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lUJMlUJMl HAIRIBIE l[d)O~~lUJ A[Q)OMIL.A~ MU AiiDLDVO~? 

HABEŞiSTANI İSTiLA İÇiN 
' • Süveyş'ten geçmek yok 

lngiliz parlamentosunda hô!Jle sô!Jlüyorlar ... 
~ir Osmanlı paşası Habeş ı 
orduları başkumandanı oldu 

lngilizler Mısırda 

11 (Ö)(Ô)(Ô)(Ô) o 
lk<ü~üDök 

Bir kuvvet hazırhyor 
(Yazısı 2 ncı sayfamızda) 

Bu günden sonra sokaklarda 
ne hoca, · ne papas, ne haham 

L Yarın, ruhanilerin sokaklarda artık sivil elbise ile dolaşmağa 
"!lıyacakları gündür. 

Kamutay tarafından yapılan kanuna göre, bütün ruhaniler, ce -
~ıe, düğün gibi hadiseler müstes na, sokaklarda sivil kıyafetle do -
:'llıağa mecburdurlar. Rum ve Ermeni patrikleri bunlardan müs . 
~~d~ -
. Dün müftülük te alakadarlara yaptığı tamimde, bundan böyle 

~l\'il elbiıe giymelerini, ruhani elb iseleri ancak mabet içinde gıye -
~klerini bildirmiştir. 

mtnııınııınmırnııııııııınınıntııııııpıntmllnnımrıt"'11111ınımıııın 

Sıcakların sebebi 
Güneşin 
sathında 
Bir patlama 

.olmuş 
Londra, (Hususi) - Sıcaktan 

durulmuyor. Bayılanlar var .. Gün· 
lerdir, yağmur yağmadı.. Bugün 

1 

gazetelerde çıkan bir havadis, bü
tün bu tiddetli ııcaklann günefte
ki son bir patlamadan vukua gel • 
diğini yazmaktadır. Bu, son gün • 
lerde yapılan ilmi tetkikat netice
sinde anlatılmıttır. 

Alman donanması 
diriliyor 

Ongnoteıre nne ..JJapoınrya, ADmalfllyaı-
Güneıin ıırtmda indifa eden n o ını n stetdl Dk De ır D n D ka b lY o ett 6 

nokta, teleskoplarla gerçi küçük 
görülüyor. Fakat aslında 670 mil· Londrada bir "deniz görüıme leri konferan11,, olduğunu ve bu. 

-=yu mtt 111,....btiirraır. A:~ yubn .,,... müeait hir Lava içinde cere7a 11 ettijini dün de yazmııuk 
arzın üç buçuk misli büyüklüğün - Son gelen haberlere nazaran, lngiltere Almanyanın istediği 
de... • yüzde otuz beı nisbeti kabul etmiı tir. Japonya da bunu muvafık gör-

ııtıst"tllt:ıa:ıııwn nası 7 :a n • mektedir. 

A · d Diğer taraftan ise, Almanyanı n Kil limanında büyük bir f aaJiyet na yasamız a 'iardır. Bütün Alman donanması oraya toplanıyor. Hitlerin, Al-

degv İŞ.lklı•k manyayı denizcilikte de ne kadar yükselttiğini ve yükselteceğini hal
ka anlatmak için, büyük nümayişler yapılacaktır. Resmimiz, Kil' e ya

Pa rtinin vasıf~arı nıarak giden Alman deniz ku\'vetl erini göstermektedir. 

devlete geçiyor 
Ankaradan bildirildiğine göre 

teşkilatı esasiye kanunumuzda ba
zı ilaveler yapılması hakkında say· 
lavlar arasında bir cereyan vardır. 

Bu cereyana nazaran teşkilatı 
esasiye kanununa C. H. Partisinin 
ana vasıflarından (inkılapçılık, 
devletçilfk, halkçılık, milliyetçi -
lik) vasıflarının devletin başlıca 
vasıflan olarak tesbit edilmesi is· 
tenecektir. 

Teklif ancak Kamutayın ikinci 
T etrin toplantısında görütülecek • 
tir. 

Bir tayyareden 
düşmüş 

Ubilrüne binmiş ••• 
Paristen telsizle bildiriliyor: 
Sü bakanı general Denen bugün 

tayyare ile giderken bir kaza ne • 
ticesinde tayyare yere düşmüıtür • 
içindekilere hiç bir §ey olmamı§ 
ve general baıka bir tayyare ile 
yoluna devam etmittir. 

···--.... i::i""A···E ... 8 ... R .. _i 

Deniz Gezintimiz 
r····P~og;·a·~···~e···ı·şt;ı·~ai<-ş artı arı -f 
E son sayfamızdadır ; . . =·························-····················-·····························-······ .. ······; 

X:9 
POLiS HAFiYESi 

X: 9 gezint:imize işt:irAk edecek oku
yucularımız arasında şimdiye kadar 
hiç görülmemiş ve çok aQlenceli bir 
müsabaka t:ert:ip et:mişt:ir. 

Bu mtlsabaka bir hırsızın çaldığı 
21 parça eşyayı polis hafiyesinin 
vereceği ip uçlarlle Yalovada 
bulmaktan ibarettir. 

Bu 21 parça eşyayı bulan oku
yucularımız 25-10-5 lira para 
mükafatile muhtelif kıymette 

-hediye kazanacaklardır. 
1 

lstanbulun en çok ıablan ha-! 
11 h . . kiki aktam gazetesidir. ilanla .İ 

ı_ cıza ~ıkaran §Oforun §U resm ıne bakır. ... Ondekı cama, tesadü - HABER' I k" ! 

r-Prog.ra-;:;,-ve IŞtlr""&kŞc;~·~~-· ... ! 
~ son sayfamızdadır s -.. , iL· el k · . b · . . . . .. .. rmı e veren er ar e -ı "" a ıetmı§tır •• Fakat u eller, adaletin pençesı gıbı, §Olorun d J i 

~ .6 . d 1 (Y er er. i 
Claına yapı§ml§ gı ı uruyor. azısı 4 üncü sayfamızda) - .. ·---·-· .. ·-·-· .. -=•w .. ı 

ı . 
••-••••~•-•••••••••n••--••• .. ••••••••••nn••••••••••••••••••--••••••••••-----•-•••• • •••: 

Türk işçisi! türk esnafı! 
l<Oçük san•at:ıar kanunu hilafına çalışan ecnebi esnaf ve işçiyi hQkQmet:e haber veriniz ı 

(Dördüncü sayıfaya bakınızr) 



HAIS~l< - .\kŞ&m l'O!'itası 
-

Bugün kazanan 
numaralar 

Hamiyetli bir 
ADAN ALI 

Hava kurumuna 
50.000 lira verdi 

A manlarla Fransı 
bilecekm · ş, fakat 

ar an a
usia la .. ,. 

Almanyanın Avrupa devletleri 
hakkında takib edeceği siyasayı 

anlatan bir fırsat ortaya çıkmııtır. 

za koymayacağız .. Fransaya ge • 
lince, Fransada kuvvetli bir el 
it baıına geçerse, bu devletle de 
bir itilaf aktine daima hazırız.,, 

!O bi>ı Zira kazanan ( 40) numara. Bımlann beheri 500 lira, 
onda bir hesabiyle (50) lira alacaktır. Bugün madalyalar 

t:akılacak 17841 13614: 11670 29917 16378 
17734: 
26888 
28126 
12714 

16789 lngilizce Niyuz Kronikl gazete· 
si bat yazıcısı Berlinde Almanya • 22421 26828 9693 19848 4163 

12900 
21784 
11309 
27293 

Diğer taraftan Fransız sosyalist 
partisi ileri gelenlerinden l.eon 
Blum diyor ki, "Hitlerci Almanya 
ulusal toprağa basacak olursa, ger· 
çekten sanırım ki, Fransanm bil .. 
tün işçileri düşmana kartı dikile .. 
cektir.,, 

5217 3270 5794: 13597 Miting pazara 
nın propaganda bakanı Göbles ile 
konu§muı ve ondan hem Alman 

16142 1903 18620 26784 
Bugün öğleden sonra vilayette 

hava kurumuna yardım edenlere 
madalya takma merasimi yapıla . 
caktır. 

5991 17119 18223 9783 
29579 12037 14594 2644 7 17649 • Sovyet, hem Alman· Fransız mü· 

nasebetleri hakkında önemli ( e-19196 4070 12327 13373 

30000 
L. kazanan 

22714 
75 aşağısı ve 75 yukansı 20 Ji. 

ra, onda bir heaabile 2 ter lira a
morti alacaklardır. 

15000 
Lira kazanan 

9930 

15152 24576 5159 3340 6532 
6677 19361 882 9445 

16242 11657 27815 908 
17867 4386 14792 15912 

3787 20441 5896 21293 
15292 399 13.139 21797 
16226 915 7176 6884 
4459 5484 8984 5229 
1725 Z1436 9466 20305 
3296 3762 7086 14022 
1212 25612 6386 19973 

18368 28287 145 7779 
21298 29925 16260 13266 
15872 4228 4841 24262 

29556 
27510 
21593 

473 
21568 
10612 
21639 
4851 

26008 
28203 
14868 
13624 
24453 

11182 17671 967 2j9SO 22232 
29141 1466 14337 27579 50j1 
28997 1633 21245 11496 22290 
29671 514 1462 6618 11554 
20918 24088 13411 16509 16201 

966 14089 21638 6661 19383 
11388 27368 4750 29014 19837 
26690 27135 11159 21726 26415 
23034 18465 . 18375 8578 20781 

4194 24571 7997 28407 27504 

Üyelerden altı tanesine altın, 
yirmi dört tanesine gümüt ve 
kırk altı tanesine bronz madalya 
verilecektir. 

Musevi vatandaılardan mü -
rekkep iki numaralı yardım der -
neği üyelerine de ayni tekilde 
madalyalar verilecektir. 

Pazartesi günü yapılacak olan 
miting pazar günü yapılacaktır. 

Miting programı hazırlanmakta • 
dır. 

hemmiyetli) bir laf almııtır: 
Alman propağanda bakanı de. 

mittir ki: 

"- Sovyet Rusya ile karşılıklı 
yardım misakma hiç bir zaman 
girmiyeceğiz .. Bu prensibe sadık 

olduğumuz için Şark misakına İm· 

Fransız politikacısı bundan eon· 
ra Hitlerin Fransayı yenemiyece .. 
ğini çünkü böyle bir İ§İ başarm&k 
için Sovyet Rusyaya da savat aç• 
mak zorunda olduğunu,, söylemiş• 
tir. 

Japonya Çine dedik
lerini yaptırdı 

Japonlar, Çinlilere kar!ı bir ta
kım dilekler ileri sürmüı ve bun
ların kabul edilmesini sabırsızlık
la beklemekteydi. 

Bu arada şimali Çinde Japon 
harekatına dair bazı heyecanlı ha. 
herler de geldi. 

(mavi gömlek) teşkilatı gibi tet
kilat ortadan kaldırılmııtır. 

Bir habere göre, Japonya, Ja · 
pon hükumeti batından mareşal 
Şankay Şek'in de çekilmesini iste
miştir. 

22356 2CZ6 15926 20666 6372 
75 aşağısı, 75 yukarısı 20 §er, Z12-09 7631 13033 18056 15779 

onda bir hesabile 2 fer lira a· 22439 12244 25165 19511 12310 

Galatada Balıklı hanında Er -
meni vatandaılar hava kurumu 
direktörü lsmail Başak'm ittira • 
kile bir toplantı yapmıılardır. 

Memleketin her tarafında var -
dımlar çoğalmaktadır. Milli ban -
kalar mümessilleri Ankarada top· 
lanarak bankalarında ve bankala
ra bağlı müesseselerde . çalışan 

memurların aylıklarının yüzde i
kisinin kesilerek kuruma verilme
sini karar altına almışlardır. 

Bugün Tokyodan gelen bir ha
berde Çinlilerin Japonlar tarafın 
dan ileri sürülen dilekleri kabul 
etmediği bildiriliyor. Çin hük\i • 
meti bunu resmen Japonyaya bil
dirmittir. 

Diğer laraftan Japon süel (as· 
keri) başkanları Çine gitmekte 
ve konu§malarda bulunmakta .. 
dır. morti alacaklardır. 1095 12745 20926 10193 

12000 
Lira kazanan 

00 

3088 7435 8101 4621 

SO lira kazananlar 
24211 12487 23484 11179 19814 
17472 22414 1~382 817 3Q12 
28255 16046 14681 6926 5662 
12927 8805 17788 5247 11909 

68 12999 7712 24346 2821 
10783 16044 22882 27954 2186 

Adanada milli mensucat f abri -
kası Hhipleri hükilmete müracaat 
ederek fabrika namına bir u~ak 

almak için elli bin lira vermeğe 

hazır olduklarını bildirmişler • 
dir. 

Bu arada Japonyaya kar§ı boy
kot kalkmıt Japonyaya, düşman 

Son haber: 
Tientsin, 12 (A.A.) - Japon· 

ya, Çin duvarı boyunca yapını! 
olduğu asker tahşidatını §İmdilil 
muhafazaya karar vermiştir. 

75 a~ğısı, 75 yukarısı 2 §er li- 1112:i 16189 5U9 23190 21492 
2R21 24.346 37 120.U 26182 

Bundan başka T ah3in lbrahim 
Gürel ve Hüsnü lbrahim Gürel is-

Süveyşten geçmek yok ! -
Ingllizler Mısırda yUzbin kişilik bir 

ra. .. 
n~OO Lira l<azananlar 
i 7 ~83 222S4 

500 L·ra kazananlar 

24068 1160 23809 21825 11693 
12833 10971 14074 18578 
7292 7893 3767 26421 

332 256~ 6830 6714 

minde iki kardeş hava kurumuna 
, lr erc:re Uye o muş ar· 

dır. 

1J357 27089 21823 
17027 25533 2192 

1801 26540 20421 
18097 1030 15706 

20j00 
28620 4888 

17073 632 21344 21580 
29283 17295 17797 27979 Havagazı şirketi 

Az daha katil 
oluyordu! 

6534 7·177 
15096 24188 

41~1 4514 15239 25298 
2963:> 27792 17276 10240 

150 l.ıira kazananlar 
3660 10342 14901 12323 

29085 1159'1 
8650 8815 978 20209 

22610 14964 2881 ,3773 
23497 13270 11205 9454 
2!772 4641 19545 17323 
23550 19449 23382 28499 
25640 4354 5800 7971 
9002 14325 11502 25010 

100 Lira kazananlar 
20238 
23398 
14650 
15565 
17277 
23829 
17066 

4289 
13016 
26316 
6153 
9561 

17066 
23120 

29460 
9076 
8586 

19740 
3247 

26593 
22223 
7561 

1382 
18193 
26844 
6513 
8137 

24253 

16298 26851 24069 
22985 22382 24388 

1695 8181 17471 
17239 28571 3935 
170ıt U192 1087:1 
14863 28465 479 

US50 28:>72 3799 1629·1 
6591 
3478 

21847 
7007 

1909,I 
Z1479 
3793 
1842 
6633 

20262 
4821 

6655 5341 1683 
12150 380:> 16815 
19095 17708 15805 
29007 27477 28579 
7469 5519 223 3 
5757 3742 26831 

2184.5 25030 13853 
964 17852 24767 

29915 19679 19153 
29470 14351 8460 
10268 5717 9208 

805 7280 13924 8282 
16664 9648 7171 3506 
6619 88().t 1770 428 

2193 
572 
6840 1 Klişeci Kenan, ar-
8892 kadaşları ve ailesi 
ro6 

25; 76 kaza atlattı 
~622 Dün gece saat ikide Tophane • 

27:;o9 de Boğazkesen caddesinde, çok 
11956 feci bir netice ile bitmesine ramak 
16692 kalan, bir otobüs kazası olmu§ • 
23038 tur. 
29130 Bu caddede Hava gazı Şirketi, · 
4754 
6040 

tamirat için hendekler açtmnııtır. 

8718 Bu çukurlar önüne de, usulden ol· ' 
15845 duğu veçhile kırmızı fener koydur· 

584·1 mamı§, yalnız çukurun aksi istika· 
13038 metine ve bet metre geride beyaz 
17318 ziyalı küçük bir fener koydumıut· 
3628 tur. Bunun diğer tarafına da, 
9351 

gelenlerin tamamiyle gözlerini ka· 
mattıracak tekilde çok kuvvetli 
bir elektrik lambası koydurmuf • 
tur. 

Kazaya mani olmak için değil, 

kuvvet hazırlıyor " 
Bir Oooıa.ulı ı Vehlbin l'lf"Ctrtlmalı.. Ve reırmP.n ""'"'"' .. 

Habeı orduları baılrumandanlığı· mdlıclır: · sinyör Maıolini ile hil" 
na seçildiğini Roma gazetelerin • Jliimetini bu İ§ üzerinde §Üphetlı 
den {Popolo Ditalya) yazmakta- bırakmak hiç Je doğru olmasa ge-
dır. rektir.,, 

İngilizce {Taymis) gazetesinde Bir' İngiliz liberal meb'usu d• 
okunduğuna göre, bir aydanberi gene Süveyı işi üzerine ıunlarJ 
memleketinin içinde dolaşan Ha- söylemiıtir: 

bet İmparatoru Harara dönmüş· "Gerçi 1888 maahede•ine gö-
tür. re kanalın harp ve sulh devirlerit1· 

ltalya baıbakanı Musolini de de bütün milletlere ait gemiler• 
Sedanyada dola~ıyor. açık bulunması lazımdır. Fakal 

Bir Roma haberi, Musolininin, Uluslar Kurumu mi•akının 20 tı· 
gittiği yerlerde "donanma ile Af- ci maddesi bu muahedeyi ilga el· 
rikaya gitmeğe hazırlanan asker· mi§, Ulu•lar Kurumu misakırıO 
ler tarafından seli.mlandığını,, bil muhali/ bütün taahhütleri yirnıit1· 
dimıektedir. ci maddeıiyle ortadan kaldırnııı· 

lf. ~ :f. tır. O halde Uluılar Kuruma iı· 
lngiliz parlamentosunun en a· tediği zaman mütearrızı Süoe'1 

te~li azasından binbaıı Atli, !'tal - kanalından geçirmiyebilir. Bu yil' 
ya hakkında bir dü~ünce ileri sü • pılmasa bile Süveyf körlezinJe, 
rüyor ve Habeş meselesinin İtalya· yahut Kırmızı denizin ba§ka yer 
nın dahili vaziyetinden ileri gel • /erinde mütearrıza karıı tedbir al· 
diğini anlatmak istiyor.. mak mümkündür. Hükumet ,,.,,. 
· İngiliz meb'usu bunu anlatır • •eleyi ehemmiyetle tetkik etmeli 
ken demittir ki: ve faydalı göreceği tedbirleri al· 

"lta1ya hükumeti dikkat gözünü malıdır.,, 
dahili vaziyetten çevirecek çok lü· Roma, 12 (A.A.) _ Gı"ornale 

22036 
2134 
5541 

27667 
1545 

2605 
18791 
15581 
11023 
29834 
10440 
22866 
26942 
24994 
25587 
27901 

9226 
24623 
16012 
6098 

29330 
17997 
1674 

10610 100~9 1511 1963 25331 
4971 3387 6S5 23075 4129 
7901 28246 4158 918 25672 

25474 27912 23516 8106 15854 
22279 29023 18878 23156 18305 
15771 16148 17783 21765 29669 

5650 18625 23648 lo.t93 1763 
14116 29204 1346 14386 14607 
7187 17198 21353 25550 5674 

zumlu bir •ey arayordu. ltalyada d'İ ı ı k d "' eJl .. aanki bir kaza çıkarmak için alm • ~ ta yanın s en eryeden ögr 
dığı his.sini veren bu tertibat dün- ciddi mahiyette bir itıizlik vardı. diğine göre Mısırdaki lngiliz Süel 

~ h Para iti korkunç bir haldeydi .. Fi- makamları 100 bı'n kı"•~lı'k bir Jrıı~· kü kazada l.IC! kitinin hayatını te • ~&..: 
50 lira kazananlar 12747 20535 20782 13251 8751 

114Zl 17380 8349 . 14759 1165 27262 7024 
729S 
3630 

24020 
23416 

83&1 
269-19 

24908 20986 
22708 
1662.l 
10027 

likeye koYJlluştur. yatlar yükseliyor, ihracat dütüyor, vet almaktadırlar. Bu ku~etlet 
Kazaya uğrayan otomobilde ve bugünkü rejime karşı geniı öl • Sudan • Habet sınırına her ihtil113 " 

Aktam kliıehanesi müdürü Kenan çüde tenkitler yapılıyordu.. Bu le karşı hazır bulundurulma~ 

