pi
kirn i.,klr edebilir... yale Beyle görüttüğü zama· ı bile 

• ! ur gut Reisin çatılan katları onun vermek istediği ıataf at)ı rüt-
dUze 'miyordu., belere aldırmamııtı. 

F a:mt sesinde, gönülden anlı . Piyale Bey bunu da hatır)aym-
)an bir babanın yüreli çarpıyor ca Hüımenf! kartı olan inanc-ı iyi· 
d~: ce arttı. Atkın en akıllı Ye us

- Ar.lıyorum. Bu iti bana bı· 
1' tlk da gemiye dön .. 

- Peki reis!.. Size bırakıyo • 
,_ tllrn, Siz beni ya mesut edeniniz, 
• }''-hut da zavallı .. 
• liU4-:-menin bu sözleri bile onun 

ile d : d ··ı · h· er ·r. en, ne o mez ve sönmez 
1r a;~::la sevdiğini anlatmak için 

1 }'etiyordu. 

I T ur:ıut Reiı de bu dilden an • 
1'• ~~an eıki ıönül vurıunlarından 
,t •ri idi: 
iıt ~ - Anladım. Haydi, lfemiye ıit 
tf' e beni bekle! ... 

Ha.men ıeri döndü. Kıç ka • 
~ranın merdivenlerini indi ve 
. •dırıaıına döndü. Orada, ıes'zle 

~. Meainaya ıiden yollara baka • 
tlk ıe11iz durdu. 

Leventler det konutınuyorlardı. 
be Bu ıırada Turıut Reiı Piyale 

:tt fÖyle diyordu: 
~ h - Hüamenin yaptıiını ben de 

etnmedim. Bunu hiç de umma • 

lu İnsanları bile nasıl cileden çı· 
kardıjını da biliyordu. Üstelik 
yarası da ve.rdı. Ayrıca T urg~t Re
ise kartı öyle engin bir ıevgi ve 
aayıısı vardı ki or.u hiç bir ZP man 
kıramazdı. 

Piyale Bey batını kaldırdı: 
- Ba311lıyorum. Fakat onu 

ıörmek de: utemiyorum. 
Dedi. Sonra kenardaki rlividin 

yanındaki ıaz kelemle, uf.ık bir 
kiiıdı eline aldı. Şunları _tazdı: 

"Derya Kaptanı Piyale. Bey. 
den kadırıa kaptanı Alunede 
buyruktur: 

Bu mektubu getiren leve:-,t kap· 
tanı Hüımen Reise, &enin k;ı j•rga. 
daki kızlardan Beatriıi ver. O. 
ıenç kızı tanıyor. Bu it hakkrnda 
batkalarma tek ıöz ıöyle:ımiye. 
cektir.,, 

imza: P:)ale 
Mektubun kenarına fU ik• satırı 

da ilave ett:i: 

"Bu mektup Kızıl Kadır~p kap. 

tanı Hüsmen Reis tarafınd '1.1' Ah
met kaptana gösterildikten sonra 
yakılacaktır.,, 

lstanhulda paditah aar1ıLyinda 
ki binbir çetit dalavereleri, kıı
kançhk dramlarını bilen Fiyale 
Bey, bu mektup yüzünden belaya 
çatmak rnümküq olduğunu da dü
tünmüf, bu korkuyu kartılRmış
tı. 

Hüsme~ Reis Piyale Bevin ya. 
mndan çıkalı on dakika ancak ol
muttu ki Turgut Reis onu çağtrdı. 
Bir kenara çekti. Bir §eyler ıöyle
di. Mektubu verdi ve: 

- Yolun açık olsun yeğitinı ... 
Kendine ~yi bak, henüz yanhıın !. 

Dedi. 

Halbuki Hüsmen o dakikada ya 
rasını hiç dü§Ünmüyordu. l ıatti 
ondan haberi bile yoktu. 

Onun batka bir yarası vardı 
ki korkunç bir ıurette zonk)llyor, 
onu derin derin sarsıyordu . 

Bu y..,..., onun .gönlündeydi. 
Bu, aşk yarasıydı. 

Turgut Reiıin ellerine sarıldı. 
Öptü. 

Gemisine koştu ve bir tek ku
manda ile onu Akdenizin engin u
fuklarına doğru sanki uçurdu. 

Leventl~r ço§muşlardı. 
Şarkı .~ôylüyorlardı. 
Bütün donanma, yelkenlerini 

şi~irmit olnrak çalakürek uzakl~
~an bu }aman gemiyi imrenerek 
seyrediyordu. 

-64-, 
ATMET REİS .•• 

Beatrısi lstanbu)a JÖtü~en ge
mi, sağlı soJlu yirmi beter ç~fl kü
rekli bir Türk kadırgası id: Bü
tün Türk kadırgalarının ÇC1ğunda 
olduğu gibi onun da Provasında 
üç, kıç kas.ıra etrafında ii~erden 
altı ve her kürekçi mangası:un a· 
rasında birer tane olmak üzere 
yan taraflarında on iki topu var
dı. Bütün bunlar h~r an at !:!şe ha· 
zır bir halde, parlak namlu arını 
enginlere açmıtlardı. 

Fakat hava güzeldi. KO\.a Ak. 
denizde bir tek yelken gö, ;:nmü
yordu. Kıyılardaki küçük !'>alık-
• 

çı ıemileri, balıkçı sandaHnı bi-
le kimbilir nereye sinmişlerdi . Böy 
lelikle Tü:-k donanmasınnı ~aldı. 

i!ı korkunun büyüklüğü dah?. kuv
vetle seziliyordu. 

<Devamı var) 

~•ttım. 
Piyale Bey ıuıuyordu. 
T urıut Reiı devam etti: 

••••••• Ailelere ve Talebeltre i'An•••••••,I 
Tatil zamanları denmınc:ı 20 eylüle kadar 

- Fakat deli ıibi eeYiyor •• Ne 
~'Ptıfınr bilmiyor. Onun kueuruna 

5 Ttlrk llrslle 

BERLiTZ' te Her lisan için kurı1ar 
açılmıştlr • Husuıi 

derılere bu müddet için mühim tenrilAt 
Kavda · başıanmı•tır. 

lıtenbul 373. lstık'AI caddes, Ankara Konv• cıddui 

ı ı,"knıamalıımız ... O yafta bir de • 
1 ~a.nlmm ne kadar kuvvetle eeve· 
~iin1 dUtUntın. !minim ki ıiz de 
q 'k verirıiniz. Bir ıenç kız yüzün· 
ea bir akıncı reitini ümek, iDMf , .......................... . 

DttblillY©l ~ttbz~Dôliilöın 
J?)®~ÖlfllcdJ~aa~ 

f'ahrOnname ac:th ••kl Faria1 
terin romanından ahnmı•tır . Nakleden: 

~=(:H:a:ti:~r=Sa:r:e:119:a:J============N o.26 ::::::::: ... ., 

iki genç birbirlerinin kolları 
arasına atıldı şimşeğin çakışı 
gibi süratle ve ca~hhkla öpüş
tüler. Dadı buna mani olamadı 
Bir :h~yli d~~aş~.ı. Bu. bah~en~~ ·ı· w Bunun üzerine, genç kız, aya ; 

güzelhiı ve gonlundekı huznun ga kalktı: 
çokluğu kendisinde zaten mevcut - Sizi Allaha ısmarladım, ıeh· 
o)an tairlik hissini arttırdı. Ce· zadem ! lnıallah yakın vakitte ge-
hlnd-;~ kalemi kağıdı çıkardı. Bir ne görütürüz ! · dedi. Şimdilik bu 
ağacın altına oturdu. Hem mucize kadar bile görüıtüğümüze ıükre • 
kabilinden gelmesini candan di • delim! 
lediği sevgilisini beklemeie, hem Bu sözlerle Ferruh, epeyce le
de bir şiir yazmağa koyuldu. il . selli bulmuştu. Artık o eski kötü 
ham perisi, bugün ne kadar da düşüncelerden kendisinde eı~r 
yanındaydı. Öyle güzel yazıyordu kalmamıttı. 

ki ... 
Yazdı ... Okudu... Dütünceye 

daldı ... Zihni, düıünceden dütün· 
ceye atlarken, sinirlerine bir gev
ıeklik geldi. Altında oturduğu a· 
ğacın gövdesine dayanarak, içi 
geçti. Uyumağa batladı. 

