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Gazetemiz 
IIergUn çok sayfalı, 
ıengln münderleatlı 

VE 

S kuruştur ' 

Serseriler 
yatağı 

Yakında forma forma vermeye 
başlayacağımız (Ragutanrn oğ • 

• lu) nun sonudur. 

Telefon: 23872 16 Haziran 1935 PAZAR Sene: 4 . Sa),: ı2:H 
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Musolini Habeşlerle anlaşmıya mı 
mecbur kalıyor? 

Italyan askerlerini susuzluk 
ve hastalıklar kırıyor 

Mısırlılar: " Süveyş bizim
diri lngilizler ne karışıyor?,, 
diyorlar. 

ltaıyanlar: " lngilizler geçit 
başlarında jandarmahk ya
l>amaz! ,, diye itiraz ediyor 

VlEHi~ 
P©l~©ı 

K ® ffil ~ n WlYI ır<§l tY1 lfı1 aı y aı ır 
~Dmaımoştaıra ©>lfil~aırn faya 
~<aı IQ>®ll<OUy®IFil H~~eşDttll~a 

ırftlfil "alW lhı~ODını<eR 
Yazısı 2 inci sayfada· 

{Jıtte: Habq imparatoru; altta : lmpa -

rator yemek yerken; kafeslerde: lmpa • 
ratorun hudut boyuna gönderdiği söylenen yüz aslan kafesler içinde ... 

lngilterede 
tnüthiş bir tren 

kazası 

Feyizli yağmurlar 
başladı 

Memleketin her tarafında de -

vam eden kuraklrk buğday fiyat • 

!arının yükselımesine sebeb olmuş 
Londra, 16 - Gece yarısı ve t:iftçiyi epeyce düşündürmüştü .• 

lced' den gelen ekspres ile Karadeniz ha valisinde bir kaç 
Welvyngarden istasyonunda du-
l'~n posta trenine çarpmış, iki tren gündenberi faydalı yağmurlar 
hiribirlerinin içine girmiştir. yağmağa başlamıştır. Bu hasıl o · 

Resmi malfiımata göre 14 ölü, lan korkulan gidermiş ve her1kesin 
6Q Yaralı vardır. yü"';ünü güldürmüştür. 

Yunanistanda 

Saylavlar, Cumhuriyet 
and içcekler • e 

ıçın 

Eğer rejim değişirse, bu 
sefer de kralhk için tekrar 

yemin edecekler! 
(Yazısı 4 üncü sayfamızda) 

ı-G·e:·zi·N.Ti.MiZE .... 
: 

1 iŞTiRAK 
i edeceklere! 
i i 

~ Davetiye tevzii ve 
~ bilet satışı pazar-
~ test başlıyor 
= : • 

. 
23 Haziran Pazar günü Ya- ! 

loYaya yapilaca.k olan üçüncü j 
büyük deniz gezintimize işti- : 
rak etmek isteyen okuyucula- 5 
rımız, Pazartesi günü öğleden i 

= itibaren Ankara cadde~inde i 
Vakit kütüphanesine uğraya- 5 
rak daimi kart sahipleri da- E 
vetiyelerini ve yanlarında ge. i 

: tiı'ecekleri kimselere ait bilet- 5. 
e e leri ayni yerden satrn alabilir- 1 
i Jer. Satcşa çıkarılan biletler = 
• çok mahdut olduğundan geç 5 
5 kalınmaması lazımdır. İ : ; 
i Gezintimize dair i 
~ tafsilat ve prog- a . 1 . ; ! . ram 1 ncıde . e . ' ; = .................................. ll••••1a1a1uau1H1IAll 

Bugün lsviçrelilerle kar§ılQ§acak F enerbahçe takımının gözbebekle
ri Fikret, Bedii, Ycqar, Niyazi. 

lsviçre oyuncuları geldi 
~-2ii4iWJ!iiİ,.... s""tq yQg5 --- ,,____.'7LWWW1 -

Fene.rbahçe bugün 
Servet takımile 
karşılaşacak 

Kadıköy stadında Fenerbahçenln 
yıldUnümü de kutlulanaeak 

Dün yazdığımız gibi bugün F e
ner bahçe sıtadında saat 14,5 tan 
itibaren F enerbahçenin 27 inci 
yıldöni,imü kutlulanacaktır. 

Bu münasebetle Fenerbahçe bi
rinci futbol takımı da lsviçreniı-. 
Servet profesyonel takımile kar · 
şılaşacaktır. 

Dün beklendiği halde gelmi . 
yen, ve bir gazetenin gelmiye
ceğinden korktuğu Servet takımı 

bu sabah saat 10 da Romanya 
yolu ve Bulgarya vapurile gelm!ş 

bu suretle maçın yapılması kae: 
bir şekil almııtır. 

Servet takımı gayet kuvvetli 

bir tekilde gelmiş, ve yolda sar" 

sıhp yorulmamak için deniz yo · 
lunu tercih etmiştir. 

Bu itibarla Servet sahaya çok 

(Devamı 2 ncide) 

lstanbuldan Ankaraya 
15 Dakikada 
gitmek kabil olacak 

Amerikaf ı tek gözlü 
tayyareci nihayet, 
hava tabakalarının 
üstünde uçmıya 

muvaffak oldu · 
Temin edilen sür'at 

şaşırtıcıdır 
Burbank, (Kaliforniya) -

Amerikalı tayyareci Viley PPst bu 
sabah Stratosfer yani hava taba -
kalarının üst yofo ile Nevyorka uç 
muştur. 

Katettiği mesafe 2450 mil-
dir. 

Stratosferde uçabilmenin ne 

kadar önemli (mühim) bir hadi· 
se olduğunu aşağıdaki sabrları 

okuduktan sonra anlıyacaksı • 
mz. 

(Devamı 2 ncide) 

Bundan evvel üç kere Stratos- :"! ... ..-.. -.................................................. ! 

fer .. yolu ile ~erik~da batıdan ~ lngiliz Krah ~ 
doguya uçmak ıstemışse de mu- : : 

vaffak olamamıştı. ..iyine hastalandıi 
~ :of. :(. 

Viley Post, sol gözünü kaybet
miş cesur bir tayyarecidir. Sene· 
lerdenberi stratosferde tayyare i
le uçmak için tecrübeler yapı

yordu. 3on gelen telgraf bu tec
rübelerinde nihayet muvaffak '.>!-

Londra 15 - lngiliz kralının 
rahatsızlığı dolayrsiy)e, doktor -
lar kendisinin iki hafta içerde 
kalmasını öğüt vermişlerdir. 

Kralın sıhhati hakkmda neş -
redilen bültende bu dinlenme -
. "'k• h f d "' ı duğunu gösteriyor. Bu itibarla nın ı ı a ta an aşagı o amı-

tayyarecilik alemi Viley Postun yacağı,, kral doktorları tarafın · ! 
sayesinde bir adım daha atmı1 o- i dan ilan edilmektedir. i 
1 

;o•••uıu ....... u•••nı U•IU.Jlu••••••.aıuauıaaıu ..... 
uyor. 
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Musolini Habeşlilerle 
anlaşmaya mecbur 

mu kalıyor 

SERVET 
geldi 

(Baştarafı 1 incide)' 
kuvvetli bir tekilde çıkacak, ve 
Fener bahçeyi muhakkak surette 
yenmek azmile oynayacaktır. 

Son dakika 

Romanya Sovyetlerle 
misak imazalıyor 

Bu sabah gelen İngilizce gazete
lerden "Dcy'li Herald,, (Musolini 
Habeşistana sulh teklifinde bulu -
nuyor) başlığı altında Londradaki 
İtalya elçisi Grandinin Romaya 
gitmesi ve Habeşistanda yeni bir 
demiryolu meteleainden hah.ede
rek kendi diplomat muhabirinin 
bir yazısını neıretmektedir. 

Deyli Heralıcl yazıcısı diyor ki: 
"ltalya - Haıbeş anlaımazlığmı 

kotarmak (halletmek) için Lon • 
d~a, Pariı, ve Romada yeni bir 
plin düıünüldüğünü haber aldun. 
Londradaki İtalyan elçisi Senyör 
Grandinin Rom&ya gidip hükUme
tine danışmasını da buna atfet • 
mek mümkündür. 

Aslen bir ltalyan mcmbamdan 
atdığım haber tudur: 

Ortada, İtalyanın Habeşistana 
kartı belli başlı taahhütlerde bu • 
lunması dütünceai vardır. Bu dü·· 
şünceye göre, ltalya, Habetistana 
karşı süel {askeri) tedbirler almı • 
yacağma söz verecek ve hudud 
meselesini hakem usuliyle baıara
caktrr. 

Buna kartılık, Haıbetiıtanın da, 
Italyaya Haheşiıtanda bir demir -
yolu yaptımıak imtiyazını vermesi 
lazım gelmektedir. 

Bu demiryolu Kızıl denizdeki 
ltnlynn lir.-..anı olan Musova'dan, 
Habeşistanı kat'e::le:-ek Magadok· 
roya kadar uzanacaktır. Maga· 
dokro da İtalyan Somt.lisinin 1i -
manıdır. 

Bu demiryolu, H~ittanm 
me:-kc=i o!an Adi~abaha ıebrinin 
g(l ın~.a ~tcektir. Bu surette 
içerisinde ltalyan!arm da hiasesi 
bulunan ve Adisababadan Cibut.i -
ye uzanan Fransız dcmiryolu ile 
tckatü cbniyeccktir. 

İtalyanlar, böyle bir imtiy.azm 
1928 muahedesine göre Ha:beşis • 
tanın İtalyanlara gö_ster:meği va -
dettikleri ekonomik ve tecimsel 
(iktıaadi ve ticari) kolaylıkların 

tahakkuıku demek olacağı kana -
atindedirler. Bu vaid, ltalyanların 
dediği.ne göre hiç bir zaman tu -
tulmamıftır. 

Bu tuavurun 1906 da lnciltere, 
Fransa ve ltalya arumda yapılmıt 
oİan muahedeye de uygun düşece
ği ileri aürülüyor. Bu muahede, 
Habetiıtanın erkinliiini O.atikli • 
li~i) tanımakla beraber Eritre ile 
ltalyan Somalili aruındaki, Adi .. 
aababanm ıarbmdaki nahiyede 
ltalyan menafiini tudik etmiştir. 

Fakat İtalya bir ıey daha isti· 
yor. Ve itte, bütün bu planın ka -
rar nokta11 olacaktır. 

İtalyan, Habetistandaki ahvali 
göz ö'rt-üncle tutarak, mevzuu hah -
solan demiryolunun selameti için, 
trpkı Sovyetlerin Mançurya boyun
ca Çin Şark demiryollarmı yaptır
dığı zaman aldığı tedbiri almak is
temektedir. 

Yani, hattın iki yanında bir 
"demiryolu mmta:kaıı,, o1acaktır. 

Ve bu, muayyen bazı aebebler do -
lay11iyle, inziıbat altma alınacak -
tır. Ve inzibatı da İtalyanlar te • 
min edecektir. 

Haber verildiğine göre Frantız 
hÜkUmeti, bu teklife çok mütema • 
yildir. İngiliz hükUmeti, ltalyan • 
ların bu teklifini "tetkik,, etmek -.. 
tedir. 

Habetistan hük\imeti.nin noktai 
nazan, a~adıfmıa göre henüz 
belli değildir.,, 

. 
Vahib Pa•a 

Omıanb paplarmdan Ydıib 

Patanın Habeş ordularına bat ku· 
man olduğu bildirilmekte ve bu a
damın tahsı merak uyandırmak -
tar.dı. 

Vehib Paşanın kendi milletine 
yar olmadığı için baıkalarına da 
hayn dokunmayacağını ıu Ankara 
telırafmdan anlarsınız: 

Ankara, 15 (A.A.) -Vehib 
Pata lıtiklal mücadelesinin baş -
langıcındanberi Türkiyeden çık -
mıt ve binbir maceraya girnıit bir 
adamdır. Memleketinden batka 
her emele hizmet edecek bir yara
tılııtadır. Ve Türk vatandatlrim -
dan bir çoli seneler evvel iakat e -
dilmiştir. 

lngillzlerin bo~az
ları kapama işi 

karşısında italya •• 
Londra 1251, nobel sulh mükıi-

f atını almıt olan Sir Norman Ange 
Hn "Süveyti kapatma,, siya!aıı -
nı tasvip eden bir söylevi ltalyan 
gazetelerinde {iddetli protesto -
lara yol açtı. 

Sir Norman Angel'in dütünütü 
§Öyledir: 

"İtalyan - Habef çekitmesin
de uluslar sosyetesi işe karıfarak 
Süveyf kanalr:ıı ltalyan gemile-

Fakat İstanbul f&mpiyonunun 
da yıldönümleri olmak münaıe· 
betile çok cand:ın oynıyacakları 

muhakkaktır. Bu itibarla maç fev 
kalade heyecanlı ve zevkli ola
caktır. 

Sarı lacivertlilere 27 inci yıl
dönümlerini Sefveti yenmek su -
retile büyük bir muvaffakıyetle 

batarmalarını temenni ederiz. 

Ankarada Beşiktaş 
gaJlb 

Ankara, 15 (A.A.) - Ankara
da iki maç yapmak üzere gelen 
Beşiktaş jimnastik kulübü buıün 
çok kalabalık bir seyirci önünde 
ilk maçını Ankaraıücü ile yap
tı. 

Çok güzel bir oyun oynayan 
Be,iktatlılar birinci devrede dört 
ve ikinci devrede de dört ıol ata
rak ııf ıra kartı ıekiz golle rakip
lerini yenmitlerdir. 

Beşiktat takımı bugün de An
kara şampiyonu Çankaya ile kar
tılaşacaktır. 

İstabul üç.ün1:üsünü bu muvaf • 
fakıyetinden dolayı tebrik ede
riz. 

Inıilizce "Niyua Kronikl11 ıaze
teıinde okunmuttur: 

Bükref, (ÇaI'§amba) - Roman
ya, bir iki güne kadar, Sovyet Rus· 

ya ile, bir kartılıkh yardım miı.ıiı 
imzalayacaktır. Bu misak Çekoılo-

vak • Sovyet mieakının ayni ola • 
caktır. - .(Royter) 

Istanbuldan Anka
raya 15 dakikada 

gitmek kabil olacak 
(Baştarafı 1 incide) 1 

Şimdiye kadar tayyareler ha -
vada en fazla 400 - 450 kilo
metre yapabiliyorlardı. Havanın ı 
mukr. vemetinden dolayı daha 
yüksek bir sürat elde edilmesi im.
kansız ıörülüyordu. 

Viley Post havada uçmak için 
daha yükseklere, havanın kefa· 
fetini gaybettifi, ve 43 tazyikin 
çok azaldığı mıntakalara, yani 
Stratoıferde uçmayı dütündü. Bu 
rada havanın kesafeti gayet azal
dığından tayyare uçarken kartı -
laıaca.ğı mukavemet te o derece 
az olacaktı. 

tayyarelere korkmadan bindi. TaJ 
yik azhfı, ve donmak tehlikesine 
kartı dalgıç elbisesine benziyerı 
tulumlara girdi. Ve tek gözlü ol· 
masının verdiii bütün mütkülle
re kahramanca göiüs gererek ç•· 
bımakta devam etti. 

Bir çok kimseler onun bu ç.a· 
lıımalarına dudak büktüler, ehelll 

m ... yet vermediler. Fakat o bun • 
dan yılmadı. Bir çok defalar tay· 
yaresile düttü, ölüme ıürtünere1' 
kurtuldu. 

Gene bir çok tecrübelerinde 

rine kapamalıdır,, . -------------

Bunun üzerine ltalyan gazete- izmirde Beş 
Binaenaleyh, adi havada saat

te 100 kilometre ile uçan bir tay
yare orada ayni kuvveti ıarf ede
rek 500 kilometre ile uçabilecek-

yüzde yüz muvaff akıyetaizliklerle 
kartılattı. Fakat böyle uğrata ui· 
raıa en sonunda muvaffak oldu. 

leri Süveyş kanalının ve diğer 
boğazların uluslar kurumu elin - yangın 
de bir alet olamıyacağını ileri aÜ· ti .• 

Tayyareciliğin bundan sonra 
oynayacağı rol, büsbütün değiıe
cektir. Meaeli. bir stratosfer taf• 

Geçen gün lzmirde bir gece 
ı üyor. Böyle olursa, "Bütün bo-

içinde bet yangm olmuı ve halk 
ğazlar rejimi değiımelidir,, diyor- heyecana dÜfDlii!tür· Havamn pek 

Fakat giriıtiği tecrübeler çok yareıile buradan I.:ondraya bir i· 
ki saatte, İstanbuldan Ankaray• 
on bet dakikada ıidilebilecek "' 
tir. 

lar. 1ert o1maıma rağmen itfaiyenin 
İtalyan gaz~telerinden Gior-

tehlikeli idi. Düımek ve parçe • 
lanmak tehlikeıinden baıka az 
tazyiklerde, haıtalanmak, hatti a
ni olar~k kalp Cl~rm~sından öl
mek tehlikeleri bile vardı. · 

nale D'İtalia artık ne Cebelitarık fedakirane gayreti saye.inde 
ne de Süveyt kanalında İngili"G yangm aöndürülmÜflÜJ'. Y"&Dlın • 
bayraklarının ve toplarının ve as- lardan birinıde bet tane dükkan 

Bunun gerek iktisadi cephede. 
gerekse harp noktai nazarından 
ne kadar büyük bir ıey olduid 
meydandadır. kerlerinin ye.·i olmadığını yaz.dık yanmııtır. 

tan sonra şöyle demektedir : 

Hiç tecrübe edilmemit stra-
tosferde uçabilmek için yapılmq 

--o-

Bir g~ev . Suikastçıların bUyleslf "Yeri yoldur. Çünkü, dünyada 
hiç bir memlP&et, uluslar kurumu 
jandarmalığlllm tek bir devlete 
verilmesini kel.bul edemez.,, 

Giornale D'ftalia, boğazların 
yalnız ltalyayf.l değil, öteki dev
letlere karıı da. ve bunlar ara
sında "geçm\~t~ olduğu gibi Af· 
rika ve Asya rr.emleketlerile ola 
bilecek ihtilaflarda lngiltereye 
kartı da, ilerde kapatılması lazım 
geleceğini,, y.umaktadır. 

Süveyş için Mısır 
ne diyor? 

Süveyş kanalının kapatılması 

nazariyesi birdenbire Muıra do
kunmaya batlamıt ve Mııır gaze
teleri bu mevzu üzerine yazılar 
neşrine giritmişlerdir. 

Bu arada, Elbelağ adlı Mısır 
gazetesi, lngil:-ı gazetelerince 
ileri ıürülen "Süveyt kanalını ka
pama,, düıüncesini ele alırken: 
"Süveyt kanalının gerek barıı, 
gerek harp ve tecim (ticaret) ge
milerine açık bulundurulması ge
rektir,, diyor. 

Ve bunu 1888 tarihinde yapıl
mıt bir anlatma icabı olarak göa· 
teriyor. 

Sonra, Süveıytten gemileri iıte
dikleri gibi geçirmek itinin İngi -
lizlere ait olm1ldığını anlatan bu 
yazı §Öyle bitmektedir: 

Gemilerin Süveyt kanalından 

özgür (ıerbest) olarak geçmeleri
ni sağlamak (temin etnı.?k) ııı, 
Mısır hükiimelinin kuvvetlerine 
düıer.,, 

At'rlkaya ıtalyan 
sevklyatı nasıl 

oluyor? 
lngilizce .(Deyli Ekspres). ıaze-

Omah~, 16 (Şımali ~meriıka- de gUrOlmemlştlr 
da) - İkı haftadan lberı devam N k 5 (A A ) 50 000 

Bulgaristanla 
ticari anlaşma d - 1 • • evyor , 1 . . - 2 • e en uamvaY. ame esı grevı va- .. . b , _____ I 

1 
..1 Am .,_ 

h . b" h' ı .. b 1 uyeaı uruııan r anua - en"an ım ır ma ıyet a maga at a- . . 
t H,!J1_t'J:. et .. ft "d .1.. kunmılarından sekız tanesı Vale. 

