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Uluslar Kurumu toplantısının 
bizi istila için 

ikinci celsesinde Habeş murahhası " ltalya 
behaneler buluyor ! ,, dedi . 

DtaDyan Darr ~en~eyö terrll< *.ttö 
soooo kişiyi daha silah 
altına aldılar 

Yeni sevkiyat devam ediyor 
Uluslar Kurumunun arayı bulma 

heyetine T. Rüştü Aras da seçiliyor 
ingilizler : 11Uluslar Kurumundaki 56 

millet birlik oıuı·sa italya harp 
edemezı,. diyor 

lngiliz Somali•i hududuna getirı len Hind cukerlerinden bir görünüf 
• 

Bir lsviçre gazetesi pot kırdı : 

" talyaınn · Anudol 
.. .. ' d d. gozu var e 1 Resmimiz, Belçika Kralını, karısı-

• ' ' nın cenC12e alayında gösteriyor. Kra. 
Baron Aloizi derhal Tevfik Rüştü Arası ıın kotu sarılı ı•e yüzü pansmanlıdır. 

l'üzünde de mateminin derecesi 
dostça ziyaret etti ve gazete potunu · ,,örülüyor. 

Ankarada meşhur bir 
tayyareci parçalandı. 

Foker tayyare fabrikası direkl6rll 3000 
metre yUksekHkten düşerek Uldtl 

Ölünün cesedi Hollandaya 
hava yoluyla gönderilecek 

Ankara, 5 - Dün burada feci bir~ 
tayyare kazaı;ıı olmuş, bir kaçgünden )' 
beri şehrimizde bulunan l<.,oker tayya
re fabrikası direktörü Holanduh tay
yareci Baron Gerhard kendi tayyare. \ 
sile u~uş tecrübeleri yaparken tayya
resi par~alanmak suretile düşmüş ve 
ölmüştür. 

Parçalanma hadi~~j yerden :~ooo 

metre yükseklikte cereyan etmi~tir. 

Tayyare bu irtifaa çık tık tan sonra a
şağıya inerken birdenbire kanadlan. 
nın geriye doğru kırrJdığı, bunu müte
akip, tayyarenin pat'~a)\ln<lığı görül
mUştür. 

Tayyare par~.alandıktan sonra par • 
çaları ha'ıı meydanı ile çiftlik arasın-

ilDld Q!ı]ıın•• :.1 - .:....t--~-- rı- " ~ 

-n.iniw o• udi" 'el• ıtanmınt)aeair- bi. 
halde bulunmuştur. Cenazesi yarın 
yapıJacak törenden ~onra llolandnya 
gönderi1ecektir. 

Ankara, 6 <Telefonla) - Bugün ve. 
ya yarın Holandadan bir tayyare ge. 
lecek, bir kaza neticesinde ölen tayya
recinin cesedini alıp Holandaya götü
recektir. 

Bugün yıldönümü kutlulanan 
Yuoaslarya Kralı Piyer 

(Yazısr 4 üncü sayla.da) . 
tamir ·etti Fransız akademisinin 

Resmi Fa•ist gazete de şöyle yazıyor Jugatı On gemiden mürekkep 
Türkiye hakkında 50 yıl çahşma- Y u n an fi I osu 
ltalyanın hiç bir 0~;~am~~~:0~1 20 Eylülde 

emeli yoktur! d.~~::~·:·i~to~~:trin~;ı;,::,·~:: Islan bula geliyor 
(Yazısı 2 nci sayfada) 

Fabrika yapılma esnasında iken .•• 

Zonguldak" Sömi 
antrasit,, fabrikası 
• • 
lşlerneğe hazırlandı 

Ne vakit açılacak? neler istihsal edllecek? 
ne k4r temin edecek? kaça mal oldu? 

(Yazısı 2 nci sayfada) 

ni 50 yıl evvel başladığı li'igati z • 
1 dün bitinniıtir. engın program a karşllanacak 

Bu eser, "Zygomatique,, keli • 
meaiyle bitmektedir. 

Kelimelerin anlamlarına daha 
zengin ve yeni misaller katan aka
demi bu lugati ile orijinal bir eaer 
meydana getirmiştir. 

Lugata geçirilmiş olan kelime
ler, her günkü lisanla kullanılan· 
lardır. 

Akademi, mesela "midirı.ette,. 
Otçi kız) kelimesi gibi mu,ıakkat 
görünen kelimeleri lugata geçir • 
memiştir. Fazla eksilmiş v~ artık 
kullanılmayan kelimeler de kaMı· 
rılmıştır. 

"Cabler,, (kalbe çekmek), "ca· 
lot,, ( camouy)age) (gizlemek, 
tebdili kıyafet etmek), "Puarc!,, 
(şarab) gibi yeni tabirler pek çok· 
tur. 

Ekonomik ve sosyal haysttaki 
deri değişiklikleri gösteren yeni 
kelimelerin hepsine lugatta yer 
verilmiştir. 

Amerlkadakf felAket: 
Cesetlerı meş'ale 

diye yakıyorlar 
( Yazısı 2 inci sayfada), 

Ankara, 6 (Telefonla.) - Yu-
nan filosunun 20 Eylülde lstanb\J· 
lu ziyareti resmen teeyy tit etmiştir. 

dost devlet filoıu Türk sularmd" 
bulunduğu müddet zarfmda hÜ
kUınetimizin misafiri olacaktı:-. 

Donanmayı kartılamak için zen
gin bir program hazırlanıyor. 

Ziyaret dört gün ıürece~tir. J 
On gemiden mürekkep olan 

. ·····-··························--.. ·-··········-··· ... ·-·-··-------........ ·····-··---·····ı 
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11 Eylül Çarşamba günü 

Barbaros tan 
• 
intikam?! 

Romanı H A B E R ' de tefrika 
ediimiye başlanıyorı 

Tarihi hakikatlere uygun olan 
bu roman benzeri görülmemiş 
derecede heyecan verici bir kah
ramanllk ve aşk eseridir. 
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500000 Italyan daha 
silah altına aldılar 

Italyanın Türkiyede 
gözü yoktur! 

lsviçrede çıkan "Jurnal :iö Je · 
nev,, gazetesi, ltalyanın A:ıado • 
luda bazı emeller beslediği ma -
nuına gelen telmihlerle dolu bir 
yazı neşretmiş, bunun üzerine Ce· 
nevredeki ltalyan murahhaA heye
ti arasında hayret ve teessüf u· 
yanmış, İtalyan baş delegesi Ba · 
ron Alonzi, bat delegemiz Tevfik 
Rüştü Arası ziyaret etmiftir. 

Ayni zamanda Romada çrkan 
"Jornale D'ltalya,, gazeteıi aynt'n 
şu satırları neşretmiıtir: 

Uluslar kurumunun lklncı 
ıoplantıs1nda Habeş ve ltalyan 
ıtelekelerlnln haşin hareketleri 

Habeş - İtalyan itini konuşaıı 
uluslar kurumunun ikiı.d toplan· 
tısı dün akşam geç vak· .'. yapılmt~ 
ve Habet delegesi bir 6Ün öne.: 
ltalyan delegesinin ithamlarına c~ 
vap vermiştir. 

Habeş delegelik mevkiinde ta· 
nmmıt Fransız avukatı Gaslon Jez 
l>ulUiluyordu. 

Fakat Habet delegeı,ınin söze 
baıladığı sırada ltalyan delegele· 
rinden Baron Aloizi yerinden ka!· 
karak konferans salontından çık 
ınıştır. 

Onun yerine geçen diğer bir 
İtalyan delegesi de az sonra ayrıı 
suretle yerinden kalk.mı, ve Habe1 
"delegesinin sözlerini diniemek İJo 
temiyerek salondan çılct1flır. İ
talyanlar "uluılar kurumunda hiç 
bir devlet şimdiye kadat' bu dere 
ce hakarete uğramadı!,, demişle,. 
air. 

Habeı delegesi iıe 'unlan ıöy 
llyordu. 

"İtalya, Habetiıtana ıaldır· 
.ak için bahane arıyor. Memle· 
tlmize kartı takip ettiği ıiyuayı 
atzlemek için dolambaçlı yollar
Clan gidiyor. Halbuki, Habqis.
tam zaptetmek iıtediğ<ni ıöylese 
aaba samimi olur. 

halya, memleketimi iyi soymal1 
lçin onu lekelemek istiyor. 

İtalya, bize bir Fransız darbı· 
meaelini hatırlatıyor: "Köpefinj 
öldürmek iıtiyen, kuduz olduiu· 
mı ıöyler.,, 

IL- 1 L! • • • • ---

.liartt taahhütlerimizi yapmamak . 
la itham ediyor. Halbuki bu ku 
ruma kartı taahhütlerin\ ifa et 
miyen asıl kendisidir. 

Uluslar kurumuna üye oldu 
ju halde ve ihtilafımız bu kurum 
tan.fmdan tetkik edilmekle iker.. 
ıllel tedbirler aldı. HaJa hudut -
larımıza birçok asker yığıyor.,, 

Lltvlnof'un sözlerl 

Uluslar kurumunun dünkü top. 
lanbsmda Sovyet delegesi Litvi 
nof da söz alarak '4ftalyaya kartı 
l>eslediğimiz teveccühe rağmen 
Baron Alo izi tarafından anlahla 'l 
noktai nazara uymak bi2im için 
imkansızdır. 

"Bizim kanaatimize ve uluslat 
IDırumunun prensiplerine göre, 
kuvvet yalnız tedafii r:ıakıatlara 
tahais edilmeli, hiç bir :iaman hü·
~JDD& vasıta olmamalıdır. 

"ltalyan delegeıi Baron Aloizi 
hu. burada bizden hareket aer

H.tliğini istedi. Halbuki ortada 
ailel tedbirleri haklı göstt.recek Mç 
bir aebep yoktur.,, 
Arayı bulacak komisyona 

revtlk RUştU Arasda giriyor 
Şimdi öğrenildiğini göre, biı· 

anlaşma formülü bulmak üzere 
bet kitilik bir tali komisyonu kur 
mak istenilmektedir. Bu komis . 
yonun, İtalyan ve Habe! delege • 
leri (murahhasları) bu1unmıya . 
cak, İngiliz ve Fransız delege -
!erinden batka üç bitar~f devleti~ 
aelegeleri bulunacaktrr. deni -
yor. 

Söylenildiğine göre Türk de -
}egesi Dıt Bakanımız Tevfik Rüı . 
tü Araa, İspanyol delegesi Mada . 
riap. ve Leh delegesi Bek'in ad . 
larm üç bitaraf delege isimleri a • 
namda geçmektedir. 

Bu üç delege dün Fransız ve 
Jngiliz delegeleri Laval ve Eden L 

le uzu,n bo~lu görüimüıtür. 

Bundan sonraki toplantı 
Uluslar kurumunun bundan 

ıomaki toplantısı da yeniden top
lanmayı bellisiz bir zaman hıra· 

karak dağılmı§tır. 
Habeşlerin hududa sevklyatı 

Londra, ( Ozel) - Adiıaba · 
hadan gelen haberlere ~öre, 2000 
ile 3000 arasında Habeı askeri 
kral muhafız!arından hh kıta i!e 
birlikte hududa gönderilmek üze· 
re trene bildirilmiş]erd · < 

imparatorun endlf&•I va 
Habe,ıatanda son hazlrllklar 

imparator, uluılar kurumu bir 
karar veremezse Musolıni'nin a· 
pansız bir hücum yapması ihtima · 
linden endişededir. 

Hududa giden Habeı askerle
ri sekiz trenle gitmekt'::"dir. Bera 
berinde siiel teçhizat, ıtl!ar ve kll
tırlar da götürmektedirler. 

Herkesin mahalli reiıe müra · 
caat ederek kendini kaydettir · 
meğe mecbur olması bakımından, 
Habe§İstanda genel seferberlik ta 
mam olmuıtur denebihr. 

İtalyan lçiliğinde kalmıt aoıı 
iki kadın da Cibuti iıimli Fransız 
limanına doğru Adiıababadan ha· 
reket etmitlerdir. Bu suretle ltal
yan tebaası hiç bir kadM Habeşis
tanda kalmamı§ oluyor. 

Bunlar ltalyan elçiliği baş ka
tibiyle İtalyan süel ataşesinin ka
rılarıdır. 

Bununla beraber Muıolini he -
nüz hücuma hazır olmadığına da · 
ir Habeıistanda bir kana.at var -
dır. 

İmparatorun muhtemel bir ha -
va hücumuna karıı naunn teaotr 
almuı için ver Jiği ba.ı:! emirler. 
daha çok heyecan uyandırmıttn. 
Tellallar halkı yatıştırmak ıçın 
boyuna sokaklarda bağırıyorlar. 

imparator "Herkes ıtine de • 
vam etsh !,, diyor. 

Adisababa merkez ~ehrinden 
yalnız çocuklar ve kadmlar çık . 

mağa mezundur. Eğer b.ir erkek 
çıkarsa, emlaki hükumet tarafın 
dan müsadere edilmektE>dir. 

lnglllz gazeteleri •lddet 
tavsiye ediyor 

Uluslar kurumu toplantısı mü
zakereleri Londraya bifdirilmiş vf' 

lngiliz kabinesi bir lot>lantı yap 
mı§, İngiliz delegelerim·. yeni la· 
limat vermiıtir. 

Bu talimatın ne olduğu bilinmi
yor. İngiliz gazeteleri, !ııgiliz onu· 
runun elli yıldanberi bugünkü ka
dar tehlikeye düşmediğini yazıyor 
ve şiddet tavsiye ediyo..-lar. 

ltalyanlar Yunanllrarı 
askere allyor 

Atinadan gelen haberlere göre, 
on iki adaların İtalyan valisi ada
lar halkıtu askere çağu rnıştır. A 
daların Rum halkı bunu protesto 
etmekte ve askerliğe icabete rağ
bet göstermemektedir. Askere a 
lmanlardan bir çoğu Sisam adası
na kaçıyorlar. 

İtalyanlar lstanköy ve Nisiro• 
adlarını tahkim ediyo.·. hal yan 
harp gemileri Leryos u.Jaıı lim11· 
nında loplanmııtır. Bu adayıı 

Habe, elçlllOlnln muhafazası 
da mesele oldu 

Adisababa, 6 - Habeş hüku
meti Adiıababadaki ltalyan 
elçiliğini korumak için bir kıta 
bulundurmak hakkında ttalya ta
rafından ileri sürülen teklifi ka
bul etmemitlir. 

Habet imparatoru, elçiliğin 

Habeş polislerince muhafaza ed;
leceğini söylemektedir. 

'• ltalyan muhtıraaı zayıf ., 
Nevyork, 6 (A.A.) - Nevyork 

Times gazetesi yazıyor: 
"B. Muıolini, Habeşi&tana kar• 

Yazıyı neşreden "Jurnal dö Je· 
nev,, gazetesi de müteakib nHsha· 
ımda bu yazının serbest bir mu • 
harrir tarafından yazıldığını ve 
gazetenin, bu fikre asla iştirak et· 
mediğini anlatan neşriyatta bu· 
lunmuıtur. 

HŞqraımı hemen iÖyliyelim ki, 
ltalya ula Anadolu kıyılarına el 
atmağı dütünmemittir. Bu ~.oprak· 

lar hiçbir veçhile Habeşlerlc kıyas 
götürmez bir ul\Ua aiddir ·.re !tal· 
ya Türkiyeye ıamimi ve emin bir 
doıtlukla bağlıdır. ltalya Türkiye
nin bütün hukuna ve egem~nliği • 
ne ve toprak tamamlığına hürmet 
eder ve onunla iki taraf için fay· 
dalı ve tam bir hukuk ve durum 
müsavatına dayanan samimi tef• 
riki mesai ıiyuasını takib edebi -
lir.,, şı muharebeyi tamamiyle muhik 

gösterecek genişlikte vesaik ileri ---

süreceğini ıöylemitti. Halbuki, Zonguldakta ''So·· mı· 
böyle bir muharebeyi muhik gös-: 

terebilecek delil olmak bakımın f b k 
dan ltalyan muhtırası pek zayıf • antrasit,, a ri ası 
tır.,, 

Yeni aevklyat Şehrimize gelen maıUnıata gö-
Napoli, 6 (A.A.) Yann re, Zonguldak Sömi Antrasit fab-

na 500 kişi götürecektir. 3200 k~- rikasmm son tecrübeleri de yapıl
Dalmaçya vapuru, Doğu Afrikası- mıf ve muvaffakiyetli bfr netice a
ti götürecektir. 3200 kiti de bir hnmııtır. Fafrika timdi iılemele 
gün sonra hareket edecektir. hazır bir vaziyette bulunmaktadır. 

Travala vapuru, bombardıman Q. Bat bakan lımet İnönü beraberin-
uçakları yüklemiıtir. de Ekonomi Bakanı C2lil Bayar 

Polleszo, Entilla, Carlozeno, olduğu halde Zonguldağd. giderek 
Olimpica, Laura vapurları da ge- incelemelerde bulunac~k ve bu 
reç yüklenmektedirler. yeni fabrikanın açıf törenini ya-

Yaömurlar devam ediyor pacaktır. Bu seyahatin gelecek 
Londra, 6 (A.A.) ·- "Daily hafta yapılması mukarrcırdir. 

Telegraph,, gazetesinin Adisaba- ilgili olanlardan öğrendiğimi· 
ba aylarının öğrendiğirı.e göre, O- ze göre, Sömi Antrasit fabrikaaı 
ta den' de ıiddetli yağmur devam bir milyon 200 bin liraya çıkmıt· 
etmekte ve ltalyan Somalisi sınır- tır. Fabrika Sömi koktan batka 
larındaki bölge sular atlında bu- benzol, katran, zif l, m.not, kreo• 
lunmaktadır. 

zot ve itin en önemli taıafr, ta V: 
yare benzini de imal edecektir. 
Yılda S8 bin ton ıömi antrasit, 
504 ton benzol, 2880 ton katran 
çıkarılacaktır. Çıkarılacılk k&tnı· 
nın yüzde 55 i zinft, yüzde 44 ü 
mazot ve kreozot alacalrtır. Fab. 
rika kendi çıkaracağı 17.280.000 
metre mikabı hava gazının 14 
milyon 400 bin · metre mikabım 
ıarfedecek ve geri kalanlar Zon
guldak ve civarı aydınlatılacak • 
tır. 

Yeni Sömi Antruit fabrikası 
ilk hamlede yılda yarım milyon 
Jiralık ormanımızın mahrukat ih
tiyacı yüzünden keıilme~ine mani 
olacaktır. 

. . . -.- ..... _._ ----- AmerlR'.attakl fol51<ot alflna alındı 

Roma, 6 ~.A.) - Bazı aile· 
vt sebeplerden ötürü henüz süel 
hizmetlerini yapmamış, yahut an
cak üç ay askerlik yapmaları ge
reken 1912 sınıfına mensup 50.000 
kiti silah altına çağırılmııtır. 

Cesetleri meş'ale 
diye yakıyorlar 

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

Miami, 6 (A.A) - Florida yar
dım idaresi direktörünün tahmini· 

70 lik kadının ne göre, fırtınada 400 eıki muha. 
Ağa~ta işi ne? rib ölmüş ve zarar, büyük bir fe. 

Y laket şeklini alacak kadar önemli 
Kuruçeımede 101 numaralı ev- olmuştur. 

de oturan yetmit yaılarmda A :rşe Kırmızıha.ç başkanı, B. Rosvel· 
evinin bahçesindeki incir ağacın. ========================~ 
dan meyva toplamak üzere duva-
ra çıkmıf, fakat müvazeııesin. kav 
bederek yere dütmüştür. 

Bu dütme neticesinde ihtiyar 
kadın başından ağırca yaralan -

Bugünkü maç 

iz mirle 
Sanı sun 

mış, evvela Ortaköy Şif~ :u~du · Şampiyonları 
na götürülerek yarası dıkıldıkten Türsiye birincili Ai 
sonra Beyoğlu belediye hastane. için karşılaşıyorlar 
sine yalırılmııtır. (.Y.50.Y.) (2247) Türkiye futbol birinciliğinin 

Karı koca 
On kuruş yilziinden 

adam yaraladı 

yarım son (dömifinal) maçı, bu
gün saat 16,15 de Taksim stadın
da, Samsun tampiyonuyla lzmir 
tampiyonu arasında oynanacak· 
lır. 

te telef on ederek felaketin resmi 
bilinç<>1unu kendiıine bildirmiş • 
tir. Bu bilançoya göre, hüviyetleri 
tesbit edilmit 256 ölü vardır, Bun· 
lann 200'ü eıki muhariptir. 

60 kadarı ağır olmak üzere 
252 kiti yaralanmıtbr. 

lıf. • lıf. 

Jaksoville, 6 (A.) - 400 eski 
muharibin, Florida da Keys ada
larını tahrip eden kasırgada öldük 
leri teyit olunuyor. 

Keyı adaları geceleri tabut, bu
lunmadıiı için, kurtaricılar tara
fından odun yığınları üzerind~ 
yıkılan felaketzede cesetlerinhı 
alevlerile aydınlanmaktadır. He
nüz tethis edilemiyen ceıetlerin 
yakılmasına mani olmak için el· 
den gelen yapılmaktadır. 

dl n •a ıH•'llıa•N'"ntııaır • ._.uı r111t111 

MUşterl alan Galatada Karanlıkfırın sokağın. 
da oturan seyyar satıcı Ahmet Ha~ 
lisle sekiz numaralı evde oturan 
Agop ve kar111 Sirano~ on kurut 
yüzünden kavga etmişlerdir. A
gopla Sirano§ Ahmet Haliıiıı ka
f a11na sandalya vurarak yarala
mıtlardır. 

lzmir §ampiyonu Demirspora 
3-2 galip geldiği ilk ma~; oda bek
lenen varlığı gösterememişti. He- taksilerin içinde 
nüz kuvvetini bilmediğimiz Sam- La""' mba yakmak 
sun takımı karşısında h:mirlilerin 

bugqnden asıl bir ~yun ~ynt!acak- mecburi! . 
ları, merakla takıp edtlmege de-
ğer .. 