14490 
115'i2 
12934 
25155 
5649 
2905 

22675 
16419 
19104 
21841 
12270 
29806 
20253 
2:)597 
1549 
8721 

26796 
690ıl 

25089 
19785 
5354 

18488 
22781 
15650 

9216 
11016 
3351 
ısooo 

23215 
ıt3.t3 

12002 

23526 
1528 

13563 
24454 
16423 

8002 
26472 
28171 
29911 
ııou 

16787 
10989 
21755 
12116 
24960 
29932 
1788 

19621 

15571 15973 9191 324 22365 
13094 654-0 §artlar içinde memleketteki hot • t• ı ı• 

ile ayni yerden Fuad, Kenanm re- K t ta 1 21737 
23527 9553 
29934 5593 

6665 801 
3851 11082 

22692 17477 
1~60 9851 
6ff/7 8877 

11255 
21472 
29034 
18969 
14509 
12590 
3315 

10678 

20851 
28531 
26056 
21343 
14392 
18221 
690'1 
8436 

Lehistanda fikası ve klişehane iıçilerinden nutauzlukları oyalamak için mem· amu ayın 
Y h d • d • • biri bulunmaktadrr. leket dııında bir macera aramak Kamutayın önümüzdeki paz~r-a u 1 UŞ• Otomobil yoku~ yukarı çıkar• mutad oJmıyan bir it değiJdi.u tesİ günü tatil edileceği kuV\'~ e 

manllgv 1 k f"' h" b" . b 1 İngiliz meb'usu bundan sonra zannolunmaktadır. en şo or, ıç ır ıtaret u unma • .... b. l l H be h b" "h . 
d .. . . h d .. . d" • sozu ır ta ya • a § ar ı J tı - d • 

V 11 B d b . "k· ıgı ıçın en egın mevcu ıyetın • l" b h ld l 'l • Encümenler çalı•malarına ~ ... arıova, - un an ır ı ı d h b . .1 1 . 1 k 1 ma ıne ve u a e ngı terenın 'S' ~ ... 
.. .. k" P K k 1 en a ersızce ı er emı§, yo açı s·· k l d 1 b'l .... d vam etmektedir. Verilmiş olıın. :. gun once ı ant o yortu arı . l t bT .. .. t"' O uveyş anam a a a ı ecegı te • • 
"f . d V d h d'l zannıy e o omo ı ı sunnuş ur. • b" . k d . . k" nun laAy"ıhalarının bı"tınesi içıııl'"' arı esın e arıova a ya u ı er b"l h d .. . ıre getırere emı§tır ı: .. 

tarafından öldürülen bir Lehlinin t~m? 1 en ege gelın~. yarı dev· "Bu İ§te en canlı nokta Süveyf cap ederse bütün gün toplantı 
··1·· . k ld 1 f k "dd 1 rılmış, alt tarafı tamamıyle harab k al d lal k .. l ı devam edecektı"r. o usiı a ırı mı§, a at §t et i l t an ı ır. t yaya açı ça •oy e • 
b. h d" h · b 0 muş ur. l" • k" b" k k K ·ı· · ba~kıı'f1 ır ya u ı usumetı aş göster . -------------- me ıyız ı ır taarruz vu ua fa • amutayın tatı ı ıçın ](ıı· 
mittir. ga etmişlerdir. Birbirlerine ateş dirinde onun Süveyş kanalını kul . Abdülhalik Renda layihaların ğtJ • 

Bir Leh futbol ekipi, bir yahudi etmişler yaralanmı§lar, hastaha • lanmaıına müıaade etmiyeceğiz. mutaydan çıkması lazım oldıJ 
futbol ekipi ile yaptığı maçta kav- neye kaldırılmıılardır. Sonra bu mesele hemen karar- nu söylemektedir. 
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J3enim q&üşüin: 
............___~._..--.._..-..z::wwwı~~ 

Sulukulede bir 
gezinti 

h latanbuıun me,hur çingene ma- Ta h 1 isi ye 
ailesi olan Sulukuleyi §İmdiye ka-

~ar hiç görmem ittim .. Fakat işi - İ Ş 1 e r İ 
hrd· ını: Orada çalgı çaldmnağa, Veni vasıtalarla buyıl 
0
:Yun oynatmağa ve adeta bir ti- bir kat daha , 
~tro numarası gibi tertib edilen k t 

Belediyeyi 
protesto 

edecekler 

Ranıiye 

otobüs 
Dört araba eksilince 
karmakarışık oldu 
Önce Fatihle Rami arasında iş-av-gaları seyretmeğe giderlerrnit·· uvve lendlrlliyor 

'Y llnrnda da bostanlar, yemit bah- Bu yıl "can kurtarma genel di -
Seleri varmış .• Hulasa hotça vakit rektörlüğü,, bütçesine kıyılarımı • 
Reçirirlermiş.. zın yeni ve modern kurtArma va -

sıtalarile tecıhizi iç.in büyük miktar 
. Ben de turaya bir gitmeği pek da tahsisat konulmuştur. 
isterdim. Zira, çingenelere kartı Tahlisiye direktörUtğü bu yıl 
iarib, adeta "mistik,, , mahiyeti Türk kıyılarında ye':'l.idne ahı de -

lnlaşılmaz bir incizabnn vardır. niz feneri daha yapacaktır. Bu ara 

Onların ezelden artist olduklarma da Y eşilköy deniz feneri de değiş-

Sebze hAU nizamna
mesini tüccarlar 

beğenmedi 
• !erken on be§ gündenberi Sultan

ahmetle Rami araamda işlemeğe 

başlıyan yedi otobüsten dört tane
si beş gündür seferi bırakmışlar; 
bu yüzden yolcular şaşkın bir du
rumda kalmışlardır. Rami ile Sul

tanahmet gibi uzun bir mesafe ara 
sında ancak üç otobüs işlemesi sa
b~h, akşam yolcularının çoğunun 

Şehrimizdeki yaş meyve, sebze, 
limon portakal, kavun ve karpuz 
ve yumurta tecimerleri (tüccarla
rı) belediyenin yeni hal nizamna
mesine koyduğu maddeleri mev -
cut kanunlarımıza aykırı görerek 
bu nizamnameyi protesto etmeğe 
karar verınittir. da · ı lk nl titilecektir. ır yapı an te i ere inanını§ gi-

biyinı .. He!e Rus papası Rasputini Ekonomi bakanlığı imtiyaz müd 
ö'düren Prens Yusupof'un kitabı _ deti bitmek üzere olan fenerler ge
l'lt okurken mütemadiyen şuna te • nel direktörlüğünden artık kıyılar 
tadüf etmiştim. Keyif meraklı,ı 0 • da fener yapılmasını istememekte 

lan papas, sar'hoş olunca derhal ve fener yapma işini tahlisiye ge-
tutturuyor: n~l direktörlüğüne vermektedir. 

Ç
. ~ l "d 

1
. . Bu yıl hundan başka kıyılarımi-

- mgane ere gı e ım ! Haydı . . 
e\1) ~ d , ç· .. . . .. 1 zın muhtelıf yerlerıne yeniden sesli 

a . ınganelere gıdelım ! Gore- ·· d 'k" d · d'" 
t k . v v. uç şaman ıra ve ı ı yere e sıs u-
e sın, orada naad eglenecegız ! ... , düğü konulacaktır. 
Rus çingenelerinin oturduğu Ek . b k l v b l k 

}'erlerı· .. d.. l onomı a an ıgı u yı ıyı-
gor um.. On ann - Ma- l d k" hl' · · ı ea R arımız a ı ta ısıye ıstasyon an -

r ve umen adaşları gi, · 
b· nın modern vesaitle takviyesini 
~- kendilerine göre fevkalade hoş lüzumlu görmüttür. 

rsları vardır. Hatta İsmet İnönü
l\ Bunun için tahlisiye genel direk-
t Un heyetiyle üç ıene evvel Mos - törlüğünün verdiği proje onaylan
()"Vayı ziyaret ettiğim vakit, bir 

mı§tır. 
tece, en meşhur çingene §arkıları-
tıı bize dinlebnişlerdi. Bütün bu tesisat kontenjan dı-

şmda memlekete girecektir. 
~ Hani yüksek ailelerin haylaz, --o-

l•tı"arda, kendine bakmaz, "muba- DlivJz kaçakçıları 
a:tsız,, fakat buna rağmen sevimli 

ihtisas mahkemele-~e cevherli çocukları olur;~h_e_r~k __ e~s~~~-... 
'-es~--"" .... : •• _ .... 6 .... u~u is-in ıçın se- 1 ne verf lecek 

\'er .. Hatta ailenin "uslu akıllı,, di-· ı Aldığımız malumata göre döviz 
}'e föhret kazanmq diğer efradı, kaçakçılarının da İhtisas mahke -
btt ''aklı bir karı~ havada, yı ten _ 1 melerinde muhakeme edilmeleri 
hada b ld k "ki d' , ı hakkmd,a uzun müddettenberi ya-u u ça mse uymasın 
•tn . . . ... . ... pılan araştırmalar neticelenmi§ ve 

l 
ına, senın gıttıgın eglence yer - d.. . k k l lh . h 

"t' ovız aça çı arının tısas ma -
.. ıne b · ·· b b · d )' f ~ ır gun era er gı e ım .. ,, kemelerine verilmeleri kararlaş • 
b er. lıte, çingenelerin mevkiini, mıştır. Bunun için yakında hükU • 

~n, beşeriyet ailesi içinde böyle met tarafından Kamutaya bir ka -
torürüm. nun teklif edilecektir. 

''S le . ul°!<ulede eğlence ... ,, dedik • 
~ t'i \1akıt de, gözlerimde §Öyle 

anzaralar canlanırdı: 

ı Beınbeyaz ditli, esmer tenli 

Dün bunun ıçın tecimler 
bir toplanb yapmışlardır. Bu 
toplantı çok gürültülü olmuş ve 
hal nizamnamesine konulan bu §e 
kildeki maddeler tesbit edilmiştir. 

Tecimerler bu maddeleri mev
cut kanunlarcmıza aykırı bulduk
ları kadar belediyenin lstanbulda 
bir hal yaptırarak tecimin serbes
tisini tahdit etmekte olduğunu ile
ri sürmektedirler. 

Bugün her zümreden bir kişinin 
bulunduğu bir heyet belediyeye 
giderek bu nizamnamenin değiş
tirilmesini istiyecektir. Belediye 
buna razı olmazsa daha büyük ma 
kamlara müracaat edilecektir. 

-<>--

ldhalat tüccarlarının 
toplantısı 

lzmirde bulunan Berlin tecim 
(ticaret) mümessilimiz Avni yarın 
buraya gelecektir. Bunun için 
Türkofis lstanbuljubesi direktör
lüğü Istanbuldaki ithalat tecimer-
lerini (tüccarlarını) cuma günü bir 
toplantıya çağırmıştır. Bu top1an
tıda Almanyaya ihracatımızın dü
zenli vemenf aatlerimize uygun bir 
şekilde yapılması iti görüşüle -
cektir. 

~! 
Fener-Güneş 

muhteliti 
Roman yaya gidecek l(f\>r • 

) ak belli kadm1ar .. Ramon No· 
aro'nu h k'k• ·· h I ~ n ' a ı ı nus a arı erkek -
... fi . d " t' · epsı e renga renk elbiseler 

ı ~i1 ... Bu alacahklar içinde car-
ıtl • •• ı :ı 

Bu kararın verilmesine sebep 
son zamanlarda kaçakçılarla yapı
lan sıkı mücadele neticesinde muh 
te1if tekilde yapılan kaçakçılılda • 
rın azalmasma mukabil döviz ka· 
çakçılarının çoğalmasıdır. Haber verildiğine göre İstanbul 

şampiyonu F enerbahçe takımı ge
lecek pazar yirmi birinci yıl dönü

ve insan gibi ya§amak istediklerini münü kutluladıktan sonra Güneş 

oy Üyor, gülüyorlar. 

l Su. a.nlab~ımJa, belki tasavvur

t'rınıı nıübalağa ediyorum; fakat 
Q~ h , 
S r alde, ıuruı muhakkak ki 
U)uLJ • , 

lill eyı §en, tatır sanıyordum •. 

I:>·· • • • • • • • • 
l't un, oraya gittik .• Yıkık surla -
ll d'b• d ~ll l' ın e çadırdan fena evler ... 

~· tıla.rın haraplıklarrnı tasvir et • 
•t~Y'inı d .. 1 . T 

.. 1 d' "B ' d d" soy e ı.. unu yazın .. ,, e ı. takımiyle takviye edilmiş bir şekil-
V e bataklığın yanında bir su de 23 Haziranda Romanyaya ha -

çiçeği gibi yetişen güzel çocuğunu reket edecektir. 
gösterdi. Muhtelit 25, ve 27 Haziran ta. 

! • • • • • • • • rihlerinde Bükreşte Trikolor, ve 
Eğlenmek için gittiğim Suluku- gene bu takımın Venüs, ve Koloj -

leden büyük bir hüzünle döndüm . l var takmılariyle takviye edilmiş 
BuN.ya sıhhi ve içtimai muavenet il timiyle karşılaşacaktır. 
göndermek lazımdır! Futbolcularımıza muvaffakı -

, (VA·N 0) yetler dileriz. 

yollarda kalmasına sebep olmak
tadır. 

EsHen hu üç otobüs asıl yolcu· 
lara değil, İstanbul Rami ve Top
çular tarafından sırf gezmeğe eğ
lennıeğe gidenlere bile kafi gelme
mektedir. 

Seferden çıkan otomobiller Su
adiye - Kadıköy hattından buraya 
gelenlerdir. Bunların Rami sefer· 

• 
lerini terk etmelerinin sebebi de 
Suadiye otobüs şirketinin bu dört 
otobüse borçlarına karşılık haciz 
koydurmasıdır. 

Şimdi bu yüzden beş gündür Ra 
mi - Sultanahmet seferleri karma 
karışık olmuş, hele akşamlan Fa
tihten öte tarafta dolan otobüslere 
bir kişinin bile girmek imkanı 

kalmamıştır. Hatta bu yüzden dün 
aktam Edimekapısmda bekliyen 
bir alay yolcu karadan köylerine 
gitmişlerdir. Rami, Topçular aha
lisi bu hatta yeniden üç dört oto • 
büs tahsis edilmesi için belediyeye 
tekrar ba, vurmutlardır. 

Ote taraftan haber alıyoruz ki, 
Taksim • Büyükdere otobüs sahip 
leri Sultanahmet • Fatih hattına 

derha1 yedi sekiz otobüs tahsi;-S et· 
meğe hazır olduklarını bildirmek· 
tedirler. Şimdi it belediyenin yapa 
cağı himmete kalmıştır. 

---o- • 
Telefon sosyetesi 
neşartla alınacak? 

Telefon sosyetesinin lngiltere -
deki idare merkezlerinden gelen 

delegeler, lstanbulda uzun tetkik
ler yaptıktan sonra dün akJam An
karaya gitmişlerdir. 

Ankarada Bayındırlık bakanlı
ğımızla temas edeceklerdir. 

Dün akşam Ankaraya giden de
legelerden Bay Dan Ruayo bir mu
harrimize demiştir ki: 

Sosyetenin hükUmetce satm alm 
ması işi üzerinde şimdili~ bir şey 

söyliyemem. HükUm~tin ne teklif 
edeceğini de henüz bilmiyoruz. 

Bunları öğrendikten sonra, sosye
te de bir takım • karşılık teklifler 
hazırlayacaktır. 

'° e §unu soy eyeyım: a -
~~l'\la.r o kadar alçaktır ki, evin 
~"t\de ayakta durulmaz.. ille o-

?nak lazımdır. 

tib~okaklarda, - ıeı4ğide mallar 

__ f _Ş_E_H_R_İ_N_D_E,_R_D_L_E_R_İ_-_ı 
~.b·. hasta vücutlar serilmiş ... vapur la rda 
~~ i\tıh çocuklar.. Sıska bacaklı 
~ llıları, kümese tavuk kovalar· İstanbul tütün fabrikasında makinist S. Sertel im-
\ıtn~ değnekle döven boynu da_ zasiyle bir mektup aldık. Mektupta şu dert deşiliyor: · 
~.·~ıbi !İ§ erkekler.. • "Adada oturuyorum. Hergün vapurla gidip geliyo-

~•rn rum. Fakat bizim gibi ilk ve son vapur ikinci mevki ile 
tı~ ... ,, gazeteci olduğumuzu öğre-

•( 1( F .<Jeyaaht edenlerin şöyle biraz güvertede oturup bu sıcak 
'Ilı ara atma göbek atma- .. . 

t durd d k d"d'. • uunlerde feralılamalarına ımkan yoktur. 
u ara e ı ki: 

~ ......_ t\1et b' l . Çünkü güverte tamamen birinci mevkidir. Halbuki 
"'~ b , ız ça gıcıyız, sepetçı - · bahl • 'lk f d .. .. 
lL. •• 0 \lnu .:._ı_~ • F ı aynı ,vapur sa eyın ı se er en Kopruye gelince 
"'6l'l IDKllT etmıyoruz. &kat Kad k" H d v e :y k d . . ' I ı oy- ay arpaşa arasında işlemege başlar. Ve 
~aha~faına a. ıs~emıyoruz. hemen ön kısmı ikinci meııki oluverir . .4kşamle11in gene 

~lt'kla~:e_:~~~~~~ır ~:-~e-rme~~ 1 ?!ı~'- .vapu~ .Adaya ~~n seferi yapar ve gene güvertede 

ikinci mevki 
Bu ne demektir? Bizim kıymetimiz yoksa, hergün 

ı•erdiğimiz yirmi yedi buçuk kuruşunda mı kıymeti 
yok?,, 

Mektupta ileri sürülen düşünceyi çok haklı bulduk. 
Haki:mten sabah ve akşamlar en çok işçilerin gidip 
geldikleri vakitlerdir. Bu zam.anlarda \'apurun ön alt 
tarafı tamamiyle işçilerle tıka basa dolmakta, ön ka-
mara nefes alınmıyacak bir• hale gelmektedir. 
Şimdiye kadar yaptığı, iyi işlerle halkı her cihetten 

memnun etmiş olan Akay İdaresinin bu noktayı da gözö
nüne alacağını ve her hatta işleyen vapurlann, Pazar da 
dahil olmak üzere hergün, ön üst gü\·erteyi yalnız ikinci 

1 !'~ uac, '!J,e 11oJ -- ----~ 

Normandi 
rekorunu 

kaçıracak mı? 
Fransızların yaptığı 79 bin ton

luk (Normandi) trans atlantiği 

Fransada Havr limanile Amerika. 
da Nevyork limanı arasındaki me

saf eyi 4 gün, 3 saat, 5 dakikada 
alarak Bahrimuhiti çabuk geç -

mek rekorunu kazandı. Fakat bu 
rekoru uzun müddet muhafaza e
debilecek mi? 

İtte İngiliz ve Fransız gazete -
ferini epice me§gul eden bir me
sele de şimdi budur. 

Çünkü İngilizler (Normandi) 
büyüklüğünde ve (Kraliçe Mari) 
adlı bir transatlantik yapmakta -
dırlar ve gizli tutulmasına rağ -

men bu vapurun saatte 34 mil sÜ· 
rat yapacağı söyleniyor. 

"Normandi,, nin kazandığı rekor 
ondan evvel 47 bin tonluk ve Re
ks adlr ltalyan vapurunda idi. 
Normandi bu rekoru 12 saat 53 
dakika farkla kırmı~tır. 

Daha evvelki rekorlar 1934 se
nesinde 4 gün, 7 saat. 27 dakika • 
ile Almanların 55 bin tonluk Bre-
men transatlantiğinde, 5 gün, 
15 saat ile lngilizlerin 31 bin ton-

\ 

luk Moretanya gemisinde idi. 
1838 yılında ise bu rekoru İn-

gilizlerin 1775 tonluk Great 
Eastem muhafaza etmekte idi. 
Bu gemi, ayni mesafeyi 15 gün, 
6 saatte katetmişti. 

~ 

Bir istatistik 

Son üç yıl ve dört ay içinde 
Filistine 155,000 yahudi ve 20,000 

,~ Ü • ı il 

arap girmiştir. 
1 & "'- ~ ... 

Ahalinin sayısı 1931 yılından 

beri yüzde 18 nisbetinde artmış -
tır. Gelen muhacirler 1933 yılın • 
da 40,000, 1934 de 50,000 ve bu 
yılın ilk dört ayında 20,000 dir. 
Bunlar Suriye dağlarından, Er -
den arkası diy~rmdan, Arap çö
lünden ve Mısırdan gelmişlerdir. 

~ ~ "" 
Bundan on yıl önce Hayfanm 

ahalisi 25,000 kişi idi şimdi 100 
bindir. 

1911 de nüfusu 515 kişiden İ· 

baret olan Telavivde bugün 120 
bin kişi vardır. 

Yahudi muhacereti için Filis -
tinde 70,000 Rus, Leh ve Alman 

yahudisine 120,000 hektar topralC 
aynlmıttı. Son üç yıl içinde 10 

bin hektar araziye portakal di -

kilmiştir. Portakal ihracatı 1921 

yılında 930,000 sandık iken 1934 

te 6,500,000 sandığı bulmuştu. 

~ 

Bir radyom madenl 

Sovyetlerin ilk radyom O';ağı 

ıimdi Dağıstan dağl~rında· aşağı 
yukarı Z1ü-O metre yüksekliğinde 

inşa edilmektedir. Bu ocaklarda 

radyom madeni urianium'un rad • 

yo aktivitesinden çıkarılacaktır. 