Bulıariatan ile memleketimiı 
ara11nda imzalanan yeni ticaret 
aıitaımumın tatbikine bqlanmq· 
tır. Anlqmanın eaulan tunlar• 
dır: 

mıt u. UJ(um or ı are ı an . . 
t · t' p ı· "- Ik ·· · t ra hükumetıni dnirmek amacıyle e mıt ır. o 11 na uzerıne a et . 
tm. b" k' · · '"ld" ·· b' k bır yangın& (ıuiıkut) hazırlamak. e tf, ır ıııyı o urmUf ır ço d l 

k . . . d 1 ta ır ar. 
ıtıyı e yara amıttır. 

lesinin İtalyan müstemlekesi E
ritreye gönderdiği bir aytar (mu
habir) ıöyle yazıyor: 

"Ot d " ı· · ur ugum o~ ın penceresın· 
den denize bakınca büyüklükleri 
20 bin ile 50 bin ton arasında de
ğiten 40 kadar İtalyan gemisi gö
rüyorum. Buu1ar, aıker ve harp 
levazımı ile doludur.,, 

"Birdenbire, tasvir edilemiye -
cek kadar kalabalıklatan Eritre 

susuzluk içinde kıvranmaktadır. 

Bu pek mühim mesele, İtalyan ku
mandanlannı derin derin düşün -
dürüyor. 

Buraya Adenden pek büyük 
fedakarlıklar ve güçlüklerle ıu 
getirilmektedir. Askerler arasın-

da dizanteri, Malarya ve güneı 
çarpması gibi hastalıklar büyük 
zayiat verdirmektedir.,, 

italyaya glrmlyen 
ingiliz gazeteleri 
İtalyan hükumeti ltalya hak· 

kındaki bazı yazıları yüzünden 
Mançister gardiyan, Sandey Eks
preı, İvning Standard ve Deyli 
Herald gazetelerini ltalyaya ıok
mamaktadır. 

Bir Amerikan gazetesi muha -
biri de İtalyadan dıtarı çıkanl
Dllfbr • 

Y angınçılar İrlanda cümhurluk 
ordusunun· kuvvetlerine güven -
mektedirler. 

Dün akıam elebqılanndan 17 
kiti Nevyork otellerinden birinde 
toplanmıtlardır. Bunlar 500 bin İr· 

~ 

landa - Amertkahrun paraca yar -
dımIDı elde ettiıklerini söylüyorlar. 

-0--

Gökten dUşen taş 
Atinadan bildirildiğine göre 

Mepıraya gökten biiyük bir taı 
diişmüttür. Tatın düşerken çıkar -
dıpı gürültü halkı günlerce korku ..... 
içinde bırakmqtır. 

-0--

Türkiye bir numaralı listede ya• 
zıh olan malları miktar tahdid et• 
meden Bulgaristana ihrac edebile
cektir. Buna mukabil Bulgari• • 
tanda üç numaralı listede y&Zdı 
olan mallarını miktar tahdid etnıe"" 
den memleketimize ithal edebile • 
cektir. 

ithalat ve ihracat mütekabil ta • 
kas usuliyle her iki tarafın arazisi• 
ne serbe.tçe girecektir. Anla~ 
bir yıl içindir. Müddetin hitamın • 
da her iki taraf da isterlerae anlat" 
ma devam edebilir. 

Takas muamelesi iki memleke • 
tin aali.hiyettan· ma.kamlarınııı 

Kurtlu kiraz muvafakatleri ile verilecek ınü,.. 
Havaların fena ritmeıi bu te· adeye tabi tutulacak_ ve aoft fiy• • 

ne kirazların az ve fena yetiı- tına göre heıab edilecektir. 
mesine sebep olmut ve kirazlar Üç bin lira ve 2400 levadan at•• 
§İmdiden kurtlanmağa baılamıt • ğı kıymette itler için salihiyett-r 
t makamakta verilecek iki nü•h•I• 
ır. 

beyanname ile iktifa edilecektir. 
Şerimizde kirazın kiloıu bet 933 tar~hinc:le imza edilmit 0 Jall 

kuruttan on kuru•a kadar satıl - taıkaı mukavelenamesi gelme tatİ" 
makta olmasıruA. rağmen hiç te hinden itiıbaren üç ay daha uzatıl • 
rağbette değildir. mıttır. Takas yoliyle TürkiyeYe 

Belediye kurtlu kirazların hal- ithal edilmit 100 bin Türk )iralı1' 
ka satılmaması için faaliyete pirince mukabil Bulgariatana tıer 
geçmiı ve bunları toplıyarak de- biri eUi bin lira kıymette balık •' 
nize döktürmüttür. Toplanan ki- zeytin ihrac etmekbusuıaunda Tiif' 
razlar bin kilodan fazladır. kiye ıerbest kalacaktır. ~ 

Kiraz tacirleri bu kirazların ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!d?' 
denize dökülmiyerek inhiaar ida- çin satın alınmaıını istemektedir 
reai tarafından ispirto istihsali i- ler. 
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ICabvelerde okunan 
gazeteler 

- Haptuuu ..• 
Bir daha •.•• 
Bir daha .... 
Bir daha: 
- HapfUUU. •• 
Aman, ne aluıntdı, ne tıbmldı 

~un bu .. 
Kahvede oturmuttuk; ona bay .. 

•etle ve hayli de tibinti ile bakı .. 
Jorduk .• Elleri de ne pia yarabbi ••• 
t rrnaklan matemli matemli .•. 

Siıaradıan mı, yoksa bqb feY• 
elen mi, Anah bilir, her nedense 
~an iri parmaklariyle bir ıa .. 
teteyi yakalam11, çil miyyop ıöz • 
lerini yaklafbrarak hem okumaia 
Çabalıyor, (bu haliyle limiaeli, • 
'-'tenli • böceklere .benziyor) hem 
de, hapfU babam haptuuu ! . 

En nihayet, dayanamıyarak, ar • 
lca "!lllZI dönerek oturduk.. içimde 
Öyle bir biı uyanıyordu ki, "bir 
tarafta bir map bulayım, fu ada .. 
lllı, emesinden yakalayarak, elin· 
deki •azete ile birlikte kapı dqarı 
edeyim!,, diyordum.. Ve, kahYe 
batkı cla böylelilde ıu mikrop yu .. 

"•smdan kurtuleun.. • 
Bir aralık aeıi kesildi.. Batımı 

~v·r:.p bU~mı ki, meler, herif, o-

t• :!an ııWlle çekilmemiı mi?. Ye
li!1e ba1ica biri ,ehnit .• Zayif, na· 
bif, piif diye üflesen denilecek bir 
•enç ..• 

Terkos 
bu gece 
kesiliyor 

Sular, yann gece 

1 

Çingeneler 
(V ci .. Nu) ya: 

Evveliıi günkü (HABER) de 

Gayri• mübadı· Bera Salukuleye ıittilini, orada ıör-
~ düklerini anlatıyordun! .. Çingene-• d leri &deta mietik bir aevıi ile sev· 

Yenı en para diiinit6ylediiinbaldedemekıim 
diye kadar ömründe Sululnıleyi ilk 

da ~tılacak defa ıördün ha! Vah zavallı (Va .. 
f§.A. NG) cak Yalı!. Öyle ise ıen, çin • 

yine kesilecek ıeneleri hu kadar eevdiiin halde 

Artıkkeıilmeaineahımaiabq:. Yakında verı·ıecek olan bu para ltta~çinaeneleriYe .••tanbul_
ladıPnız T erkos .Warı baıün • • • • • • l dakı çmpne maballe~en, ~tlen, 
ıene keailecektir. Fakat Sular yuzde yırml nısbetınde 018C8k i::~.::ı=.ar-:1:;!.::~e~=~: 
idaresi bu defa 1U • itinde daha çmıarlan hakkında henüz pek 
tedbirli dananmıf ve auyu ıece • Hükamet ıayri mübadillere 1 memiftir. F.mir ıelince derhal tn- toymUflUn ! •• 
liri keameie karar yermiftir. Yani ikinci tertib tasfiye vesikalarına ziata bqlanacaktır. Eauen pyri Sululmleyi ömriincle ilk defa 
T erkoa mualuklannclan iki ıece karfıbk olarak vesikalar muhtevi • mübadillerin en anemli kıamı la • rördüiüne bakılma anlatılan ıen 

yatının yüzde yirmwi niıbetinde tanbul ve lzmirde bulunmaktadır. 
aaat Jinni birden aabah aaat bete Ayvanaarayı, KasanP&fayı, Bü· 

para daiilmaaı baklanda Ziraat Gayri mübadiller bu arada em- ..::.1..d 0.lriid Taka 
kadar au yerine, bütün lıtanbullu· Bankaaına emir vermiıtir. Bu ha· lik itlerinin, bilhuaa emli.k aatı.. T~dakeı:eyi, lü ··f·aı~' h" b!lmmi.n al· 
ı b"ld"Jt.: L• • "-Tn ... ,, aeai be · . b d"ll mel 1i bn ı çöp "iü ı an ıç ı ıyor· ann ı ••• uır. r gayrı mıU a ı er araa a ıon· ımın tanzimi ve asıl kıymetli em ".. H_. ·ı · f ı ı • ·c1ec ı· dematir aun.. ~e aepetçı enn, acı arm, 
lf

1 
e ız, · euz bir ıevinç uyandırmıı ve uzun kin bir an enel aabta çıkarılması- kalpazanların, mqacdarm eaki a· 

Sular ldareainin ıuyun ıeceleri ke umanclanberi ıayrimübadillerin nı, komiayon emrinde bulunan 30 yıcı ve maymuncuların yaz mev • 
ailecetini tmıin etm•İne rapaen idare heyetlerini bir it yapama • bin lnciliz lirasmm vaziyetinin ta• ıimlerincle dol&fbldarı yerleri on .. 
biz, latanbUNulara her zamanki ıi· malda itham ettiren ve konsreler- yinini i.atemektedirler. • ların ekin biçme ve harman aavur-
bi ıene ihtiyatlı danamnalarmı de fırtınalar yaratan tebeplerden Bu meselelerin de ayın 27 ma &lemlerinin biç farkında de .. 

tavsiye ederiz. 
o 

Stattstlk genel 
dlrektUrtl 

Statiatik ıenel direktör vekili 
Celil Aybar dün Yiliyete ıiderek 

nüfus yanını itleriyle uirapnqtır · 
Celil yarın Ankaraya ıidecektir. 

biri ortadan kalkmlflır. ıinde yapılacak konsreler de Hi • iilain .. 
Maamafih bu buauata l1tanbul yük gürükülere sebebiyet Yer ile • Hmı yalnız sen mi ya? Bunla· .. 

Ziraat Bankasına henüz emir ıel • ceii anlatılmaktadır. nn, bu aaydıklanmın tam farkın. 

Ekmek ftatları 
da olan bana kaç kiti ptere
hilinin? 

Rahmetli uatamız Ahmed Ra· 
aim ile ıene J&f&Y&n ve daha çok Kilo başında 30 • 40 ,.,.meamıcanclanözlediiimizHü 

Para artacak MJİn Rahminin bunlara dair yaz· 
clıldan tek tük ye çok canlı yazılar --O-- r 

mn JI M idi bir tarafa bırakılacak oluraa biz. 
Sıcak, ııcak eLmek ve taze, pey- 1 une e ec ye Varın borsada bir komisyon toplanıp deki çnicenelere Ye çinıenelerin 

"ir aım", demin piı adamm akaır- kUyO ara!lında ekmek narkını teshil edecek hayatlarına dair yazılm" dotna 
clıtı, öbürdüğü ıazetenia üzerine tramvay diiriilt batka bir tek yazı yoktur. 
~OYmUf, yiyor, zaw.Uı.. • Bu yılın buiday YUiyeti, bor- lunda bir karara Yal'IDlflardır. Banlar haWcmda eekiden ara •ıra 

Tünelle Mecidiyeköyü arumda d f. ti ..:ıL--•· • h k'-Ondan IODI'&, bir çok kimseler aa a ıya ann T ~111 a 11;•n· Bu buıuata önümüzdek; on yuıtnHt benim bazı parça yazda. 
ha, nyni gazeteyi ellediler .. Ki· yeni bir tranway aeferi bqlamıt • da aon ıünlerde ortada dönen bet günün milhıul üzerinde ıöı· nm varaa da bunlar da bizdeki 
~ pa~au, alqamı -~~....,.. ~. Alınacak Df4İceye ıör• bu •e • aazler ve itin büyütülmesinden tereceji teaire söre kain (kati) çinseneleri ve onlarm ~ 
'-rı kesildi... fer daimi aarette ifletllip •qa it.. aoma o1iuyucu1üi"iiiiiif1iiher ft. bir karar verilecektir. nı tmı" ilNIM•Dlll ltir .arette 

• • • Jetlemiyeceii hakkında bir karar relim ki maalesef ekmek fiya ~1a· • • • .Psteren ,eyler cletilclir. 
, Bu yazıyı kendi gazetemin ıürü· verilecektir. rı bir miktar yüluelecektir. 

8
. ı.... .. d be . ..:~L--bne- Bwuıla braber niyetim, bu Jün 

"iinü temin etmek için bir menfa· --c>-w Maamafih bu yiikaeliı timdmk ır ~ ıuu en rı Tua.c )erde çniıenelere ve onların yqa-
't endifeeiyle yamııyorum.. Zira, Vol paralan yanlış iinümüzdeki yılm buiday ınMau· ie JUZ tutan buidaylar, dün D- yqlanna, ımıflarma, eilenceleri-
~ aaatte çıktıi111tız için bizi al• tahakkuk lü ile pekte ilitikli değİldir Ye tikrarJı bir duruma ıirmif, Ye Pİ• ne, ÇJDlar)arma dair uzunca bir 
~ ve iaabet ederler. Böylelikle ettlrlllvormua bunu her yıbn rekolte mevı•ml yasada 50 ton yumupk buidaJ yazı yumaktır. O yazım çılmıaia 
bir mikrop nakili olmaktan kurtu • " Y aonunda ıörülmesi normal o1an 6 kurut t O paradan, 25 ton lerl batiaymca aenin ıihi hu itin bü· 
~ Yol paral&l'llUD yanllf ~akkuk bir yübelif aaymak lbnndır buiday da s ~ruf on paradan tün meraldılan yepyeni, capcanlı 

Filhakika, elden ele dolatan kl- ettirildiii ve cetwllere yanlq ka • Boraa ve belediye mabafil•Dil• aablmqtır. ve çok renkli bir bqka alem My • 

lı~lar, mikroplan en iyi geçiren yitler yaplldılı ıörülmüftilr. Bele· yapılan tahminlere röre ektuek Aynca dün ıehrimize de Sam- retmele bqlayacaklardır. 
"-çlardır (YudatardD'). Birçok diye bafbn Yelrilliji tarafından fiyatlarma ıimdilik konulmuı ıundan 384 ton buiday ıelmittir. O. C. Kayguu 
hlıirlerin taıbaylıklan (belediye- dün tui>elere bir yayllD söncleril • llzım ıelen en çok fiyat enel\Jıı· fiyatlarm müıtakar kalması ae .. K d k 
Itri), kahYelerin gazete almaımı mit, merde olanlarla bet çocuk"' den 30 - 40 para farklı olauk beplerinden biri de budur. uyu an çı an 
~, ınu.terilere oimtmumt menet· hılarm, talebeler, yqı 18 den &f&• tır. Fakat bu zammın hakikt fiyatların v\Uuelmeai üzerine k k f 1 
tilderini bilirim. Bizde bir müza • iı Ye 61 den yukarı, olanlar hak • miktan yann boraada yapıla- Eyüp ıibi ba" aemtlerde din eşe a a arı 
)a..1 bil bel d" d ..__ ı:.._ ı_ı_..1.. • 1 cak tetkikatla taavvi;n edecektir. E k k 1 ~e 91yaaın1 e, e ıye eze• kmcla yol Yfll'Iİsi ~-ettıri .. u - fmncılar az ekmek çıkanmflar, fe asap an 
i.~e ettinneden ıattınnayor .. Her memeai bilclirilmiftir. Yann akpm üzeri latanbul ö- bunun üzerine halle ekmek hul· tarafından afılmıa 
~de, elden ele dolqan kiiıtlar, 0 konomi direktörü Aaım Süreyva makta ıılanb celmaıt" tir. Ecl!--•- _..ı_._. Sultan ahay•l• 
.,.., kullanılm11 eıyadan daha az h ) k mn baflrenbiı altında narh k~ uneMp1UaKı m "' 
~ delildir. Vapurlarda 8 misyonu toplanacak ve ekmejin -o- lesinde ıeçenlenle bir etek aalha • 

.,._,._ tarifesi narhını teabit edecektir. Çlftllktekl Eroin neai meydana çıkanldıimı bütün 
~velerin ıazete almumı fabrikası tafıilitiyle yazmııtık. Şimdi de ~k, yalnız aıhhate faydalı Denizde yolcu tafım& YMltaları Diler taraftan Öfrendiiimtze ~İk ki pne ayni mahallede 

-."'llatda kalmıyacalrtır. Gazetele.. tirkederi ucu halk biletlerinin ıöre, huiday darlıtı itini 13'1.,_ Bakırköy civarındaki çiftlikte tamir edilmetke olan cami avlu. 
"iaa lllabtaç olduktarı aüriiıme de cumartesi ıünü öileden aonra bat· nüne alan &konomi ziraat ve iç it- meydana çıkarılan eroin fahrilcuı ıundaki kuyUııun içinde üç dört 
~ eclecektir. Burada, t._r- l.una11Dı kabul etmitlerdir. Bu hu- leri bakanlıkları Ziraat Banka • itile alikab Sultan ilminde bir ka- tane etek kafası ve etek kemikleri 
~ı (HABER) in bunclen IUSta yakında kesin (kat'I) karar ımm elindeki ıtokun münaaip d~la Etref imıinde biriıi daha ya• çıkanlmıttır. EYYelki ıün kuyuyu 
~ili bir istifade JOlctur. Terilecektir. tekilde piyasaya çıkarılması Y~ kalanmqtır. ayıklayan amele bu qek kafaları-

'iı t taı ~·-~·, f Ş E H ..,. ı· N D E R D L E R ı· - :; :17~::.!:-"::1ab:::: ya ro e es as 1 ıörenler önce buna bir hayli .. , .. 
lstanbul Halkevinden: mıtlar, ve aonrada bu etek kafala· 
~ Temtit ,abemizde amatör o- 1 e d t ı L~ JetittirihneküzereBayanve Garson ar kıme er yansın ar :ı;ı.;!·:;:·:ı:.e:!':.; 
~&!'dan iirenici (talebe) alına· ani 

• 9 Haziran tarilıli pzetemlzin sene bu dertler sUtu. nun ilurlne beld arkada,Zarımın ganında fena halde olduianu amqlardır. 
a - AJmacak öjrenicilerin or • nanda Edlrnekapıda pnon Mazaff erin sözlerini yaz. tahkir etti. --o-. 
"~ bitirmiıolmalanıerektir. nuttık. Muaffer, pnonlar cemiyetinden acı acı tlkl· Ceınlget rmlmlzin benl • fBldlde talaldr e~ Vela kul0b0n8n 

a.._ Yoklama acmunclaabnacak ret ediyor ve bu ceml7etln pnonlardan para almak· lıalckı l1G1' mıdır~ Ben, ce,,.,..,4n biıtlen ,,.,.. almaitaa kongresi 
~aa•cla (15den30) liraya tan bafka bir 1' yapmaclıimı llÖylUrordu. bafka bir Jeli """""""'ını IÖl/krnek ve 6-Uan ffki,et Vefa idman Yurdu Genel yas• ... 8-. ı etmek hakkına malik delil mll/Ült~ 
\; Jlara (5 den 15) liraya ka • Garson Muzaffer din tekrar matbaamıza seldi, ve Buna mukabU kdllp Bahtı Ue ikinci ,,,.,,, kdtlbiıuna· ganlığmdan: 

'ol puuı da ffl'iiecelmr. bizi cidden hayretlere dtlfUren aplıdakt Bizleri IÖyledi: mui Cemal bana karfl çok nazikdne muamele dtUu. Yurdumuzun aenelik Jcoaıreal 
t ..._ Yazıhnalr iateyenlerin her - liri (lln evM 11anonltır fflftlıletüukn bir nwktup 30 • 8 • 935 tarihine rudayan pa • 

"'-•-'-"- Eter hidise bu tekilde cereyan etmipe cemlret re-~-... ;'11-.llllllla Halkevi mer • aldun. Beni eernlgde ~rlardl • Yanımda garson isinin ba hareketini prlp bulmamak kabil detlL Çtlnkl ~ IÜDÜ toplanacaktır. Oyelerimi-
~ direJdörlıüjüne bq wrarak Dervlf ve Şikri oldulu halde cemll/ele t1Utün. Ceml11e- bu vaziyet karpnda vazifesi, cemiyetten tlkl1et e4a zm o sün aaat 9 da Caialoilıunda .. 