(.Y.50.Y.) (440) 
yu1aımak sıkı bir surette yasa~------------------

Ru akşamki maçın galibi, pa· 
zar sıünü Fener bahçe ile final ma · 
çım yapacaktır. 

Gece yolcu alan takıi otomo
billerinde iç lambalarının yanma
sı müfterinin isteğine bırakılıyor
du. Dün ıoförler cemiyetine gön
derilen bir emirde bundan ıonra 

geceleri mÜf leri alan taksilerin 
iç fenerlerini mecburi oJarak yak
maları bildirilmiştir. Lambayı sön
dürmek iıtiyen mütteriyi şoför 
polise haber vermek mecburiye
tindedir. Aksi takdird~ kendisi 

edilmitlir. 

.. Uluslar kurumu leteraa 
ltalya harp edemez 1 " 

Londra, 6 (A.A.) - Daily 
Herald gazetesi yazıy->r: 

"Uluslar sosyetesi üyesi olan 
56 devlet tarafından zecri tedbir· 
lerin müıtereken tatbiki demek: 
B~rJ§, demektir.,. 

Sayım vergisi 
indirilecek 

Ankara, 6 (Telefonla) - Ma • 
liye Vekaleti sayını vergisinin in • 
dirilmeıi etrafındaki tetkiklerini 
bitinnittir. Verginin indirilmesi 
esaıı kabul edilmiştir. Hazp·)ana • 
cak kanun M.yihası Kamuta.vın bu 
devresine verilecektir. 

