
. Haydutların 
Şefi kim? 
Poll• haftyeel (X:9) un 

6 ncl formaeı 
...... çıkb 

20 llkteşrf n pazar 
genel nüfus sayımı 
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Cenevrelik iş kalnıadı Ubnlssuud Habeş

lere yardımcı 
asker yollıyor 

ltaıyan hizmetinde
ki Habeşler ırkdaş
ıarına karşı silah 

Italganlar bu fikirdedir! 
İngiliz diplonıatlarının 
ittihanılarına cevap 
vernıiyecekler ... 

lngiliz Dış bakanı: 
"Hiç bir şeyden korkmayızl,, 

dedi. Kabine toplandı 

Cenubi Amerika ve lskandi
nav devletleri harbe mani 
olamıyan Uluslar Kurumun-

dan çekilecekler 
Cenevre 11 (Uzel) - Buradaki u -

mumt hava, artık sulhii korumanın im 
kAnı kalmadığı merkezindedir. 

Jaşmazlığını barışa bağlamaya çalr • 
şan Beşler komitesi, "bir neticeye 
varamadık,, şeklinde tanzim edecek .. 
leri raporu Uluslar Kurumuna ver -

kullanmıyorlar 
Almanların Volkiaclıer Beo • 

bachter gazetesi Adisababa mu • 
habirinden aldığı bir telgrafta lb
nimıudun, ltalya ile er geç har • 
bedecek olan Habeıiat.ana yardım· 
cı kuvvet göndereceğinden ve lb
niMuudmı böyle bir vadinden 
bahsetmektedir. 

lbni.uut, Habe§ İmparatoru • 
na böyle bir yardımda bulunmali 
istediğini, göndereceii kuvvetle .. 
rin aldmlmumı iatemiıtir. 

Ha.bet imparatoru, elindeki na• 
kil vuıtalannm timdilik kendi 
kuvvetlerinin tahtidiyle ujrqtı • 
0

ğmı bildirmlt ve bu itler biter bit· 
mez vadedilen kunetin aldm1a • 
cait haberini ıöndennitti"· 

Btilıeı ihtUtilını diplomatik yolla 
1'fr türlil halledemiycccğini anlıyan 

lngiliz BOfbakanı Balduin 

Bir taraftan Uluslar Sosyetesi top. 
lantısı içtimalanna devam ederken 
cfller taraftan Habeş - İtalyan an • 

m ecburiyetinde kaldı. ille harbetmek istlyen ltalgan BOfba 
<DeOOJnı 4 üncll ıaglada) ltam Muaolinl. 

Habetİ9bmla AraplVm doıtl\140 
ğu fazla ve bana nmlrahil Araplar 
araamda ltalyaya kartı diipnanlıK 
&flrl derecededir. 

24 saat evvel ·şinden çıkarılan 
b2yan Fevziyeye 

Büyük ikramiye 
bızır gibi yetişti! 

, iskemlede oturan hayan 3500 lirayı 
Ayaktaki uzun boyl. genç de dünkü 

lru§tır. 

P Tayyare piyangosunun büyük 
~iye.i Hasan ecza deposunda 

~yerlik yapan Fevziye ile Top

kazanan Fcvziyedir. 
büyük ikramiyelerden birini kazan • 

almıt olduğu 3500 lira ile bir ev 
almak, ve kocasına bir dükkan aç· 
mak fikrindedir. 

hane dikimevinde on bir aile ha- -s-=--a-y-la-v--:k-u_r_u_ıu
Lamıdan mürekkep bir grupa çık-
buftır. değil 

Fevziyenin kocası kunduracı • Harp meydanı ! .. 
~. Kendisi Hasan ecza deposun- Meksiko, 12 - SayJavJar kurulunda 
da 40 liraya çalııırken bir gün ev· yüz kadar tabanca atılmış, iki saylav 
\'el itine nihayet verilmitti. Bun • yaralanmış, bir saylav ölmüştür. Ha
dan tam 24 saat aonra da büyük dise bir kanun porejesinin göriişülme. 

~i srrasmda çıkan bir kavgadan ileri 
ikramiyeyi kuanmlfbr. Fevziye gelmiştir. 

78 lik 

~Katil 
anlatıyor 
lzmirde Abdullah admda 78 

yqmda bir adamm 30 yqındaki 
kar11mı bıçaklıyarak öldürdüğü • 
nü yazmııtık. Son gelen haberle • 
re göre ihtiyar katil cinayetini ıu 
tekilde anlatmıttır: 

- Neaibe 13 yqmdayken evi • 
me hizmetçi olarak gelmiıti. Ka • 
rnn ölürken onunla evlenmemi va
siyet etti. Evlendim. Son zaman. 
lara kadar iyi geçindik. Fakat git
mekte olduğu tütün ına.ğazasmda 
uslu durmadığını haber aldım. O
nu çok kıskanıyordum. Evvela oğ
lumun orta mektebi bitirmesini 

( Devamı 2 ncidc ) 

Abdullah ve Nesibe 

Barbarostan intikam! 
Veni başlıyan bu harikulade 
romanımızı: 5 ncı sayfada okuyunuz l 

Bir çocuk 
çiğnendi 

Araplarla ltalyanJ.r arumClaki 
- dilfmanlılıiı dereceeini anlama}( 

için de fU miaale baJanak kifidrr. 

Çiğneyen kaçtı 
Bugün, on buçuk raddelerinde, 

Şitlide 3361 numaralı otomobil 
on yqlarmda kadar llyas kızı Fi
ruzeye çarparak yaralamq ve kaç· 
mı§tır. Kızcağız Etfal hastanesine 

tta}yUtar EritıeJfl a&ıdermelC 
here Cibatl limanmdan hir Arap 
vapmıma llplrto Te l.phtı01u ~i· 
ler yiildemlthrdir. Na., vapuru 
bu yiitriı Eritreye ~ıecek yerele 
Arabistan ulımerine ~amıııtır. 

ltalya, Fransızlara, l>a vapur 
liakkmda takihatta bUhmulmuı 

kaldırılmııtır. Polis meseleye va· için müracaat etmipe de Fransız
zıyet etnıiıtir. Kaçan ıoför aran· Jar ba nazile ite kanpnuyacakla• 
maktadll'. rmı söy)emi!lerdir. 

(2285) (•5()-'J) 

Gilmrilk kaçakçılığı 
Gümrük muhafaza tetkilitı iki 

gümrük kaçakçılığı hadisesini 
tahkik ebnektedir. Bu kaçakçılık· 
larla iki fabrika alakadar görülü· 
yor. Kaçakçılığın biri ham ipeğin 
gümrük resmit öteki de gümrük 
r:ıuafiyeti üzerindedir. 

Eritredeki yerli ve Xılreri deni
len ukerler de Habeılilere kartı 
harbebnek iatememektdir. Bun • 
lardan birçoiu ıilalılariyle, Fran· 
ırz Somaliıine kaçarak teslim ol• 

muılardır. Fransızlar, Habeılilere 
kartı harbetmek iatemiyen bu aa. 
kerleri ltalyanlara te.lim etmek • 
ten imtina etmiıtir. 

Yakacığın güzel sırtlarında 

Otuz 
Türk 

•• • • 
gureşcısı 

cennet gibi bir yer
de kurdukları kamp 
t:a bazen bir otu
ruşta üç tavuk, 
yarım küfe üzüm 

yiyerek 

Onümüzdekl 
mühim güreş 

temasları için 
hazırlanıyorlar 

Yazısı 7 ncl aahlfemlzde 

Kampta herkes başka bir kıyafette 
doltı§ıyordu. Bunu .Uustafa, Ahmet, 
Yaşar, ve. Saimin, haııuz ba~ında çeki
len yukardaki resimlerinde oörebi • 
Urıinlz. 
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Bugünkü keşidede 
kazanan numaralar 

Hitler dine 
düşman değil 

fakat ... 

2000 
Lira kazanan 

1829 
18732. 
26791 
21591 
24809 
28267 
5805 1 697 86.J 

2168A 
Yetmiş beş aşğı yetmiş beş yukıırısı 25930 
ikişer lfTa amorti alacak. 28225 

3000 404 

I..~ira kazanan 

4520 5778 
15000 

Lira kazanan 

23897 
2110 

12619 
2383 

15698 
4329 

20949 
3148 

11814 
9872 

13850 

15117 
4610 

26760 
17697 

5404 
10028 
6474 

19472 
28115 
21403 
14506 
16092 
27119 
21a2s 

1610 
8442 
9835 

27374 
19478 
11674 

2250S 

27075 
5992 
9847 
5660 

17830 
22304 
2686S 

5881 
10645 

490S 
25130 

65R 
9552 

10769 
23939 

239/ 
823~ 

25029 

1817fi 

6319 
25046 
18370 
14908 
18837 
15995 
8979 
8780 

24515 
5232 

15389 
25329 
14385 
595'.'l 
9293 
8018 

16110 
25029 
4378 

13832 

Siyasi papaslara 
düşman! 

Nurenberg: 12 (A.A.) - Ulusal sos 
yalist kongresindeki beyannamesinde 
B. Hiller, din meselesi hakkındaki 

partinin hiristiyanlığa karşı savaşta 

bulunmak değil fakat politikacı pa -
pazJan ortadan k~ldırmak fikrinde 
olduğunu söylemiş ve ekonomik :zor • 
luklnr hakkında da bu zorlukların bu 
sene ekinin fena olmasından Jleri gel
diğini kaydetmiş ve fiyatları yüksel -
tccek olanların tecemmü kamplanna 
hapsedileceklerini bil dilmiştir. 

Nihayet, B. Bitler enflasyona kat' 
iyyen düşman olduğunu teyit etmiştir. 

tıf, lı\. 

Berlin, 11 - Nasyonal Sosya
list partisinin kongresinde W ag 
ner Hitlerin fU nutkunu okumuı

tur: 

27 67 
26326 

· 12826 
1956 22092 24907 29387 

"Çok karanız ve karrıık gün • 
ler isnideyiz. Bu karıtık devirde 
kuvvetli olmıyanların hali yaman · 

Ve tele yetmlı be~ aıaiı ve 
yetmio beı yukanaı iki&er lira 
amorU alacak. 

7441 23738 884fl 9005 
dır. Çok tükür ki Almanya a.rtık 
ken:liıiyle alay edilmesine müıaa 
de etmiyecek bir hale gelmiftİr. 

289)}. 8973 7110 210R 
28219 11948 5724 24307 
675'1 14498 2683~ 18842 

500 lira kazananlar 1214 1S4e 26669 29433 
10949 2994 7564 7768 

Biz ıulh istiyoruz. Fakat bu baı · 
kabrının istedikleri su!h değildir. 
Almanya idaresi kuvvetli olan dev 

Jetlerle teıriki nıesaiye hazırdır.,. 
16722 '7633 21609 6067 12695 27494 10354 15239 
17575 10004 19310 10889 2575 23971 2210 25355 
14907 20014 9686 1277-l 25676 2251 19030 24895 ------------
19492 168H> 2017 216'j 2057l 14254 9377 5079 70 lik katil 
24823. 1906 25406 ~734 25915 1 

• 2000 214s2 19992 4741 an atıyor 
150 lıra kazananlar 18205 21218 20081 2s115 (Bcqtaralı ı incide) 
24127 12374 149()(} 400E 8583 11110 698S 10583 bekledim. Onu tstanbula yatı· 
2704S 29758 23,462 8555 2649i 766 11713 96M tebine yerleıtirdim. Ondan ıonra 

47 1920 15634 15 5651 20531 2839/ 8992 karanını tatbik için aün bekleme-
9379 23455 14312 20147 13368 26486 29071 441 ğe koyuldum. Nihayet evvelki ge-

27130 14704 17027 963~ 4412 911 25836 5017 ce bir ıenedenberi sakladığım ve 
4182 2529 11114 1212ü 12212 22410 22228 bir müddettenberi g~remediğim e-

• . 
23850 ..... "6842 24647 1178 '; vimin analitamu kullanarak ka • 
25061 15933 19401 29271 30 ı• k J nm Ne.menin yanma girdini. Ev. 
28978 23762 12114 2460, ıra azanan ar 

veli. kendisine soracağım şeyleri 
29938 5969 20666 9859 k • d' d' 100 lira kazananlar 14140 725 14358 2495! aordmn, cevap verme ıste ı; ın· 

194.44 1657 27223 20041 4285 
25734 12973 10152 375C 20112 
20989 7238 16859 7998 6452 
6296 21305 3906 22297 12994 

11523 6868 2704~ 21347 21661 
26540 496 13297 166. 5421 
8111 3807 20552 26255 5790 

14702 22311 27726 4800 16020 
254 15794 2935 11661 füoo 

4370 21623 114or, 1111~ 19073 
17072 656 16142 12067 5184 
18144 29148 26035 1007 27673 
6922 3644 12516 18199 8170 

2181~ 14897. 14064 

SO lira kazananlar ~~~ 
6072 3702 12525 1982Z 15157 

'12141 17164 1209·1 ıssa,: 5700 
6870 23883 2944.l 29568 20831 

5024 
19619 
3840 
5166 

15391 
9258 

19658 
21208 

6940 
li620 

605 
26004 
16420 .... 
15438 
6228 

298 
19178 

29614 
26304 
25613 
22120 
4334 

12265 
14042 
4986 

22373 
13620 

152 
17499 
10916 
27797J 
21219 
2883 
3082 

904!:1 
10884 
13945 

lemedim. Boğazına sarıldnn. Son-

ra bıçağımı çekerek birçok defa -
lar aapladnn. Ölmii§ ... Bunclan hiç 

müteessir değilim.,, 
1217 ----- - - ---- -

13958 5440 
19643 2940 

S822' 20099 

8722 
741 

28245 
15180 14459 28444 

2706~ 2434 
9W. 20784 

25600 1733~ 

2044z 21398 
21631 15740 
2634fl 27149 
1280; 15295 
25053 28954 
21990 20341 

17316 
20987 

2330 
13211 
21780 

5636 
12109 
6996 

140375 
20366 
24815 

14135 
739 

1447& 
24103 
4705 

25732 
22700 
29640 
28609 

3:l 
29257 
16955 

25959 
11095 
28332 

1570 
453 

15921 
20506 
4029 

12984 
6477 

12432 
1992 

Amerikanın 
en müthiş 

hapishanesi 
"-Amerikanın "Şeytan adası,, ha . 

pfshanelerin en müthişidir Orada 
mahpus bulunan meşhur' haydut Al -
Kapon nerede ise çıldıracaktır. Her -
giln biraz daha sıhhatinden kaybet -
mektedir.,, 

Bu sözleri eski Şikago haydutların
dan "hapishaneden kaçmak mütehas . 
sı,, olan Villiam H. Ambroz, Sanfran -
sLc;ko gazetesi aytanna söylemiştir. 

Villiarn Amer\ka bük\ımetinin hapis -
hanelerde tasarruf siyac;;ası dolayısiy 
le sürgün edilmektedir. işte bunun i. 
çin kaçma imkanı olmıyan Şeytan a -
dası hapishanesinden çıkarılmıştır.Bu 
müthiş hapishanenin bu müthiş hay -

12 ~YLuT. - 1935 

Tayyare turu 
Muvaffakiyetle 
devam ediyor 

Dün ba§hyan Türkiye tayyare 

tunı muvaff akiyetle devam et -
mektedir. lstanbuldan hareket e-
den tayyareler öğleyin lzmire, ve 
akşamüstü de Antalyaya vamııı • 
lardır. Ankaradan ve Sıvastan ha• 
reket eden tayyareler de dün ~li· 
rimize gelmişlerdir. 

Diğer.taraftan ııaat 14 te Metris 
çiftliğinde tayyareler bomba at • 
mak tecrübeleri yapınışlar, ayrıca 
kara toplan da atı§ tecrübelerine 

lttirak etmişlerdir. 
Atl'§ları atıf okulu direktörü 

Tümgeneral Zihni idare etmittir. 
dut üstünde bıraktığı tesirleri onun --------~---
ağzından dinleyin: 
-'' Orada umutsuzluk insanın her ,, 

yanını sarar. Kapon, diğer bütün 
mahpuslar gibi, bunu hissetmektedir. 
Hiç bir yerden hiç bir mkit, bir tet 
söz alamıyncağınızı biJjrsiniz. 

Teneş·r 
dirilen 
ölü! 

e 

Kaponun kendisi konuşmak su . 
çundan tam dört defa siyah deliğe Alanyanın Hiıariçi mallalles1n-.., 
atılmıştır. (Siyah delik münferit zin - de çok garip ve heyecanlı bir ha· 
dan demektir) Yalnız cumartesi gün- dise olmuştur. Uzun zamandan • 
leri öğleden sonra saat birden üçe ka. beri hasta olan Ayşe isminde bir 
dar mahpuslar avludıı gezmeğe çıka- kadm ölmüı, belediye doktonı ta• 
rıldıklan zaman konuşma yasağ"I kal-
dırılmaktadır.Fısıldasanız, yahut bir i rafmdan yapılan muayene sonun-
şaret bile yapsanız en ağır cezalara da gömülmesine izin verilmiştir. 

_çarpılrrsınız. Fakat kadm tene§irde yıkanu • 
Burada hiç bir müsamaha yoktur. ken birdenbire kendine gelerelC 

Yalnız yaprakları Yırtılarak çıkarıl -
mış mecmualar satın alabilirsiniz ayağa kalkmt§tır. Meğer kadın ifıa· 

Sofrada ne nrillrse onu yemek mec- kikatte ölmemişmiş. Bum.m üze • 
buriyetindesiniz. Eğer tabağınızda rine kadm tene§İrden yatağına 
yemek bırakırsanız, bir Ö\'Ün yemek - nakledilmiı. Fakat aradan bet 
ten mahrum kalırsınız. Arka arkaya gün geçince bu aef er sahiden bir 
üç defa yemek bırakırsanız bUtiln bir daha uyanm.aınak üzere ölmüştür. 
gün size bir lokma ekmek bile ver • ----------- --

m:;!~r~uslar ayda yalnız bir defa 2565 numarah 
tek ziyaretçi kabul. edebilir. 
Bu ziyaretçi de yakın akrabadan ol -
duğunu isbat mecburiyetindedi.r. Bir 
m~tre ... · e :liği_l!~ ,'2.mat ca~l! bir 
pe ceres ol ~tr; ~r., lnalipus a 
ziyaretçiyi tiiribirinden ayırmakbıdır. 
Ziyaretçi ile ancak konuşma bürosu 
vasıtasiyle konuşulur. 