Tesadüf bu ya ... O saatlerde 
Hümanın da yüreğinde dayanıl • 
maz bir sıkıntı doğmuştu ... "Gö -
nülden gönüle yol vardır!,, derler. 

- Bahçeye çıkarak azıcık do • 
laıayım ! • dedi. 

Sevgilisini ilk ve son defa gör· 
düğü yeri tavaf etmek istiyordu. 

Dadısını yanına aldı. Öbür hiz
metkar ve cariyeleri sarayda bı • 
raktı. Böylece, tek ve tenha dolat· 
mağa ba,ladılar. 

Döne dolaşa, F erruhun altında 
uyuduğu ağacın yanına geldiler. 
Semaların en yukarı katmda te • 
lakki ettiği bu güzelliğin yerlere 
aksettiğini görünce, genç kızın 
aklı başından gitti. Yüreği oyna • 
dı. Titremeğe başladı. Sevgilisi • 
nin yatıp uyuyuşuna bakarak: 

- Yarabbi... Ben ne talihli kız· 
mııım ! • diye sevindi. 

F erruhtm yüzüne güneı vuru • 
yordu. Hüma onuiı rahabız olma· 
ması için, int:e ipek mendiJini yii· 
züne örttü. 

Fakat, tam o esnada, elindeki 
kağıch gördü. UsulJa çekip aldı.i
çindeki aık !iirini okudu ve pek 
beğendi. Hemen kendisi de kaarr· 
dan kağıt kalem getirterek bir na· 
zire yazdı. Dadının eline verdi. 
Bunu F erruhun yanına koydurttu. 
Kendisi bir kötede gizlenerek gÖ· 
zetlemeğe başladı. 

Ferruh, biraz daha uyuduktan 
sonra, uyandı. Kalkarak, mendili 
yüzünde ve kağıdı göğsünde bu · 
lunca çok şaşırdı. Okudu. Demek 
ki, sevgilisi oraya kadar gelmiş, 

kendisini görmüş, şiirini almıı, 
cevabını bile yazmııtı. Etrafına 

bakındı. Fakat Hümadan bir eser 
göremedi. 

Şiiri tekrar tekrar okudu ve 
çok ustaca yazılmıf buldu. 

Hüma onu uyanmış ve kendiıi· 
ni arar vaziyette görünce, artık 
dayanamadı. Olduğu yerden çıka· 
rak, yanma yaklaştı. Gülüştüler, 

selamlaştılar. 

Şmidi artık, biribirlerini cezbe· 
den iki yıldız hulutmut, birleş • 
mi§ bulunuyordu. Talih gülümse • 
mitti. Kambur feleğin çarhı kırıl
dı. iki hüma bir fezada uçtu ... 

- Bir müddet tallı tatlı konut· 
tuktan sonra, dadısı: 

- Fazlası olmaz ... Haydi kalk, 

- Peki, ne zaman tekrar göru· 
ıeceiiz? • diye sordu. 

Hüma, zaman tayin etmedi: 
- Şehzadem, herhalde aörütü· 

rüz. Fıraat düşünce kaçırmayız! • 
dedi. - Ben, sizin olduğunuz yere 
adam gönderir, ıizi çağırtırım. 

Durdular. 
Göz göz içine baktılar. 

Gözden daha iyi mıknatıs olur 
mu? Oy le bir cazibeye kapıldılar 
ki, biribirlerinin kolları araıına a· 
tılarak öpüştüler. 

Bu hareket o kadar ini oldu ki, 
dadı, bu sefer, mani olamadı. Fa· 
kat, öpüşme, bir timşeğin çakma· 
sı kadar süratli oldu. 

Hüma ayrılarak, ıarayına gitti. 
Ferruh da, hem memnun, hem mü 
teeasir, arkadaşının yanına dön • 
dü. 

Hurrem'e bütün macerayı an • 
lattı. Şimdi, iki arkadat, saraydan 
haberin gelmesini bekliyorlardı. 

Sarayda, Hüma, ıevgilisiyle ko-

nuıtuğu için taşan, CO§an heyeca
nını bir türlü dindiremiyordu. 
Hem konut tuğu için sevinç için • 
deydi, hem de hu büyük zevki tat· 
tıklan sonra ayrıldığından dolayı 
hüznüne payan yoktu. 

Dadısına yalvarıyordu: 

-Ah benim dadıcığım! Sen, 
benim annemsin. Istırap çekmemi 
istemezsin. Onun için istediğimi 
mutlaka yapmalısın. 

- İstediğin nedir? 

(Devamı var), 
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Eski 111 ü
cevherı er 
Bu~ün neden modadır? 
Haminnesinin gelinlik fistanını 
maskeli baloda 
giyen 

Karşımda oturan adam, adeta kü -
çlik dilini yutacakmış gibi birden 
soluğunu içeri çekerek ve gözlerini 
faltaşı gibi açıp irkildi. 
Uzandı. Parmağımla gözleri arasın

da, iki el sıkışamıyacak kadar uzandı· 
Sonra pek ileri gittiğini anladığı 

i<;in mi nedir; geri çekildi. 
Fakat yerinde duramıyordu. 
Bana bir gizli şeyden mi bahsede

cekti!? 
Üzerimde, bir iz mi bulmuştu!? 
ij;ayP$ttiğ).miz akrabamızdan biri 

nıi idi!? 
Bana söz söyJemek istiyor, utancın

dan yutkunuyordu .. 
Nihayet baklayı ağzından çıkardı? 
" - Affedersiniz dedi. Bu yüzüğü 

nerden aldınız? Şimdi pek modadır. 
Aynını bulmağı çok isterim. Acaba 
tanıdığınız bir dükkan var mı?,, 

*** 
Parmağımdaki kaba, gümüş ve ça

kıl kadar iri akik taşlı yüzüğe, ilk 
defa olarak yakından yakma bakıp, 
babamın babasını hatırladım. Ve on
dan bana kalmış temiz bir armağan 
olduğunu söyledim· •• 

••• 
BiJir misiniz, eski, kaba şeylere 

karşı ne tuhaf ve çılgınca bir düşkün
lük var! 

Kızlar görürsünüz ki parmakların
da bilezik eninde yüzükler, kollann -
da gerdanlık gibi bilezikler ve bo -
yunlarında bukağıları andıran kolye -
ler vardır. 

Hele kulaklarmı sormayın .. 
Bir akşam eğJencesine gitmiye gös

sünler •. 
Bu tuhaf, antika kılıklı şeylere ken -

disini vermekten başka bir şey dü'Şöii: 
miyenlerln, saı;Jarının iki yanından 
bir buhurdan gibi zorlu salkımlar sal
Janryor,. 

Eski şeyler, kaba madenler, hatta 
parlamamış olması şartile modau 

"'** 
Bunun hakkında türlü şeyler söy

Jiyenler var·. Bazılarını dinledim ki, 
devrimizin ucuzluk düşkünü ve 
zaten pahalısına da gidemiyen insan
larının, aile kolJeksiyonlarına başvur
masının neticesi olarak bu antika ve 
tuhaf şeylerin ortaya çıktrğını söylü
yorlar ... 

Bunlardan bir kısmı, belki benim 
gibi, gerçekten bir hatıraya bağlana
rak böyle bir yüzüğü parmağında ta
şıyanlardır. 

Bir kısmı karşıma çıkan yukarikl 
adam gfbf, 1mnu hftŞ bularak edinmek 
istiyen meraklıdır. 

Asıl önemli bir kısmı ise, bunlardan 
ba§lı başına bir moda çıkarmak için 

uğraşan, takınıp takıştırarak en yük -
sek sayılan çevenlerde (muhitlerde) 
ı<endine, pek de akissiz kalmıyan bir 
itibar yapmak istiyenlerdir. 