.._ ..... -=· deftere ı~irmeleri hH .. ffa rNI ll#ıcep bizi kabul eürek .. flk"1etPa benim ta- pnonu eter hakikat lllyledill ılhl delllae, tenm et- ki lttaWll Halkerine aelmeleri 
rallllllltın l/fJlldlp l/Ollll,,.,.,,,1111 aordıı. Evet dedim, bu- mek, yanıldıfı noktalan aydıalatmaldlr. Tahkir dellL rica olunur. 
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Musolini Habeşlilerle 
anlaşmaya mecbur 

mu kalıyor 

SERVET 
geldi 

(Baştarafr 1 incide)' 
kuvvetli bir tekilde çıkacak, ve 
F enerbahçeyi muhakkak surette 
yenmek azmile oynayacaktır. 

Son dakika 

Romanya Sovyetlerle 
misak imazalıyor 

Bu sabah gelen lngilizce gazete· 
lerden "Dcyli Herald,, (Musolini 
Habeşiıtana sulh teklifinde bulu • 
nuyor) başlığı altında Londradaki 
İtalya elçisi Grandinin Romaya 
gitmesi ve Habe§İstanda yeni bir 
demiryolu me.elesinden bahaede· 
rek kendi diplomat muhabirinin 
bir yazısını neıretmektedir. 

Deyli Herald yazıcıaı diyor ki: 
"ltalya • Haıbeı anlaşmazlığını 

k~tarmak (halletmek) için Lon • 
dra, Pariı, ve Romada yeni bir 
plin düıünüldüğünü haber aldmı. 
Londradaki ltalyan elçiıi Senyör 
Grandinin Romaya gidip hWdime
tine danışmasını da buna atfet • 
mek mümkündür. 

Aslen bir İtalyan membamdan 
aldığım haber tudur: 

Ortada, İtalyanın Ha:beşiıtana 

kartı belli başlı taahhütlerde bu • 
lunmaıı düıünceai vardır. Bu dü-· 
§Ünceye göre, İtalya, Habetistana 
karşı süel (askeri) tedbirler almı · 
yacağına söz verecek ve hudud 
meselesini hakem usuliyle başara· 
caktrT. 

Buna karşılık, Haıbeıistanın da, 
ltalyaya Habeşiıtanda bir demir • 
yolu yaptnnıak imtiyazmı vermesi 
lazım gelmektedir. 

Bu demiryolu Kızıl denizdeki 
ltnlyan liraanı olan Mauova' dan, 
Habesistanı kat'ederek Magadok· 
roya kadar uzanacaktır. Maga· 
dokro da İtalyan Somelisinin li · 
manıdır. 

Bu demiryolu, Haıl>ef iltanm 
me~kc::i o!an Adiea.baba §ehrinin 
gqr ın~a .ı5tcektir. Bu surette 
içerisinde ltalyan!arın da his.sesi 
bulunan ve Adisn.bahadan Cibuti • 
ye uzanan Fransız demiry-0lu ile 
tekatü etmiyeccktir. 

İtalyanlar, böyle bir imtiyazın 

1928 mı1ahedcsine göre Habeşis • 
tanın İtalyanlara göstenneği va · 
dettikleri elronom~k· ve tecimsel 
(iktıaadi ve ticari) kolaylıkların 

tahakkuku demek olacağı kana · 
atindedirler. Bu vaid, İtalyanların 
dediğine göre hiç bir zaman tu • 
tulmamıştır. 

Bu tuavurun 1906 da İngiltere, 
Franıa ve ltalya araamda yapılmıt 
ol~n muahedeye de uygun dil§ece· 
ği ileri sürülüyor. Bu muahede, 
Habqiıtanın erkinliğini (iatikla • 
li~i) tanımakla beraber Eritre ile 
ltalyan Somalili aruındaki, Adi .. 
aababanm ıarbmdaki nahiyede 
ltalyan menafiini tasdik etmiştir. 

Fakat İtalya bir fey daha isti • 
yor. Ve itte, bütün bu planın ka -
rar noktası olacaktır. 

İtalyan, Habeşistandaki ahvali 
göz öl\ünde tutarak, mevzuu hah • 
solan demiryolunun selameti için, 
tıpkı Sovyetlerin Mançurya boyun
ca Çin Şark demiryollannı yaptır
dığı zaman aldığı tedbiri almak is
temektedir. 

Yani, hattın iki yanında bir 
"demiryolu mmtakaar,, o1acaktır. 
Ve bu, muayyen bazı ıebebler do • 
layısiyle, inziıbat altma alınacak • 
tır. Ve inzibatı da ltalyanlar te • 
min edecektir. 

Haber verildiğine göre Franıız 
hÜkumeti, bu teklife s-ok mütema -
yildir. İngiliz hükUmeti, İtalyan· 
ların bu teklifini "tetkik,. etmek· .. 
tedir. 

Ha bet istan hükUmeti.nin noktai 
nazan, a~adıtıına göre henin: 
belli c1cğildir.,, 

.. 
Vehlb Pa•a 

Omıanh pqalanndan Ydıi> 

Patanın Habeş ordularına baş ku
man olduğu bildirilmekte ve bu a
damın ıahsı merak uyandırmak • 
taY,dl. 

Vehib Paşanın l~ndi milletine 
yar olmadığı için başkalarına da 
hayn dokunmayacağını fU Ankara 
telgraf ında.n anlarsınız: 

Ankara, 15 (A.A.) - Vehib 
Pata lıtiklal mücadelesinin ba! -
langıcındanberi Türkiyeden çık • 
mıt ve binbir maceraya girmiı bir 
adamdır. Memleketinden baıka 

her emele hizmet edecek bir yara· 
tılııtadır. Ve Türk vatandaılrğm • 
dan bir çoli seneler evvel iskat e • 
dilmiştir. 

ingilizlerin bo{laz
ları kapama işi 

karşısında italya •• 
Londra 1251, nobel ıulh müka-

fatını almıı olan Sir Norman Ange 
Hn "Süveyşi kapatma,, siyasası • 
nı tasvip eden bir söylevi ltalyan 
ı:;azetelerinde tiddetli protesto -
lara yol açtı. 

Sir Norman Angel'in dü§ünütü 
föyledir: 

"ltalyan - Habeş çek.itmesin· 
de uluslar sosyetesi işe karı~arak 
5üveyş kanah-.u ltalyan gemile-

Fakat lstanbul tampiyonunun 
da yddönümleri olmak münaıe· 

betile çok cand:ın oynıyacakları 

muhakkaktır. Bu itibarla maç fev 
kalade heyecanlı ve zevkli ola
caktır. 

Sarı lacivertlilere 27 inci yıl· 
dönümlerini Sefveti yenmek ıu -
retile büyük bir muvaffakıyetle 

baıarmalarmı temenni ederiz. 

Ankarada Beşiktaş 
gallb 

Ankara, 15 (A.A.) - Ankara
da iki maç yapmak üzere gelen 
Beşiktaı jimnastik kulübü bugün 
çok kalabalık bir seyirci önünde 
ilk maçını Ankaragücü ile yap
tı. 

Çok güzel bir oyun oynayan 
Beıiktatlılar birinci devrede dört 
ve ikinci devrede de dört ıol ata
rak ııfıra kartı ıekiz golle rakip
lerini yenmi9lerdir. 

Beşiktat takımı bugün de An
kara §ampiyonu Çankaya ile kar
ıılaıacaktır. 

lstabul üçüncüsünü bu muvaf • 
fakıyetinden dolayı tebrik ede
rız. 

lnıilizce "Niyus Kronikl,, ıaze· 
teıinde okunmuıtur: 

Bükreı, (Çarıamba) - Roman
ya, bir iki güne kadar, Sovyet Rus· 

ya ile, bir kar§ılıklı yardım miaaliı 
imzalayacaktır. Bu misak Çekoılo-

vak • Sovyet misakının ayni ola • 
caktır. - (Royter) 

lstanbuldan Anka
raya 15 dakikada 

gitmek kabil olacak 
(Baştarafr 1 incide) 

Şimdiye kadar tayyareler ha -
va da en fazla 400 - 450 kilo
metre yapabiliyorlardı. Havanın 
mukr.vemetinden dolayı daha 
yüksek bir ıürat elde edilmesi im
kansız görülüyordu. 

Viley Poıt havada uçmak için 
daha yükseklere, havanın kefa· 
f etini gaybettiji, ve 43 tazyikin 
çok azaldığı mıntakalara, yani 
Stratosferde uçmayı dütündü. Bu 
rada havanın kesafeti gayet azal
dığından tayyare uçarken karft -
laıacağı mukavemet te o derece 
az olacaktı. 

tayyarelere korkmadan bindi. Taz 
yik azlığı, ve donmak tehlikesine 
kartı dalgıç elbisesine bemiyen 
tulumlara girdi. Ve tek gözlü ol· 
masının verdiği bütün müıkülle
re kahramanca göğüs gererek ç•· 
hımakta devam etti. 

Bir çok kimseler onun bu ça· 
lıtmalarına dudak büktüler, eheoı 

m ... yet vermediler. Fakat o bun· 
dan yılmadı. Bir çok defalar tar· 
yaresile düttü, ölüme ıürtünerek 
kurtuldu. 

Gene bir çok tecrübelerind~ 

rine kapamalıdır,, . --------------

Bunun üzerine İtalyan gazete- iz mirde Beş 
Binaenaleyh, adi havada saat

te 100 kilometre ile uçan bir tay
yare orada ayni kuvveti sarf ede
rek 500 kilometre ile uçabilecek-

yüzde yüz muvaff akıyetsizliklerle 
kartılattı. Fakat böyle uğrata ui· 
rafa en sonunda muvaffak oldu· 

leri Süveyt kanalının ve diğer 
boğazların uluslar kurumu elin - yangın 
de bir alet olamıyacağını ileri sü- ti •• 

Tayyareciliğin bundan ıon,. 

oynayacağı rol, büsbütün değite• 
cektir. Meıeli bir stratosfer tar· 

Geçen gün lzmirde bir gece 
ı üyor. Böyle olursa, "Bütün bo-

içinde bet yangın olmuf ve halk 
ğazlar rejimi değişmelidir,, diyor- heyecana dÜflll\iıttür. Havanın pek 

Fakat girittiği tecrübeler çok yaresile buradan londraya bir İ• 

lar. aert olmasına rağmen itfaiyenin 
İtalyan ga-z~telerinden Gior-

tehlikeli idi. Dütmek ve parçe • ki saatte, lstanbuldan Ankaray• 
lanmak tehlikesinden baıka az on bet dakikada ıidilebilecek "' 
tazyiklerde hastalanmak, hatta a- tir. 

nale D'ltalia artık ne Cebelitarık fedakirane gayreti sayesinde 
ne de Süveyt )tanalmda İngilh yangm ıöndürülmüftiir. Yangın • 1 

ni olarak kalp Ct~rm~ıından öl- Bunun gerek iktiıadt cephede, 
mek tehlikeleri bile vardı. · ' gerebe harp noktai nazarından 

bayraklarının ve toplarının ve as- lardan birinde beı ta.n_, dükkan Hiç tecrübe edilmemit ıtra- ne kadar büyük bir ıey oldujıl 
kerlerinin yeri olmadığını yazdık yamnıttır. 
tan sonra şöy\c demektedir : 

toaf erde uçabilmek için yapılmıı meydandadır. 
-o-

Bir g~ev . Suikastçıların bUyleslf "Yeri yoktur. Çünkü, dünyada 
hiç bir memlP:.Cet, uluslar kurumu 
jandarmalığn,m tek bir devlete 
verilmesini k" bul edemez.,, 

Giornale D'ltalia, boğazların 
yalnız ltalyayr. değil, öteki dev
letlere kartı uıı ve bunlar ara· 
sında "geçm\~le olduğu gibi Af· 
rika ve Asya memleketlerile ola 
bilecek ihtilaflarda lngiltereye 
kar§ı da, ilerde kapatılmau lazım 
geleceğini,, yarmaktadır. 

Süveyş için Mısır 
ne diyor? 

Süveyş kanalının kapatılması 

nazariyesi birdenbire Muıra do
kunmaya ba,ı~mıt ve Mısır gaze
teleri bu mevzu üzerine yazılar 
ne§rİne giriımişlerdir. 

Bu arada, Elbelağ adlı Mısır 

gazetesi, lngil".-ı gazetelerince 
ileri sürülen "Süveyf kanalını ka
pama,, düşüncesini ele alırken: 
"Süveyf kanalının gerek barıı, 
gerek harp ve tecim (ticaret) ge· 
milerine açık bulundurulması ge
rektir,, diyor. 

Ve bunu 1888 tarihinde yapıl
mıt bir anlatma icabı olarak gös
teriyor. 

Sonra, Süventen gemileri iate
dikleri gibi g~irmek işinin lngi • 
lizlere ait olmadığını anlatan bu 
yazı şöyle bitmektedir: 

Gemilerin Siiveyt kanalından 

özgür (ıerbest) olarak geçmeleri· 
ni sağlamak (temin etm·~k) ı§ı, 

Mısır hükfunelinin kuvvetlerine 
düşer.,, 

At'rikaya italyan 
sevkiyatı nasıl 

oluyor? 
İngilizce .(Deyli Ekspres) gaze-

Oma~, 16 (Şmıali ~meriıka· de gUrUlmemlştlr 
da) - iki haftadan ~rı ~evam Nev ork 15 (A.A.) _ ıso.ooo 

Bulgaristanla 
ticari anlaşma eden tramvay ameleıı grevı va· Y ' 

L • b' h' · t 1 ... b 1 üyesi bulunan irfanda • Amerikan Bulgaristan ile memleketimiz 
araarnda imzalanan yeni ticaret 
aıi1atmasmm tatbikine başlanmıı· 
tır. Anlatmanın eaulan tunlar .. 
dır: 

nım ır ma ıye a maga at a- . . 
t H ,,_,,_... et ·· f"' 'd 'lA kurumlarından ıekız taneıı Vale. 

mıt ır. ımum or ı ı are ı an .. ... . . . . 
t · t' p l' ıı... Ik .. · t ra hukumetını deTırmek amacıyle e mış ır. o ıı ua uzerıne a eı . 
tm. b' k' · · ··1d·· ·· b" k bır yanıgıns (ıuikaıt) hazırlamak. e ıı, ır ıııyı o urmlJ! ır ço d 

1 
k. . . d 1 t ta ır ar. 
ıtıyı e yara amıt ır. y 1 I 1 d .. mh luk 

angınçı ar r an a cu ur Türkiye bir numaralı listede ya• 
zılı olan malları miktar tahdid et• 
meden Bulgariıtana ihrac edebile
cektir. Buna mukabil Bulgari•• 
tanda üç numaralı listede yazth 
olan mallarını miktar tahdid etıııe" 
den memleketimize ithal edebile .. 
cektir. 

tesinin İtalyan müstemlekesi E
ritreye gönderdiği bir aytar (mu
habir) föyle yazıyor: 

"Ot d "" l' • ur ugum ol\! ın penceresın-
den denize bakınca büyüklükleri 
20 bin ile 50 bin ton arasında de
ğişen 40 kadar İtalyan gemisi gö
rüyorum. Bunlar, asker ve harp 
levazımı ile doludur.,, 

"Birdenbire, tasvir edilemiye • 
cek kadar kalabalıklaıan Eritre 

susuzluk içinde kıvranmaktadır. 

Bu pek mühim mesele, İtalyan ku
mandanlarını derin derin düşün -
dürüyor. 

Buraya Adenden pek büyük 
fedakarlıklar ve güçlüklerle su 
getirilmektedir. Askerler arasın· 

da dizanteri, Malarya ve güneı 
çarpması gibi hastalıklar büyük 
zayiat verdirmektedir.,, 

italyaya girmiyen 
ingiliz gazeteleri 

ltalyan hükumeti ltalya hak
kındaki bazı yazıları yüzünden 
Mançister gardiyan, Sandey Eks
pres, lvning Standard ve Deyli 
Herald gazetelerini ltalyaya ıok· 
mamaktadır. 

Bir Amerikan gazetesi muha · 
biri de ltalyadan dıtarı çıkarıl· 
mııtır • 

ordusunun· kuvvetlerine güven • 
mektedirler. 

Dün akşam eleba1ılanndan 17 
kişi Nevyork otellerinden birinde 
tçplanmıtlardır. Bunlar 500 bin İr
landa - Amertkalmın paraca yar -
dımını elde ettiklerini söylüyorlar. 

~ lthalit ve ihracat mütekabil ta• 
Gökten dilşen faş kas usuliyle her iki tarafın arazisi• 
Atinadan bildirildiğine göre ne serbe.tçe girecektir. Anla~ 

Me"1raya gökten biiyük bir taı bir yıl içindir. Müddetin hitamın • 
düşmüıtür. Taıın düşerken çıkar. da her iki taraf da isterlerse anlat" 
dıpı gürültü halkı günlerce korku ma devam edebilir. ., 
içinde brrak.mqtır. Takas muamelesi iki memleke" 

-o--- tin aa.li.hiyettan· makamların•" 

Kurtlu kiraz muvafakatleri ile verilecek mü••" 
Havaların fena ritmeıi bu te· adeye tabi tutulacak ve ıoft fiya " 

ne kirazların az ve fena yetit· tına göre heıab edil~ektir. 
mesine sebep olmuş ve kirazlar Üç bin lira ve 2400 levadan at•" 
timdiden kurtlanmağa baılamıt • ğı kıymette itler için salahiyettar 

t makamakta verilecek iki nü•h•Jı 
ır. 

beyanname ile iktifa edilecektir. 
Şerimizde kirazın kiloıu beş 933 tarihinde imza edilmit ola1' 

kuruıtan on kuru,a kadar ıatıl - i• taJ<aı mukavelenamesi gelme tar 
makta olmasına rağmen hiç ~e h' d b t l" ın en iti aren üç ay daha uza 1 

rağbette değildir. mıştır. Takas yoliyle TürkiyeYt 
Belediye kurtlu kirazların hal· ithal edilmit 100 bin Türk Jiralılı 

ka satılmaması için faaliyete pirince mukabil Bulgari.tana her 
geçmit ve bunları toplıyarak de- biri etli bin lira kıymette balık •~ 
nize döktürmü•tür. Toplanan ki· yı· ihr ek ,L d ..r\jt' ,. ze ın ac et.in nuıusun a J 

razlar bin kilodan fazladır. kiye ıerbest kalacaktır. ~ 
Kiraz tacirleri bu kirazların ~~~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!~!! :"' 

denize dökülmiyerek ·inhisar ida- çin satın alınmasını istemektedir' 
resi tarafmdan İ•P.İrto iıtihaali i- ler. 
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'3effÜfı~ 
lrabv;.e;d; ok..;aln 

gazeteler 
- Haptuuu .•• 
Bir daha •••• 
Bir daha •••• 
Bir daha: 
- HaPf'NU ••• 
Aman, ne akaınfdı, ne tılumldı 

"'ana bu .. 
Kahvede oturmllfhık; ona hay • 

tetJe ve hayli de tikainti ile bakı • 
>'orduk .• Elleri de ne pis yarabbi ••• 
'I' ırnaklan matemli matemli ••• 
Siıaradan mı, yoksa bqb tef• 

den mi, Allah bilir, her neclenae 
lararan iri parmaklariyle bir ıa • 
leteyi yakalunıt, çil miyyop ıöz • 
lermi yaldafbrarak hem okumaia 
Çabalıyor, (bu haliyle limiaeli, • 
lntenli • böceklere benziyor) hem 
de, b&pfU babam haptuuu ! . 

En nihayet, dayanamıyarak, ar • 
lca !il.iZi dönerek oturduk.. içimde 
CiyJe bir hiı uy&D1J9rdu ki, "bir 
tarafta bir JDaf& bulayım, fu ada • 
-.U, emesinden yakalayarak, elin· 
deki •uete ile birlikte kapı clqarı 
edeyim!,, diyordum.. Ve, kahve 
batkı da böylelilale fU mikrop yu • 
~asından kurtulaun.. • 

Bir aralık ıeıi ke.ildi.. Batımı 
Çe~·r:.p ba:kı~ım ki, meler, herif, o-

"•:!a.n uWlle çekilmemit mi?. Ye
ti!'e ba?lca biri geılmif •• Zayif, na • 
hif, püf diye üflesen devrilecek bir 
•en; ... 