Vanyada şiddetli 
bir sarsıntı 

Atina, 6 (A.A.) - Çarşamba 
günü saat 9 da Y anya bölgesinde 
ıiddetli dcpre;.ımeler hisse<lilmit • 
tir. Köy !erde bir ~ok küçük ev • 
ler yıkılmı~lıı-. insanca kayıb yok· mesul olacaktır. 

~~~~........:::.._~~~-----~~ 

'l ~ur, r ftıt 1111ıı•11twW111••-----llll tf1!rtl 
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Selami n in yeni kitabını 

Edebiyatçıların mutlaka inhisarlar 
direktörü 

_\-~~-~~~~~_..:~;.LL;_~ 
Yurd\110 her tarafına 

okuması lizım ... 
Fransızların "ıpecialite,. diye 

bir tabirleri vardır. Mesela, bir 
evde, gayet ıyi naneli koru·k ter· 
beti yapılır. Gerçi evin hammı bü· 
tün yiyecek ve içecekleri aıükem • 
tnel hazırlamaktadır. Amma, bil· 
has.:;a naneli koruk §erbetine diye• 
cek yoktur. 

Yahut, filanca lokanta, zeytin· 
}'ağlı patlıcan dolmasını aefis pi· 
tirri. Filanca ecza de~su, · diğer 
tnüstahzaratı arasında - ya;eminli 
kı·cr:ıi fevkalade hazITlar . ili-... 
aunlar fıe:> bir "tpecialite., dir. 

Muharrirlerin de bu nevi, ken· 
dilerir.~ has birinci derecede mu -
\'af fal< oldukları işler vardır. Me· 
•eli, N~;::ım Hikmet, nesirdP.n zi • 
}'ade nazımda, hatta, ıerb~ııst mıı· 
ta tar~mda muvaffak oluy'.>l'. Fa· 
Zıl Ahmedin imzası ciddi vazıla -
tın i:zerİndc değil de, mizahta ca-
2ib ... 

P...ı meyanda olmak üzer-::. Seli· 
tni İzzet de, bir "tiyatro apeciali -
tesi,, göze çarpıyor. Daha mek • 
tepten yeni çıkmı,, bıyıkla~, he • 
büz terlemiş, on sekiz yaşında bir 
Ço~ukken, adapte ettiği "Üçüz -
ler,, i, bütün şehir, zevk içinde 
leyretti, durdu. 

Evinde, bunların doayal.ırı top
lanmıttır. Eskiden ve ~eni oyna· 

nan piyesleri, diyebilirim ki, ta • 
mamiyle bilir. 

lf. ,,. "' 

itte bu anlattığım Selami izzet, 
tiyatro hakkında bir kitab ya:ınuı

trr. lımi "Tiyatro san'ati,, dir • 
Burada, tiyatro hakkındaki telak
kileri söyledikten sonra, "Cürum 

ve Ceza", "Madam San · Jen,, , 
"Hamlet,, , "insanlık komedisi" 
"M ·· f tt• "U tul d u e ıf,, , nu an a am,, , 
"Yarasa,, hakkındaki görilşlerini 
anlatıyor. 

Genç muharrirler· diğer Jan'at· 
kirlar gibi· kendilerinden evvel· 
kileri inkar ederler. Bu, umumi 

kaidedir. Fakat, Selamiden bir 
hayli genç bir muharrir arkadatı· 
mız şöyle söylemiş: 

- "Tiyatro San'ati,, ni bir so • 
lukta okudum. Ve bitince "Ah, pe 

yazık .. Niçin bitti? .. Keşke r.kvam 
etseydi" .. ,, diye acındım. 

Bu, samimi bir düşüncedir. 

Sahne, edebiyatın ehemmiyetli 
bir şubesi, "Tiyatro San' -iti,, de 
Türkçemizde tamaşa haklnnda 

vukuf ve ehliyetle yazılmış biri • 
cik eseri olduğuna göre, bu kitabı 
alıp okumayan edebiyat .münte -
sipleri, bilgi hamulelerindc dol • 
durulmaz bir noksan kald•ğına e· 

Ondan sonra da, Selami ile 
lnatbaalarda.bu kadar ber~ber ça
lrştrk; dikkat ederim, eline ne za • 
1'll.an bir gazete, bir mecmuı. geç -
le, derhal, tiyatrolara taalluk e· 
den kısmını acar, ilkönce o •arafı· 
hı ~~u , l\.t::ııer- ~lll~U•... (VA NıA) 
------~~~~~--~~~~~~---~~~~~~~~~~~---· 

min olsunlar. 

Abdülhamit verese-
sinin davası gene 

reddedildi 
Türk • Yunan muhte-lit hakem 

tnahkemesi geri kalan altı dava 
hakkında da ikinci defa olarak 
ted knra&"ı vermiştir. 

Abdülhamit veresesınin iki da· 
\'as ı da hunlar arumdcıdır. Yal· 
b.ız lzmirde Kredi Lyone banka
•ındaki mevduatı zaptt:dilen E. 
Vadotopolo'nun davası hakkınd.ı 
l>araların müddeiye verilmesine 
lca.rar verilmiştir. 

Mahkeme reisi Boeg memleke
tine dönmüştür. Mahkeme bir
kaç ay içinde bütün evrak ve dos . 
l'alarını "Hazinei evrak.. a devre
decektir. 

- o--

Adana ve Konya 
telefon şebekesine 

bağlanıyor 
Bayındırlık Bakanl 1~. yeniden 

hazı şehirlerhnizin ıeh!r arası ve 
dolayısiyle arsıulusal telefon fe -
bekesine bağlanmaları için tetki
kllt yapmaktadır. Bu uada Ada 
tıa, Konya ve bazı doğu tehirleri
tıin de telefon ıebekesine bağlan
~asr kar~rlaşmı' bulunmaktadır. 

-o-

Makasdan 
geçemeyince 

Sirkeci • Edirnekapı hattında 
itliyen 40 numaralı tr:ımvay ara
bası dün Sirkecideki makastan 
geçememiş, geriye doğ! u manevr.ı 
yaptığı sırada arkada duran 321 
numaralı otobüse çarpmış, tampo 
nunu kırmıştır. 
Sarası tutmuş 

Kalyoncuda oturan se} yar ~öm
lekçi Karabet Hamalba·p cadde -
sinden geçrken sar'ası t•\lmuf, fe 
nalaşmış, hastaneye kaldırılmış 
tır. 

Namaz kılarken 
Kırklarelinde inhisa:- memuru 

Hikmet dün Y enicamiJ,. nama.: 
kılarken yanına koymuş ulduğu a
yakkaplarmı sabıkalılardan Sulu 
Ziya çalmış, kaçarken yakaıan 
mıttır. 

Kavun çalınırmı? 
Sabıkalılardan Alaettin dün 

gece Kumkapıda mamw Mehme
din dükkanından bir ~~vun çal· 
mıt, yakalanmıştır. 
Haıat takıldı 

Sirkeci rıhtımında dfmirli bu-
lunan Konya vapurundan yük çı
karan Nuri mavnasının kenarın · 

V alova Ziraat dan geçerken ayağına halat takıl 
memurluğu mı§, anbara düşerek yaralanmış-

bak kında bir iddia :;·oşt:ü 
Yalovada İbrahim namında bi- Azapkapıda dökmec: çıraij . 

l'İ , İstanbul vilayeti mülkiye mü . Hasan dükkanın üç metre yüksek 
f~ttişliğine ve maliye baı müfet · liğindeki bir yerine hhfa yerler 
~tl~ğine müracaatla sekiz seneden tirirken dü§müş. yaralaı.mı,lır. 
k :r ı ektirmekte o 1 du ğu )' al ova da !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

1 eınlaki milliyeye ait &razide bi- yet etmiştir. Bu zat mal müdürü 
~a Ve arazi kanunlarına istinat e- ve ziraat memuru hakkmda kanu

erek yaptırmıı olduğu binaların ni takibat istemekte ve 32 hin kü
t~kddığını ve ektirmit olduğu e- sür lira zarar ve ziyana uğradığı 

•nlerin imha edildiiinden !İki . nı iddia etmektedir. 

Anadolu şubelerini 
teftişe ç1kıyor 

Avrupa etüt gezisinden yem ı 
dönen tekitler (inhisarlar) geneli 
direktörü Mithat Yenel bugünle!' · 

elektrik verilecek 
ilk büyü\c elektirik santrah 

Zongu·(dakta kurulacak 
de bir memleket gezisine çıkacak- Hükumetimiz geçen yıldan be · cek ve bütün bu bölge iıe Anka • 
tır. Bu gezi lzmirden başlı yarak ri yurdun elektrikleştiril tı ıesi işin~ raya kadar tenvirat için eietrih 
batı ve orta Anadolu bölgelerinde büyük bir önem vermekt•"' ~dir . E- burada getirilecektir. 
yapılacaktır. konomi bakanlığında bu i;t için ye . Bundan başka biri h:nik ve di -

Öğrendiğimize göre Mithat ni teşkil edilmiş olan ' ube: bilhaJ· ğeri de Manyas göllerinde bu göl
y enel evvela arsıulusal lzmir pa- sa büyük bir faaliyet ~ösl'e~rmek- lerin sularının aktarmanndan is . 
nayırındaki tekiller p:Lvyonunu tedir. Ekonomi bakammız· Celal tifade edilerek elektrik iıtihsal e -
gözden geçirecek ve bundan ıon- Bayar ve beraberindekf ht,_yetin dilecek, iki büyü~ santral kuru . 
ra lzmirde tekitleri alakadar e • Sovyet Rusyada yaptıklıı.rı eı~ütle- lacaktır. Bu santrallarleı lı:mit, 
den itler üzerinde incelemeler ya . rin ba§ında bilhassa elektriklE.'ıltİr.. Bursa, Bandırma ve gürıden e-üne 
pacaktır. Bu arada genel direk. me merkezleri gelmekteydi. büyüyen bir endüstri merkezi cb n 
tör lzmirden §araplık üzüm ve in- Bakanlıkça hazırlanmıt otan lstanbulun elektrik ihti} açları te
cir alımı ve tütün mübayaatı iı- proje hakkında öğrendiklerimi:ze min olunacaktır. 
!eriyle alakadar olacaktrı. Mithat göre, en büyük elektrik merke.zi Cenubi Anadollda da akar s~1 -
y enel bundan sonra lzmir civarın- Zonguldakta kurulacaktır. Bu laraan istifade edilerek kurula . 
daki tekitlere ait Çamaltı tu.zla- santral vasıtasiyle Filyc·sa Türki- cak elektrik.merkezleri için etüt -
sına giderek orada dün de yazdı- yenin ilk elektrikli treni itletile .. ler yapılmaktadır. 
ğımız gibi yeni yapılmakta olan • f B ğ f 1 f k 
tuz tesisatını ve diğer tesisatı göz- Bına vergilerin- 0 az ç 0 ap1ıya11 
den geçirecektir. Bundan sonra den ı·ıı··azlar Mazot davası 
gezisine devam edecek c..lan genel 1 1 Sokoni vagom gaz kumpanya,.r-
direktör Koçhisara giderek Koç- Ç0Qv alıyor na ait mazot yüklü b!r duban~•, 
hisar tuzlasını görcektir. Genel rtak 

b 
O öy önlerinde batarak 8!1 .~ 

direktörün uradan sonra civarda B' F ·h E · ·· ü ına yazımı atı r mınon , ton mazotun denize dölciildüğün : ,, 

tütün durumu üzerinde inceleme- Sarıyer, Betiktaı kaym;akamlık - 1iu yüzden sahillerin ve oeniz-:1.cki 
ler yaparak Ankara ve Samsun larında bitirilmiştir. F3'kat yeni taıuna vurtalarmm kirlendi~ini, 
yoluyla lstanbula dönmesi muh Şirketi Hayn·ye ile Ak&yın kum-
temeldir. yazım, daha ilk tatbik edildiği il· 

---o-

Cumartesi gllnlerJ 
gizlice çalışan 

fabrikalar 
Ba:n hususi mües ese :ve ima

lathanelerde cumartesi günleri 
öğleden sonra gizli, g1zli çahtd
dığı uraya (belediyeye) ve vila
yete haber verilmiştir. Bir iki yer 
cezalandırılmıştır. Ka5makam -
Irklara da yeni bir yayım gönde
rilerek bu hususa çok dikkat e-dil
mesi bildirilmiştir. 

-o-

Kapalıçarşı ştmdillk 
tamir edilemiyor 
Kapalı çarşının tanuri lazırn 

geldiği yıllardanberi ileri sürül .. 
mekte, fakat bu İş tahsisatsızhk 
yüzünden geri kalmaktadır. Ta -
mir işi yeniden birkaç ilene geri 
atılmıştır. lstanbulun imar planı 
yapılmadan çarşının tamiri ı:l<.lğr•.ı 

görülmemiştir. Çar,ının hangi 
kısmının kalacağı, han~i kısmının 
yıkılacağı plan yapılırken tespit 
edilecek, bundan sonu kalan kı
sım tamir olunacaktır. 

ralarda büyük güçlükler doğmuf _ panyayı protesto ederek tazmma t 
istediklerini yazmııtık. 

tur. Bir kısım bina sahipleri, ye -
ni verginin kendilerine kai'iyet 
kespetmeden bildirildi~ini öne sür , 
mü,Ier ve şikayette bulunmaf}ar-
dır. Kanuna göre, bina a konu· 
lan vergilerin mülk sahıbine imza 
ettirilmesi lazım gelmektedir. 

Bundan başka, bina tahriri için 
çalı§an komisyonların koyduğu 
kıymetler itirazı celbediyor. Se · 
nelerce önce 30 lira getit en ve bu 

gün kıymetini kaybed~: ı evlere, 
yazımdan önceki bina vergisine 

nazaran f~zla ve nisbetsiz vergi 
konulması da hemen her mükelle-

fin itirazını mucip olmaktadır. 1-
tirazlarx tetkik komisyonları bin· 
lerce itirazı gözden 
tedir. 

geçirmek-

Y e!lİ konulan vergi hakkında 

kendibrine tebligat y 11pılmadan 

ihbarname alanların '1'kayetleri, 
günden güne çoğalmaktadır. 

Bu şikayetler etrafında maliye 
bakanı Fuat Ağralı da alakadar 
olmuş, yeni kararlar a!.nması için 
incelemeler yapmıştır. 

Kumpanya, tilebi çeken ti 
rnan ve nbtun idaresine ait .ro -
morkör kaptanmm meıul oldu -

ğunu ileri ıürmijı, idareye P.t o -

testo çekerek 30.000 lira .zarar ve 
ziyan istemittir. 

Liman ve rıhtım idaresi ise, 
tilebin kiracısı olan kumpanya . 
mn bu protestosunu varit görme · 
mekte, hadisenin tilebe 60 tondan 
fazla muot konulmasınd.an ileri 
geldiğini ıöylemektedir. Kumpan 
ya, ikinci ticaret mahkemesin~ 

baıvurmu§, deniz kaza?annda mü
tat olduğu üzere vaziyetin şahit 
dinlenerek tayin ve tespit edilr.:~ · 
sini istemi§, bu istek yerine get i
rilerek şahit dinlenmiştir. Bunda ı· 
başka kazanın nasıl· olduğu d :l 
birer raporla tespit edilmiştir. 

Aradan bukadar gün yeçti ği h:- J 
de, limanımızdan mazot}ar h: · :ı 
açık denizlere çekilmemiştir . K .... 
narlarda olduğu gibi, b(lğazır. oı·. 

talarında da hazan kesif ha.zan in
ce neft tabakalarına .ı-aslanmak-

tadır. 

[' 

Ş~~.Di~-~~~~~~·~·~E~R~~J- ~] 
Buğaziçinde pahalılık 

iki gün enel bir arkadaşım anJ:ıttı. Ve ben kendisine 
hak ,·erdim. Eminim ki siz de aşağıdaki yazıyı okudu
ğunuz zaman kendisine hak vereceksiniz. 1 

(;eçen Jıafta pazar günü lıava alalım diye bir kar kisi :r ı. 

Anadolulıisarına gittik. Orada bir kahveye gittik. !Jir 

kaç kırık iskemle ile masadan başka bir şey yol:tu. Rir 
kaç dakika oturduk. Çay ismini ı·erdiği yarı acı bi r su. 

yu içtik. Neticede kalıreci bizden belrer çay için onar 

kuruş aldı. Bu kadar bcrb~t bir kalıvedc bu kadar f)er

bat bir çayiçin on kuruş alınırsa elbette /.:imse n ot;a:i
çi semti'!e uğramaz. 

.- Her sene ortaya bir l{ıf atılır. "Boğaziçi ölüyor! 
Dünyanın en güzel yerleri pek yakında bombo8 kala
cak!,, diye feryat edilir. Buna sebep olarak da' 11alnız 
Şirketihayriyenin tatbik etliği yüksek tarifeler güstc. 
rUir. 

Şüphe yok ki boğazların bu ha.le gelmesinin bir se· 
bebi de budur. Fakat başka sebepleri de var. işte bun
lardan biri: 

Boğazların yeniden rağbet kazanmasını isterken b11 
noktalara da dikkat etmek lazımdır ... 

Yurttaş ! Türk tarihi koltuklarını 
kabartacak büyüklüklerle dolu! 

Onu öğrenmelisin ... 
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Dost Yugoslavya 
Bugün üçük kralının 

Troçki 
Nereye gidecek 
Öılodan bildirildiğine göre, 

Trotski•nin Norveçte oturmak iz 
ni bitmiştir. Türkiye veya Fran· 

Yahudi müesseseler 
dikbat ediniz! 

bayramını kutluluyor 
saya dönmek için de Yize yoktu;. 

dil öğrendi. Fransızca, ingilizce Bunun için Norveçte kalması ız· 

Rfr filmin kazancı yUzUnden, ır~<ıoıza 
karşı şimdiye kadar düşmanlık etmiyno 

Tilrklerl kızdırmayın! 
Bugün Yugoslavya ~alı ikncıl 

Petronun (Piyer'in) ~gum yıl . , 
dönümüdür. On ikisin~ bitirip on 
uçune basıyor. Bu müasebetle 
Galatada Sen Jorj ve Ga&ata Mum 
hane caddesinde Sen Andre Orto
doks kilisesinde ruhani ayin ya 
pılacak, ve saat 12 den 13 e kada.,. 
da Y eniköydeki Yugoshwya elçi
lik binasında Yugoslavya elçisi 
Yugoslav kolonisini kıbul ede 
cektir. 

Biz de genç kralı k:Jtlular, ve 
·dost Yugoslav milletine saadetler 
'dileriz. 

Kral ikinci Piyet, 6 eylül 192S 
·de Belgratta doğmuştur Ölen Yu 
goılavya kralı Aleksaa1drın ilk 
çocuğudur. 

Kral, en küçük yaşından baş· 
lıyarak, çok sıkı suratte tanzin: 
edilmiı bir çalııma ha.yatı geçir
ıniftİr. 

İlk önce, kral Piyer, Yugoslav 
yaaa, kendi yaımdaki çocuklar ~ 
çin yapılan ders programını takic 

tetmiıtir. Esasen bu, b,ıbası kra: 
t~leksandrın isteğine uygundu. 
Kral Aleksandr bilhass...,. dernişt. 
ki: 

''Piyer, okul arkadaşları gibi 
çalışmalıdır. Kendisine hiç bit su· 
retle istisnai muamele vapılamaz . 
Çünkü günün birinde tllhta çıka
caktır.,, 

Piyer, bu suretle dö,.t yabancı 

rusça ve almanca .. Devletin te 
• ninin uzatılmuı için Noıveç bükU · 

mel yasa tarihini okudu. Yugos -
lavya tarihini ve memuv olduğu metine müracaat ehnİftiı. 
hanedanın tarihini öğı f:ndi, ayru -&-

zamanda aüel bilailerin ilk esas Stadyum davası 
larını okudu. Son zamanlarda Taksim stadı 

Okuduğu dersler arasında, ter sahipleri arasında bir anlatama • 
cih ettiği, fizik ve Yugoslavya mazhk çıknnı ve it mahke~ 
tarihi idi. kadar düşmüştür. 

llk okul tahsilini bitic:nce, kral, Stadın dörtte bir hissesi Zeki 
lngiltereye Sandroyd kollejine Rızanın, dörtte bir hiuesi Güneı 
gönderdiler. Piyer bu kolleje, klübünden Tahir Yahyanın ve ya-
1934 eylülünde onu h3.basından rıaı da Galatasaray klübünün:liir. 

ve Yugoslavyayı ıevgili kralından Bu hisselerden Tahir Yahya, 
mahrum eden Marailya. t inayetin- stadyom idaresinin tevdi edildiği 
den ancak yirmi gün k3dar evvef 
gelmi§ti. Feci hadiseyi. einayetha Rüıtü ye Cemaldan mürekkep yed 

uMusa dağında kırk ~un,, filmi · 
nin çevrilip çevrilmiyeç~ği etra
fında Metro - Goldvin - Mayr Ya 
hudi film şirketinin henüz veril 
mit bir kararı olmadığı anlaşıl
maktadır. 

Film sosyetesi bu n;mi daha 
çevirmemittir. Fakat çevirmeme· 
ğe kat't surette karar ve.rmiı de de
ğildir. Amerika hükUınetinin de 
filmin çevrilmesine ma:ai olamıya
cağı anlaşılmaktadır. Çünkü A
merika kanunları ıoıyeteleri ta
mamiyle serbest bırakmakta.dır. 
Bu suretle Metro-Goldvin-Mayer 
sosyetesi eğer kazancını TürkleTı 

fena g&terecek bir ptopaganda 
filmine tercih ederse filmi çevire · 
cek, akıi halde bu işten vazgeçe .. 
cektir. 

Film çevrildiği takclirde, Tür~· 
kiyede bu yahudi müellifin ve ya 

hudi sermayeı.inin uyandıracağı 
aksülamelin pek büyük olacağl 
muhakkaktır. Bundan ziyan e 
decek yalnız Metro Goldvin Mayet 
rin bir tek filmi olmıyacaktır ! 
Bütün yahudi :n~esseseterine tav
siye ederiz ki, Türkiyede yahudi · 
lere kartı §İmdiye kadcır göster~ · 
len iyi muamele hakk.rnda, M. G. 
M. müessesesini ikaz ~uinle ' ve 
onlar bu fil~n neşrine mani ol
sunlar. Yoksa, bu tasnileri:ı 

bir yahudi müellif ve yı11.hudi ser
mayesiyle yapılması, Türk haleti 
ruhuyesi üzerinde pek r~na bir te· 
sir yapacaktır. 

Romanya ve Yugoslavyada 
"Musa dağının,, menedileceğini 
yazmııtık. Her halde Türkiyenin 
dostu olan memleketlerde, M. G. 
M.' e kartı aksülamel daha da hü · 
yük olabilir. 

ertesi günü, 10 illd.efrir:de haber adlinin itlerini doğru yapmadığı
aldı. O gün saat 6,30 da kralm nı iddia ederek hakyerine baş· 
profesörü kolleje geldi ve yanın- vurmuıtu. Dünkii celıede bu id· 
da direktör bulunduğu halde. onu dianın doğru olmadığı anlatılrnıt· 
uykudan uyandırarak kendisine tır. Diğer taraftan Tahir Yahya
müthiş haberi verdi. Profesör sö- nm atadyoına hişsedar olmasına i .. 
zünü bitirdiği zaman genç kral, tiraz edilerek açılan muhakemeye • 
sapsarı keıilmi,, tabit bakıtlarla, de birinci teırinde bakrlmast ka- lstanbul sanayi birliği 
onun yüzüne baka kalmı,tı. Duy- rarlaıtırılmrştır. 
duğu acı o kadar büy~lrtü ki bir -o- iş kanununa 
kelime ıöyliyemiyordu. Verem le savaş 

Genç kral, bunun üzerine der- l d• 
hal ulusunun yanına döndü ve kurumunun gezlntis ı· tı• raz e ıyor 
hararetle alkışlandı. Yugoslav u- ı.tanbul Teremle ıa"Vaf kuru 
lusu, kral Aleksandra bağlandıiı mu 8 eylül pazar ıünü Şirket~ Bazı mftesseselerln Jşçllerl, kanunla, dokuz 
büyük ıevgi ile ona da baalandı.. Hayriyenin 68 numaralı vapuriyle t J t J 1 1 iş 

• d · · · on saa P.a ış ırı ma ı m 
Kral Piyer, bugün Yugoslav ulusu· Çınarcığa bir eniz ge~·ntııı ter- Y 

k d İstanbul sanayi birliği bu yıl çıka· mamile kadın işçi çalıştıran fabrika.· 