••• 
Bu antika şeyJer takınma düşkün -

Hiğiine, çok yeni bir ulus olan ve es-
kiye karşı tabii bir şaşkınlık sezen A
merikalılar başta olmak üzere, sıra i-

le hemen her, seyyah da yardım etmiş
tir. 
Amerikalı ve onun ardından, Ingilb 

vesaire gelmek üzere seyyahlar, eski 
bir tarihi o1an"şehire ve oranın paza -
rına ilk girdi mi, hemen küflü maden
lerine, halk1arında . havalarına sarılı

yor. 
Bunlardan çoğunu; asıllarını pek 

sezemedikleri için, kendilerine göre 
yerlerde ve biçimlerde kullandıkla -
nnı da görürsünüz. Sonra bu yanlış 

şekillerde başkalarına da moda ola -
rak geçer •• 

*•• 
Biri diyor ki; iri, salkım saçak ma

denlere karşı merak, beyaz Rusların 
sığmak halinde bütün dünyaya yayıl-
masından sonra başladL Beyaz Rus -
lar, bozulup kaçtıktan sonra, bera -
berlerinde birçok da madeni eşya ve 
ziynetler getirmişlerdi. O zaman pek 
genç ve çekici olanlar, bunları ken -
dileri takındığı gibi dara düşüp sat -
makta idiler de... Bunlarla birlikte 
türlü renkte yarı değerli taşlar da da
ğılıyordu. Yerlisi aldı; yabancısı al
dı·. O kadar ki, bu "antika,, kıhkh şey
lerin tıpkı antika biçiminde taklitleri 
de yapılmağa başladı. Orta Avrupada 
bunun endüstrisi belirdi. Memleket -
lere ihracat yapılmağa girişildi. Bun-
ları, erbabı yeni oJarak tanır .. Düş -
künleri antika diye kullanır .. Antika .. 
Hem moda .. Moda oJan şeyin - tam 
nıanasiyle söyliyeyim - hangisinde 
antikalık yoktur ki.. Buhurdan gibi 
küpeler, paslı donuk, madeni enli yü -
zükler ... Bunlar arasına, bizim kanta
şı yüzükleri, üzerinde "Habip,, "Ha -
san,, "El bilmem ne,, gibi Arap harf
leri kazılmış eski bir tarihin belgeleri 
de karışarak bir alemdir aldı yürüdü. 
Bir kervan geçiyor ~anırsmız... Bir 
zırh giymiş gibi insanlar .. 

. . . 
Fakat her eski şey moda olmuyor· 
Bir delikanlı bilirim ki, geçen kı -

şın ortasında üç beş lira verip bir 

maskara kostümü alacağı yerde, 
haminnesinin uzun zamandır bohçada 
duran Bağdat kumaşından yapılma 
gelinlik fistanını giyerek bir maske 
li baloya gelmişti .. 

HiKMET MÜNJR 

RABER - ~1Cşam Postam 
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ÇiNGENE·LER 
ARASINDA 
ıJ=Oayaıtıan ~lloınımoş !Foa!Kn!Kii ~nır m~~@l?a 

ııı--- No33 \'azan: Osman Cemal Kaggıs1z 

Ertes.i gün üçünıüzün lstanbul 
kırlarında gezrnediğiıniz dolaş

nıadıgı nıız yer kalmadı. 
- Daha olmazsa. sen onu bana 

gönder, bu işlerden N~zım daha 
iyi anlar; hatta dayısmın Yakacık 
taraflarındaki çiftliğ_inde bu çin
genelerle çok düşüp kalkmıştır. 

Biraz çingenece de bilir. Onun İ· 

çin sen ona git, onunla daha iyi iş 
yaparsınız! 

Diyip bana gönder. 
- İyi amma, bili··"-- ~ .. - · 

rın sabah onunla buluşacağız. Ge
ne kim bilir beni nerelere sürükli
yecek ! 

- Öyleyıe, sen yarın sabah o-
nu al, doğruca Aksaraya bana 
gel, ötesine karışma! 

- Peki, şimdilik eyvallah! 
- EyvaUah canım, güle güle ! 

~ ~ ~ 

Erteai gün lrfan, Nazım ben. 
üçümüzün İstanbul kırlarında 
gezmediğimiz dolaşmad rğımız 

yer kalmadı. Ancak bütün bu ge

zip dolaştığımız yerlerde görüp 
duyduklarımız gene hep aynı 

şeyler, ayni görünüşler, ayni ça • 
dırlar, aynı çingeneler, aynı atlar, 
eşekler, sıpalar, ayılar, şebekler
di. Zavallı İrfan tıpkı Aslısmi a ·· 
rayan qık Kerem gibi kol1uğun
da kemanla her uğradığımız ça -
dırda bir iki ninni türkü söylettp 
onu kemanla birkaç defa tekru 

irfan bu kadınlara karşı oracıkta 
öyle fena bir pot kırdı ki olur şey 
değil! Araba da.ha yanımızdan iki 
adım açılmadan peşi sıra ko§up a· 

rabayı durdurmasın mı? Kadmlar 
da Akman ağa da birdenbire fena 
halde şaşırdılar, Akman sordu: 

- Ne istiyorsun evlat: 

- O söylediğin sepeti bizim ar· 
kadaşa hediye eden çingene karı
ları nasıl kanlardı bakayım? 

Zavallı Akman baba, kırçıl sa· 
kalını karıştırarak: 

- Canım ne bileyim, dedi, te 
Davutpaşa kışlasının alt yanındaki 
çayırlarda oturan çeribaşının takı· 
mmdan birkaç karı! 

Nazımla biz olduğumuz yerde 
bitmiştik. .. irfanın bu hareketine 
karşı ufak bir müdahale belki ona 
şimdi daha büyük patavatsızlıklar, 
falsolar, fiyaskolar yaptırabilirdi. 

O, hala Akman ağaya soruyor· 
du: 

- Bu kadınların içinde uzun · 
ca boylu, esmer, dalgın bakışlı ve 
kucağında çocuk olduğu halde bir 
kadın da var mıydı? 

- Abe evlat, ne bileyim ben, 
o cenabe'derin zatı hangisi esmer 
değil ki... Hepçiğinin de suratı 
çaJar k :telveaine ••• 

Arabadaki kadınlardan biri sert 
bir tavırla arabacıya seslendi: 

- Haydi canım, çek arabanı, 
içeride müşteri varken yolda çene 

çalınır mı? 
Akman baba kamçısını şaklattı: 
-De he! 
irfan, bu sefer fena bozuhııUf 

bir suratla arabanın peşinden bil· 
ğırdı: 

- Baba, çabuk dön, istasyort8 

gel, seninle orada mühim bir ıe1 
görü§eceğim, ıakm gelmemezli~ 
etme ha, seni orada memnun da e' 

deceğim! 

Sonra döndü, surat bir karış yı· 
nımıza geldi; 
Nazımın koluna girerek: 
- Bu akşam buradan biraz g~ 

gideriz, olmaz mı? Son treni kaçtı"' 
sak bile araba ile döneriz. 
Nazmı ona hiç yüz vermedi: 
- Önce benim işim var, gect 

yarılarına kalamam; sonra da ar'-': 
ha yolunda daha iki gece önce bir 
kaç kişiyi soymuılar; oradan git• 
mek tehlikeli ... 

Bu sözler üzerine irfan suratıJ11 

birko.t daha astı ve böylelikle ide' 
ta hiçbir §ey konuşmadan istasyo' 
na kadar geldik! 

Artık işin hiç. ıu götürür tarafı 
kalmadığı iyice anlaşılıyordu. za· 
vallı irfan çingenelerin yarı kaçıl< 
dediği o kadına oldum olasıya ke11 
dlııl \ft:1U,a:y TO r-1- ..... 1.!_.. ----·-- ; ... 

çinde onun için K:endisini hiç yok' 
dan evhamlara, kuruntulara, kıı • 
kançlıklara kaptırmış; tam anla ' 
miyle bir aşık Garip olmuştu. 