Gerek Jnahpushaneye gelen, gerek
se giden mektuplar hep hapishane i . 
dareslnin elinden geçer. Muhtemel 

otomobil 
Kaza yapmadı 

1 D ı sl ta 1iu81llsi bir o omobi11 
çarpıştıgıJ».ldirilen 2565 numaralı tak 
sinin Ahmet 'Sungura ait otomobilin 
kazayı yapmadığinı öğreniyoruz. Gn • 
zeteınizde çıkıın bu numaranın bir 
tertip neticesinde 2565 olarak dizildiği 
ni anlıyoruz. Yanlışı düzeltiriz. .J 

herhangi bir şifreyi muhaberenin ö - --------- -----· 
nüne geçmeli için hapishane idaresi Son telgraflar 
bu mektupları göndermez \'e gelen - h k • 
ıeri mahvusınra vermez ve rnkat mek. lngilizler a . 1· 
tubun metnini kendi bildiği gibi ya - • 
7.arak gönderir; asılJarını dosyaya mat tahkımat 
kor. Hapishane içinde gezerken ne -

reye giders~niz.~idi~lz, ~~r ~rafa kon üzerine yapı or 
muş elektrık gozlerı, sızı gozetler ve 
elbiseler içinde gizli madeni bir şey Londra, 12 - Kara ve deni:t 
vnrsa meydanıı çıkarır.,, erkanıharbiyeleri bugün birlikte 

Hapishanelerden firar miltehassı.sı toplanmışlardır. Toplantıda bir.
olan bu adama Şeytan adasından niçın çok büyük komutanlar da hazır 
kaçmadığı sorulunca şu cevabı ''er . b l y ·ı h b ·· 
miştir: u unmuıtur. erı en a ere go .. 

•·- Fakat bunun fmkAnı yok ki.. O- re, Cebelüttarık ve Mahanın yeni· 
rası ~elik bir kasadan bile daha sağ • den tahkimi kararlaşbrılmıştır, 
lam! Hem insan kaçabilse bile kör - Bunun için Maltaya 1200 a .. ker, 
fezin akıntılan o kadar güçlü ki karşı top ve cephane gönderilecektir. 
yakaya \-anlamaz ıı:ıuyun orta~rndn Durum çok nazik 
boğulur gider.,, Cenevre, 12 - Durum çok na-

l1362 9194 11532 130~, 7845 
13000 20033 15092 17332 19670 

8412 
15449 
16113 

25177 
10767 
15113 

316!.l 12!.ı~ 
2586tf 447 
1514(' 15381 
19666 24816 
22420 759 
22796 24549 
15923 10377 . 

780 
28240 
12861 
20042 
14983 

8593 
12132 
21516 
3482 

24853 

1946d, 
1426E 

500 
21139 Bulgaristan 

ziktir. lngilizler Fransızları ken· 
di taraflarına çekmek için uğraşı• 

yorlar. Muhtelif diplomatlar ara· 

sında konuşmalar yapılıyor. La• 

val'Ja, Hoar dün ki uz\.tn görütmo 

yapmıtlardır. 

~0054 10137 577~ 1159 10138 
)9608 1978 27749 2296g 2030~ . ... 

7153 · 20140 15573 406C 27577 
6842 23493 12263 4593 1555 

12911 
3883 

25799 
3559 

29290 
28874 
22378 
2909~ 

16412 
16953 
26855 
16684 

167 
29799 
17728 
24892 
10355 
29809 

11953 1545g 18491 24210 
3514 25904 2121 247 

13511 23857 21571 119~ 
22087 2843 1362~ ~ 
26358 27506 20934 27059 

9460 20960 i5271 26597 

21814 6555 28566 11022 

4016 25962 29488 17609 

28345 29981 13932 8793 
2578 1111 6587 9414 

13481 7602 27482 20214 
7571 9409 11908 1839:; 

26171 23055 15648 13122 
27731 27926 619, 26898 
10180 7470 8087 1955 
28460 27443 4603 11710 

948 3470 1219~ 21861 
561 3638 4017 15066 

~521 
27982 
26593 
10817 
23210 
12161 
6109 

17531 
10506 
16424 
3970 

20551 
3487 

15402 
22550 

399 
25290 
14579 
26610 

969 
6432 

12977 

12013 
29418 
2079 

12797 
10842 
13i8 

18894 
1585 

18663 
23067 

55 
17166 

895t' 
27229 
26915 
19416 
7986 

22561 
8884 

2419(' 
28555 
25083 

15669 
1 4488 

7585 

4785 Bir tecim yanıuşlı{lı 
5062 yapmış olsa gerek 
8231 

ı~;;~ Son 20 bin 
22831 lirahk ikramiye 2610!=: 
4020 
5067 
681C 

28072 

Beher numara 
beşer yüz lira 

kazanacak 
24509 24258 

14964 
12671 
473'5 

357';' 
13927 
28175 

Bulgaristan yolu ile tarnsit ola
rak sevkedilen yumurtalarımız 
Bulgar memurları tarafından hu -
dutta durdurulmuf ve baytariye is 

tenmi,tir. 
Bunun bir para mı, yoksa bir 

şehadetname mi olduğu anla~ıla -
manıışsa da Bulgariıtanla ara -
mızdaki ticaret mukaveleıinde 
böyle bir kayıt yoktur. itte herhal
de bir yanlıtlık olduğu tahmin e -

dilmektedir. Bunun düzeltilmesi i
çin teıehhüse girişilmiştir. 

16795 14084 
27394 28177 
2009 12611 

13722 8713 

546 
12454 
13269 
29917 
21563 

18328 
20093 

8000 
8166 
6862 

7150 - ----- --- ----

1897 20796 
2211 .ı 17063 
11166 22055 
16229 26613 
21827,26313 

3134 
26283 
9570 

11186 
16594 
28417 

172ti. 
6353 
1941 

17626 
• 

2999!l 

Almanya Jle Italya 
anlaşmamış 

Paris, 11 - Almanya, lngil
tereye İtalya ile hiçbir şekilde 
anlaşmı! olmadığına dair temi· 
nat vermiştir. 

Eskrim 
birincirkler· 

T-. I. C. l. lıtanbul Eıkrim heye- . 
ti bQfkanlığınclan: 

ıs - 9 - 1935 pazu günü sa
bahı saat 10 da Galatasaray &Ror, 
klübü lokalinde Stanbu1 eskrim hi· 
rincilikleri yapılacaktır. 

Birl ik klüplerim~ze kayıtlı 

sporcuların müsabakaya girebil .. 

mek için tam valctinde hazır bu .. 
lunmaları lazımdır: Tam :vaktin
de gelmiyen1er ve her hangi bir 

birletik klüpte kayıtlı bulunmı · 
yanlar müsabakalara igurak ede· 
miyeceklerdir. · 
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• • • 
sevgısını 

- Şark vilayetlerine ~iUllek 
mi? ••• Maazallah ••• Eğer h•ikUmet 
mecbur ederse İ§ bqka .•• 

Pek çok münevverlerimi:ıde bu 
dii1ünce hakimdir. 

Evet .•• Cid.den prk viliyetleri
mizdeki yqa.ma.k ıartlan berbat
tır ..• Orada, bir münevveri tatmin 
edecek hiçbir ıey yoktur ..• ~ünev
veri ta~iı.den de vazgeçtik. Hiç 
birteY yok... Maddi, manevi bir 
boşluk ••• 

Son gezilerinde (seyaJıatlerin • 
de) doğudaki noksanları bir kere 
daha gören lımet İnönü, iıter ken
di he5a1>larma, ister hü:kiL"tlet he
aabma yüksek tahsil görerek dok
torluk, mülıendislik, tarım (zira • 
at), ormancılık öğrenen yurl.daş· 
lan mecbuTİ olarak §arka gön -
dermek yolunu tuttu. 
~ğru•u, sathi dü§ünüleeek o • 

lurıa, lstanbulda rahat raıhat otu· 
nn"ken kalkıp Alla1hın dağlarına 
gitmek yenilir yutulur feylerden 
değildir. 

Fakat, bir de batka cihetten dü
tünelim: 

Gayet zengin, son derece mü • 
r'lffe't bir garplının hayatını gü • 
zelle§liren faaliyetler neleı dir? 
Bir '1Dant7, bir Amerikan milyo • 
neri, milyarderi, ömrünü sade 
Londra, Vaşington, Nis, Paris gi
bi medeni merkezlerde, operalar· 
da, barlarda mı geçiriyor? 
Hayır ... Medeni insanda bir re

kor kırma, tabiatle pell('.•legıme 

Kliltür bakanı 
Mektep işini 

halledecek 
Ankara, 11 - Kült:ir Bakanı 

Saffet Arıkan lstanbula hareke· 
elmittir. Orada mektep ihtiyaç
ları itini yeniden tetkik edecek 
tir. 

zevki vardır. Bu sebepledir ki, 
garp münevverlerinin yarı ömür • 
lerini en iptidai memleketlerde 
geçirdiklerini görüyoruz. Hindiı • 
tan ormanlarından Afrika çölle
rine, kutuptan hattı üstüvaya ka -
dar dolaşıyorlar. Hastalıklı, epn· 
yalı yerlerde canlarını tehlikeye 
koyuyorlar. . 

Ve ancak insanlıklarını bu re • 
korları kırarak daha iyi hissedi • 
yorlar ... Hayatlarında müthiı de· 
ği§iklikler oluyor... "En medeni,, 
ile "en va.hti,, bir hoş tezat tetkil 
ediyor. 

Şark vilayetlerinin ıssız, ha.ata, 
arık topraıklarına gidecek münev· 
ver!erimizde de bu heves hasıl o-

Ticarette en 
bereketli ay 
Bu sene içinde 
Ağustos ayı oldu 
Ağustos ayı, memleket ticaret 

muvazenesi için lehte en iyi neti
ceyi veren ve ihracat m:ktarı di • 
ğer aylara nazaran en çok olo.n ay 
olmu_§tur. Bunun en mühim tesir
lerinden biri, hemen bütün çıkı 
eşyamızın kıymetlerinin artmış 

olmasıdır. Bi.lıha.ssa tiftik, deri, 
kuşyemi ve yapağı fiyatları yük • 
selmiıtir. Tiftik fiyatları iki misli· 
ni bulmuş, geçen ay yalnız lstan
bultlan yarım milyon liralrk tiftik 
ihraç edilmiştir. Müıteriler ara • 
smda lm~ya ve Sovyet Ruıya 
başta gelmektedirler. 

lursa oralara gitmeyi' angarya te • Geçen ay çıkı ticaretimizde Al-
lakki etmiyeceklerdir. Yalnrz manya ilk aafta ve ltalya ondan 
memlekete istifade temin ~tmiş . sonra gelmiıtir. Geçen aym bu iyi 
olmryacaklar, aynı zamanda bır vaziyetinde, bilhaaıa Jtalyanm 
de ferdi zevk duyacaklardır. . . Habe-.istandaki k .. hareket do-

n_ • • d .. d .. k'. .. d ır u erı 
- oen, en ıptı aı. ag oyun e layısiyle günden güne yükselen 

üç yıl doktorluk ettım... . ··bay••t Al m-.. .. tak mu - ı ve manyanm ..... • 
- Ben, en sıtmalı koyun ba • sim dolayısiyle artan sipari§lerl 

lığında herkesten fazla çalı§tım... ba«hca anıild' B . iJk on 
D• .. .. '--"l k • • b. .. ·~ ır. u aym 
ıye ovuneoı me nıçın ır mu· .. ·· f d d b · · · et gunu zar m a a u 1yı vazıy 

nevver zevki olmasın? .•. Bu re • d bn' t" 
korlar hazan aylarca süren ve yıl-
larca antrenmanı icap ettiren apor 
rekorlarını kırmaktan niçin daha 

. • 1 ? az cazıp o ıun •••• 
Elverir ki bunları da moda hali

ne geitrebilmeH.... Bu i.e, küçük 
bir münevver idealist zümrenin 
liaıarabileceği i9lerdendir ! 

(Vl·NO). 

Köy riıektepleri 
S seneden 5 seney~ 

çıkarılıyor 
Ankara, 11 - Kültür Bakanlı· 

ğı tarafından köy mekteplerinde 
yapılan degİ§iklikler bu seneden 

evam e tf ır. 

Darflşşafaka 
mezunlarının deniz 

gezintisi 
Darüuafaka mezunlan kuru· 

mu e.ylülün 14 üncü eumarte.i gü
nü aüzel bir vapur gezintisi tertip 
etmiıtir. 

Şirketi Hayriyenin 68 numaralı 
vapuruyla yapılacak olan gezinti 
aaat 18 de köprüden bqlıya~ 
Büyükada, Boğaziçi, Karadeniz 
ay ııığında bütün gece gezildik -
ten ıonra sabahın saat beşinde 
köprüye dönülecektir. 

itibaren tatbik edilmeğe baılan~- Bu gezintinin "Cemiyeti ted-
caktır. risiyei isliıniye,, gezintiai ile bir 

lzmlr panaylrl Şimdiye kadar üç ımıflı olan alika11 yoktur. 
k . köy mektepleri beı sınıfa iblağ e· -o--

a pand ı dilmişlerdir. Mektepler muhtelit Yumurtacılar te]alilta 
İzmir, 11 - Panayır bu akıam 1 L- '-- ..,. 

o acak ve çocuk, ev oa.ıumt, düğ • yumurtalara tarih 
saat 24 de kapandı. Bugüne ka· me dikmek, yama yapmak gibi 

8 dar panayırı gezenler ~00.000 k'ı k damga ı vurulacak! basit dikiş dersleri erke talebeye 
fİyİ bulmuştur. de gösterilecektir. Belediye, tehrimizı:le satılan 

Panayır komitesi, vanayırda Tedris programında esas tutu • yumu~ların bayat olmaması i-
mal tqhir edenlere üç }Üz ki•ili!< 1 kta ki k · 

Y an no çocu arın öy içın en çin yumurtaların üzerine birer ta-
bir ziyafet vermiştir. f ki d 

fazla ayda'ı olacak şe ·ı e yetit· rih damgası vurdurmagı düşün· 
•S&i U Fi u.,rTI wıı ıı Mııur tirilmeleridir. me'-tedir. Belediyenı'n bu t•••v 
Bir noktaya dikkat: B k " -- ursanın urtu- vuru yumurtacılar ara,mda teli.ş 

Propaır<ı 11d<ı luş•,• k.utlandı uyandırnıııtır. Çünkü ıstanbui 
O . \il halkı üç günü geçen yumurtalar 

yapılır <ımn1(1 Bursa, 11 -Bunanın kurtu bayatsa~aktadır. HJ.lbuki sa· 
., luı yıldönümü bugün Cümhuıiye~ tılan yumurtalarm en azı yirmi 

SOY len mez alanında on binlerce Bı-.uahnm i•· günlük, buzhaneye girene birka.; 
v tirak ettiği büyük tör~le kutlu 

Son günlerde matbuatta bir "pro • lanmıttır. aylıktır . . Bunların üzerir:.e damga 
pagan.da yapmalıyız,, yayımı sürüp Törende hemen hemen bütün vurulursa satılmalarına imkan gö-
qldiyor. Diyorlar ki. Amerikalılar rülmeınektedir. 
"Mıua dağında kırk gün., filmi ile bi- Bursa saylavları da httrır bulun-

işçile:~"." trenlerde O/~ 
70 ucı\1za gidecekler 
Hükumet~;" bu kararı işsizliği 

azaltm\1 bakımından da 
ço1k mühimdir 

HükUmet, yurdun her yerinde f 
it ve İKİ bulma kolaylaşıll1ası~ işi 

çok olan mıntaka!ara işi •~-ı olan 
mm takalar halkının kola ye\\ git • 
mesi, ekim ve hanna11 zamı\.nla • 
rmda ziraaıtin geri kalmaır~uım 
teminen itçilerin vaktında yer le • 
rine dönebilmesi için çok yeru"lde 
ve önemli bir karar almı§tir. Bu 
karar Ü-zerine Bayındırlık Bak.e.n
lığı bundan sonra yurdun bir ya -
nından diğer yanma gidecek ame· 
lelere gerek gru.p ve gerek-fert ha
linde yüzde 70 tenzilat yapılma· 
ımı bildirml§tir. 

lfÇiler DevJet Demiryollarm1la 
mevcut bilet ücretinin yalnız yüz
d~ 30 unu vererek seyahat ede • 

ceklerdir. Bu tenzilat yalnız Kars, 
Samsun ve Bandırma demiryolla
rmda yapılmıyacaktır. 

Bu kararla memle~<ette esuen 
diğer memleketlere nazaran az o
lan işsizliğin tamamen önüne ge • 
çilım~ olacaktır. 

İtçilerin bu suretle tenzilatlı se
yahat yapabilmeleri için yalnız 

mahallin en büyük mülkiye me • 
• 

munmclan, yoksa köy ihtiyar he • 
yetlerinden bir ilmühaber alması 

ikifi gelecektir. Bu suretle yurdun 

muhtelif yerlerinde yapılacak o • ' 
lan büyük fabrikalara, ça.ll!Dla:k i· 
çin, gidecek işçiler ucuzca seya • 
hat edebileceklerdir. 

Evine numara takılmayanlar be
lediyeye haber vermeğe mecbur 

İstanbul belediye sınulan için f 
de Eyüp, Erenköy, Kızıltoprak, 

Kadıköy merkezi, Anadolu hi~ 
sar ve Beykozdan baıka bütün 
ka~a ve nahiyelerde binaların nu · 
maralanması iti bitmiıtir. Buka· 

za ve nahiyelerde de bu iş en çok 
ay sonuna kadar tamamlanmı~ o· 
Iacaktır. 