nun en büyük ümididir tip etmi•tir. Gezintiye iıtira e e- ı d B -:r cak olan iş kanunu hakkında bir pro~ ar var ır. u memnuıye! konursa bu --.. -u---,-,--ı-,--------z----------~~~b~y~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

UZ m ya arJDI l ur na ile mif olacaklar, hem d• aiUel ve Sanayiciler, yeni ~cak kanunun bir bir hale gelecektir. Mesat saatlerinin 

ısCttkerta8: et8tır8me8krıınçın Jkafasını yarmıcl •11 • .,ceıi bir ıiin 11.çırmiı olacak· f:~d~:k:::·~:::~asıı.:r:!an::!: ~:!~ :.~.:.7~~· :::.ıı.~ıa::! 
-~ ,_ la"dn•. ' .o-·-~· ~ -- -- ::.. !lgoto !ltyor kl; mUcssesenin vazi~tfnf nazan dikkate 

Ça''ışm~ları Çartrkapıda dün gece bir yara· Gezintide içki yoktJ;. Bu da, "-Birlik idare heyeti IA)'ıha üze· aıma.ıc Jazımcıır. Bu bazı fabrikalar i• 
] g lama va.k'aıı olmu§tur: Beyazıtta büabütün nezihe olacağmı göate · rinde etüd yapmaktadır. Bu yolda. bir çin dokuz, on sa.at olabilir. aZten da-

T hand B b 1
, rı·r. Bu··tu··n temiz aileler. korkma . proje hazırladıktan sonra bütün fab- ha aş.aft olursa işçilerin eline, geçin• 

Ankara, 5 - lzmirde üzüm aı a oturan ay urt u ma • rlkaltörlerin iştirakile bir toplantı ya· melerine kftfi para geçmez. Ancak fa. 
müstahsilleriyle temas ~den Eko- ouncu Şerafeddin ile ayni handa dan iıtirak edebilirler. pıp görü~eekler.. aUyeti iki ekip işçi kullanmağa müsa· 
nomi Bakanı Celal Bayar, üzünı oturan macuncu Şükrlinün arası --<>-- Yeni iş kanununda kadınların ge- it bulunan müesseseler için ameleye 

fiatlarında istikrarı sağl:~mak ve 
normal fiatı te!pİt etrnei< gayesİy· 
le milli bankaların i~tirakiyle bir 

kurum yapılmas:nı tensip etmiştir 
Bugün zirn:ıt ve i~ bar.kalarmm 
iştirakiyle yapılan topl a.r tıdıa böy . 

le bir kurulun ku~·ulmat1ma ka
rar verilmi§tir. Celal Bayar bu 
hususta tunbrı söylem;şHr: 

"-Üzüm meselesini bütün ala· 
~ kadarları dinlemek aureLiyle ince
~ledim. Dert, eskidenberi konul· 

(mu!? tethisten bo.tka bir ~ey değii
f'dir. Bu dert kısa bir H 3 de ile au 
ye talep a.rasındaki m il\. azenenin 
rara sıra bozulmesıdır. Lüzumsuz 
~piyasa temevvüçlerini, spekülu-

i
yonu, ortadan kaldırmak, arz ve 
talep arasında ncrmal bir müva -
zene kurmak için gereken tedbir -
leri almak zamamnın gelmiş ol · 
duğuna kani bulunuyorum. 

Çok önemli karşıladı~ımız pi 
yasamız niznm ve İstikrarını te 
min edecek tedbirleri almak üzer-; 

tarım ve iı bankalarmın ehemmi 
yetli nisbetlerde i~tirakiyle mil1i 
bir kurum vücuda getir,'imesi ka • 

rarlaşmıttır. Bu kurum satış koo
peratiflerinin te~ekkülüne kadar 
devam edecektir. Kurum piyasa· 

·dan lüzum hasıl oldukçi:l üzüm a
lacak ve nazımlık vazifesini yapa · 
caktır. 

Kurum deruhte etti~i işte mu 
vaff ak olabilmek iç.in lli~ım gelen 
sermaye ve ticari te~kild.t kuvveti~ 

Bİ haiz 1'ulunacaktır. Kuruma di~ 
ğer milli banka!nrm da ı ,.~u ettik 
leri takdirde iştiraklerı kabul edi· 
lecektir.,. 

aylardan beri açıktır. Üstelik Şe- Kızılay Bulmacası , celed fabrikalarda çalışmalarını me· günde sekiz saat iş gördürmek muva .. 
rilfeddin Şükrünün yanındaki çı. "Kermes,, nediyor. Biz buna taraftar değiliz. Ta fık olabilir.,, 
ra~ını da kandırmış, kendi yam • • • 
na almı~tır. Doğru açanlar arasında yapılan kur- Avusturya Hava tehlikesını 

Çırağı gidince ŞiikTünün hem ada isimleri aşağıda yazılı olanlaJ' muahedeyi b·ı .. 1 
klarnet çalma.ar, hem de macun değişik hediyeler kazanwftır. Aldır- bozuyor 1 en uye er 
salması gUçleşmif, kuancı tıal. maların:ı diforf:ı. Hava kuvvetleri 
mrştrr. Di~n akşam saat ye:tide iki tstanbul lise talebesinden Kemal 
rakih Çartıkapıda kartıla,"1lışlar· Fevzi, Unkapaıu Yavuz Ersinan ma· yapmış 

balle!i Değirmen sokak 13 Fethiye, Avusturyanın muahede harici. 
dır. Ayazpaşa Tatlı Çıkıt çıkmazı 39 Ce- olarak ilk süel hareketi göze çarp-

Şerafeddin klarnet çala. çala, mile, Bakırköy Yeninuı.halle 1 inci 
çırakta macun diye bağıra, bağıra sokak 53 Müjgln, Cafaloğlu Molla maktadır. 
siderlerken Şükrü a.aabiyetini ye- . . A Balat Vı'ta Sen Jermen muahedesine göreJ 
0 - Fenari sokak 03 MüJgaıı, • 
nememiı, Şerafeddin!e k~vgaya 1i Elbaıar, Beyazıt Eıninbey mahalle· Avusturya hava kuvveti bulundu-
tutufmuş, bir aralık elindeki klir· si Taş mektep sokak 11 Kemalettin, ramıyacaktı. Fakat resmen bildi
neti Şerafeddinin kafasına olan • Lüleci Hendek 4:0 Davit, Aksaray riliyor ki, Viner Nottad ıüel a
ca kuvatiyle vurarak yere ıermİ§ • Tramvay durak }(arşı~u Tahsin, Orta. 
tir. köy Suna, Yeniköy Bay tbrahim ya- kademisinden çıkan sekiz Avuı· 

Şerafeddin kanlar içinde yere hsr Şevki, üskUdar Bağ'larbaşı Mak· bırya ıubayr, hava kuvvetlerine 

d 
bule, Büyükdere Şermin, Kuruçeşme •eçileceklerdir. Bu suretle A.vuı· 

üşünce sıhhi imdad ot~o.bili 
~ ] C h h tah Arna.vutköy caddesi Mehmet, istiklal turyanın hir hava kuvveti bulun· 

çagrı mış, erra pa.fa as ane - caddesi Hanrl, Çangırı Mehmet Gün. 
sine ko.lduılmı~tır. Şükrü yaka· göz, BaJurköy istasyon karşısı Olga, durduğu resmen anlaşılmaktadır 
lanmıştır. , Yenipostane arkası tstanbul Ha.im --o-

-o-

Bir sahtekar 
Olaton, Beylerbeyi Havuzbaşı Sadiye, Gaz parlamasından 
Arna.vutkijy tskele kar§ISI Ali, Anado- kaza oldu 

yakalandı 
luhisar Hoca Kadın ~okak Ali, Bakır· 
köy Beyham sokak 29 Şehime, Saraç- Beyazıtla Tavşantaıı mahalle· 
hanebaşı ltfa.iyt karakol yanı Be.sime, sinde Mahmut Nedim apartıma -
Fethb·e maden şirketi Mehmet, lstan. nında gaz parlamıf, b•r kadınla 
bul l~si son emıf talebe.sinden Nee· kızının muhtelif yerleri yarunıı . 

Zabcla bir dolandırıcıyı yakala· 
mıştır. Şükrü isminde bu adam 
sahte imza ile Aktehir bankasın· 
dan en lira aJmıftır. Bundan ba.ş· 
ka yine ~:ıhte imza ile bazı tüccar
lara mektup yazmıf, bunları ca do 

det Tükel. Sarı;rer ort.a ~eşme caddesi 
28 Muzehh-ert Kadırga talebe yurdun. tır. 
da Nazif,. 

landınrken ele g~mi§tir. Şlıkrü· !lmll!ll-------•1•1--~ nün üzerinde resmi mühiirJerde Mevluduşer 
ölümü ile memleketi ve ordumu

çıktığı söylenmektedir. zu müteellim eden binba~ı Bay Ce· 
malin ruhu için bu a},n 8 inci pa. 

Kadıköyünde Talimhan~ mey · zar günti saat 13 de L!lelide LA.le- 1 

danında Feridiye sokağında Na. li camiinde mevluduşerif okutu· 1 

28 altı oda.lı mıutfa..1< ba.hç"! gaz lacağmdan merhumu tanıyan n , 
e!ektrik ve terkosu havi hane ga • sevenlerin teşriflerini saygıları. 

tılrktır. Kö~edeki bakkala müraoa· I mızla. dileriz. Kardeşi Hakla. 

at. Telefon: 41578. 

Kirahk daire 
Kabataşta, Sedüıtünde Çürük· 

ıulu Mahmud P~ apartım~nında 
aayet güzel manzaralı büyük 

bet oda ve bir aofah, mükellef ha· 

rna.mlı bir daire kiralıktır. 

Tramvay istasyonunun hemen 
yanındadır. Takiime de y;ıkındır. 

Maktuan 2000 liraya ea.tıiık 

Ankara: (A..A.) - Hava tehlikesi 
bilen üyeler listesi : 

8636 B. adını yaymak Jstemiyen bir 
ı.at- Ista.nbuldan -1000, 8637 Se· 
Jim - Keskinden - 20, 8638 Mehınd 
ve bmail 25, 8639 Fuat 25, 8640 Mus· 
tafa Aspoğlu 27.50, 8641 Mahir 25, 
Bayan Emi ne 25, T864 
8642 Hilmi 25, 8643 Rıza 20, 8644 Ali 
Rıza 25, 8645 Omer 25, 8646 Bayan E. 
mine 25, 8647 Hüseyin 25, 8648 Meh· 
met Kaleli 20. 8649 Mustafa Antepli 
50, 8650 N. H. Eroe ve mahdumları 
100, 8651 Tahir -İstanbul- 20, 8652 
Eoma 20, 8653 Avadis 20 86M tsta· 
pan 20, 8655 Süleyman Zeki --, 8656 
Karnik 20, 8657 Antanyo 20, 8658 ıı .. 
yas Lirans 20, 8659 V angel 20, 8660 
Nikoia 26.04, 8661 Habip 20, 28, 8662 
Yani Çürükcis 26.04, 8663 Teodor Vaf· 
yadis 24, 866-i Tahir Dereliude 20r 
8665 Ali Rıza Bezirglnoğlu 20, Melr 
met Turhan 8666 - Bözuyükten- 25. 
8667 Mehmet Akar 20, 8668 Hü~yirı 
Derici 20,. 8669 Hidayet -Yalova-
50, 8670 Hüseyin uncu 20 ve eeneli1' 
yökeni 100, 8671 İsmail Hakkı 50 ,.e 
senelik yükeni 300, 8672 Hasan Foto&'· 
rafcı 50, 8673 lustafa -Gönenden-
100, 8671 Ayakö) ü ııdına 20, 8675 Ha .. 
cı Hasan 20, 8676 Münür -Erıuruın· 
dan- 20, 8677 Salahattin Kut:nıaıı 
-Kütah>ndan- 30, 8678 Osman l\.ltll'"' 
tafa Koç 72.11, 8690 Razım Arat 25, 
lhrnhim Gebzeli oğlu 30. 

Kuponlarımızı 
saklayınız 

Bunlar ~ize hiç urr.madıa1nı2 
meafaatJeı temin eder. 
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ıN-- 97 Ya-.an: Rıza Şekib 

Karşa, magarada yakaladığı 
vahşileri serbest bırakmıya 

karar vermiştir. 
Ebülulanın teklifi çok hoşuna 

titmitti. içeride batka adam bu • 
l\lnup bulunmadığını bundai1 da· 
b. kolay kontol etmenin imkanı 
)'oktu. 

Karıanın ıesi ekrarladı: 
.;:> 

- Batka türlü kurtulmanıza 
İınkin yok! .• Yirmi bir kiti çık!\r 
Sıkmaz içeriye aslanlar bırakıJıa
tak. Buna razı iseniz cevab ve • 
lin ... 

Neden sonra mağarada kapalı 

kalanların oğultuya benziyen gü -

tültüleri ve münakqalı konu§ma· 
ları araıından bir ıea yük,eldi: 

- Size doğrusunu ıöylt::yece • 
iiz. Biz yirmi bir kiti değli, kırk 
'ki kitiyiz .. 

Ebülulanın yüzünden memnu • 
lliyet çizgileri belirmİ§tİ. Demek 
ki planında muvaffak oluyordu .. 
-4\slan korkusu vahtilere hakikati 
•öyletiyordu. 

Kırk iki ki§iyi ele geçiı·dikten 
'<>nra v?m•:erin tehlikesi !\ıtık ıı· 
fıra inmi§ demek olacaktı. Ebülu 

la fazla iarara lüzum gör;;..,üyor -

du. Fakat Karşa yavaı bir sesle: 
- iyi amma ya kırk ki~iden 

de fazla iıeler .. Dedi. 

--. Zararı yok.. Biz gen~ kırk 

iki.ini de ele geçirdikten ıonra 
"' bdt1ik.- v,.k __ Daha fada ol. 
•alar bile başa çıkabiliriz. 

- Na.sıl iıterıen öyle yap •• 
Ebülula haykırdı: 

- Siz de her halde İp buluna -
e&ktır. Ucuna bir taı bağ!ayarak 
lepen'zdeki aydınlık deliğe atın .. 

Az sonra atılan ipin ucuna 
'bağlanan ıilahları Ebüluli birer 
birer yukarıya çekti .. 

Silahları Kar§& sayı~rcrdu. 
liepıi bittiği söylendiği zaman 
Otuz dokuz silah vardı. 

- Silahları eksik verdiniz .. di
)e bağırdı. 

. - Hayır eksik değil.. Üç ki • 
flJıin ailalu yoktu. Ağırlık taıı -
l'orlardı. 

- Ağırlık ta§:yanda silah bu -
l\Uımaz mı?. 

- Yoktu .• 
'b - Şimdi bütün vereceğiniz 
undan ibaret mi? Dıprı çıktık

tan sonra içinizde her kimde ufa-

Karta kayanın açılması tecrü • 
beıine girişmeden önce atlanla -
rını çağırdı. Birini ıağa, birini 
ıola bıraktı. 

Büyük bir tesadüf eıeri, koca • 
man kayanın altındaki uhk bir 
inaanın kolaylıkla yerinden oy· 
natabileceği taıı, Ebüluli çeker 
çekmez açıldı. 

Buradan mağaraya olan ay • 
dınlrk içerideki vah!ilerin görül
mesine yardım ediyordu. Bol 
ıtıkla kartılaşan zavallılar göz • 
lerini kırpmıtlardı. 

Karıa deliğin yanında dur -
muştu. Elinde biraz evvel ıilih • 
ları yukarıya çekmek için kullan· 
dıkları ip vardı. 

- Haydi, birer birer çıkm, di
ye seslendi. 

Dıtarıya çıkanlar önce Karp~ 
nın yanında duruyorlar ve elleri· 
ni geriden bağlatıyorlardı. 

ip uzundu. Kırk iki kitinin bi· 
rer birer bağlanmasına kafi gel • 
mit ve artmıttı bile.. • 

Vah!'.~~rin yalan söylemedik • 
leri, hepsi bağlandıktan sonra 
mağarada yapılan araştırma ne • 
ticeıinde anlatılmııtı. 

Şimdi bunları ne yapac:ıklar • 
dı?. 

Hapsetmekte mina yoktu. 01 • 
dürmek doğru olmryacaktı. Ebül· . .. ,,. ~·-~-~ .. .-....~ 
sesle: 

-Ben bunları bırakmak taraf • 
tarıyım. Silahlarını venniye • 
Hm. Kalkın gitıinler. 

- Naııl iıteraen öyle yap Kar
şa.. Mademki ıilahlarını aldık .• 
Artık bize bir zararları dokuna • 
maz. 

- Öyle deme .. Onların ıilib • 
sız da zararları dokunur. Bırka • 
mazdan önce hepsiyle konuıup 
kendilerine dütman olmadtğmu· 
zı anlatmalıyız •• 

Ebüluli ellerinden biıibirine 
bağlı olan vahıileri bir daire ha· 
linde çevirdi. 

lkiside aılanlariyle bu daire • 
nin i:inde kalmıılardı. 

Karıa: 

(Devamı var) 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

HABER - Alcşam Postn!l 

Serseriler lstanbul Sıhhi lVlüesseseler Arttırma 

Y ve Eksiltme Komisyonundan: 
atağı Haydarpata Emrazı 'stili.iye hastanesi 1935 mali yılı ıçin terek c • ı ı li rörülen 104 kalem ecn ve alato ııbbiye açık eksiltmeye konulmut-

} t eni yor tur. 1 - Ekisltme: 18 9 1935 çaroamba günü saat ıs de Çağalot
Romanımızı biriktinniı olan o· lunda İstanbul sağlık dire~törlüğu l inasmdaki komisyonda y.ıpılacak

kuyuculanmızdan bunları ciltlet- t ır. 
mek isteyenlere: 2- Muhammen fiat 1870 lira 25 kurut. 

Eylulün 15 inci günü aktamına 3 - Muvakkat garanti 133 t;ra 52 kuruş. 
kadar Ankara caddesinde VAKiT 4 - Şartname hastaneden pa uız alınır. 
kütüpbaneıine bir numara muka • 5 - isteklilerin belB gün ve Faatte cari seneye ait ticnet odası 
bilinde bırakmalıdırlar. B . .ı tarih- ,•eıikalariyle bu ite ait muvakkat garanti makbuz veya banka me:C· 
ten aonra müracaa.tları kcibul e bıplariyle komisyona gelmeleri. 
dilmez. 

Ciltleme ücreti 10 kuruttur. 

METAMORFOZ lstanbul 4 üncü icra memurluğun
dan: 

Yüzdeki çiller& ve sivilceleri geçirir. Yeminli üç ehlivukuf tarafından 
tamamına (5414) lira kıymet takdir 
edilmiş olan ye evvelce yapılan. mü.. .. ••••••••••••••••••••••••••ili 
zayedede kıymetinin yüzde yetmiş be· 
şinl bulınadığından dolayı 2280 numa
ralı kanun mucibince tecile bırakıl. 
mı§ bulunan ipotekli Bofaziçinde Ku· 
ruçeşmede Kuruçeşme caddesinde es
ki 89-91 ve yeni 101 numaralı harem 
ve sel:lmlık dairelerini ve müştemllL 
tı saireyi ha'i maa bahçe sahilhane· 
nin tamamı bu kere taksitin ademi 
tediyesinden dolayı mülga 1424 nu
maralı kanuna tevfikan ve umumi 
hükümlere göre açık arttırmaya kon. 
muş olup şartnamesi 15-9-935 tarl· 
hinden itibaren dairemiz divanhane
sine talik edilerek herkes tarafından 
görülebllecefi gibi 11-10-935 ~rlhl. 
ne mttsadif Cuma gtinU saat H den 
16 ya kadar İstanbul 4UncU icra da
freldnde satılacaktır. Arttırmaya 1§
tirak için yüzde yedi buçuk teminat 
akçesi alınır. Müterakim vergi, bele
diye rusumu, vakıf icaresi müşteriye 
aittir. 

Arttırma bedeli muhammen loyme. 
ti bulmak p.rtlle en çok arttıranın 
uhteslnde bırakılacak ve böyle bir be. 
del elde edilmeae arttıranlarua tuh· 
hildlerinden kurtulmuı prtlle takip 
eden kırk gün içinde n en az yirmi 
ıı:tln enel tA)in olunacak günde ikin: 
d arttırnlUr tltft.ed.llffekUr. Mezktr 
gayri menkul 5250 &!'fiil terbilnde a. 
raziden, 493 arşın selA.mlık Te '710 ar
şın harem ve 57 arşın zemin katı kl
gir kıt bahçeli lak, 59 buçuk a111n ha. 
rem kısmı ile ilbe kısmına giden Ud 
katlı kigir üstü ahpp koridor, 180 ar
şın illve kısım, 24 buçuk arpn mutfak 
aksamından kagir fınn vesaire 81 ar

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Hocapqada: Hoybar mahall eıinin .A§irefendi kütüphanesi ao • 

kağında eski 7, 7 mükerrer yt.ni 30, 32, 34 sayılı bodrum ve mağaza• 
yı müıtemil etki Selinik Bankaıı binasının 180-1280 yapı yedi bin 
otuz iki lira muhammen 'bedelle ve bedelinin yaruı pe,inen ve diier 
yarısı da bir sene sonra tediye olunmak ıartile kapalı zarf usuliyle 
13·9·935 cuma aünü saat 14 de sa trlacaktır. lıteklilerin yüzde yedi 
buçuk pey akçelerini vakti !izmım da yatırarak hazırlayacaklan ka • 
palı zarfları arttırmuıın açılmaım dan bir aaat evveline kadar idare
mizde müte,ekkil Satıt komiayon u Bqkanhğı~ vermeleri. 

(M.) (5125) 

Istanbul Cümhuriyet 
MüddeiumumiHğinden: 

latanbul Te?kifevinin 1989 lira 76 kurutluk ve 1748 lira · 

21 laırutluk ve ceza evinin 805 lira 84 kurutluk ketif bedelli 
~ k11mı tamiratı ayn ayn açık eksiltmeye konmuftur. Mu
vakkat teminatları 149 lira 21 kunıt ve 131 lira 11 kurut ve 
60 lira 43 kuruftur. Bu ite aid pıtname ve evrak tunlaidrr: 

Ebiltme f&riname9İ malra'ftle projeei nafıa ifleri §eJ'aiti 
umumiyeai ketif cetTeli Te proje.idil'. Bunları v&meık iat.yen
tatil günlerinden maada her Pin lıtanbulda Poetahane bina • 
ımda lstanbul Cümhuriyet Müddeiumumilifi f;evazmı daire • 

ıinde aörehilirler. EDiltme 23/9/ 935 pazartesi ~ Mftitf ~ 
cl'e l1tanbaJaa Yenipoetahaiıe l>inumda lstanbW adliye leva. 
zım daireeinde yapılacaktır. Eksiltmeye airecekler ıyukarda sıra 
ile göeterilen miktarda mun.ldrat teminat makbuzu veya ban-
ICa teminat mektubu ve nafıa baı m\jıendiıliiliiC:len tudik etti
rilmi, ehliyet veaikalariyle birlikte yubrıda yazılı sün ve 
saatte lttanbul !Adliye Levaznn daireıinde ~lanacak komis· 
yona ıelmeleri Han olunur. (5289) 

şın klgir mutfak, 101 arıın ilç kısım --b..-:-ta-n-:b:-u-:l--:D::::b:-.r-:d:::U:-n-:cli::--~lc_r_a-:M=-=-em-11r---------------

er 78 K uç-me caddesinin d lfbu bahçesile beraber olu kötldla s , arşın ur -:w- lufun an:, 
tarafında kapıcı dairesi ve 28 arpa Yeminli ttç ehli vukuf tarafmdan tamamı 7-10-:-935 pazartesi &Untl 
harem ve selamlık aras.ında uma ko. genelinin tamamına 16486 lira kıy saat 14 den 16 ya kadar dairemizde 
ridor ve mütebakisl bahçedir. Bahçe· met biçilen Kadıköytinde Kalamrşta, açık arttır- satılacaktır. 
de üzerinde Uç helezunl havuzu, meh- Zühtupaşa mahallesinde Kalamış Te Arttırma bedeli biçili kıymeiill 
tabiye ye aynalı lak ve müteaddit çam, Fener caddesinde ve Kalamış vapur yüzde 75 ini bulmadığı takdirde en 
manolya, çam fıstığı, palimlya, şefta. iskelesi yanında tramvay yolunda son arttıranın taahhüdü baki kalmak 
li afaçları ve havagazı fenerleri var· önü kagir ve demir parmaklık duvar şartile arttırma 15 gün daha temclft 
dır ve etrafı duvarla muhattır. Klglr h eski 9 yeni 33 No. lu Zeynebe ait edilerek 15 inci güne rastlayan 22 bl· 
olduğu zikredilmiyen bina aksamı ah- bahçesile beraber olan kö~Un tama rinci teşrin 93:> Salı günü gene saat 
şap olup haricen yaf1ı bOyıİlı ve pen. mı ipotek cihetinden açık artırmaya 14 den 16 ) a kadar dairemizde ac* 
cereleri pancorludur. Terkos ve elek· çıkarılmıştır. KUşk çok muntazam arttırma ile satılacaktır. Şu kadar ld 
trik tesisatını h8''idir. Selamlık cihe- olup elektrik, terkos, havagazı lesi- bu ikinci açık arttırmada da arttırma 
ti kayıkhaneyi havi zemin bodrum satlarile her türlü k&nforu haizdir. bedeli biçili kıymetin yüzde 75 ini 