Sıcak, ıJC&k elmıek ve taze, pey· 
'İt almf!, demin piı ada.mm abır
clıp, ökaürdüğü ıazetenin üzerine 
~oYmuş, yiyor, zavallı ••• 
\ Ondan aonra, bir çok kimseler 
'-ha, ayni gazeteyi eMediler .. Ki· 
flc;ı p~ı, akta1111.bub.adan.saı>
'-rı keaildi ... 

• • • 
, Bu yazıyı kendi gazetemin aürü· 

'-liinü temin etmek için bir menfa· 
't endifeaiyle yazmıyorum •• Zira, 
~ saatte çıktıi111t1z için bizi al
~ ve iaabet ederler. Böylelikle 
l.ir. mikrop nakili olmaktan kurtu • 
~. 

Filhakika, elden ele dolatan ki.· 
lr~lar, mikroplan en iyi geçiren 
"-çlardır ( vuıtatardD'). Bir çak 

~irlerin pri>aylıkları (belediye
~), kah•elerin ıazete almaamı 
~. llriitterilere oılmtmuım menet • 
'ilderini bilirim. Bizde bir müza • 
~e etJaamı bile, belediye deze• 
i.~e ettirmeden ıattmnayor .. Her 
~de. elden ele dolqan kaidlar, 
,_. kullanıhn'I etyaclan claba az 
~delildir. 

kalavelerin ıuete abnumı 
~k, yalnız aıhbate faydalı 
--~a blmıyacaktır. Gazetele • 
"İll ıaahtaç olduldarı aüriime de 

~- edecektir. Burada, tekrar
~ı (HABFJU in banclen 
~ili bir istifade ,.oldur. 
'-., (Vl·NO) 

'rlyatro talebesi 
latan bul Halkevinden: 

l."'l":"" T emsii fllbemizde amatör o
~ Jetiftirilmdl üsere Bayan ve 
~laı-dan öjrenici (talebe) alına· 

Terkos 
bu gece 
kesiliyor 

Sular, yarın gece 

HABER - Aqam Postası 

Çingeneler 
(V ci - Nu) ya: 

Evveliıi ıünkü (HABER) de 

Gayri• mübadı• ııera Sulukuleye ıittiiini, orada ıör-
~ düklerini anlatıyordun! .• Çingene-• d leri i.deta millik bir MVgi ile aev• 

Yenı en para diiiniaöyleditinhaldedemektim 
diye kadar 6mriinde Sulukuleyi ilk 

dağıtılacak defa ıördün ha! Vah zavallı (Vi • 
NG) cuk vah!. Öyle iae ıen, çin • 

yine kesilecek ıeneleri bu kadar eevdiiin halde 

Artık keıilmeaine •lıtmaia bat: Yakında verı·ıecek olan bu para lata~ çinaeneleri Ye . lıtanbul: 
ladıPnı• T erkoa auları busün 1 dakı çmpne mahallelen, aemtlerı, 

ıene k•ilecektir. Fakat Sular yüzde yirmi nisbetinde Olacak t:~=.ar-:=~~e~=~: 
idaresi hu defa ea • ifincle daha çınıarlan haldunda henüz pek 
tedbirli davranmıt ve auyu ıece • Hüldimet ıayri mübadillere memiftir. F.mir ıelince derhal tev· toymufSUD ! .. 
liri keameie karar vermiftir. Yani ikinci tertib tasfiye veaikalarma ziata bqlanacaktır. Eaaaen pyri Suluıkuleyi ömründe ilk defa 

karııhk olarak veaiıkalar muhtevi • mübadillerin en önemli kısmı la • 
T erkoa 1DU1luklarmdan iki ıece d . be • d tanbul ve lzmır' de bulunmaktadır. ıördüğüne bakrhna anlatılan ıen 
aaat yirmi birden aabah aaat bete yatının yüz e yırmiei niı tın e Ayvanaarayı, Kaannpqayı, Bü-

para daiılmaaı baklanda Ziraat Gayri mübadiller bu arada em- yükd Olldid aka 
kadar au yerine, bütün lıtanbullu· Bankaıma emir veımittir. Bu ha· lik itlerinin, bilbuaa emlik atı· tm .. dake-:eyi, lü.1'::·f·aı~' Th' b~lmmi~ al· 
1 b'ld" .ı.: b" • " T • b ı çöp ... ı an ıç ı ıyor· arın ı ••• ır. - 11 ••• ,, aesı ber ıayri mü adiller araamda aon· tmın tanzimi ve aaıl laymetli emli· Hel ·ı · f ı ı .. clec ı· demektir aun.. e aepetçı erın, a cı arm, 
lfl e ız, • ıuz bir aevinç uyandırmıt ve uzun kin bir an ene) aabta çıkanlmaaı· kalpnenlarm, mqacılarm eski a· 
Sular ldareainin ıuyun ıeceleri ke zamandanberi ıayrimübadillerin nı, komiayon emrinde bulunan 30 yıcı •e maymuncuların yaz mev • 

ailecejini temin etm•İne ratmen idare heyetlerini bir İ! yapama • bin lnciliz 1iraamm vaziyetinin ta· ıimleriacle dol&fbldarı yerleri on • 
biz, latanbuHulara her zamanki ıi· mekla itham ettiren ve konsreler- yinini iatemektedirler. • ların ekin biçme ve harman aavur-
bi ıene ihtiyatlı davramnalarmı de fırtınalar yaratan sebeplerden Bu meselelerin de ayın 27 ma i.lemlerinin hiç farkında de • 

ta vaiye ederiz. 
o 

Stattstlk genel 
dlrektlrtl 

Statiatik ıenel direktör vekili 
Celil Aybar dün .ili.yete aiderek 
nüfm yamnı itleriyle ujrapnqtır. 
Celil yarın Ankaraya ıiclecektir. 

--0--

Ttlnelle Mecidiye 
kUyU araPında 

tramvay 
Tünelle Mecidiyeköyü araamcla 

yeni bir tr&mYay aeferi bqlamıt • 

ı.,. Alınacak Mticeye ıöre bu ıe • 
fer dalml aarette itletilip •~a it • 
letlemiyeceii hakkmcla bir karar 
verilecektir. 

--0--

Vol paralan yanlış 
tahakkuk 

etttrlllyormuş 

Yol paralarmm yanl11 tahakkuk 
\ 

ettirildili ve cehellere yanlrt lca • 
yitler yapJlckiı ıörülmüttür. Bele· 
di1e bafkan vekHliji tarafından 

dün tuıbelere bir yayım ıönderil • 
mit, ukerde olanlarla bet çocuk • 
hılarm, talebeler, yqı 18 den qa· 

iı Ye 61 elen yukarı, olanlar hak· 
landa yol •erıi•i tehaldmk ettiril • 
memesi bilclirilmiftir. 

o 

Vapurlarda halk 
tarifesi 

biri ortadan kalkmıttır. ainc:le yapılacak kongreler de l::ii • iilain •• 
Maamafih bu buamta l1tanbul yük aürültiilere aebebiyet verile· Hem yalnız ıen mi ya? Bunla·-

Ziraat Bankaıma henüz emir ıel • celi anlatılmaktadır. nn, bu aaydıklanmın tam farkm • 

Ekmek Uatları 
Kilo başında 30 - 40 

para artacak 

da olan bana kaç kiti ptere
hilinin? 

Rahmetli mtamız Ahmed Ra· 
aim ile ıene yqayan ve daha çok 
Pt•ımımı candan özlediğimiz Hü 
MJİn Rahminin bunlara dair yaz· 
dıldan tek tfik ve çok canlı yazılar ,. 
bir tarafa bırakılacak oluna biz-

Yarı D borsada bir komisyon toplanıp deki çnicenelere ve çingenelerin 
ekmek o arkını teshil edecek hayatlanna dair yazılmıt dofnı 

·--------.- düriilt bqlca bir tek yazı yoktur. 
Bu yılın buğday vaziyeti, bor- lunda bır karara nrmıılardır. Bunlar helcıkmcla eakiden ara ııra 

aada fiyatların )'Übeliti hakk1n- Bu huıuıta önümüzdek~ on yazdımıt benim bazı parça yazıla· 
da aon sünlerde ortada dönen bet günün mahıul üzerinde aöı- nm varaa da bunlar da bizdeki 
ıözler ve itin ıbüyütülmeainılen · ı -'-- _ __:_ı_.;__ tereceii tesire söre bin (kati) çmsene eri ve o.....-ıo-~7~ ... 
ıoma oliuyucu1ümüiii'1iiher Ye- bir karar verilecektir. m tw " •""'••m hir IGl'ette 
relim ki maalesef ekmek fiya Ha- • • • t&teren tefler delildir. 
rı bir miktar yükaelecektir. n ____ , b -L- • etim' bu ·· 

B' ı. .. A •• d beri yükselme- uummaa r-..ııı:ır nıy f JUll 
Maamafih bu yülneliı timdmk ır ~sun en lerde çniıenelere ve onların yaıa· 

önümüzdeki yılm buiday mahau- ie JUZ tutan buidaylar, dün İ9- J'lllanna, ımıflarma, eilenceleri· 
lü ile pek te ilitikli değildir ve tikrarlı bir dmuma ıirmit, ve pi- ne, çmsarlarma dair uzunca bir 
bunu her yıbn rekolte mevı•mi 
aonunda ıörülmeai normal o1an 
bir yükaeliı aymak lazımdır 

Bona ve belediye mahafil•nil• 
yapılan tahminlere söre ekt-ııek 
fiyatlarına timdilik konulmuı 

llzım ıelen en çok fiyat evvel~n· 
den 30 - 40 para farklı olauk 
br. Fakat bu zammın hakikt 
miktan yann borsada yapıla· 
cak tetkikatla taayyün edecektir. 

Yarın alqam üzeri latanbul ö
konomi direkt5rü Aaım Süreyva 
mn batkanlıiı altmda narh ko
miıyonu toplanacak ve ekmejin 

yaaada 50 ton yumUf&k buiday Y&ZJ . Y•mııektn'. O yazım çdaııaia 
6 kurut 1 O paradan, 25 ton sert bqlaymca leDİn ıihi bu itin bü· 
buiday da 5 1curuı on paradan tün meralddarı yepyeni, capcanlı 
aablmıttır. Ye çok renkli bir bqka alem aey • 

Aynca dün ıehrimize de Sam- retmele bqlayacaldardır. 
ıundan 384 ton buiday ıelmittir. O. C. Kanı-u 

Fiyatların mü'Stakar kalmaaı .. - Kuyudan çıkan 
beplerinden biri de budur. 

Fiyatların viUuelmeai üzerine eşek kafalar 
Eyüp ıibi ba ıı aemtlerde din 1 
fmncılar az ekmek çıkanıuflar, Eşek kasapları 
bunun üzerine halk ekmek bul- tarafından atılmış •• 
makta ıılanb (elanittir. Edirnekapadaki Sultan mahal • 

-o- leainde ıeçenlenle bir etek aalha • 
Çtltllktekl Eroin ueai meydana çıbnldıimı bütün 

Denizde .,oıcu tafuna v•ıtaları fa brik ası tafail~tiyle yazmıttık. Şimdi de 
Diler taraftan öjrendiğim~ze su.-~ik ki · mahall d 

narhını teabit edecektir. 

ban_ biletler. • Bak rk .. . armclaki . ftlikte "15·~ sene aynı e e 
tirkederi ucuz ıa mm ıöre, buiday darbiı itini 1Zhi>- d ı oy cıv . fçbı !'--- tamir edilmetke olan cami avlu • 
cumartesi IÜDÜ öileden sonra bat· nüne alan ökonomi ziraat ve iç it· mey ana çıkarılan eroın a r .... ı und-'-· ku · · inci .. d" 

·ı al"kal S 1 • 'nd b' ka ' • .. u yunun ıç e uç ort ':==eımı kabul etmıt" lerdir. Bu hu· leri bakanlıkları Ziraat Banka • ifı e a ı utan ımıı e ır • •--- -..ı. kaf k k !.Lı • 
._.. -uc ~ aaı ve ete emuuerı 
IUSta yakında kesin (kat't) karar ımm elindeki stokun münaaip d~la Etref i ... incle biriıi daha ya• çıkanlmıttır. Enelki ıün kuyuyu 
verilecektir. tekilde piyaaaya çıkarılması Jf:'- kalanmqtır. a)'lklayan amele bu qek kafaları· 

~f---iiiiiiişiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiii1"iiiimiiiiiı• iiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiE--~iiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiLmiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiRiiimiiiiiiJ.~--..-;,~1 :; =1u;t::ı::-":lab:::: 
as as ıörenler önce buna bir bayii tat • 

mıtlar, ve aonrada bu 91ek kafala· 

Garsonlar kime dert yansınlar:::.:::.=·=·-=..:; 
9 Haziran tarihli psetemlzin sene bu dertler sUtu. nun üzerine beni arkatlaılanmın 11anında fena halde olc:luiunu anlamıtlardır. 

L. a _:. AJmacak öğrenicilerin or • nanda Edlrnekapıda pnon Muzafferin sözlerini yaz- tahklr etti. --o--
"'~ bitiımit olmalan ıerektir. llllftık. Muaffer, pnonlar cemlyetlnden acı acı tiki· Cellllget reilimlzin benl • ı-ldltle taülr e~ Vefa kulUbUn8n 

a y ) k yet ediyor ve bu cemiyetin pnonlardan para almak· liakk&,,,,,. mubr? Ben, c:e,,.,.,.,tn birda ,_,.,, alMalda konu.esi oklema eammda • maca le e• 
1• tan bqka bir it yapmadıfnn lli1lt11ordu. bafka bir teli gapmatlılını .ti11kme ve 6adan ,ıw..c Vefa idman Yurdu Genel y .. • • "t a ayda (15 den 30) ll'aya dmek liakkına malik değil ml,,un? -

ıı. 8-rlara (5 den 15) liraya ka • G&l'IOn Muzaffer din tekrar matbaamııa ıeldi, ve ganlığı'ndan: 
~ Buna mukabil k6Up Baha Ue Udnci 11nıp Wtibiıunıı· 

tol puuı da fflileıceldir. bizi ddden ha)'l'etlere dtltflren apiıdaki 8Özleri liyledi: miaf Cemal bana karp çok nazflutne muamele ettUer. Yurd11111UZUD aenelik koaıreai 
t'-. Yazılmak iateyenlerin her - liri olıa • .,,,. ganoııltır ~n bir nwktup 30 • 8 • 935 tarihine r..tlayan pa • 

f"...ıLL ~ Eter hadise bu tekilde cereyan etmipe cemiyet re-
~ ......,.landa Halkevi mer • aldun. Beni eerırlgde ffllnllorlardı • Yanımda garıon isinin ba hareketini prlp bulmamak kabil dettL Çtlnktl sar IÜDÜ toplanacaktır. 01elerimi· 
&:!f direldörlüfüne bq vurarak Dem, ve Şikrl olduğu halde cemlıete 11Utbn. Ceml11e· ba vaziyet kar§lalnda vazifesi, cemiyetten şiklyet eden zin o sün aut 9 da Caialoilunda • 

,.._ .. •.-... deftere ı~irmeleri bil· fill rNı Reap bizi kabul ederek 6u fl1cduet#n benim ta· prson11 eter hakikat lllylecllll ıtbl dettı.e, tenvir et- ki ltt•nlMll H .. erine aelmeleri 
raluntlan l/flllllıp ,,.,,.ımaı1ı1ını M>rdıı. Evet dedim, bu- mek, yanıldıfı noktalan aydmlatmaktır. Tahkir dellL rica olunur. 



Yunanistanda 

Saylavlar, Cumhuriyet 
için and içcekler 

Eğer rejim değişirse, bu 
sefer de kralhk için tekrar 

yemin edecekler! 
Atina, 15 - Yunaniatanın se-\ Çaldaria de gazetecilere reyii-

çim meselesi etrafmda harbiye mın muhakkak surette yapılaca -
bakanı ı;eneraı Kondiliı fU ıözle- 1 ğını, yeni sayhıvlann cümburiyet 
ri aöylemiıtir: namına ant iç~ceklerini, fakat 

- 1 mart isyanından evvel rejim deği§iru o vakit yeni re
Yuna.niıtanda bir rejim meıelesi jim için antlarını tekrarlıyacakla
yoktu. Venizelos isyanı bu meae- rını aöylemif, ve Paris Soir ıaze
leyi ortaya çılarm:§tır. Ondan ev tesine halkın yüzde seksen beıi-

nin kral taraftarı değil, hükumet 
vel biz muh,.liflerimizle anlat -

taraftarı olduğunu söylediğini i
mayı ve memleket için beraberce 

1 . . d k IAve etmiştir. 
ça ıımayı Htıyo:ı: u . M t k I h. e a sas a ey ıne 

Fakat Veni7elosun cümhuriye- dava 
ti alet ederek ;ki ıene içinde ar- Atina, 15 _ General Kondilis 
ka arkaya iki isyan çıkarması re- Atina garnizon zabitlerinden 28 
jim meselesini doğurmuıtur. kitinin garnizondan uzaklaıtırı -

Madem ki bu mesele artık baş lacağı haberini veren Metaksasın 
ıöstermiıtir. Büyük bir dikkatle gazetesi aleyhine bir dava açmıt· 
hareket edilmeli ve bugünkü ka- tır. 
rıtık vaziyetıe k~t'i bir son veril- Kondilis, Melaksas ve taraftar-
melidir. larmın bu gibi yalan netriyatla 

Yunanistan bu süklına çok ordu arasına nifak sokmak için 
muhtaçtır. uğraştıklarını söylemittir. 

Roma konferansı 
niçin gecikti? 

-- -- - --~·· .. ~-----

Küçük itilaf devletleri 
yeniden toplanıyor 

... 
Belgrad, (Huıuei) - Tuna mi -

sakmdan önce yapılmaaı kararla -
f&D. Roma konferansı baklanda 
gazeteler yazılar yazmak1- ve bu 
konferanaın geçikmeainin ıebeb -
)erini anlatmaktadır. 

Cenevrede anlqıldığma göre, 
Frar.sa ve küçük itilaf devletleri 
önce Şark miaakmı tahakkuk et -
timıek istemektedirler. 

İtalyanlar Habetiatan ihtilifiy -
le fazla meşgul olması ve bunun 
gerek Roma ve gerek Cenevredel(i 
akisleri, Roma ~nferanıı için la
zım gelen hazırlıklara engel ol
mu~tur. 

D :ğe:r taraftan İtalya, muhtemel 
bir t :i::.zi hiikllmet darbeaini göz Ö· 

nünde bulundurarak, böyle bir ih
t~al l:artıaında Avusturyanm va
ziyetini sağlamlqtmnak iıtediğin
aen Roma konf er anamı iltemek -

\:... .J. 
lcuır. 

K6nferansa Alımanya veya Le -
!intanın girmesi iti henüz karar • 
]~lf değildir. 

Cenevreden gelen haberlere gö
re, Tuna misakı, daha genit ölçüde 
b

1lr Akdeniz konferansına bqlan -
llÇ dlacaktır. Bu konferansta Ça • 
nakkale boğazının tahkimi mese -. 
Abidin özmen 

lstanbulda 
AD.karadan aldığımız bir haber

Cle birinci iıpekter (müfettiı) Abi
din Özme• lstanbala hareket et • 

miftir. Kendiaini Bqbakan ve di· 
ier bakan1arla bir çok saylavlar 
ujurl&mlf1ardır. Abidin Özmen 
lehr~ bir kaç gün kaldıktan 
sonra Şaıb gidecektir. 

lesinin de ileri sürüleceği tahmin 
ediliyor. 

Geçenlerde Cenevrede lçüçük 
itilaf delegelerinin konuşması mev 
zuu olan Roma konferans geçike 
dunun, yakında yeniden toplana • 
cak olan küçük itilaf delegelerinin 
toplanma tarihi tesbit edilmittir. 

Küçük i~ilaf delegeleri bu aef er 
Belgrad da toplanacaktır. Toplan· 
tı Haziranın 20 inci perternbe gü • 
nü b&§layacaktır. 

Toplantıda Yugoslavya bat 
ve dıt bakanı Yevtiç, Roman • 
ya dıt bakanı Titüleako ve ihtimal 
Çekoslovakya dıt bakanı Edvard 
Benesin kendisi bulun~I1'. 

Yugoslav lçbakanı 

Muhalifleri 
şiddetle tenkit 

etti: 
"Memleketin 

parçalanmasını 
istiyorsunuz ••• 

Belgrad, 15- lçiıleri bakanı 
Popoviç parlamentoda muhaliflere 
tiddetle hücumetmif, ve fu söz • 
leri aöylemiıtir: 
"- Muhalif parti Yugoslavya · 

nm parçalamnuını iıtiyor. Hırva· 
tiatanın istiklal kavuwnaıı ve Ma • 
çek'in kral olma11 bu partinin bq
lrca emelidir. 