Istaobul Deniz 
hastanesi 

operatörlüğü 
A vrupada muhtelif ülkelerin 

hastahanelerinde ve bilhassa Pa • 

ris hastahanelerinde bilgilerini de

rinleştirmek birinci sınıf operatör 

diplomasını alan genç ve değerli 
bilginlerimizden doktor operatör 

Salahaddin Rifat İstanbul deniz 

hastahanesi operatörlüğüne tayin 
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A any ın ek karşı 

B 1 • t "Rusyaya karşı 

uıgarıs an o" h~r:~~~a~?;· 
' Balkan paktına girmiyeceOime 
• dair söz veririm!,, demiş , 

Tür ş e 
• u s 

Küçük san'a ar kanunu hilafına }'Uaosfavya . Bütün teklitıerı 
çalışan ecnebi esnaf ve işçiyi - 6 . reddetmiş 

h Ü ku- met haber ver·ı n ·ız Alman hava bakanı general ya aleyhine olacağını anlatıyor· 
Göringin Belgrat seyahatinde Bel- du. 

Küçük aan'at1arm Türk tebaa· 
sına hasrı hakkmdai kanunun 
memleketimizde muhtelif alanlar
da (sahalarda) İ§ yapan yabancı 

tebaasına verdiği ıon mühlet de 
bittiği halde kanundan beklenen 
sonuç (netice) bir türlü alınama -

yabancı tebaasının muhtelif san' at rolü çok güç işlerde çalışmaktadır-
ve mesleklerde çahtmakta olduğu lar. Bununla beraber en kısa bir 
nu göstermektedir. zamanda bunların meydana çıka • 

grat hükUınetine yeni bir anlat . Bugün gelen haberlere de ba· 
ma için teklifte bulunduğu riva . kılırsa, Bulgaristan "Sovyet Ru•· 
yetinden dünkü sayımızda bah . yaya kar!ı gelecek bir vaziyette 
setmittik. olmadığını,, söylemi§ ve anlatı~ Hiç f Üphesiz bunun başlıca se · rılacağı muhakkak görülmektedri. 

bebi İstanbul nüfusunun çok kala- lliıikli makamlar bu kontrolda 
balık ve şehir hududlarmm çok ayni itleri yapan Türk tebauının 

geniş olmasıdır. Bundan ötürü da yardımda bulunarak kendi 

Bu yeni anlaşmanın Almanya, bakılırsa yalnız Balkan paktıl'lş 
Avusturya, Macaristan, Bulgaris. girmeyeceğine dair söz verınit • 
tan ve Yugoslavyayı ihtiva edece· tir. 
ği söyleniyordu. Yugoslavya, vuku bulan tek• mıştır. yabancılann kanunca ya.sak ıan • san'atlarmda bu tekilde çahıan 

Diğer vilayetlerde çok kolaylık· 'at ve meslekleri yapmaması için yabancı tebaası vana haber ver· Ve bu anl&§mamn Sovyet Rus- lifi düpedüz reddetmittir. 
~----------------~----------~·------------~~~-___.,. la tatbik edilebilen kanun lstan - b~layan kontrol çabukça genişle- melerini beklemektedirler. 

bulda bir türlü tatbik edilememiş· yememiştir.Bu gibi yabancı millet- Diğer yandan Tecim (ticaret) o- in ~ nll ~r11 n I""' ~nll ;.ı\ ırı 
tir. Her taraftan yükselen şikô.- ten olanlar en ziyade yapılarda dası ve parti teşkilatı da bu iıle ILll 11. \i.JI. '-...1.LlI il '.1.l.111. 
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Bahçekapıdaki aza SabahGazeteleri -5 

ge 5F' 

O b 1 b 
ne diyorlar? 

tomo İ İn çarptığı İr KURUN_ Btı§Yaz•cıs• M. A••m 

IF-a~ırlkaDcaır<dlaı çaDoşa1n1 D!Mlsaınıaır 
lhlaya.\'tOaıroınH~Iaılill emnın cOmaOo<§Jor 

için muhakkak kazaların ohna•1 

lazımsa bunu bizim aklnnız alıııat· 
Fabrikalarımızın hiç olmazsa ,iııı· 
diden sonra bu işle biraz alakadşt 
olmasını dileriz. 

Ua bugünkü yazısını yenl KültUr Ba-

hama ı kendi• yu•• u•• nu•• n kanı Saffet Ankan'a ayırmıştır. Saf. 
""' • !etin yenı Kültür Bakanlığına gel-

mesinden sevinç duyduğunu söyliyen 

Pazartesi günü Zümrezade Şa • 
kirin madeni eşya f abrikasmda bir 
inf ilô.k olduğunu ve dört kişinin ö
lümü ve üç kişinin yaralanmasile 
neticelendiğini r.azmıştık. Kaza • 
nm dikkatsizlikle atılan bir cıga • 
radan çıktığı söylenmektedir. 

t d •ıd• Asım Ua diyor ki: . a )fi a ezı ) Saffet Ankan yüksek kültürlü bir 
Dün infilak esnaımda ölenleriıt 

cenazeleri bir askeri kıt'a ve ke.Jı: 
balık bir halk tabakası taraf rnda" 
ebedi metfenlerine gönderilmittit· 
Ailelerine baı sağlığı dileriz. 

Dün öğleden sonra saat 4 te 
Eminönü, Hasan ecza deposunun 
önünde feci bir hadise olmuf, ve 
neticede 45 yaşlarında Hasan is · 
minde bir hamal, kaf aıı ezilmek 
suretile ölmüştür. 

Hadisenin tafsilatı tudur : 
1821 numaralı ve ıoför Niya -

zinin kullandığı otomobil, Hasan 
ecza deposunun kaldırımma ya -

naşmak Uzere gerisin geriye ma

nevra yaparken arkadan gelmek· 

te olan Çiçekpazarı hamalların • 

dan 45 numaralı Hasa na çarpmıt · 

tır. Hasan bu çarpıtma neticesin

de yüzü koyun düşmüt, ve sırtın

daki sandık kafasına düşerek ka
fasını parçalamıştır. Niyazi yaka
Janmı tır. 

Yunanistanda 
Saylav seçiminde hükümet 0/o 60, 
kraliyetçiler 0/o 20 komünistler 0/o 20 

rey kazandılar 

Şimdi de "krallık mı istersiniz, cllmhurl
yet,, mi diye balkın fikri sorulacak 

mıttır. 

gene de ekseriyeti kazanamıya · 
cakları kuvvetle tahmin olunmak· 
tadır. 

izmit sıtmadan 
muztarib 

Atina, 12 - intihabatın kat'i 
tasnifi henüz yapılmamakla be -
raber, kralcıların yüzde yirmi. ko· 
münistlerin yüzde yirmi, ve fıü • 
kUmet partisinin de yüzde altmış 
nisbetinde rey aldıkları anlatıl - ı 

Seçim, hiç kimsenin itirazını Senelcrdenberi lzmitte devam e 
uyandırmıyacak kadar dürüst ve f den sıtma mücadelesi henüz bit -
intizamlı yapıldığından herkes memiştir. 
memnundur. Rey venniyenlerin Burada pirinç ekiminin mene -
miktan da yüzde 15 kadar tahmin dilmesi düşünülmektedir. 
ediliyor. , Bütün te§ekküller ve halk bu 

Yeni meclis, haziran içinde top-! belayi ortadan kaldırmak için be
lanarak 15 gün kadar çahştıktanj raber çalışmaktadır. Sıtmanın bir 
aonra tatil yapacaktır. an evvel kökünden kaldırılabil -

Kabinede değiıiklikler bekle - mesi için bir eskikovatör makine· 
niyor. si getirilmiş ve bu it için kulla -

Çaldariı ve Kondilis gazetecile· nılmağa başlanmııtır. 

re rejim için reyiam yapılacağını v·t . de e k 
8öylemi!lerdir. 1 rın Y me 

Unutmamalı ki, Çaldaris fırka· teşhı·r ed·ıım·ı 
amın aslı da kraliyetçi fırkadır. • 
Onun azasından bir çoklarının da yecek 
Metaksasa bağlı kraliyetçiler gibi Ç •• kil I fakir 

•• d ... · · . 1 un mrenen 
reJım egıfmeaı ıçm rey verme e· f k 
ri imkan dahilindedir. 1 ara var 

Buna rağmen kraliyetcilerin 

1 

Bundan sonra lokantalarda dö -
------------· --' ner kebapla, diğer yemeklerin vit • 

M ev 1 at rinlerde teşhir edilmemesi karar • 
. la§tırılmıştı .• Fakat lokantacılar 

Haziranın 13 üncü perşembe cemiyetleri vasıtasiyle buna itiraz 
günü saat iki buçukta Beyo'ğlunda etmiıler, döner kebapların göz Ö· 

Hüaeyinağa camii ıerifinde Hafız nünden kaldınlmasmm kendileri· 
Riza Efendi tarafından mevlut kı- ne çok zararlı olacağını söylemiş • 
raat edileceğinden ihvanı dinin ' lerdir. 
teşrifleri rica olunur. Bunun üzerine döner kebapla. 

Türk deı:iricisldir. Hem Almanca, 
hem Fransızcayı iyi bildiği için her 
iki dil ile dünya üzerindeki kültür 
hareketlerini gözünden ayırmaz. Ar· 
sıulusal kiiltür hareketleriyle yarınki 
Türk neslinin ilıtiyaçlarını pek iyi 
takdir edecek bir kabiliyettedir. o. 
nun için Kültür Bakanlığında kendi
sinin değerli çalışmalarından büyiik 

içinde patlayıeı maddeler bulu
nan bir fabrikanın atelyelerinde 
cıgara içilmesi ve bu içilen cıgara· 
nm bu patlayıcı şeyler arasına atd· 
ması doğrusu bizi hayretler içinde 
bıraktı. 

faydalar bekliyebiliriz. Fabrikanın içini evvelce bilen • 
ZAfılAN - Giiç tı diye yazdığı ler burada amelenin hayatını em • 

bQŞJJ02.uunda. oen11 ll.nl11on-RN• 
işinden balısetmekte ve bunun nasıl niyel ltma ca1' lfç bır eyrn 

____...-:: 

EMi halledilebileceğini merakla beklediği· mevcud .:>lmadığını ve gayet ipti • 
ni aöylemcktedir. Demektedir ki: dai bir ıekilde çahıtırıldıklarmı 

lflösyö lflusolini şimdiye kadar ki aöylemektedirler. Çilleri kat'lyyen 
sözleriyle çok ileriye gitmiş ı·e kendi· Bundan batka içinde patlayıcı tzale eder 
aine geriye atacak bir adım yen bı- "' 
rakmamı~tır. Bu böyle olunca ne ya. maddeler bulunan barakaların ay- Dünyada mevcLJ• 
pıp yapıp Habeşistandan arazi kopa- n ayrı ve biribirinden oldukça u· kremlerln en ne'"' 
racak ı;eya harp patlayacaktır. zak olarak yapılması lazımken bu fisi, en sıhhisidlt• 

Laval arazi vermeğe fena alışmış fabrikadaki atelyelerin ancak ince Nazik cilt:ll kadlf"I'"' 
bir diplomat haline geldi. ltalyanla- birer tahta perde ile ayrıldıklarını 1 h t: kB'"' 
ra arazi vermesi için teşebbüste bulu- arın aya ar 

&öylersek na.kın •a•mayrn.. daşıd ır 1 ht:ı·yarlB'"' nacağına dair haberler gelmeğe baı· ':S' :ı- • 

ladı. Gene ayni adamlann dedikleri - rı gençleşt:irir "e 
Bunda ne kadar haklı olduğunu ne göre amele öğle tatillerinde is- gençleri güzel"' 

bilmiyoruz. Bu kavganın önünü ala- tif edilmiı ba~tlarm arasında cı- ıeşt:irir. lnsarıB 
bilirse iyi. Fakat Habeş imparatoru- · ebedi bir .a.ara\/et 

gara içerler ve bunJL hiç kimse ıes &. 
nun hiç de ltalyanlara toprak verme· veren Hasan 1<rB'" 
w • t · k "bi A b b · tt çıkarmazmı•. F abrikanm amele ge nıye ı yo. gı • ca a u ı-azıye e :f mini unut:ma~·-
bu güç iş nasıl lıalledilecek? için bu kadar ihmalkar davranma- O 

CtJMHURIYET - Bugün!"il baş sı ve onların hayatlarını hiçe say - nız. Kut:usu 5 ' 
yazuı Abidin Daı•crindir ve adı: ması, hiç de hoı görülecek bir §ey t:üb halinde 201 

"Dostluğa yaraşmıyan i§lcrden,, dlr. değil doğrusu.. Türkiyede yapıllf. 
Bumla hulasaten diyor ki: da Avrupa etik'1" 

Bulgar devlet adamlarının Türk Eğer ihtiyati tedbirler almak yapıc:r.tırılan "e 
dostluğundan bahseden sözlerini, ya- ...,. f1 
[ancı çıkarmak ister gibi, ikide birde, mııı1111111ııııııııııı111111ııııııııııı11111111ıı 111111kıtı1H1ıflllUllflııınııııııı halkı aldata 
hoşumuza gitmiyen yazılar yazılıyor. 1 kre'mıere, vesa~, 

Türkiyeye dost olmıyan Bulgar ıt:riyata aldan,,, f'" 
gazeteleri ile, politika yazılan dışın- yınız. Hasan rna t 
da Türkiyenin yenilik yolundaki kasına dikl<B.,. 
1ıam1e1erini takdirle karşılarlarken H A z I R A N ediniz • Hasa•· 
"medeniyet,, adı altında Sofyada bir 
Bulgar memurunun çıkardığı gazete Deniz gezintimfzin Deposu: Ankar9

' 1 
Kemalizm aleylıinde çalışmakta ve • l lstanbul, 
son Pazar kanununu ele alarak din- günüdür B yo§l&J• 
den bahsetmektedir. e ,,,,. 

Bulgar hükametinln bir memuru lllflllllltlıntıınlfffll"llluınıııttııııııınııııııııımmıı111111ııııınmııını 
olan bu adamın Türkiye aleyhinde - ·-- --------~ 
neşriyatta bulunmaJJına neden müsa- • •- Büyük 
adc edildiğini blr tü~~ÜA an~ı~anııyo- ru·· rk Macar Gu·· reşlerı·ne 
ruz. Yokla Bulgar lıükumetının glzll llıLll 

bir maksadı nu vardır. ~ A. ~ 3. fZ!!!. o "519 IF.::! o l'C5l M ri!!8 llA" ı r D ı~ 
Bulgari$tanda sansür olduğunu ve u-~ iN ~ iiiaJ e.. ~ ~ L!iiiıı ~. • ~ ı 

1ıükumeun istemediği yazıların neı· Türkiye idman cemiyetler1 ıttıfaK 

re~~:::::.'~nt~:~·,nden bekledi6L- Eşya p 1• yangosu 
mız bunun sorulmasıdır. 

rm tozdan tamamen mahfuz bir 
yerde bulundurulması için teklif 
yapacaklardır. 

Diğer yemeklerin vitrinlerde 
te§hir edilmemesi sebeplerinden 
biri de mahrumiyet içinde bulu • 
nanlan müteessir etmektedir. 

Biletlerinden ahnız 
23 Haziran Pazar günü kat'i keşide: Bu iki taku11111 

muhtelit maçında yapılacaktır 

( Binlerce kıymetli hediyeleri kaıanaı111yan1ar, ayni haf~~r.) 
içerisinde yapılacak bir seri maçları paras1z görecekler 

Bu ma4jlarda duhUllye blletl olmıyacaktır. 
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Bir Aşkın 
Hikdvesi 

·--··· ... ···········--········--·····--·· 
İ Naklcdeo: l no. ' 
L~.~!!~~-~~~-~~!~ ....... ~.~ .... ı • 

Rauf, beni terketme. Bana hizmet/ Araya soğukluk girmesinden 
elti .. Herhalde bunun mükafatı· ve karde~inin kararından cayma -
nı göreceksin... ımdan korkuyordu. 

- Böyle sözler daiına söyle· - Aman hanımefendi .. Pazar • 
Yazan: KADiRCAN KAFLJ No. sı nir ... Fakat arkası gelmez... hk edecek değiliz .. iti sizin cö -

Senin tabansızlar tf!.banı çoktan 
kaldırdılar. Çık da qör bir defa ... 

-Yemin ediyorum ki, konaca· mertliğinize havale ediyorum .. 
ğnn servette senin hissen benim· Ne kadar cömert davranırsanız e
kinden eksik olmıyacaktır. Bilir - min olun bu itin akibeti okadar iyi 
ıin: Ben, M>zünü tutan bir kadı· olur .. Şimdi iki yüz liraya ihtiya -
nım ..• Şu esnada, ikimizin de is· cım var .. Bunu tatmin ederseniz, 
tikbali, saadeti mevzuubahistir... aonra da vaziyetiniz düzelince bin 
Bir daha böyle f ıraat elimize geç· lirayı tamamlarsınız.. Ben de bir 
mez... ev alacağım •• Biraz birikmit pa .. 

Y qlı gözlerini aileli, uğuıturdu 
•e dikkatle baktı. 

R0ya mı ıöriiyordu?. 
Ah, demek ki ümid etmekte 

habsz değilmif •• Sanki biliyordu 
o .... Bu 7iiit akıncuun her halde 
1-raya ıelerek onu kurta:racaimı 
&anki biliyordu.. Bunu ıanki ona 
her sün gizli bir ıes tekrar tekrar 
.CS1li)"or ve inandmyordu. 

-Beatrit!.. 
Bunu Hüamen IÖylemiı ve atın. 

ilan inerek ona doğru ko§muttu. 
Genç kızda yerinden f ırlamq, 

aevıgiliıine kotmak iıtemitti. Fakat 
Femando birdenbire toparlandı. 
Genç kızı kolundan tutarak yolun
dan alıkoydu. Sonra da kıhcmı çe
kerek kapıya doiru bağırdı: 

- He .• yy! •• Aaherler! .• Tutun 
bu adamı? Kapıdan aai çıkma • 
inalı ! .. 

Hilsmen Reia yarım yamalak 
ltal)'&DC&lile l>u .özleri anlamııtı. 
Katıkaha İl• sü)dtr. 

- ~in tabansızlar tabanı çok
tan kaldırdılar. Çık da gör bir de. 
"'1"a ••• 

Femando hir teY anlamamqb. 
Fakat Türk akıncı reisinin kahka.. 
lıaaı onu çıldırt.mıftı. Kdıcmı uza. 
tarak ileri saldırdı. 

Frenk Süleyman Hüsmen Reisin 
Yanı bqmda idi. 

Kılıcmı kaldırmuile F ernando
llUn kılıcma çarpması bir saniyelik 
İt bile olmadı. 

Fernando bir küfür savurdu. 
Yere düten kılıcmı almak için 

etilcli. 
Fıenk Süleyman bunu 7'Pbrma

lllQ için ileri atılmak iıtedi. Fakat 
lf üamea ona: 

- Bırak da alım!.. Madem ki 
la.nimle d6'riifmek iltiyor. Sen yal~ 
.... bu km kenara çek r •• 

9eatria zaten Hüsmenin yanma 
lrotmak için can atıyordu, Fakat 
f'-...u10 omm önüne ıoçmifti. 

H&lmen, dütmanmm üıtiine ,;ı.. 
rildü. 

iki kılaç kilisenin yarı karanlı • 
t;::,~unç panlblarla baTaJa 

, uzanıyor, krvnllJOI', çar. .._..da. 
ff&am4tll ,Ulerek d6Yiiıü1ordu. 
- 8urDUn biru bUJ(ikmilf çet• 

~i"'ırbk Teri1or.Bu yükten 
ıyım r. 

Fernuadontn burnundan kan 
~, Fakat pa~ı kopmadı. 

keeilclL 
"-. - la 1efer olmadı. Hele bir da· 

Fakat ne olQJordu? 
k.hruıuı F ernando mihrabm 

~daki J(lnab çıkarma oduma 
Jr.C>fru uynlllllf, kapıdan girmit ve 
~ P&ınıfb. Kilisenin papaaı d• bi-

a 6nce oraya girmiıti. 
lfUamen bu aefer acı acı güldü: 

~rfenk Süleyman. Artık bP al· 
lttai aamama!ı ... Kaçıyor. Gir de 

bltlrf •.• 
Pr.1ı SüleJ.mao kap17.a yük • 

Haydi arkadqları topla .. iki tekme vurdu ve kırdı. 
Rezeler .akülmiif, kapı, arkası 

üstü beyaz mermerlerin üıtüne 

dütmü§tü. 

Sınk Ahmedin yanındaki Tilki 
Hasana da fUnlan aöy1edi: 

- Çabuk ııhiı çal .• 
Gözlerini gözleri içine dikmit· ram var .• Üstüne katanm •. Olur bi· 

ti. Onu adeta büyülemek istiyor· ter. 
Frenk Süleyman ıenit ağızlı 

keıkin kılı<:mı timdi F ernandonun 
omuzlarının ü•tünde bir timtek gi· 
bi geçirecek ve onun nice .zava1h -
ların ölümüne sebeb olan kafaıi -
le, nice alçaklıklara vuıta .olan 
gövdeıini birbirinden ayıracakb. 
Papası aklına bile getirmiyordu. 