katı ile diğer üç kattan ve harem ci. Bahçede çam, meyvah meyvasız kıy. bulmadığı takdirde 2280 N. lu kanun 
heli mutfak ve heliyı havi bodrum mettar ağaç ve fidanlarla bezenmiş ahkamı tatbikan satış geri bırakıla
katı ile diğer iki kattan ve ~atı arasın· çiçekler olup yeri (123S) M-2 ol- cak ve arttıranlar taahhüdünden kur. 
dan ve ilave kısmı bir kat ile çatı a- makta beraber arka cihete yan ola. tulmuş olacaktır. Arttırmaya iştirak 
rasından ve selamlık mutfağı ile ka. • için birili kı"metin ' 'Üzde 7 buçug-u ~rlc bir fey bulunursa onu :ulan • 

ara parçalattıracağız •. Bu aklı • 
11•ıda olıun ... 

Şimdi her ıey bitmiıti. .\.lrnan ..... 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutQ.Su : lataabul 214 

Teıgref edresı. ıstanbuı HABER 
Yazı ışıerı telofonu : 211872 
ıdare ve il~n .. : 24370 

rak Tevfik paşa stkafına da (6-80· =- .; J 

1
. pm dairesi birer kattan ibarettir. M-2) yüz aldığı n önü tramvay nisbetinde pey akçesi \C)a bu miktar 

Cem'an 43 oda salonları ve mütead· üzerinden ulusal bir bankanın temi· 
dit sofa ve koridorlar ve balkonları caddesi ve kalamış vapuru iskelesi 

nat mektubunu Yermeleri lazımdır. 
'fe dolapları ve kilerleri n mutfakla- ile Kalamış banyolarının hemen ya-l: ahların yekOnu işte §'Irada ka • 

atnııı duruyordu. iki kitinin 
~Jc iki vahtinin ıilabları:oı bu 
. •dar kolaylıkla ele geçirebilme· 

~1 lllağaranın buıuıiyetini bilme • 
brinden ileriye geliyordu. Şayed 
dunu bilmeselerdi, hareketleri 
elilik olurdu. 

'b··liakikat halde de Karta ile E
le Ulüli buraya gelirken bu kadar 

01ayhkla kaııılaıacaklarını um
ı.ıaı:ııılardı. 

ı, . 'd k' h ·ı . b' 

ABONE ŞARTLAR! 
Türkig11 E~rı•bı 

Sonollk t400 Kr. 2700 Kr • 
e aylık 730 ,. 14aC> ,. 
::> QVlık 400 ., 800 ,. 
1 aylık tSO ., 300 ,. 

iLAN TARiFESİ 
Tıc:aret ııanıarının ••tırı 12 eo 
R••mı ııenıarın 10 ıcuru•t~r. 

Sahibi ve Neşriyat Mütlürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer fV AKIT) matbaası 

b' • ıçerı e ı va fi erın ırer 

lr ırer dıtarıya alınabilmel~ri için K lJ p O N 
ayanın açılmasına geliyordu. • 

Demin o kadar ağraımıtlar, 240 
l!ıu'Yaffak olamamışlardı. Şimdi 6 g.g;,s 
~Yapa~\lk)ardı?. Elbette bir yo-ı._ __________ _. 

u bulacaklardı. 

d d ek d d k d Birikmiş vergilerle belediye resimleri 
rı ve helalan ,.e Uç hamamı ve iki nın a enec erece e ya ın ve e. 

· d f k 1~d i b 1 ve Yakıf icarc i müşterisine aittir. banyo mahallini ve dört muntazam nıze e ev n a e nezaret u unan 
2001 No. lu le. \C lf. K. nun 126 mcı 

çimentolu bodrumu ve kış bahçesi ile 
aynalı lakı ve iki sabit kazan ve iki nellfi 1500 lira kira bedelile 8 Mart maddesine göre ipotek sahibi alacak-

lılarla diğer alakndaranrn ga)ri men. 
bakır tekneli çamaşırlığı n kömürlü. 936 tarihine kadar tütün deposu ola-
ğü ve odunluğu havidir. Selamlık ve rak kiradadır. Mülga 1424 numaralı kul üzerindeki haklarını \e husu ile 
harem cihetinin tavanları ekserisi icra ve iflas kanununun 119 uncu faiz 'c masarifc dair olan iddialarını 
karton piyerdir. Karton piyer olmr madd~inin 3 üncü fıkrasına tevfikan evrakı nf'Usbitc! • · l' sabit olmadılc<-a 
yan tavanlar ve doğramalar ve kapı- gayri menkul üzerindeki haklarını hu· satış bedelinin pa) la masından hariç 
lar tamamen yağlı boyalı ve Ust kat susilc faiz ve masrafa dair olan iddi- kalırlar. A lakahların bu maddei im· 
döşemeler yağlı boya \'e duvarları alarını evrakı müsbitelerilc ) irmi gün nuni) eye göre hareket etmeleri ,.e 
ıstampa taklididir. Deniz cihetinde tçlnde icra dairesine bildirmeleri aksi bu hususta daha derin n geniş bilgi 
hududu yol olduğu senette mezkur halde hakları tapu sicillerile sabit ol- cdinrr:ek isteyenlerin 934-939 D. Nf>. 
ise de mezkur yolda yedi metre arzın. madıkça satış bedelinin paylaşmasın- su ilt mcmuriyetimize müracaat ede. 
da ve 52 metre tulinde gemilerin ya· dan hariç kalacakları cihetle ipotekli r~k dos)a ında bulunan tapunun lJu 
naşmasına müsait rıhtım vardır ve or- alacaklılarla diğer alfıkadarlr ve irti· yere ait haritasile evsafını gösteren 
tasında kayıkhaneye gidilmek üzere fk hnkkı sahipleri i bu maddenin takdiri kı) met raporunu , c 16-9-· 
açık bir kısım mevcut olup işbu iki mezktlr fıkrasına göre hareket etme- 935 den it~baren dairemizde herke e 
parça bir demir köprü ile yekdiğerine lcrf l'e daha fazla mahim:ıt almak is- açık bulun~urulac&k olan '":trtr.. ~c i
ha~hdır. Her iki parçaya da gayri 
menkulden parmaklıklı iki demir ka. 
prdan çıkılmaktadır. Gayri menkul se· 

tiyenlerin 931-:>:>2 do ) a numaraı:ile ni gör{' o sath gJnünden önce is~edik. 
mcmuriyetimize miiracaatl.m lüzumu l leri bilgi~ i n':r.u ,. bulunmaları Iüzu· 
ilan olunur. (14240) mu ilin olunur. <14252) 
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Bir Kıza Aşık Oldu! 
Y A Z A N ! Kenan HulOsl 

mııooııı 
Yol, bir uçurumun kenarında bir· ı 

denbire sağ tarafa aapmııtı; ve dört 
adım kadar Ötede bahçenin taı kaplll 
gözüküyordu. O&tü yabani otlarla o
kadar örtülmüıtü ki senelerdenberi 
buraya tek bir insanın bile uğramadı
ğını zannedecektiniz .. 

Profesör: 

- Ümit ederim ki, diye konuttu; 
sizi merak ettiğiniz bir yere getiriyo-
rum. 

- Evet, Papa dokuzuncu Klemanm 
daha iki yüz sene evvel arzu ettiği 

yer!. 

- Doğrudur; diye birdenbire kesti 
sözümü! 

Papa dokuzuncu Kleman, hayatının 
son dakikalarında bundan baıka bir
ıey düşünmemiıtir, Eğer, Giritte çı· 
kacak herhangi bir ihtilale karıı va· 
dettiği yardımlan habrhyacak olursa
nız bunu hiçbir vakit Papanın hayatın
da uzak bir ideal olarak görmiyecek
siniz. Çünkü Papa dokuzuncu Kle· 
man, Çanakkale Boğazından geçecek 
bir yolun, kendisi için mutlaka Giride 
uğraması lazım geldiğini biliyordu; 
Kleman ... 

Profesör bunu okadar manalı söylü 
yordu ki, Klemanın hayatında benim 
bildiklerimden daha baıka birçok feY· 
lerin bulunduğunu anlıyordum. Ayni 
hecelerle: 

- Evet, diye konuttu; dokuzuncu 
Kleman .. 

Sonra birdenbire: 

- Herhalde, dedi, Papa dokuzuncu 
Klemamn nasıl öldüğünü tarihte oku
mu§ olacaksmız ... 

- Hayrr diye cevap verdim. Ve 
hakikaten Klemanrn ölüm vesikal&.rına 
ait yazılmış hiçbir tarih yazısından 

haberim yoktu. 
- Tuhaftır, diye izah etti profesör; 

• ıYe~, hay~el".i.min bir dakika önleri
ne geçemiyecelC olunam, Papa doku· 
zuncu Klemanı, Pennos manasbrmda 
kazaya uğramıı delikanlının hayaletin
den daha başka türlü diişünemiyece· 

ğim. Belki... Belki de Papa dokuzuncu 
Klemaıı, tuhaf bir ölüm hareketile 
Permosa gelmiı olabilit-... Çünkü, bü
tün arzularına rağmen bunu yapama· 
mıştı. Halbuki bir havari idi; lsa'dan 
t:la.ha büyük bir havari ve hayatının 
son günlerinde . yegane düıündüğü 

§ey, mavi taşı bir gün parmaklarına 

geçirebilmek için bir haçlılar seferi 
yapmaktan baıka birşey değildi. Ne 
kadar tahmin edersiniz bu mavi taşın 
kıymetini? .• 

Profesör, tıpkı, tabiat alimi ViJyam 
Kuks'un kolleksiyonları:na biçtiği kıy
meti sorar gibi soruyordu: 

ıııııımıııııı 
- Evet, ne kadar tahmin ediyorsu· 

nuz. •• 

Umit ederim ki bizzat taşın sahibi 
olan Andronikos bile hiçbir vakit bu
nu bilmiyordu. iki milyon ' dolar! .. 
Bununla beraber Papanm size anla· 
tacağnn ölümünü unutmuı değilim.. 

f sterseniz, bu ölümün şeklini benden 
i,ittikten sonra. Permos manasbrma 
uğradığını bile iddia edebilirsiniz.. En 
yakın kardinallardan birinin 1810 se· 
nelerine doğru netrettiği bir hatıra ki· 
tabında, bu ölüm en ince noktalarına 

kadar anlatılmıştır ve korkunçtur. 
Papa, Vatikanm bir odasında bütün 
perdeleri kapatılım,tı; öleceğini bili
yordu. Bir takım sesler, kuş ve yarasa 
sesleri, herıeyde tabiatten uzak olması
na rağmen, bütün duvarlan delerek 
kulaklanna kadar yavaş yava:ıt sokulu
yordu. 

Papa dokuzuncu Kl~man, bu sesle· 
rin, daima kütüphanesindeki küçük 
l._. dolaptan sızdığını iddia etmiştir .. 
Küçük bir dolap... Bu dakikaların ta· 
rihçe hiçbir vakit unuturnuyacak olan 
hikayesini anlatan Kardinal: - Bütün 
korkulanma rağmen, diye söylemiştir, 
Papanın ruhu istirahati için bu dolabı 
açmaktan ba,ka çare bulamamııb:m. 

Hakikatte oradan hiçbir ıey işitmiyor
dum; fakat, Papa bunu iddia ediyor
du? Anahtan bana uzattı; onu boğu· 
nuz, dedi; çünkü nefesimin bu seslerle 
bkandığını hissediyorum. Anahtarları 

titriyerek aldım. Eğer renk zap· 
teden bir makine icat edilmif olsaydı, 
yüzümü kat'iyyen tammıyacağımı id
dia edebilirim fakat, Papaya merbuti
yetim vardı? Anahtarları çevirdim; 
heyhat ... lçerde bir kitap, 1340 ile 
1450 arasında yazılmış bir Bizans ta· 
rih kitabından başka hiçbir şey yoktu. 

Birdenbire profesörü hikayeııinde 
yanda bırakarak: 

- Nasıl, dedim, bir tarih kitabı mı 
CJiyorJu. 

- Evet, diye cevap verdi profesör 
sük\inetle; bir tarih kitabı, ve şüphesiz 
Permos manaıtınnın esrarını anlatan 
tarih kitabıydı. Nitekim, sabaha karşı 

saat dört ıularmda Papa dokuzuncu 
Kleman gözlerini kapadrğı vakit, Kar· 
dinal yazıyor ki, gözlerinin altında, 

birdenbire siyah bir kanat hayaleti kı· 
mıldamaya baılamı§tı. 

- Şu halde, dedim, yalnız kazaya 
uğramış delikanlının ölümü bu şekilde 
olmamı§tır. 

- Belki ... Fakat kızım!. Ne clersi· 
niz; böyle bir ölümden onu kurtara bil· 
mek için kendinizi kuvvetli buluyor 
musunuz?. 

Profesöre cevap vermedim.. 

(Devamı var) 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Koimsy.onundan: 

·Kapalı zarfla eksiltmeye konu lan Akliye ve Asabiye hastanesı
:rıin tO'Z şekeri~e biç bir istekli çık madığmdan yeniden kapalı zarfla 
İQksiltmeye korunu§tur. 

1 - Miktarı: Azı 18,000 kilo dur. Çoğu ~0,000 kilodur. 
2 - Tahmin fiat: Toz §eker kilosu 26 kuru§tur. 
3 - Eksiltme 18 Eylül 935 çar ~anıba günü saat 16 da Cağaloğlun-

~?a Sıhhat Müdürlüğü binasındaki l;omisyonda yapılacaktır. 
4 - Muvakkat garanti: 390 liradır. 
5 - Şartnameler parasız ola rak komisyondan alınabiHr. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret Odası vesika!iyle 2490 

!ayılı kanunda yazılı belge ve bu işe yeter muvakkat garantı makbu1: 
veya banka mektuplariyle usulü da h·esindeki teklif mektuplMını yu

karda yazılı eksiltme saatinden bir saat önceye kadar makbuz muka
hilinde komisyona vermeleri. 

Kültür Direktörlüğünden : 
ilk mekteplerde talebe kaydına Ey

lôlün birinde başlanacaktır. oır.ncı sı-
nıflara bu sene 928 doğumlularla daha 

evvelki dağumlulardan arta kalanlar almycakdır K Ü 1 -
tür direktörü 10 Eyliile kadar bu,undukıarı 
yere en yakın okula, çocuklarını kaydettlrmelerlnl velllerden 
rica eder. (50t5) 

ÇiNGENELER 
ARASINDA· 

Mavcaıt'l.taıliil ~llo nm o~ ıro~~D~a l9>0ır m~<&:~(('a 

No6S \'azan : Osman Cemal Kagf!ıs1z 

Akşam üstü incirliğin alttaraf~nda 
Nazlı ile yalnızca buluştuk 

- Ulaaan .. Bu ne güzel mem • 
- leketmiş be .. insanı koltukla, tür· 
kü ile rakı içmeğe götürüyorlar! . 

Diye söyleniyordu •• 
O gece sabaha kadar Kazıklı 

alemi hep böyle kah cümbüt, a·ı 
henk, kah alay, şaka, maskaralık; 
kah da naz, niyaz, işve ve sevgi ile 
geçti... Ve sabahleyin gün doğar • 
ken Nazlının "Kele kana beşe ka • 
na., ninnisi ile meclis paydos bo
rusunu çaldı! 

~ 1lo • 

Bir ta.rafta Çakır Rana ile Çakır 
Emine, bi:ı:; tarafta Nazlı ile tirşe 
gözlü Gülizar.. Şaşırdım, hangi 
tarafı kollayacağmu .. Fakat, Naz· 
h gene ağır basmaya başladı .. La
kin aklrmm ermediği bir şey var • 
sa o gece Çakır Emine Nazlı ile 
Gülizara karşı kıyametleri kopa • 
rırken sonra çabucak onlarla nasıl 
da candan dost oldu? 

Geçen akşam lndrliğin a.lt ta • 
rafmdn Nazlı iJe yalnızca bulut • 
bık. Uzun zaman kendisini ara· 
yıp sormadığım için bana bir çok 
sitemlerden sonra: 

- Ah, dedi, biz bu yıl Çırpıcı 
ile Çörekçi arasında bir ldrelJez 
yaptık .. Görmeliydin! Belki kay • 
nardı ortada on beş kazan.. Belki 
çalardı meydanda on davul, on 
klante , o1!-ıtı1flt""ve bır o kadar 
tulum, körük çalgısı .. Gene hora 
teperdi meydanda altmıt yctmİ§ 

delikanlı ile kız karı .. Ah · 1:> gün 

zatınızı bilseniz ne kadar bekle -
dik .. Ha gelir, ha gelir diye kaldı 
hep gözlerimiz yoJlarda .• 

Ve sonra sordu: 
- Siz bu idreHezi kimlerle ge

çirdiniz, o akşamki Çakır Emine 
ile falan mı ? . 

- Hayır, dedim, ben i:.lrellezi 
bu yıl bazı arkada.şiarla Kadıkö -
yünde Fikirtepesinde geçırdim .. 

Nazlı içini çekerek: 
- Ah, o Fikirtepesi ah!. Sen 

değil miydin, geçen yıl ben: o l·. 
kirtepesinden kandırıp aşırmıştır 

evine! .. Söyle bakalım evdeki ko
ca valde ne yapar, beni sorar mı 
araaıra ?. 

- Sormaz olur mu, hatta bu • 
gün gelirken sana çok çok selam 
bile gönderdi. 

- Vealiküm selam.. Benden 
kendisine yığın yığın selam, öpe. 
rim mü·mbarek ellerinden, bek· 
lerim dualarını bayırlı hayn-h !. 

Nazlının bu sözlerinden onun 
tekrar bugünlerde bizim eve ka -
pağı atmak is.tediği anlaşılıyordu. 

Fakat, böyle bir şey olur da Ça
kım Emine bizi duyarsa acaba ba
na karşı ne vaziyet alır? diye dü -
şünüyorum. 

"' :.(. ,,. 
Biz artık fahri çeribaşılıkta biz· 

den çok kıdemli olan Reha Beyi 
de geçtik. Çünkü o yalnız bir ta -

rafın kahyalığını yaparken ben 
şimdi atrafla da içli dışlı oMum .. 
Lakin, bugünlerde içkiye t:le fena 
düştüm ha!. Reha Beyle bulu~a .. 
madrğım akşam Etem gelip zihni
me giriyor; Etemle bulu~amadı • 
ğım akşam Tornavida Ha"iln ge · 
lip Reha Beyin geni filan gazino· 
da, filan meyhanede bek\etliğini 
aöyle~erek aklunı çelir.ordu ! . l 

Artık bizim musiki merakı, çı· Okur hafızlar ... Bayılır buna: 
kan hayat ve havalarından çıka- Çadırda kızlar!... 
racağım muzik motifleri filan hep Kusurum çoktur ... Mangizim yol<· 
suya düşüyor gibi.. Her gün bu tur 1 
karma karışık kafa ile in-san hiç Halim bom( ..... ) pen aç gezerim: 
böyle şeylerle ciddi olarak uğra · İrfan bey toktur! 
ta bilir mi? Çektim çok acı ... Sen bana acı! 

Zaten Reha Bey denilen adam Etem duacı... Olmuştur şinci: 
alafrangayı hiç sevmediği, hiç an· Mübarek hacı! 
lamadığı için beni boyuna alatur· Amin, amin, amin Velet Ali 3:min ! 
kanın pestenkeranı havalarını öğ- - Oğlan bu ne biçim clua, kö· 
retmeğe ve çalmağa, onlarla uğ- poğlu? 

raşmağa teıvik ediyor. - Çingenecesi dua bu kadar 
Reha Beyin kavlince alafranga olur. Deyilim ben saçaklı molla ki 

çılgm bir züppe, alaturka ise naz• edeyim daha kibarcasmı ! . ., Heırı 
lı bir gelinmiş ! ! sen, tinci bırakum duayı muayı 

Halbuki öte taraftan Na::ılı ile fili.n da sorarsam şinci sa.".l:.ı. beJ1 
Çakır Emine yava.ı yava§ alafran· ki çok var, gördüğümüz yok senİJ1 
ga havaları daha çok sevmc.ğe ha! Çalın Emineyi. filan filan ... Ne ya· 
lryorlar. parlar, iyimidirler? Geldi göre~e-

Annem aon günlerde benim bu ğimiz bu akıları ! 
hallerimden daha fazla üz;j)meğe, - Neaen geldi göreceğin? 
bu yüzden ara sıra hastalanmağa - Bilirsin ki kıldık namazı, bu· 
bile başladı, nun burasında bir ay önceı.;inden, 

Ay, aman, vallahi bu karışık ve yaptık duamızı gönderdik Soya! 
içinden çıkılmaz hayattan hen de - So da nedir? 
yavaş yavaş usanmaya başladım. - So demek ki yani ya büyük 

Bizim eve temelli olarak Naz· efendi, büyük mal mülık sahibi, se
lımı gelecek, Emine mi? Kim gele nin anlayacağın Allah ! 
cekse gelse de ben de bu karışık - Demek ki So kelimesi bura· 
ve yorucu hayattan kurtulup biraz da Allah manasına mecaz olarak 
başımı dinlesem! kullanılıyor. 

~ :t- ~ - Kim bilsin arlık Hicaz ola.· 
.Zanneder~ DU ysa 7 "'"' r;o-çon ro..h AA&>. ı .. .alw.ü.Ah..-, V9a.h. ul~u .. h. au&f 

yaz gibi ve geçen yazdan daha yo· or~sım sen yine git bu makamlar~ 
rucu olarak böyle hay huyla geçe- dan anlayan Ayvansarayh, Sulu" 
cek ... Adına eğlentimi ! denilen ve kuleli kemaneçecilerden dımıt ! 
gerçekte gürültü·den, yorgunluk - Ha .. Ne diyordum kıldık nama• 
tan, israftan başka bir şey olma- zmırzı, ya)>tık duamızı, olduk tin
yan manaaızhklar gün sektirme- ci tüvbeki.r ... Ona sebep aorarıuı 
den boyuna sürüp gidiyor. Bizim Çakır Emineyi §İnci yüTekten ma1' 
dargın arkadaş acaba şimdi ne ırmc.a.sına (masumcasına) düşme· 

alemde? Buradan Sarıyere ta..şm- sin içine hani içine bir acayip bula 
dıklarındanıberi hiç yüzünü gör- nıkbk ..• Zere farkındayım ben, bi .. 
medim. Aksaraylı Nazım ara.sıra zim Nazlı gibi, Gülizar gibi Çakır 
eğlenti yerlerinde görüyorsam da Emine de yakmqtır feraceyi aize 
heDJiiz o da bana dargın olduğu Hem de korktum o gece ki, hani 
için kendisile görüşemiyorum. E- burada yapmıştrk bir teferiz, o za
tem, Nazım için: man kıskana.raık birbirlerini zatı-

- O, diyor. benzer çok bilmiş onlar dalaşacaklar diye •.. llleveli· 
bir insan oğluna! O adamı salar kin ne yaptı yaptı bizim Nazlı, göı 
da helvaya verir, illevelakin ben lerile onları tılsım·ladı, döndürdii 
daha çok bilirim ondan... U.zım hepsini de bal mumuna.... Hele 
gelirse ben onu çeşmeye suya götü Çakır Emineyi bağladı saçının te-
rürüm de susuz getiririm! linden kendi saçlarının tell~rine. •· 

- Senin bilmediğin yalnız ne - Demek Nazir tılsmı da yapar 
idi Etem? ha 1 

- Bu daracıık deli dünyl}.da be- - Ha ha! .. Onun yok mu o bu· 
nim bilmediğim yalanız be~ vakit lamk bakışile karagözleri, o bit 
namazdır! keret bu gözlerine kökünd~n dile• 

- Oğlan, köpoğlu, yalan söy)i- timiydi bir insanın yüzüne, o ister 
yonun; bundan bir ay önce bir erkek, ister kadın olsun ap~ır ka• 
gün Kazıklı bağda namaz kılan lır karşısında ... Hem yalmz insan· 
sen değil miydin? ları değil, ayvanları bilem bir ba:· 

- O başka o ... Ona derler tüv· kışta susta durdurUT karşnmda-·· 
be namazı ... O kılınır iiç dört sene (Devam• var) 
de bir keret .. O ko!aydır o! ::.:::ma::::.-:ı:::~==:r.=:j 