Primarya tedhi§Çileri İtalyan 
hududunda 200.000 muhacir top • 
lamıılardır. Bu muhacirleri kral 
Aleksandra kartı auikuti tertib e· 
den ve hala ltalyada bulunan Ko • 
zeviç idare ediyor. Bunlarm niyet· 
leri yakında hücuma geçip Hırva • 
tiatanı k&J"lflınnak, ve mümkünse 
almaktır.,, 
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ingiliz veliahdi
nin nutku 

Almanyada JyJ tesir
ler bıraktı 

Harbi umumiye girmit ve tim
di mütekait olan eski İngiliz mu· 
hariplerinin, dostluğunu ilerlet · 

Celil Bayar şeker 
hakkında bir tamim 

gönderdi 
Salı gftntt yeni flatlar başlıyor 

mek ve Avrupada sulh hareketle- Ankara, 15 - Okonomi Ba-
rini sağlamlamak üzere Almanya- kanı Celal B~yar, İstanbul, iz· 
ya gidip Alman eski muhariple . mir ilbayları i?e diier bütün il
rile görütmeaini ileri süren lngı· baylıklara fU telgrafı göndermit· 

tir: 
liz veliahdi prena Dö Galin söyle- "Halkımıza ucuz ve çok teker 
vi Almanlar üzerinde çok iyi te· 
sir bırakmıttır. 

yedirebilmek gayesile kamulaya 
ıunulan kanutı liyihaıı onaylan • 

Şimdi Londradaki deniz ko - mııtır (T a~dil:: edilmiıtir). 
nuşmalarında Alman murabba,. 18 - 6 - 935 Salı günü ree-
olarak bulunan Ribentrop: mi gazetede netri mümkün ola -

"Eski İngiliz muharipleri, es· caktır. O tarih\en itibaren atide
ki Alman muharipleri tarafından ki huauslara r:ayet olunacaktır: 
büyük samimiyetle kartılanacak • 1 - lıtanlıulda ve ıeker f abri· 
lardır. Alman halkı da kendiler?· kalarında teı\im edilmek üzere 
ni ayni samimiyetle kartrlayacak- toptan ve toz teker timdiki fiyat 
t D · t' olan 36, 75 ve 37 kurut yerine 25 
ır .,, emıt ır. 

ve kesme teke?' 40 kurut yerine 
Alman hava nazırı general Go 28 kurut fiyat ile sablacaktır. Bu 

ring ise, ayni teklifi çok iyi kar • fiyata bütün vergi ve resimler 
ıılamıf ve "liderimizin sıyuasın" dahil olup f ı.brikalarda vagon 
çok uygun olan bir tekliftir. Dün lıtanbulda anl,ar dahili teslim fi. 
ya aulhünün devamına yaraya , 

yatlarıdır. 
caktır,. Demiıtir. 

Alman matbuatı, lngiliz ve' 
ahdinin teklifini en bat yazıların· 

da ıöıtermektedir. · 

Sabah Gazeteleri 
ne diyorlar? 

2 - Sair mahallerde toptall .,. 
tıı fiyatı yukarıki fiyatlara yalod 
nakliye ve buna ait diler ,,,.,. 
rafların ilavesile bulunacak fiyat· 
tan ibaret olacaktır. 

3 - Perakende fiyatlar Ut' ru· 
karıdaki maddelerdeki toptan .,. 
tıı fiyatları arasındaki fark lJO• 
gün müteamil bulunmakta ol-" 
ve perakende sabtçılann cari fi 
normal kirmı teıkil eyliyen ısadı· 
tardan ibaret kalacaktır. 

4 - Bu ıuTetle tes'bit edil~ 
olan toptan ve perakende .. tıt 
fiyatlarının fevkinde fiyatı..r1' 
satmak ibtikt':." tellkki edilecek 
tir. 

5 - Havayiçi zaruriyeden oll' 
bu gıda ma4idftfinden 'bil&istitll' 

. i· 
herkesin iıtUade edebilme11 .;o 
çin valilerle belediye reiılerİ• .. 
vazife noktaı1ndan baıaaıiyetl• 
rine müracaat ederim. 

Şeker fiyatları kanunun red'!.,b 
gazetede intitanndan yani 
ıününden itibaren ucuzla~ 
tır. Ökonomi bakanbimm te1'1iı' 

lngiliz itçi meb'uslan lideri KURUN - M. Asım U• bugünlcil üzerine belediye iktisat müdnrl'i' 
veliahtden gelen bu teklifi itit - bafgazl8ında Aorupada iflerin yeni· ğü timdiden hazırlıklara ~ 
mekle memnun olduğunu söyle den kanıtığından bahsetmektedir. mqtır. Tahminlere nazaran ıeb 
mi-.tir. Yazısının son fıkrasında diyor ki: t' 

:s- Demek istiyoruz ki bir yandan krierm.ıin~d2e7pveerakkeeınmdee foelkaernn~ ~: 1'd' 
Her iki devletin eaki muharip Londr-.ı- öbu .. r yandan Romada per- ~ 

leri arasında muhabereler ve ar· de ar;;;;;,ıltılan devam edip durur- rup kadar satılacağı ıöyle~· 
kadatlık münasebetleri baılamıf ken, yarın karıınuza ne gibi ihtimal- tedir. ~ 
ıayılabilir. Haziran 21 de Alma'l lerin çıkacağı kolayca. keıtirilemez. ___ __.,S_e_l~A-n-.,..lk~t-e __ _ 
eski muhariplerinden bir grup ln. Kaldı ki Londra konU§malan bir 

lngUlz-Alman anl01masına doğru ·y h d•ıerle ıilterenin Brayton sahil tehrin' gldebUir. Şimdiye kadar Almanyayı a U 1 
gelecek ve otanın lnıilia eski hesap dlf'İtd• tulflT'tlk ••pıltnıf olan y ı ı 
mubaribleri tarafından karııla · Avrupa kombinezonlarına böyle bir unan 1 ar 
nacak, izaz edilecektir. anla§ma etke&i de katılacak olursa da P8rplliilm&J•f 

lılerin yannki ,eklirıin ne olacağını arası~ , "il 
Bunun bir Alman papasının is- belirtmek o kadar güçlefir. oldu 

teği üzerine yapıldığı da söyleni- ZAMAN - Zaman imzalı başyazı -Selinikte yahudiferle yunaaJI 
yor. Büyük harpte İngilizler eline "lı bir çıkmaza nu giriyor?,. dır. • ., 

· d'. B 'd · 1 Bunda lasaca d•nıgor kı·.· lar arumda hır çarpqma olaıot esır uıen ve rayton a ö en oğ- " • __ L_ı :-ı ki 
1 b ı lngiliz Gazeteleriyle /talyan gaze- me.ele polisin müdaauaa•i"7.e 
unun mezarını u mak için bu telerinin biribirleriM halcaret eder- paıımqtır • Bir kaç IÜD evTel ı-, 

papu İngiliz eski · muhariplerin .ı.a ' cesine müncıkQf~Y~ girişmiş bulun- hudilerden dayak yiyen arkau:a; 
den bir ricada bulunmuttu. malannın •tbebuıı tetkik ettMk ld- larmm intikammı almak içbı r 

"lngiltereye geli9imin sebep - nm.dır. lngUiz gazetelerinin ltalga a- otob·· f• - b" ahudi kah.-i' 
!erinden bir de budur,, deniyor • leyhlnde harekete geçmelerinin iki h~ fO oru . ılr rdy • M le "4, 

manası bulunabUir. Bu gazeteler ya ne uamı etmıt e ır • ete , 
du. doğrudan doğruya lngUiz 1ıüka11U?ti- yümiif ve polia müdahale meJld 

Her 
:m:ı:agu•• "mı 0•;:.'IZnmalİ: nln direktifiyle hareket ediyorlar. Ya riyetinde kalmıfbr. Polialerin !~ 

kendi düıüncelerini kaydediyorlar. nanblara xardıma ıeld'ılderini ~ 
Birinci ihtimal kuvvetlidir. ÇUnkü neden yalıudiler onlara da baco" 

T .. kç :: lngüterenin bir çok meselelerde ef· tm• l d' e· --L • ye 10· u r e H Tefin umumlyeyi hazırladıktan ıonra e lf er I~. ·~ ~ ~UHVJ 

b I
• ·& te,ebbiiH geçtiği görülmilftür. Nite- nanlı tevkıf edılmııtır. ~ 

eş k e 1 m e fil kim bize karıı da Bulgarlara ıulum -; · lı yaptığımızı u:un uzadıya balıaettire- ılne olaTtık yeni •atın almol_aT~r.IJf· 
29 uncu Liste rek Bulgar ihtilalini ve 1878 Rus se- nu kuomlendinMle ~ 
1-Tamir etmek_ Onarmak el ferini hazırltımlflardı. ÇBnldl öte yanda mnıleltdfn !~ 
Tamir _Onarım lı J'aziyet buyaaf>u, ltalyanın lehin- işi kuraklıktan az çok ziyan ~· 
ORNEKLER: ı _ Istanbuldall de olmıyacaktır. Babeı aeferine girif- dige flgatlan ıurada baroda dfJ: 

hemen bütün eski eserlerin onamna il 11U?kten va:ıgeçemigecek kadar Uerige dijine ylUcleltmek ilte~ ıfıD ~· 
ihtiyacı var. i atıl11Uf bulunan Mruolini bu ıefere lar da çıkabUir. Şe1tlr w a.a/Jtl I' 

2 _ Km lan kalp onarılmaz. 1eı giriıir girişmez kendi&inin bir çıkma- kının meni aatleri lınabma ,,_,., I' 

2·- Tamim - Genelge : za girdiğini görecektir. yer vermemek hlJlalmetin tlllJdl'_l:,1111 
(JRNEK: iç Bakanlıiınmın göc;JI CUMHURiYET - Yunıu Nadi be~ baflıca lflertkn blrl41r• ~ 

menler hakkında son genelge8ini o-I bu yıl yapll.acak buğday aıyasa&ından kuraklık l/Üdnda llgaUart/,a ~.!t 
kudunuz mu? ff bahsetmektedir. bir yübeklik olacakta -ld ~ 

3 _ Timaal _ Sembol iı Kuraklığın memleketimizde do- tır- bundan çiftçinin f aytlal~ 
ORNEK: Atatürk Türk kurtu-ıl! ğurm&ı muhtemil tarım e"8lkliğine ve ~ne çiftçi •agınuna d,..,,, _ ~ 

luşunun bütün davalannın sembo. karıı Tarım Bakanlığı Ziraat Banka- kcuının kazanması 14nm4ır. P'"j, 
lüdilr. •ı elindeki ıtoklbrı fimdi artık gelifi çok önem verUecek blr noldtlflıT1 

' - Ekseriyet - Çofunluk f/Üzel harcamayacak, bunun tam ter- mektedir. _... 
Ekalliyet - Azınlık g •ı:r::.=:=s:r .. -n::.-:=:::::::::a:::::m .. ı • illil"C::Miii ı a•mmmm::mıaa•-~1 
Ekaeriya - Çolun, çokvaldt R p lst•nbt1I muhitinde güzel ve iyi film gı5rmek iıteyenler mata.k• 

i· ORNEKLER: ı - Fransadaı·· :! H ·ı~ı s· 
lf parJlmento çoğunluğu FIAndinin H Şehzadeb•t1nd• 1 Q ınemasına gelmelidirltl 
11 önergesini reddetti. 9 H 20 ı b 15 · 
• 2 uı 1 ·-.. i d k 1 !I er yer ' ta e eye ' paradı ıs, talebeye 10 kurUflat· - us ar MsyeK:O n e azıncı • • :t B - b. . . f . • ı. 

lar meclisi her vakit ortaya konur, il ugu"! b_u ~e~e ·rıncı de a oluak ıkt bOylk film g&terilecektıı• 
bir türlil kotarılmaz. ,g Bırıncı Film ikinci F'llm 

5 - Takrir - Dilerge • :: Türkçe s6zlü ve şarkılı Fransızca a6ılU •• ıarkıb 
ORNEK: Kültür Bakanlığı bilt-1 H AŞK 

1 
:::.i hakkında uç dilerge verilmi~ - İ . D e v r i a 1 e rY1 
zılarda bu kelimelerin osmanlıcala· e C9 i Batbakan ismet lnönünün de 

bir bç süııe kadar Şarka ıidece • 
ji söylenmektedir. 

YugoalaT gazeteleri de Maçek 
aleyhinde yazılar yamıaktadırlar. 

NOT: Gazetemize göntlerilecek 11a- I FIRTINALARI • Duglas Falrbaalıf 
" lcullanılmamasını rica ederiz. H Hiaat •e içtimat b&ylik film. CD tarafından bD1Dk harikalar flldl 

• ımnwwwıım:cı:n::::=====::::::::ml Bartın saat 11 den itibaren devamlı matineler 
liiiWIUiiia-1iiliiiliiDllrm:::::: ••• ım::m=m:1:111Rlll_,. ... 
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Bir Aşkın 
Hikdyesi 

ı················································ı 
: Nakleden: ı rto. I 
~ Hatice Süreyya 46 • 
•..........................................•..... ! 

Yazan: KADiRCAN KAFLJ No. 35 --

Lambayı eline aldı .. 
Yan odaya girdiler. 
Bahri ve Samiye arkasından yü

rüdüler •.•. 
Haıta, yatağında uzanmıf, kı · 

mıldamaksızın yatıyordu. Hare · 

'I/. kb • lt t • • • H •• ketsiz duran bütün çehresinde, ha· 
nır ın a ın ge ırırsenız usmen yatalametiyalnızgözlerindeydi. 

R 
Sabit bakışları, için ~İn yanıyor· 

eisi veririz, yoksa.. duİ>oktor,kısacamuayenedenaon• 
- Aferin Haıan ... Fakat bunu mirle kutanmıt olan iki düpnan neni baila!.. ra, Fransızca bir tabir sadetti: 

•enden batlsa kimıe sezmesin... aJceri dıtarı çıktdaı •. Biriıinin e- ileride F emandonun adamı ye- - Konjestion ıerebral .. Fena ..• 
fferkeıte böyle yürek bulunmaz.. linde büyücek bir beyaz bayrak niden bağıra bağıra sözüne devam Cebinden bir zımbalı defterle 
Canlarını kurtarmak ümidile ıe • vardı.. ediyordu. bir miirekkep1i kalem çıkardı. Bir 
ilin bu iti yapmana mani olmak Frenk Süleyman dıadu. Herkeı sustu ve dinledi.. reçete yazdı. 
İıterler.. Salındaki Da1yan Mustafa ile Elçi diyordu ki: Fakat, ant bir dütünce, kalemi· 

- Hiç mer~k etme!... ıolundaki ıırık Ahmede ve diier - Muhterem Marki Hazretleri- nin hareketine mani oldu .. 
Plln yapılmıftı. Tam iç kalenin yatlıca arkadatlara bakarak: nin yanında binden fazla asker Marangozun kanaı, burada, ya· 

kapııına kartı çepçevre bir met · - Bizimle konutmak iıtivor - var. istese sizi bir hamlede yok e- rı baygın vaziyetinde o suretle 
riı kazılacak, ıeminin topların - lar. der. Fakat boı yere kan dökül_ yatıyordu ki, eier baygın olma -
dan altı taneıi buraya yerlettiri - - Konuımayalım.. Oyalamak mesini istemiyor .. Şimdi buradan ıaydı, kartı odaya girip de çocu • 
lecekti. istiyorlar.. • .. çıkıp gitmeliıiniz •. Kırk bin lirayı ğu aııranı görürdü .• 

Böylelikle hem kaleden yapıla- Dedi... • getireceğiniz zamana kadar reisi. Fakat, ıurası da vardı: 
cak olan rrkı•lara kar91 koyabile- S K i R nize rok iyi bakacag"ma namuıu Kadın. tamamiyle hayam değil-

3' :r - usur.uz.. on~•4111ca ız.. e- 3' • o 

cekler, hem de mazgallarından atı isi daha kolay ve ıağ olarak xuı·ta· üzerine yemin ediyor .. Fakat eğer di. Epeyce ~amandanberi kcnd\-
la.cak olan ok, aapan, tat ve arge· rabilmek için katlanmak gerek. bunu yapmazsanız, ilk i§ olarak ne gelmit olacaktı.. Bakıtlarında 
büz kurıunlarından sakmılabile · Koca Veli gür ıeıiyle ıöze lcarıt· Hüsmen reisin ba9ını bir ıtıhçta iyice hayat ve 9uur ifadesi okunu· 
cekler; hem de kale kapısını ııkı tı: mazgallardan aıağı yuvarlayacak yordu. içeriye girip de çocuğu a· 
bir top ateti altına alarak devire· S l d l Ve sonra da sizi öldürecektı'r. •ıranı görmüt olabilirdi. - ü eyman oğru ıöy üyor, -s 
ceklerdi. kunutmalıyız.. Leventler araımda bir uğultu , Doktor, hastaya iğilerek: 

Geri dönmeyi artık düıünmiyen lki adım yürüdüler, yürüdüler oldu. - Kızınız niçin ağlayor, biliyor 
bu Türk yiğitleri, bu hallerile hiç ve hendeğin karııaına kadar ieldi· Frenk Süleyman arl\kdaılarımn musunuz?.· diye seslendi .• Söy -
tüpheıiz kendilerinden birkaç mis ler. içlerinden elinde bayrak ol • yanına döndü ve vaziyeti anlattı. lediklerimi itidiyoraunuz, neğil 
li dütmana bile yenilmezlerdi. mayanı eiini havaya. kaldı, .. ], : Konutmalar uzuyordu.. mi?? lıidip anladığınızı gözleriniz 

Bütün leventler tam silahlı ola- _ Hey .. y t içinizde ltalyanca Her kafadan bir ses çıkıyordu . de okuyorum.. Haydi, cesaret, 
tak, ellerinde kazma ve kürekler· bilen var mı?. - Onun yeminine inanılmaz • kendinizi toplayın .. 
le-iç kaleye doğru koıtular. Frenk Süleyman ileri yürü-dü: - Bizi battan ıavdrktan aonra Kadının gözleri, ağır ağır kızma 

Bu sırada iç kale kapısının ilı - . _ lıpanyolca da biliriz.. reisi öldürürse biz de onu öldüre • döndü ••• 
tünc1e bir kalabalık ıöründü. _.._ Çok ıüul .• Reiainiz elimiz • lim... Doktorun hakkı vardı.. Büyük 

Fernandonun parlak zırhları, dedir ve zincirli olduğunu görü • - Bundan ne çıkar? Fernando- anne, facianın biricik tahidi ol· 
zabitlerin süslü tolgalarile savat yoraunuz .. Şimdi onun yerini kim nun kendisi yanımıza gelse d~ re- muttu •. Onun vaııtaıiyle çocuğu 
elbiseleri, say11ı yüzlerce olan mız tutuyor?. hin kalsa gene değmez. kaçıranın kim olduğu ve ne ıuret· 
taklar, leventlere doğru ölüm kus· B - O halde... le olacağı anlatılabilirdi •. - en ... 
ınak için hazırlanan toplar vardı. _ Bu da güzel .. Demek ki it -Turgud reiae gidelim .. Piyale Şimdi, genç kadının kalbi, ümit 
Bunların ortasında eller; arka - kolaylafıyor .. Şimdi beni dinleyin. Beyle birlikte Recyodaymıf.. içinde çırpmıyordu. Annesinin ya· 

ı1na bağlı olarak Hüımen Reiı Büyük ve ceıur kwnandan Marki Kırk bin altını verir o... tağına doğru iğildi .. 
bulunuyordu. Baır çıplaktı ve be - di Salemo, F ernando Namorr. di • -- Puayı vermeli reisi kurtar • - Anneciğim.. Rica ederim .. 
)az bir ıargı ile bağlanmııtı. Elbi- yor ki... • malı, sonra da hem kalenin altını Haydi, kendini azıcık topla.. Ne 
•eıi toz toprak içinde idi ve yırtıl- Söyleyen adam durmuıtu .. Elin· il.tüne getirmeli, hem de paraları gördünse anlat ... 
llııttı. Yüzünün bir tarafı da hala deki küçük bir ki.ğıda baktı t•e de- geri alınalı!... · Sesinde, öyle yalvaran bir ifade 
kan içinde idi. Kalenin içinde ya- vam ett': Konutmalar gittikçe uzuyordu . vardı ki .•.. 
illan bir dövüt yaptığı besbelli idi. _Muhterem Senyör Marki di Fernandonun elçisi ıon aözleri Hastanın gözleri, onun gözlerini 