Islık acı acı öttü .• 
Hüsmen Reiı Beatrisi atma bin· 

dirdi ve tilki Haaana ıu emri ver· 
di: 

du. Bütün hüviyetinden öyle bir Zavallı kadm ! Demin "ihtiya • 
azim tqıyordu ki, yavq yavaı, cım var,, diyordu; timdi birikmiı 
delikanlıyı nüfuzu altına almaja param var, diyor. Bu tezadın far -
DJUYaffak oldu. kında olmuyordu .• Hoı, bunur. De-

- Çabuk bunu gemiye g6tiir .. 
Kadırgamız limandadır. 

Bir müddet daha sükUt hüküm niz def arkına varmamaııtı .• Ya .. 
ıürclil. Raufun m•ntıkı ile hırsla- Neyıe ... 

Genç kız ne olup bittiğini anla • n arumcla büyük bir mücadele o- - ••• evet, efendim. Size çok da 
mıyordu. luyordu. ederim .. 

Şimdi Hüsmen reiıle güzel Be • 
atriı boyun boyuna idiler. Türk a • 
kıncısı bu zavallı yavruyu bağrına 
baııyor, kuvvetli ko11ariyle havaya 
kaldırarak öpüyor, koldayordu. 

Fakat Hüamenin sözlerine oka· 
dar inanıyordu ki, onun yapmak 
iıtediği feylere kartı koymak ak· 

Birdenbire ıilkindl: Deniz: 
- FJı, pek ili. ... Her ne oruna - Olur, olur .. Pe1' iyi •• Siz ba • 

lmdan bile geçmiyordu. 
olıun. •• Bu itlere mutlaka muvaf- na çok iyilikler yaptmız .. Bunlan 
fak olıcai1111... ödemek için bin lira azdır bile .... 

Koruyan gözlerini derin bir af k· Genç kızın dudaklannda bir Çabuk gidiniz .. 
Zavallı .. Ne kadar da hafifle • la delikanlıya çevirerek: memnuniyet yülueldi. - Biraderinizi bekliyorum. 

mit··· - Çabuk gel.. Sen de gel.. - IBundan zaten emirKlim... Rauf a doiru döndü .• 
- Beatris! .. Diye yalvardı ... Aferin ana, kardetim... Rauf... Zihnen !U dütüncedeydi: 

- SeYgilim ! Ah seni o kadar bek Hızlı hızlı gittile~ Adnanm milyonları bizi bekli· "- Vah, vah •• Bin lira istemek• 
ledim ki. Hemen gidelim, buradan 
bu uğurauz yerden gidelim.. Beni 
gtitür •• Anneme ve •• babama gö -
tür ... 

Şimdi Hüsmen reisin gür ıeıi 
bütün aeılerin üstünde duyuluyor -

yor!... le pek büyük acemilik göıtercHm .• 
Zile battı. iki bin deıem ~erecekti .•• Ah, ben 

- Pekill ... • dedi .•• 

yordu: Hemen akehiıUle liapı açıldı. 
-He •.. yyy!. Hamza. Batka kim içeriye Madam Bonne girdi. 

- Elbet gideceiiz. • var orada' Topl ! G · • • anın emıye. Bir nazar atımaaı vaziyeti kav· 
Hüamen reis genç kızı kolların • Gemiye dönüyoruz. 

a 11 en~r:?:.'i:E"'~~-•~--~..,.:;~...=.::,~:...::.:....:.:;;: ~~~ı-ramaıı için ki.fi geldi. Hoı, bqka 
~ aç umu m ~ az za • türlü bir netice olmasına da ilati· 

di küçük meydan botalmıftı .• Le • manda top1anmıtlardı. Önlerine e· mal vermiyordu ki .•• 
ventler dört yana dağdmı•lar, yagw • ıirler" k tm 1 k 1 d k k 

,. 
1 a 1~ ar, a e en çı ma Bunun da iıpatı, giyinmi9, a· 

maya koyulmuılardı.. için gidiyorlardı. 
Bu sırada, limanın ağzından top Fakat Frenk Süleyman ne ol. lesta durmasıydı. Büyük ve geniı 

ıealeri geliyordu. Genç kız Hüsme- d ? mantosu altmda bir paketi ıizli 
ne bakıt .. Gözlerinde bir korku uN. d b k d tutuyordu. Bu da, ölü çocuiun 

e en u a ar geç kaldı, yok • na•iydi. Havluya aarmı•tı. 
vardı. Fakat delikanlı onu büsbü • sa?... ~ ~ 
tun·· L_gwnna çekerek·. Y k F d Maamafih, ıordu: 

-ua o ıa eman oya yenildi mi?. 
-Bizimkiler. Limandaki kadır· Bunu hiç sanmıyordu amma ••• nu-z? Hanımefendi ... Ne istiyorau· 

ıayı topa tutuyorlar ! Af erin Dal • Fakat niçin böyle geçikti .. 
yan Mustafaya.. Tam zamanında L I ka d - Aiabeğim karar verdi. Size 
d event er pı an çıkmak üze • refakat edecek! 
avrancb... reydiler. • p k 

1 
d 

Dl'ye - .. i•••etle, yarı tözle an· H R · • - e i l ... Gi elim... Fakat, ı-· -s-· üaemn eıı genye dCSndü .• 
latmag""' a kalkıttı. K'I" ıiz harekete g~eceksiniz... Bir ı ıseye girecek ve Frenk Süley • 
Bır. denbı"re o"'n!!-..ı_ ••kiz kadar __ ,,_.. B erkek ıçın atik davranıp 

W1UC .... manı arayacaıuı.. unuu için ace-
leventle ıırık Ahmedi gördü. Sırık le etmek llzımdı.. Pencereden atlamak j9ten bile 
Ahmed: FERNANDO NEREDE? delildir. Siz evde bulunduiunuz 

- Leventler daidddar reiı .. Ar- - 28 - ıırada ben de etrafı kollarım ... 
t-•- don·· elı:"m mı'? Sanırım kı" aııl H b Rauf:: "' üsemn Reiı ir rüzcar ıibi ki· 
iıimiz bitti. 1 lisenin merdivenlerini çıktı.. Oı. 

Diye sordu. • tünde laa ile on iki hanarinin 

ah .•• Ne ahmalmn, yok mu h!lnİ • 
l..ikin, olan oldu. Bin liraya razı 
olmalıynn.,, 

Raufun ıeıi, onu, dütüncesin • 
den aYmfı .•• 

Delikanlı, elini asabi bir hare • 
ketle uzatmıf, f&pkumı almıttı • 

Allaha ısmarladık, Deniz!. .• 
• dedi. • Allah bizi muvaffak et • 
ıin .• 

-Haydi.. lnıaallah .. Fakat mu
vaffak olacağmda zerre ka.dar 
tüphe etmemelisin. •. 

- Madam •• Geliyor muıunuz? 

Rauf, kapının tokmaimı çeviri· 
yordu. iki kadm bir kaç cümle da -
ha konutbdar •.• 

Deniz, gayet sinirli, heyecanlı 
olmalda beraber, pek makul diifü
nüyordu .. ite yolladıiı bu kadınla 
erkeie bir takım tedbirler, ihtiyat
lar tavsiye ediyordu • 

Rauf: 
<DerHllrU Dm") 

- Evet.. Hemen dönüyoruz.. kabartma reıimktri ıörülen büyük 
Daha da konutacaktı amma, o 

kadar beyecanlıydı kı, ıeaainin pü ,,. ___________ ___ 

Hicaz kralı lbni .. uudun oğlu E
mir F eyıal, Avrupa merkezlerini 
Joltqıyor. Bir ka, gün evvel ile 
Pariıte F ranıız: reiıicumhurunu 
ziyaret etmif, kendisine Lejiyon 
Donör nİfanı oerilmiftir. Reımi -
miz:Je Emir Feyıal, Frarmz: reiıi· 
~hurunun MıTa;yı Eliz:eden 

kapıyı bir hamlede geçti .. Sayısız 
mumların bili J.&ndığı ıüılü ta· 

1 

vanların altında, yıldızlı duvar 
diplerinde bir saniye bit. durmı • 

j yordu. ' 

- He ••• yy! Süleynıan •. Süley • 
d • ? man, nere eıın •. 

Onun gür aeıi, yüksek kubbede 
renk renk camlar arasından 11zan 
renk renk ıtıklar ıibi titremiyor, 
gürlüyordu. 

Bu gür aeı belki yirmi defa ak • 
setti. 

Fakat cevab gelmedi. .• 
Hüsmen Reis yeniden bağırdı: 

- Ulan seı verıene ..• Sesin kıııl· 
ıın .•. Nerede kaldm. Yoksa •.• 

F ernandonun onu CSfdtirdüiü • 
nü dütünecek oldu. Fakat buna 
aklı yatmadı .. Zaten F ernando da 
ortada yoktu .. Eier dütmüt iıeler 
Frenk Süleymanın bu domuz kı • 
lrklı f&panyol markiıini yere ıere. 
ceği besbelliydi .. Fakat mily~nda 
bir ihtimal ile Frenk Sii1eyman ye· 

riizlemneainden korktuğunu belli 
etmek istemedi ... 

Madam Bonne bunu anladı .. Du
daldarmcla beliniz bir tebeatüm 
çizildi .... 

"- Bu oilan kardeti kadar ya • 
man değil .. ,, diye dütündü .• 

Her halde, elebqı; erkek değil, 
kadındı .. Onun İçin, o da kızkar • 
de,edöndü: 

- Hanımefendi •• • diye yrlııık 
'bir ıeaetekonuımaia baıladı •. Bi 
lirsiniz ki, size kartı son derece ıa 
dik ve hürmetkinm •• Likin baya .. 
tm bir takım mütkülib var .• Her 
zahmetin bir karııhğı olmalı. 

Deniz, aceleyle: 
- Evet, evet, .•. dedi. -Bunun 

için ne istiyorsunuz .. 

nandonun meydana çıkmuı li· 
smıdı •• 

Frenk Süleyman kocaman, ta· 
but gbi bir yerin ardından çıktı : 

- Reiı .. Onu bulamıyorum •• 

KUPON 
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Sinema 
hikayesi General baş parmak! Yakın tarihten 

-..B•a-rn•u•m•, •1•9•u-'nc•u-a.t•ı-rd•a-ç•o•k-K•a•rı.sı•i•Je•y•e•ğe•nı•i•N•a•ns•,•a•nn•e•le•r.Ji _I kan l ı ya p' ak 1 r 
Yma~~urenolgmaurı!pbmiraahdlu~kladnırn.ıDiıb.n-ı'r nin yanına çekildiler. Biz sahne- r a 

ye çıkmak istemedik. Canbazha-
araya toplayarak teıhir etmiı, ne ortadan kalktı. itti hat T 
böylece büyük bir servet ka·an- Hepsı· teessu··r .. d d I , 1 .. C ve erakkinin eski Çan kıra katibi 

4' ıçın ey i er. mes u u emal Oğ ı mııtır. Dünyanın en titman kadım gü- uz an atıyor; No. 56 
Bu adamın hayatına dair •on ··ıt .. ·ı b ·1d· S k 11 Şek 1 ru U 1 e umunu Si 1: • • a a 1 er enıe yapa öb t • 

zamanlarda bir film çevril mi§, kadın Madam Zozzo ıçını çeke- n n . e Ç 1 
Barnum rolünü Vala•Beri yapmıı rek der· b. zenı berek g• b • • tır. 'Aıağıda bu filmin mevzuunu -A~~ s:~rdu. Sonra anlat- 1 1 yerinden fi rlad 1 ve 
oku-ya~:: .. ~:;. daima bir zaa- mağa ;aı;dı: . kap 1 ya doğru atı I d 1 

- ız arnumun ılk canbaz- Müthit bir h · · d 
fnn vardı! hanesini bilmezsiniz. O zaman ğır ~ d' e~ec~n ~çın e a- çilerle dolmuıtu. Başçavuı elin • ne müthiş bir engizisyon mahalli 

Diye sakallı kadın haykırdı. bu ite daha yeni başlamıştı. Fa- Da agır m~ ıven erı 1~. ıyorum. de mahut kırbacı olduğu halde olduğunu iıitmiıtik. Kroker oteli· 
Ye devam etti: kat dünyanın en nadide mahluk_ tu"nravç.~nınd apısına. g.e dım. ABllüh- ortada bir aıağı bir yukarı dolaıı • nin alt katındaki bodrumlarda ya· 

. ucu um raşe ıçın e... a d H . A · · · 
- Ne kadar güzel adamdı! larını hır araya toplamış olduğu yard d b. k d k'k yor u. alınden çok asabı oldu - pılan fecayıden haberımız vardı. 

. . . . on e erse ır aç a ı a ., b il' d. N k 
300 kiloluk, dünyanın en ıiş- ıçın ışlerı çok yolunda gidiyor - sonra bu belalı erd ku 1 _ gu e ıy ı. e adar fena vaziyette kaldı • 

d 
y en rtu a H . . od d ., . d" .. .. .. 

tnan kadını, sakallı kadına ters u. cak h t' k ., U epımız aya oldurulduktan gımı ıız uıununuz .. , asre ıme avuıacagmı. • 
lera baktı. General Başparmak, fak tahta kapıyı yavaıça ittim. sonra bir yoklama yapıldı, sonra - Daraçaya çıkan bendim! de-
80 santimetrelik boyile bir is· • Kapı yarı aralandı. Ve yıldızlı üzerlerimiz sıkı bir surette arandı. sem, batıma neler geleceğini dü • 
kemle üzerine çıkarak : gök yüzünden bir parça görün • Ben, açık gözlük yaparak yatak tünmek bile istemem .. Bir JeY söy• 

- Aziz arkadaşlarım diye sö· dü. çartaflarından olan kuşağı bir pa· lemesem, benim yüzümden diğer 

b 1 d S F 
ket yapmıı, onu münasib bir tara· masum adamların da b2•1 belaAya 

~e aş a ı. ize teessürle haber akat adımımı dııarıya atma - fa atmıştım. . k _,. 
!Vermek isterim ki biraz sonra gÖ· mııtım ki tuğla zeminin üzerine gırece •• 

ı receğiniz Barnum, bizim eski tanı düşen bir cismin gürültüsile ye. Yedi yüz lira hadisesinden son· Nihayet fÖyle bir karar verdim: 
• !-1 B rimde dona kaldım. ra ya'nımda bir liradan fazla para Son dakikaya kadar bir •ey söyle .. 
. uığımız arnuma benzemekten .,. sok uzaktır. Zavallı o kadar de- Yere düten ıey kapının arka - da bulundurmıyordum. Muayene miyeceğim .. Eğer Krokere gönde .. 
' . sına dayanmı• olan bı'r tu·· fekt'ı. srrası bana gelince, bat gardiyan,, rilmemiz tahakkuk ederse o za• 

B 
nce ve atta §İmdi sizce de bili· man her ıeyi göze alarak vaziyeti • iışmiı, o kadar bozulmuş ki ta- .,. be h 

nımak bile güç oluyor. Evet, ken· ir saniye içinde olan bu gürül- b' b nen ır se ep altında bana dog" ru itiraf edeceg" im. 
•..ı · • • k b' tü üzerine daraçanın bir kena· uısını , par ta ır sıraya oturmu~ ileri iyen askeri itti; ve üzerimi biz-
gördüğüm zaman doğrusu haline rmda tahta bir kana peye uzan· zat aramağa başladı. Fakat bu se-
acıdım. mış, bu ılık yaz gecesinde şeker • fer eline §İtkin bir cüzdan geçire -

V 
· · · k k ·1... • leme yapan nöbetçi zenberek gİ· e ıçını çe ere ı ave ettı: mediğini görünce suratı ektitti ve 

B
.. .. b l ı l. bi yerinden fırladı ve kapıya doğ-

- utun un ar güze ses ı homurdanarak ortaya geldi ve bı· • 

b
• k d ·· ·· d nı atıldı. Bunu görür görmez ka-ır a ın yuzun en... ze İngilizce bir konferans vermeg"e 

pıyı çektim. iç taraftaki kalın de· 
Madam Zozzo - sakallı ka- General 8Q§parmak, Barnumla mir kolu indirdim ve kendimi baıladı. 

'dm - sesinin güzelliğine inandı- barıımı1tı. Bartum, karı koca her merdivenden a,ağıya atlım. Ka • Herif ıöylüyor, tercüman Ed • 
'ğı için itiraz etti: iki•ini kucakladı. ranlık içinde odayı buluşum bir vard da Türkçeye çeviriyordu. On-

- Her güzel sesli kadın onun mucize oldu. içeri girer girmez lar söyledikçe bizde de §afak atı-
gibi değildir! Bu yüzden işleri bozulan Skif arkadan kilitledim ve yatağıma yordu. Çünkü lngiliz çavuıu be-

Diğerleri onun bu sözüne aldı- isminde batka bir canbazhane uzand~m.. nim ka.cma hadiHeini ele ictiAtnar 
rış etmediler. Hepsi "İsveç bül- sahibi bir oyun oynamak istedi. Bir iki dakika sonra, han için- etmenin yolunu bulmuıtu. Diyor • 

bülü,, diye töhret bulan Jenni Amerikanın ilk reisicumhuru de gürültüler baıladı. Yukarıdan du ki: 
Lindi düşündüler. Vaşingtonun süt ninesi olduğunu aıağıdan lngilizce bağırışmalar 

Cüce tekrar anlatmağa baıla- söylediği 165 yaşında bir kadın duyuluyordu. Çok geçmeden lim· 
"dı: getirdi. Barnum bu kadını da baları yaktılar ve kapıları vur -

- Kabahati bu kadına yükle- teşhir etmeğe baıladı. mağa başladılar. Ben bu güriiltü-
mek te doğnı değil... Unutmıya- Fakat Skif, bir kaç gün sonra leri duymuyor gibi yatağımda kı· 
lım ki, Barnumun delicesine aıık gelerek hilesini ortaya vurdu ve pırdamıyor, hatta horluyordum. 

olup bizim canbazhaneyi hıra - kendisine para vermezse işi ilan Mehmet Ali kapının telanelen • 
karak yalnız Jenni Lindle meş- edeceğini söyledi. Barnum da o- diğini duyarak uyandı ve kota -

nu kovdu. rak kapıyı açtı. lıte o zaman ben 
gul olmağa batladıktan sonra fe- de uyanır gibi gerinerek yatağım-
ı"k t d'· t ·· B' k d. · · Fakat Skif, intikamını almak-~ e e Uf u. ıze, en ısının da doğruldum. 
servetini temin edenler olduğu • ta geçikmedi. O sırada ben, işe 
muz halde, canavarlar dedi. · başlamıştım. Sakallı bir kadın <>-

Fakat artık bunları unutalım. lamıyacağmı, benim hakikatte bir 
Daha iyi .. Barnum şimdi bizim erkek olduğum iddia edildi. Bar

yardonmııza muhtaç bir hale gel- num şehrin tanınmıt ailelerinden 
mittir. Biz büyüklük göstere- üç kadının beni muayene etme • 
'um. lerine razı oldu. Felaket te böy

lece batladı. 

Odaya iki lngiliz polisi ginniı
ti. Bizi odamızda tamam görünce 
birbirlerine lngilizce bir şeyler 
söylediler ve çıktılar gittiler. Meh 
met Ali telaı içinde idi : 

- Ne oluyoruz? Böyle gece 
yarısı bizi neden kaldırdılar? 

- Vallahi bilmem. Ben de se· 
nin gibi uyuyordum. 

- Bu gece yarısı içinizden biri
si daraçaya çıkmak istemiı, her 
halde oraya çıkmakta bir maksa • 
dı olacak .• Kaçmak mı istedi? 

Yoksa casustur da bir yere iıaret 
mi verecekti? Bunu mutlaka anla· 
yacağız .. Fakat evvela içinizden 

daraçaya çıkan kimdir? O §Öyle 
ayrılım!. 

Tabii bizden hiç kimse kıpırda· 
madı. Hepimiz biribirimizin yüzü • 
ne bakıyoruz. 
Çavuş bu hali görünce sözüne 

devam etti: 

- Eğer daraçaya çıkmak iste -
yen belli olmazsa hepinizi Kroker 
oteline göndereceğim .. Orada du· 
ruşmamz yapılacak. Elbette bül· 
bül gibi söylersiniz .. 

İngiliz çavuşu o gün bizi hayli 
aıkıttırdı. Fakat her nedense kır• 
bacından yardım iıtemek nezaket• 
sizliğini göstermedi. Bizi gene o .. 
dalamnıza gönderdiler. Fakat bu 
sefer kapıları üzerimize kilitledi .. 
ler. ihtiyaç olduğu zaman kapı· 
yı vuruyorduk. Eğer biri duyar. ve 
zahmet eder açarsa süngülü muha· 
fızlar refakatinde gidip iıimi~İ 

" görüyorduk. Gelen giden olmazP 
halimiz haraptı!. J. 

Bu hidiac üzeriuc lıe.- 1'Uu Kav'"'-' 

ker oteline sevkedilmemizi bekli • 
yorduk. Fakat, bir hafta geçtiği 
halde hiç bir ıeı sada çıkmadı. Ve 
bu iş de bat gardiyanm sonturlu 
palavraıiyle kapandı, gitti. 