Genel ıayım liakkındaki lia , 
nuiı mucibince numaralama ya -

mlilk aahiplerinin derhal bulun • 
dukları kazaların harita ıubele • 
rine müracaat ederek bu yanhıı 
düzelttirmeleri veya yeni numara 
almaları icap etmektedh-. Bunun 
için belediye, bütün ilçe'baylıklarA 
bu hususta bir emir vererek hal • 
ka bu hususun bildirilmesini is ı 
temi,tir. Bu tekilde har.eket et · 
·miyenler kanun mucibince ceza .. 
landırılacaklardır. Müracaatt& 
bulunacakl.ırm kendi evlerinin alt 

pdan yerlerde evi numarasız ka ve üstündeki yerlere ait numara -
lan veya numaruı yanh§ konulan ları da bildirmeleri li.zondır . 

üç· aylıklar 
Dul ve yetimlerin maaı tevzi

ab devam etmektdeir. Uç aylık 
maaı alanların önümü~deki yokll\ 
maları da birinci tetrinin ilk gün· 
lerinde başlıyacaktır. 

Sarayburntinda bir 
"göçmen yurdu,, 

yapılacak 
Trakya genel empeıktörü Gene· 

ral Kazım Dirik dün ,ehrimize 
gelmiş, vilayette vali ~uavini 
Rüknettin, nüfus genel direktörü 
F aik:le görüşmüttür. 

Şehrimizde Sarayburnunda bir 
"Göç.men Yurdu,, açılma.sına ka· 
rar verilmiıtir. Dışarıdan gelen 
göçmenler evveli buraya getirile· 
rek qılanıp temizlenecek, eşyala
rı etüvden geçirilecek, sonra Trak
yaya gönderileceklerdir. 

Bağ eğlenceleri 

başladı 
lstanbulda beş altı yıldan6ed 

adet olan lbağ eğlenceleri bu yıl 
da birkaç haftadır batlamı§br. 
Halk, tatil günlerinde çoğu TOP.•. 
kapı dışında bulunan bağlara gi • 
derek temiz ha.va alıp aıkpma ka· 
dar eğlenmektedir. j 

Bu bağlar arasında en beğeni • 
lenlerinden ve halkın çOk rağbet 
ettiklerinden birisi de T opkap1 
Maltepesinde Bay Şerifin "Nadi• 
de,, bağıdrr. İstanbul bağlannm 

en modemi ve en munlazamı de
nilecek olan bu bağda cumar · 

tesi ve pazar günleri temiz bir 
halk taba.kası eğlenmektedir. Bağ· 
da pazar günleri güzel bir caz da 
vardır. 

zinı aleyhlmJze propaganda gapmağa mu§lardır. ilk önce önJe süvari·· 
kalktılar. Biz de Türkün benliğini, ler o:mak üzere Türk askerler; Sa r • ~' • l 
varlığını, melalıirini tanıtmak için manpazarı istikametind~n cllana _Q E H R J N D E R D L E R 1 
propaganda filmleri çevirmeliyiz. Fe- girmişler, §İddetle alklşlanını,Iar- •----~-------------· ----------r.-~------------.. na fiklr değil! Güzel; iyi, ôld! Ancak - a ·.: -
propaganda yapılır, fakat söylenmez. dır. Bunu müteakip bü\•:ik biı ge-

Memleketlerinl, milletlerini yücelt. çit resmi yapdmıt,ır. }ehir baş Mı· mar .... ı eserlerı· mı· ze daı· r 
mek için her çareye başvuran, tiyatro, tanbaşa donanm19b. Geceleyin d~ 
ıinema, matbaa gibi her ,eyden i8ti - fenet alayları yapılmıf, Ordu ev; 
iade eden Japony~ Sovyet Rusya. ile ~lkevinde garden pa.,.tilerH ve
Polonya gibi milletler her yıl cUt cUt rilmi,tir. 
kitap, nwcmua çıkanrlar, filmler çe • --=-''------------
virirler, tiyat.roları propaganda kay. işç·ı aranıyor 
nağıdır. fakat. hiçbiri: biz bunları ken , 
dimizl pr.opaganda için yapıyoruz de· Hasköy Türk fıçı fabrikası için 
~zler. Biç bir milletin ağnndtı; Bu marangoz, tesviyeci, ıerit testere 
fflm bizim propaganda filmimizdir, makinele .. in.de çalışt~rmak Üzere 
.. iiie:J 6:::1 ;:: ..,,~·-* ~ı:: ~.':::--.:; . . ~ .. 

..,. r acele ııçiye iüzum varciır. utekli· 
far .aza yolmır. Pr0,xıgantlanın kıy -

lerin Galatada Merteban sokak metl, propaganda damgasını taşıma • 
manıasındadır. Bu noktaya dikkate· Sigorta han, altıncı kat 7, 10 nu • 
delim. maraya müracaat etmeleri. 

Sıtkı im:r.asiyJe şu dikkate değer mektubu aldık. 
"Dışarıdan memleketimize gelen seyyah/ ar bir çok 

· eski eserleri, ve bunların arasında camilerimizi gezmek 
iedirler. Fakat gezdikleri camilerimiz hakkında maa • 
lesef pek eksik ı·e yanlış malumat almaktadırlar. Bu . 
na da sebep camilerin inşa tarih ve devirlerini, nıinıa • 
rını, hususiyetlerini qösteren hiç bir işaret olmaması • 
dır . 

Bunun önüne geçmek için her camiin önüne o ca. 
miin inşa tariltini, mimarını, ne gibi lıususiyetlcri ol· 
duğunu bildiren birer levha asılsa olmaz mı?,, 

Okuyucumuz, çok önemli bir noktaya parmağını 

basmıştır. Apartırnanlarm, evlerin, çeşmelerin bile U • 
zerinde inşa tarihleri ,.e mimarlarının isimleri yazılır. 
ken dünyanın eşsiz şaheserleri olan camilerimizin üze
rinde böyle bir i~ret olmaması bir noksandır. Elde 
mevcut, seyyahları tamamiyle tatmin edecek, her iste
diği mahimatı kolayca bulduracak bir kitap da bulun• 

madığına göre bu pratik çareye başvurmak herhal<''" 
lazımdır. 

Evkaf mı yapacak, belediye mi yapacak, her 
yapacaksa türk~e ve ecnebi bir Jisanla yazılıp hazı~ 

nacak ~lan bu levhaları hir an evvel yaptırmalı ve ı 

Jarımızm münasip yerlerine astırmahdır. 



"?.,, 
· r Hoare, Uluslar Sosyetesinin 
'du~nu şöy!e tasrih etmiştir: 
- Uluşlar Sosyetesi, ne dev • 
:evlrinde birıey ve ne de kendi-

iJlıuoüni seı:kiyatı 

sini tetkil eden devletlerden ayrı 
ve müstakil bir mahiyettir. 

"Barııın teşkilatlanmasını ve 
harbm uzaklaşmasını ifade eden 
müttere!c emniyetin anlamı §ı.:dur: 
Bu emniyet yalnız 16 ncı madde • 

'.J 

ye değil fakat bütün pakt ve an· 
laşmalardan doğan tekmil taah -
hütlere kesin surette riayet edil • 
mesini tazammun eder.,, 

Sir Samuel Hoare, bazı devlet· 
lerin silahlanmasına işaret ederek, 
ıavaş ruhunun birçok yerlerde 
}>aş kaldırdığmı mÜ§ahede ve tes
pit etmiş ve sosyetenin esasen bü
tün dün·yayı içinde topladığını 
aöyliyerek demiştir ki: 

"- Masamızın etrafında çok 
boı ıandalya vardır. Bunun daha 
fazla olınasınr arzu ediyoruz. Ba
rışın tehlikeye girmesi herkeai teh 
dit ebnelidir.,, 

İngiliz bakanı, lngiltcrenin 
pakt taahhütlerinin ifasında biç 
bir devlet önünde gücü yettiği ka
dar i&ilmiyeceğini teyit etmiş , 

her türlü silaha müracaata, paktın 
mevsimsiz veya faydasız her 'ürlü 
değişmesine, ulusal ihtiraslar do
ğuran her türlü hükumet propa
gandasına karşı durmuşutr. 

Paktta her türlü değitiklik tale
bi, vakıalar ve bu vakıaların ıer· 
beıt münakaşası ile ispat edilme • 
lidir. Bizzat pakt 15.zım olduğu 

takdirde ve müaait vakitte yapıl-

bizzat idare ederken-
beşistan üzerindeki isteklerinden kıs _ 
men olsun vaıgeçmemesi ve harbin 
patlamasrna karşı konulamryacağı 

hakkında Cenevreden gelen haber er 
üzerine bu sabah Londraya dönen 
başbakan kabineyi üsnomal (fe,·ka -
iade) bir toplantıya çağırmıştır. lki 
saat kadar süren ve çok ehemmiyet 
verilen bu toplantıda Sü, Deniz, Hava 
ve Müstemleke bakanlariyle diğer ha. 
kanlar bulunmuşlardır. 

Kabine topfantı halinde iken erka
nıharbiye başk.anile deniz ve kara or -
daları müşteşarları, dışfşleri bakan _ 
lığı daimi müşteşarı da çağrılmışlar
dır. 

lnglllz askeri hazırhkları 
Malt.adan gelen haberlere göre Ne

uralia vapuru yüklü olduğu 1200 as • 
kerle 140 subay, top \'e cephaneyi 
Malt.aya çıkarmıştır. 

Yirmi altı harj gemisi de lskenderi 
ye limanına varmıştır. Akdeniz filo -
suna mensup "Devonshire,, kruvazö -
riyle on üç torpito muhribi eylUlün 
11 nden 16 sına kadar kalmak üzere 
Limasol limanrnda toplanmaktadır . 
Jar. 

lnglllz gemllerlnl hava 
hUcumundan korumak için 
Londra. 11 - Daily TeJgraph gaze -

tesine göre İngiltere deniz kuvvetle -
rlni modern bir hale koymak için Gal 
de Pem1ooke limanında yeraltı ma • 
zot mahzenlerfyle müstahkem bir 
mevki yapacaktır. 

Bir harp vukuunda lngiliz filosu 
düşman gemilerini burada bekliye -
cektir. Bu suretle gemiler hava hücum 
larma karşı da korunmuş olacaklar
dır. 

malıdrr. Keza bu değisikiik.ler .......................................... , ........... - •• 

kabul edilmeli, zorla ya;tınlma· i 1 • ı · 1 ar 
malı, bir taraflı icraatıa değil, an- i ngı iZ vapur 1 
la~ma ile, harp veya harp tehdidi i ltalyao bayrağını 
ile değil, barı§çıl vasıtalarla başa. i selamlamıyor 
rılmahdır. Uluslar Sosyetesi üye- ! 
ıi dikkatlerini şu noktada temer. ! Bir Fransız gazetecisinin gön· 

• derdiği bir habere göre İngiliz $ 
küz ettirmelidir: Eğer, arırulusa] ! ; 

• vapurları doğu Afrikaya asker.: münasebetlerde bir kanun hakim a 
· ta§ıyan ltalyan gemilerine se ~ i 

ise, hu kanun teyit edilmelidir. ! · 
· lam vermemektedir. i. Bundan ıonra, ekonomik kay • i , 

nakların tevzii meselesine temaı : •••••••••. H·····b····················h··h······ .. •··•··• ... ••·•• 
d L-L b 1 . . 1 a •• mura a•ının 

e en ~Kan, u mese enın ııyaaa söyledlklerl 
veya to.prak meseleıi olmaktan 
ziyade ekonomik bir mesele oldu
ğunu aöylemİ! ve ham maddelerin 
serbest tevzii hakkında arsıulusal 
bir tahkikat teklif etmi~tir. 

Sir Hoare demİftİr ki: 
"İngiliz hükUmeti kendi hesa-

' bına, hu tahkil<ata iştirake hazır • 
dır. Bununla beraber bu tahldlcat 
himaye ve manda altındaki arazi 
de dahil olduğu halde müstemle
kelere münhasır olmalıdır.,, 

Sir Hoare sözlerini, lngiltere -
nin Uluslar Sosyetesine olan sar
ınf maz ıadakatini yeniden teyit 
ederek bitirmiştir. 
Dlyev Fransada iyi tesir yndtı 

Bütün Fransız gazeteleri Sir Samu. 
el Hoarein söylevini çok beğenmekte . 
dJrler. Bu münasebetle senelerdenl>:i ı 
ilk dfa olarak Fransa ile İngiltere hır 
görüş birliği vücude geldiğini kayde -
derek, La,·alin de cama günü Cenev -
rede Sir Samuel Hoarefn dfyevfne ben 
ziyen bir diyev verrceğint yazmakta . 
dır. 

lnglllz kabinesinin tavkallda 
toplanı•ı 

Uluslar sosyetesi asamblesinin (U. 
rnuıni toplantısının) öğleden sonraki 
içtimaında Habeş delegesi Tekletta -
,·ariate şimdiki anlaşmazlıkta Ho. -
beşistanrn durumunu anlatm1ş, ba • 
rışı bulandrrabilecek hiçbir şey söy -
lemiyeceğini temin etmiş ve Habeşis -
tanın ekonomik ve finansal seviyesini 
}iikseltecek her teklifi memleketinin 
nazarı ltibare alacağrnı söylemiştir. 
Habeş delegesi Habeşlstana bir 

tahkik komisyonunun göndr,-ilmesini 
istemiş, esirciliğe temas edecek bu ci. 
nayetin ortadan kaldırrlmasr için İm
paratorun büyük ıslahat yapmakta 
olduğunu bildirmiş ,.e "eğer harp pat
hyacak olursa renkli ırklar Avrupa 
medeniyetine olan inanlarını kaybe . 
deceklerdir.,, demeiştir. 
Habeş df'legesl ltalyan ithamlarını 

tahkik için bir komisyongönderilme • 
sinde ısrar etmiş, (Habrş topraklan -
mn kana bulanmaması fçin) bütün 
insanların kalbine müracaat etmiş ve 
Habeşistanrn UJuq]ar sosyetesine gü • 
,·endiğinl söyliyl"rek özlt>rinl bitir -
mfştir. 

ltalyan gazeteler;nın 
dUfUncelerı 

Roma 11 <A.A.) - M. Samuel Ho -

Vunanistanda 

Cumhur reisi 
istifa ediyor 

Atina, l 1 -Yunanii~:.n Cumu• 
Bakanı Zaimis'in genel.-;y için hii· 
kUnıetle muhalif partilP.t araaınd.t 
yapılacak konuşmalardan &onn 
Yu:ıan ulusuna hitaben Lir beyan
name netredeceği, ve bc.nu müte 
akip mevkiinden çekileceği tah 
min edilmektedir. 

Çaldarisin neşretti '!i beyanna 
me muhalif partileri ço~ mütees 
ıir etmiştir. Çaldaris b•ı beyanna 
mesinde ezcümle ıu sözleri söyle· 
mektedir: 

"Rejim için güdülec4:k yol çok 
evvelden çizilmiştir. Yunan ulu-
suna verdiğim söze ıadık 
kaMığıma, ve bu IUJ'et -
le yurdun yüksek nıcmfaatle • 

rine hizmet ettiğime kani olarak 
meseleyi ulusal asambleye arzel-

tim. Memleketimizin "n tabii ve 
Yunan ulusuna reyini vermesini 
tav.1iye ettiğim rejim krallık de· 
mokrasi rejimidir. Herkesi aükQ-

na cfavet ederim. Siya1c1l dostla
rmıla bütün Yunan ulusunun ve 

yurdun ıilahlı kuvvetlerinin yurt 
aev~r hialerinden mülhem olarak 

fena bir tesir yapmıştır. Gazeteler bu J 
söylevin kii~ük bir hulasasını hlç tef
sirsiz vermekle iktifa etmektedirler. 

Yalnız Ciornale d'ltalia gazetesi bu 
söylev için yaptığı başlıkta diyor ki: 
''Samuel Hoare uzun ve müphem söy • 
]evinde tngilterenin itiJA.fgiriz hattı 
hareketini bir daha. teyit ediyor"!t 

benimle birlikte sükun, huzur " 

nizamın hararetli müdafileri ola· 
cağına kaniim.,, 
Yaralanan ganera! hUkQmete 

darbeyi mani oımu, 

Atina, 11 - iki gün t vvel par· 
lamento koridorlarında )arala.nan 

General Panayotakis, kendisiyle 
Başbakan Çaldarisi nezaret altına 

almak için bir hareket ~·f..Zırlandı

ğını haber aldığını, bunun için A· 
tina garnizonunda bir takım de

ğişiklikler yapmaia mecbur kal. 
dığını söylemiştir. 

Bir grevde kanii çarpıfmalar 
oldu 

Atina, 11 - Dün Patrasta bü· 
tün itçilerin ittirakiyle büyiik bir 
grev yapılmıt, bunun üzerine grev 

cilerle asker ve jandarma kuvvet• 
leri çarpışmışJardır. Neticede iki 
askerle bir ıivil ölmiiftür. 

Saylav Panayotakoa'un 
ell kealldl 

Atina, 12 - Saylavlar kurulundan 
geçen günkü hadise sırasında yarala. 
nan saylav Panayotakosun bir eli a. 
meliyatla kesilmiştir. Bu zat, general 
Panayot.akosun kardeşidir. 

yin kararma uymıyarak l.arbe haı . 

lıyacak olursa, bu hareı:tJerinde:ı 
dolayı, uluslar kurumu n izamna • 
mesinde bildirilen tekilde ve ma · 
ltı, ekonomik sahalardt". cezai ted· 
birlerle kartılatacaktır. 

Tribona da _di~o~ ki: "İngilteren(n. c:: i rketı• Hayrı· ye 
Cenevrede çevırdığı entrikalar ve teh- ..,,,,,, 

d!t te~bbüsleri karşısında ltalya t~d- vapurunda 
bırlerınde her zamandan ziyade azım. 
kardır.,, Eczalar t-uwuw 1 

ltalyaya göre cenevrellk ı, Bu.sabah Üsküdardan 7,50 de köp "' 
kalmamı, :rüye hareket eden Şirketihayriye va. 