- Reiı ölmemif... Salemo diyor ki, Hüsmen re!ıi öl· ıöyl~di: aradı .•• 
- Reis ıag"dır... Çok büyu'·k ıstıraplar çektiği 

dürecek değilim .. Onu sadece vn· - Size on dakika izin var .. E. 
Bu haber leventlerin arasmda nımda alıkoyacağım ve ancak kırk ğer bu zaman içinde muh!erem belliydi .• 

hir uaultu ıibi dolaıtı ve gemiye b' ı d" · · M k. H ı Bu ıırada, k-ık, ~deta ko"tü. • ~- ın atın ıetir :iınız zaman vere· ar ı azret erinin arzularını •• "" 
kadar gitti. . ... · h b rümle•mit bir seı betbaht kadmm cegım.. yapmazıanız er fey itmiş o)a. y 

F ernando bulunduiu yerin ge • Levetler araaıncb bu sözleri caktır.. gırtlağını tırmaladı.. Şüphesiz ki, 
tiıine doğru haykırdı ve bir ta • şöyle böyle biraz anlayanlar vardı. Mazgalların üstünde yarı ;rıplak konutmak için pek büyük çabala • 
ltını emirler verdi .. Bir iki dakika Arkada,lanna anlattı : ve kapkara bir zenci göründü. Bir malar yapıyordu. Sorulan aua1· 
IOnra aavaf tutaaklanna DJahtUI - Kırk bin altın istiyorlar.. dev kadar iri idi. Elinde geniı a- lere cevab vermeği o kadar çok iı· 
bir zincir de Hüsmen Reisin boy· - Kırk bin altın ha!.. ğızlı bir Türk palası vardı. Hüa • tiyordu ki ... 
~geçirildi. lkiter ucu bilek ve - lyi ki kırk altın istemediler. men reiıin yanına yaklaftı .. Orada Bir kaç saniye müddetle, uğrat· 
'Yaklarma da oağlanınca arlık kı· Eğer böyle yapsalardı ve bana kal- kan içmeğe hazırlanan bir cana • tı, uğrattı, uğrattı, durdu biçare ••• 
a.ıddayacak hal kalmamıttı. Bu ıı· aaydı bu parayı vermez, !tsa.leye var gibi durdu.. lıleyen dimağiyle itlemeyen uzvi· 
lada genç adam onu zincire vur· öleıiye ıaldınrdmı. Leventler homurdandılar: 
"'-k iıteyenlere kar~ı koymak için Bunu Dalyan Muıb\f a ıöylemi1· - Cellad .. Cellad .. 
•ilkinmek istemi§, fakat on bet yir ti. .. - 29 -
'-li tane iriyarı lıpa.nyolun ortasın· Herkeı ona tuhaf tuhaf baktı... DORYANIN FILOS\J 
d• bütün emekleri bota gitmitti. De1irdi mi yokaa?. F ernandonun elçisi yüzü geri 

Frenk Süleyman homurdandı: Dalyan anlattı: dönmüt, kale kap11ından girerek 

1 
- Alçaklar 1 Bizimle eğleniyor· - Ne dütündüğünüzü gözlerin • kaybolmu,ıu .. Hemen o dakikada 
~ bu ·· den okuyorum .. Kırk altına ancak kapıda ve Hüsmen Reisin yanı 

Dalyan Muıtafa ilave ett;: cariye alınır .. Demek ki onlar da ba9ında olan iri yarı bir asker kı-
- Reisinizi siz böyle mi korur· HU.menin, ne kıratta bir yiğit ol • lıcınm teniyle kal.kanma hrz!ı hız· 

"-ıuz? Utanın!.. duğunu biliyorlar ki kırk bin altın lı vurarak vah,i bir seı çdcaTıyor. 
Frenk Süleyman yalın bL· kılıç iıtiyorlar. du .... 

tıa~ elini kaldırdı ve bütün kuv • -Fakat bana kalırsa reiı bu 
~iyle bir ulan gibi kökred~: sefer büyük bir yanlıthk yaptı. Bir 

- ileri arkadntlar •• ileri! • kızm ardından ve tek ba,ma iç 
~leventler bir hamlede yirmi o • ka1eye girmek ••• 
ı adım ileri fırladılar.. Bu sözler almıcılarm arMmda 
au 111'8.da Femando mazgallar· zehirli bir rüzgi.r gibi dolqabilir • 

~çekildi. Bir kaç saniye geçme· di. Ve Memit elinin tersiyle bun· 
:•ttl ki iç kalenin kocaman kapısı lan söyleyenin ağzına vurdu: 
-ıandı .. Bqtan ar.ağa kadar de • - Orası tenden t0rulmaz .• Çe-" 

Birer dakika aralıkla çıkan bu 
ıeı, bütün leven1erin yüreklerine 
ıiniyor, yalın bir hançer fİbi ora -
da kıvranıyordu. 

- Bir ••. 
- iki.. 
-Uç .... 
Leventler taıırmışlardı .. 

(Devamı var) 
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yeti arasındaki mücadele müthiş· 
ti .• 

Gırtlağınd!\n bir takım sesler 
çrktı ... 

Sonra, ıust, gırtlağı iradesine 
galebe çalıyordu. 

- Sırrı biliyorsa bile söyleye• 
meyecek ... 

Doktorun nazarında, sır, b!r me
zara gömülür gibi, bu vücu:!a gö
ınülmü4tü .. 

Tevfik: 
- Maalesef elden bir fey gel • 

miyor 1 ! • demeğe mecbur ka!dı ... 
- Ah .. Demek ki ıöyleye:niye • 

cek ... 
- Şimdilik hayır. Fakat, ilerisi 

için ıörürüz bakalım. 
Doktor, ıonra, Bahriye döndü : 
- Kuzum efendim, kapıcıya ka

dar ıidin, onu buraya yollayın .• 
Eczahaneye birini göndermek li. • 
zım .. Bilhaua sülüğe ihtiyacımız 
var .• Amma, sakın berber dük· 
kanından almaam.. Eczahaneden 
alım .• ~ 

Dülger uıtaıı: 
- Peki, peki .. Şimdi .• 
Kızının kolundan tuttu.. Onu 

dıtarı doğru çekti ..•• 
-Gel, yavnım .. Fakat ıal<ın ağ· 

lama, emi? Jaleyi bulaca.jız, emin 
ol .. Bunun için aana aöz veriyorum. 

Bu aözleri, hiç bir ıeye istinat 
ebnelaizin IÖylüyordu .• FaJCat yü· 
reğinden tatan bir hiıle kor.uıu • 
yordu. Genç kadın, bir çocuk gibi 
mutilepnifti.. Sanki' hiç iıtıral> 
çekmiyordu •• 

Fakat, için için yanıyor(iu: 
Ah, niçin, niç~ feleğin b'.l f e • 

nalıldarma mani ~lamamııtı. 
Ölüm .... 
Evet, ölüm, tim'di onun nazann• 

da biricik ıığmaca.k yerdi ••• 
Ölüm •••• 
Samiyecik, onun kucağn{da öy

le güzel iıtirahat edecekti ki • 
Diltündü: 
--Ölümü; "H ... ,, iken, gebeli • 

ğimde de istemi§tim .. 
Lakin, Jalenin artıK yanın(1a ol. 

maması, ölmesi için bir aebeo de
ğilmiydi?. Kızını, arkaıı ııra, 
ahirete ıürü:c1emiyecekti. Onun 
için, ölüm, en çıkar Y.o1du .. 

Dütüncelerini yüzünün ifadeıi • 
ne hiç de ıızdırmadan bunları dü-
tünüyordu.. ~ 

- Beon artık bayatta yalnızrm ... 
diyordu. 

~ 

Zavallı babasını dütünmüyordu 
bile .. Genç nail, yaf]ııma kartı bu 
kadar nankördür İfte .• Kendi ço • 
cuklarını İte, hiç unutamaz . 

Dütünceaindeki bu ıözleri ai . 
zmdan kaçaıyordu: 

- Ben, artık hayatta yalmzım .• 
Babası, ııçradı: 

- Ne ıöylüyonun, evladım? .. 
Anneciğin yok mu? Ben yok mu • 

yum?. Beni nuıl unutuyorıun? .•• ' 
Sensiz öyle betbaht oluruz ki •• 
Kızmm boynuna ıanldı. 
Onun beynini kaplayan kabusu 

anlamı; ıibiydi •. 
<Deoomı oor) 

KUPON 
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Çocuık 
lhn r~u~Oc§.)tro 

Amerikada fabrikatörün çocu
ğunuu kaçıranlar yakalandı 
Aınerikan milyardet1erinde71 

Veyerhöyser ailesinin küçük ço -
cuğunu kaçıranlardan iki kiti ya
kalanmıtbr. 

Lindbergin hadisesindenberi bi
rinci defadır ki çocuk haydutluğu 
itinde Amerikan polisi bu kadar 
kısa bir zaman zarfında muvaffa
kıyetli it görebilmittir. 

Şimdilik eski haydutlardan 24 
yatında Harmon Veley ile karn: 
Margaret ele geçirilmittir. 

Küçük Corc Veyerhöyserin kur 
tarılması için verilmit olan 200 
bin doların hepsinin numaral&l'! 
yazılmıt bütün gazetelerde, menı
Ieketin her tarafındaki büyük m~
ğazalarda ilan edilmitti. 

Polis dairesi ayni zamand:l 
bu numaraları bankacılara ve p:ı
ra alıt veriti olan yerlere tamim 
elmitti. 

Haydutlar ise bütün bu iılerd ~ .ı 

bir netice çıkmıyacağı dütünce -
sile, uzakça bir ıehir olan Solt 
Ley:k Sitide paralarının bir mik -
ta:rmı elden çıkarmak istemitler · 
dir. Margaret Valey bir ucuzcu 
mağazada bet dolar sürmek is · 
terken yakalanmıttır. 

Bu kadın isticvabında 16 ya
tında iken Valeyle evlendiğini V..! 

timdi on dört çocuk anası oldu · 
ğunu söylemittir. 

• u::J,\. Y~l~Sıb!lPishaneye girmiş 
çıkmıt bir sabıkalıdır. Ve Veyer 
höyser ailesinin bıçkıhanelerin · 
den birinde çalışan bir ustabatı ~ 
nın oğludur. Kurtarma parasını is 
tiyen mektubu bu adam yazmıt -
br. 

Niyu Jersey avukatlarından 

Kamden bu adamın Hauptman 
muhakemesi esnasında bir İpotek 
meselesi hakkında kendisine mü -

racaat ettiğini ve söz Hauptman 
mahkemesine intikal edince bü -
yük heyecan ve sinirlilik göster -
diğini söylemittir. Valey kanıile 
birlikte bu meıhur mahkemeye 
girmeğe muvaffak olmuılardı. 

Polis daha o vakit bu çiftten 
f üphelenmitti. 

Karısının ifadesi üzerine tev -
kif edilen Valey, suçunu göstere· 

cek mahiyette sözler söylemit ol
makla beraber asıl suçlu değildir . 

Şimdi aralarında bilhassa Vilyam 
Mahanda olan üç haydut daha a
ranmaktadır. 

Mahanın hayatı, bir numaralı 

halk dütmanı Dillingerin hayatı

na çok benzemektedir. 17 yatın -
da iken ıslahhaneden kaçmıt. ay
rı ayrı adlarla yaıamıf, en atağı 

• bet bankayı soymuı, her tutulu -

§Unda hapishaneden çıkmağa mı 

vaff ak olmuıtur. 
Geçen gün polis hafiyesi Moo

ney bu haydudu Moutana vilaye-

tinin Butte ıehrinde görmüf, tev
kif etıneğe kalkrtmıf, fal<at he -

rif otomobilini bıraktığı gibi so 
kakların arasından kaçıp gitmit -

tir. Otomobilde numaraları alın·· 

mıt olan paralardan 15155 dola·· 
bulunmuttur. 

Valeyin itirafları sayesinde kü
çük Corcun mahpus tutulduğu e

vi polis bulmuıtu;; Bu ev milyo
ner ailenin oturmakta olduğu ma
likaneden pek te uzak değildir. 

Polis burasını sıkı bir muha · 
faza altında tutmakta, fotoğraf 
alınmasını yasak etmektedir. 

Amerikan polisi ayni zamanda 
çok sıkı bir ketumiyet muhafaz:ı 

etmekte dııarıya hiç bir havadi3 
sızdınnamaktadır. 

fngiltaede eaki aakerler açılmlf olan Çelsi yurdunun kurulu§ yılclc;.. 
nüma miinaaebetile yurt sakinleri, e•ki ünilormalannı giymifler, ya
pılan matuimde bulunmıqlaTdır. Resimde, en ihtiyar aakerle, me-

raime kumanda eden general konllfUrlarlıen BÖ"riilüyor. 
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Mecidiye derdi 
Cenub vildyetlerimizden 

Bi,-kaç muhtekirin yaptığı 
dalaverelerle bu havali halkı 

çok 
Gaziantep muhabirimiz yem · 

yor: 
Gümüt mecidiyenin ıehrimı . 

ve hinterlandında tedavüti; bu 
havali ökonomisini adeta hiçe irı 
dirmiıtir. Bu yüzden Tecimerle 
rin (tüccarların) sermayeleri yü:ı 
de bet eksilmit ve her türlü te 
cim büyük nisbette felce uğramış 
tır. 

Memurların uğradıkları zara 
ise üzerinde durulmağa pek liyi'· 
bir vaziyettedir. Bir ay evve 
kırk bet kuruta geçen mecidiyt• 
bugün 62 banknot kuruta kada 
yüksel mittir. 

Bu hal ise memurun aldığı ma 
aıı yarıya indirmektedir. Çünki.ı 
mecidiyenin bu anlatılmaz ve 
garip yükseliıine rağmen etya fi., 
atlarında zerre kadar alçalıı hia
sedilmemittir. HükUnıetimiz had -
dizatında tecimel bir meta hük · 
münde bulunan mecidiyeye her 
hangi nisbette bir kıymet değer
lerken burada ötedenberi bunun 
aksine olarak Türk parasına me· 
cidiye ile kıymet biçilmektedir. 

Halep piyasasından ilham a· 
lan bir kaç muhtekirin yaptığı 

dalaverelerle inip çıkan kağıt pa
ra piyasası bu çevrenin ökonomik 
bünyesini kemiren en büyük bir 
afettir. 

• • zarara fırıqor 

Gazlantebin mesire yerlerinden biri 
layısile daha ziyade büyükler is- kadar yapılması dütünülen li• 
tifade etmektedir. ğmı itinin bitirilmesine bırakJl• 

Büyük sinema yaz dolayısile mııtır. 

tatil yapmıttır. Gene mevsim iti- Şehrin bozuk kaldırmılarnı•" 
barile tiyatro ve sair eğlence he- Alaybey caddeainde onanlmaıı · 
yelleri de çokça gelmemektedir. na baılanmııtır. Şehir içinde'.ff 

PAZAR YERl GENlŞLEYOR bütün bozuk kaldınmlarm b" 
Pazar yerinde Türk maarif yıl içinde düzeltilmesine çalı • 

cemiyetinden belediyeye geçen ıılacaktır · 
Osmaniye kasteli çevresindeki pa . Çalıtmağa batlıyan buz fabtİ" 
zara doğru fırlamıı bir halde bu- kası ve soğuk hava deposuouO 
lunan dükkanlar yıktırılmıı, hi- eksiklerinin bitirilmeaine çah1ıl • 
zasındaki öteki dükkanların sıra- maktadır. Fabrikanın mezbah•' 
sına getiriİmek ıuretile pazar ye- dan soğuk hava deposuna tJ 
rinin •ekli iyi bir hale getirilme· taııyac.u havai hatları yapıl' Bütün bir vilayet halkını ıztıra · .,. 
ğe batlanmııtır. maktadır. 

ba dütüren, bütçesini alt üst e· ATATORK HEYKELİ ·,;.. 
den, hayat pahalılığını arttıran 

bu mülhit zararın önüne geçmek Gaziayıntaph genç bir aan'at- ıııııımıııııtıııııııııııııııııııınnııııııııııııınnııııııınıııınnnıııı~ 
için mutlaka bir çare bulunmak kir tarafından beyaz mermerden 
gerektir. yapılan Atatürk heykelinin ka;. 
llbaylık ve terbaylıkça alı • desi için bu yılın belediye bütçe· Bugencl n 

nan bazı hususi tedbirler tam · sine tahsisat konmuttur. Heyke· matbaa. 
bir fayda vermekten çok uzaktır. lin dikileceği yer henüz kararlaı· mıza 
Esasen bu parayı piyasadan büs · mamıt olmakla beraber Parti m iJı raca. 
bütün ve kat'i surette kaldır- bahçesine dikilerek tehrin mey· atını rica 
maktan baıka bat vurulacak çart. danlarına daha büyük bir heyke- ederiz 
yoktur. lin konulması dütünülmelrle

GAZIANTEPTE YAZ 

Gaziantebin ilkbaharı hiç hof 
geçmez. Bu mevsim ya soğuk, ya
hut ta yağmurlu ve kapalıdır. 
Buna mukabil sonbahar mevsimi 
pek devamlı, güzeldir. 

Haziran, en bol sıcağile geldL 
Sıcağın pek yüksek derecelerde 
olması dolayısile daireler öğle · 

den sonra paydos yapmakta, me· 
mur ve halk buranın en güzel 
mesire yerlerinden olan Kavaklık 
ve Aynülleben'e kotmaktadır. 

Ayıntabın bir çok mesire yerleri 
arasında bilhassa Kavaklık pek 
hottur. Ay:nüllebenden Kavaklı -
ğa kadar bir kaç kilometre me· 
safe hep büyük ve gür kavak a
ğaçlarile örtülü olup bu ağaçlar 
altından büyükçe Alleben deresj 

geçmektedir. Halk bu su kenarın · 

da toplanır ve eğlenir. Bilhsaa 
cuma günleri her aile çoluk ço
cuğile buralara dökülür. Yemek • 
lerini burada yer ve aktam üzeıi 
ıehre dönerler. 

Gazilntepte sazlı bahçeler de 
faaliyete başlamıttır. Şimdiki hal· 
de biri sazlı olmak üzere üç bü · 
yük bahçe açılmıttır. Bunlardan 
birisi çocuk bahçesi olarak yapıl· 
mıt ise de ıehre olan uzaklığı do· 

dir. 
Atatürk bulvannın maarif bah · .~ 

çesinden Halkevine kadar uza- ınııı11111ııııııı11111ı11ıı"*'ll &::US llllHZıw$ AU 
nan kısmının asfaltlanması itine 2 3 
bu hafta batlanacaktır. Bunun \-
çin getirilen tat kırma makine-
sinin montajı bitmiıtir. H A Z 1 R A N 

Bulvarın Halkevinden liseye Deniz gezlntlmlzlll 
kadar olan parçasının da asfalt- gUnUdUr 
lanması inhisarlardan halkevinc .-..... ııııı111111ıııııııııtııııı1111ıııııııııııınıuııı~ 
•-Yalnız BOMONTI bahçesinde .-ı 

DUhullyeal2 duble bira 18 kuruttur. 
Pllklarda •e radyoda pek fazla beyenilea ( E G E ) Ca~ 
Cumartesi Ye Pazar rünleri saat 1 s den itibaren Bomont• 
bahçesinde çaJması temin edilmittir. 
Taze bira, temiz hava, güzel müzll' 

Bomontlnln soQuk hava 
depolarından küç6k fıçıların da zevki baıkadır. Mezelerioi 
berkeı ıerbeıt getirebilir. Ailelere Ye herkes için ucuz •e 
temiz eğlence yeridir. 