<Devamı var) 

Cazband 
arıyoruz 

Gezintimiz için bir cazband• 
ihtiyac vardır. isteyenler gene a .. 
yın 14 üncü cuma gününe kadat 
mürcaat etmelidirler. 

Kiralık büfe 
23 Haziran 1935 pazar güııii 

yapılacak olan büyük deniz gezin- · 
timize tahsis edilen Akay Şirketi • 
nin (Kalamış) vapurunun büfeleri 
kiraya verilecektir. 

iskemlenin üstünde doğrularak 
etrafına gururla baktı ve devam 
etti: 

Beni, para vererek, kandırmıı
lardı. Yerime, benim kılığıma 

girmiş bir erkeği koydular. Mua
yene neticesinde rezalet koptu. 
Halk canbazhaneyi kırdı, geçır • 

- Şunu bir sorup ogrensen. 

Kroker oteli laf mı duyar duy • 
maz hepimizde şafak attı. Oranın 

Talip olanlar en çok aym 14 Ül1"' 

cü cuma gününe kadar idarehane
mize müracaat etmelidir. 

~~~~~~~~~~~~~....:_~~~~~----~___:_:_ ____ ___ 
Jenni Lind, hakkında tahki-

liat yaptırdım. Canbazhanemi -

zin bozulmasına 
değildir. 

sebep olan o 

Boyu 2 metreden tam 13 san
timetre fazla olan "Dünyanın en 
uzun boylu adamı,, söze karış

tı: 

- O değil de kim? .. 
General Batparmağın karısı 

atıldı: 

- Mösyö Val§'ın bu işte hiç a

lakası yok mu? 

General Batparmak: 

di. 
General Başparmak: 
- Çok fena yapmışsınız! Di

ye haykırdı. Fakat madem ki na
dim olmuşsunuz. Mesele yok. 

Zaten Barnum, kendini çabuk 

toparladı. Dünyanın en küçük 
erkeği olan benle e..ıimi buldu, 
ikimizi evlendirdi. Tekrar nara 
kazanmağa başladı. 

Üçüncü felaketten sonra Bar
num, §İmdi tekrar gelecek. Karı
sile barışmasını da temin et
tim. 

Baksana dııarıda gürültüler var. 
Mehmet Ali, bunu söyliyerek 

kapıya doğru gitti ve tokmağı çe
virerek açtı. Ben olduğum yerde 
duruyordum. Arkadatmı kapıyı 
aralıyarak batını çıkarmak iste -
di. Fakat göğsünün üstüne yediği 
bir tekme ile döıemenin üstüne 
yuvarlandı. Herifler kapımızın ö
nüne nöbetçi koymuşlardı. 

- Kim bilir? Diye söze başla
dı. Valfın, eski dostu ve velini . 
meti Barnumdan ayrılarak J enni 

Lindle beraber A vrupaya gittiği 

muhakkak. .. Fakat ikisi arasında 

bir atk macerası var mıydı? Bu
nu kat'i olarak bilmiyoruz. 

• • 
Barnumu yeni bir sürpriz bek

liyordu. Valş birdenbire çıka 

geldi. Jenni Lindle aralarında 

hiç bir münasebet olmadığı anla
şılmııtı. Canbazhane tekrar ku -
ruldu. 

Gece daraçada bir nöbetçi bek
letileceği ihtimalini düıünemedi • 
ğim için suya düıen bu kaçma te • 
şebüsü Arapyan hanındaki bütün 
mevkufların rahatını kaçırdı Ra· 
hatını diyorum .. Tabii bu herkesçe 
bilinen ve istenen manada bir şey 
değildi. Orada dayak yemek, an· Va§ingtonlu büyük fabrikatör Veyer Havzerin küçük çocuğunun Jıo1' 
garya görmemek, ceza vermemek dutlar tarafından kaçırıldığını telg tal haberi olarak yazmııtılı· s~~ 
de bir rahattı. Benim beceriksiz- gelen haberler, çocuğun •ağ •alim ailesine te•lim edüdiğini biJJı 
liğim bu kabilden bir rahatsızlık riyor. Fabrikatör, haydutların iıted ikleri 200 bin dol.arı vermek ıoYe
oldu. .. .. ., . . •inde çocuğunu ölümden kurtarmı§tır. alt-

.. ~.gun ogleden sonra ?•.zı hanın Çocuğu kaçıranların meıhur haydut Alvin Karpiıin idaresinde ~lJaJıi 
buyuk salonlarından bırıne topla- l ları anlaıılmııtır. Re•mimizde ıol.d a görülen bu hayduttur. SaıJ Jenni Lindin kaçtığı gün Bar· 

num tam manaıile mahvoldu. • dılar. Her taraf süngülü nöbet • re.imde iae kaçırılan çocuk görülüyor. 
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7 

Hak.iki bir macera 

Bunu !İmdi oturup da aoğuk 
kanlılıkla anlatmak bana barbar·, 
ca bir it gibi geliyorsa da, o vakit J 

susuzluktan y:arı çılgın bir haldey 

No. 4 

/ 
Ormanda yakaladığımız yerli, .uyun nerede olduğunu aöylemelı 

istemiyor, bıçak/ a kendiıini ko rumağa ,aiıııyordu. 

Susuzluktan hepimiz pek leci bir 
hale gelmiıtik. 

dik ve zabitin bu harektini bile 
pek yumuıak buluyorduk. 

Üçüncü günü öğleye doiru a
damcağız yalvarmağa ba§ladı ve 
kendisini çözdüğümüz takdirde 
suyu göstereceğini söyledi. Bu üç 
gün içinde nebatların köklerini 
kemirmek suretiyle ağız ve bo
ğazlarımızı bir parçacık olsun 11· 

)attığımız halde vaziyetimiz dü-

kişi yanlarında iki Bolivya aske
riyle ıeldiler. Anlatddıfma ıöre 
bu iki aıker de ormanın etekleri· 
ne kadar uzanan iki izciymiıler 
ve yakıcı güneften bir kaç dakika 
için kurtulmak ve ıölıede fÖyle 
ıerin serin bir iki soluk almak 
mabadiyle ormanın içine girmiı· 
ler .• 

Kurnazca ıordufumuz bir iki 
ıualle anladık ki, Balivyalılarm 
bekledikleri topçuları gelmit ve 
yarın sabah bizi top ateıiyle ~
mandan dıtarıya uğratacaklar
mı. V ziyetimizi biliyorlar ve 

yorgunluktan buraya ıığınmıt ol
duğumuzu aanıyorlarmıı. · Kendi 
piyadelerinin de bizimle bqa çı· 

kamıyacağmı bildiklerinden top
çu bataryaları getirtmiıler. Şimdi· 
ye kadar niçin taarruz etmemit 
olduklarını da böylece öğrendik. 

Çok geçmeden yüzbatı dön.dü. 
Bir kilometre kadar uzakta iyi ıu 
hulunduiunu bildirdi. Biz de olup 
biteni kendisine anlattık ve iki e-

siri gösterdik. Yüzb11.tı oradan he
men ııvr§manın ııraıı gelmit ol· 
duğuna karar verdi. Adamlar 
göndererek izcilerimizi geriye ça· 

ğırttık; biz de su ba~ına koşarak 
hem kana kana içtik hem de mat
ralarırnız1 doldurduk 

<Devamı ı·ar), 
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Sinema yıldızları güzellikleri
ni muhafaza etmek için nasıl 

hareket ederler? 
Bir kadının başına gelebilecek ı 

en büyük musibet nedir? 
Bu suale hiç tereddüt etmeden 

cevap verebilirsiniz: 
- Şişmanlamak. 
Yaşlanmak, güzelliğini muha -

faza etmesini bilen bir kadın i
çin, uzun zaman pek korkul:ıcak 
bir hadise değildir. Fakat şi§man
lık, bir kadının güzelliği üzerinde 
senelerin yapamadığı tahribatı 
yapa.r. Bu itibarla güzelliğini ko-

• rumak kaygusunda olan bir ka -
dının en büyük endişesi şışman
lamak ihtimali olmalıdır. 

J(. J(. "' 

Şişmanlamamak için ne yap -
malı? 

gibi olan acayip mahlUklar hali
ne gelirler. 

Her Eabah üç saat at üstünde 
sıkı bir gezinti yapıyor musunuz? 
Veya kürek çekip, yorucu spor 
hareketlerinde bulunuyor musu -
nuz? 

Bu suale evet diye cevap vere
bilecek halde iseniz çok yemek -. 
ten korkmayın.. Şiımanlamak ih . 
timali sizin için yoktur. 1 

1 
Fakat spor yapmıyorsanız ve 

güzelliğinizi de muhafaza etmek 1 
t!rzusunda iseniz, yed~ğiniz ye -
mekleri azaltmalısınız. 

Spor yapan bir kadın, eğer 
tam kilosunda ise, yani 1,60 met
re boya mukabil kilosu 55 den 
fazla değilse, günde 1800 kalöri 
ona kafidir. 

Yemeklerin iz de fazla liamur i
şi yemeyiniz, hatta hamur iti ye
mekleri pek nadir olarak yeyiniz. 
Sabah kahvealtısı olarak en iyi 
gıda süttür. 

Öğle yemeğinde 100 gram Ka
dar etle 200 graı:n sebze, salata 
ve meyva mükemmel bir gıdadır. 

Çok sinirli veya çok yorgun • 
ken yemek yememeli, biraz din
lendikten sonra sofraya oturma -
lıdır. 

Yemeği acele ile yemek doğ
ru değildir. Ağır ağır ve lokma
ları iyi çiğniyerek yemek yiyiniz. 

Yemekten sonra, ellerinizi en 

ettiklerimizin yapılması pelC gUç 
olmadığını göreceksiniz. 

Con Kravford, Holivuta gel -
diği zaman 65 kilo idi. Sinemada 
ilk tecrübesi kendisinin perdede 
feci bir tekilde göründüğünü an
lattı. Bunun üzerine, bir dokto -
run nezareti altında rejim takip 
ederek, bir kaç ay. sonra 55 kilo
ya indi. Şimdi bu kilodan yukarı 
çılanamıttır. Ve güzelliğini bu 
rejime borçludur. 

içinizden bir çoğunun pek güç 
bulacağı bu rejimin esası hiç ek
mek yememektir. Gıdasının esa -
sını et, beyaz peynir, enginar gi
bi §eyler te~kil eder. 

Sıhhati yerindedir ve kendisi 
sap sağlam-lr-. 

Bu sualin karşılığını bulmak 
için, sinema yıldızlarının yaşayış
lannı tetkik etmek kafidir. Dai -
ma güzel, daima ince ve zarif 
olmak mecburiyetinde bulunan 
sinema yıldızları şişmanlamak -1 
tan, he· kadından daha fazla kor · ı 
karlar: Bunun önüne geçmek için ' 
de, bu işte ihtisas sahibi olmuş ' 

dcktork rn tavsiye ettiği muhte -
lif rejimler takip ederler. Ayni miktarda bir a1'~am yeme- -.--.--... • • 

Dedikler~mizi dinlemezseniz n e 
hale geleceğinizi göstermek içir 

Bu rejimin esası şudur: 

Az yemek. .. 
insan canı istediği kadar değil, 

vücuduna lazım olduğu kadar ye
mek yemelidir. Halbuki b;zde 
umumiyetle fazla yemek yenHir. 
Bu ciddin neticesi ise malum: 
Erkeklerde dalia geuç yaıta gö -
bek peyda olur. Kadınlar ise ir! 
göğüslü, aol>a h'oruau ba<"aklı, i
lf i adımb1' yere gitse tıl(anac•k 

Cin Parker 

ği de vücudunuzu beslemcğ~ ka
fi gelir. Bundan fazlası ancak lü-
zumsuz yağ yapmağa yarar. 1 

Çikol~Jl, kakao, bonbon, pas -
ta, taze ekmek, patates, ceviz 
biftek gibi teyleri pek nadir ola· 
rak yiyiniz. Bunlar insanı şi' -
manlatmak için bire birdir. Buna 
mukabil hiç korkmadan taze kay
mak, tereyağı ve zeytinyağı kul -
lanabilirsiniz. · 

Mec Evans 

1 

Şl§manlayıp §İfmanlamculıgınızı onlamak için her gün tartılmanız 

18.zımclır. Hiç olmaua halta. da. bir tatılmah Berektir. 

Bayanlar! Sinemada Cin 'Harlu'
yu görerek vücudunun güzelli
ğini, endamını beğeniyor.unuz. 

değil mi? Onun gibi olmanı.z 

I ıizin elinizdedir. 

ıenize liavuıturara~: sırt üstü bir 

yere uzanarak yirmi dakika ka
dar uzanınız. .. . . 

Sık sık, kabilse her gün, tartı

lmız; bunun çok büyük bir ehem

yeti vardır. Bir l<~re ıişmanladık

tan sonra, zayıflamaktansa hiç 

ıiımanlamamak daha iyidir. Sıh 

sık tartılırsanız, şişmanlayıp şiş 1 
manlamadığınızı çabuk anlar. o ' 

na göre tehlikenin kısa yoldan ö

nüne geçersiniz. 

Sekiz on kilo aldıktan sonra, 

<.:on Kravlorcl, güzelliğini koru
mak için çok •ıkı bir rejim 

takip eder 

zayıflamak hem güç, hem de gÜ· önümüzde gene sinemada oyna -
zelliği hozan bir şeydir. Şifman • yanlardan canlı bir misal duru -

)ayınca gerilen deriler, kilo aza - yor: 
lınca pörsür, bu yüzden çok ça • Mey Vest ... 

buk ve vaktinden önce kırışık • 
lar peyda olur. 

,,. 1(. • 
Ben bu kadar sıkıya gele-

mem! 
ihtimal böyle diyorsunuz. Gü-

ı;el kalmak, veya zerafetinizi kay

betmek ırklarından birisini seç -
mek tabii sizin bileceğiniz bir iş .. 

Fakat, sinema yıldızlarının takip 

ettikleri rejimi söylersek onların 
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Deniz gezlnttmlzln 
gllnüdür 

sizden çok daha fazla sıkıda ol- ıııııımntı11111ııttf!lllllll1Ut1Ulfllllllllıııııııı(ııııııııumuıııırınııı111nı 
duklarını anhyarak ıize tavsiye · 

Ağır ve liantal yürüyüşü "'" 
,amandıra haşmetile perdede g& 

rünen bu zavallı kadınla, meseli 
Brigit Helm'i, Con KravfordıJ• 
Miryam Hopkins.i veya ıeviınli. 
Macar yıldızı Kate Fon NagiY'1 

mukayese ediniz. Mey Vest, de 
kadınlık zerafetinden eşi kah11'' 
mıı olmasına mukabil ötekiler 
ne kadar ::ariftirler. 

Zavallı Mey Vest - biraz d• 
yaılılığı yüzünden - girdiği bıJ 
hem acıklı, hem gülünç vaziyeti11' 
den kurtulmak için nelere kıat • 
lanır bilseniz .. 

Midesine pek dütkün otdo'1' 
halde, zavallı son zamanlsrd• 
..lu ı..;.,. ... ;; .... takip etmele ~ 
bur kalmııtır. Sa.hah kahveıattı 
olarak portakal turubile iktif• ,. 
der. 
Öğle yemeğinde, l:;atkalartıı.Oit 

yemek yiyişine bakar ve hiç 1' 
şey yemez. 

Akf&ID yemeğinde lıe bir çor 
ba, bir porsiyon et ve bir ta~ 
salata ile sofradan kalkar. 

1 
Halbuki bir kaç ay evveli"r 

gelinceye Kadar bifteluiz, 111alı' 
_.__~ti 

nasız, pastasız, hatıl kaıı• 1" 
bile yapmamaktaydı. Fakat art f 
o da !U hakikati kavra.ıs' 
lır: 

Şişmanlık, 

dir! 

·· 11· .... katili • guze ıgın 

Dolıt0' 

. J:§""'-
M arlen Ditrih, güzel bır ;;,. ;Jtı 
ziyafeti tüvcdetile, ancak .ytı1el' 
lokma yiyebileceği bir .ıı 

gidiyor! 



1 Kısa Haberler 1 
,,. Methur İngiliz romancııı Di • 

kenı'in, "Mister Pik Vikin mace -
raları,, ve "Oliver Tvist,, in eserle· 
ri Amerikada filme alınmaktadır. 

,,. Bing Kropbi yt:r.i konturatı 

mucibince Paramunt hesabına üç 
senede dokuz film çevirecek ve 
hepsi için bir milyon dolar alacak· 
tır. 

"' Yabancı milletten aktörlerin 
Amerikaya girmemelerine dair bir 
kanun projesi hazırlanmı,, fakat 
mecliste kabul edilmemiştir. 

"'Al Jolson ve karısı Ruhi Kiler 
bir evlatlık almıılardır. 

,,. Mey V est zayıflamak için tür-
1 ü türlü rejim takib eder. Geçen -
lerde bir günde on beş kilometre 
yol yürüdüğü için ayakları fena 
halde şişmit, hastalanmı,tır. 

Bu yüzden bir ay yol yürüyemi • 
yeceği cihetle on kilo daha şiş -
manlaması ihtimali zavallıyı pek 
üzmektedir. 

Solda yukarıda: Pat Paterson 
Solda aşağıda: Almanyada çev

rilen" ilahlar eğleniyor,, filminin 
mümessillerinden bir kaçı: Jan 
Buatel, Hanri Gara, Florel ve Villi 
Jlriç ile Hanri Gara_ 

Yukarıda sağda: Con Kravford 
Aşağıda sağda: Ginger Roger 

An na 
Stenin 
Veni bir 

~ Filnıi 
Emil Zolanın (Nana) filmin . 

de gördüğümüz Anna Sten yeni 
bir film çevirdi. Bu yeni film için 
150,000 İngiliz lirası harcanmış
tır. 

Anna Stenin yeni çevirdiği fil. 
min adı (Evlenme gecesi) dir. 
Amerikanın ıehirlerinden birinde 
ve Lehistanlı bir ailenin güzel kı 
zı olarak filmde görülüyor. 

Bu güzel Leh kızı, genç bir 
r..,,,.,_ancmın aşkına düter. Genç 
romancı "(Leylaklar açarken) fit -
minin biç unutulmıyan artisti 
Gary Cooperdir. Bu delikanlı, 
bu filmde çok inatçı, huysuz ve 
hiç te makul olmıyan bir adam o
larak görünmektedir. / 

Filmin ıonu ·acıklıdır. Filmi i
dare eden King Vidor'un bu iti 
çok muvaffakıyetle ba,ardığını 

film münekkitleri daha §İmdiden 
yazıyor. 

Gary Cooper, ilk defa hafta -
da 1 S İngiliz lirası para ile i'e 
baılamıttır. Şimdi haftada 1400 
İngiliz lirası almaktadır. 

Çobihlinve 
Çiapo ! 

Çin lisanı, garp dillerinde ge-
çen kelimeleri ayni tali.ffuzla 
yazmağa müsait değildir. 

Bunun için, Avrupalı iıimleı; 

Çince yazıldıklan vakit asıl ta 
laffuzlarını tamamile kaybederler. 

Mesela meıhur komik Çap -
lenin ismi çinde "Ço • bih • Lin,, Garbonun iımi ise büsbütün de • 
olur. Duğlas Feyrbanksın çince ğiımiıtir. Çinliler (Garbo) adını 

iımi Van - Bar • Nik'dir. Greta Çio - Ho diye talaffuz ederler. 



Şehirde şezintiler 

Yangın 
Yerlerinde 
Futbol 

Kim diyor ki bizde futbol i
lerlemiyor/ Bunu söyliyenler, ıu 
tı§ağıda.ki yazıyı okuduktan son
ra bir gün gidip ayni ıeui ora
larda ıeyrederler. 

lki tarafta da birer yalınayak 
var. Bunlardan birinin sağ ayağının 
baş parmağı; ötekinin de sol ayafı

nın orta parmağı birer paçavra ile 
sanlı ... Belli ki yahnayak topa vu
rurken parmaklarını taşlara çarpıp 

sakatlamışlar. Sonra ikisi de sakat 
parmaklarını yeni bir kazadan koru
mak için seke seke oynuyorlar. 

Kıyafetleri çapaçul mu çapaçul; 
yüzleri, gözleri tozdan, topraktan gö
rünmüyor. Enselerinden aşağı kahve 
telvesi renginden ince ter olukları a
kıyor. Bunlardan biri sağ a~ık f or, Ö· 

teki sol bek oynuyor. 
Geriye kalan oyunculara gelince 

onların da berikilerden pek kalır yer
leri yok- Kimi gömlekli, kimi ceket
li, kimi kısa alaca donlu, kimi uzun 
pantalonlu, kiminin başında dutçu
ların başlarındaki gibi mendil bağh, 
kiminin başı kasketli- Ve kimi iskar
pinli, kimi tulumbacı yemenili, kimi 
ökçesiz terlikli- En büyük on sekiz, 
en küçüğü on Uç yaşında... Ayakla
nnda dolaşan top seksen yerinden 
yamalı, rengi belirsiz, porsuk, yamrı 
yumru bir meşin parçası ... 

Kalelerin yeri yangın yeri taşla

nndan, tuğla parçalarından; öteki 
ise küflü bir yarım gaz tenekesi ile 
bir kaç baldıran sapından ... Oynadık
ları yere geJince: Çevresi yıkık duvar 
lar, köhne tahta perdeler, berbat ı

ınrganlar, dikenlerle çevrilmiş ve an
cak )irmi metre boyunda on metre 
eninde, sonra üzeri bir kalın tozla 
örtülü bir arsa bozuntusu ... üstelik, 
bu arsanın yan tarafından pis koku
lu, bulanık bir de daimi sel akıyor. 

Vakit, tam öğle ..• Rüzgar, Slcak, 
toz, koşma, tepi~me, itişme hep bir 
araya geJince düşiinün siz artık bu
radaki görünüşü? Ne dersiniz, haspa
ların bir de düdüklil hakemleri bile 
\'ar. Buradaki gUrUltü de, patırdı da 
pek tadından yenmez ha: 

- Enayilik etme ulan işte... Pas 
,-er! ... Pas versene ulan saloz! 

- Dur ulan sen de, şaşırtma beni! 
- Dayan ulan içeri! 
- Bırak şu çahmı da dayan içeri 

be! 
- Paaat! 
- Gooool! 
Kaleci - Ne golü? Avucunu ya

la! 
- Valla bllla goll Gözüm kör ol

sun gol 
Kalecl - (Top elinde hakeme gü

lerek) zamkinos tarafından değil mi 
bu gol? 

Hakem - Verin topu bana ulan, 
verin topu bana! 

Çıplak ayaklı, parmağı sakat, 
bek - Bize geldi miydi öyledir za. 
ten-

Sen de değil kabahat, düdüğü sa
na verende ... 

Hakem - Çıkartırım ama oyun-
dan ... 

- Çrkartmazsan hatırım kalır? 
Tam bu aralık top yerinin solun

dan: 
- Kuş lokumu, kurabiye, simitı 
diye geçen kurabiyecinin tablası

na oyunculardan biri o mahut yama
lı, porsuk topla bir şilt çeker. Bir kaç 
simit, kurabiye yere düşer. Adamca
ğız hiddetle tablasını yere indirirken 
hakem de birlikte olarak b yangrn 
yeri sportmenleri tabanları kaldırıp 
alabildiklerine Hahcılarla Mimar Si
nan, Taşkasap, Çapa arasındaki bos
tanların aralarına dalarlar. 

GEZGiN HABERCi 

DOKTOR 1 
ı<emal Özsan 

ürolog - Operatör 

1 
Bevliye Mütehassıaı 1 

Kraköy - EkBelsiyor mağazaaı 

l}G1lında. ller gün öğleden sonra 
2 - den 8 • e kadar.. Tel: 11235 

HABER - Akşam Postam 
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Tehlike 
var! 

kadın teklif etti: 
- Sen yorulma kocacıirm .. Ma

ltı ben gider alırrm .. 

Kocaaı telAılandı: 
• - Aman ne diyonun ! Maaı ve-

r'( 1 en yerin yanında kadın etyası 
1ltan iki mağaza var. 

TeırbDyeslzDDk 
Fena halde hiddetliydi, arkada

tına derd yandı: 

- Bu kadar terbiyesiz adama 
"a&t gelmemittim.. Bana budala 
demesin mi?. 

Arkadatı ona hak verdi: 
- Hakkm var, çok terbiyesiz • 

~i!, insan her dütündüğü teYi açı· 
ta vurur mu?. 

l<oırık yumuırta 
Yumurtacı dükkanında: 
- isterseniz bu kırıklardan a

lınız. Bet tane var. Çok tazedir. 
tırık oldukları için yirmiıer PJl -
taya veriyorum. 

- Peki öyle ise .. On tane daha 
lnrınız! 

Ozüır 
liiddetlenmİf, karıısındakine a-

- Bay Mehmetle mi, yokıa 

h.. laflar söylemitti. Fakat bir 
ka.ç dakika sonra pifman oldu: W.2~H::rJi:~a~-LJ\ '\M~f\ 

- Affedersin, dedi, ben biraz - Doktor, galiba zehirlendim. 
laabi adamımdır. Hiddetlenince Ne yapayım? 
düıttnuüiümü aöyleyiveririm. - v ..;,..ınaıncni.i .. 

onun kabartma lotoğralüe mi kon U§uyorum ••• 

Karı koca 
kavgası 

Karı koca kavga ediyorlardı. 

Kadın bir aralık haykırdı: 
- ihtimal içinden, benim bat· 

kaıiyle evlenmit olmadığıma le· 
e11üf etmektesin! 

Erkek cevap verdi: 
- Ben batkaaının fenalığını 

istiyenlerden değilim. 
' 

Dlşlerl iğreti 

cdle~no kDaa 
Bayan, yeni gelen hizmetçiye 

bir derı vermek istedi: 
- Ayte, ıen de benim gibi yap· 

tana .. Bak ben eıneyeceğim za • 
man ağzımı elimle kapıyorum. 

Hizmetçi cevabı yerleştirdi: 
- Evet amma benim ditlerim 

' sizinki gibi iğreti değil ki sakla • 
mak isteyeyim ! 

MlYıdaıtııane yclkR 

' 

':'-, 
~r 

Saatçi - Oğlum, §U kar§ıki 
' kahveye git te ıacite bak ka~ ... 

Modasa 
· g·eçer 

Karı koca arasında: 

- Üzülme karıcığım .. İstediğin 

elbiseyi elbet bir gün alırım, bekle 
param olsun . 

- Nasıl beklerim .. Sen alınca • 
ya kadar modası geçecek. 

K©ırlYıın g©;gD~ırn 

Kadın köşe başında, yanında 

küçük bir çocukla bekliyen kör di
lenciye bir kaç para verdikten Aon· 
ra sordu: 

- Bu çocuğun paralarını çal • 

masından korkmıyor musun?. 

Kör dilenci güldü: 

- Çok nammludur, hem benim 
gözümün önünde nası) para çalar? 

Taze ballolk 
Pazarda: 

Balıkçı - Çoktan görünmüyor • 

•unuz .. Bugün iyi ki geldiniz .. Gü
v:el, taze taze bir kalkan var, bir 
haftadır, ıizin için saklıyorum. 

VaızDok mnscafnır 

- Adada mı oturuyorsun?. 
- Şimdilik hayır .• Amma bu • 

gün Adaya giderek oraya yazlığa 
giden ahbaplarıma uğrayıp bu ya

ıı hangisinin evinde geçireceğimi 

tayin edeceğim .• , 

Tıraırı - Gelen kadın hayır işlerl11 Haıta mülhit ıztırap çekiyor -
du, bunun tesirile bir aralık dok
tora yalvardı: 

· le uğraşır. Çok iyi kalpli bir kadındır. 

- Balık yemi ınrıyor galiba ... 

Söynese yal 
d iri yarı bir adam, çelimsiz bir 
delikanlıyı bağıra ·çağıra sanıp 

dtltuyordu. Birisi yaklaıarak sor
ti • . 
-- Ne var, ne oluyor? 
iri adam cevap verdi: 

~ Yol sordum, ağzını açıp ce
hile vermiyor. 

~ adam hem sağır, hem dilsiz-
lt, 

)\ ~ Madem ki öyle, aöyleae ... 
~orap yaması 

ilci kadın arasında: 
'lı .._kocamı getr giymeğe ben 
tbtdım. 
'Neden? 

di~llöylece çorap yamamak der
en kurtuldum. 

Tıraş 

~ "!ahu yüzün kesik içinde .. 
d'-ıı:• •ersem berbere tırq ol-

'~en daima kendim tırq o-

~--
- Amma tuhal .. Sizin tleve-

kıııu ıarkı ıöylüyor .. 
- Radyoyu yuttu da ondan ... 

• 

- Dayanamıyacağım doktor, 
beni öldürün daha iyi!. 

Doktor hiddetlendi: 
- Siz benim işime ne karışı -

yorsunuz? 

Çocuğu ını 
meınıdnoa 

Trende, küçük Yektanın bo
yuna burnunu çekmesi yanında o
turan bir kadını ıinirlendirmit

ti, çocuğa dönerek: 

- Yavrum, dedi, senin mendi
lin yok mu? 

Çocuk cevap verdi: 
- Var amma, başkasına ver -

mem! 

. . . "" 

- Biraz cesaret karıcıgım, behden 
fbret al!tana ! .. 

- Bir tayyareci olmak, yük -
ıelmek, yükıelmek iıterdim ... 

· - Garıonun hesabı getirdiği 
naaıl da belli oluvor •• 

- Aman radyoyu. kapa .. Kom.JUlar kavga etmeğe 
ladtl.ar, onları dinleriz daha i i.. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

, Genç kadın - Aman ne iyi.. ln,a 

aılah bizim yanımıza da gelir. 

f Saçma yaıruşoR 
iki arkada§, daha saçma laf 

söylemek hususunda bir yarı§& 

girmişlerdi. Kazanan ötekine bir 
ziyafet verecekti. Biri atıldı: 

- Bazan çok dalgın oluyorum. 
Dün postaya mektup verecektim. 
Dalgınlıkla ne yaptım bili • 
yor musunuz? 

Mektubu kaldırımın üstünde 
bırakarak kutuya kendimi atmı • 
§llri! 

Öteki anlattı: 
- Müthit yağmur yağıyordu. 

Eve döndüğüm zaman müth:ş ıs· 

lanmı~tım. Biraz ısınayım diye 
yatağa girmeğe karar verdim. 

Halbuki dalgınlıkla aksini yap • 
mıtım: Yatağa ıemsiyeyi yatır • 
dım, kendim kurumak için sobtı· 
nın yanında durdum! 

Birincisi kazandı! 

Kosa paın~ancn 
Terzide: 
- Canım efendim, bu pantalon 

çok kııa •• 
- Hayır, pantalonun boyu 

tam .. Aınm" hA~Aklarınız biraz u· 
zun! .. 
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Vahıi hayvanlar arasında ve Alrikanın balta görmemi§ orman 
larıncla ge~en a§k ve kahramanlık, heyecan, esrar ve tetkik 
romanı 

• No: 27 Yazan: Rıza Şekib 

Artık Yavuz korkus zc yoluna 
devam edebilir i. ğaca tırma
narak goriller yu d na daldı. 

Aslanlı adam düşüncesinde al • 
danmamıştı. Filhakika bağrışını 
Boranın bir kökreyişi karşılamıştı. 

Şimdi sakindi. Hedefine tam bir 
kuvvetle gidiyordu. Ona her şeyi 
yaptırabilmek için Şerif, Bora ve 
Fatuı çoktu bile. 

O gece Şerifin §iddetli bağrışı • 
na ko§up gelen öteki dostlarını 
lüzumu olmadığı düıünce!ôiyle 

yerlerinde bırakan Aslanlı adam 
timdi bir rüzgar gibi dallardan 
dallara geçiyor, yere atlayor, tek • 
rar bir ba~ka ağaca sıçrayarak 
ilerliyordu. 

t İ§te, Şerif geride bile kalmıştı . 
O Yavuzun kendisini geçtiğini gö· 

· rünce gayrete gelmiıti. Şimdi a • 
1 

amılarrnı daha sık atıyor, iki tara-
fa daha sık yalpa vuruyordu. 

1 Çok geçmeden gorilin malika • 
nesine ul8,flJlışlardı. Kar§& orma· 
m içinde ikinci bir hükümdarlık 
yeri sayılan bu kısmı Aslanlı hü -
kümdar çoktandır ziyaret etmiyor
'du. Bu da ıırf gorilleri yerlerin -
de rahat bırakmak, onlara fena • 
lık yapmak iıtememesindendi. Fa· 
kat §İmdi i§ değişmişti. Artık on
larla da tiddetli bir çarpışmaya 
tutuşmanın sırası gelmi~ti. 

Gori1ler yurduna girmek için 
dar bir geçidden geçmek icap e· 
diyordu. 

Bu geçidi kapayan aık ağaçlar, 
burasının adeta kapısı halindey· 
di. Çok zaman goriller burada 
nöbetçi dahi bulundururlar, içe· 
riye yabancı hayvanların girme
sine mani olurlardı. 

f Aslanlı Adam buraya geldiği 
zaman ilk iti geçidde bir gorilin 

r'bulunup bulunmadığını araıtır• 
1 
mak oldu. Göze görünür bir §ey 

1yoktu. Korku&U'Zca geçebilirdi. 
!~rkadan kendisini takip eden 
Şerifin buradan içeriye girebil
mesi imkansızdı. Çünkü geçid ta-

mamiyle büxük ağaçlarla kapa· 
tılmıştı. 

1 Çaresiz, goriller yurduna gir· 
mezden evvel onu bekliyecekti. 

1 Şerif ihtiyarlığına rağmen çok 

ğını hissedince etrafını iyice yok· 
ladı .• 

Bora ile F atuşun hiç bir iz ver· 
mememelrini merakını uyandırı· 
yordu. Aslanlı Adam1 işi se11iz· 
likle halledemiyeceğini anladı. 
Ve gorillerden başka hiç bir mah
lukun giremediği bu ormanda se· 
sinin bütün kuvvetiyle bağırdı. 

Bu bağrış garip bir hava uyan· 
dırdı. Patırdılar biribirini kova· 
ladı. Sanki biran içinde gorillerin 
hakim oldukları bu yerde bir bat· 
'kalar hükümdarlığı yaşıyordu. 

Boranın uzaklardan ıbir gök 
gürültüsünü andıran kükreyi§i de 
bu havaya bir başka his veriyor· 
du. 

Aslanlı tekrar tekrar, biribiri 
arkasından bağırmalarına devam 
edecek dallardan dallara atladl ve 
asıl gorillerin bulundu~u noktaya 
tamamiyle yaklaştı. 

Fakat, bir canbaz meharetiyle 
kendisini fırlatıp tutunduğu dal· 

dan bir başkasına sıçrarken bağ· 
rışını da bırakmıyordu. Aslanlı 

Adamın bu sesini işiden bütün 
vahşi hayvanlar sanki bir felake· 
te uğramıı g~bi kötelere bucakla· 
ra sinerlerdi. Burada a-y:ni hava 
esiyordu. 

Yavuz son tutunduğu daldan 
Boranın bulunduğu ağaç altında 

olduğunu görünce yere indi. A
ğaçların sıklığı bir çok yerlere; 
güneşin tepede olmasına rağmen, 

bir akşam manzarası veriyor ve 
hatta daha kuytu yerlerin iyice 
görülmesine bile mani oluyordu. 

Aslanlı hükümdarın sesi çın· 

ladıktan sonra her yer derin bir 

sessizliğe bürünmüştü. Yavuz, a· 
ramasım neticelendirmek ve ge· 
ce basmadan kızını bulmak ve 
kaçırmağa cüret eden gorille bo· 
ğuşmak arzusu ile yanıyordu. En 

korkunç yerlere bile dalmaktan 
çekinmiyor ve ufak bir ip ucu 

bulmağa çalışıyordu. Gorillerle 
dolu olduğunu bildiği burada hiç 

birine rastlamaması da garibine 
gidiyordu. 

Yoksa kızı a§ıran buraya ge· 
tinnemiş miydi? 

Öldürmesine imkan yoktu. 

çabuk bir zamanda gelip yetiş
miıti. Aslanlı Ada.mm İ§aretiyle 
aurdu. Onun gösterdiği yerde 
bekledi. Çünkü onların kendisine zararı 

Artrk Yavuz korkusuzca yolu· <!okunmadan kimseye iliştiğini 
na devam edebilirdi. Ağaca tır- bilmiyordu. Onlram zararı ancak 
manarak goriller yurduna daldı. meyvalara, ufak tefek kuşlara idi. 

Aslanlı Adam, gorillerin ağaç Koca midelerini bukadarcık şeyle· 
~allanmn en çok altı metre yük· rin nasıl doldurduğuna zaten 
sekte olanlarında yaşadıklarını hayret eder dururdu. Kalın dalla· 
bildiği için kendisi daha yüksek· n tutunca çatır çatır kırıveren 
lere tırmandı. ~ e buralarda ince adelelerine bu kuvveti bu meyva 
ilallarda daha temkinli yürümeğe ve kuşların nasıl temin ettiğine 
ba,ladı. bir türlü akıl erdiremezdi. 

Ormana daldıkça ağaçlar da
ha ııklaşıyordu. 

Aslanlı adam bütün kuvvetini 
seı çıkarmamağa, gürültü yapma
mağa harcıyordu. Y aJnız onun ge 
lif İni gören büyük kuşların dallar· , 
dan havalamnaaı rüzgarın bile 
kolaylıkla geçip giremediği bu 
sessiz ormana Y.abancı bir gürül
tü atrlıyordu. 

Aslanlı adam hedefe yaklaştı· 

O halde nereye götürmüş ola
bilirlerdi? Yoksa gorillerin yurdu 

diye tamdığı ibu ormanı onlar 
çoktan bırakıp ba§ka yerlere mi 

gilmi§lerdi. Böyle olsaydı §İmdiye 
kadar çoktan kokusu çıkar ve öğ
renirdi. 

Aslanlı Adam bir de son bir 
ümitle ormanın şimaline düten 
Sakarağaç'ı yoklamağa gitit. 

<Devamı var). 

HABER - :Akşam Poslast 
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·ş· 

n kc§ld ©ı 
ma sında 