-Peki, sen o gün o namazı kı- ii Ademi iktidar Jı 
larken neler okudun bakayım! 55 V E 

- ~llah kabul. eyliyeıin, oku- eBel gevşekliğine 
durn çmgenece hır çok şeyler! ii H b. 

-Ya duayı nasıl ettin? a ormo 1 n 
- Duayı da ettim te bülece: 5 TafsllAt: Galata posta 
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n an aş a ım su enmege. ::·· .. ···=·······-······=·· .. ·····•·•·········· .. ···:r:· :ı 
Abe Allahım ... Duyarsın ahım! ~ Kİ M YA G E R tt 
Çoktur ~Anahrm ... Ayakta papuç: HH Ü sam e d din~~ 
Başta külahın1 !.. . :: !! 
Açtrm elimi ... Kırdrm belimi! ,.. İdrar, kan. kazurat ve ticaret talt·=; 
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sporun 
köleleri 

Efendi/erinin 
emirlerine flÖre yenilir 

velJa yenerler! 
Amerikanın en iyi güreşçisi paJella, 
Macaristandan gelen bir güreşçiye 
yenilmek emrini almıştı, bu emri din
lemedi. Bu yüzden Macar güreşçisi de 
Cim Londosıa karşılaşamadı. Maçları 
tertip edenlerin emirlerini dinlemi
yen zavallı " namuslu güreşçi ., ise 

diskalifiye edildi! 

Arnerikada boks ve gü-
reş maçlarının içyüzü 

Afriknnın Liherya cumhuriyeti, e -ı 
sareti itila muhafaza eden tek mem -
leket sanılıyor. Halbuki spor hayatını 
biraz dikaktle tetkik ederseniz en a -
ğır bir esaretin burada kanun teşkil 

ettiğini görürsünüz. Liberyada insan -
Jarı bağlryan zincirler burada ağır 
şartlı mukavelelerle ve türlü tehdit -
lere yerini bırakmıştır. 
l\lümablağa ediyoruz sanmayın, 

aşağıda yazdıklarımızı sözlerimizin 
doğruluğunu anlıyacaksınız. 

E'" eltl boks hayatını tetkik edeliın: 
Aldıkları parayı hattA. ekseriyetle 

olduğu gibi birkaç menejerle taksim et 
rn,:ren boksör hemen hiç yoktur. E~ki 

iyonu l\laks Baerin Ta -
Zl:reti buna güzel bir misal teŞkil e -
K"ebllir· 

Bu boksörün ilk menejert olan 
Lorimer adlı biri, boksörün maçlar -

istismar edildiklerini gösteren çok gU
zeJ bir misal teşkil eder. 

Boks hayatında Karnera aşağı yu
karı on miJyon aıtın frank "geJir,, 
temin etmiştir. Fakat bu dört beş 
milyon liradan onun elinde kalan 
biricik sen·et Sekalda ana ,.e babasına 
satın aldığı küçücük evdir. Onun gibi 
boks yüzUnden suratını biçimsizleşti -
reh bir adam için pek fazla ücret de -
ğil. 

Ezeli ma~lüplar! 
''Jting endüstrisi.,nin tuhnf ku -

rumlarından biri de rolü mütemadi -
yen yaptıkları maçları kaybetmekten 
ibaret olaıu!ehlivanlar, hok~örler ye
tiştfriii'ekti2'Bunlar hiç hır zaman za-
fer sevincine km·uşamazlar ise de hiç 
olmazsa işsizlikten korkulan yoktur. 

·evyorkta bu alanda ihtisas kazanan 
bir <Hara) patronlarına çok paraka -
zn dırmaktndır· 

Vakit nkit, boksörlerdt!n birinin 
hu rejime karşı i~yan ettiği olur. 
Mec;ıela bir sene en el, hok ·ör ı.~ranki 
Pestel Ne,·york dHleH atletizm ko -
misyonuna haı;wurarak menejcr f im
mi Bets ile yaptığı kontratın feshini 
istemiştir. Bu mencJımn kendisini 
hile hile bir maçı kaybetmcğe mec -
burettiğini i:.:ıpat etmişti. l><h'ac;ıınr ka
zandı \'e menejeri diskalifiJe edildi. 
Başlangıçta, bütün boksörler başka-

dan kazandığı paranın yarısını al -
maktaydı. Güzel bir maç üzerine San 
Fransiskoda Hoff mnn adlı başka bir 
menejerin nnzan dikkatini celbctti. 
Bu adam l\!aks Baerin eski l\Ienc -
jerinden yüzde elli hissesinin yarısı -
nı satın aldı. 

Zavallı boksör para sıkıntısı çek -
mekteydi. Esasen o zamanlar daha 
meşhur olmadığı için az para alıyor -
du. lki menejerin hi esi ''e entren -
man masraftan çıktıtktan sonra ken -
disine hiç bir şey kalmıyor gibiydi. 
Maçlardan kazanacağı paraların yüz 
de onunu satarak bir miktar para te
min etti· 

larının gücünü i tismar eden bu aşa - • . .. .. • .. .. .. .. .. • .. • 1 
ğırlıkların kolayca ele ge{irdikleri bir 1 Burada ter:z:mne ol~u .. venrken gorclugunuz a~ dunya fatnpıyor.la-
avdır. Bunlar saf oldukları için her a- rından Karnera butün boks haya tınJa ancak bır ev ıattn cJ.acak ka-
dım da a1dah1ır ve soyulurlar da he - tlar para toplıyabildi. 

J.ı3kin bu pıra da uzun müddet da -
ynnmadr. l\laks Baer hi~esinden yüz
de beş kadarını da bir başkasına sat -
mağa mecbur kaldı. Böylece maçlar -
dan kazandığı paraların ancak yüz de 
otuz nisbetindc bir kısmı eline geçe -
biliyordu. 

Gazeteler 13 haziran gecesi Brad -
dokun kar ısında dünya şampiyonlu -
ğu ünvanını kn:> bettiği zaman bu za
man bu maç onunda 71856 dolar elde 

ini yazdılar. Fakat gazeteler bu 
paradan ancak yüzde otuz nisbetin -
de bir l ı mrnın boksörün eline geç -
tiğini IHh eyi unutmuşlardı. Zavallı 
bok ör! yumruklan yiyen yalnız oy -
du, fakat paranın en azını o a1ıyordu. 
Boksörler bu esirliği niçin kabul edl 

}orlar'! Sebebi şu ki ring kahraman -
lnrı umumiyetle pek beceriksiz iş ada
mıdırlar ve kendilerini koruyan ka -
nunlnrdan hiç haberleri yoktur· Ada
llt kapma bat vurmağı kenedileri -
• 111* ohlnya11 bir hareket sayarlar 
,.e menejerlerlnf dava etmektense al -
dntılıp soyulmağı tercih ederler. 

Prlmo Karneranın boksörlerin nasıl 

saplan kontrol etmek olsun hatırları- Yeni bir fş adamı bulunmakta, ekseri- leştirllmlş olup iki Uç trilstUn kontro-
na gelme1M k 1 1 ltı dad ya güçlükle arşı aşmaz. u a n ır. 

Menejerler bundan istifade ederek Boksörleri ilk menejerlcrlnden kur- Beri tarafta biribirine müthiş re -
idareleri altındaki boksörlerin ücret- tarmnk vadı"vle ortaya rıkan ve Ameri 

d k w• k ·ı ,,, )' kabet yapmakla beraber bu trüstler; ]erin en endilerinc - degışi vesı er kada "mü celemen,, _ pazu adamı _ 
] aslan Pa'"'n 1 pehlivanlara karın kendilerini miida -e - .; • 1 ayırır ar· diye tanınan bir takım ring gangster- ı.:· 

En yayılmış istismar şeki11erinden ]eri tam vaktinde kendilerini göste _ faa hususunda tamamiyle anlaşmış -
biri ''ilan,, dolabıdır. Menejer, sözde Tirler, her ne Jmdar boks komisyo • lardır. Halbuki zavallı pehlivanlar, 
spor münekkitlerinin taraftarlığını nunun kanunu, bir menejerin, idaresi ring dışında çok uysal ve hiç zararı 

elde etmek için, hatırı sayılır meb -
Jfığlar çeker. Bir defa çok defalar me
nejer rek1:1m için tuttuğu bütün pa -
rayı kendi cebine atar. 

Ring haydutları 
Bir boksör "çıraklık,, sınıfından çı

kınca menejerinin entrikalarını se -
zec:ek derecede tecrübe kazanmış olur. 
O nkit onu başından atarak işlerinin 
idare~ini hem daha anlayışlı, hem da
ha namuslu başka bir adamın eline 
\'ermek ister. Fakat, kontratın ~onu -
nwıa kadar, eski menejerine üc:ret 
vermeğe de,·am mecburiyetindedir. 

altındaki bokslardan alabileceği payı dokunmaz adamcağızlardır. Bunların 
yüzde 33,3 olarak tahdit etmiş ise de çoğu maktu fiyatla çalışır ve ancak 
bunlar buna aldırmazlar. l\lcnejer - en büyüklerinin gelir üzerinde bir iş. 
lerin kendi kanunları, hi~ bir zaman tirakleri vardır. 
);izde elliden aşağı inmemektedir. 
Vaidlerine rağmen, 2 numaralı mene -
jer bok._ı:rü bir numaralı meneıerın 

nsayeti altında bırakır ve yaptığı 

Tröstün emirlerine isyan edenler 

için pehlivanlıktnn ~ekilmekten başka 
yol yoktur. Bu emirler herhangi bir 

himaye karşılığı olarak bu birincisin- mevkide, herhangi bir saatte yapıla
den yüzde 15 den yirmi beşe kadar bir c:ak bir güreşi kazanmak mı, kaybet -
para alır. Böylece birinci menejer ken 
di ka1.anç alanına başka hiçbir mene
jerin sokulmıyacnğından emin olur. 

Nevyork batakhanelerinin en kod -
retli şahsiyetlerinden birisi böylece 
en iyi Amerikan boksörleri iizerinde 
onlara bahşettiği hayali himaye karşı 
Jığı olarak. hak !'mhibi buh:nmaktadır. 

Maktu ücretli 
pehlivanlar 

Pchlhnn güreşlerinin sebep oldu -
ğu pazarlıklar daha çok yüz kızartıcı 
dır. Bu endüstri son derece merkez • 

111ek mi, lazını geldiğini kendilerine 
tayin eder. Tek bir defa usulden çeki
nen bir pehlivan artık kesin olarak 
boykot edilir ve bir daha ringe ~ıkmak 
imkanını bulamaz. 

Kazanılamıyan bir 
şampiyonluk 

Amerikanın en parlak pehlivanla -
nndan biri olan Kari Pojelle bir gün 

Sandor Zabo adh heykel gibi vücutlu 
genç hlr l\fac:ar pehlivaniyle güreşmek 
emrini aldı. Bu Macar gencine büyük 
bir istikbal tahmin edill)'.:ordu· Tabii 

.J 
Makı Baer, Karnerayı yendiğ" '\C"

man bu maçın haııliitından ı<!ı tıcl 
denilebilecek bir para almııt, F u· 
ktıt bu parayı menecerleriyle p ") • 

/aşmak mecburiyetinde old ı~u 
için kendisine pek az bir fCY 

kaldı. 

Pojelle ~üreşi kaybetmek emrini a1-
nıı11 tı. 

Menejerler, Pojelle)i mağlQp ede! -
c:ek Sandor Zabo ile Cim Londos 
ara ında dünya pmplyonluğu için 
yapılacak bilyilk maçın tarihini teshit 
etmişler, bu maç için on bfnlerc:e do -

lar sarf Pclerek afişler hazırlamıslar -
dı. 

Halbuki, Macar alchfı emirlere i -
taat etmiyen hasını tarafından müt -
hiş surette yenildi n yapılan dmar 
ilanları artık ateşe atılmaktan ba., -
ka hiç bir şeye yaramaz oldu. O \'a • 
kitten beri Pojelle halk arasında "na 
muslu ~ehliTan,, lAkabmı kazandı 
ama ayni zamanda CinUnden bütün 
kapılann kapandığını gördü. Avrupa-
ya harekete mecbur kaldı. ve oradan 
iki sene ehemmiyetsiz iicretlerle ırU • 
re~ler yaptı. 

Amerlkaya dönUşUnde kendisi de 
menejer oldu. HA.11 boykot edildiği i
çin, ancak kendisi gibi kara listeye ya,.. 
zılmı~ pehlivanları çalıştnılbillyor· 

"Altı gün,. inhisarı 
Meşhur altı gün yanşlarmın koşucu 

lan da hakiki bir esirlik içindedir -
ler. Uzun zaman bu şube "altı giln ça. 
n,, Unvanını kazanan Con Şapmanın 
idaresi altında kaldı. 

Beş sene evvel, . koşuculardan bir 
grup Şapmanın monopoluna karşı is-
yan etti. Bunlar kendi hesaplarına 

Nevyorkta müstakil bİI' yarı!} tertip 
ettiler. Fakat sayısız güçlüklere çarp 
tıJar ve yarışlardan bir şey kazanama 
dılar. 

Sonunda, bu isyandan istifade ede. 

rek kudretli Şapmanın teşkilltına ra
kip başka bir teşkilat kurmağı karar

Jaştıran başlm bir menejerin idaresi 
altına girmeyi kabule mecbur kaldı
lar· 

ilan etmiye ne lüzum var t Şapma
nm bütün rakipleri, kendi yarışlar;-:_ 
na "altı gün~arr,, tarafından tatbik 
edilen ayni usulleri tatbik ediyorlar. 

Neı·yor1da çıkan "Today,,dan 



,. ... '' ... .. . -
' . 

ŞUNDAN teUNDAN DOGU ANADOlblUJDA IB~R GEZ~ (3) 

Dünyanın en büyük Cü 111 hu riyetten 
elmaslarının tarihi 

Elmasların bebeği - 762 kıratlık elmas - s o n r a 1 z rT1 i r 
m!~!:a~~;0:~:.r::~ü~;-s!1z0~10:!:1!i~/:u1 Belediqe, bir işçi mahallesi kurmak-

Jonker elmasının ne olduğunu l b •k h k k 
bilir miıiniz? Bu elmas, bütün Q te Tl e Q azanmıştır 
dünyadaki ıayıh büyük elmaılar 
arasında olduğu halde, yatı :tiba
riyle bir bebek denecek kadar 
gençtir. 

Jonkeı elması, daha bundan i 
ki yıl önce Afrikanın cenubunda 
bulundu . Ve ' 

lzmir, yolcular ve türiıtler: h"'r murluk idaresi en büyük fa1ll3ye- hendiı, gerek bu bataklığın, ge
mevsimde ilgilendirecek bir ıe- tini, yanan çevrede ve tehrin dıt rek dijerleriııin çöpler, molozlar 
birdir. Fakat fU ıöretim sıro.sın· taraflarında göstermittir. ve toprakla doldurulduğunu ve kı
da bu ilgi kat kat fazlala,ıvor. Yanan bölgede büyük cadne - ıa bir zaman sonra lzmir etrafın
Çilnkü bugünlerde lzmircıe 1" bia- ler açılmııtır. Bunlardan Doktor da hiç bir bataklık kalmıyacağını 
tin ıüzelliklerinden baıka biT' de Mustafa caddesi tecrübe ol"rak ıöyledi. Bunun baıarılmaıı ıağlık 

Jonker isimli bi inıan elinin kudretini gösterir bir bölüm bölüm aıfaltlanm!ş bulunu- bakımından en mühim bir itlir. 
rinin araziıinde iz vardır. yor. Bu caddede yapılan ev!nin lzmirin mühim bir endüstri şeli 
çıktı. Aruuluıal panayır... hepsinin ön tarafı baiçedir. Ev- ri olduiunu göz önünde tuta.ı hü-

Genç ve fakat lzmire gelirken dileiim, hem ler geride kalır. Buna mukabil k<i.met, tehir civarında bir takım 
pek can alıcı biı ıehri tamamiyle gezerek yen: ku- Celal Bayar caddesinde evler ön fabrika sahaları çizmeğe lüzum 
parıltıda olan ruluıunda gösterilen himmeti ö!ç- tarafta, bahçeler arka tarafta bu- görmüttür. Bu sahanın birincisi 
bu elmas 72& mek, hem de araıuluıal panayırı lunuyor. Her iki caddede heniaz elektrik santralı etrafmda, ikinci-
kırattır. ıözetlemekti. Bu iki dileğinıden iılenmemit birçok analar vardır. ai de Basmahane iıtuyonunun ö-

Jonker iıimli birinciyi evveli yerine getirmeğe Şarbaylık Doktor Mustafa cadde- te tarafındadır. Bütün kereste ve 
Bir tavuk yumurla•ı bUyUklUIUndekl elm••ı • • k l" · • ka • f b ikal ı adam, bu elmas · Jonk•r• verdlklerl zaman, hemen aavaıtım. sının ucuna ve ız ıaesının rıuı- aaıre a r armın top anacağı İ· 

yüzünden ıim . duaya ba,ıamı,b. Çok meıgul fakat ayni zaman- na isabet eden büyük meydam kinci ıahanm en göze çarpan ci· 
di 70.000 İngiliz liruına ta· Ve doğruca ıemi ile Londraya da çok nazik bir zat oJan 17.mir park haline koymak yahut anm- beti ciYannda 'bir amele ınahalle
hiptir Bunu kendisine ge • gönderildi. Londrada, geçen ma· ıarbayı Behçet Salih dileiimi ye- lusal panayır için orada daimi bir al yaratılmıt olmaaıclır. Bu mahal
tiren itçi bir yerli de bütün öm- y11 ayında, lnıiliz kralının tahta rine ıetirmek için yardımını ıı!kıik sergi binası yapmak em•linJe İ• le Jzmlrin htlk&met adamları ve 
rünce kendiıini rahatça barındıra· .;ıkıtının yirmi beıinci yıldönilm'.~ etmedi. Gilzel lzmirin her tarafı· mif. Caddenin İirit yerinde bir prbaybfı için ayrıca onör ıetiri
cak bir ev, bir çiftlik sahibidir. ı kutlulaması için hazırlanmıt bu • nı istediiim gibi ıözden ıeçi•ebtl- tattan anıt ayağı var. Bunun 6- el bir bqarıfbr. 

Bu tat keıfedildiği vakit Jon .unuyordu dim. , 1 zerine Doktor Muıtafanm beyke- Belediye tehrin ıınırma dilten 
ker altmıı iki yaıındaydı. Geç, fa- lnıiliz kralına hediye olam lzmirde cumurluk idaresinin li konacaktır. 6ot analan metro murabbaı yir-
kat çok yerinde gülen bir tali... ,·erilecekti. Fakat bu plin tatbik batarabildiii iıleri iyiden anlıya- Doktor Mustafa caddesini lil- mi bet kuruıtan eatmıı ve buralar-

Jonker, araya araya bir hal ol- olunamadr. Ve neticede- büyiik bilmek için ıehrin eski halini göz kilmet caddesiyle birlettirecek ı• da iki oda bir mutfak, bir hamam• 
mutlu. Hatta bu elmas arayıcıh- Jonker elmas~ Nevyorkun metbu:- CSnünde tutmalıdır. Kurtuluı sa- niş bir caddenin ilk traselerl de dan mürekkep küçük binalarm 
ğından vazgeçmeğe bile karar mücevher tacirlerinden HanriVint vaıından evvel İzmir, sahilde bir yapılmıt bulunuyor. Bu lımet in. yapılmaıım abcılara eau olaru 
vermişti. ıon iıim,i bir Amerikalı tarafm· kordonla o kordona müvazi ola - önü caddesidir. Cadde, ıehrin en bbal ettirmiftir. Mahallenin so-

Yirmi yıldır toprak kazıyor ve dan satın nhndı. rak uzanan iki caddeden ve bükü· önemli bir bağlantı vasıtaH ola- kaldarmda Arnavut kaldmmı de--
umutla yaııyordu. O kadar ki, Bu ko ~ elmaı, Vinbondan ki metten Baımahane iıtaıyonuna caktır. Ancak tamamlanman a· dikleri ıenit tqlı kaldırımlar var• 
çok defa kansının ve yedi çocu- ıne ıeçec!ktir. bilinemiyor! Vint· kadar kümelenen ıık ve daı so- zun zaman ister, açılabilmesi için c:lır. Evler az bir bezen ile birbi• 
ğunun yiyecekıiz kaldıklan ak- :-ona baktbsa, bu elmaıı, belki de kaklı bir balıeden ibaretti. Buna birçok binalar kaldırdacaktll'. Sün rlae benın. Yalna :renkleri he• 
şamlar olmu!lu ... Fakat bugün, bu bir müze ts:-afından satın alına· Karataf, Göztepe, Karantine ve ların arasında kiliıe çan kulnl bi- DCb ~ deiiL Bunun ela yakın bir 
ihtivar ciftcmin ha:vatınr hu iri el- calcta• \t'.41.ut, "'•tela !i m&a~ ıe.ı •• ,........."*'1 ... rı.w.....ı.heo- çimindeld tepe 1 ıene 4; cırt~ ~zıııin:ılllftıda~lifnikka1k ~lece n 
mas parçaSY biisbütün değiştirdi. ~atın alar~k kocaman zümrüt bi- lerini de ballamak lazım ıeHr. bozan ltalyan mektebi de vardD'. dllbii ı!ylUjor. 

1934 yılı kanunusanisinin, tim- çinıi bir ltl~· ıibi "tratide,, 'bir hl'. Kordon boyunda birkaç gazi- Yeni §ehrin ana yollarmı ri- '.Amele malialle.hide iki bin4 
di, elmas tarihi için pek önemli o- le koyacaktır. Eier hi; bir alıcı no ve otel ile sinemalar vard1. Sa- cuda getiren bu caddelerin yan yalan ev vardD'. Mahalle yeni fab• 
lan bir gününde Jonker kulübesin- çıkmazsa, Vinbonun fikrine ıö- hiller bakımsızdı. Şehrin dıt la· baıarılmıt kısımlarını ıörerek riJra mmtakaamdadır. lçlerind~ 
de oturuyordu. Oğullarından bi- re, bu elmaı kırılıp uf ak parçalar rafına gelince Halka pınardan ba!· ileride alacakları tekil hakkında amelenin oturdufu tokak kapılan 
ri, arazilerinde toprak kazmakla haline ıetirilerek, küçük ziynet lıyarak Eırefpafa yolu ile ıehri bir fikir edindikten sonra daha önDnde ıördüiümüz çocuk çoklu .. 
uğraıan Johanes isimli zenci itçi- et yaıında kullanılacaktır. kup tan bi rtakım bataklıklardan muvaffakiyetle başarılmıt olan iundan anlqılıyor. Her evin bir 
ye nezaret ediyordu. Elmas müteha1111larının anlat· mürekkepti. Bunun için lzmir u- bir iti görmek isteneniz, "Halka- babçeai vardır. Burada da bazı 

Johanea bir ara, bir tavuk yu tıklarına bakılırsa Jonker elması, zun settten bir ıivriıinek kaynağı pınar,, a doğru ıidiniz. ıokaklarda bahçenin ön tarafta, 
murtaar kadar tozlu topraklı bir gene o civarda 1905 yılında bir olarak tanmmııtır. Burada genit bir bataklık sa- bazılarında arka tarafta olmall ._ 
ıey ele geçirdi. Ve pantalonunun madenci tarafından bulunmuı da- Kurtuluı harbinden çıkan it - hası vardı. Saha hemen hemen ıu tutulmuıtur. 
gerisine bu latı sürtmeğe baıladı. ha bUyük bir elmasın parçasıdır. miri göremedim. Anlatılıta göre, doldurulmuı bulunuyor. Şehri Mahallenin kuruluıu öyledir ki 
Ve ondan sonra gözleri f alta•ı gi- Kulinan elmaıı adını alan ~u Kordon ı"le ona müvazi olan cftd- b d' d w l" ·· :s- ana gez ıren genç ve eger 1 mu- lüzumu halinde ıeniıliyerek bq 