'(Devamı var)' 

ediyor; aonra cebindeki defteri 
çıkarıp o pestenkerani nağ~eler; 
notaya alıyor ve bunları yaptıkça 
sevincinden ağzı kulaklarına va· 
rıyor ve göçebe çingenelerden 
topladığı ıözüm yabana bu motif
lerle ilerideki hazırlıyacağı bir o
peranın! bir senfoninin! hülyah.
rını, daha doğrusu malihü!~;alar1-
nı kurarak yollarda boyun3. dal

' • • _.·.. ' • ~ ). 1 .. . 

ga geçiyordu! 

Otomobil sahipleri 
ve ofö re 

Akşam üstü gün batarker. yolu
muz Bakırköyüne düştü. Yava, 

yav&J küçük bağlardan daldık. 
Kartaltepeden çıkacaktık. .. Y o -
lun tam ortasında bizim iht:yar a
rabacı Akman babaya rastl."'mı · 
yalım mı? 

- Mtı!rhaba Akman baba! 
- Oooo ! Merhaba beyim! 

Hofgeldiı.iz hoşgeldiniz, b ·ı gece 
buradasınız galiba! , 

- Yok döneceğiz, hem dr tren
le döneceğiz! 

- Çok rslah, çok ıslah! Haydi 
güle güle ama sepetindekini çoluk 
çocuk afiyetle biz atıştırdık; hak -
kınızı helal edin! 

- Hangi sepettekini ! 
- Hani o yağmurlu akşam E • ,/; _ 

temle döndüğünüz oradaki çinge · /i'J. r. 
neler ıize yepyeni bir sepet dolu'§u i\lilıf J 
bir şey hediye etmişlerdi.. j ~~ ll 

- Hatırladım, hatırladım. , (ı~'f, 
- işte siz onu o gece telaşla ~~ 

araba içinde.. Bir de eve gelip ıı. 
baktık ki sepetin içi silme böğürt
len dolu değilmi imiş ... 

-Ya? 
- Evet ama .. Ne yapacaktık, 

dursa bozulacak, biz de tuttuk ço· 
luk çocuk onları yedik! 

- Oh, afiyet olsun! 

OtiAWK 
Markalı otomobil 
lastikleri kulla
nanlar her husus
ta büyük bir ra
hatlık duyarlar. 

Yakında piyasaya 
çıkarllacaktır 

Akman baba ile fazla konuşa -
madık. Çünkü arabanın içinde ev .. 
lerine giden iki kibar kadın ile 
bir çocuk vardı. Biziın patavatsız 

Metanet ve sağlamhk ancak "Mo
hawk,. markall ıastiklerde bulunur· 

Az para ile çok istifade rt 
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DANS 01rta<dlafll 
k@l8kny©1r mlYI? 
Afrikalılardan 

nıusikisi onlara 
alınan caz 
geri verileceki 

ıngiliz Veliahtinin dans hocasına göre ilç yıl sonra 
kadınların dansedecek bir erkek bulması, koca 

bulmaktan daha zor bir iş olacakmış •• 

Bugünkü danslar 
erkekleri çok sıkıyor! 
Yazan: Hikmet Münir 

Bu kadar yıldır dans öğretip l la tepindiği yer, lıtanbulda yalnız 
duranların sağ kalmış olanları bir veya iki tane .. 
"ta.lebesizlik,, ten sızlanıyorlar. I Danı seyreliyor .. 

Belki cazbandın ıuımaıı ve o • 
nun yerini hakiki, uyandırıcı mu· 
zikin alrnaıiyle, gerçekten böyle 

de bir rahata ihtiyacı olduğunu an -
cak o zaman sezenler bulunacak-

Bir kısmı dans hocalığını çok- Bunun ardından ne ıiz, ne 
la.n bıraktı. ben ağlayacak değiliz. 

Bir kısmı, dans hocalığını yar -
dımcı bir İ§ olarak yapıyor. 
Danıedenler kalmıyacak, günün 

birinde herkes gene eski usul soh- ' 
betlerine, kartılıklı latifeler savur
rnağa, peçiç, fincan oynamağa mı 
kalkacak?. 

Bir vakittir çıkabata bir hal o
la.n türlü danslara da bakılırsa, 
dansedenler düyasında muhak -
kak bir ıey dönüyor. 

F okıtrot denen "tilki tırısı,, 

esas tutulursa, daha neler çıkma • 
mıttı?. 

Van Step vardı 
Çarlston çıktı .. 

Belki kafası dinlenenler 
cakhr. 

ola - ı tır. 
Fakat danı sahiden ıürültüye 

gidiyor mu?. 
• • • 

lamadığı halde insanlar, bu gürül
tüden daha çok bağırarak, daha 
çok seı çıkararak hiribirine mera• 
mını öyle anlatmağa bqaldı. , • 

Onun sürüp gitmesini istiyor ve 
kendini ona göre uyduruyorlardı • 

Şimdi yumutanıyor mu deni • 
niz.. Yumutamak ve gevıemek .,, 
mı ••• 

• •• Blek Batım meydan aldı 
Rumba ... 
v~ timdi bilmiyorum, Rumba -

dan farklı bir şey midir!? Kari -
yoka?! 

$ • • 

Korkunç bir gürültü! 
Zendlerdcn okumuş olanlar di

Yor ki: 

Figürleri, Çarliıtonla Blak batım figürlerine benziyen bu danı 
Amerikada oldukça rağbet bul muffur. Şog danaı dPnilmelıtedir 

Bu sert ve sarsıcı tempolariyle oy
nanan danslar ve kulakzarmı per
dah eden cazband çıktığı, eniko -
nu yayıldığı vakit, harbi ileri sü -
rerek: "insanlar, o kadar sertlet
ti, katıldılar ki, onları ancak bu 
zorlu hareket ve seıle yerinden 
oynatabilir, tad duyabilirsiniz .. 
insan katıldı .. ,, diyorlardı. İngilizlerin veli1.hti • prens Dö

ve b"' vaktin mocla.flydı • ıale danı öğretmelile de tanınmıı 
Makinleri buna, makineciliği Henri Kuper isminde bir danı 

buna, makine benzeri türlü zıpır hocası, "1938 de kadmların dans· 
hovardalığı buna yüklediler. O • edecek bir erkek bulmaıı bir kO: 
kadar ki, biri birini işitmediği, an-_ ca bulmaktan daha zor olaca.ğını,, 

"Afrirka medeniyetini beyazlar 
anlar gibi oldular. itte cazband .. 
lıte yaptıkları danalar!.,, 

Fakat bu Afrika medeniyetinin 
bu çok ıarsalayıcı ve kulakları ıa· 
iır edici parçaıı, bugünkü gidişe 

hakdrraa, öz malları olarak tekrar 
Afrikalılara kalacak .• 

* • • 
Harpları hemen sonraydı .. 
Dana dersi verenlerin, danı oy

nanılan salonların içi adam almı· 
Yordu. Orada yedi yatından, yet -
nıit ya.1ma kadar insan gönnü -
tümdür. 

Y etmif yaşına henüz yaklaşan 
ak saçlı bebeklerin türlü incelik 
8Österiıleriyle, kollarındaki kızın 

kayitaiz ayaklarına uymak, ona 
gülümıemek ve bu beceriklilikle -
rine ,ltif atlar bekliyerek saatlerce 
o pul pul ter yağan yerde perende 
ler atmak istediklerini gördüm .. 
Sonra barlar, gene onlarla doluy
du .. 

Cazband bir gorJildamıya gör -
g" ' un ... 

Yerinde adam mı tutabilirdi -
niz? 

iki eli kanda olsa, koıar gelir, 
bir yosmanın önünde kıvrılma.sile 
onun bir elini havaya bir tüfek 
gibi tutarak, öteki eliyle belini 
kavnyarak seğirtmeğe liaılaması 
bir olurdu. 

• • • 
Şimdi barda daha çok oturan -

ları aöriiyoru& 
"Dansinı,, diye tanınmış ve 

akıamlan bir iki saat icin muzik
le bir kaç delikanlının genç kız • 

-============================================================================- söylüyor. 