~~~~~~~~~~-.-~~~~~~~~~~~ 

e ikanın La 
• • rmeme ıne 

Amerikada bir papas, radyo 
mikrofonunun önüne geçti .•• 
8,500,000 kifiyi peıinden sürük • 
lüyor. 

22,000 kiti, bu papasın verece
ği tek söylev için 50 kuruştan iki 
liraya kadar mevki parası veri -
yor .. En iyi yerlerden onu dinle
meğe çalışıyor. 

Bu papasın adı Koglen'dir. 
Daha bundan az zaman önce 

kimsenin tanımadığı, sessiz bir ki
lise gönüllüsü olan papas, bugün 
Amerika politika dünyasını alt 
üst ediyor. Şimdiki cumhur bat· f 
kanları Ruzveltin aleyhine alıp , 
veriyor. Ayan azasından birini 
methede ede bitiremiyor. Nihayet 
herkesin ağzını açık bırakacak 

bir i§ daha yaptı ki, o da Ameri
kayı Laheydeki dünya adalet di
vanına girmekten alıkoyuıudur. 

Halk mümessilleri girmeğe ta -
raftardr. Cumhur baıkanı bu ar
sıulusal mekanizmaya Amerika • 
nın da girmesini istiyordu. Papaı 
Koglen, bir gece radyoda bir ıöy. 
lev verdi. Lahey divanına Ame • 
rikanm girmemesi için herkesin 
kendi ayanına telgraf çekmesini 
söyledi. ~-1 saat içinde Vaşingto
na 800,000 telgraf yağdı. Netice· 
de Amerika, Lfıhey divanına gir
mekten gerçekten alıkonmuf -
tur. . . . " 

Düşünün ki bunu yapan teli a
damdır ... Amerikada 1936 yılın • 
da yeniden bir cumhur batkanı 
seçilecek. Bu gürültüler, heye
canlı günler daha gelmeden §im· 
di en nüfuzlu adam olarak Ame
rikada papas Koglen gösterili • 
yor. 

Papas Koglenin ardından yukar· 
da da yazdığımız gibi, 8,500,000 
Amerikalı gidiyor. Bunun sriz
liliği nerededir? 

'fo 1(. • 

u a 

Amerikanın şimdi en ön plan
da adamı olan bu papası gören· 1 

ler, nüfuzuna hayret ediyorlar. ~~~~~~~~~~~~= 
Nasıl olup ta sekiz milyon kişiye i 
egemen olabilmiştir bu adam?. 
Mucize denemez ... Fakat sıkıda O· 

lan bir kütlenin tuhaf belirifle -
rinden biri de itte budur ... Çünkü 
bu adamın müthit bir şirinliği 
yok ... Gene Amerikanın bir çok 
yeni hatipleri gibi ellerini kolla • 
rmı oynatarak, sesine türlü ça· 
hmlar vererek sözler söylemi • 
yor. 

Sekiz milyon kişiyi pe§ine tak
mış olan bu papas, kürsüye çık -
tığr vakit tat gibidir. Hiç doku • 
naklı değildir. 

Ancak kendisine "radyo papa
sı,, deniliyor. Zamanımızın ye -
ti,tirdiği yeni bir çe~it hatipler · 
dendir. Mikrofon önünde kimse 
görmeden bütün Amerikaya hi • 
tap ettiği zaman herkes sözlerin
den adeta bayılıyor ... 

Geçenlerde bir Amerikalı ga • 
zetecinin de dediği gibi, papasın1 
bugünkü Amerika cumhur bat -
kanı Ruzvelt aleyhine söylemesi 
yetişiyor. Halkın büyük bir parça· 
ıı Ruzvelt aleyhinde... Ve papas 

'apas Kogleı 

Koglen bu gidişi körüklüyor. 
~ ~ 4 

Papasın · Amerikada bir s:eşil 
partisi var. Esas düşünceleri var. 
Buna kimi "Yeni bir fa§izm,, di
yor. Amerikalı papasın esas dü -
§Üncelerini Almanyadaki nazi sis
temi esaslarına benzetenler de 
bulunmaktadır. 