bi açıldı. laf, ilk kaba halinde 3.025,3/4 kı· I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. ::::=--:-=-=--::-=::-=:::-;:-::::==::::::=-::=-==::-== 

altı bin amele ailesini barındıra
"Umbobo, haaas !,, diye kendi rat aiırlı~ ındaydı ve dilnyada bu- delerdeki binalar tamamen yan · 

h 
cak büyiiklüfe eritebilir. Her ıo-

d;Ji üzerinde aykırıyordu. Bu; lunmuf elmasların en büyüfüydil. mıı, iki çeımelik ve Tilkilik iıim · 
b ıd kakla yeni yapılmıt çeımeler göze 

"Atadığımızı u uml,, demektir. Transuval hükameti bu tafı ~a:.ın !eriyle Baımahaneye kadar aza· 
1 Çarpmakta, ıokakların temiz olma 

Jonkerin oi u, zencinin elin- aldı. Ve o zaman lnıiltere kTah nan bölge olduğu gibi kalmı§. Cu-
den tafı aldı. Birlikte Jonk~rin ~lan Edvarda hediye etti. Bu ta' tovanet'in ıöğıüne takmııtır. sına ziyade dikkat ediliyor.. Bu 

kul b d ~. ı. 1 b kadar muntazam bir itçi ocağı bu-
bu!unduğu Ü eye 015nı 90f· ı.onra parçalara ayrılmıt ve kral Çok geçmeden bu aüze oyun 

1 
lunan tehir her halde bol bol teb-

mağa başladı ar. ~acına takılmıttır. kiyotin altına girdi. 
Kulübeye girip ihtiyar Jonke- En eıki büyük elmaı birçok el- Franıız ihtilali sırasında bu taı rike deler .• 

re verdikleri zaman, Jonker lata lerden seçtikten soma 1850 de kaybolmuıtur. 1830 da yeniden Diler hir muvafEakiyet de Et-
uzun uzun baktı. lnıiliz Kraliçesi Viktoryaya ''Şa\ meydana çıkb. Fakat gizli kaldı- refp&fada ıöıterilmiıtir. Burada. 

Sonra yere diz çöküp dua etme- ki Hind;ıtan Kumpanyası,, direk- iı müddet içinde taf, kesilmit ve ki büyük mezarlık yavq yavaı 
i!e koyuldu. törleri tarafından hediye edilmit buıünkü 44,t/2 kırat aiiırlığa in- temizlenerek güzel bir park hali· 

Sonra, bu vakayı anlatırken, olan Koh. 1 - Mur elmuıdır. mitti. Belki de belli olmaması i ne ıetirilmlıtir. Bir fey dlkkati-
Jonker J3yle der: Müteba11ular, bu taıın, dört çin bu hale konulmuıtu. Fakat bu me çarpb. Mezarlığın servilerine 

"O gece, elması bir beze ıa:-· veya b8f Lin yıl 6nce Cenubi Hin- kadar güz;ellik saklanamazdı, der- asla el ıürülmemif, bunu rehberi-
dım. Ve karımın boynuna bağla- distanda çıktığı kanaatindedirler. hal o elmas olduğu tanındı. Dan- me ip.retl~lim, fU cevabı 'Verdi: 
dım. Karım yatağına gidinciy" Gene meıhur btlyük elmaslar . yal Eliuon isimli bir adam bunu "- Biz timdiye kadar aerviyi 
kadar pefinden yürüdüm. Sonra dan biri de Hop elmasıdır. Bu taş aldı. O da Henri Aomaı Hop iı- mezArlık ağacı ve matem allmeti 
karımın yatak odasının pecerele- fimdi, Amerikanm Vqington ıeh minde b'r lnıilize ıattı. Onuna- gibi taıımaia alıtmıtız. Bundan 
rini ve kapııını ııkısıkıya kapa - ı inde Madam Ed•ard M6ldin i ilesi arasmdA birçok uiursuzluk- 1 ........ ,,.....-n. ıonra çocuklarımız ayni serviyi 
dım, sürmeledim. rimli bir Amerikalı kadının elin . tara da ıt'bep olarak geçtiii say- parkların en ıüzel ziyneti ıaya • 

Yanımda ojullarımdan ikiıi dedir. lenen bu tat nihayet Vaıingtonlu caldarclır.,, 
ve iki arkadaıımız vardı. Onlaı Anlattsklarına ı.Sre bu tatı ilk Edvard Meklin iıimli adam ta- Ve 'biraz diltilndUkten sonra 
ve ben dolu rovelverlerle bütün ıe defa, H1ndo Sanemlerinden b;r rafından ıatın alınan bu laf, bilir tunları da .CSyledi: 
ce kapının önünde bekledik. Sa- ~eykelin altından bir Fıansıa ko- miıiniz ne kıymetteydi. Tam 60 "-Dedelerimiz bize 

Gayyur Bleda 

bah olunca, doğruca "Elmaı ma- parmııtır. Fransaya get:rmtı Vt bin lnıili:r liraıı ! .. Meklin aldı vı~ çok iyilik etmifler, ıehnn en gü-
deni,, direktörüne götürdük ve "rada kral on dördüncü l ui'ye ıat. 'karııına verdi. zel yerin"' binalar yapacaklarına 
orada onun kasasına konuldu. it- mııtır. DPrler ki, sonra bu taıın uğur- iLK KABARTMA FiLM mezarlıklar kurmuılar. iŞmdi biz 
le ancak o zaman rahat bir ıoluk On dördüncü Lui'den on beJin .. ıuzluiu yüzünden boıcı.nmıılar- Şekilleri kabartma olarak llÖ•. bu mezarlıklan park haline soku-
alabildim ,, ~i Luiye ıeçmiı, fakat bu adam bu dır. teren "mücessem sinema,, i"n Uk film yor ve tehrln en büyiik ihtiyaçla· 

Bu elmaı. sonra "Cenubi Afri- lafı daima kuuında saklı ola .ık Fakat Jonker elmasının işi pek Framanın Nla ,elarinde çe11rU~lde • rından birim temin ec:liyoruz. E· 
ka ınll·ıı· • Amen"kan korporaı tutmuıtur yolunda -ıdi•or.. lnıanl•r yolun- dir. FN1118ız tiliml Lul Lümlgnln bul 

"'• • • • B • J .. fer bu ıahalar ev doldurulmut ol· 
d k E Op duiu ıuulk lıazırlanan bu !Umde 011-yonu,, ire törü, Sir rneıt en- On a\tıncı Lui, bu taıı mev~a- da gı'ttik1·e tatların pek zararı ol- Jin L ••ydı, parkları nere•e kurardık?,, ,,. ~ ' nıgan et öklerk Ue Piyer Stefanı - J 

haymer tarafından ıabn alındı. na çıkanp güzel teriki Mari An- masa gerek... .... ı resmimiz Ni8 pltijında gösterilJOr. 
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HABER - Akşam Postası 

lt alyanlar nası l Yeniliniş er • 
1 

S~kü~ lbö Dil cc~~~t 
y~r~ ~~ röDlfifilöştö 

italyan ordus u hiç, yar a ll bile kal 1mamacasına mahvolmuş_ 
Habeşistanı himayesine almak ümitleri suya düşmüştü 

Habeşistan, ecnebi devletlerle yaptığı harpler
rlf:!n yalnız ingiltereye karşı olanında yenilmiştir 

Habeşistan - ltalya ihtilôlı, \ ce, imparator fena halde kızdı ve Ha - j Fakat teknik vasıtalarına rağmen 
gittikçe daha vahim bir mahiyet beşistandaki bütün lngilizleri hapis -! ltalyanlar bir üstünlük kazanamadı -
alarak sürüp gidiyor. ltalya kat'i haneye tıktı. Ve konsolos Kameronu ı Jar. Harpler, talih değişikliği i1e biri -
BurcUe harbe karar vermiş gibi parangaya vurdu. birini takip ediyordu. İtalyanlar ilk 
görünmektedir. Bu sefer kraliçenin cevabı gecik - defa olarak bir sabit balon kullandı -

Harp olursa ltalya kazanacak metli. Fil sırtında taşınan toplarla ıar. Ancak, askerlerin besJenmesi güç 
mı? Bunu istikbal gösterecek •. Biz 16000 asker Robert Napye kumanda- oluyordu. Habeş kralının askerleri 
burada, fransızca "Vu,, mecnwa • sında Habeş kıyılarına çıkarıldı. tarlalardaki mahsulleri yakmışlar, su 
sından naklen, ltalyanların Ha - Bu havadis Habeş krallar kralını kuyularını zehirlemişlerdi, Yollar 
beşlerle olan eski harplerini an • hiç te memnun etmedi, müdafaaya casuslarla dolu idi. 
latıyoruz. Resimler de o devrin hazırlanmağa başladı. Fakat İngiliz
gazetelerinden alınmıştır. ler, Habeşistanın o zamanki merkezi 

Habeşistan, her biri .. Ras,, un -
vanlr bir başkan tarafrndan idare e -
dilen birçok devletçiklere ayrılmıştır. 

olan Magdataya derhal yürümeden 
önce Teodorosun düşmanı diğer ''Ras,, 
Jarla anlaştılar. Ve onların ordusuyla 
birlikte on gün sonra Magdala üzeri
ne yürüdüler. 

l\Iağdala karşısına gelince, İngi -
lizler Habeşlerin silah menzili dışın -
da durarak kaleyi kuşattılar. Bu mem 
lekette ilk defa olarak top gürledi ve 
Habeşler arasında panik çıkardı. Yan
gın fişekleri, müsavi olmıyan kuvvet
ler arasındaki bu harbi çabuk bitir -
di. 

Geceler o kadar srcak oluyordu ki 
ltalyan zabit ve askerleri uyuyamıyon 
lardı. Uyuyamıyanlara hortumla su 
serpmek üzere angariye kolları yaptı
lar 

İtalyanlarla kat'i harbe girişmek
ten sakınan Habeşler, nihayet bir ge
ce İtalyan koluna baskın verdiler. 

İngilizler Magdalayı yakıp yıktı
lar. Zavalh kral Teodoros İngiliz1e -
rin eJine diri düşmemenin çaresini a
ramağa mecbur kaldı. Cesedini bu İn
giliz askerleri kraliçeye hakarete cür
et eden adam bu adamı hayretle sey -
rettiler. İngilizlerin ikl ölü ve yirmi 
kadar yarahsından başka zayiatı yok
tu. Madale zindanlarrnda açlrktan 
yarı ölü düşen İngiliz esirleri kurta • 
rıldr. Ve masalları andıran bir alay 
flallnde memleketten ç•khblr. İngiliz

lere yaptığı yardım mükafatı olarak 
Ras Kasay yeni dostları tarafından 
krallar kralr ilan edildi ve Ras Joha-
nes adını aldı. 

Dogali harbinde, ltalyan ordusun dan son kalanlar ölülerini selamlar 
vmiyette can verdiler 

Adua'cla ltalyan orclu11u, bir ı;eçi 

de sıhışmış ve tamamiyl~ 
mahvolmuştu 

Vakıt ,-akıt, bunlardan biri diğerleri -
ni hükmü altına alarak •·Negüs Ne -
güsti,, (Kraııar kralr) unvanını ~aza · ı 
nıyor. Bu uğurda kanh mücadele -

1 ler yapılıyor. 
Bu mücadelede romantik bir şahsi 

Yet diğerlerine galebe çalmıştır. Ras 
Kassa nihayet Teodoros ili. unYanile 
kendini krallar kralı ilan ettirebilmiş
tir. 

Bunu takip eden sulh ve refah 
devrinde Teodoros memleketi tensike 
koyuldu. Avrupa ile münasebeti giriş -
ti. 1849 da İngiltere ilk defa olarak 
Sir Kameron adlı bir konsolos gön • 
derdi. 

Fakat Teodos bu başarılardan 
gururlandı. Günün birinde İngiltere 
kraliçesini Viktoryayı kendisini ziya
rete çağırdı. Kraliçe hemen gelmeyin 

lngiliz ordum, fille. 
re yüklediği toplar 

la Magdala üzerine 
yüriiclü 

11~~4 
Kral Johanes hala hükümdardır. 

İtalyanlar bu sırada Kızıl deniz kıyr
larrnda Asap mevkiine çıkıp Mısır top 
rağındaki Masanaya doğru genişle -
mek istiyorlar. Mısır Ilidivinden bu -
rada bir imtiyaz satın almışlarsa da 
lüal Johanes bunu hoş görmüyor ve 
asker gönderereli burasmt işgal edi -
yor. 

Ru hadisede bir kaç İtalyan öldü -
rülmüştü. ltalyan hükumeti bir askeri 
sefer açmağa karar ''erdi. ltalyada 
şevk içinde gönülliiler yazıldı. Napo -
!ide başda miizika, vapura binen as · 
kerleri halk coşku•1 bir heye canla 
selamlryordu. Masanaya çıkan . sefer 
kolu, kral Johanesi mağllıp ederek 
Habeşistanı İtalyan himayesi altına 
sokmağa hatırlandı. 

ltalyanlarrn elinde o zaman için 
cok mükemmel silah ve malzeme var
dı. Nakliyat uzak bir noktaya kadar 
demiryolu ile yapılıyordu. 

1ngiliz1erden örnek alarak İtalyan 
Jar l\f enelik adh Habe~ reisiyle anlaş 
tılar. Bu adam kral J ohan nesin düş
manı idi ve Habeş tahtı üzerinde hak 
iddia ediyordu. 

Dişleri arasında bıçaklarla şeytanlar 
gibi İ talyanlarm karşısına çıkıyor ve 
silahlarını kullanmalarına vakıt br • 
rakmadan onları boğuyorlar41. 

Itilyanlardan yalnız l>ir avuç as -
ker kalınca, son İta]yan zabiti tüfe • 
ğini kaldırdı Harbin gürültüsü için -
de, sesini işittirmek için haykırarak, 
askerlerine Habeşlere arka çevirip ö. 
lüleri selamlamalarını emretti. Son 
kalanlar d~ bu jest içinde öldüler. 

Fakat Habeşler bu muvaffakıyet
ten istifade edemediler. Bu meşhur 
Dogali muharebesinden sonra Habeş 
kra 1r Johane Sudanlılara karşı bir 
harpte öldü. Bunu takip eden karga
şalıkta, ltalyanlar Meneliği krallar 
krah olarak yerleştirdiler. Onunla 
Ucciali andlaşmasını imzaladıfar. 1889 

Bu andlaşma ttalyanlarm Masa -
nayı işgal haklarım tanryarak Erit -
renin bir kısmını onlara bırakıyor ve 
kendilerine Habeşistanda ekonomik 
ve siaysal menfaatler veriyordu. 

Doğali harbinden on sene geç
miştir. ltalyanların yardımiyle üth -
ta geçen Menelik hala hükiimdar.dır. 
Yalnız şimdi Italyanlar artık Me ıe -
Jik'in dostları değillerdir. Genişler•ek 
hirsiy!e gözle1·ini Habeşistana dikmtiş
lerdir. 

Eski Menelikten kendi himayeled 
altına girmesini istirorlar. Fakat Me -
nelik bunu hiddetle reddediyor. Eski
itti faklarını, Ucdali andlaşmasını ile
ri sürüyor. Ucciali mi"? Bu ge~miştir. 
ltalyanların şimdiki ihtiyaçlarına uy
gun diişmüyor. 

Roma hükumeti yeni bir sefer ko
lu göndermeğe karar veriyor. Doğali 
bozgununu hatırladıklarından bu se -
fer daha mühim tedbirler alıyor lar. 
Napoliden 20000 asker gönderiliyor. 
Ayni zamanda bir intikam şel<lini ala
cak bir zafere ~abuk ulaşacakları ii
midindedir ler. 

Değerli bir asker olan general Ba
ratyeri sefer ordusunun başına geçi -

rilmiştir. Habeş kralı da aşiretlerini 
topluyor, hazırlanıyordu. Menelikin 
öz oğluRas Makonen komutan1ığı ele 
aldr. 

Başlangıçta İtalyanlar bir kaç mu 
vaffakıyet kazanarak Kasalayı işgal 
ettiler. Fakat harp uzıyor. Romada 
sabırsızlık var. Hasımlarının değerine 
göz yummıyan general Baratyeri ise 
bol cephane alamıyan 20000 askerle 
Habeşistanm göbeğine sokulmaktaki 
güçlüğü takdir ediyor, tereddüt edi • 
yordu. Bütün raporlarında takviye 
kuvvetleri ve bi1h~ mühimmat 
gönderilmesini istiyordu. 

Ancak başbakan Krispi halka·kar
şı bir muvaffakıyet göstermek ihti -
yacında idi. Ölüm hükmi.ine muadil 
kat'i bir cevap verdi: 

"Yağmur mevsiminden önce ltal
yan bayrağının Adua iizerinde dal -
galanmasını gerektir:,~ 

Baatyeri itaat etti rn ilerledi. Or
dusunun sayı yetersizliğine aylardan
beri seferde olan askerlerin yorgun -
luğuna rağmen, harbi kazanarak A -
ua~'l belki de zaptedecekti. Fakat lta1 
yan erkanı harbiye haritasındaki bir 

Sinema yıldızla
rı arasında Mek • 
sikalı Dolorcs del 
Riyo, Hollivutta 
hemen hergün baş 
lw biçimde yeni 
bir mayo giymek 
JJe bunu moda lıa
lj.ne _qetirmekle 
N5hret bulmuştur. 
ı'4esimde onun srr· 
tı1·da gördüğü.nüz 

mt'ff fO, ipek jersey
de,. yapılmış, çok 
sade. l'e o nisbette 
zari.f'tir. 

ltaly·anlar, Hal:ie§İstanın ııca~ if:i.: 
/imine dayanamıyorlardı. Bu sem 

beple geceleri uyuyanları sul·ıyı;ı, 
serinletmek üzere yerlilerden (an-
garye kolları,7 ihda.a etm'i§lerdi. 

yanlıştık, harp taliinln a1eyhlerine 
dönmesine sebep oldu. 

Uzun bir dehlize benziyen dar 
bir geçit haritada gösterilmemişti. 
Bu yanlışın farkına vardıkları zaman 
pek geç kalmışlardı. Geçidin duvar -
ları arasında hapsolan İtalyan kolu 
açılamadı. Toplar gürültü yapmak -
tan başka işe yaramadılar. Alaylar 
biribiri ardınca., biribirine yardım e -
dememeksizin mahvoldular. 

Mühimmat kalmadığr1 için son top 
ve son mitralyöz da susunca, İtalyan 
arasına derin bir sükut çöktü.· 

Son saatlerinin çaldığını anlanuş
lardı. 

O vakit dağın yalçın eteklerinden, 
ölüm şövalyesi gibi Habeş askerleri 
indiler. 

Kocaman palalarını iki elile sal • 
lıyarak sağda soa yaadl,ktaobni 
lryarak sağda solda, ayakta tek bira
dam kalmayıncaya kadar ve drbele • 
rine hiçbir inilti, hiçbir sızıltı cevap 
vermeyinceye kadar doğradılar. 

Adua harbinden sonra hiç yaiiİİ 
• bulunmadı. Boğazda sekiz bin ceset 

yerlere serilmişti. İtalyan sefer ordu
su tamamiyle mahvolmuştu. 

İkinci defa olarak bozguna uğ • 
rıyan Italya Uccali muahedesinin ver
diği imtiyazlardan feragate ve Ha -
beşistanm istiklalini tammağa mec • 
bur kaldı. 

Kıtalden mucize nevinden kurtu
lan general Baratyeri Romaya dön • 
dü. Divanı harbe çekildi. Beraat etti 
ise de az sonra kederinden öldü. 

:[. :(. :/o 

lt.alya, eskiden gönderdiği 20 bin 
asker yerine şimdi Habeşistan civann 
da •100 bin asker toplamış bulunuyor. 
Bakahm istikbal ne gösterecek? 
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1 k i Y Ü Z 1 Ü ~~;.Av~~~;a~~-.~~~;~dan lstanbullutan 
a d a 111 1 a r ! . imrendirecek bir şehir olan 

Bazı suçlular böyle iki şahsi· Berlınde halk tramvaylar
.. _~~k~ı!. kimselerden çıkıyor dan şikllyetçi değildir ! 

~:d::~~:üi;i Seriinin türlü türlü nakil vasıtaları tam bir 
bilmiyorum! 

"Kanla bes • 

lenen,, diye anı· 

lan Fritz Ha.ar 

man isimli bir 
katil, muhake · 

meıi eanaımdıı 

böyle söylemi~ 

ti. Bu azılı katil 

l 925 de, çocuk 

lar da dahil ol 

mak üzere yirmi 

altı kiıiyi öldür· 
me ıuçundan i· 
dama mahkfim 
edilmit ve kafası ıiyctinle k~ıiJ· 
mittir. 

Katil Haarman'ın bu iddiasını 
1 

doğru bulmak iatiyenler olmu~ •

1
ı 

tur. Onu deliler araında eaymak 
istemitlerdir ... 

Bir çe§İt delilik vardır ki, çok 
tükür, pek seyrektir. Katil, iki ay· 
rı ayrı tahıiyet lafır. Bunlardan 

biri tabiidir. Diğeri anlatılamıya · 
cak derecede vahtidir. Bu adam 
bir §ahıiytten diğer tahsiyete ça· 
bucak geçer ... İ§İn en korkunç ta· 
rafı, akıllı ve tabii olan ıahıiyet, 
deli olan ıahıiyetin yaptıklannı 
bilmemeıidir. 

)lq_larri _R. L, Stevenıon' un 
'~ Cekıl ve Mister Hayd .. 
;simli romanını çok kiti bir ro • 
man olarak okumu§ ve bunun ha· 
kikat olabileceği hiç akıldan ıeç· 
memiıtir. Bununla beraber bö,Jle 
"lki yüzlü adam,, far bulunabili · 
yor. 

Veıtminister polis mahkeme!İ 
ne bir 'bisiklet lastiği çalmakh.n 
ıuçlu bir genç getirilmi§ti .. H:ıli 
vakti yerinde bir ailenin çocuğu 

idi. Yakalandığı zaman, cehinde 
bayi\ para da bulunuyordu. 

Nvukatının anlattığına göre 
bu çocuk her zaman seniz, çah,. 
kan, baıkalarına örnek olacak b;. 
riydi. Daha altı aylıkken yükst-k 
bir yerden düşmüt ve bundan ıon· 
ra sinir buhranları geçirmeğe baı· 
lamı§tır. Bu buhranlar geçmiı fa· 
kat kendisinde iki ayrı tahıiyet 
bırakmıtbr. 

Bir lahza ~inde yüzünün ifa . 
deai ve tabiati değişir ve kendisi 
bir hınız olur. Tekrar kendi tabi' 
tıaline döndüğü vakit biraz önce 
yapbklarmı hiç bilmez hatta söy
leseniz de inanmaz. 

Buna benzer, ka-:lınların elbise
lerine mürekkep döken, yetil bo
ya atan ve gene kadınların elbise
lerinde jilet bıcağı ile derkler a· 
çan manyal-lara rastlan mı ıtır. 

Sonra, "iblis berber,, diye ta • 
nınmı! bir tip meydan almıth ki, 
otobüslerde arkasına oturduğu 

kızlarm saçlarından bukleler kes· 
mekteydi. 

Pencere ve vitrin camlarını ke· 
ıen, çizen manyaklar vardır. Bun· 
lardan 'bir kıımı mütereddi insan· 
lardır. Bir kısmının da geli9igüzel 
herkes gibi insanlar o'up, arada 
bir ,ahıiyeti deği§erek bu çirkin 
itleri yaptığı ve ıonıa kendine! 
geldiii zaman bu yaphklarmınl' 
hiçbtrP,i ~ ..... ıa.nadıir •Örülmüt-

tür. 

intizam içinde işler 

B:ı cinayet buhranının aarm•aı, 
bazan az zararlı olmakla 'beraber, 
hazan yukarda ismi ıe;en adam 
gibi mütbit ıurette tehlikeli bir 
hal alabilmektedir. 

On dokuzuncu urm ıonlarına 

doiru "Biçiçi Jak,, denen biri, bii· 
tün Londrayı dehtet iç'nde hırak· 
mıfb. Nihayet kendini buldutu 
vakit, kendiıine hiçbir ıuç iınat 
edilemiyecek biri oluyordu. 

1929 da Almanyanın Duıeldorf 
febrinde aynı çe9it bir çılrın tü .. 
remifti. Bu herifin cinay~tleri ıu· 
bat ayında altı Yatında bir kızın 
blÇ&klanmuiyle baıladı. As za • 
Jnaa MIDl'a ltir genç lns aya. ,.kn