Yağmurlu gilnlerde de bilyilk ıalonumuı vardır. ~ 

R E V U E Saatleri 

en dakik, en husu, en son modeller 

ıHEYOÔl.\J'naa : MISIRLI, fatıkl&I CaddMI 399 

OALATA'da : SAATCI MEVER TUnel CaddMl 29 

ISTANBUL'da : A. KEŞIŞVAN, Sultan Hamam. 
Yani Caml c.....ı 4 

ANKARA• da : RIZA TEVFiK, Bankalar Caddaal 8 

Umuml Daooau : latanbul. Bahçe Kaoı, Ta• Han ıg Telefon : 218&4 
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. -·-.. ··-··; 1 Tarlht lşk ve : 
1 aavaf romanı ! . . ... -----·-················· 

,. . . 
Bugün, ikilik ortadan kalkı • 

!'or, iki ülke arasındaki duvar • 
lar yıkılacak, çukurlar dolacaktır • 
Herkes birdir ve birlik demek, 
kuvvet, rahat ve ..evinç demektir. 
Kılrçlarımızı kötülüğe ve kinleri -
rnizi kine kar§ı kullanacağız.. Sa· 
\'atlarımızı, obalarnnıza akın eden 
canavarlara kar§ı yapacağız. lhti
Yarlarımız, yüzlerce yıl önce dede
lerimizin yalçın dağlar aprak bu
raya geldiklerini söylüyor1ar. O 
dağların ardında daha güzel hava, 
daha tatlı su ve daha bol av var -
nıı§. Birleten e1lerimizin gücü ö
nünde bütün engeller yol verecek • 
lerdir. Oradnn, yeni ufuklara ya· 
yılacağız!.. 

Saray bakam Arık, biraz kenar • 
da idi. Hayran ve gülümseyen bir 
yüzle genç hakanı dinliyordu • 

Argun ona bakarak ıordu: 
- Buna ıen ne dersin?. 
Ank, kalın ve gür "sesiyle ağır 

ağır cevab verdi: 

- Bir lageyiğin masalı vardrr • 
Vaktiyle ilk soyumuzun bu da~la -
rın ardından geldiklerini i§idiı iz .. 
Onların geldikleri yoldan geçerek 
dönmek isteyenler de çok oldu ... 
Fakat böyle bir yol bulunamadı •• 

Argun, daha ıedit ve daha inan 
dıncı bir sesle devam etti: 

- Yol bulamamak, yolun olma
ması demek değildir. Dedem Tu • 
gay, ateıi yaratmasını bir yabancı
dan öğremnit .. Bu yabancı yalçın 
d!fl!~,-~em de korkunç bir kıt 
günU.nde nasıl aşıp geldi? .. ·Biz it
~ b~ yolu bulacağız .. Bulamazsak 
yaratacağız .. Birleten gönüne~n 
~tefi, en b~yük ate~lerden claha 
zorludur .. Birlik, her zaman birlik 

• r ve sevgı ... 
Bir alkı§ havayı dalgalandırdı . 

Duvarları sarsar gibi oldu: 
- Yaşasın Argun han! .. Ya§a • 

aın yeni hakan!.. 
Diye bağıran sesler, kale duvar • 

larmda, mazgallarda ve pencere· 
lerden ta§arak kırlarda, büyük a • 
kiıler yapıyordu .. 

Kurultay dağıldı .. 
Argun annesine doğru yürüdü .. 

Durgun ve dalgın, fakat canının ta 
İçinden sevinen bu iyi yürekli (U· 
luı ktzı) nm koluna girdi. Baba • 
sının yanma götürdü .. İkisinin el -
ferini biribirine verdi: 

- Baba, gene söylüyorum ve sa· 
na :ıöz veriyorum ki her şey eski • 
'İnden daha iyi olacak .. Bana ve 
lJlcaya inan.. Anne mi de eskisi 
gibi .gene sev! .. O da seni sevecek.. 
Değil mi anne? 

Ulcay, oğluna gururla baktı .. 
Sonra Hazar hanın koluna girdi . 

İşte şimdi, babasını öldüren bu 
t\damı bile seviyordu .. Ül'lu zaten 
tinıdi sevmeğe ba§layordu .. Onun 
büyük günahlarını, inad ve ta! yü • 
tekliliğini unubnu§tu. Ne de olsa 
Argun onların ortak yetiıtirdikleri 
bir varlıktı .. 

Genç hakan, annesiyle bab:ıfiını 
)'a.lnız bıraktı .. Sorguçi, Arık ve 
diğer kwnandanlarla birlikte dı • 
tarı çıktı .. 

Sorguçi , kurultaydan önce Ha
ıar hana söylediklerini A.rguna 
da anlattı .. O zaman genç hakan, 
buyurdu: 

gelen yüzlerce ath ve halk ile bir • 
likte ateısiz ülkeye koftu .• 

Köprüden geçti .. Kartıımda ilk 
gördüğü inaan, Camuka oldu. Bu 
yiğit adam ve arkasındaki binlerce 
insan, ellerindeki meş' al el eri sal · 
la yarak Argunu ıe1amladılar: 

- Y aşaam Argun Han! Y aşaıın 
büyük Tugay'ın torunu!. 

Diye bağrran sesler, göklere çı • 
kıyordu .. .... 

Atef bayramı günlerce sürJü ... 
Yüz yıllarca ayrı yafayan iki ülke 
insanları az zamanda kaynaıtılar •. 
Pek çabuk çoğaldılar.. Argunun 1 
ölümünden sonra onun genç oğlu 
zamanında o kadar çoğaldılar ki 
bulundukları yer onlara dar gel -
di .. 

En sonra bir çoban, bir gün bir 
boz kurdun dağların arasında bir 
delikten kaybolduğunu gördü .. Ö -
leye gidilebileceğini anladı.. Bu • 
nu herkese söyledi.. Hana haber 
verdi ... 
Dağı yarmak için toplandılar .. 

Fakat dağın baştan bata demirden 
olduğunu gördüler .. Genç bir de
mirci kocaman bir ateı yaktı .. De
mirden dağlan eritti .. Yolu büyüt· 
tü .• 

Türk soyu, Martın yirmi ikinci 
günü oradan çıktı .. Önüne gelen 
her engeli yıktı .. Her düf1llannın 
batını ezdi ve sonu gelmiyen bir 
zafer fırtınası halinde bütün dün· 
yaya yayıldı .. 

Bu çıkı,a (Ergenekon) dediler. 
Şimdi nerede büyük bir eser, bü

yük bir zafer ve medeniyet izi hu-
1unuraa, onda Türkün damgasını, 
Türkün büyük dehasını görüyoruz. 

İzmir: 25 - 4 - 935 
-S O N -

~"'-~"-"''' 
AKŞAM'ın faydalı 
neşrlyatınden 

SwlFT 

Cüceler ve Devler 
memleketinde 

Gulliverin 
seyahatleri 

Bütün dünya gençliğinin en çok 
sevdiği kitap 

Türkçeye çeviren: 
Ercüment Ekrem Talu ..... 

4 renkli kapak içinde ciltli ve 
renkli resimlerle süslü 

Fiyatı: '15 kuruı 

1 Veni çıktı 1 

Akşam Kitaphanesi 

lllll11111111llllllllll111111HlllllfllllflllllllflllllllllJ111111111llllilllll11111ıtllll 

r• - ~ 
Hayatın neşesı 

dinç olmaktır. 

RMOBiN 
Tabletleri 

Yorgun vücutları dinçleştirir 

iktidarsızhğı 
ve 

Bel gevşekliğini 
giderir, yaşamak neşeıin • 

iade eder. Eczanelerde. bu'u 
nur. lstanbulda fiati 150 

Kız S8na.'t mektebi 
Talebesinin eserlerinden · mürekkep 

güzel bir ser~i açfz 

Kız San'at mektebi sergisinden 
güzel bir köşe 

Üsküdar Kız san'at mekteoi, Bundan sonra, merviden ba · 
cemiyete çok fay dalı uzuvlar yetiş- şındaki nakıt kısmına geçtik. Ser
tiren bir müessesedir. Uzun yıl- ginin bu kö,esinde insanı çeken. 
lardanberi lstanbulda sessizce ça-· dütündüren çok değerli İ!ler var. 
lışan bu müessese, biı:e, yarının Hepsi elemeği.. Önü İ§lemeli bir 
tam bir ev ve it kadını olarak ye- bl\iz için kim bilir kaç gün göz n~
tiştirdiği eserlerini, her yıl biraz ru svfedilmit. Ayıntap iti bir m:\· 
daha tekemmül etmit bir tekilde sa örtüsünün tamam dört aylık bir 
göstermektedir. emeli mahsulü olduğunu söyliye'l 

Mektebin faal müdürü bayan bayan Vesime ziyaretçilere iza
V esime ile serginin paviyonlarım 

hat veriyor: 
geziyoruz. Her köşede ince zevk - -Mektebimiz binası içinde ay-
lerle bezenmiş, göz kamaştırıcı rıca (Akşam kız san'atlar mek -
güzellikler •. Ve bunların arasında S 

tehi) de vardır. Bu mektebin l4 her •eyden önce göze çarpan b ir 
:r talebesi var. Dersleri ak~ üstil intizam var. k • 

olduğu için, şüphesiz ki, ız ıan ·· Mektepte mütedavil sermaye 
atlar talebesi kadar fazla çalışarn ı-atelyesinin dikiş kısmındayız. Pa· h ld 
yorlar. Fakat, öyle olduğu a e risten getirilen profesör bayan l 
onların vücude getirdiği eser er · Rene Lüinin bu kısımda büyük bir 
de de birçok moda atelyelerinin faaliyt gösterdiği, teşhir edilen e- l 
yaptığı i§ler değerinde parça ar serlerden belli. Son sınıf profesÖ· 
vardır. rü bayan Lüi'nin yetittirdiği ta -

- l k 1 Bu atölyeleri de gezdik .•• Tale-lebelerin yaptıgı rop ar, tap a a':', 
ve diğer kadın elbiseleri, insana, benin yaptığı çiçekler arasınd3 

bu islerin Parisin en büyük moda güller, laleler, krizantemler, pa
atel;elerinde yapılmış hissini ve- patyalar ne kadar canlı. Yastıklar 

bervedeler ne zarif •• Yalnız §aprıyor. 

Bayan Vesime anlatıyor: kalar, blüzlar ... Pavyon bir müze 
- Bu yıl mektebimizden 17 kı~ gibi süslenmit. Bu kısmın hocası 

mezun oldu. Bunların hepsi d~ Bayan Adilen: f . ve diğer hocala
başlıbaşına birer atelye açabile - rın gayretlerini ve yetiten talebe 
cek liyakati göstermişlerdir. Pa · nin emeklerini takdir etmemek, 
viyonlarda gördüğünüz eserler tle hakikati görmemekle birdir. 
aize bu hususta bir fikir verebi Bundan sonra ütü, kola, leke, 
lir sanıyorum. ve yama kıımma geçtik. Çorap 

Şimdi serginin çamaşır kısmına ve elbise örücülüğü. Yarının ana· 

nefis salatalar, turşular, pastalar, 
tatlılar .. 

Kendi kendime iftiharla söy
lendim: - İşte, bu dikişleri, b-.ı 
yemekleri kolaylıkla yapan kızla · 

rıntz, yarrn, kuracakları yuvaları 
neşe ve saadetle dolduracaklar ! 
Şimdi en büyük dikit ve moda 

pavyonundayız .• 
Mektebin müdür muavini Ba • 

yan Cemile, misafirleri ağırlamak
la meıgul. Dördüncü sınıfm ho
cası Seher, büyük bir nezaket ve 
tavula yanımıza sokuldu. Bize bu 
geni§ salondaki itleri gösteriyor: 

- Bakınız şu gelin elbisesine .. 
Şuradaki roplara .. Şu beyaz v.e 
renkli panamalara... Bu senem n 
hasır §apkalarının bütün Avrupa
dan gelen modellerini talebeleri • 
miz yapıyor. Kadıköyünde açtığ1· 
mız moda atölyesinde hariçten si
parİ§ alıyonız .• Gördüğünüz işler 
Figaronun, Bayan Calibenin yap
tığı işlerden farksız, değil mi? 

Bütün ziyaretçiler bilhassa b\l 
§apkalar önünde uzun müddet dur 
dular .• Bu güzel i§ler, bu sistema· 
tik çalışma, bu ince teknik karşt
aında, ziyaretçilerden hiç kimse 
hayranlığını gizliyemedi. 

Bayan Seher vekalet tarafından 
Avnıpaya gönderilmİ§ .. Dört yd 
Belçikada ihtisasını ilerlettikten 
sonra lstanbula dönmü§, kız sa· 
natlar mektebinde çalışıyor. 

Müessesenin her feyİ mükem • 
K .! .. h r ' mel doğrusu. utup anesı zen -

gin .. ldareıi muntazam .. Hocaları 
çah§kan. Y etiten talebelerin bir 
çoğu Ana doluya yayılıyor .. Mem -
leketimiz bu genç sanatkarlardan 
istifade ediyor. . .. . 

Mektebin bahçesine girince, in
sanın yüzüne gülen ve somurtan 
iki hina ile kar§ıla,ıyonız: Biri. 
asri.. Bugünün, cumhuriyetin f.

seri. Öteki, köhne... Tahtaları Ü· 

zerinde yürürken, insanın suratı • 
na dünün uyuıukluğunu, mende -
burluğunu haykıran bir gıcırtı du· 
yuyor ! Kültür bakanlığı, umarı~ 
ki, çok yakında bu köhne ~inayı 
yıktırır, yerine öteki gibi, ınsana 
gülen temiz, aydınlık ve asri bir 
bina yaptırır. Bu kadar faydalı 

bir müeaaeıeyi her zaman düıün • 
meli ve korumalıyız. 

1. F. 
giriyoruz: larına çok lazım olan bu kıannda'"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmmmiiiiiiiiiiiiiiliij 

Burada kavun içi bir kadın ge- her ıeyden ziyade kuvvetli birı~ 
celiği; çağlabadem renginde bir teknik var. Çorap delikleri öyle DOKTOR 
kap; ısmarlama pembe, beyaz, mahirane bir tekilde örülmüt ki.. Kemal Özsan 
mavi çamaşır takımları .. Krepda- Tebahat kısmı da, önünde du- Urolog - Operatör 
mur pembe ve beyaz bl\izlar .. Ma· rulacak pavyonlardan biridir. Bu. Bevliye Mütehassısı 
vi sabahlık ve mavi pijamalar ,, rada (Abdullah efendi) ye la§ Kraköy - Eklelsiyor mağazası 

k eki Tavuk kızart_ yanında. Her gün öğleden sonra kadar zarif, o kadar göze çarpı - çı aran yem er.. d 8 k d Tel: '1235 
maları.. Tokları bile acıktıran 1 2 • en • e a ar .. yor ki.. • 

- Nöbetçileri çekiniz!. Köprü· 
)'\i indiriniz! .. Artık iki1ik kalma· 
l'nııtrr. Herkes dilediği yere gide· 
tek ve gelecek! ! •• 

Kr. Tafıillt için Galata Posta Dünyanın ilk ırmak leribotu .. Bu 

lo: kutusu 1255 -ı Boyu 95 metredir. 2000 yolcu ve 
gemının adı uçan kuı anlamına gelen Kala · Kala'dır. 

Soara atma bindi •• Arkasından 
110 otomobil almaktadır. 

aruında :ifliyecektir. 
Ameril~ada V Qfİngtonla Sittel fehirleri 
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RMANIN KlZi 
Vah1i hayvanlar ara•ında ve Alı-ikanın balta görmemiı orman 
lanncla ge~en Qfk ve kahramanlık, heyecan, arar ve tetkik 
romanı 

• No: 31 Yazan: Rıza Şekib .. 
Aslanh adam, 30 fil ve 2 aslanın
dan ibaret kuvvetile oğlu Selimi 
kaçıranların peşine düşmüştü ... 

Geıaç kız, yavq yavaı ken:Hıine 
geldi. Gözlerini açıp da kar§Hın· 
da babasını görünce dudaklannda 
aevinçli bir tebessüm uyandl. 

-12-
SOLEYMANIN PEŞiNDE 

Aslanlı adam oğlunun da kaçı -
nldığmı öğrenince düımanlannın 
yeniden yeniye harekete geçmeğe 
baJladıklanna hükmetmitti.. Onu 
kimlerin kaçırdığını çok kolnylrk
la anladı •• 

Mağarasına atılınrt olan yılan 

kafeıinden, yol üstünde eline ge • 
çirdi~i trambasından bu iti Niyam 
Niyamlırun gördüğünü açıkça an • 
la§ıhyordu. 

Vakit geçirmeden ve hatta sa · 
liahı bile beklemeden kızı Kıntayı 
ağabeyisiyle mağarada bıraktık -
tan sonra yola çıktı .• Yalnız d~ğil • 
di. Ormanın bütün vahti hıtyvan· 
larını aef erber etm§ti. Önde giden 
aslanlarını tam otuz fil tak~b edi
yor, kendisi de bunlardan Şerifin 

ıırtında bulunuyorlardı. 

Yalnız halledilmesi İcab eden 
bu meseleyi çözememitti.. Oğlu 
Niyam Niyamhlann hangi kabile -
sinin elinde bulunuyordu. l~te bu 
noktayı iyice halledememesi , 
hangi yolu takib etmek lazmı gel· 
diği hakkında-kendisini tereddü · 
de düşürmüyordu bile .• Onüne ge· 
len bütün kabileleri darmadağın 
edecek elbette birinden birini ele 
geçirecekti. 
Kendisiyle senelerdenberi kavgalı 
bulunan Niyam Niyam krnlmdan 
§ilphe ettiği gibi Maya kabil~si re· 
isi Naçiden de §Üphe ediyordu. 

Karp ormanın bititilc diyecek 
&dar yakmmda bulunan hu kabi
lenin ilk kanştırılmaaı, ilk altüst e
tlilmesi lazım ğelen kabile~~ .. den 
biri olduğuna §Üphe yoktu .• 

l§te doğrudan doğruya oraya gi
Cliyordu .• Bu gece bitmezder. evvel 
bastırılacak otan bu kabileyi Mof
yonun kabilesi, bunu da meşhur 
Niyam Niyam kumandanı Mamri -
nin askerleri takib edecek neticede 
haımetlu kralları Medkyoyu neye 
uğradığım bilmez bir hale g~tire • 
miyecekti. 

Yolda bir dakika bile durup din
lenmeden ilk nefesi Maya ka hi!e -
ıinde almışb .. Otuz fil ve iki aslan· 
dan ibaret kuvvetini bu vah,ileri 
yola getirmek için fazla bile bulan 
Aslanlı adam, Şerif üstünde ayak
ta duruyor ve afağıda Ö· 

nünde serpilmit gibi duran Ma· 
ya kabilesi köyüne bakıyordu. 

Aslanlı adam buraya ikind defa 
geliyordu .. ilk gelitinde biç bir za
zaran dokunmaıf, bir ziyaret tek
lini aıma.mı§h. 

Daha güneıin doğmaıına epeyce 
vardı .• Bununla beraber etraf bir 
gündüz kadar aydmlıktı. Her teYi 
teker teker görmek kabildi. 

Sırtı Şerifin arkaıında ayakta 
aurarak indiler. 

Bu otuz fil ve iki ulandan iba • 
ret kafile gecenin bu aydmlıl< sa -
atinde çok heybetli ve uzaktan 
hir kara duman halinde ağır ağır 
ilerlediği görülüyordu. 

Köy sınmna ge1dikleri zaman 
~rifin aırtmdan atlayan adam y_a· 

nma yalnız Borasını alarak ilerle· 
di. Fillerle Şeytanı Aslnnlı ada • 
mın ilk iıaretinde yuvarlana.n ka • 
ra tatlar halinde kabile kulübele • 
rine çullanacaklardı • 

Yavuz çiti qtı.. Bora terbiye 
görmüt bir cambaz aslanı gibi sıç· 
radı .. Mümkün olduğu kad.:ı: ıea -
siz ilk rastladıkları kulübe önünde 
durdular. 

Aslanlı adamın dütüncesi, yer -
lilerden birini bulup sorguy:ı çek
mek ve hareketini ona göre syar -
lam aktı .. 

Kulübenin kapıaı kapalıydı. A. 
çıp içeriye girmektense kapısına 

vurmak ve bu aeıe gelecek elanın 
yakasına yapışarak öğreneceğ;ni 
öğrenmek daha akıllıca bir it ola
caktı •. 

Böyle yaptı .. 

llk yumruğuna içeriden cdız 
bır seı cevab verdi ve az ıonıa da 
kapı bir gıcırtı ile açıldı. 

Aalanlı adam kapmm hemen 
kapatılmamasını temin etmek için 
şöyle bir kenara, hemen görünmi· 
yecek bir yere çekilmitti.. Yerli 
kapıyı vuranın kim olduğu!'Ju Hk 
bakıtta göremediği için iki üç a
dım ilerlemek mecburiyetinde kal· 
mı§h .• Karıısında bir eliyje a.ala -
nm boynundaki uzwı kıllard:ın tu· 
tan bir adam gorunce taf\l'mış, 
lakırdı söyleyemiyecek biı hale 
gelmiıti. Aslanlı · adam Niyam 
Niyam diliyle: , 

- Korkma! dedi. Bana yudnn 
edersen sana f enahğım dokunmaz. 
Oğlumu reisin Naçi mi kaçırdı? 
Bana bunu söyle ?. 