Roma 11 (A.A.) - Reuter Ajansının puru biletçilerin den Hidayet birden • 
siyasal çevenlerden öğrendiğine göre, bire, kalbinden rahatsrzJanmış ve bar 
Aloizi, ne Samuel Hoarein bugün söy- gınbklar geçirmiştir. Hidayetin nefes 
lediği, ne de L:halin cuma günü söyli almakta çok müşkülat çektiği görül • 
yeceği nutka cevap vermlyecektir.Çün mesi üzerine vapurdabulunan Gülha
kil lt.alya, Habeş meselesinin Cenev - ne hastanesi bevliye muavini yilzbal)t 
re safhasının artık kapandığı mi.ita _ Kemal hastaya yardıma koşmuş ve va 
ıeasındadır. purun ilaç dolabında hazır bulduğu 

Harp 24 eylUlde ımı, ilaçla şmnga yaparak kalbini kuv • 
tsken~eriye, ıı (Cumhuriyet) - vetlendirmiş ve Hidayeti muhakkak 

Habeş rükOmeti tarafrndan bugün bir ölümden kurtarmrştır. Yüzbaşı 
n~redilen resmi bir tebliğ İtalyan • Kemal : 
Iarın eyJQ.lün 24 ünde süel harekata - Namık lsmail vakasından sonra 
başhyacaklanna dair alınan haber • kafamda, getirilen kutuda aradrğınn 
ferin Habeşistanda derin bir tesir bu1amıyacağımı sanıyordum. Her ,ey{ 
husule getirmediğini bildirerek ayni mont.azam buldum, demiştir. 
tarhite Habeşlerin de hücuma başlıya 
caklarına dair çıkan haberleri tekzip 
etmektedir. 

ltalyanların yeni sevklyatı 
Napoli 11 <A.A.) - "Leonard dö 

Vinci., vapuru 110 subay.158 yarsubay 
ve 1200 siyah gömlekli ile Masu.aya 
hareket etmiştir. 

ltalya cezalandırllacak 

Cenevre, 12 - Beşle: komitesi 
tim diye kadar iki tarafı u2lattır · 
mağa muvaffak olamad~ğı cihetle 
vaziyeti anlatan bir rapor hazırla 
maktad1r. Bu rapor uluslar kuru 
mu konseyinde görütülerek bil" ka 
rar verilecektir. 

ltalya veya Habetiıstan, konse 

Yabancı memleketle
re gönderi lecektalebe 

Bu yıl yabancı memleketlere 
ta.ıh.sil için yirmi üç talebe gönde • 

rilecektir. Müracaat müddeti bu 
pazartesi günü biteceğinden mü • 
racaatlar bugünlerde çoğalmıttır. 

Talebelerin on altısını Kültür 
Bakanlıiı, üçünü, Tüze (adliye) 
Bakanlığı, iki•ini Tarım (ziraat) 
Bakanlığı, ikisini de harita genel 
direktörlüğü yollamaktadır. 

Bu gen~ler, çoğu Almanyada 
olınaık üzere, Sovyet Ruşya, A • 
VU$lurya, lıveç ve Macarittanda 
tahsil ·göreceklerdir. 

Londra 11 (Özel) - İtalyanın Ha - arem Cenevredeki söylevi Roma da çok ltalyan aakerlerinln Hab111 hududun da bir teftış yürüyüşü· 
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Oturakçı, gülsuyucu, masajcı, iççamaşırcı, 
elbiseci, ayakkabıcı ve berber başılar, teşrifat
larla prensi11 tuvaletini yaptırır onu giydirir! 

DUnkU te~rlkanın hullaaeı w l maktı ki, bu istihzanın farkına ticlar mevkiindeki premin yatak
Yunanı.stanuı ıarkuıdald Agn. varmadı. Korkaklıaı dereceainde tan kalkmasını müteakip .>dasın • 

boz adasuıda utıfıyan Prerıaeı ~ ık ld ... . . b t~·Lf !_1_ l' .. dan i,.eri airer, ve Albert:no ce • · D' ... lb rU T'. k ko af o· ugu ıçın, u cm m:e ı an- ~ • Cılberto n. e no ur r- • · 1 .. kü h ·ki 
sanı Hızır Reiae (Barbal'OI da bıle k~rraına. ~emas e~e':1 bır nap arına o gun .. ayatı, musı: 
HagreddJ.ne) hartlf ~dlli için# mevzuu dtkkataızlikle geçııtıre - . ıaadeti içinde batlatırmıt··· 
civardaki Sen. lan §Övalgele. mezdi. Prens Cilberto, an'aney-J o ka-
rinden korkugor. - Sabaha kadar beraber oldu· dar bağlıydı ki, f evkaladelikle 

Cilbertonıın mal11etlndekl ğumuzu nereden biliyorsun? •.. Ne bqbyan bu tabahmı bile, prkılı 
Kont Benito D' Ambro o ıabalı, b·ı· ? Anl t bak ı ıe1~-1 bermutat, sonuna kadar ı ıyoraun. .. a a n:n... ıa.uı 

efendisini uyfllUlırmak üzere, k dinlemeden geçiftiremiyecekti •• odtıwıa girdiği vakit. onu, yaa. Kont, çapkınca göz ırparak: 
tığına •anlmıı, ıayıklarken bu. - Bilmez miyim, efendimiz?.. Fakat, uıak.ların girdiği odanın 
luyor. Bu •ayıklamadan anla • Her gece olduiu gibi ... Kendiniz öte taraf mdaki açık taraça kapı • 
fıldığı lızere~ Prenain kamı A· de &?iatrrsmız ya... smda bir kadının belirdiği görül· 
nita, bir kere bUe kocaaımn CUberto, içini çekerek: dü. Bu, sırtına basitliği içinde za· 
koynunda yatmamııtır. Çlitikü, rif beyaz bir aa.bah tüniği giymi9, 
dövüşüp iltikldlinl kazanama - - Ha •.• Evet .... dedi. genÇ bir kadmdı. ince ve narin 
dığı için, bu uuuıuk cısflzadeden Kadın huıu•und~ muvaffak o • 
n"'fr•t etm.ektedı'r. ır:t-Lat. CU • k ki b vücudu, t0luk benziyle tam 

., ., .. un • lamıyan eber er e er ri i, prena h 1 
berto, Anitam rüyada kegnu. • bir tezat a indeki tabi! kır • 

•· de, ancak rüyaıında iltif :&arına d-11-1 ı na alacak kadar eemyor. mı:zı du SA arından nuıl hası 
Galiba Benlto'rwn da, Pren • nail olduju karıeiyle "yaptrklan· olduğuna hayret edilir iradeli, fa-

sese karşı huhi bir bağlılığı var. nı", maiyeitndeki bu Benitoya her kat biddetlemnemi! bir ıeıle: 
r.abah, yağlanc:hra ballandıra an -

• • • • • • - Biz, batım.ağa mabkBm bir 
Prens, alkov biçimi, yani duva· latır, erkekliğinin pek yaman ol r d 

milletiz ••• - edi. - BUDUD da ia
rrn içine gömülü yatağuun içerlek dutunu ( !?) söyliyerek t-zamet patı itte bu halinizdir •.• Düıman 
bir kötesine büzüldü. Ufukta ye- •tardı. Kont, bunlara inanır gi. kadırgaları saraymu:zm önünde 
n·ı go"ru''nen du"•manlar ••nkı' h-- bl ..ı:rünerek. efendisine de.ika -

~ ' - ' ... -
15

" • görünüyor... Prensimiz, Jiii.li J;u 
nıen sahile yanata-caklar, hendek· valduk eder, gCSze girer. menfaat 

n:I 11-.. Tmfı. Halbuki, hakikatte, gülünç tarialı sabah teırifah an'· li surları geçecekler, ci~a aki ~..,..- aneaine devam buyuruyor! .•• Bi • 
Türk silahtorlarmı yen.,:okler, meselenin iç yüzünü o da biliyor· 

ek :raz canlanm ••• Uyanın. •• Yazık lie-kendi maiyetini taruırı•c eaec .. du. B 
pinize ••• Yazık erkekli~ini.ı:e... Ü· ı .... , ....... ~ ·-•3••a isine gelerek O· - Haydi, giyineyim, çabUk! yüğünüzden ufağmıza kadar te. 

'll_?- bu rahat yatağından ıürükl!fe _ E"tııtm#Q~~..J>teD-
ı riikliye Papanın huzunına çrka- ıim. 
rn -.:aklardı ! l 

Ve Papa, guya, kendisini itken· 
cc!i hi:.- istintaka cekecekti: 

"- Sen, bir hıriatiyan pr~nsi ol
duğun halde Türklere naıd tabi 
oldun? ... Utanmadan onlara nasıl 
hac v/riyoraun? •.• ,, diyecekti •.• 

Bir an içinde, gözlerinin önün
aen bütün bu fecayi geç.ti; ilikle
rine kadar titredi. 

Kont, efendisinin korkaklıimı 
ı>ek mEkemmel bildiği için, onu 
biraz yumuıatmak istedi: 

- Daha pek uzaktalar, efendi· 
nıiz ... Ufukta ancak beliriyorlar ... 

Kuledeki nöbeiÇi görüp haber ver
di ..• iki kadırga İmİf .•• Prenıes A-

Kont, yatağın batuçun(la, per • 
de saçağı gibi asılı duran albn ıır
malı bir püskülü tuttu.Bmum 'bağ· 
b bulun~t·;-;ıı kaim ipek ka)'tam üç 
':ere salladı. l 

Bu yatak odumm iki kapısı 
vardı. Biri, demin Benito'-rnın gir· 
diğiydi ki, büyük sofaya açılıyor
du. Diğeri iıe, aksi iıtikamette bu
lunuyordu. 

'l'eddi ebnlt ılrln ... 

lçeriki, ~ timdi liapmı açı -
lan bitiıiIC oda, Cilbertotnun tuva
let odasıydı. Sabahlan, yatağın • 
dan kalkaT, gecelik entarisiyle o -
raya geçer, orada oturaliçt. gülsu
yucu, masajcı, iç çatnll§IrC!, elbi • 
ıeci, ayakkabıcı ve berbeı·başı ta
rafından, gene uzun teşrih.tlarla 
tuvaletleri yaptırılır, giydi:tilirdi. 

Bu oda, tamamiyle husı.ııi ma
hiyette olduğu için, değil Anita' -
nm, hatta eslaf arasındaki hiçbir 
Albertino Prensesinin içeriye a • 
yak attığı görülmemi§, iıitiJme -
mitti .•• 

Prem: 
"-Yarabbi, bu taba.h ,te hari

kuladelikler oluyor .•. Uf~"!a bek

ORMANIN KIZI 
V alıti hayvanlar cıuuında ve Af rik anın balta girmemit armanla
rırula geçen Clfk oe lıahramonlık. ltcyecan ... rar ve letlıilt roınonı 

aN~· 101EL* Yaz.an: Rıza Şekib • 
Mooblto reisinin Nlyam Niyamlara hücuma 
geçmesi kararı kat'lydi. Hatta Karşa 
yardım etmese bile onları hakhyacağına 

emin olduğunu söylüyordu 
Reis, Karta ile Ebüluliya, ya • 

nında yer verdi. 
KaJ"fılıklı oturma canlarnu sık· 

mıttı. 

Karşa söz açtı: 
- Reisin beni davet etmit ol • 

ması artrk aramızda anlaşamazlı
ğın kaHrtığına bir İ§aret olduğu İw 
çin ıevinçliyim. 

- Bu anlaıamazlık geçti. Ka -
bilemden birçokları sizin yardımı· 
nızla esirlikten kurtuldular. Sonra 
dostluğunuza ihtiyacımız büyük
tür. Niyam Niyamlarla aramız bo
zuldu. Bunların babanıza kar,ı da 
büyük fenalıkları vardır. Bize yar 
dmıınızı iıtiyoruz. 

Karta, reiıin bu aı6zünden bu • 
raya niçin çağırıldıtmı, kendiıine 
niçin bu kadar ikifat edildijini an 
lamııtr. 

- Ben huraya, tledi, bir ellen
ce için çağırıldığmıı sanıyordum. 

Relı birdenbire atddı: 
- Tabit eğlence için. ~ erliek 

çocuğum oldu. Tebaam bu büyük 
günij büyük bir eilence ile kll!'§rlı· 
yac&K... . · 

KaJ"fa smtu. ' 

Reie az •onra, açtığı .az Üze • 
rinde liomıımağa devam etmek is
tediğini fU sualiyle anlatmıı oldu: 

- Niyam Ni1amlar için bir ce-
vap vemıediniz .•• 

- ODce aranızdaki geçeni öi . 
re neyim. •• 

le devam edip gitmemesine hiçbir 
sebep yoktu. Fakat Niyam Niyam 
reiıi Medkyo'nun çok yakın aclam
larından biri en güzel kızımızı 

kaçırdı. 

Kaı·şa: 

- Kız kaçırmak kavıaya bir 
sebep ola.biliyor, demek? 

- Evet ..• Biz, kızlarımızı, yal
nız kabilemiz gençlerine veririz. 
Baıka kahflelere değil ... 

- Fakat ben, kadmlarmlZI, 
çok ıerbest görüyorum. Şimdiye 

kadar gördüğüm Afrika kabilele
ri uaaında Monbito kadınları ıi .. 
bi ıerbeat olanlan pek az ... 

- Evet öyle .•. Fakat bu ıerbeıt
lik ikabilemiz içinde ... 

- Kaçmlan kim 7 
- Madara'nm kızı... Madara 

benim hizmet adnmlarmıdand1r • 
Kızı çok güzeldi .•• 

Karta, kendisi de kadm olmalr
la beraber, re.hancı kabtlelere ııaz 
verilmemesini bir türlü bavıalan· 
na sığdıramıyordu. Kızı liaçıranm 
lehinde .aylemek de işine gelmi • 
yorıdu. Bu, Monbitolarm adetle • 
riyle alay e4mek demde olacaktı. 
Reiı bUndan aonra mütemadiyen 
eöyledi. Hep Niyam Niyamlan ~ 
tiiılüyor, Clo.tluk zamanılanııda bi
le onlardan rördüğü fenalıklan 
aayxp döküyordu. 

Karp, EbiilOlaya iıl.retetti.B.t
nunla Monıbito rei~ n ce\P 
vereceğini bilmediğini anlatmali 
istiyordu. 

Dalla fazla a.maıı yalaıık a.1-
mıyacaktı. Miiepet VeI& menfi 
muli'akKa.k bU,ey söylemesi icap 
ediyordu. Müspeti zaten reiıin 1. 
te<liii feydi. Fakat menfui ... 

(Devamı VCIJ'); 

- Aramız'da g~eni belkıi eiz 
çok ehemmiyetsiz bulacaksmız; 
hunun için kavga etmenin lüzu -
muna pek akıl erdiremiyecebi • 
niz. Fakat bu ehemmiyetsiz görü. 
nen mesele, bütün Monbito ha1kı
nm, Niyam Niyamlılara karşı 'dil§• 
manlığmı uyandrrmı§tır. Bu ayak. 
lanmayı baıtmnaii için muliakkak 
ÔÖVÜ!e iihtiyaç vardır. Sebebini 1•·------------. 
ıize kısaca anlatayım: Biz, Iİ% de 
çok iyi biliyonunuz ki, daha ge • 
çen günlere kadar, Niyam Niyam· 
hlarla dosttuk. Ve bu dostluğu • 
muz, birçok zamanlar beraberce 
dütmana ıaldmnak aerece-lerine 
kadar yükseldi. Bu dostluğun böy· 
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nita da, bakmak için büyük tara
sa.ya Çıktı ..• laterıeniz, ıiz de tet
rif buyurun •.• Ne olduklarmı anlı
yalım .• Ona göre tedbir düşünü· 

ipek kaytanm ucundaki çmgı • 
rağın oda dı,mda üç kere sallanıp 
çalması üzerine, bu ikinci kapı, 
ardına kadar açıldı; Albertino 
Prensliğinin saray utaklarma 
mahsus kırmızı çuhadan ve göğU.
leri sırmalı ünifomıalannı eiy • 
mit iki adam; askeri bir i~izamla 
adımlar atarak, yatak od~ma gir· 
diler. Ellerindeki uzun gii."'UÜ§ a -
ıalara birer yarım daire r~1metti
rerek hürmetki.rıme bir ruverans 
yaptılar. Merasim iktizası olarak, 
ikisi de bir ağızdan ve ide.ta şarkı 
söyler gibi, makamla töyle-ze baş
ladılar: 

lenmiyen bir donanma beliriyor .•. ---------------------------

rüz ... 
Cilherto, karıaının adını itilin

ce kucağına baktı. Rüya görürken 
ırkı sıkı sarıldığı yaıbğı hali. kol. 
ları aruında tutuyordu. Soğukta 
kalmıt bir köpek yavnau gibi, ha
zin hazin inildedi: 

- Anita ... 
Fakat, maiyetinin yanın-

da izhar ettiği bu aciz kib-
rine dokunduğu ıçın, kendi
ni topladı. Yastığı yanma hı .. 
rakb. Oktriirüp sesinin pe:deıini 
düzeltti: 

- Ya? ... Prenses balkonda de
nıek? .. Öyleyse yanma aide3im .. 

Kont, bıyık altından alay etti: 
- Bu gece sabaha bda:r bera· 

berdiniz ... Gent- de üzüliiyorsu . 
nuz ... Doğrusu, yüksek hiuiyatı -
nıza gıpta ediyorum, efen:limiz ... 
kulumn, zevcem cariyeni:ıle hiç 
de b8yle değilim... Kontes bana 
:Yüzvermez ... 

Prem, o kadar zavallı bir ali• 

Sabah teırif atı yarıda bırakılı • ı · h • 1 U M d 1 
yor ... Prenses, tuvalet odama giri- 10 1 $8 r 8 r • Ü d Ü rl Ü 'ğ Ün . 8 n: 
yor! ••• ,, diye mırıldandı ... 

Zavallı asılzade ... O gün zarfın
da başına daha neler geleceğini 
bir türlü tahmin edemiyortlu. 

(Devamı var) 

- Sabaaah terifler haylrl: ol - ------------
suuun prensimiz! Babadan Oğul~ 

dan ve Ruhülkudüsteeeen temen
nimiz antaaaak saadetin::ı ve içi
ne girmekle teref veeeerdiğiniz 
bu mubae.aarek günü net'ıe içinde 
geçimıenizdifür ... Ve ... 

ilahi tertibi olan bu uzun mera
ıimli selam, epeyce daha sürecek
ti. Albertino Prenslerinden yani 
hu Cilberto'mın ecdadından biri, 
musikiye pek meraklıymıı. Eğer 
güzel bir tarkı dinliyerek ı'yanır· 
sa, bütün günü, ak§ama kadar, o 
hava içinde, güzel ve eğlenceli ge
çer diye denemİ§ ... Bu itikatta ol
duğu için, saraya böyle bir ,arkılr 

· selam uıulü koymuı. O zaman. 
danberi, aaray müntesibi u§dcla · 
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Cocuk haftası 
Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 

24 - S - 935 tarihli bWmacamız 
<.'Jladam. Adam) idi. 
Doğru bulanlardan Kadıkögde Yo. 