SEYAHAT NOTLARI 

Ayda 15 liraya • 
zenqın haqatı! 

Nevyorktan yazılıyor: 

Mekaikada altı ay geçirdim. 
Ne mükemmel aylardı onlar? Di-

yecekıiniz ki, M~kıikada geçiri · 
len alb ayın, heyecanla ve merak-

la dinlenecek neıi olabilir? Hak • 
kınız var! Ancak ıize dersem ki, 
Mekıikanın devlet merkezinde ay
da bet on lira ile inıan miı gibi ya
şıyahiliyor .• Buna ne buyrulur? 

havalı, bol ıtıkh g~nit bir odayı,j Alameksikan bir çorba (yani 
yemek, çamatır, iitü ve hizmet tel et sufundan ve batka memleket -

dahil olduğu halde bana kaça ki- lerde hiç duyulmamıt nefis koku
raladılar biliyor mıısunuz? Ayda lu bir çorba .. Çorba daima et su-
20 Pezo; bizim paramızla 8 lira - yundan değildir. Ara.sıra sebze ö
ya .. Yanht okumadınız, ayda 8 li- zünden yapılır). Hindi yahut ya· 

raya!.. ban horozu yahnisi, ıüt dana ya.
Sabahleyin saat kaçta kalkar - but koyun etinden sırasına göre 

ıam kalkayım; kıvrak ve çok ci - rozbif, papaz yahnisi ve türlüsü; 
velek hizmetçi kızı tık tık kapımı bunların yanında da bol patates 
çalar ve ben cennet kuıu, ıür ıe- ve sebze garnitürü; arkasından 
ıimle "Gir!,, deyince; elindeki krema yahut başka tatlılar .• 

kahvaltı tepsini getirip masanın Etlerin baharlı salçaları önce 
üstüne koyar. biraz ağır geldi. Fakat iki gün 

Ağzınızın suyunu akıtmamak sonra tadına doyum olmıyacak ka
için tepsinin üstünde neler bulun- dar alıştım. 

!Bugünkü danalar, tango ve vals 
da içerde olduğu halde hele er • 
kekleri çok ııkıyormut .. 

1945 de batlı b&§ına güzel ça· 
lım ve ahenkten ibaret ve caz -
bandın çıkardığından çok ba.§ka 
bir ıese karşı yeni ve herkesin gö
nül vereibleceği bir danı, • Fok .. 
turot, Rumba filan değil • aade -

ce DANS bat göstereceğini anla
tıyor •. 

Ve bu kımılblarda tam ıerbeı~ 
liği koruyabilmek için çiftlerin 
biribirinden bir adım kadar uzak 
duracaklarını söylüyor. 

Aman ne iyi? Hele bir hoılan
madığım danı ortağı gelirse, hir 
kaç adım, hatta METRE uzakla • 
tarak, batıhoı saadete doğru oy • 
nayarak giderim. 

Hikmet mUnlr 

Gümrük kapısının önündeki 
sayısız "Kaıa de Kambiyo,, lar -
dan birinde, sizin anlıyacağınız, 
sarraf dükkanında 24 liramı ve -
rip te 70 tane çil gümüş Pezoyı a
lınca, karşıma yalın ayak, sırtın -
daki torbada bir çocuk taşıyan 
gayet güzel, iç ahc• bir kadın di -
kjlerek: 

duiunu yazmıyacaktım amma; Öğle yemeğinden sonra yatıp 
bu kadar ucuz bir kira ile sade su- uyumak burada herkesin gözetti- =======================::. 

ya tiritle geçinmediğimi anlaya • ği bir adettir; hen de memleketin 
aınız dye iıte bir bir sayıyorum: örf ve adetine, nezaketen olsun 

Kocaman bir portakal, büyük riayete mecburdum· Bütün gezin

dev anuı gibi bir kadın: inaan 
vücudünün sinirlerini akademi -
den diploma almış bir doktordan 
daha iyi biliyor. Hamamın yanı 
en mükemmel Amerikan jimnaı • 
tikhanelerinden daha güzel bir 
beden kültürü aalonu .. 

- Loteria, Loteria· 
Diye bağırdı ve burnuma doğ

ru bir piyango bileti uzattı. 
Bunu reddedemedim doğrusu; 

değeri 25 centavos'mıf. bizim pa· 

ramızla on iki buçuk kurut kadar 
bir şey! .. 

Bir taksi otomobiline atladımı 

bir fincan ıüt, yambaıında küçük 
bir cezve kahve, alakok pişirilmiş 
bir taze yumurta, ve tadın{ do -

yum olmıyan minicik lspanyol ek
meklerinden birkac somun. 

Öğleye kadar odamdan çıkmı-
şehirde on bet dakika kadar do - yorum. Sevimli bir serinlik için _ 
laıarak Koloniya Romaya gittim. de tembel tembel oturarak, yahut 
Şoföre ne verdim biliyor muıu - okuyarak kutluk yemeğini bekli -
nuz? 15 kurut!... yorum. Bu yemeği &§ağıda ıalon-

Zaten en iyi ve en ucuz panıi - da dilber kadın ve kızlarla bir a -
yanları burada bulabileceğimi rada yemek tatlı oluyor doğrusu! 
söylemitlerdi. Elimdeki adresi Haydi öğle yemeğinde ne ile 
bularak kap\yı çaldım. Geniı, çok · beılendiiimi de anlabvereyim: 

tiler, itler, ziyaretler öğleden son
ra saat dört buçuktan itibaren ya-
pılmaktadır. 

Kirayı verdikten sonra da ba· 
na cep harçlığı olaı ak 20 Pezo ka
dar bir tey kalmıtb (sekiz lira ka
dar bir şey). Şimdi bunu en iyi 
bir biçimde kullanmak gerek. 

6 Pezomu sporlara harcamağa 

niyet ettim. Bu sporların içinde 
Roma mahallesinin eski Roma 

hamamlarını andıran buharlı 
h_anyoları da dahildir. Hamamda 

masaj yapan yerli Aztek kadını 

Gidip otobüs kumpanyasına 
beş Pezo vererek bir aylık karne 
aldım. Bununla bir ay her gü11 
ülkeyi hattan bata dolaıacağım .• 

Meksikada nelerin ucuz oldu • 
ğunu ıize biraz daha sayayım: 

Bir &§Çının aylığı bizim paramız
la 240 kunıtı yağlı, budu kanadı 
yerinde bir hindi 10 kuruştur. Pa
rası az olanlar için yata.nacak yer 
doğrusu .• 
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Vapurcluuk 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

fıtanbul Acentahtı 
Liman han, Telefon: ~25 

ızmır sürat yolu 

Şarlak 
Holmes iş kumbarası 

sahiplerine SAKARYA vapuru her haftz 
Perşembe ıünteri saat 1& da. tat.an· 
buldan lZMlRE ve PAZAR gbleri 
de lZMIRDEN lstanbala b.Jbr. 

Trabzon yolu 
TARI vapuru 8 Ajusios PER· 

ŞEMBE gBnü uat 20 de SOPAYA 
kadar. 

9 BOyOk Hikaye 
ü Bir arada senede 
210 Sa yıf a 20.000llra 

Mersin yolu 
DUMLUPINAR ''apuru 9 Ağus 

tos cuma günü saat 10 da Mersin· 
kadar. 

Fiatı 40 kuruş 
Ankara caddesinde 

" Vakit ,, kütüpanesi 

100,000,000 
Kişi 

Poker 
Ti RAŞ 
BJÇAGJ 

T~ClKiVE 

l\R&~T 
6ANKA51 

mUkAfat 

, 
iki muhtelif tertip - Yedi kura 

· Birinci tertip ••. J ikinci tertip ••• 

Senede iki defada 
414 kişiye on bin 

lira ikramiye 
Her ..... t NI..,. •• t ilk leff'IRll• lwmllar• 
Nhlplerl arasında çekilen kuralarda ve her 
defa•mda 207 klflJ• be .. r bin llra tevzi 
edllmektedlr. 