de öldürüldü. 
Aynı yıl içinde on bet kadar luz 

çocuğu ve ~edın hücuma ujramıf 
bunlradan yedisi derhal ölmü9. 
ae.kizi aiır ıurette yaralanmıth· 
Oldürülenlerden birinin kafaıı 
sekiz yerinden avrıl~ı~h. Ve bet 
yafın:la bir ç.ocu;un kafa11 ceı" · 
dinden ayrılmıttı. 

Bütün bu cinayetler hi~bir mak· 
ıat uğnına yapılm19 değildi. Bir 
delinin iti olduğ\1 anla§ıhyordu. 
Bununla beraber, mahallf poliı, 
BerPnden ıe1en miitehusıslar da 
dahil olduğu halde, bu gizliliii öf 
renemiyorlardı. Sanılıyordu lci. 
bu da, iki ıahıiyetli bir adamm e· 
seriydi. Doğru ve tabi! olan ıah • 
siyeti kimıeyi ku§kulandırmadılı 
için bu korkunç cinayetler ıürüp 
gidiyordu ... 

Gene lnıi!terede 1903 yılında 

Bugünkü Seriinin nüfusu 4,1112 mil 
yonmuş. Londradaki 6 mibon olduğu
na göre, Avrupanın ikinci ka1ahahk 
merkezi oluynr demektir. Kaıa ~e ö
lüm niAbetinin de hu kalabalık nls • 
betinde çok olmamasının sırrını inti • 
zamın mükemmel olmasında aramak 
liıımdrr. 

Alman halkı intizama tapar dersek 
hiç mliballia olmaz, daha aile yuva
ıı;rndan fnti1.ama alı~n AIRLlln ferdi, 
Alman CfJnİ}'etinde de ayni ahengi ha 
~im kılmıştır· Berlin belediyeBinin en 
ba~b ödevi intizamı korumaktır. inti· 
1.amı bozat.ak her §e}' ccıalandırılır. 
Büyük şehirlerde kolay yapmanın 
birinci prtı bu ahenk ve bu intizama 
uymaktır. 

Küçii bir vaka), buna iyi bir misal 
olarak zikredeceğim: 

Bir doktor arkadapm ,ehrl dolat • 
mak f çfn tramvaylardan birine biner, 
ve blr hayli rltttkten 10nra btlytik 
bir meydanda iner. Etrafı do)&fıp 
yoruldufunu hiuedince ıerl dönmete 
karar verir. Fakat tlklp etmesi lbım 
gelen iAtikametl sormak için meyda • 
ıua ort.uında duran hareket memu • 
runa miraca.at eder· Sırası dütmüı • 
ken aöyliyeybn ki, burada yıllardan 

beri yerlepdf ol&nlar bile, yanı1ma • 
mak l~ ilk ilk 101 sormata başYU • 
rurJar. N.,.e itimat veya biJsfçllk 
tdcUUına kaJlutmak, 11k ilk sormak· 
tan daha ayıp telakki olunÜyor. Ge • 
lelim lllUyeye, arkadapmı sonuna 
kadar~ ~v. •va venM, 
den evver cebinden bır mikliuz çıka • 
rarak bJr marklık ceaya hak kuan • 
dıtınr. ve buna cevap olarak da cadde 
ortasındaki hareket fpretinin kırmızı 
yandığı bir sırada, l»u yolu yürümüş 
olduiunu hayretle öirenir. 

Yeşil i~ret yulcuJann JJeçebilece • 
fjnt, ve otomobillerin o esnada kır • 
mızı işaret ile .. ardurulmuı olduianu 
ifade ediyor. Yabaıtrı oldQfunu an -
latarak para ceıasından kurtulan ar • 
kadaşım ribi,yaya kaldırımından ye.re 
inen, yanht yerde traınvaydan i11en, 
otomobilini batı bot bırakanların hl • 
rer ceıadan sonra yola ıeldikleri çok 
•·:ıkidir. Berline gelenler için cadde 
,.e meydan ortalarında ve sokak ağız
larında asılı duran, nöbetle renk de • 
ği'jtire", ve seyrüsefer intizamını te • 
min eden Umbalara dikkat etnaek ilk 
öğrenileceJ( tşlerden biridir· 

Seyy.: r polil ıaemurlart, bu cansıı 
memur arkadatlarının emirlerme i · 
ta.at etmiyenlerl daimi kontrol altın • 
da bulunctururlar. En işlek saatlerde, 
lambaların vazifesine beyaz kolluklu 

hayvan ıürülerin'n ıakat!andığı 

görülüyordu. Bu, dehtetli surette ~ 
korkunç bir hadiseydi. Çünlcü ~ 
hayvnalar öldürülmüyor, ora11 
bmuı kesilmek suretiyle kanları 
akıtılarak kendi kendine mahvol
ma~a bırl\kıhyordu. 

Bir ara, IJu ıuçu itlediği zannı 
ile bir papazın oğlu tevkif edil • 
mitti. Fakat papazm oilu hapiı • 
ba~e~e olduiu halde hayvanlann l 
kesıhp parsaJanmuı ve öylece 
kendi ba9larına acı içinde ölüme 
terkedilmesi dev&nJ ediyordu. 

''Şarlok Holmee., romanlanm 
yazmıı olan meşhur Konan Doy I'. 
un sürekli iddiaları ve gayreti ne· 

ticuinde papazın ojlu tahliye e , 1 
dildi. Fakat bu ıuçu İfliyen h'r 
türlü bulunamıyordu. 

• • • 1 

Diin7ada iman bqma gel•lJ; • =========== 
lecek fellketlerin belki en bj.iyijk· zorlu me.elelerden biri 1&yıhyor ... 
terinden olan lnı iki ıahsiyetli :a· ["Anowerş,, isimli mecmuada 
nilik IMitün dünya zabıtasının h11l· John Caudwell imzalı tetkik ya · 
letmek güçlüğü ile çarpJflığı, en zrsından] 

işaret memurları da yardım ederler.! 
Nakil Yasıtalarınm mutlaka sat ta •

1 rafı takip etm~f. ,.e geniş yollara gel· 
medikçe birihirlerinin önüne geçmeme 
si ibret alınacak kadar alışılmı~ mec
buriyetlerdendir. 

Bu kaideye riyaet etmek 
için bazı tuhaflıklar da oluyor. 
Gene bir arkadaşım, gideceği yeri 
otomobilcinin bir hayli geçip gittiğini 
görererek, fazla para almak maksa • 
dını güttüfüne zahip olur ve oldukça 
ağır lakırdılarla §Oförü hırpalar. Ma
dmeld caddenin karşı tarafına geçmek 
için, mutlaka muayyen köşelere kadar 
sağdan gidip sonra karşıdan geriye 
dönmek usulünü öğrendiği zaman 
bu haksızlıitndan utanır. Karııdan 
kar§lya kaldmm değiştirmenin de bir 
düıent var, o yolu kö~ başına kadar 
yürüyüp, sonra dümdüz geçmek ll -
zımdır· Bu suretle ayni istikametten 
gelen insan akıntısı, oluklan takip e
den yağmur suyu ribi hep bir yerde 
toplanıp akıyor. 

Tram,·aya binmek ve inmek faabn
da canım pek yanık olduğu için, Ber
linin tram,·ay duraklarında dakika • 
larca durup, muntazam inip binmeli 
hu ve hayranlıkla seyrettiğim çokp 
olurdu. Hiç kimse kendinden evvel 
durakta bekliye11in önüne ıeçmeği ha 
tmndan bile ıeçirmiyor ı.annediyo • 
rum .• Biletçinin tramvayın dolduğunu 
bir kere haber vermesinden sonra 
da binmeğe çabalamak imkansızdır. 
1.ramTay ftya omntm gblt "1lmta -

lar o kadar sık ,.e bol ki, birini ka • 
çırdıfına üzUlen nya kızana teaadüf 
etmek kabil değil. 

Trenler için bilet almak dahi ayni 
intizama tabidir, herkes büyük bir iti· 
dal ile gi~enin safından girer ve so -
1undan çıkar· Trenlerden inen veya 
binenlerin alı~ılmış bir tempo ile ha -
reket ettikleri görülür. Tren durunca 
~ıkan1ar, evwlden hazırlanmış ol • 

duk1an için hemen fakat tell~z çı
kar "e bunların arkası alınınca bine • 
ceklere sır~ gelir. Kapılar trenin ha . 
reketi ile b~rabi:r ve kentli kendine ka. 
pandıfı için atlamaya da imkan yok -
tur. 

Fert olarak her öztürk de intizamı 
se\·er, fakat cemiyet hayatmda sinir • 
terimizi bozan bir kaç iınilin en başı 
,.e en ehemmiyetfüsi olarak ecnebi 
~lrketlerin rolünü zikretme~ hiç fÜP 
götürmüyen acı hakikati tekrarlamak 
la bu derdimi Wr kere de bu ''esile ile 
dökmek isterim .. 

lzah ediyorum: Bir kere Ber1in 
Tram,·aylarında sınıf farkı yoktur, 
bu suretle fakir veya zengin birikinti
lerini durak1al'da cörmek kabil de -
iildir· Bir sürü boş binici me,·kiler · 
den sonra tıklım tıl\hm gelen ikinci 
mevkie binemeyenlerin didi;mesi ve 
sinirlenmesi ortadan kalkıyor. Bun • 
dan sonra tramYaylar pek Sik ve ayni 
semte giden vasıtalar pek çok olduğu 
için tek hatla kesesini doldurınaja 
uğra~n bir şirketin esiri olmak teh . 
liked de ortadan katkınlmrJtrr. B~r • 
Jinde ayni yere bir çok kollardan 
gide.bUeeCiniı cib1. vasıta olarak da 
tramvaydan başka daha dört çefit 
val'Jtayı tercih edebilirsiniz. 

Su vasıtalal'dan biriıJi yeraltı 
traıa,'8.ylsrtdır· Hani §U hiıiln 
Diehabeth\ tünel haıretlerl y0k 
mu! onun turnike rezaletini 
katdınn ve Berlinin bütün 9emt • 
terine doirq toprak altından boyun~ 
uzatın. dolmasını beklemek gibi güç • 
Jtikler yerini her iki dakikada ldr ,.e 
her istikamete doğru binl~ree insanı 
rahat götiirmeği temin edin, ve bütün 
huaları hep birden tahayyül edebi • 
1il'9 lfte o ıaman Derelin yeraltl tren· 
1ert hakknula bir fikir bildirir. 

Nakil \'asıt.alarından diğer biri de 

omnibüslerdir, bunlarla tramftylar 
arasında, bizdeki gibi bir ıeçimsizlik 
yoktur. TramYayın geçtiği sokaklar • 
dan omnibüsü geçmemesi gibi ıara • 
bet burada görülmez· Bizde biribirle • 
rini ısırmak korkuauna mukabil, Ber
linde kardeş rfbl yanyana sefer eder -
Jer. Bu yıldız barıpklıfına bizimkiler 

için de dilerim. Tramvayla omnibüs 
arasında herhanrf bir yanı fikrini ne 
tramvay vatmanı ve ne de omnibüs 

şoförü hatmndan ıeçirmez. Bu gibi 
azrail yarışı bir Bedin belediyest 
hududunda yagktır. İşin pek hoş bir 
tarafmdan sırası gelmişken bir az 

bahsedeyim: tJjltiln Berlin nakil va
sıtalarında istifade edilmek üzere ak-
tarma blletlert de halkın latifad•lne 
arzedllmlf ilr ... 
Ayni istikamette olmak üzere, rf de • 
cefiniz her hangi bir yere kadar tram. 
vaydan bafka bir vasıtaya lüzum var• 
sa, ilk binişte ve pek az bir farkla ah· 
nan aktarma biletleri mevcuttur. M .. 
sell Şitllden Yedikuleye gidecekahuz. 
bir aktarma bileti ile enell Sirkeciye 
geliyor, sonra dlfer hatta binerek ay • 
nl biletle yolunuza deqm edlyorn • 
nu:ı:. Yahut Bebekten relip, Slrkeddl 
omnibftse aktarma ederek Cerrahpa • 
şada iniyorsunuz· lkl yudum su bir 
lokma ekmek yerine r~lf; thaft 
dahi yarım hakikat kadarmq. dediler. 
Biltiln bunlann bapnlnıası için Der -
linde 8tfendilfm bJr eır daha var, 
tiu_lflu,,.la• llWdaetla .U.de liıll n .. 
laybklan bqarfyOr. 

Bizim !çfn de bugtlnleri beklemek 
mubdder. itin bir tatlı tarafı da .. 
ha var, imrendirmek için inat ediyor 
SUtmaym, ıirdtlklerlml '" haldkatt 
yazmaktan bafb bir kunram yok. 
Tramvaylara her yolcu mnl ft ttn· 
sı ile blneblldlii ıtbl. tehir trenlerin• 
de, çocuk arabası, bisiklet 'ft köpek 
ile beraber binmek lstfyenJer için bir 
kompartıman elCllyorlar· Tıpkı sigara 
içen ve içmiyenler için ayrı •aaonlar 
olduğu gibi •• 
Tramvaylarda ise arka ~hanlık bu gl 
hl e§yaya tahsis edilmi~tir. Yolcu • 
tara pek kUçtik bir ücret mubbllt 
bağışlanan bu imtiyuın değerini bl • 
zim kadar takdir edecekler pek azdw 
sanırım. 

Nakil vasıtalarmdan diler biri ,ehfr 
trenleridir, bunların diier trenlerden 
farkı elekt:rlk ile işlemesidir. Kömlr 
ile i§liyen trenler daha ziyade Ber • 
linin uzak civarlarına işletilmektedir
Buraya kadar zikrettiğim umumt 
nakil vasıtaları hatjcinde, bir aı da 
taksi otomobillerde, ıttll arabalardan 
dahi kısata bahsetmek iAterim: 

Yirmi Hne evvel Berline ilk ıel • 
diğim zaman çok rağbette olan atlı a· 
rabaları bugün bütün bütün gözden 
düşmüş gibidir. Arabalar dahi taksi 
ile çalışıyc>rlar ve ridişe gör, orta • 
dan kalkmak üzere olan bir neelin son 
döküntülerini teşkil ediyorlar. 

Tabi otomobillerden yana, Mzhft 
kiler birinciliği kazanır. Berliadekller 
kadar hafap ve pejmlirde kıyafetli 
taksileri olan bir memleketi, çok ge • 
zenler bilmiyorlar. Berlin gibi bti • 
yük bir tehir için pek çirkill olan tak· 
silerin, sef erdl'n yasak edihH••lr•f 
htraz garip buldum detM• tnaaıa. 

Taksi fiyatlarını da llklyet edeftk 
kadar mUbal&lah buldum· Kıyaftl 
diipUnlilklerlne rağmen işli,_ ı. Ct· 

tomobiller itin t..ledi)-e 4 tarife t•lııit 
*'hnif. 

Bir kere 4 klflden faıla bir ail-'" 
bl r otomobile dolma111 yasak, tarife 
ise otomobi1~ binenlerin sayısına SÖ -
re işlh-.n 8aatJerin byffn~ bafbcltf· 
Biıde bu gibi sünepe arkada,lar 1o 
kllru~ mü~teri bulamadıtı halck. fftr 
tinde avuç dolua para kazan~rlJlr· 

Dr. Feridun NE$ET 
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oğaziçi Liseleri 
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Gecell ve gUndUzlU 
Kız ve Erkek 
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1

iYE" LiSESi 
Türkiyenin en eıki hususi lisesidir. Ana, Hk, Orta ve Lİıtt" kısımları, Edebiyat ve fen bölükleri var 
dır. Yetittirdiği talebelerinin muvaffakiyeti ve çok yükse!< bir talim heyetine malikiyet~ ıc sevinç 

Bojaziçlnde : Arnavutköyünde : Çifte Sar•ylarda duyan müessise bir ecnebi lisanı öğretmek için esaslı t~ dbirler al mıttır. Talebe kaydma devam 
Kız 'e eri.ekler için ayrı bölüklerde kul'ulmuş, ana sınıfı, ilk kısmı, orta •ı·~-edilmektedir. Her gün müracaat edilebilir. Mektep tarifnamesi isteyiniz. Telefon : 44039 

okul ve lise sınıflarını ha,·i ulusal bir müessesedir. 
YıUar~anbcri kazandığı muvnffakı yetle tanınmış olan mektep kayıt. 

lara başlamıştı r. Kayıt için hergün sa at ondan on altıya kadar mektep 
YiSnetimine baş ,·urulabilir. lstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Te· 
lefon : :lS.210 

;...ı .. 1'(. .. . 

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

100,000,000 
Kişi 

Poker 
Ti RAŞ 
BJÇAGJ 

KULLAnMAKTADIR. 

• 

BU AKŞAM 

Harblye'de BELVC Bahçesinde 

Yaşar ve Celal in 
Gecesinde 

BUyUk san'atkarıerı dinlemekle beraber ma,hur Kavuklu All 
Beyin orta oyunu, çengi ve monolog ve sUrprlzler. Tel.49091 

............. na:--m G' ......... _. --- lstlklil Llsesı :11:117::::::1:111111mn2::::: 

.. .. :: 
H 
H :c 
!! .. .. 

Direktörlüğünden : 
- llk Orta ve Lise kıaımb.rına yatı ve aündüı., kız ve erkek ta '. be kaydına devam olunmaktndu. 

- Kayıt için her gün ıa~t 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. 
:s 
H ı - lstiyenlere, kayıt şartlarım bildiren öğrenekten bir tane pare.sız olarak fÖnderilir. 

L::::::::::::::mm::::~~::m:::;,:~:~~:~:~::::~~:u~:=~~::=:~:~,:::.::::.~.:~~::: .. ,.,::::::::rum::r-.ır.=r.= 
----------- - 2 EY) t\ 1 19 S 5 ( .... ::::·n .. ··:u···ırı .. ····:n: ... ,. ........... - .................................................................. , 

~ lstanbul altıncı icra mcrnurlu· gömlekler, eldivenler ve aair eıya P . _
1

,_ d 't b ~-··· ,-~~~~-~-~ld·~···9·c;·m·on.t'f··~·;;~-.. ~·;·;~-~-~ ...... I. 

gUrıdan: 9 EyUll 935 pazartesi günü saat azarteaı 116!amın an ı ı aren :: d : 
Mahcuz olup açrk arttı~a ile 16 dn 17 ye kadar Galatada Tü. Harbiyede Belvü bahçesinde ıarkı H Müşterilerinin kazan ı '< ları mükafatlar il 

P-taya çevrilmesine karar verilen nel caddesinde 8 numaralı dük - ıöylemiyeceğimi gazeteniz vasıta· i 64 732 No. 100 L i ra il 
tuhafiyeciliğe aid muhtelif cinı kanda açık arttırma ile ıat1l~cak · aile muhterem dinleyicilerime bil· 63855 " 60 ., il 
"e miktarda ipekli ve yün ve ke· tır. Almak isteyenlerin o gün ve dirmenizi rica ederim. 54487 " 30 ,, H 
te .. k d f h ıı· d h b 1 ı: MUkalatlarım almak Uz ere numera~c r ham il c r !nln en 

1
:: ·• a ın ve erkek çorapla:ı, a - saatte ma a ın e azır u unma· 5 t• U 

1 tıila takımları kıravat ve efarplar, ları illn olunur. (14242) a ıye ~===~-~:~-::~~=-~::::~=:~:~:~!~:~:~~=~~:~~:~~~~~~~~::~:~~~::~::~:~:~::~::::::: 



Satış Deposu Direktörlüğünden: 
Sıtma ve Firengi il8çları monopoluna dahil 

bir . kısım illlçların toptan ve perakende 
olunur fiyatları aşağıda ilin 

Quinine chlorhydrate toz Türk Kodeksi 1980 
Kilosu 
Kuruş 
2750 Beş kiloluk teneke kutularda ve 25 kilo ve daha yukarısı için 

,, 5 kilo ve daha yukarısı ıçın 

,, 5 kiloya kadar 
2775 Bir ,, ,, ., 
2825 ,, " ,, ., 
2850 250 gramlık ,, ,, ,, 5 kilo ve daha yukarısı 1çan 

,, 5 kiloya kadar 2900 ,, ,, ,, 

Qulnine brombydrate Fransız ko. 1884 
2850 
2900 

2300 

250 gramlık teneke kutularda iki kilo ve daha yukarısı i~in 

" 
,, ., iki kiloya kadar 

Quinine bl-sulfate toz Fr· ko. 1908 
250 gramlık teneke kutularda 

Quinine bf .. chlorhydrate toz PH. Brlt 1982 
3125 250 gramlık teneke katu larda 

3100 500 ,, " " 

Quinln~ valerianate crlst. 
4000 250 gramlık teneke kutularda 

Quinine tannate Türk ko. 1930 
2000 250 gramlık teneke \cutu larda 

Quinioe sulfate Fr. Ko. 1884 
2500 2/ 5 kiloluk teneke kutular da 1 O kilo ve daha yukarısı iç hı 
2550 ,, ,, ,, 1 O kiloya kadar 

Qulnlne carbooate (Aristochlne) 
1200 100 gramlık mukavva kutularda (bir kilo ve daha fazlas1 için 
7350 " 

,, 
" ,, (bh- kiloya kadar) 

7300 50 " " " 
(bir kilo ve daha fazlası için 

7450 
" 

,, ,, 
" 

(bir kiloya kadar) 
7400 25 " 

,, il (biı· kilo ve daha fazlası için) 
7550 

" " 
,, 

" (bir kiloya kadar) 
7600 10 ,, ,, 

il (bir kilo ve daha fazlaH için) 
7800 ,, ,, ,, ,, (bir kiloya kadar) 

Qol ni neEthylcarbonate(Euquioine)P .H. helv .5 
3100 250 gramlık mukavva kutu1$'_.-da (iki kilo ve daha yukarısı i'jin) 
3300 ,, ,, ,, ., (İki kiloya kadar) 
3200 100 ,, ,, ., (İki kilo ve daha yukarısı i.;in) 
3400 11 ,, ,, ·~ (İki kiloya kadar) 
3250 50 ,, ,, ., (iki kilo ve daha yukarısı için) 
3450 ,, ,, ,, ,, (İki kiloya kadar) 
3400 25 ,, ,, ~, (İki kilo ve daha yukarısı i~in) 
3650 ,, ,, ,, ., (iki kiloya kadar) 

Ecorce de quioquina 
200 Sulfate de quinine titta.ge 0/ 03,20 ve alkaloide 0/ 09,80 

0/ 02,46 0/ 09, 15 

Neosalvarsan - tek kutu ambalaj -
Kilosu 
Kunıt 
60000 Seri lialinder 

Neosalvarıan tek kutu p~rakencıe 
22 0/15 lik kutu 
25 0/30 ,, ,, 
30 0/45 ,, ,, 
35 0/60 ,, ,, 
37,50 0/75 " ,, 
40 0/90 ,, ,, 

Neosalvarsan hastahane ambalajı 
45000 Seri halinde (elli ampulluk kutularda) 

825 
937.50 

1225 
1312.50 

-~~-·1406.Z 

Neosalvarsan basta ne ambalajı perakende 
0/15 lik (50 ampulluk kutu) 
0/30 " ,, ,, .. . 
0/45 ., •• ,, 
0/60 ,, .. " 
0/7 ,, ., .. 

1500 0/90 ,, ,, ,, 

45000 
Uclarsyl tek kutu ambalaj 

Seri halinde 

16.50 
18.75 
22.56 
26.25 
28.125 
30 

Uclarıyl tek kutu perakende 
0/ 15 lik kutu 
0/30 ,, ,, 
0/45 " ,, 
0/ 60 ,, ~ 
0/ 75 ,, ,, 
0/ 90 ,, ,, 

Uclarsyl hastahane amba1ajı 
35000 Seri halinde (50 'Ullpulluk kutufarda) 

Uclarsyl hastane ambalajı perakende 
642 0/ 15 lik (50 ampulluk kutu), 
730 0/ 30 ,, ;, ,, ,, 
875 0/ 45 ,, ,, ,, ,, 

1021 0/ 60 ,, ,, ,, ,, 
1094 0/ 75,, 

" 
,, 

1117 0/ 90,, ,, ., 

Neosalutan tek ampul ambalajı 
35000 Seri halinde 

13 
14.50 
17.50 
20.50 
22 
23.50 

Neosalutan tek ampul l!ı:rakende 
0/ 15 Jik 
0/ 30 ,, 
0/ 45 " 
0/ 60 ,, 

0/ 75 ,, 
0/ 90 ,, 

Neo ı. C. ı. tek ampul ambalajı 
90000 Seri halinde 

• Neo 1. C. 1. tek ampul perakende 
33 
37.50 
45 
52.50 
56.25 
60 

0/ 15 lik 
0/ 30 '' 
0/ 45 ,, 
0/ 60 " 
0/ 75 ,, 
0/ 90 " 

Iodure de potassium Türk ko. 1930 
Bir kiloluk şişelerde (5 kilo ve daha fazlaaı için) 

,, ,, ,, ( 5 kiloya kadar) 
250 gramhk " ( 5 kilo ve daha fazlası için) 

(5 kil ova karlar) , 