ğurtçu C. Muhsin .4gdh 1 nci, Begler· 
beyinde Nuri Tekinalp 2 nci laedige • 
mizi kaztlJUll'fltırdır. 
lKlŞER PAKET NANE ŞEKERi 

KAZANANLAR 
3 - Ba.ğlarbaşı 60 Ayten 4 - Et • 

) emez 81 M. Eniş. 5 - Edirne Kapı 
Ubeyt oğlu Ozdemir, 6- Bostancı ilk 
mektep 139 Emel, 7 - Beşiktaş Viş -
nezade 1\1. 10 Güngiir, 8 - ls. K. L. 
212 Erdoğan. 9 - 42 nci mek. 127 Me
tin, 10 K Daruşşaf aka L. 35 M. Ali 
11- Kumkapı 97 Rafet, 12 - Beyoğlu 
12 nci mek. 213 Nejat, 13 - Unkapam 
M Meşktire, 14 - Darüşşafaka L. 212 
Musa Kazım, 15 - Bakırköy 1 nci 
mek. 18 Nejla, 16 - Beşiktaş 144 Or • 
han, 18 - Beyoğlu 11 nd mek. 317 Bii
Jen, 19 - Pangaltı Derebqı, $. 7. 
Nazire, 20 - Laleli Ayşe Egemen. 

KiTAP KAZANANLAR: 
21 - Beyoğlu Asuman Neclhn, 22 -

27 inci mek. Selamettin, 23 - Beykoz 
20 Mitat Akın, 24 - Beşfktq ll Mak
bule, 25 - ls Erkek L 510 Fikret, 26 
- Üsküdar 63 Caride, 27 - Atikall P. 
11 Cemalettin, 28 - Beşiktaş $erence. 
bey Y. ıs Emin, 29 - Cumhuriyet or -
tamek. Nuriye, 30 - Beykoz Ihsan 44 
önel, 31 - Kocamustafapaşa 88 Os -
man, 32 - }'ener 40 H. Ozen, 33 -
Is. Erkek L. 1120 M. Kemal, 34 - Ka. 
Mcabey Şirketi, Süleyman, 35 - Top. 
kapı 4 Hikmet, 36 - Bakıkrköy 100 
Osman }'alay, 37 - Sultanahmet 476 
Süheyla, 38 - 19 uncu mek. 238 Tür • 
öz, 39 - Sultanahmet 31 Rüknettin, 
40 - Fatih park caddesi 12 Feyziye. 

CETVEL KAZANANLAR: 
41 - Haydarpaşa tahsil tabeai il. 

~ll.,_.,Ü't ı li .. rrp. ~ y.,_ 0-
Cumhuriyet orta mek. 158 Nahide., 44 
- Samatya S. S. S. 45 - Karapmrilk 
13 Demirtaş, 46 - 2 nci mek. 38 HU • 
samettin, 47 - Beşiktaş 14 Nihal, 48 
- « üncü mek. 148 Kenan, 49 - Sir
ked 1 Fazıl, Çevik. 50 - Bakırköy 

akliye H. Hilmi, 51 -Aksaray'M ncü 
mek. 323 ilhan, 52 - Kadıköy 83 ıs -
met, !l3 - Eyüp Defterdarlığında Zi. 
y~ 54- Hamalbaşı Marika, 55 - Da. 
rüşsafaka L 57 M. Muzaffer, 56- Ye 
şildirP.k 16 Sadullah, 57 - Çemberli . 
taş Batırbay, 58 - Beyoflu 124 Saime, 
59 - Bahçekapı 2 Muzaffer, 60 - Is. 
P08ta Nak. Orhan. 

DEFTER KAZANANLAR: 
61 - 45 nd mek. Afife Akman, 62 

- Gelenbevi ortaıaek. HulQst, 63 -
Süleymaniye 29 Netll'bl, 8'- Beşiktaş 
1 Orkunt, 65 - Is. 42 ncl mek. 336 Ne
jat. 66 - Üsküdar 263 Yatar, fr1 - Bo 
yacıköy ıı:; Bülent, 68 - la. Çapa kız 
M.M. 325 Malike, 69 - İs. Kız lisesi, 
1663 H. Yıldız, 70 - Stllenaaniye 6 
Gülgeç, 

KARTPOSTAL KAZAN ANLAR: 
71 - Beyoilu 3 Hayriye, 72 - Ye. 

nişehir, 10 Osman, 73 - 43 ndl ı.tk. 
268 Ahmet, 74 - Kumkapı 49 Nipnc:a, 
7:> - Cumhuriyet 215 Müsniye, 'Z6- -
Sanyer Raif kızı Behire, 77 - Gnt -
hane hastanesi K • Hayrı, 78 - Divan. 
yolu 114 Salih, 79 - Boğaziçi, Remzi 
Atay, 80 - Mahmutpqa 23 M. Ali, 
81 - 63 ncU mek. 19 Tank, 82 - Mah
mutpata 16 Feyyu. 83 - :Aksaray 
112 irfan, 84 - r ı ikta§ F"8t Can, 
8:> - Taksim Sabiha, 86 - Kasımpaşa 

77 Merkado, ff1 - Cumhuriyet, orta • 
mek. 274 LOtflye, 88 Js. erkek L ıım 
Kemal, 89 - Befiktq Nejat, 90 -
Şehremini 16 Yılmaz, .91 - Büyiika • 
da 6 Nuriyye, 92 - Bebek 50 R. Key, 
93 - Unkapanı 102 Mellhat, 9' - Be

' yoğlu 4 ncü mek. 11 Saime, 95 - 19 
·uncu mek. 347 Kbım, 96 - lnkıllp 
kitaphanesi Garbis, 97 - Sirkeci 43 
1\fahmat, 98 - Saltanahmet 31 Sami, 
99 - 18 nci mek. 399 Barhan, 100 -
Zindrlikuyu 11 Mehmet, 101 - Gelea 
l»evl, O. O. 38C Hakkı, 102 Fatih, 7 
Fahriye, 103 - Karagümrilk 50 Ce -
mal, lM - Şehremini Riza, ıo:ı - E. 
yilp orta mek. Nihal, 106 - 59 uncu 

mek. Arşalu~s, 107 - 29 uncu mek 
Mtikerrem, 108 - Atikalipaşa 11 Bur
han, 109 - Beşiktaş 23 Orhan, 110 -
Samatya 53 Berç, 111 - Cumhuriyet 
ortamek. Nahide, 112- Göztepe Umit, 
113 - Eseyan mek. Aram, 114 - Bağ
larbaşı 60 Ayten, 115 - Vefa ı. 667 
Şefik, 116 - Büyükada 16 Biljl, 117 
- ıs. erkek L. 325 Celal, 118 - Fındık 
h 3 Orhan, 

119 - Ertuğrul yatı Rüştü. 120 -
Kadıköy 5 Üftade, 121 - Üsküdar 187 
Melahat, 122 - Boyacıköy 46 Anna, 
123 Kocamustafapaşa 35 Alpaslan, 
124 - Amelihayat 229 Cemal, 12:> -
Beyoflu 1 Gaon, 126 - Beyoğlu 157 
Nuri, Tunçer, l!.7 - Üsküdar 1 Mu • 
alil, 128 - ıs. erkek L. Burhan, 129 -
44 ncfi mek. 490 Fikret Çetin, 130 -
Kasımpaşa 9 lsak, 131 - Maçka 40 
Mihricihan, 132 - Beyoşlu 1 Todori, 
133 - ıs Edirnekapı 31 Müeyyet, 134 
- Erkek lisesi 565 Bekir, 135 - 19 
uncu mek. 30 Muazzez,, 136 - Haydar 
paşa 21 Saba Sümer, 137 - Hayriye 
llaiesi 10 Ali, 138 - 1 ci Jnek. 472 N ec -
miye, 139 - U•ildar 507 Şefik, 140 -
Göztepe 7 Müzeyyen, 141 - 9 uncu 
mek. 138 Şayan, 142 - Kurtuluş E • 
den, 143 - 36 ncı mek. 5Q S. Ozkan, 
144 - Cihangir 41 Mete, 145 - Beyoğ 

Ju 410 Yılmaz, 146 - eBşiktaş 29 Ha • 
zaros, 1'7 - ltalyan mek. 14 Şükrü, 
148 - Laleli 111Ocer,149 - ls. lisesi 
181 Muzaffer, 150 - 9 uncu mek. 330 
Macide, ı:>ı - Tünel 3:; nci mek. Te\'· 
bide, 152 - Üsküdar 1:> Şaban, 1:>3 -
Uzunçarşı 29 Ekrem, 1:>4 - Şehre • 
mini 90 Bekil, 155 - 63 neli mek. 242 
Hatice, 156 - Selçuk kız mek. 192 Za. 
hide, 157 - Kireçbumu 20 Nuran, 158 
- Kasımpaşa 6 Mustafa, 159 - Sir -
keci 69 Orhan, 160 - 4 üncü vakıf han 
.U Müveddet, 161 - Fatih 6 Hasan, 
JJ.2 ,..... Kasımpaşa 20 Dürdane, 16.1 -
Aksaray 16 Nenin, 164 - Yeşilköy 

S. 8 Perran, 16:> - Divanyolu 7 Fazh, 
166 - İstanbul 67 Fethi, 167 - üs -
kiidar 4 Nuri, 168 - Rızapaşa :>9 Na . 
mık, 169 - Heybeliada 2 lkbal, 170 -
Kumkapı 2 Alpaslan, 171 - 43 ncü 
mek. 242 Cavide. 172 - Jt'üruzağa Is -
met, 173 -1s. Erkek L. 3-16 Burhanet
tin, 174 - Bomonti 28 Aslan. 17:i -
2 inci mek. 17 Nüzhet, 176 - Cengel . 
köy Z'J Fikret, 177 - Edirnekapı :l2 
Todori, 178 - 7 inci mek. Mahmut, 
179 - 20 nci mek 107 Sabahattin, 180 
Eminönü Hüseyin, 181 - Fatih 5 
Burhan, 182 - Bakırköy 4:> Şemsi, 
183 13 üncü mek. 120 Zinnet. 184 -
Bakırköy Yuımf, 18:> - ls. Erkek l,. 
1024 Hakkı, 186 - :ı:; nci mek. Şerap, 
lffl - Samatya 1:> Talat, 188 7" Bit -
pazan 11 Fuat, 189 - 44 üncü mek. 
148 Kenan, 190 - Kasımpaşa ilhan, 
191 - 31 nci mek 242 Boydaş, 192 -
Tophane 11 Necati, 193 - Kadıköy 7 
Perihan, 194 - Eğrikapı 107 Hüseyin, 
195 - Unkapanı 42 Burhanettin, 196 
- Pangaltı L. 412 Nubar, 197 - 15 nci 
mek. 4den Melahat, 198 - Pangaltı 19 
Selma, 199 - Şişli 110 Orhan. 200 -
Pangaltı L. Vahan, 

- Hedlgelerlmiz her halta cumar • 
'-,,;inleri matbaamızda dağıtılır. 

Serseriler 
Yatağı 

Ciltleniyor 
Romanımızı biriktirmiş olan oku -

yucularımızdan bunları ciltletmek is. 
tiyenlere: 

Eyltlliln 15 inci günü akpmına ka
dar Ankara caddesinde VAKiT kütüp 
hanesine bir numara mukabilinde bı
rakmalıdırlar. Bu tar ihten sonra mli 
racaatlan kabul edilmez. 

Ciltletme Ucreti on kuruştur. 
Serseriler Yatağı romanı ciltleri 

1 numaradan 237 numaraya kadar 
hazırdır. Müracaat ederek alınması. 

Ragastanın oğlu 401 den 469 nwoara 
ya kadar hazırdır. 

R ABER - Akpm ro.tül ıt annt ..... ım --

ÇiNGEN ELE R 
AR A SI NDA 

Hayattan ahnmış hakiki bir maceıra 
..,...._ No69 Vazan: Osman C~mal Kagfı•ız =:1 

Darılma, gücen m e a mma senin 
yüzünden b enim g ençllQlm 

güme g idiyor 
- Akı, deli olma, irfan kaç • 

maz bir yere •.• Sen ıel kma ıece· 
ıine bu gece ... Çok zengin bir ba
nmıefendinin evine gideceğiz; o
rada mangiz, babe (yeme!,). piyi.: 
(rakı), ıaçı (bahtit) gırladrr. 

Diye beni kandırmaya çok uğ • 
raıtı; gene yanaımadrm.Hem yal. 
nız bu nıu ya, ıeni görmiy~ıiden • 
beri daha böyJe ıipami (ücreti) 
bol nice nice kerizleri tekmele • 
dim! 
Yazık değil mi bana lrf an bey. 

ciğim, yazık değil mi tenin Çakır 
Eminecifine? Darılma, gücenme 
amma ıenin yüzünden benim genç 
liğim güme gidiyor; rüzelliiim 
vakıtaız cızdam ediyor; sen ya • 
nımdan zamkinoa ettin edeli be-il 
hep günlerimi hasbi geçiyorum .•• 
Zatınız iıe kimbilir timdi o pa • 
aaklı göçebe hannancıbr~a nud 
har vurup harman aavuruyonu • 
nuz! Nuri sana timdi bir: 
"ıfarman başına kurdum çergiyi,, 

Bahçede kayısı var! 
N azlırun dayısı var! 
Ondan daha sevimli: 
Etemin ayısı var! 
Kızın adı Kamile, 
Kim demiş ki hamile! 
Ben ne kadar yalvarsam: 
Biliyorum nafile ! 

Tefrlktınuzda adı gepn udi &tldr 

ltte cannnm içi irfan J1eJci"' 
jim, MDİn için dii&düjüin 7eni 
miniler de bmılardD'. Oku. ob ela 
ben burada liiqınr hüasür al)ar.. 
ken senin oraCJ. ~açıWal 

Yiiretimin Jalmı erittitin yet-
medi mi artık? Kimden, ne4e1ra 

1 

- Ha ha ••• Uzunca J;oyla, a ~ 
yıftan ya... Hani ya ıelmitti ıe • 
çen yaz, bir avpmlaym Kazıklı 

bai•, ıizin o ...kallı IDOl'1lk Reha 
Bey falan filin birlikte de .•• Son
r• oradan birteye kızıp lraçauı mı 
id. icl.' ı, ne ı ...• 
-Anlaclmı ... 
- Te o akai oilan da orada İ• ' 

di... Uatmıya)ım lifı ••• Çektirdi
ler orada bana birkaç rakı •• Hay 
çektİnnez ola idiler ••• Solll'acıiı • 
ma .fendim, matmıya)mı lifr ... 
Bat aintmıyabm ... Derken efen• 
dim halqtılar zabnızdan falan fi
lin llf \lnnaya ... 

- Ne aibi? 
- Ne ıi~i olmn? itte lrfuı BeY. 

DMllc:ID', ne yapar tinci, bulutur 
mu ıene ıizinkilerle, lider mi ara 
ııra Çakır Eminenin JmllD& falan 
filan ıibi. •• 

- Ey ••• Sonra? •• 
- Sonnaı efendim, uZlllm.,.a • 

lım Y.fı, eiz arasmda o deltlranlı 
dedi ı.na ten aranın tinci bura • 
larda? Dedim aranm elinimetlim, 
keneli dwletlim, ldtiadem hfaa 

Türicüsünü aöyliyeyim mi ?Y af .. 
ma yok, aöyleyim de o ayıın bay· 
gın meleme Nazlı ile yılan ıözlü 
Gülizar gönül eilendininler öyle 
mi? Yağma yok civanım, yaima 
yok! Bu türküleri aana on '3r IÖY· 
lemiler; o Gi.ftr Etem deailea 
kapkaç oğlu kopuk herif Je alım 
ayıııru yedeiine aoyıunıar seni 
marul aoyar gibi .•. 

çekini~un -..·! .,.., . .,~• ... l'Mıt..ı .,... ... , 7~ ...... .,.~ 

temiyoran mektupla •ir 
yer bildir, ben plip aeni orada 
dünya sözü ile hir söreJim ! 

Bucüalercle aizia ne Wr 8'I • 
Sana bizim gibi nazik nazenin 

dilberler yaramaz; biz ımladık 
biz, aana öyle dangıl dungı.ıl i&l• mek Ye cici annenin elleriaden ö-
varhlar yarar? püp ~uuını almak isterdim ~~ 

Naaıl ıenin Soakiro.lu bugün • petımden kollayanmı olduiu IÇID 

lerde mahalle aralarından ~ırdık. oraya ıelemiyorum. Ona :.ebe., 
ları tavukları p.lvarlarmm içine sen mektupla bana kbmeoin hi • 
tıkıp ~na bunlarla güz~!ccnem lemiyeceji bir yer bildir, bu ıe • 
tavuk çorbası pifiriyorlar mı? lip tenin gül cemalini oracıkta ıö
Oooh ! Pitiriyorlaraa afiyeden, ye reyim! Olmaz mı ben=tn toeun 
de, güle güle eme yap lrfa~cığmı ! yiğit, aslan lrfancıiım? ~lan u-

A benim canımın içi, he~-keeten lan da gel ıineme yaslan lrfancı· 
cici lrfancığım, bak, aenin ~~:n bir iım ! 
kaç gündür yeni yeni "llaniler Artik iki elin kanda da ~11& ha. 
düzdüm; itte onları da sa•1a gön· na çarcabuk bit cevap ya'I, dört 
deriyorum; oku oku da için açıl • gözle onu bekliyorum! 
ıın biraz: N azhdan daha kıymatb 

Çıkmış yolruş başına: Gör.ağrın.: 
Rastık çekmiş kaşına! Çakır Emine cariyeleri 
Irfancığım gel de bak: Eminenin mektubunu tatkm • 
Gözlerimin yaşına! lıklar içinde henüz okuyup bitir • 
Isırdım armudumu, miıtim ki akpm ıeç nkit, karan-
Akordladım udumu, lılcta çat kapı Etem damlao:lı. 
Bu sevda kırdı benim: - Hayrola Etem hu ..wtl 
Kollanmı, budumu! - Bak ıu kafacıiımal 
Oğlan pantalon ister, - Ne var kafacıtme? 
Yaram kantardan ister! -Garmez miMn w1111? 
Sevda gözlemesine: - Ne aarpıı o, ı.tm mt ain • 
Kantar kantar un ister\ yor? 
Gelincik al al açmış, - Y arddar ltafımı be! 
Kirezler dal dal açmış ; - Kim ,ardı? 
O şalvarlı Gülizar: - Kim yaracak, o Torna'Yida 
Sana kötü fal açmış! herıel•i yardı! 
Yemenimin oyası, - Sebep? 
Zerde yedim doyası! - Ne bileyim aebebini' Ben 
lşte senin de çıktı: dolqrrdım iki l&al önceai T opb.-
Yüreğinin foyası! pı taraflarında belld za•m::Sı il . 
Mavi salkım duvarda, rürüm diye ••• Bir de 'baktım bu et-
Bakracım yok, su var dr, ! toiluau uzattı kmlaaı },qma bir 
Kesem fakirdir amma: meyhaneci•, çatırdı laeai iGeri • 
Yüreğim pek hovarda! ye ••• Uzatmıyalna, airclik içeriJe •• 
İzmarit pul pul olur, Çöktük bir kenara. •• Var idi o ce-
Bana herkes kul olur! nahetin yanında UZU" .... boylu 
Sana da layık ancak: zayıftan bir de delikanlı! 
O harmancı dul olur! - Uzunca boJ.IU, zaJJftaa mı? 