Birinci mOkAfat: 
lklneJ. ,, 
On ktıtye ylzerden 
VJrml ,, 1Hferd 
ı 7 5 ,, o nardan 

ıooo lira 
250 " 

1000 " 
ıooo ,, 
1750 " 

• 
Beş bin Jlralık kura 

ı Jlk tetrlnde çekilecektir. 

Senede beş defada 
beş kişiye on bin 

lira ikramiye 
Yeni lhda• edilen bu kural•rın her 111r1..
tek kumbara sahibine iki bin Hra lkraml,. 
verllmektedlr. Bu kural ... ••nede b .. ...,_, 

Şubat, Haziran, 
T~nırr,ıl)z, Eylul ve 

Birinci kanun 
AJl•rının ilk gUnlerl çekllecektlr • 

iki bin liralık ilk kura 
1 Eylulde ~ekilecektir. 

Kuralara iştirak edebilmek için kum
bara sahiplerinin asgari yirmi beş 

lira biriktirmiş olmaları lazımdır 

T ASHlH - Gazetemizin :ı Tem · ı 
. muz tarihli nüshasının ıo anea •rf•· 1 latan bul aeledlyesl ilanları 1 

sıııda nqredilen letanbal' iiaeti kra -------------------
_._ memurluiundan serle•halı ·re 31837 \ Darülkae ~n bir sene için de lizım olan 15 kalem Y•~ .. ~-

dOAya numaralı illnıa 32 inci B&tına -
da C2280 numaralı kanun ahkbıına açık ekiiltaıe ile alınacaktır. Hep ıine tahmin edilen bedel 3100 lifr 
tevfikan) cümlesindeki (2280) rüann dır. Şartna~eıi levazım mür!ürlü iihıd1 ıörülür. Ekıiltmeye ri~~ 
seh,·en 1230 şeklincle diıilıniftir. Ta.. iıtiyenler 2490 N. lı kanunda yazılı veıika ve 232,5 liralık mu\'akka1 

hih keyfiyet olu:ur· teminat makbuz veya mektul;iyle beraber 12 - 8 - 935 puartefl 
ZA Yl: HUViyet cttıdanOftla Çenıel· ıünü aaat 15 de daimi encüreende bulunmalıdır. ( 4320) • J 

köy askerlik şubesinden aldıitm ter -
his ttzkeremi kaybettim. Yenilerini Seneliline 72 lira deiı:r hiçi len Arnavut köyünde Lütfiye ~ 
çıkaracağımdan bunların hiJkmU • hall•incle Elçi aokaiında 3?.,1 61 N. la 2 katlı 4 odalı ev 936 HJ1••1 

yoktur. Arnavutköy tramva.y ~ddeei Mayııt ıonuna kadar açık arttırma ile kiraya verilecektir. lı~ 
182 de 320 dofamla lbralllia otlu ıelip -rtnemeiini levazım madür lüX.:;nde görebilir. Arttırma- ıit-
Mehmet Ihsan. ,._ •"' J •• 

T" k H K mek için de S lira 40 kuruth:k mu vakkst teminat makbuz veya fa; 
Ur ava urumu ltyanm Niko Dlmltrlntltl l ·S.93S tublyle bera\er 12 - 8 - 935 pazartesi günü ıaat 15 de daimi eı1'it' 

den itibaren firmaml• alüumı lr• • 
mittir. Keyfiyetin usulen btldinnRei • mende hul\lnınahdır. (1) ( 4~12) 

Biyik ~yangosu ~~:~AU~~~----5---p---0----R----~ pamr Helvacı sokak Yenl han No. l 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyi · ım11awww..-a11 .. 1•11n=rm:::a:.1mnmsr.1111m11---

zengia etmiftir. 1 Borjiya p t ' , 
19.cutertip 4.cü keşide 11 Ağustostadıı: · Ragası:!n oğlu 0$ ası 

• 
der sporq\lya tavsiye olQ.nur. 

Romanlamu ciltlendhilmek 
Büyük ikramiye : 35.000 Liradır üzere vakıt kütüphanetin• bı • Her hafta pazartesi günleri 

rakmıt olan okuyucuım.ıa. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 lirabk ikramiye ciltleri hazırdır. Çıkar hakiki spor gazetesidir 

( 
Heraün saat 18 •kadar uir• · 

l~l~ 2!>_._®9 ~)~ .m~at vard!!_... yıp alabilirler. 

~--...---~------~ 
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A E V U E Sutlerl 

• dakik, en bauu, en eoe modeller 

BIVOCL.U'llMIA ı M1811tU. letıkıaı Caeldeel .. 

OA LATA•da: 8AATCI MSVl:lt TUneı Cadel .. ı 29 
IBTAN8UL._ t A. ICStlfYAN, Sultan Hamam. 

venıea...ıcacse1 .. ı4 

ANICA•A•a r•IZA T!VPIK, 8anıtalaf' Caad-. --

50 LiRADAN iTiBAREN 
H E R P A R A S A H i Bi : 

' 
UnwMI De9Mu: lecaftauı. ..... ICQI. 'hf Nan 18 T~ :"81... ııİ 

"' Beyofla nlh mahkemeal bqkl
ttPIJtindea: 

11
1 - Ahmet Bam411, Cemal Bytip n 
lee)'fn Alinin mUftereken matuıar • 

l1f olduktan 11000 lira maham•• 
la,metll Ztlhal Yapmana tam••• 
~ ıaıe.ı lpn afık aı1tırm&J& 
.... duhnclaa •-9- 935 cama ahi 
llat 15 den 16 ya kadar Be7olla •alla 

~A~l(A 
Müslahıaral.ı 

HUBUBATU/flAR, 

StHHAT 
vı.: 

KUVVET 

HüKOMETIN, ve DORT BOYOK MiLLi llA"KA"I" 

1,000,000 LiRA 1LE SRRMAYESiftE •f TıRAK E.TTLtll 

ADAPAZARI 

~-eaf·bqyupnlrluıda mU1&Je
-. 1le atılacaktır. Arttırma bedeli 
rzc1e 75 ini bulursa o rttn ihale edl. 
teektir· Balmaclılt takdirde 15 lnd TüRK TiCARET BANKASl'na 
""• relen 23 - 9 - 935 pazartesi gll-
11• Raat 15 ten 18 1& kadar icra oluna. 
tak Ye en ~ arttırana ihale oluna • 
taktır. 

2 - lıml pten npur hlaledarla • 
~elan Cemalin hlaest 2500' lira mu
~ .. llade Meh•ıt Cndete blrlnd de • 
~ • .,. HU..Jln Alinin ~ İl · 
:ati Haklaya 1500 llra mubblllnde 

Parasını yatırmakta 
ve aydan aya 

l'lnct derecede fpoteklldlr. a - lbale)'e kadar blrlkmlt ..... , ___________ _ faizini almaktadır. 
:: 1'11aum '8rçlan tellAltye abaya a • 
tir. 
4 - Atttıntaya ıtrmek 1~ ... • 

ttnJer onarlanmıı bedelin 7Uıde 11 • 
dl b~ata nllbetinde teminat ak~ 
:_'h aı .. ı bir bankanın te•lnat mek 
• 11hana ,.tlnnelert 1&rttır. 
.l- Arttrnaa bedelf lhaledea 5 lb 
~•• malike .. kaaaına Jatınlaeak
~r. Aksi takdirde ihale bozularak tar-

UMUM 
YARALARDA . . . 
BAŞvEVUCUD 

1 

ÇIBANLARINA 
J(ARŞI 

SİKATRİN Il 
.. 

ft1at, sarar •• ziyan faiz bil& 118· 

ili lııen.-ıaden alınacaktır. t============= 
1 - 2ôoC ..,.ıı iaa '8 lflM llanun• "° U6 mel .. dd..ant tıeTftkan 187 • 

rtlllenkal lserfnde haklan olular 11•· 
8'8lyle tal& •• murafa dair olan lddi. 
•tarını 1aı..ı ~· illa atnUndea iti • 
baren 20 sUn lçtpde mU.hlt ewakt)'le 
birUkte satış memuruna mUracaat et
~tlidir. Aksi takdirde haklan ticareti 
.. hriye mUdUrlltl kaydı ile aült o1-

mıyanlar mtıt parasmm paylatma -
••ndan hariç kalırlar· 

7 - Şartname mahkeme dlnnha • 1 nesinde herkesin göreblleteti yere 
uılmıfbr. Vapur 91yuı du ••adedi 
TU'b'et aptında ya11Jıclır. Fasla mala 
mat almak ietiyenlerin 935/ 21 saymly
le başyazganhğa müracaatları,iJiA p 
ln•r. 