Mitingler tertip ettiği zaman 
dükkancılar, postn, belediye me -
murlarr, kasabahlar1 ev kadınları, 
işlerini kaybebniş genç erkek ve 
kadınlar gelip kendisini dinli -
yor. Papası dinliyenler arasında 

İJçiler de görülüyor. Fakat sayısı 
azdır. 

"' .. 
Amerikalı papasın son miting . 

!erinden birinde bulunan bir ga • 
zeteci vaziyeti §Öyle anlatmakta . 
dır: 

"iki liralık bir mevki aldım. 
Binlerce kişi arasında ıağımda 
yaşlı ve küçük bir adam oturu -

divanına 
sebeb oldu 

yor. Ve solda §ık ıapkalı, beY'S 
eldivenli ve tilki derisinden bit 
boyun atkısı olan bir kadm bulıı· 
nuyordu. 

"Bütün bu kalabalığın kahra · 
manı olan papas kürsüye çıkar 
çıkmaz, bir kıyamettir koplıl· 

Sağımdaki küçük ve yatlı adafl1 
kırmızı derili bir Hintli gibi 1l' 

ğuldamağa1 ve solumdaki beY'~ 
eldivenli kadın, boynundaki til1'1 
derisini delicesine papasa doğr11 
sallamağa ba,Iadı. Her yerde b•1' 
raklar belirdi. Tam üç dakilc' 
halk bu suretle tepindi. Biraz ÖJ1" 

ce bir kilise cemaati kadar sestiS 
ve aklı bafında duran bu halk• 
itte böylece haykınyor, ayakla • 
rını yere vuruyor, ıslık çalıyor, 

ve sallanabilecek ne varaa paP'' 
sa doğru oynatıyordu. 

"Nihayet papas ıöz ıöylenıeı• 
başlayınca halk, için için ıolıJ • 
mağa koyuldu. Y anrmdaki kadııt 
(Ah! Bu ıeı. bu i§itilmemit set!) 
diyordu. 
Ve yavaıça ağlama naıladı. pı· 

pas o gün tam iki saat söylt
di. 

• • • 
"Söylediği ıeyler bir fe.ye be~· 

zemiyordu. zeka eseri değild1• 
Açık ve dokunaklı değildi. Tal· 
sızdı. Sadece halkm bugünkü ~-· 
ziyetine karşı hoınutsuzlui"ıııl 
istismar ediyordu. Bu da ahtk•11 

her hangi mugalitacının yapabi ' 
leceği bir itti. Hem eski ıeyler ' 

di, söyledikleri .•• ,, 

• • • 
Amerikada böyle tilki kürkla 

kadınları ağlatan papas, yok5' 

1936 senesinde cumhur batk•Jl' 
mı olacak dersiniz? Hayır .• Bu0' 

önce kendisi cevap \ veriyor· 
Diyor ılki: "Buna ruhani vazife' 
tim engeldir,,.. Esasına bakılır~' 
papas Koglen Amerikada deS1 ' 

Kanada da doğmU§ olduğund': 
• Amerika cumhur batkanı olı:ıc:Ş 

vaziyette değildir. Fakat ne Y'' 
pacak? .. Bugün Amerikada cııtıl 
huriyetçilerle, demokratlar ar• • 
aında bir üçüncü parti ortaya 1'~ 
yarak icabında bu iki partid~. 
kendi düşüncelerine uygun ça ı 

e • 
şabilecek namzetlere kuvvet "' 
recek ..• 

Bu mesuliyetsiz kuvvetin ·"tef 
., • ıf 

kadar dokunaklı olabilecegı, . 
Amerikanın Lahey divanına gı J: 

ol' 
rip girmemesi iti üzerinde ~~n de 
sini göstermiştir. 24 ~aat ıçııtte• 
Koglen, koca Amerikayı bu 
§ebbüsü11den alıkoydu .•. 

"' .y. :ı. 

Amerikanın sekiz ınilY0~;! 
radyo papası, politika 9ara f' 
tattığı gündenberi bunun sar~ , 
luğunu gittikçe daha çok du dr 
yor. Ve onun bu neşeyle çıke;et' 
ğı sesler, - gelen haber JıO' 
bakılırsa - halkın daha ço1' 
!Una gidiyor. rııtı' 

Yeni Amerika politikacı• bfr 
bir ara, Yahudilere aleyhtar '{"/et• 

prensip güttüğü ha vadisi 1'1l 
le yayılmııtı. - H. M. 
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Hasan Kremi çilleri· kat'iyyen izale eder 
Dünyada mevcut kremlerin en nefui, en ııhhiıidir Nazik cildli kadmlann hayat arkadaııdır. ihtiyarları gençleıtirir ve gençleri güzelleıtirir. insana ebedi bir 
taravet Yeren Hasan kremini unutmayınız. Kutusu 50, tüp halinde 20.Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yapııtmlan ve halkı a; aldatan kremlere veıair itriyata al 
danmaymız. Huan markaama dikkat ediniz. Huan deposu: Ankara,lstanbul, Beyoğlu. 
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Karıncalan ÖLDÜRÜNÜZ~ 
Her hana' (ha9arat OldDrOcO bir mayi) 
tle karıncaıare OldOrmeyı tecrObe •~ 
tlnlzmt ? Eğer tecrübe ttttlnl:a ise blto 
tabi teslrsızııttnt de gOrdOnDz. Karın
calar alzln bu tecrübenizle adeta alaı 
ederek mutbağınızı lsttll ve yemek· 
lertnlzl bula~tırmata devam ederler. 
Bunun OnOnU almak için mQnhaslren 
ve muslrren FLiT lsteylnta. f' L 1 T. 
hakikaten ve ebediyen OldOrDr. Leke 
ıapmaz. taze ve lltıf kokuludur. Slyab 
kuşakh ve asker resimli sara teneke• 
ıere dikkat ediniz. Piatlar teıızJL4tll, 

Umumi o.,.. ı 1. CIESPlll, t.t. blall. Y.,_a 11u·ı 

Bel soğukluğu ve Frengi'ye 

••-• Dit Tabibi -rt rmıı..---------------------.n 
Mehmed Rlfat Atay H 

t.ıubal BelediyHi kırt::ı:-.J 
::cı • nakletmif tir. 

NAYIR. 8A$1A Bl(AK 
ISTEftE"I 
lıana 
01111 

PLIY 
hı Aı~-/t• 
ver. 

SATIŞ DEPOSU: 
Ankara: Sof uza de Metmed Emla

Menbı: BakkAk oğlu Silifkeli Rah· 
mi lzmlr: Bflseybı Hüsnü Samsun: 
Tursun E§l'ef. 

Zabıta memur- • 
lanna mabıuı 

200 M. mesafeyi 
ıöıterir. 

Oaimoo 
Ceb fenerleri 

ıelmiıtir. Her 
yerde 1526 N o. 

tahbncla U'87J -
mz. 

~ıl• llllimllıı n liıııın isletlı Omam i~aresi ilinlorı 1 
Muhammen bedeli (2730) lira olan muhtelif tekil ve eb'atta 

zımpara taflan 8 Temmuz 1935 pazartesi günü aaat 15,30 da kapa
h zarf uıulile Ankarada idare bin uında aatm allDJC&)dır. 

Bu İfe ıirmek isteyenlerin 205 liralık muvakkat teminat ile ka • 
Kat'iyyen zarar vermeden teri mınan tayin ettiii vesikalan, kana nun 4 üncü maddesi mucibince 

keler kokuyu izale eder. Elhiae ve ite ıirmeie kanuni manileri bulun madığma dair beyanname ve tek
çoraplanmzı uzun müddet yeni o- liflerini ayni ıUn aaat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
larak aaklar. l&zımdır. 
_ d h . ] Bu ite ait ıartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire • O- Cıl ıye ve ztt revıye mtitehassıSt ffD B h fi • ~ k • · ıinde, Haydarpqada Tesellüm ve Sevk Müdürlüjünde dağıtılmak • 

1
1 r. a a ın yev ,

1
. tadır. .(3184) 

Balıçekapı Tat Han 2 inci kat 
Saat 9 dan 7 ye kadar Muliammen 1>edeli ile miktarı qağıda yazılı elektrik malzeme-

•Pazartesi fıkaraya meccanen -rt si 24 ~1935 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulile satm a-

DOKTOR 

Kemal özsan 

lmacaktır. 
Buiıe girmek Utiyenlerin 1208,94 liralık: muvakkat teminat 

vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite ıirmeğe manii ka· 
nunt bulunmadıfma dair beyanname ve teklifler ile ayni gün saat 14 
e kadar komiayon reisliğine vermeleri lizımdır. Bu ite ait ıartname · 
ler paruız olarak Haydarpaf&da Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde 

t·••-·mü fçla en iyi çan..,21 aıuululaerl ba hastalıJdara tedavi
at1lellirqan Dr. A. KUTIEL'in terBp ffllf ~EOPRO'l'ınt.'f'IN) il&cıdır. t 

Yaknada piyasaya çıkarılacaktır. 

VrolOtJ - Opsratllr 
Bevllye MUtehassıaı 

Krakög - Bbeldgor ınalazaı 
yanında. Ber atın ffleden sonra 
.ı. da& 8 • • 1'aılar- Tel: 4123$ 

ve Ankarada Malzenae dairesinde dağıtılmaktadır. :(3185) 
.. ' • •• ""i_ •r:_w_ ( ""J• 

Mun•mrq~ V!=ae • 
146 kalem mubtelifülcinı elektrik malzemesl 16119.16 

- RAGASTANIN OCLU - - --
- l\lonklar, zulum son derece şid· J elbiselerini giyerek elinde mUrur te7' 

deW olaCaktır. Saraya sfrmeslai af- keresi olduğu halde Konsiyerjeriye 
f ediyorum. Çflııkt1 ba bir kahraman- ıfrmiş ! 
Jıktır. Ben Jae kalıraman1ıiı aeverlm. Kral bUy11k bir hayret Ye takdirle: 
Fakat Papamn bize gönderdlll elp- - Vay canmar Bu senıerller ne 
7e, o muhterem adama el kalcbrmağa kadar cesur adamlarmış!.. diye ba· 

cesaret etmesini hfç bir vakit affede- firdı. 
mem .. Çabuk ve §iddetli da'mUlllllZ - Şevketmaab, bunlar iyilikten 
Monklar! maada her teY1 yapabilirler. Ne dl· 

- Halbuki 1iz işe Doleyi tahliye ,.ordum .. Eftt Konsiyerjeri,-e bir ke-
etmekle baflamak Jstfyordunaz.. n girince Lantene artık her teY• kal· 

Kral, Raböleye vennff olduia aö- kışmafa karar vermft ve Dole ile be
ri dilfilııerek tereddüt etti. Fakat bir raber ellerinde ~rlerl olduğu 
kaç kere IÖJlecliğlmfz &ibl kendisi halde koridora fırlamıtlar. Ben var
umana göre deii§ir bir adamdı. Po- dığım zaman büyük kapıya kadar 
U. midllrilnUıa IÖZlerl llzerlne son gelmlşlerdL Çok şükür tam nktinde 
derecede hfddetlenclL Sert bir taTir- yetl§erek bn f enabğm önüne geçtim. 
la: - Çok lyi Monklar .. 'Zaten beeerfk· 

U bir adam oldufunazu blllrlm. - DoleJi aff etmeii vadetml§tim. 
Fakat ODU zindandan kurtarmak için 
manan el geriye dönebilir. Ba adam 
hakkında raluuıl mahkeme 1lznn se
len karan verecektir, declL 

- Şevketmaab, mtlsaadenlzle llly
llyeylm. Af ve merhamet Krallann 
hAldmiyetlnl korumak için pek hafif 
bir sllAhtır. Halbukl atzln ne kadar 
ulmklr olduğunuza b8ton dtln11LDin 
öğrenmesi Jlzımdır. 

- Evet, evet.. Slzha merhametllz 
bir ma.teblt oJdaiunum bilirim 
Jrlonklar .. Ne,.e, devam ecllnisl. 

- Şevketmaab, siz l.oYol&Ja bir 
mllnır ter.kerlSi venniptntr.. 

- Evet, ı.o,.oıa, DoleJt doira 7ola 
90kmak ls'tiyordu. 

Monklar gayri ihtl:varl dl811U1e
·d1: 

- lfte çok mukaddes bir dilfllnce 
'Ye iStek l Zavallı Loyola bu J1l)mek 
tlkrlafn kurbanı oldu. Seneri §8phe
• ld endakt morar tezkeresini lla
t.er almlfU. Dün akp.m evine clderek 
'ba katrcb elde etmek tçbı LoYo1ayı 

- Demek ki demin verdiğiniz emir-
den ftZ1eçtlııls? 

-Evet Kont.. 
- Ya Lantene? 
- Onu yakalamadınız mıT 
- Şevketmaab, nç ortatı Manfre-

din sayesinde gene eUmden kurtul
du. 

- Çok cesur adamlar .. 
- Yaman ha1'dutlar, Şnketmaabl 
- E, leJ'llel'llerl imha lçlıı Terdllf-

mb brar hakkında hiç bir tefebbh
te bulunmadınız m? 

- Beniz bulunmadık Şevketmaabl 
Bununla beraber her py hazırdır. 

- Ne zaman hllcam edeceksiniz? 
-Bupce.. 
- Bu pee mf, saat kaçta? 
-Tam gece )'&nsmda Şevketmub ı 
- Pek A1L Gece )'arl8I en iyi bir 

zamandır. Gldhıiz Monklar, ve gttnde 
iti defa fA1'olanm 11hhatt hakkında 
bana haber getiriniz. Teslrlmi bil&r.. 
mek için oğlumu yanına gönderec• 
llm- ŞlmdDtk ken~e bu vak'aya 

lıyorlana da bu muvakkat bir zaman 
lçfndlr, diye dU~tlnclU. 

Kral: 
- Raböle.. Azizim, ben hastayım! 

dedL 
- Hasta mısımz? Şevketmaab zan

nedersem IAtife ediyorsunuz?. 
- Meryem hakkı için değil .. Ölüme 

bu kadar yakın olduğumu hatırlıya
:nııyorum. Marlnyan ve PavPde yanı-
ma dUgen kDr§unlarla yiizlerce kah
ramp uker Ye zabit can Terirken, 
n dtlpnanm bu ölUm 181murwıu sırf 
benim için yağdırdığını bildiiim hal
de bu kadar korkmamıştım. Alev ve 
ateş ptiskUren on topun karşısında 

buhmmatı terdh ederim .. Ah 6stad .. 
Bir adam 'rilcudunda 6Utmft taşırsa 
bunun verdiği mUthi§ duygulann tn-
ilalll ne kadar harap ettiftnf anlıya
mazauns. iman aynaya bakar, kendi-

ni 111hhatll Te eaflam glrtlr. Ve bu 
kuvvetli 'rilcudun ölUmtl tqıdıfmı 

lmklnm telAldd eder. Ayni zamanda 
ölUme mahkOm oldutuııu bilir. Bir 
a,., ti~ •1' ı~r nlha,-et meahu ııa. 
talık kenclinl gösterir. Vücudu yara

lar kaplar. Ve bir ihtiras aniyesi 
tçlııde alman en mUthl§ bir ıehtr ri
eudda tesirini fcra etmefe ba§Jar. 

Sapsan ke811en, alnından ter dam
layan, korkudan titreyen Kralm bu 
haline şaşan Rahile: 

- 7Abk mi?. dl7e batırdı. 
ı - Bnt Oıırtad.. Zehlrl Hem de en 
mtlthlf n çaresi bulanmıyu bir ze-

Jalr. Ba zehir ID8am birdenbire il
dtlnnez. MfHhif acılar içfDde in
letir. Al~ Venfisb dudaklarından 
.OzUlen bir 6pUctljiln apladığı zehir. 

- Şnketmaab, sözleriniz o kadar 
fllrane ki dostum Kleman Maro her 

Kral, edebiyata olan merakından 
dolayı, büyük bir elem l~de , bulun· 
dutu halde kendini rfllttmtlemekten 
alamadı. 

Rab81e söztlne devam etti: 
- Fakat Şevketmaab, bu siyledt· 

fhılze tamamen emin misiniz?. Bu 
zannı kuvvetlendirecek bir iz glremi· 
yorum. • 

- lıte ftln en kiti tarafı da bura• 
sı ya ti!tad! .. Bu anda bir kişi müs
tesna olmak üzere dünyada zehirlen· 
miş olduğuma hiç kimse inanmaz. 
Bununla beraber bu aeı hakikati ben 
de biliyorum. 

- Kaç rfln oldu Şevketmaab? 
- Bir ctıa bile olmadı.. Daha dtin 

sece.. 
- Şevketmaabnnın bahsettiği has

talık epeyce bir mtiddet geçtikten 
sonra kendini gösterir .. Alçak Venü· 
siin dudaklanndan doğan hararet on 
~ on bet sGn kadar bir zaman son· 
ra da teBirinl meydana vmabilir. 

Kral ,.elsli bir tavırla bqım sal· 
ladı. Odanın lpnde alır adımlarla do
lqıyordu. Birdenbire Rabilenbı kar
psma .relip durdu: 

- Ustad, size mlhfm bir sır söyJi. 
,.eceğiml 

- Şevketmaab, bllirslaiz ki ben 
doktor olduğum kadar da Bir sakla
yıcıyım. 

- Ben hem doktorloiinuza, hem 
de sır saklayıcıbğmıza mflracaat e
diyorum. Ustad, farzedinls ki gayet 
pnç, gayet güzel bir kadın bana kar· 
şı pek büyük bir kin Te dOpıanhk 

beSUyor. Sonra kendisini hana göstea 
recek tekilde hareket ediyor. Kendi· 
nl inilme seriyor, hırsımı harekete 
.retirlyor. Nihayet tiç gün nazlandık
tan sonra birdenbire kendini kuca-
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- Hnkikatı nnbyorum Şevketma- ı 
ab, maksadınıza muvaffak olduktan 
sonra bu kadın size müthiş bir hasta
lığı aşıladığını itiraf ediyor değil . ., 
Jltl ••• 

- E,·et, buna yakın bir şey .. Ufak 
bir fark var .. Kadın bunu itiraf de
ğil iftiharla söylüyor .. Beni mahvet
mek için kendisini zehirlediğini çe
kinmeden yüzüme haykırıyor. 

- Şevketmaab .. Mesele pek müt
hiş! 

- Evet müthiş! Bununla beraber 
hakikat budur. Kadın yalan söyle. 
medi. Ondaki kin ,.e düşmanlığın her 
histen ziyade olduğunu, hatta bu U· 

ğurda hayatını ve güzelliğini bile f e-
da ettiiini hi~settim. Kendisi ölüyor, 
fakat beni de beraber mezara sürük
lüyor. 

Şimdi üstad, size soruyorum. Fen
nin halihazırdaki vaziyetiyle beni 
kurtarabiJir misiniz? .. Ah, heni kur
tarınız Raböle?. Henüz yapacak çok 
işlerim var .. Ölmek, İmparator Şar1-
dan intikam almadan ölmek! Silahla 
mağlup olarak, bir kadrna yenilerek 
ölmek? Dimağımda yüzlerce düsünce 

:> 

kaynarken, dünyaya parmak rsırtmak 
kaliiliye~ncieyken ölmek! Oh .• Pek a
cı .. Pek müthiş!. Beni kurtarınız Ra-
böle ! Beni ya,atınız? Cevap nriniz, 
beni kurtarabilecek misiniz?. 

- Şevketmaab .. 
- .. Uzun başlangıçlara lüzum 

yok! Ne kadar korkunç olursa olsun 
hakikatı söyleyiniz! 

- Şevl<etmaab, bu anda ce\·ap ,·er
mek mümkün değildir. Fennin bütün 
yardımlarrna müracaat edeceğim .. 
İtiraf ediyorum, demin siz sarayda 

oturmamı emir buyurduğunuz zaman 
pek üzülmüştüm. Şimdi ise işte ben 

söyliyeyirn. Sizi biran terketmiyece
ğim. lkimiz de birlikte ölümle pençe
Jeşeceğiz. Bakalım, ya biz ona galip 
geliriz, ya o bize ... 

Kral pek ziyade sevinerek: 
- Kurtuldum! diye bağırdı. 

-53-

TlJVIYLERI MEYDANT 

Birinci Fransuva bunun üzerine 
oda.o;;ının kapısını açtı. Bekleme salo
nundaki asker \'e Jantiyomlar içeriye 
girdiler. 

Kral, bu sabah çok neşeli bulunu
yordu. Gerçi ara sıra bir düşünce o

nu eziyorsa da hunu hiç belli etmi· 
yordu. 

Serserilere karşı yapılacak imha 
hareketinden bahsolundu. nu hare-
kete sarayın bütün senyörleri iştirak 
edeceklerdi. 

- Ben de iştirak edeceğim dostla· 
rım .• Fakat sakın ses çıkarmayınız! 

Bu işden kim~enin haberi olmamalı· 

dır. Kral eğlendiği zaman sadık te
baasından başka kimse bunu bilme
melidir. 