...... 
- Ey ten ne J&Plm? 
- s-de efendim, amtmlJa • 

la llfı dedim ayıptır Sllbmz aibl 
hir olramatça efendiye biyle ıa
lmclılar. Bunan üzerine atımM ia • 
tecli o hana bir tokat.. Ben de tut" 
mü itteclim onun elini... itte o 
zanwn TomaTida kapmcııu muaı
nm Unriaclen kaim hardalı J& • 

plfbrcfı alnam ortMım-
- Yaaaa? 
- Ya p ! ... Bile oldu. Y anldı 

ka~acıpı, "°Mndı pe1mauı.r 
ıözlerimden atalı! B1ilm a6rün • 
ces kotlu oradakilerden Mıbç ki
ti, iötürdüler heni oracıktıki il&ç. 
çı dükWnma... Sardırdılar 7U&• 
mı; kalktan, ıeldim aiae. .. 

-Yaaaa? 
-Yaya! ... 
-Geçmif ollUn! 

- S.i olaamız elinlmetlim, 
kendi devletlim irfan Beycif'ım; 
(eliyle almnı ı&tererek) delil 
böyle bir kabak kafa, henim ca • 
nım kurban ol.un zatoma .•• 

- Peki Etem ••• Sen timdi ıit 
Jat bakalım yerine de bea yarıll 
ıider o herifin himiıi obıa Reha 
Beyi aöriiriim ! 

- ille veWcin tinci, amlar 1ra • 
famm içi fena ••• Ona aehep, beUd 
yarın ka•aman-em ... 

- Haydi aen ait, ben ıellr, .-1 
yarın yoklarım! 
Zanllı Etem boynunu büküP 

karanlıklara karqıp aitti-
Eminmin o iç pcıldayıeı mek • 

tubu üzerine Etemin bu hali tuSl9 
ttiher oldu ve benim macera ,....,.. 
1&111 ıim'1i yepyeni bir dnret• 
airdi. 

,(Dnanu ,,,,,) 
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ŞlL!JN[Q)AN ~UNDAIN 

Güzelliği gizlemiyen 
şemsiyeler 

icat 
edildi 

an Köpek balığının ağzın 
kurtarılan çocuk 

Fakir ve cesur bir gemiciye 
servet temin etti • 

~ 
lngiltere ve Avrı..ıp:t plajlarını 

ziyaret edenler burada. moda diye 
kullanılmakta olan te}' lere artık 
f&fmıyorlar. 

Avuç içi kadar mayolar, bol 
paçalı kadın pijamaları, kutru bil" 
buçuk metrelik güne~ şapkalar~ 

omuzlardan afağıya s~rlran porta· 
tif çadırlar hiç kimısenın gözüne 
batmıyor. 

Ancak ara sıra kumların ara·· 
ımdan i sanın gözüne muhakkak 
batan ve a ııları ke':)dine çekett 
yepyeni bir ıey çıkıveriyor, herke& 
ai arkasından sürükl~yor. işte fo. 
toğrafmı gördüğünüz ~u güzel kt
zm taşıdığı şemsiye bu cinstendiT. 

Bu şeffaf şemsiyey! icap eden· 
ler bir altın madeni bulmuı olduk 
}arını ıanıyorlar. Buna ıemsiyc 
aemiyelim, çünkü güne~ ışığın'! 
engel olamamaktad!''. • Şemsiye 
öy bir neıneden yapılm,!br ki gü 
netin ültraviyole şuaından bazısı 

bunlardan ancak S2S inj yak.ala. 
mak mümkün olabilm·:ıir. Geçen 
sene kaçaklar 17.208 ı.;.iydi. Yal · 
nnı Kahiredeki aıker kaçaklars 
12.198 kitidir. 

Almanl}adan Yahudi 
akını 

Avcıların bazı kere ayılar, 

kurtlar, ve ıaire vahıi hayvanlar
la nasıl boğuıtuklarını masal ve
ya hatıra teklinde elbet okumuı, 
veya dinlemiısinizdiı-. Fakat aşa
ğıda anlatacağımız şey masal, ve· 
ya hikaye değil, sırf hakikattir. 
Ve bundan on, on be§ gün evvel 
Japonya da F ormoz adasının An
king limanında cereyan etmitlir. 
Hadise aynen tudur: 

O gün bir Çin vapuru Anking 
limanına demir atmıştı. Biraz ıon
ra ııhhiye memurlarını ve Japon 
polisini taııyan iki motör vapura 
yanaşmı§, içindekiler de vapura 
çıkmıştı. Polisler yolcuların pa -

ıaportlarmı tetkik ederlerken dok
torlar da yolcuları gözlen geçiri
yorlardı. 

Bu esnada yukarı güvertede bir 
feryat koptu. Herke.s o tarafa doğ .. 
ru koıtuğu zaman denizde yed~ 

ıek1.z yatında &arıtın bir çocuğun 
çırpınmakta olduğunu gördüler. 

Almanyadan Yab~dı akınınnı Çocuk vapurun gilverleıinde oy · 
derecesini anlatmak için bir mi . narken her nasılsa müvazeneain; 
ıal veriyoruz: Yeni rejime ka- kaybetmit, denize yuvar!anmtştı. 
dar Almanyadaki Yahudi dok Adı Vladmir olan bu çocuk · 
torların sayısı 6.488., varıyordı~ Fransada yerleıerek zengin olmuş 
Ve Almanyada 50.000 cfoktora n; s bir beyaz Rusun oğlu5 du. 
bet edilirse yüzde 13 Yahudi dok· Zengin Ruı yaz tatilini bir ıe
toru bulunmakta idi. .Sadece Be-· yahatte geçirmeği terdh etmif, ve 
linde 3.000 Yahudi dcaklor varclı buralara gelmitti. Ayni vapurla 
ki bunların müıterileri daha çok Saygona gidecek, oradan da bat· 
zengin sınıftandı. ka bir vapurla Fransa ya dönecek-

Naayonal ıoıyali'Zm bata geç ti. . 
t:kten sonra yapılan ıavaş sonu . Seyyahın biricik oğlu Vladmir 
cunda 1934 de Almanya dan çı • vapurda herkes taraf mdan çok se· 
kan y ahudi dokto"l&:.nn sayısı viliyordu. Hatta gülmez yüzlü 

Çinli tayfalar bile bu mavi gözlü, 
~98 dir. Durum böyJc- devam e· 

san saçlı çocuğu oktarlarken yüz. elerse, birkaç yıl ıonra Almanya. 
lerinin hatları değitivor, ve inıa· 

da Yahudi doktor kalmıyacak de-I============== 
mektir. 

Yaşı üç, ağırlığı altmış 
beş kilo 

rumları hasta yurtlarma yardım i
çin harekete getirmektedir. 

bundan geçerok lafıyanm derisi ,.. 
Birletmjf Ameri

ka cümhuriyetleri
nin Maaaaçüset 
beyliğinde Gluçes· 
ter ,ehrinde yaıı· 

yan Jozef Randaz
za adlı çocuk üç 

Bu arada lrlanda ha.ata yurtla· 
rı için yapılan at kotu!arr piyango 
biletlerinden alınan par11 1934 so· 
nuna kadar 224.00!J. 000 doları 
bulmuıtu. Bundan 38 IJ00.000 do. 
ları hasta yurtlarına verilmittir. 

ne nüfuz edebilmekte:!;r, Halbu ._ 
ki pencere cam1ndan bu şuala · ~-:~ \~·.:..~· .""'.- iilll.l .• ,R"i~ 

1 r .:. : o;~ı·[.·)·· 
geçmez e • .:..,: . ·!:...' .• - -

Şemsiyenin bir fa yd:uı: Der is· .~ - · '.;ş:-:.~·-; 
ni yakıp kavurmadaT'l güneı bar ~.;· işçi kazalarına karşı yosu yapmak istiyen kadınlaradıl'. 
Ve bunların derileri beyazlığını il 
muhafaza etmektedir 

Almanların içtiği bira 
Almanyanın 1934 yılında al -

kollü içkilere harcadığı para 
3.042.000.000 marktfr. Adam ba 
§ına harcanan ıarap miktarı yı\ . 
da 4 litre olup bunun kartılığı 4 
mark 40 f eniktir. 

- Aynı yılda harcanan bira mik 
tarı 34 milyon hektolitre olup tu· 
tarı 2.206. 000.000 marktır. Yani 
adam batma 51,8 litre bira düt· 
mekte ve bedeli 33 milrk. 80 finiğ". 
bulmağtadır. Böylel;kle Alman · 
yada adam batına ydda 0,814 lit· 
re alkol ve 2.32 litre de ı.lkollü İç· 
kiler dütmektedir. 

Mısır ordusunda 
asker kaçakları 

lskenderiyede çıkan 'Larefor· 
me,, gazetesinin yazdığına göre, 
Mısır ordusunda asker kaçakları 
ftf:: ceym 711dan yıl~ art:r.e.kta .. 
dır. Harbiye nazaretinin bir teb . 
liğine nazaran asker ka1ı,nklarının 
sayısı bu yıl 18.455 k;.şiyi bulmuı, 

yatındadır, fakat 
1 ağulığı altını§ beı 

kilodur. 

Rakam oyunları 
Merakhlar için ralr•m oyunları 

hayli eğlencelidir. A~aiıda gör~ 
düğünüz beş takını ıa) ılar gere1c 
toplandıkları, gerek.sf' zarb:.dil
dikleri zaman yektinhn ayni ra
kamları ihtiva eder: 

Londrada ıon zamanlarda f ab
rika iıçilerinin kazalara kar§ı ko. 
runulmaaı gayesiyle b~yük bir mü. 
ze kurulmuştur. 

1934 yılında ıadece Londrada 
688 itçi kaza dolayısiyle ölmüt ve 
112.572 İfÇİ de yaralanmıştı. Bun
lara verilen tazminat yekunu 10 
milyon doları geçmekteydi. Bu 
kazalar Clolayııiyle adli tahkikatı 
ve hekim paraları da buna katılır· 
sa ıenelik masrafın 45 milyon do-

9+ 9 = 18 " ları bulmakta olduğu görülür. 
24+ 3 = 27 Müzede kazaların sebepleri_, 

263
+2 =265 karşı gelme tedbirleri ve buna 

47+ 2 = 49 
497 + 2 :::::499 benzer ıeyler canlı bir tekilde gös. 

.· teril~~ktedir. 

9X 9 = sı Sıtmanın zararlrrı 
24X 3 = 72 Şu hadise bize 111tma mücade-

263X2 - 526 lesinin önemini anlatıyor: Seylar. 
47X 2 = 94 adasında çıkan aıtma ıalgınmda 

497X 2 = 994 250.000 kiti hastalığa tutulmuf ve 
bundan yalnız bir bölgede 4.000 

lrlanda at yarışlarının kiti ölmüttür. Bunların arasında 
geliri ' doktorlar da vardır. Hastalığa 

lrlandanın iklimi ve sıhhi du · tutulanlara yardım için Hindi,tan
runm hasta yurtlarına l üyük bir. dan 50 doktorluk bir ırup yola 
önem verdirmekte ve ıoayal Jni. çıkmıttır. 

na gülümsedikleri binini veriyor· vapurun güvertesine çıkmıı bulu.: 
du. Küçük Vladmiri en çok ıe· nuyordu. ı . 
venlerden biri de gemini kaptanı Fakat bu esnada denizde tüy. 
idi. ihtiyar Çinli kaptan ekseriya ler ürpertici müthit bir ' mücadele 
bu sarışın zeki çoc.ukh kaptan köp batladı. Avını kaçll'ıldığım gi).. 
rüsüne çıkar, orada b-eraberce do- ren iri köpek balığı bu sefer Japon 
mino oynarlar, çay içerlerdi. balıkçısına hücum ed;vordu: illi 

işte annesiyle babasının üzeri· reçiıte balıkçıya tidd~tli bir kuy ... 
ne tirtir titredikleri, ve bütün ge- ruk darbesi vurdu. Ve balıkçinlıı 
mi tarafından çok ı~vHen bu aa- bir metre kadar havaya frladıft 
rıım, mavi gözlü çocuk her nasılsa görüldü. 
üst güverteden deni2e dütmü!tü. Cesur Japon havada müvazene
Çocuğun oldukça dalgalı ola~ de- sini liozmamağa muvaffak olmuf, 
nizde çırpındığını gören bırçok yalnız ditlerinin arasında bulunan 
kimseler çığlıklar koparıyorlar- ıivri bıçağı aağ eline s.hnı§tı. Kö. 
dı. Annesi de manzarayı gö~n- pek balığı bu aefer bahkçıyı yut• 
ce bayılmııtı. ~ak için sırt üstü dönlllÜf bir ha'-

Bu esnada bir dalia her nasıl- de hücum etti. Kork1J.nç ağzı, irl 
sa küçük Vladmiri v~pura yaklat- di9leri tamamiyle meydana çıli. 
tırmış, ve küçük çocu'< can havliy- mııtı. ~ 
le merdivenlerden sarkan zenciri Balıkçı hiç iatifini nozmuyor .; 
kavramı§h. Bunu gö,.enler derin du. Yalnız, balık tam Lendi hiza'4 
bir nefes aldılar. Çüukü bu ıuret- sına geldiği vakit tiddttle kendi
le çocuk derhal boğu~maktan kur· sini geri alını§, elindek! ıivri 1)1. 

tulmuştu. Şimdi bir tayfanın ıür- çağı da köpek balığm.."D beya~ 
atle denize atlaması, ve gemiden gövdesine saplamıştı. 4 
atılacak olan bir iple çocuğu bağ- Balık, arkaıında Jian"dan kil' • 
laması, lazım geliyordu. mızı bir iz bırakarak uzaklaıtt. 

Çocuğu seven tayfalar birbir - . Sonra tekrar dönerek büyük bit 
leriyle adeta yanşır gibi. sür'atle hiddet ve dehşetle Jaron balıkçt• 
soyundular ve denize atlamak için ımın üstüne yeniden b;ic:uma kalJC .. 
hazırlandılar. b. Japon bahkçııı bu ıefer de 

Fakat tam bu ıırada ikinci, ve ayni manevrayı yaptı. Ve denia 
birincisine nisbetle daha ıiddetle içinde olduğu halde İıpanyollanu 
bir çığlık ortahJı yenide~ allal< boi!',A döjy'-Ierin~e ~pıterdHded 
bullak elti. Çünkü vücudu tama· çevikliği gölgede bniken bir ma• 
myle denizde bulun&n küçük nevra ile kendisini geri atı. Ayni 
Vladmirin iki metre heriıindeki zamanda keskin uçlu bıçağını i• 
sular birdenbire karıtınıf, evveli kinci defa köpek bahğmm ıırtı4 
bir karaltı belirmif, sonra da üç na sapladı. l 

metre boyunda müth:ş bir köpek İkinci bir kan seli ortalığı kıp 
balığı kendisini göstl'!rm~ıti. kızıl bir renge boyadt. Bet dakik& 

Bu anda denize atlamak hu sonra da köpek balığr ıırt yüzü 
müthi§ köpek bahğmt". yem ol · dönmüf, bir halde dehizde görün· 
mak demekti. Köpek balığı ço - dü. Kanatlarını ve kuyruğunu ya .. 
cuğun etrafında bir .;ki defa do - vaş ya vat ıallryarak can çekİ§İyor .. 
)aştıktan ıonra çocuğu kapmak ve du. 
yutmak için yava, yavaş denizde Japon nalıkçısr bunun üzerin., 
ıırt üstü dönmeğe ba.'\!o.dı. Güver· yeniden bu müthi§ bahğa yaklaftt. 
tede bulunan halk çığhklar kopa- Elindeki keskin bıçağ1 birkaç ke
rıyordu. Çok sevdiklt"?l küçük ço- re daha balığın muhtelif yerleri· 
cuğun köpek balığı taT'cıİından na- ne ıapladı. 
ııl parçalanacağını görmemek i- Artık müthit canavar bir lef 
çin bir çokları gözlerin\ yumarak haline gelmişti. Genı:ci kayığına 
geri çekilmişlerdi. bindi ve köpek balığını kuyruğuna 

l~te tam bu ean~u:ıa inanılmıya
cak bir şey oldu. 

Tam manasiyle inamlmıyacak 
bir hadise! 

Köpek balığının çıktığını görür 
görmez limanda bulunan küçük 
bir balıkçı kayığı sür'atle vaka ye

bir ip bağladığı gibi k~ndisini tid
~elle alkışlıyan vapurdakileri he· 
yaz ditleriyle ıelamhyarak uzak
laıtı. 