SERSERiLER YATAGl 

Jordu. 
O an& kadar kızım derdi. 
- B•ıı• ber zaman düpnan mı 

katacakamı•7 •• Sise ne yaptım ki •. 
Jiyet pefretle titredi. 
Birinci FransuYanm aeıi deiit

•itti. 
Trahovar meydanındaki ~Uçük 

eve zorla ıirerek keııdlsini kaçır· 
mak iıtiyen adamm ıeaini ~uyu. 
yordu. ' 

- Sıhhat1nizden haber almak 
için ıeldim. Jiyet, ıiz zayıflıyor ve 
ıararıyoraunuz. Hep kendi kafa
nıza ı&re hareket ediyorsunuz. 
Beni iyice tanıdıiınız zaman hak
kımdaki haksız muameleleriniz
clen dolayı piıman olacaJumız. 
Şimdilik ıizi ellendlirmek iıter
clim. Bir talen (ziyafet) vermeli 
tl6ttlnc1Um. Fakat f8lenlerde hu
lunnnyacatınızı aöylemiıtiniz. Ya. 
rın ava ıicleeetlz. ıiz de ıelir mi-
. . ? • 11n1z 

- Gelirim tnketmaab 1 
Franauva haJNt tpnde bldı. 
- Demek kabul ecliyon~nuz 

ha!.. 
- Evet ıevketmaa&.. Hiç av 

sörnı !dii~m için hunu çok iıtiyo
rum. 

- Yallah itte, uzun zamandan. 
heri ilk defadır ki ıevinç hiuedi
yorum. Demek bbul ediyorau
nuz, ele ili mi? 

- EYet tnketmaa&! .. 
Kral l9Ç lan dofru bir adım ...... 
-Ah Jiyet •• lıtemiı oltaydınız. 

Omit etmeie cesaret ebella .• Eler 

bu kabulünüz dütüncenizi deiit
tirdiiini~e bir ipret, bir batlan
ııç olmuı olaa •. dedi. 

- Şevketmaab, yann avda bu
lunacajım. Fakat, rica ederim be
ni o vakte kadar rahat bırakınız. 

Kral heyecanından titriyerek: 
- Batüatüne ! dedi. 
Bunun üzerine kral çekildi. Ve 

Jiyet de odaıına kC)ftu. 
Kral dairesine döndüiü ıaman 

çok neıeliydi. 
- Nihayet yumupdı ! Hele fÜ· 

kür, it uzadıJK da ıonunda yo
luna lirdi. diye mırıldandı •• 

Birinci Frana.uvanın plinr ba· 
aitti •• 

Bir kere: ormana ıirince Jiyetle 
yalnız kalmak için her çareye bat· 
vuracakt!. 

O vakit her feyi ıöze alu.aktı. 
Bu iıde kralm hayretini uyan
dıran yalnız bir teY vardı • 

O da, o aü kadar aarayda tek 
bqına ve münzevi bir Y•f&Ylf ae
Yen Jiyetin hu aYda bulunmaia 
kolayca razı olmaaıydi. 

Evet, Jiyet kabul etmiıti. Hatti 
memnun bile olmuftu. 

Evvel&, zavallı kızcaiızın aklı
na korkulacak bir tehlike ıelmi
yordu. Kfal ile yalnız batına kal
malı, ü; dört yüz kitinin iJtirak 
edeceii bir avda imkinıı2o görü· 
yordu. 

Sonra, tehirden ıeçerken T ri
bule tarafında 'llrüleceflni b- · 
nunla itaretletecetini, hatta bel· 
ki de ko.;utabilecejini umuyordu. 

Faizler her ayın birinci glina verilmektedir. 
hangi gilnünde olursa olsun yatırılan paranın ilk 

ertesi agın birinci gilnli verilir. 

Agın 

faizi, 

• 

Muntazam ve sağlam irad 

SERSERiLER YATAGI 

veriyor ve her surette ıüveniyo-

rum •. 
Birçok jantiyomların haad do

lu bakııları arasında Monıomeri 
sevinçle f ırlıyarak: 

- Şevketmaab, iradeni:.cJe ya· 
pılması mümkün olmıyan ıeyleri 

bile yapacaiım ! dedi. 

Vermit olduğu emirlerle kral 
biraz rahatladı. Susan jan':iyom· 
larına gülümser bir yüzle döndü. 

Kederli yüzler derhal deiiıerek 
ıen bir hal adı.. Kral da onların 
araıından geçerek hepsine ayn 
ayrı iltifat etti. 

Fakat :ıalondan çıkmadan evvel 
Birinci Fransuva jantiyom!arına .. 
dönerek: 

- Arkadatlar, bizim avcı batı 
ıeçen ıün takip edilen ıeyiğin 
tam on budaklı boynuzlu olduiu· 
nu haber veriyor. Hepiniz buna 
göre hazırlanınız .. Hayvan avcı· 

ları birkaç kere aldatmq, onun 
için onu vurmak benim için büyük 
bir teref olacaktır. diyinc~, her
kesin sevincine ıon olmadı . 

Kral, aiır aiır Düıea dt; Fon· 
tenblönün dairesine doiru R'İder· 
ken jantiyomlar onun bu miijde· 
ıin1 alkıthyorlardı. 

ŞatonuP tol .tarafında b-ı1unan 
bu daire pek mulıteıem bi!' auret• 
te düıenmit on iki genit '>dadan 
ibaretti. 

Cüzel bir de bekleme salonu 
Yardı. 

Rumi elbiseli on iki kaJar as· 
ker Düteae hürmet ti)renini ( me· 

I 

raaimini ) yapmak üzere burada 
hazır bekliyorlardı. 

Diğer genit bir salonda da ne
dimeler oturuyorlardı. 

Son derece muhte,em ve ıüılü 
bir aalon olan yemek odaıının kıy
metli ve büyük yemek Jol~rları
nm llzeriıade, altın ve gümtıten 
ibrikler, büyük ve göz alıc! tam· 
danlar vardı. 

Yatak odaıı iıe akıllara hayret 
Yerecek ciencede tadtanalr idi. 
Yüksek bir taht gibi duran karyo
la hakikaten bir aan' at abideaiy• 
di. 

Fakat Jiyet hiç bir zaman tü
zel tören (merasim) salonuna sir
miyordu . 

Daireıinin en nibayetind! bulu
nan küçük bir odada yalnı:. batı· 
na oturuyor, yemefini bile bura
da yiyordu. 

Hatti ıeceleri ıene bu odada 
yahyordu. 

Kötke geldifinin ilk ıünU bu 
tenha odl\da kendiıine küçük bir 
yatak yapılmuını emretmiı, itaat 
edilerek ist•ii yerine ıetiri!..'l?itti. 

Bundan batka Jiyet bu ~dada 
yalnız batına yemek yiyecei · ni ve 
yanına bh- hizmetçi kadıc dan 
batb kimaeyi kabul etmiy ecejini 
bildirmitti. 

Nihayet, kapıya ıailam bir ıür· 
ıü takılmaıını ve ejer arzuaıı ye
rine getirilmezse kendini peccere
den &fağıya atacajını aöylemiıti. 

Bu İıteklerden her biri nasen 
Jiyeli biç ıevmiyen nedimeleri çi. 
led~iı çıkarmıftı. 



Kuponlarımızı 
saklayınız 

Banlar ıize hiç ummadığmız 
menfaatler temin eder. 

~·- ,• - · 
il 

.. '• . . . 