Bundan sonra herkes bir fikir söy
lemeğe bu imha hareketinin nasıl ya· 
pılması lazımgeldiğine dnir mütalaa 
yürütmeğe başladı. 

Kralın muhafız askeri kumandanı 
Mongomeri, Haşarat Yatağının tam 
ortasına büyük bir ateş yakılmasını 

ve aşıklarının kızartıldıkları esnada 
fahişelerin suratları ne hale gelece
ğini seyretmeği tavsiye etti. 

Kont dö Jarnak: 
- Çok güzel olur .. Fakat bu eğ• 

lencede bir kişi eksik dedi.. 

- Kim? .. 

- Tribulel 
Bir başkası sordu: 

- Sahi, Tribule ne oldu? 
Mongomerl sarardı. 
Kral: 

- Tribule seyahate çıktı .• Yakında 
ıeri dönecela ! dedi. 

Sonra Sansak ile Esseye akşam 

saat beşte randevu verdi. 
Polis müdürünün sarayda olup ol

madığını sordu. 
Fakat Monklar her zamankinin 

tam tersin saraya gelmemişti. 
O gün hftdisesiz geçti. 
Raböle gayet süslü bir daireye 

yerleşmiş ve arzu ettiği şeyleri ge
tirmek için tayin edilen bir uşaktan 
maada maiyetine iki de h:ışka hiz
metçi verilmişti. 

Saat dörde doğru polis müdürü-
nün geldiği haber verildi. Hemen 
Kralın yanına götürüldü. 

Kral neş'cli bir tavırla: 
- Mösyö l\lonkJar, sizi bekliyor

dum! dedi. 

- Şevketmaabımın bir hizmeti için 
geciktim.. · 

- Siıi affediyorum. Fakat Monk
Jar, Dolenin, Loyolanın söylediği gi
bi hakikaten büyük bir mücrim oldu
ğuna emin mi..ı;;iniz?. 

- Sevketmaab, bu sualinizden hiç 
bir ~ey anlamıyorum_ 

- Şimdi, maksadımı anlatacağım .. 
Etyen Dolenin hemen serbest bırakıl
mao;;ınr istiyorum. Bu akşamdan iti
baren ailesinin yanına gönderiniz. 

- Şevketmaap, bu kabil değildir t 
- Tuhaf şey! .. O halde bir daha 

söyliyeyim .. t~temek değil, emrediyo
rum. 

- Mademki emrediyorsunuz, ben 
de şimdi gider ve bugün kaçmağa 

kalkışarak on kadar askeri öldüren, 

muhterem lğnas dö Loyolayı katlet
tiren, aleyhinizde bir isyan çıkarmak 
için Haşarat Yatağı reisleriyle birle
şen bir adamı serbest bırakırım Şev· 
ketma:ab! 

Monklar bu sözleri söylemekle be
raber çıkar gibi kapıya doğru bir ·a· 
dım attı. 

Kral: 
- Hay gözü kGr olası!. Bu bir çu• 

vat sözden maksadın nedir?. Açık 

söyle! dedi. ı 

- Maksadım mı ne? .. işte onu söy· 
Iüyorum ya, mahpus Dole geçenlerde 

Luvr sarayını istila eden serseriler· 
den birinin, en müthiş bir rei..cıin yar· 
dımıylc Konsiyerjeri hapisanesinden 
az kaldı kaçacaktı. 

- Vak'ayı anlatınız Monklarl 
- Siz bana Dolenin tahliyesini em· 

rettiğiniz zaman ben de bunu anlat· 
mak üzereydim. Şimdi Konsiyerje-
riden geliyorum. Orada katil, kaç· 
mak teşebbüsü, isyan n çarpışmalar 

oldu. 
Sap~:ırı kesilen, dişlerini gıcırda· 

tan Kral vak'ayı bütün tafsilfttiyle 
anlatmasını Monklara emretti. 

Polis müdürü: 
- Şevketmaab sözüme bu vak'anın 

doğurduğu en müthiş bir felaketi 
söylemekle başlıyorum. Muhterem 
lğnas dö Loyola bu anda eğer ölme
miş.<:>e, şüphesiz ki ölmek üzere bulu· 
nuyor, dedi. 

Bu ,·ak'anrn sebep olacafı siyast 
müşkülleri düşünen Kral: 

- Onu vurdular öyle mi? diye mı• 
rıldandı. 

- Evet, Lantene gibi, silahlı ola· 
rak saraya girip sizi tahkir eden, ,·e 
yakalamak üzere bulunduğumuz bir 
caniyi elimizden kurtaran bir haydut 
onu vurdu. 
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A~AM SAAT J DE 
VEP!Et\ YEMEDEN Vf 
OAN~A GİTMEOEN 

PUORALANIYOR 

Yhla parlaldıflm izale ve 

ellclia ,aıelliifnl idame icin tek· 
tar tekrar pudralaamıya lllzum 
JOldar. Son bir ketif, aize yal· 
lla bir defa. padralanmatı Ye 
btananta teniııiıin tazelilini Ye 
hmafakbflnı 7 aaat koruyaca· 
ima emiD olabilinm z. 11 Krem 
klpqe.. tabir edilea bu fayaaı 
laa"et ceYlıer, pmdi imtiyazlı 
ltlr ..ı dairesinde Tokaloa pud
l'llile kar11bnlmlfbr. Bu aaretle 
Tobloa padraat, difer Adi pad
ralarclaa bet defa daba azan 
lllddet 1abit kalır. En aıcak 
••alarda ea yorucu tenia maç· 
laınulaa, 1IZ1lll dana aaYarelerin-

SABAH SAAT 2oe TEKRAR 
PUORALAHMAYA LÜZÜM 
GÖRMEDİ . BüTÜN oec.e ... 
DAN~~TMİŞ. OlMASINA AA& 
MEN BURNU Hl~ MJU.At11YORDU. 

den ıonra bile kat'i,en bir par
laklık izi bırakmaı. Tokalon 
pudra11, bin f8DÇ k1&1n DermİD 
ve taze tenini temin, hiçbir er
keğin mukaYemet edemiyeceii 
ıelıbar bir gllzellik bahfeder. 
Hemen bufllnden bir kata ahp 
tecrllbe ediniz. Sair blrço~ pad
ralmrda• ne kadar farkb olda· 
ğunu g6recekıiniz. ÇDnkO terki· 
binde "Krem k6plliD,. bulmwa 
yeglne pudra, Tokalon pudra· 
11dır. 

1 ıstanbul Beledlyesl llAnları 1 
ftl1.vabkt 
....... tı 

l,30 

1,IO 

1,IO 

12,80 

Senelik muham
men kirası 

84 

20 

84 

20 

34 

168 

84 

~ Calatacla Sultan Beyazıt maba lleainde Topçular caddesinde eski 
- 274 ,.enı 280 No. lı dükkinm 240 da 150 hiuesine 1875 li

~et konularak pazarlıkla sa blacaktır. lıtekli olanlar teraiti a.n
bere leftZllD müdürzlüiüne müracaat etmeli, puarlıia air ~ ::..için de 140 lira 83 kunqluk muvakkat teminat makbuz veya 

1 hile 1-raber ihale aiinü olan 13-6-935 pe119mbe rünil saat 
1 de daimi encümende bulunmalıdır. (1) (3007) 

Doktor 

Ali ismail 
"°"arpafG hatanai beoliye 

miitelwıaıa 

Urolope - Operateıa 

1300 LiRAYA 
Aı kuUantlmıı radyo!u ford 

• marka kapalı bir otomobil aata
hktır. Arzu edenler Taksimde 
Bay Senibinia garaj.nda r&re· 
bilirler. 

Satılık Motosiklet 

............ het sGn 6ileden 
""1a aaat ikiden tekin kadar. 

930 modeli az kallanılmıt 
T riomf marka 5,30 beygir b~
•etinde bir motoliklet Hh· 
lıkhr. Bedeli (!50) liradır. Arıu 
edenler T akaimde Bay Seaibiaia ........ • 

ISTANBUL 

Y enipoatabane 
karpamda 

Foto Nur 
yaaıDda 

Letafet hanında ________________ .._ ____ __ 
lıtanbul l'edlnd icra memıırlu

lundan: 
Takdir edilen yembıll Uç ehli ftkuf ta
rafmclan tamamına (2,000) lira kıymet 
takdir edilen ve (371) lira)'B mukabil 
blrlnd derececle ipotek olup Ddııd de
recede ipotek boreandan dolayı para· 
J8 ~esine karar verilen Bakır
klytlnde Yeni mahalle mahallesinde 
Aralık eoblmda yeni 10 numaralı 
ahpp hanenin tamamı a~ arttmna
JB vu'edllmlf oldalunclan 15-7-835 
tarihine mUsadlf Pazartesi gtlnU sa
at H--16 J8 kadar dairede birinci 
arttırması lera edilecektir. 

Arttırma bedeli kıymeti muham· 
minenin ytlzde '15 fini buldufu tak· 
dlrde mUtterlsl Uzerlnde bırakılacak· 
tır. Akil takdirde en eon arttıranm 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 
on bet rtln mUddetle tecdit edlleeek 
30-7-835 tarihine mU..dlf Sah gU· 
nU aat 14 den 16 J8 kadar keza dai
nmlzde )'Bpılaeak Udncl a~ arttır
mumda artırma bedeli kıymeti mu
hammlnenfll 1'sde 75 flnl bulduğu 
takdirde •tlt 2280 numaralı kanun 
ahklmma tevfikan ıerl bırakılır. Sa
tıl peflncllr. Aritırma)'B lftlrak et
mek latefelderbı kıymeti muhamml
nenln yttzde 7,5 111Het1n•e pey akçesi 
veya mlllt bir bankama teminat mek· 
Jüiuau b~lan .u,ı.mc1ır. 
)lai1atl fQt"'ı aldt ohm)'an 

011111 nıımııır1 ue liıaniırı ııımmı uııı ı~ımı ııınıırı 
idarenin Eakiıehirdeki haıtaneainin bir ıenelik ihtiyacı olan a· 

ıatıda cinı miktarı ve muhammen bedelleri yazılı 4 ırup yiyecek 
ve içecek her grup ayrı ayn ihale edilmek üzere Hayd•rpatada gar 

binaıı dahilindeki 1 inci itletme komisyonu tarafından 28.6.35 cu -

ma pnü aaat 15 de açık ekailtme ile ,.tın alınacaktır. 

Bu ite ıirmek iati,.enlerin hizalarında yasılı muvakkat temi

uab vermeleri ve kanunun taJin ettili vesikalarla kanunun 4 iincü 

maddesi m~ibince bu ite airmefe manii kanuni bulunmadıima da· 
ir beyanname ile ya bizzat yeya aindencelderi taahhütlü teklif 

mktuplÜile eluiltme ıünü ıaatinden enel ! omiayona müracaatla

rı lbımdır. 

Bu ite ait prtnameler Eıkifehirde idare hastanesinden ve Hay

darpqada pr binası dahilindeki 1 inci iıletme komiıyonu tarafm -

dan parasız olarak verilecektir. (3236) 

Azami Muhammen muvakkat 

miktar bedeii teminatı 
Gurup 1: Ekmek 

2: Koyun eti 

3: (Süt 
(Yoturt 

4: Sadeyai 
Tu 

Teltehrir• 

12000 Jtı. 8 kurut 72 lira 

7000 " 40 ,, 210 ,, 

(irmik) 
Pirinç (Beypuan) 
Makarna (Çapa) 
Pirinç UDU (Çapa) 
Kuru ao1an 
Toz teker 
Kame tek• 
Çay .(1 inci neYİ) 
Beyaz peynir 
(Eclü.,e) 
Kura fasulye 
(Ayte kadm) 
Nohut (Karabiga} 
Bamya (Amasya) 
Mercimek ( yeıil) 

Domates 1&lçaaı 
Limon 
Zeytin yalı 
Kahve çekirdek 
Patates (an) 
Kuru üzüm 
irmik 
Un (çift ııfır) 

Yumurta 

3800 .. 10 " 72 " 
4000 " 15 ,, 72 " 
eoo ,,eo .. , 
350 " 10 ,, 
180 " 25 ,, 

800 ,, 20 ,, 
100 ,, 25 ,, 
200 ,, 40 " 
800 tt 5 ,, 
900 ,, 39 ,, 

900 ,, 42 " 
80 ,, 300 ,, 

400 ,, so " 
" 20 " 

250 
,. ıs ,, 

100 
30 " 120 il 

50 " 10 ,, 
120 " 30 ,, 

3500 A 21/ 2 
60 Kg. 40 Kur. 
24 " 110 ,, 

26() .. 71/ 2 .. 
300 " 30 ,. 

80 " 25 " 80,, 9,,, 
6000 A 1 ,, 

Muvalclrr t teminab 
184 lira 58 kanat 

ipotekli alaeaklarcla dller ali
kadaranm ve irtifak hakla N.hipleri· 
nln ba haklarını ve b118118fyle faiz ve 
muarlfe dair olan ldcllalarmı evrakı 
sabltelerl ile birlikte llln tarihinden 
itibaren nihayet yirmi sin zarfında 
ldtllkte dairemin bildirmeleri lhmı· 

::·.= ::~:U~ ıa:e~::!~ !inhisarlar U. MüdürlüOünden:I 
paylqmumdan hariç kalırlar. 

Müterakim vergi, tenvirlye, tanzi· 2000 kilo parfÖmen kifıdı. 17 / 8/ 935 puarteai aat 14 
fiyeden mtltenlllt belediye ruşumu \amaltı bızluı elektrik malzemesi 
medyana aiddlr. Daha fazla malft· ! nci kumı. 19/ 8/ 935 Ç&rf&lllba saat 14 
mat almak isteyenler 25-6-~ ta- Camaltı bısluı elektrik malzemesi 
rthlnden itibaren herkesin gorebil· 

. mest için dairede açık bulundurula· 2 nci kıımı. 24/ 8/ 935 puarteai aat 14 
cak arttırma prtnamesly1e 93'-2?A7 Çamaltı tuzluı elektrik malzemeai · 
No: lı dos)'Bya müracaatla mezktr 3 ncü kumı. 27/ 8/ 935 pel'fembe aat 15 
dosyada mevcut vesaiki görebilecek- 1 - idaremiz ihtiyacı için tar blameai mucibince yqkanda ,.azılı 
leri llAn olunur. (l2302) parfÖmen klpdı ile elektrik malse meai pazarlıkla ıatm alınacak-

.. Gençlik Tllsımı" 
SEKSÜLIN 

Eger iktldarsızhktan şiklyetci 
iseniz, egeı birçok ilaçlar 
ehpta hiç birinden tayda 
g6rmedlnizae size son bir 
TECRÜBE tavsiye edeceGlz. 

l(UTU8U 200 Kl'f. 

BEŞiR KEMAL · llAHIUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

br. 

Z- Şartnameleri her sün Ci balide Le•uım Ye mübayaat ıube
ıinden alınabilir. 

3 - Vermek iıtiyenlerin JUk anda ailterilen sün Ye saatlerde 
% 7,5 muvakkat aüvenme paralari le birlikte Cibalide Levuım ve Mü 
bayaat ıubeainde 1&tınalma komia yoaua miracaatlan (2619) 

POSTASI 
Spor Postası pazartesi günleri çıkacak 
En yeni haber, en bitaraf yazı Ye en tüzel resimler Spor 

Poataunciadır. 
Yurdun en çok o1mnan ba ıpor mecmaurm Pazartesi &Gn

leri mutlaka almız. 5 kunıttar. 

Dermatoloa, Veneroloa 

Dr. HAZIM 
Be1oila let. cacl. Bekar a. No. 9 

- Dalliliye Mütelaaam 

Pazardan bqka ıünlerde saat 
(2,5 dan 8) ya kadar lıtanbul Di-
vanyolundaki (118) numaralı hu· 

Jıtanbul ikinci lllda Memurlu· ı .ıup- a 81 uaı Sl ı ... u:ıııım aaa.< 
ıcw·-"'u: -.. .--, 81111 kabinesinde baatalanm kabul 
., ...... , 1 -nw -.punm• Z8 wpmml.rq ımr 

Mtlflla Naelnin ma•ema müracaat ·n sq wp111R118 !lnnl.n.t VIB-0 eder. 
eden Mlflenin istediil 708 lira alacak 1 /. mtlnazaalı ve halli malıkemeye ait i 'f.laqrg9 paıuyy ıo~ı'N 1 Muayenehane ve ev tdefonu 
oldafundan davada mümtaz olmak .ıoıJIOP ıwaqe:ıgm S!9 22396 yazlık telefonu Kandilli 
bere reddine lfila lclare hey'etince apoısaınrınq ı•na ntıS j ' 
karar verllm old ilAn olunur. ---• •"•-11

• • u mzo. 38, Beylerberi 48 • 

j 
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HAZiRAN 

Deniz gezintlmlzln 
gllnildür 

Pariste "1935 yılı Venüsü,, nü ıeçmek için kadınlar araıında müıa
baka yapıldığı gibi, geçen halta da "1935 yılı Apollonu,, müsabaka

sı yapılmıitı;. 

Müsabakaya giren yirmi kadar deli kanlı arasında yukarıda resmını 

gördüğünüz Marsel Rue. adlı beden terbiyesi hocaıı birinciliği ka
zanmı§, "En güzel vücutlu er kek,, ilan edilmiştir. 

'Akrobatik danslar yapan kızların 
yetiımeıi hiç te kolay değildir. 

Reıimlere bakınız, muallim, tale-

beıini nasıl hırpalıyor. 

Bu hoca Parislidir, eıkiden atlet
ti, daha ıonra atletizmde ıampi -

yon olmuıtur. On ıene evvel Ak 

robatik danı mektebi açmııtır. 

Gazetemiz 
Hergün çok sayfa1 
zengin miioderlcatlı 

VE 

S kuruştur 
~ 

Cenubi Amerikada, lngilizlerin ıümürgeıi (müıtemlekesi) Giyanada elmaı ve altın son zamanlarda 
pek çok bulunm ağa baılamı§tır. Bunun için o hava liye gidenler pek çoktur. 

Reıimlerimizde p civan tetkike git mi.ı olan bir heyetin reisi ile kanıı yerlilerle birlikte görülüyor. raka"' 
ncla ıolda güne§in yakıcı ıfıklann dan korunmak için bQ§lanna (Fil yaprağı) koymu§ yerlileri, ortaJd 
bulunan elmaslardan bir kaçını, Q.§ağıda, heyetin reiıi Amerikalı Savarenin karısını,. binecekleri 

kayığı, valtiz ederken görüyorııı nuz. 

Deniz gezintimiz 
• ................ PROGRAM ................ ~ 

8,10 Köprü, 8,35 UskiJdar, 8,55 
Kadrköy, 9,50 Büyükada, 11,20 
Yalova, 18,00 Yalova, 19,30 Bil· 
yükada, 20,20 Kadıköy, 20,40 
Köprü, 21,50 Büyükdere, 22,45 

Büyükdereden, 23,00 Beykoz, 
23,10 Yeniköy, 23.25 Kanlıca, 

2.'3,35 Anuadoluhisar, 23,50 Ar
navutköy, 24,00 {'engelköy, 24,20 
O~küdar, 24,35 Köprü ... 

...................... i.Ş:ri·RA·i<····ş"AR"T.LAR"i ................ __ _ 
@ Ellerinde iki senelik daimi okuyucu karbmız bulunanlar parasız 

iıtirak ederler. 
$ Ellerinde iki senelik daimi okuyucu kartımız bulunan okuyucula. 

rımız: yanlarında en çok dört ki!i getirebilirler ve bunların herbiı-i 
için seksener kuru! ücret verirler. (Pulu ve vergisi dahil). 

G) Ellerinde bir senelik daimi okuyucu kartı bulunanlar parasız itti· 
ı·ak ederler. Y anlannda en çok iki ki1i c,;etirebilirler ve bunhnn her 
u:ri için 90 ar kurut ücret verirler. (Pulu ve vergisi da::il). 

G) Ellerinde bir ayhk ku;:>on bulunanlar (90) kurut ücret öt:erle,, 
(Pulu ve vergisi dahil). Bt...1:: · yan:.:ı•-ınC::ı t 'r l' · ·, :Jl · · · ''ir· 
1"•, bunun için de aynca lCO kuruı öderlc?". 

G) Ellerinde ne davetiye ve ne de b ::- ı . · le · •. :~·on bulunnuyanlar 123 
kurut öderler. (Pulu ve vergisi dahil) 

Gezintimize İ!tİrak için timdiden hazırlanınız. Tam bir buçuk gün 
eğlenecek ve iyi birltatil geçirmiı olacaksınız .. 

X: 9 un tertip ettiği müsabaka-· 
da kazanırsanız hem eğlenmiş 
hem ~~ p~ı:-a kazanmış Ç>lacaksı-
nız · ~ · · · 

' __, -- --- -' \ ...,, ~ • ..,,,- , .... ~ .... ___, _.. - .......-,--; -..--f ---,_,,. - _,,,,. - --' __, 

'tf1i 
Plaj w deniz banyoları mcvsı 

geldi aayılabilir •. lıte ıize bıı ~11' 
nenin plaj kıya/etlerinden birı>•, 