Japon gemici bir müddet sonra 
hayatını kurtardığı çocuğun ba
basından büyük bir para aldı . 

r-ine yanatmtfı. Ve balık, çocuğu ---.,...-------·--
kapmak için sırt üstü J{'tnüp beyaz 
karnı görünür görünme~ balıkçı 
kendiıini ıuya atmıtt r. 

Köpek balığı yam baıina bir 
cismin suya düttüğünü görünce 
küçük çocuğa hücumd~n vazgeçti 
Ueriye doğru bir müddet uzaklaı· 
!!. 

Şarlok 
Holmes 

9 Büyük Hikaye 
Denize atılan adam fakir bi ':' tJ B 1 r arada 

.'apon balıkçısı idi. Hila gemi 

merdiveninin zincirine yap.,m., 210 Sayıfa 
olduğu halde duran çcc.uğa doğn; 

rr:aharetl~ yüzüyor, v~ "izında ıh· • 
ri bir bıçak tutuyordu. Hu esnada Fıatı 40 kuruş 
gemiden bir İp atmıtl!.ı dı. Cesu.. A k dı J • J 

· · · · ·· , ti k .. ··k .. n araca uesınue 
~emıcı ıpı sur a e '.lyU çocugun 

11 
• •• •• 

beline doladı. Ve bir~aç saniye Yakıt, kutup/ıanesı 
sonra da küçük Vladmir sağ salim · 
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12 EYL'OL - 1--. 

Türk i y .e ··c ü n;ı huriye t 
MERKEZ BANI< ASI' 

7191193& va.zlyetı 
AKTiF PASiF 

Ke•• : 
Alun. aH kilopam 16.355,7881l...!3.005.m76 
Buıknoı .. ------ • 18008.836 -
Ufakbk • 783..688. 70 

D•hlldeld Muh•blrler : 

Türk lıruı ---···-·-····· "L .898.089.11 

t •rlçtekl Muheblrler ı 
Alnn Saft kilogram 4.401.!78 6.190.763 28 
AJnnı rıhvili kabil Serbest dövi7.leı 1Of7.535.36 

H•zine T•hvlllerl : 

... ,,. 
41.703 !97.46 

.398 08911 

.. , .... ,. ··················-····-································ 
lhdyıt akçesi .............. : ........................................... . 

1 •t1avDldekt Banknatlerı 
Deruhte edflen evraı.ı nıkdye • 158.748.S63.

Kanonun 6 ve 8. lnd madde· 
1 erirre tevfi , 1n hazf ne tar1 
flndan va .i redf,aı 

~ l>enıbte edilen e\'TI ı naı.. tlyt 

1O.fi40380. -

1t38298 6' ba!uyesl ................................ _. J 48. 108 183. -
Kar fi b~ 11mamtn albn olarak 

Lire 

15.()()().000 . 
1 026.756.6i 

~8888:88~8888888~mı~~B88&888~Bm!~~ 

DOnYBDın en net ıs uzomıerini 
Görmek ve yemek istiyenler 

HergUn Topl,cepı harlclnde Bay Osman T. C. NUmune 
balını ,ereflend:rırrer • 

Pazar günleri caz vardır. 
~~:8888888888888888888~~~ 
--------------------------------~---------

~D~P~~~R.I 

TORI<· TiCAAliT ·BANKASI 
ICUPONLU •VADELi •MEVDUAT 

Deruhte ~dllerı evrakı nıkdye 1 · 
ı.~rşılığı l..1~8.74&S63.-

tedavült Oheten vuedilen fL 10.000.000. - 158. J 08 183 

Kanunun ı ve 8 ıncı mad· 
delerin" revfika" Hazin,. rara· I 10 ..... " aGI\ 

ftndın vaki redivaı n .. .u-au.oıau.-

Senedat CUzdanı : 
Hazine bonolan -············· ......... , L 1.500.C.OO 
Ticıri scnetlt"ı -············......... .. li.MJ.248 74 

!•ham ve Tahvilat CUzd•nı · 

l I >cruhır "Jilrn 4 vralu n-lr· 
A cyt nın lıarşı'ı~ e1ham •c 31 286 687.91 

rabviltı ıtlbari krnnetle 

8 ~rı be~r F.sha"' .. TıhTfltı • "-552.25~ 46 

Altııı u~ dövu üzerine nanııı ı .· st.534.54 
l ahilAı (fzrrinr avans 4.0.~4.9'5 80 

lıt l••edarlar········-·-----····----····· 
llluhteHf 

YellGn 

' 148.108183-

35 8:48 890 37 

406749034 

4500000-
10974815 74 

t67.0CJO.:i13.40 

TUrk Lir ... Mevduatı : 
Vadesiz -······· .. ······-·-······· 18.t68 80:". 
Vadeli .............................. 18.26880704 

11------ı 
wlz Mevduatı : 

Vıdesb 
Vıdelı ~:::::::::::::~::::::::::::: 1 f t.662.249.58 

.512.67S80 13174.9!~38 

Muhtelif ........... - ............................................ _ 6148164131 

Yekin 7.060318.40 

2 M•rt 1883 tarihinden itibaren. 
l••onto t ac'd~ ı l zere 8 1·2 - Altın [zerine avana yUzde 4 1·2 

Zayi cüzdan ve evrak j TIJ•tro · 18 U 
11 - 9 - 1935 çarı:ımba ıii· 1• Hu Diki• I• 

ııü Betiktqta Yeni malw.llecle bir Kadm ve •kek çamaıırlan 
cüzdan içinde 27 lira pN'a ile bi,· B~ bale fevkalid1t sinema pek yakında aabt nıaiazaaı açıyor. 
nıua1ene cüzdanı kuaLç versiaı ve tiyatroc~luk birletikt:Jderi pek (Dikit lı) ucuzluk ve yükaek 
iinnn ve ikamet teekettleri ve yakında temsillerine hqlıyacak aan'at metberi olacaktır. 
bir de terki tabiiyet iç~ıı muame- tır. (Sinema ve tiyatroc~,luk) bir 
leli evr•knna ait maamele -· letildilderi tN11apm1ze1a bGyük 
raaı ve terki tabiiyet harcı olan pa· zevk Jatatıcaktır. · 
ra makbuzunu zayi ettim. Bulan 
ları adreıime ıetirdik~ eri takdir 
de rf lirayı kendil...... ftftH · 
ğİıni aksi halde yenilet>,nİ alaca· 
inndan eskilerinin hiikuıü olmı 1 

ya-~b ederim. 
~-.......... 

de Saraian aobk N,, 2 evde\ 
Darlan oğlu laa. 

ZAYi 
10 - 9 - 35 salı pnü Kadı· 

köyden köprüye 3.40 da hareket 
eden vapurda fototraf ve filmle· 
ri •vi ~iı MkM Wbolmufbu'. 
Bialaa, sirbı:lCıe "Gfdı•a ........ 
ıetirdiii takdirde memnun edile· 
cektir. 

PAR DAYAN t .. A R PARDAYANLAR 

Hakikatei dışanda mltlüf stiriilttl • 
ler başlamıştı. Riljjlyert ile Katerin, 

başlan biribirine dokudata hal~e 
pencerenin demir pannaldıtıaa 7ak • 
laştdar. Bu anda Udıdnfn de dlfleri 
sıkrlmıtt rhlerl kan ~ dön • 
milş. burun delikleri a~lmrftt. 

Katerfn dö Medlçi y&T&f aesle: 

- Hanrt dö Gizden bqkasmı lire. 
rniyporum. dedi. 

Biraz daha, ite71, klprbln lblr 
ba)lna bakıınz. Malaafızlann arka • 
srncfan relen Mdl19~ rlnal7or ••• 
sunuz? .. 

- Evet evet .. Şimdi lirdUm. 
sıkıştmyor •. Bura,.. ftnllS 

- Sedfye artık ıldllemez. üali o
d~lerl bir anda yn1rlacaL Ve eter 
nu sıkıttırıyor. Buraya Yannta per • 
dostumuı Krue Nan.r kraU~nt .ta. 
nrrsa pek tuhaf bir ,ey ıeçeeekl 

Hanrf d6 Gb otu kadar athaıyla 
köprflniln Bzerfnde ilerliyor ahalf7e 
gülllmsemeler ve baı lpntlerf ile kar 
tıhk veriyordu. 

Ara sıra: 

- aYIUJll katollk dhd! diye.,.,. 
nyor he7eeana relen halk da: 

- Yqum katolfk dbtL .Yqum 
Giz .. Kahrolnn dlulaler ! lklerlal 
lıiatın batıra tekrarlıyoranb.I 

Bu manmra miitlılf eldata kadar 
rüzeldf. Garet 81111 eterlere bludt. 
kıymetli laflarla atlalil, parlak, sırma. 
ıl ipekli elbiseler sfymif olan sen70r • 
lar bqlanndakl l&Pkalann tatlan 
" paİ'layaa elmulan ile pek rUsel 
rlrlnl:rorlardı. 

Pakat bunlann en rfizell, en mah 
tefeml relalert bulmn llanrl dl Giz. 

dl. Bu adam, yirmi yqlamda uzun 
borlu, mağrur ytizltt. mütenuip vil • 

eutlu bir delikanlı ldJ. Omuzunda 
maTI ipekten bir manto dalgalanıyor, 
ppkuı iç aıra iad.ile stislü bulunu • 
yordu. 

Ahali: 

- Giz!- Giı" ! diye hay~rken Ka-

Kainin di llledlfl'nln ojlu DIUc d' An· 
/um.Dl Htlık adamı llanf'll TtnNlll 

terin dö Medl~ ·a1vr1 tırnaklarını a • 
nena batırarak allnf 1Mlerin1 din • 
liyordu. 

Uzakta Debarre sokafındaki kfiçWl 
evde, Mart Ta§enln odasında · Fransa 

kralı bapnr metresinin ıöstlne ru . 
h7Uak u1117orda. • • • · 

-13-
HALKIN SESl HAKKIN SESlDlR 

Şövalye dö Pardayan Janın çık
masını büyük bir sabır&1zlıkla bekle. 
mitti. Onunla kon11f11'8ia karar ver. 
mitti. Fakat ne siylemek istiyordu• 
Kızmı sevmiı oldufunu .mu? Onunla 
evlenmek istediiini mi? Belki düşün· 
cesi buydu. UJdn henüz ne istedijini 
de bilmiyor yalnız genç kızın annesi. 
le konqmafı arıu ediyordu. 
Janın evden çıkarak yaklqmakta 

olduğunu görfince hemen aklında din
liyenlerl heyecanlandıracak bir söylev 
(nutuk) hazırladı. 

Fakat ne çare ki siyah elbiseli ka. 
dın tam yanından geçerken söylevin 
en mühim bir kısmı saydığı batını u
nuttu. Atzı açık kaldı. Jan geçti ve 
Şövalye de şapkasını çıkararak onu 
sellmladı. 

O vakit söyliyeceklerini söylemek i. 
çin Sen Denis sokağına kadar gitmeğe 
karar verdi • . 

.,Şövalye, kadınla görüşmek için en 
~do~! yolun onun evine gitmek oldu
ğu .. düşünememişti. Fakat heyecan
lr Z311a1&nlarda her şeyi düşünmek 

milmk'Jln olamazdı. 

Birdenbire, ne olduğu anlqdmayan 
bir sademe ahaliyi darmadatm etti .. 
Jan da bu esnada halkın araama ka. 
rışarak gözden kayboldu. 
Şövalye herkesi ite kaka kendisine 

bir yol açbyaa da bir ttlrlil takip etti
ti kadını bir daha bulamadı. 

O vakit gittikçe blrlbirlne sıkıpn 
ahalinin akışına kapılarak Pardayan 
da onlara kanıtı. Onlnde kol kola 
girmiş iri vücutlu, kalın boyunlu, 
kırmızı yüzlü Uç adam ytlrflyor ve 
halk da bunlar geçerken: 

- Yaşa Kerviyer, yap Pezu, Yaşa 
Kruse !.. diye bafınyordu. 
Pard~yan kendisine yakın bulunan 

birisine: 
- Bu üç öküz kılrkh adam kimdir? 

diye sordu. 
Kıyafetinden kibar zümreden birisi 

olduğu anlaşılan bu adam yan gözle 
Şövalyeye baktr. Fakat beUndekl kı • 
Jrcı görünce nazik bir taTirla cevap 
verdi: 

- Nasıl Mösyö .. Tahta köprü ku • 
yumcusu Kru.se)i, Ruva dö Slsfl so • 
kağı kasabı Pezuyu. flnlvenfte kitap • 
çısı Kereviyeri tanımıyor musunuz! 

BilhaMa Kerevlyer gibi bir adamı 
Sen .. tuvan sokağına vardıjl za · nasıl oluyor da bilmiyorsunuz? Bun

man .bir fırtına kopacağı zaman deni- dan da kitaplarla ufTaşmadıfınız an. 
zln değff.llltsi gibi Parisin manzara • laşrlryor mösyö. 
ınnda bir değişiklik olduğunu gördü. 

Kibar ve Adi halktan ibaret bir kala. - Kusura bakmayınız! Drşardan 
balrk Luvr sarayına doğru gidiyordu. geliyorum. Ah, demek oluyor ki hu a
Büyük cadd.e şimdi her kafadan bir damlar kuyumcu, kasap ve kitap~ı 
ır,e3 çıkan bft1Uk bir insan nehrine ha! .. Ne ise, hunlan gördüfUme mem· · 
dönmUıtD. 1 nun oldum. 

· Acaba ne oht,vordu? - Bunlar Mösyö dö Gtzln ttç büyük 
Pardayan, yirr.ıi adım llerir;nde ytlril- dostudur. 
yen siyah elbisl~ kf!.~IJ!dan gözünü a·, - Bunlarrn dostluğu Mösyö dö Gi. 
lırmı1.ordu. . 1 ~ ze bir ıeref verlıor ha I · 

. . ' 
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Deuıeı ~~nıınoıınrı u~ umanınrı ıır etme t mum ıdnres : t ınnıarı 

Amele için % 70 Tenzilat 
15 Eylül 935 tarihir.c:.:en itiba. en be1 kişiden mürekkeb olmak ve· 

ya beş kişi ücreti vermek şartile Aydın hattı dahil ve Erzur'-m • Sarı 
kamıı, Bursa - Mudanya Samsun Sahıl hatları hariç olma1• üzere bi 
tişik ~ebekedeki istasyonlb.rın herhangi birinden diğerine •·, bu imali 
veya işten dönmek üzere .r.eyahat ; decek amele için 7o 70 t,..hzilit y;\ 

pılır. 

Bu tenzilattan istifa~•; etmek ., teyen amelenin bulunduk.arı yeri_ 
en büyük mülkiye memu. undan ve bu memurun bulunmad~~ yerlerdt 
köy ihtiyar meclislerinden birer Ved ika ahb istasyonlara g:>ıstermeleı 
lazımdır. 

:?azla tafsilat için istaeyonlar.ı müracaat edilmelidir. 
(2515) (5416) 

Muhammen bedeli 4 ... 75 lira olan 19000 kilo muhtelıl eb'att'. 
çinko levha 11 Birinci T e~rin 1935 Cur:ıa günü &a.at 15,30 da Arıkar r 
da İdare binasında kapa, , zarf usı lü ile aatınahnacakdır. 

Bu işe girmek isteyrı!lerin 320 liralı:< muvakkat teminat ile kanu· 
nun tayin ettiği vesikal:ıu kanuıa un 4 ncü nıaddesi mucibiı!ce işe gir 

meğe kanuni manileri hu1unmadıi, na dair beyanname ve kkliflE>rin~ 
ayni giin saat 14,30 a kac..ar Komr iıyon Reisliğine vermelcı-i lazım 
dır. 

Rotbart 
Superllne 

T,raş 

bıçağı 
10 tanesi 

100 kuruşc-

MondExtra 
Gold tıraş 

bı~ağı 
10 tanesi -

75 kuruı~a 

Her 
yerde 
satılır. 

iKTiD4RSIZLIK 
V"KiTSiZ iHTiY4R LIK 
BiTKiNLiK. ... 
iSTEKSiZLiK 

I .............. __......_ .............. __..._ ..... .. 
~r· .. K·i·M··9··A·G .. E .. R· .. ··: 
~Hüsameddinl 
ii Umumi idrar tahlili 100 kuruştur., 1 Bilumum tahlilat Eminönü, Emlak 

1 ve Eytam bankası karşısında lzzet
bey hanı. . 

Bu işe aid şartnamr.!r.• parası?. olarak Ankarada Mal7~rne daire 
sinden ve Haydarpaşadn leslim ve sevk mi.ıdürlüğünde dcı ğ1tılmaktd -~BELGEVSEKLiGi 

:::n nıız:.-:::: ..... a ı wı wwwues:m :::::=:::ı 
ZA Yt. - 32886 numara ve 31 

Mart 1930 tarihli beyannameye 
ait Jıta.nbul Gümrüğü ltha!it mü· 
dürlüğünden alm!§ olduğı-.ınuz 
202/10087 numara ve 24/2/ 931 
tarihli makı>uzu zayi ettik. Y eniıi 
a1~ağından eskisinin hükmü ol· 
madığı ilan olunur. 

dır. t5408) ..... ~YORGUNLU~ 

Muhammen bedeli 60 l.in lira o! an 1200 ton katran yağ: ~5 Birine.: 
Teşrjn 1935 Cuma günü ıtı..at 15,30 da kapalı zarf usulü ile ı\nkarad;, 
ldare binasında satın alınıcakdır. 

Bu iıe girmek isteyeı~~t rin 4251.J liralık muvakkat teminat ile kanu 
nun tayin ettiği vesikaları -. kanuıa un 4 ncü maddesi mucibiı,ce işe gıı 
meğe kanuni manileri buıı.nmadığrna dair beyanname ve t<>kliflerinı 
ayni gün saat 14,30 a kac.~r Kombyon Reisliğine vermeleri ı~zımdır . 

~o~ 
~ULUNDUGU 

. YERE OGRAYAMAZ 

Gramofon Türk Limited Şirketi 
~ ........... ..-. 