:. ,·· . .. 

HABER 
ıstanbutun en çok satııan 
hakiki akşam gazetesidir 

it&nlarını HABER'e 
verenler kAr ederıer. 
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arKoaaı
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danışma 
içi11 mat. 
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Jöndü .. 

'4/betli .: Sana.
' 0t11la ra. yırn. o ı 
çok r~hl/lceli bit 
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Dünyanın 

en iyisi HASAN KOLONYASIDIR 
Hasan kolonyasını Franıa, Almanya ve lnıiltereye beraberce götürüyorlar. Orada bulunan ecnebi dostları bu müstesna kolonyanın bütün dünya piyasuında bir etin' 

tesadüf edilmiyeceğini birlikte be yan ediyorlar. Eaanı fabrikalarından, methur San derson bile bu hususta kat'i olarak "Hasan kolonya11 kadar nefiı bir kolonya yoktur,, 
dem ittir. 
Hasan kolonyası iıtimal ediniz. Taklitlerinden ıakınınız. •Hasan namından iatifade etmek iıtiyenlerden sakınınız .. Hasan deposu: Ankara, lıtan'Dul, Beyoflu.r. 
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SERSERiLER YATAGJ 

lıte bu ıuretle Jiyet, b'11ıçeye 

bakan ve tek penceresi b&&!unan 
bir odada yatıyordu. 

Bununl~ beraber genç k•z aklı
nın yattığı kadar kendiıin~ tehli
kelerden aakınmağa çalıtıyor vak· 
tini de iplik bükmekle geçiriyor· 
du. 

Omrü çok birteviye (yeknuak) 
geçiyordu. 

Sabahleyin günet doğmadan 
uykudan kalkar, kendi kendine gi
yinir ve kapının sürıüıünü pek 
geç açardı. O vakit bat nedime 
içeriye girerek emirleri olu~ olma
dığını sorardı. Jiyet ise bu ıoru· 
lara (sualiere) cevap olarak o 
ıünlük bi: tey olmadığını ve erte
si gün için de, o gece dütüneceği
ni masum bir tavurla söylerdi. 

Öğle vakti, ayni nedime tekrar 
gelerek: "Madam li Düfeli11 kül
bastııı yernek odasında haa.l'dır.,, 
haberini getirirdi. 

O vakit Jiyet yemeğin oduına 
ır'1rilmesini isterdi. 

.ı\kşamları ayni hal tekrar eder. 
d· 

Gündüz bat nedime arasın gelip 
Madam la Düıesin kendisine kitap 
okunmasını yahut öbür nedimeler. 
le konupf&rak vakit ıeçirmek is
teyip istemediğini sorardı. 

Buna da Madam li Dütet oku· 
mak isterse kendiıinin de ıozleri 
.. dunduiunu ve sözlerinden hiç 
hir ıey anlıyamadıiı aaray kadın· 
lariyle konutmanm canını çok 
ııktıjını söylerdi. 

Ayni masum tavurla ıöy!enen 

bu sözler bat nedimeyi hiddetin
den deli ediyor ve bir revararıs ya
parak homurdana homurdana çe
kilmesine ıebep oluyordu. 

Jiyetin biricik eğlencesi . t :ıhçe· 
ye çıkmaktı. 

Bunun için de akıam olmasını 
beklerdi. 

Bir aki·ım, bahç;nin yük••.k du
varları boyunca uzayan bi, yolda 
yavq yavat gezinirken, nöbetçi
lerden biri kendiıine dikkatle 
baktığı içın Jiyet onun 7anına 
yaklattı. 

Askerlerden bazılarına s5z söy
lemek adetiydi. Ve bu gör i.a§me
ler her defaıında bir para h .. diye
ıiyle son buİurdu. 

Bu akıam da kendisine bakan 
bu nöbetçiyi görünce Jiyet onun 
da bir fey iıtiyeceğini sanarak ya· 
nına yaklaf h. 

Zütün zavallıları kendisitat: bağ. 
lıyan tatlı sesiyle: 

- Benimle konutmak ;stiyor· 
•unuz, değil mi? diye ıordu. 

Nöbetçi hemen etrafına bakına
rf.k yavaı ıesle: 

- Mösyö Tribüle Fontenhlö'de 
bulunuyor. dedi. 

Bu sözler üzerine Jiyet bir hay. 
ret çığlığını tutamadı. 

Askerin belki daha baıka fey. 
ler ıöyliyeceği 11rada nedi111eler 
Düteıin yanına kot tul ar .• 

Jiyet askerin daha birço~ ıöy. 
liyecekleri olduğunu anladı. 

Fakat ;fitten ıeçmitti. 

SERSERiLER YATA~I 

Bat nedime: 
- Yoksa bu adam bir kabe.lık

ta mt bulundu. Zabiti çağırtayım 
mı? dedi. 

- Hayır! Ayağım burkuldu da 
onun için haykırdım. 

- Büyük bir düfes bütün mua· 
ıet kurallarını (kaidelrini) çiğni
yerek böyle adamlarla konu§mak 
isterse het şey umulur .. 

Jiyet nefere tefekkür dolu bir 
bakıt fırlatarak uzak laftı. 

Ertesi günü bahçeye indiği za· 
man bot yere o nöbetçiyi aradı. 

Jiyet, o nefere artık itimat o
lunmadığını zannederek şüpheleri 
silmek için bahçeye inmek~n vaz
geçti. 
Duyduğu heyecan çok ı'ddetli 

idi. 
Terkedilmiş olmadığını, aranıl· 

dığını, kendisi için uğrafıldığını 

öğrendiği zaman duyduğu sevinç 
pek büyük olmuştu. 

Kralın gelip kendisini görece· 
ğini haber verdikleri zaman genç 
kız bunları düşünüyordu. 

Jiyet bu haberden pek sıkıla. 
rak sapsarı kesildi. 

tık defa olarak nedimelerin bu
lunduğu büyük salona indi. 

Bunlar dütesi görünce ayağa 

kalkıp bir reverans yaptılar. 
Jiyet susulduğunu görünce: 
- Sizi rahatsız etmiyeyim. San

ki ben yokmuşum gibi işinizle. ko
puımanızla met gul olunuz. dedi. 

Ba§ nedime: 
- Tören kuralları (merasim ka. 

ideleri) bunu menediyor. Biz bu-

rada ıize hürmet etmek için bulu· 
nuyoruz. cevabını verdi. 
. - Öyle değil, beni ıüzellemek 
için deyiniz .. Çünkü elinizde bir 
mahpustan batka bir teY değilim .• 
Heyhat!.. • 

Jiyet bir pencereni yanına otu
rarak bakıılarını Fontenblö §ehri· 
ne dikti. Aklı fikri Tribiıle ve 
Manfredle uğratıyordu. 

Sonra, babaıı olduğunu iddia e
den kralı dütünerek dehtetinden 
sapsarı kesildi. 

Bu anda bekleme ıalonut'ldan 

bir seı: 
- Kral geliyor! diye bağırdı. 
Birinci F ransuva içeriye girdi. ' 
Jiyet, nedimelerin salondan çı'li. 

tıklarım ve kapılann kapandığını 
görünce etrafına korku ile be.kın· 
dı. 

Ve hiddetinden titriyen bir aes. 
e: 

- Şevketmaab ! Kapıları açhrı· 
nız .. Yoksa bağırır ve öyle bir re• 
zalet çıkarırım ki, bir daha yanı• 
ma gelip beni göremezsiniz. dedi • 

- Merak etmeyiniz .. 
·Kral masaya vurdu. 
İçeriye bir jantiyom girdi. 
- Kapılar niçin kapanlı? Lü. 

zumu yok, Madam li Düıeail" ya. 
nında ancak birkaç dakikı kala· 
cağım. 

Sonıa Jiyete döndü: 
- Gör:iyorsunuz ya Jiyet, lize 

itaat ediyorum. Fakat bana kartı 
göatermi' olduiunuz bu güvensiz
lik nedir?. 

Kral ilk defa ıenç kıza Jiyet di. 