Bu işe ait şartname!~:. 300 kurut mukabilinde Ankara .,.e: Haydaı 
şa veznelerinden parası&. olarak a~ ınabilir. "2511" "5417' m:::u Dr. H A Z 1 M :m::n 

1 Muayenehane.9ini, Beyoğlu BekAr 1 
paıa ı-e:znelerinde satı im :1ktadır. ( 5405) Muhammen bedeli 5807 lira 4 kurut olan 37 kalem hırdavat sokağından Hamalbaşı tramvay cad 

malzemesi 20 - 9 - 935 cuma günü saat 10 da kapalı zarf usuliyle :1 desi <lngiliz Sarayı karşısında) 1 
H d d b. d h'I' d k' b' . . . I k . i 26 :numaraya nakletimştir. 

ay arpa§& a gar ınas. a ı ın e ı ırıncı ıg etme omısyonu ta- "/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...,.._ 

rafından satın alınacaktır. 
Muhiimmen bedeli 3000 lira olan Devlet Demiryolları A.nkara U. 

mumi lda"'e binası çatı kı.tı kalörH er teoisatl 25/9/ 935 Cuma günü 
saat 15 de kapalı zarf uscliyle A:ıkarada Umum Müdürlük Hnasınd< 
ihale edilecektir. Bu iıe girmek ist.!yenlerin 225 lirahk muv.-ıl.kat \t~mı . 
nat iJe kanunun tayin ettvği vesik3. • arı kanunun 4 üncü maddesi mud 
binee ite .prmeğe kanunı maniler bulumna.dıjına dair Bevbı.na.me n 

teUif~i iJnr gün saa~ 14 de kadar Cer dairesi Komisyo.ı Reisliği 
ne vermt!ıeri lazımdir. Bu işe ait şartnarne:er Ankara ve H-. ydaıpa-

Bu ite girmek isti yenlerin 435, 5 liralık muvakkat teminat verme

leri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla ve bu ite girmeğe manii ka· 
nuni bulunmadığına dair beyanname ve teklifleri ayni gün saat ona 

kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

ZA Yl. - Kaaımpaşa ukerlik 
§ube.inden almıı olduğum terhis 
tezkerem He nüfus kağıdımı ve 
1142 ıicil numerolu toför vetika.
mı kaybettim. Yellileri ~ 
ğmdan diğerlerinin hükmü yok • 

Bu İ§e ait şartnameler parasız olarak Haydarpafada gar binası tur. 

dahilindeki komisyonda dağıtılmaktadır. (5181) KADR! 

PARDAYANLAR PARDAYANLA1. 59 -
- .. •et Mösyö, bu üç kahraman di

ııiıı mukaddes koruyuculanndandır. 

Hangi dinin? 
- Hangi dinin mi, bizim dinimizin.. 

Katolik dininin .. Paıınnın, kralın, kra
Jiçe.nin •illetin, büyük Gizin kora • 
duğu, uğrana canlarını vermeğe ha -
zır olduğu dininl 

- Pekala ama, dinimiz ne istiyor 
ÇüDkÜ bu kndar adamın koruduğu 
bu dinle benim de alakam var. 

- Dinimiz ne tui istiyor dediniz! 
Dinleyiniz! 

Bu sırada P.ardayan Tahta köprü -
nün yanına varmıştı. Burada yıkıJmış 
bir duvar gibi uzun şiddetli bir sade . 
me ile dalgalanan halk: 

- Yaşasın Giz! J{ahrolsun Hüı;no
lar ! diye bağırıyordu. 

Kibar kılıklı adam : 
- Duyuyor musunuz. Vox Populi, 

Vox Dei! 
- Affedersiniz.. Ben İngilizce bil -

mem. 
- Bu ingilizce değil Iatincedir (Hal 

kın sesi hakkın sesidir) demektir. 

- İşte öğrenilecek iyi bir şey .. De • 
mek bu anda Tanrı "gebersin dinsiz -
ler,, diye bağırıyor .. 

- Evet Mösyö! Tanrı yaratmış oJ
duğu kullanmn sesiyle, bugün ~liş. 
le Parisi şereflendiren ve Luvr sara
yına gitmek için Tahta köprüden ge
çecek olan büyük Gizi alkışlıyor •• Ya. 
şasrn Gizl.. Knhrol!'ıun Bea.rn, kah . 
rolsun Albre? 

Bu anda kibar adam ahalinin sa . 
demesfyJe Pardayandan ayrıldı. Sün • 
IÜ ve tüfekle silahlı kuvvetli bir as
ker müfrezesi yaklaştığı haber veri
len Hanri dö Gizin geçmesi için köp. 
rü civanndakt halkı dağıtıyordu. 

Pardayan, köprünün ağzında sol 
tarafta bulunan yarı harap bir eski 
evin karştsmda durmuştu. Ubür ev
ler, damlarına kadar seyircilerle 
dolu olduğu halde bu e~in pencerele
rinin kapah olması metrul< olduğunu 
anlatıyordu.: 

Şö,>alye bu evin karşısında ve sağ 
tarafta bulunan e";n de öylece kapalı 
olduğunu ve yalnız bir penceresi ara. 
lık olup bunun da gayet sıkı bir de
mir parmaklıkla muhafaza edilmiş 
bulunduğunu gördü. 

Pardayan bu demir parmaklığın ar
dında. ve karaniıkt.a bir an kadar dı • 
şarda: 

- Gebersin Ilügnolar!. se~iyle orta
lığı çınlatan ahaliye ateşli bakışlar 

fırlatan bir kadın yüzü görür gibi 
oldu. 

Niçin? 
Bu esnada Pariste Hügno yoktu, ol

sa bile saldanryorlardı. Bununla bera. 
her Sen Jcrmende yapılan sulhe gere 
Protestanların Pariste emniyet içinde 
yaşamaları temin olunmamış mrydr. 

Pardayan kuyumcu l\.ruse, kasap 
Pezu, kitapçı Kcreviyerin halkın için
de dola:.-mr.ak ba:r.ı emirler verdiklerini 
gördü. Bunlar köprüden geçtikten 
sonra daha şiddetli olarak: 

- Dinsizi yakalayın~.. Bcar.o ge • 
bersin, Albereyi suya atrn ! diye b.ı. 
ğırmağa başlanıyordu. 

Nihayet Krusc, Pezu Kereviyer 
Şövalyenin üç adım uzağıuda köprü • 
nün son tarafında durdular. Şövalye: 

- Galiba bugün çok feci şeyler 
göreceğim! diye mmld:wdı. 

Bu anda Kruse haykırdı: 
- Ah, ah,! Bak Biron geçiyor! Bak, 

hain topala bak?.. 

• 

J{ercl'iyer ilave etti: 
- Senyor dö Malassiz Mösyö dö 

Mesmesi de beraber! •• 
Pezu bağırdı : 
- Sen J ermen sulhtinii imzalayan

lar!.. Kaluolası Hügnolarm dostları .. 
Kuyumcu topalhyan Bironu göste • 

rerek alaylı bir sesle: 
- Kendisi gibi yarım yamalak, lo· 

jal bir sulh! dedi. 
Bunların etrafında toplanan halk 

tepinerek: 

- Sen Jermen sulhü yerin dibine 
geçsin!.. Onu imzalıyanlar kahrol -
sun .. Hügnolar gebersin? diye bağır -
dılar. 

Kruse* Pardayanın bir kadın yüzü 
görür gibi olduğu pencereye yaklaş -
tı. Bu sefer parmaklığın arkasından 
bir erkek göründü. Bu adam Kruseye i 
şaret ederek kayboldu. 

* * * Birkaç dakika için köprünün sağ ta. 
rafında bulunan bu evin içine girelim. 
Gördüğümüz bu demir parmaklıklı 

odada uzun boylu, zayıf, siyalt elbi -
seli kafası yırtıcı kuşları andıran, 
akbaba burunlu, kesktn bakışlı bir 
kadın geni§ bir koltuğa oturdu. 

Bu kadın ölen kral ikinci Hanrinin 
dul kansı dBkuzuncu Şartın annesi 
olan I\aterin dö Mediçi idi. 

Bunun yanında da, dinç muhteşem 
taVTrlı, aktör kıyafetli riyakar ba • 
k.ışh bir adam duruyordu ld bu da mü 
neccim Rüjjiyeri idi. 

Bu iki kişi orada ne yapıyorlardı? 
Bu müneccimin kraliçeye kar~ı hür

metten çok okşayışı andrran tekllfıdz 
muamelesi nasıl bir esrarengiz Rebep. 
ten ileri geliyordu. 

Katerin sinirli sinirli ayağmın ucu
nu yere \-uruyor, halinden çok sabır -

sız olduğu anlaşılıyordu. Bazan hır. 
sından titriyordu. 

Rüjjiyeri gülümsiyerek: 
- Sabırlı olunuz! Sabırlı olunuz! 
Katerinciğim. dedi. 
- Reae, o kadının Pariste bulun -

doğana emin misin? haydi, söyle bu
nu nasıl anladııı •• 

- Tamamen eminim. Navar krall -
çesi dün gizlice Parise geldi. Jan 
Dalbre muhakkak bazı mühim kimse • 
lerle görüşmeğe gelmiştir. 

- Bunu nasıl öğrendin Rene? Söyle 
dostum ,söyle!. 

- Onun hizmetine verdiğiniz Beam 
ıl güzel kızdan. 

- Alis dö Lüksden mi? 
- Evet, ondan! Bilseniz bu kız n~ 

kadar sadık bir casustur! 
- Jan Dalbrenfn 'bu köprllden geçe

ceğine emin misin? 
- Eğer buna emin olmasaydım 

Kruse, iPezu, Kereviyeri buraya çağı
rırmıydım. Siz Paris halkmın bu co~. 
kunhığunu Hanri dö Gizi alkışlamak 
için midir saıuyorsunuz? Sabırlı o • 
lunuz Katerin, §İmdi her şeyi görür -
sünüz? 

Katerin dö Mediçl, ellerini oğu~tu • 
rarak: 

- Ah, şu Jan Dalbre mel'ununa ne 
kadar kızıyorum. llanri dö Gizin o 
kadar ehemmiy.et.i yOk. O benim elim 
dedir M 'VUit istensem mah edebi. 
Jirim. Fakat '.Rene, benim için bu Jatt 
Dalbreden daha müthJ~ bir düşman 
düşünülemez... Ah onu burada bir ke. 
re ele geçirsem •. Dişlerimle boğaca. • 
.Y.ım ! sözlerfni sö~ le.eli. 

- Adam sen de.. .Muhterem kra • 
llçem .• Bu fşf Parls halkına lnrakınJl.ı 
Bakınız, 1şte ahali hazırlanıyor. Gö • 
rünüz, dinleyiniz .. Bu manzarayı gör 
mek znhmete değer l, 



tmın elini sıkar dütmüı çorabını çek

ınek için eğilmiı olan bir kadın itc:fainin 
eteğindeki düğmeleri de vida gibi 18-
rUr. Genç kız kaçar. Çarli de fabrikanın 
içinden onu kovalar ve yolda karJisına 
ne kadar makine çıkana hepsinin ote· 
lindeki vidalan ya sıkıttmr, yahut gev· 
tetir. Bu it fabrikada büyük bir kanıık 
lık ve telaıa sebep olur. 

Şarlo birden bire mllteaaddit oparUSr· 
lerin tekrar ettiği bir ses iptir. •ve çevre
sindeki beyaz perdelerde bndlni birine 
gönderen direktörün kızcın suratını g8· 
tUr. 

Direktör aynJ zamanda iffllere ye
~ ~ ve böyle vakit gaip edilme
llntn 8nftM ~ ,eni Mr otomatik 
trıakinayi muayene eder. Makinayl Şar
lo üzerinde denemeğe karar verirler. 
llaıdne Şarlo'yl bolumdan yüaladılr 
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Şarlo burada dansörlUk Polet kasa
darlık yapmağa baılarlar. Burada Şarlo 
itin aık sahifesine geçmektedir. 

işte bizde Şarlonun eserinin zayıf 
noktasını burada bulduk. Onun gülU§ü 
acı ve kuvvetli olmakla beraber filmin 

müsbet kısmında Şarlo zayıflamakta ve 
film yapmacık gibi görünmektedir. 

Barda çalııırken bir harp patlıyor. Bu 
müthiş bir aavaıtır. Her ikisi de gönül· 

lü yazılıyorlar. Sonra tekrar karşıtaıı

yorlar. Kadın hasta bakıcı olmuştur. Ve 

artık sefalete dönmek istemiyor. Şarlo 
tek batına, diğer bütün filmlerinde ol
duğu gibi kimsesiz, zavallı yoksul ola· 
rak dönüyor. Şarlo burada bana dedi ki: 

- Ben tabiatım da olmiyan bir iti 
yapmam. Ben bir fertciyim ve sosyete 
ile devletin üstünlüğünü kabul edemem. 
Bunu özünden gelen bir ihtirasla söyli-

yordu biz de bu büyük yaratıcının acık
lı noktasını hissettik. 

Onunla uzun uzadıya konuştuk ve fil. 
minin sonuna doğru kuvvetin artacağı-

na azalmakta olduğunu isbata çab1tık. 
Fikirlerimizi reddetmek içiin bizimle u-
sun uzadıya münakaşalara girişti Fa
kat kendisUe Genel kaidelerden bahset· 
mek isteyince tekrar kendini toparlıya
nk bize: 

- Arkadatlar dedi: Bugünkü konut· 

22 s - -

Memleket mektupOaro 

rine ait rümüt mecidiye ve ecza· 
ııdır. Bu bavalide tedavül eden 
ıümüt mecidiye kararu&lıiı yü
zünden tüccar eanaf hıılk ve me · 
murlar büyük sarara uğramakta 
ve bir memurun aldıtı maaıı ade 
ta yarıya indirmektedir. Çünkü bu 
paraya ait piyasa bem~n her gün 
değitmek ıuretile gayri müıtekar 
dir, ve yükselip indikçe zararl . 
olmaktadır. Ancak hülıUınetimi · 
zin bu saltanat parasını 936 Şu· 
batından itibaren piyaiadan kal 
dıracajı haberi bura bıılkını çok 

mamız bana bir kaç haftabk it ve dü
tünceye mal oldu. 
ve ili ve etti: 

Filmin sonu size anlatmıı olduium 
gibi biterse eserin bozulacağını sanıyo-
rum. 

Ona dütUncelerinin mantıki olmacbfı 
nı ve kahramanlannı daha pqinden 
mahkGm etmekte olan bedbinlik felse· 
fesinin doğru olmayacağmr anlatmağa 
çalıştık. 

Bizden ayrıluken Şarlo münakapmı· 
zı ciddi nlr ıurette dll§üneceğine ve bu 
gUzel film için daha clveriıli bir son a· 
rayacatına ıaz verdi. 

ıevindirmiı ve herkeı o günü belr 
)emekte bulunmuıtur. Cı.iimüt me
cidiye ve ecza11nın piyaıadan kal~ 
dırıtdıiı ıün bayram yaı;.ılacaktrr. 
Urf anın gezip eilenece' bir çok 

bahçe ve eğlence yerler• var1& da 
bunlar içeriıinde kayda çok de· 
ier olan Anzeliha dır. Anzeliha 
bir çok ajaçların süslediii kame· 
riyelerle türlil büyük park tek· 
lindeki bahçenin ortasındaki ıöl. 
dür. Tarihi, efsanevi hatıralarla 
dolu olan bu bahçeli ralün ıula. 
rmda binlerce balık vardır. içeri· 
sinde çok geçkin yaılı olaalan da 
mevcad bulunan bu balıklara ldm 
ae tarafmdan dokunulmaz. Bill· 
kia herkes darı ve 1&ire balık J'• 
lerile onları beıleyerek ,..uı.. 
maluua bir itikatla HY&K .U-. 
ÇolC tüzel " tairane bir halaçe o· 
lan AmeHhada obırup adeti ~ 
lileten balıkları aeyredere1' sün 
geçirmek pek hotbır. Amelilian111 
yanmda peyganber Halii lbrahl· 
me ait muhafazalı bir mezar va.
dır. Efsaneye ıöre peypnber lb'
rahim hu taraflarda atete bira• 
lalm11.Halk baraımı çok ziyaret .. 
der. Gezıinlerde burasını ıönn~ 
den silmez. /~ 

Bamye IUJU namile anılan me· 
ıire yeri çok ıirindir. Bamya acha 
dairi ıu ıoiuk ve pek iyidir. Bil· 
buea pazar sinleri bu taraftaki 
ağ~ altları çok kalabaiık bir maa 
zara arzeder. Urfa.da b~~&)!f·ıu 
ma ve imar faali79ti ...... ..X..af .. i 
bamızm her tarafmda yapılmakta 
olan modern binalarda Hükfimet 
daireleri ilerde ıehri çoli .U.liye. 
cektir. 

.Brkeklerin 
nasıl teshir 

edildifini 
anlatıyor; 

Cesaretim kınlmIJtı. Bir ~ok reat 
kızlar zengin izdivaçlar yapmata mu. 
vaffak oluyor ve mes'ut yaııyorlardı. 
Halbuki bana hiçbir teklif vaki olmu
yordu. Bir gün bir çinrene kızı, senin
ki gibi cazlbeais bir ten, parlak bir 
burun ve yağlı görünen bir cilt erkek. 
leri uzaklqtmr dedi. Ve krem köpük
lü Tokalon pudrasını kullanmamı taY 

siye etti. Bu pudranın şayanı hayret 
tesiri, o etine kadar kullandJiım bü • 

ttln pudralardan bUsbUtUn başka ol • 
du. Yüzümdeki bütün parlaklık izle • 
rini silmi~ mUnbesit mesamatı gider
miş ve didime bir erkeğin kalbini 
teshir edecek mat bir güzellik ve ta • 
yanı hayret bir taravet nrmi§tir. 
Yalnız bir defa pudralanmak l»ütüa 
rtln veya bUtün gece için klfidir. E
minim ki krem köpüklü Tokalon pud
rasını kullanan her kadın hem~n seh. 
har bir sevimlilik temin edebilir. 

> 
~ .. 
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Kirahk daire 
Kabataşta, Sedüstünde Çüruk

sulu Mahmud Pata apartımanında 
gayet güzel manzaralı büyük 

beş oda ve bir sofalı, mükellef ha· 

mamlı bir daire kiralıktır. 

Tramvay istasyonunun hemen 
yanındadır. Taksime de y.•l.mdır 
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Yüksek Mühendis Mektebi 
Arttırma ve Eksiltme 

komisyonundan 
Tahmin 1. inci ihale eksiltme 
bedeli pey akçası günü sa3.tİ 
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