Yerli cevab vermiyordu . As • 
lanın karşısında zangır zangır tit· 
reyen bu genç vahşi neredeyse 

cansız yere yıkıhverecekti .. Yavuz, 
onun aslanından çok korktuzunu 
farkedince: 

- Korlana, diye tekrarladı. 
Sorduğuma cevap verirsen asla . 
nımm sana hiç bir zaran dokun· 
maz. 

Fakat Aslan yanında bulun -
dukça vahşiden bir §CY öğrenme
nin imkanı olmadığını gorunce 
onu gerisinde bırakarak kendisi 
vahşiye doğru ilerledi. 

- Artık korkma .. Sana bir şey 
yapmaz, yalnız bana cevap ver .. 
Oğlumu reisin Naçi mi kaçırt· 
tı?. 

- Ben, bilmiyorum.. Hiç bit 
§ey bilmiyorum. Reis burada yok 
o çoktandır kralın yanında .. 

- Ya! O halde sizin köyün 
çocuğumun kaçırılmasından ha • 
beri yok .• 

- Ben bilmiyorum. 

- Bana reisin kulübesini göı· 
ter! 

Vahşi hiç bir fey söylemeden 
önüne dü§tÜ. Bet altı kulübe geç· 
tikten sonra ötekilerine nisbetle 
bir büyüğünü işaret etti: 

- lıte .. Reis Naçinin ıara· 
yı. 

- içeride kimse yok mu 7 
- Vardır. BekçHerile karıla · 

n •• 
(Devamı var). 

Yine tek 
hakem 

Vahşi atletler 
Atlet yalnız me-

deni dünyada yetiş-

M 1 ik. h k l "d mez ya!.. Afrika aç arm ı a em e ı arf. e- .
1 

• d 
zencı en arasın a 

dilmeıi suya düttü. da atletik kabiliye-
Şampiyona maçlarının iki ha- ti f evkalAde fazla 

kem ile idare edilmesi hakkında olanlara da rast ge

Evertoıı tarafmdan vaki olan in- linmektedir. 
giltere "F ootboll League,, i tara- Bir lngllfz ga
fından tetkik edilmit ve uzun mü- zetesinden aldığı

zakereden sonra 18 reye kartı 31 mız bu re.simde de 
Tey ile reddedilmittir. gördüğünüz gibi üç 

H 1 .. • seyyah, Afrikaya 
eyet . oyuncu arm numerotaJ trkları bir se a-

d·1 • b . . h kk d k. yap y e ı mesı mec urıyetı a ın a ı hatte, vahşilerin 
teklifi de kabul etmemittir. yüksek ;tlama ka· 

Pozzoya rütbe 
verildi 

biliyetlerini tecrübe 
etmek istemişler, 

tabii bunun için 
ltalyanların meıhur tek ıeçim- mükemmel bir tesi

ciıi Poz.zoya ltalyan futbolünün sat bulamadıkla· 

terakkisi yolunda vaki olan kıy- ~ın~an tbaştt\trkılnın 
1. . . d d l 1• . üstune o ur u arı 

met ı mesaısın en o ayı o ımpı-
1 

.. il 
. • b r çıtanın ust n • 

yat komıtesı tarafından Sant • den ı.. Bir vahşiyi 
Lazare ve Saint • Maurice rütbe- atlatmışlar .. 

leri tevcih edilmiıtir. Aşağı yukarı (2) 

Brüksel turnuvası- metreyi bulan bu 
nı Hollandalılar yükseklikten yalı-

kazandılar nayak başı kabak 
olan zenci, büyük bir rahatlıkla ve 

Brüksel sergisi dolayısıyle bir resimde gördüğünüz gibi çıtadan ol
futbol turnuvası tertip edilmiş ve bu dukça daha yüksek bir mesafeden 
turnurnya Avrupanın tmunmıt klüp- aşmıştır. 

leri iştirak etmlşlerdl 

Çifte çlf te antrenörler, mtlkenunel 
havzlara rağmen, çoğu 1,75 §l zor at
lıyan bizim atletlerin kulaktan 911-
lamı !-

Önleıine çıkan bütUn t.akımlan D e k ı 
birer birer yenerek finale Holanda avıs upası maP arı 

·q~ıwımı: xmnpos an xurv nuo..<ıdw§ y 
Turnuva esnasında Fransız takı· 

mı~.rn .. Eiistermi~ olduğu yü~~~ oyun, Her tarafta bu··yu·· k bı·r hı"la 
ve on ıne çıkan takımları buyuk fark- Gi 

ıar ne yenmesi herkesin takdirini yap im ya başland celhc~miş bulunuyor ve Fransızların 1 1 1 
turnuvayı kıızanacaklan kat'iyetle 
y:ıkın bir emniyetle tahmin edili>:Or· 
du. 

Fakat hakilt=ıt hiç de tahmin edil
ı' ;ti ~ibi ~ıkmadr. Yenilmesi bklcni
len Holanda şampiyonu Ajax Fran
ı::ız Ş.'lmpi_:1.·onuna bire karşı iki ile ga-
1:, gelerek ortaya konulan kup:ıyı 

kazandı. Bu netice herkes için bir 
sürpriz olmuştur. 

Sockaux'lular başlangıçta kazana
c:.::krından emin olarak oynamrşlar
d:~·. Hasımları bu vaziyetten istifade 
ederek bidayette kazandıkları sayı 

f:-::kınr nihayete kadar muhafaza et
rnc<-ini hil :::l i~ler Ye Fransrzfarrı son
lara 'doğru, bütün gayretine rağmen, 
c:Je ettikleri sayı farkını kaybetme
mişlerdir. 

Küçük haberler: 

• Geçen sene lstanbula selen 
ve bizim takımlarımızla yapbğı 
müsabakaları birer ıayı farkla ka-
zanan Bohemyans takımı Balkan 
tampiy~nasına i!tirak edecek Bul· 
gar Milli takımından mürekkep 
muhteliti O - 5 yenmit tir. 

• Balkanlarda yaptığı mü~aba.
kalarda Yugoslav ve Bulgar ta· 
kımları tarafından mağlup edilen 
Rasing klüp Yugoslav solaçığı ile 
ıantrforunu, ve Bulgar kalecisi~ 
Bulgar sağaçığı ile bir hafmı ay -
da 2000 frankla angaje etmiştir. 
Bizim para ile 170 lira kadar t~ -
tar. 

• Amerikada 17 yaşında bi!' 
genç kız 100 metreyi 11,3 /5 de 
koıarak dünya kadınları araıında 
kotu rekorunu egale etmiıtir. 

"' Japonlar Berlin olimpiyadı 
için harartle hazırlanmaktadırlar 
Berline gidecek atlet kafil~i 80 
idareci ve 360° atletten mürekkep 
olacaktır. 

• Pe,tede bulunan dünya 100 
metre yüzme tampiyonu Amerika
lı Fik, Alman yüzücüsü Fiter ta· 
rafından ikinci defa geçilmi~tir. 

Rekor 58, 4İl0 dur. 

Her tarafta Daviı kupası maç· 
iarma bqlanmııtır. Pragueda 
Çekoslovakya ile Japonya araıın· 
daki maçı bire kartı dört ile Çe
koslovaklar kazanarak dömi fina
le kalmıılardır. 

Var§ovada cenubi . Afrika ile 
Polonya arasıııda cereyan etmek
te olan müsabakada da cenubi 
Afrika halen iki bir galip va?.ıye
tinde bulunmaktadır. 

Berlinde Almanya ile ltalya 
çarpışmı§lar. Ve Alm~nya lta1ya
yı bire kartı dört galibiyetle ka
zanmı~br. Fakat Davis kupası tas
fiye maçlannın en mühimmi Pa
riste Avusturalya ile Fransızlara
!asında yapılmıttır. 
Meıhur Avuaturyalı Gravford, 

Bosaus ile Merleni yenmit bunlar
da A vuduralyalı Mac Gattiye ga· 
~-----~----~---

Dünya boks 
şampiyonluğu 

Dünya ağır siklet boks şampiyon
luğu için hu ünvanı hala muhafaza 
etmekte olan n geçen gün yeni bir 
Amerikalı boksöre hiç beklenmiyen 
bir mağlubiyete uğTayan Amerikalı 

Max Bear ile Alman Ma~ Schmelln· 
gin 17 Ağustosta Amsterdam'da çar· 
pışmaları takarrür etmi~ ve konturat 
imza edilmiştir. 

Bu müsabakada Max Bear 300,000 
dolar alacaktır. Yani bizim paramızla 
takriben dört yüz bin lira. Schmel
Jing de külliyetli muayyen bir para 
alacak, hasıl!ttan da yüzde hesabiy
le hissesi olacaktır. 

Amsterdam'da memnu edilmiş o
lan boks müsabakaları bu münase
betle bir gün için istisna kaldırılmış 
olacaktır. 

Müsabaka ü~er dakika on beş 
ravunt üzerine tertip edilml~tir. Ma
çı bir Holandalı hakem idare edecek· 
tir. 

Müsabakadan bir ay evvel her iki 
boksör de Holandaya gelecekler ve 
bir köye çekilerek antrenmanlarına 
devam edeceklerdir. 

lip gelmiıler ve bu suretle ~ 
maçtan ikitini bir taraf, ilriain;, dd 
diğer taraf kazanınca çiftler nıii• 
aabakaamm neticeti büyük bit' •" 
laka uyandırmıfhr. 

Bunda galip gelen 'diğer tarafı,, 
tasfiyeye uğratacafı cib"~le b~ 
mühim müsabakada kftif bir 1'& 

lahalık kütlesi bulunmuttur. S 
llk seti A vuıturalyı.lılar 6 -

almıılar, ikinci ıeti Franıl%l•f 
6 - 4 kazanmıtlar, bu yüzde: 
üçüncü set çok sıkı ve heyecıııı ı 
olmuı ve bu seti çetin bir 111~
deleden sonra A vusturalyab1•' 
1 O - 8 kazanmıtlardır. 

Kuvvei maneviyeleri Jcırıl•11 

Fransızlar, dördüncü ıeti de k•f
bederek sahadan mağlup çıkıP1f .. , 
]ardır. 

ittifaksızlar 
turnuvası 

lttif aksız spor klüplerin<len ye; 
disi kendi aralarında bir turııU" 

"b · l d' T a bıJ-tertı etmı§ er ır. urnuvay l , 
gün Karagümrük alanında bat ·~p
nacaktır. Turnuvaya girecek I<lu .. 
ler tunlardır: Altınhilal, D11\f~,.
pafa, Türkspor, Küçükpazal'ı b't" 
tih idman, Cağaloğlu Gençl~:' • 

1 
.. 

liği, Çelik ldm:m •. Turnuva bir•~_ 
· · l 'k' · · b' ku \'erı cısıy e, ı ıncısıne ırer pa 

lecektr. 

!> 

~ 
~ 
~ 

1 ;: 

~ 
~ ,: .. :: .. .. . . .. .. .. 
'• .. 
'• 1: .. .. .. 
~ 
ı: 
~ 
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POR POSTASI 

Spor Postası pazartesı günleri çıkacak 
En yeni haber, en bitaraf yazı ve en güzel resimler Spor 

Poırta€imcladır. 
Yurdun en çok okunan bu ıpor mecmuasını Pazartesi gün

leri mutlt". ;:a nlımz. 5 kuruştur. 
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Asipin Kenan 
Sizi soğuk algınhğından, nezleden, gripten, baş 

diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç budur. 
~ lımine dikkat bu'yurulması ~ 

v.uııı T••••"'' 
DOUED PLAV 

TIAJ t.ı(AllUll •I 

MULLAllNIZ 

SATIŞ UEPOSU: 

Zabıta memur
larına '1Ulhıu• 
200 M. mesafey; 

gösterir. 

~Hinıon 

Kanzuk eczanesi müstahzaratından: 
Ankara: Sofuzade Metmed Emin· 

Mersin: Hakkak oğlu Silifkeli Rah· 
mi lzmir: Hüseyin Hüsnü Samsun: 

Ceb fenerlen 
gelmiıtir. Her 
yerde 1526 No. 
tahtında arayı • 
ruz. 

..... (.. Doktor 
BALSAMIN EKSIRl Tursun Eşref. 

r··==:====:===:==o=~=k=~~=;==================~~ 1 H o rho ro n i 
~ :: . . . . . 

Yüzdeki çilleri Ye lekeleri alır. Si· 
, ·ilceleri yok eder. Tıraştan sonra cil
de latif bir tazelik ,.e serinlik verir. 

~ ı · • • ı :: I·. Mnoı ıı \ alı\lc kırathanesı \:ınınd:a 
;: I 1 rSmaı g Telefon. 24131 ----ı 
~ :: fAPA 
~ ltaydarpa§a hastaneaı bevliye~~ ::c:ı Cıldıyb ,~ 7.i.ihrc\·iyc mütehassısı:::::: ~ 
~ mütehassı•• ~~ i!Dr. Bahattin Şevki li 
~ llrologue - Operateur ğ ii Bahçekapı Tat Han 2 inci kat ~ 
~ Babıali caddesi Meserret ote-1~ H !'!aat ~ dan 7 ye kadar 
U li 88 numarada her gj.in öğleden:~ : 111 Pazartes1 fıkaraya meccanen '4· 

~ sonra saat ikiden sekin• kadar.g .... .. 
"!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-.::::::::::::::::: 

Dr. Hafız Cemal 
Dal1iliye MütehaHr•ı 

AVUKAT 
iRFAN EMiN 
Kösemihaloğlu 

Sirkecide latasyon kar~ısıncla 
Pazardan başka günlerde baat Sirkeci Palaı hanında 5 _ c~ 

(2,5 dan 6) ya kadar Istar.bul Di· 

\'anyohmdaki ( 118) num;ualı hu 
numaralara taıınmıştır. 

11.lsi kabinesinde hastalarını kabu ı fi:.-:::---:::mı.. Dlf Tabibi ..,.._.rm:r: 
tder. R Mebmed RJfat Atay ii 

Muayenehane ve ev tdefon\I f: · 1 
~9S, yazlık telefonu f:'-:ıdilli !i lstanbul Be:ediyesi karşısına 
a~ B l b · 48 'I,............ nak lctmiı1tir. .,. ......... . 
'l, ey er eyı . ı -·-·-···· Y .......... .. 

~ARJ(A 
Müslahıara.lı 

HlJBlJBATUIYLARI 

StHHAT 
VE 

KUVVET 

Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19.cu tertip 3.cü keşide 11 1 emmuzdadır 

Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 

Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye
lerle ( 20.000 ) liralık mükafat vardır •.. 

nnııı1111ıııııınııııı111ı11uıııııııı1111111ııuııınıııı111uıııııu...._11111ı:z•-lllllllllllll-lllllı11111• .... ..__ __________________________________________________________________ _... ____________________ ..;..;.;... ____ =-----=---------------------------~~,.......,......,.,.....,...,;..,...__ •W 

256 - RAGASTANIN OGLU -

- • · a~ıl serseriler kendilerini iyi
ce müdafaa ediyorlar mı .. 

- llen daha hücum başlarken ay
rıldım .. 

Diyan Jnrnak'ın gözlerine ateşli 

bakışlarını dikti. Jarnak bu bakışlar· 
da kaynayan ihtiras n cür'et karşı
sında titrediğini hissetti. 

- Mesele düşünüldüğiinden daha 
tehlikeli, değil mi? .. 

- Daha tehlikeli mi? .• Kimin için 
tehlikeli olacak .. 

- l\feseıa ..• 
Diyan biran kadar tereddüt etti .• 

Sonra kafi bir ifade ile: 

- ... Mesela hücum edenler için ... 
- Yani Kral? 
- l\:ral. .. Yeliaht.. Siz .. 

Bir sükut oldu .. 
Sonra Jarnak gözleri duvarda ol· 

du] u halde kayıtsız bir tavırla: 

- l\ladam, bana kalırsa bu vak'a· 
da Kral ne ölecek, hatta ne de yara· 
!anacaktır, dedi. 

Artık kendi ini tutamıyan Diyan: 
- Niçin? diye bağırdı. 
Jarnak gü1ümsedi. 
Diyanın bütün düşüncelerini an

]ıyordu. 

- Çünkü Kral böyle bir patırdıda 
kendi iıti tehlikeye koymaz. Hatta 
orada bulunması bile fazla .• Na ·ıl tu· 
haf bir düşünceye kapılarak gititğini 
de bilmiyorum. Fakat kendisini tehli· 
keye atmıyacağı da muhakkak .. Ser· 
seriler Şevketi(! Fransa Kral Marin· 
yan galibi Birinci Fransuvanın kılr· 

cına la)1k bir düşman değildirler. 
Bir sükOt daha oldu .. 

Oeakta yanan odunların çıtırdısın
tlan ha~ka bir şey duyulmuyordu. 

Dlyan önüne eğdiği başrnr birden
bire kaldırarak: 

- Hakkınız var •• Fakat Kralın ser-, 

ı:ıerilerden ve Beşinci Şarl'ın askerle
rinden daha müth~ş düşmanları ·rnr
dır, dedi. 

- Hangi düşmanlardan bahsedi· 
yorsunuz Madam? 

- ihtiyarlık, hastalık .. 
- Kral dinçtir •. 

- Fakat Allah göstermesin, eğer 
ölecek olursa .. 

Jarnak Diyanı en ince yerinden 
yakalıyarak: 

- Siz de Kraliçe, Veliahtın kaı-ısı 
olmaktan büyük bir Kraliçe olacak
sınız!. 

- Yeni rütbe ve memuriyet tevcih 
edebilecek şerefli bir mevkide bulu
nabileceğim değil mi?. 

Jarnak hürmetle eğildi. 

Diyan elini onun omuzuna koya· 
rak fettan bir ta Yırla gülümsedi: 

- Aziz Kontum, eğer hükumetimiz 
böyle bir f.elakete uğrarsa siz ne ola
caksınız? 

- Ben mi Madam? .. Gene eski ha
mam eski tas .. Fakir bir Jantiyom o
larak kalacağım .. Kralın ölümü ile 
zannetmiyorum ki bir şey kazana
yım ... Yahut kaybedeyim. 

- Ya demek D zaman dostlarınızın · 
sizi unutacağını zannediyorsunuz? .• 
Öyle mi? 

Jarnak bir şey söylemedi. 
Diyan böyle bir adamla kapalı 

konuşmak 13.zımgelmiyeceğini, ,.e her 
işi açıktan açığa halletmek icab ede
ceğini anladı. 

Genç Jantiyoma daha ziyade yak· 
taşarak: 

- Demek dostlarınız sizi unutacak 
fikrindesiniz? .. Ve ben sizin bana 
yaptığınız iyilikleri, sizin yegane gü· 
vendiğim adam olduğunuzu unutaca. 
ğım öyle mi?. Aldanıyorsunuz azizim. 
Omrüm oldukça sizin )'._ardırnınıza 
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du. Odasına girince gene düşünmeğe 
başladr. Büyük bir tereddüt içinde 
bulunuyor, guya iki büyük kuvvet 
benliğinde çarpışıyordu. Bir kaç ke
re vurmak üzere elini zile götürdüy
se de her defasında nzgeçti. 

En sonra yüzünde bir azim ifadesi 
belirerek her zamanki metanetini 
kesbetti. 

Zili çaldı. 
Bir uşak içeriye girdi. 

- Bakınız, l\fösyö dö J arnak gel
miş mi? Eğer gelmemiş ise bir adam 
gönderip çağırtınız. 

U"ak derhal odadan çıktı. Bu ka
dın Kraliçeymiş gibi kendisine her
kes itaat ediyordu. 

Bir saat sonra Jarnak geldi. 
Bu zaman zarfında Diyan düşün· 

cesini kuvvetlendirerek tasarladığı 

projeyi en ince noktalarına kadar 
kararlaştırdı. 

Güi dö Şabo dö Jarnak onun yanı
na. girince yan~ sesle konuşmağa 

başladılar. 

Raböle Kralın yanlfldan çıkar çık· 
maz gidip laboratuvanna kapanmış
tı. Burası kendi~ine tayin olunan o
daya bitişik olup Mödon'daki evin· 
den getirilen lüzumlu şeyler kon· 
muştu. 

Orada hiddetini yatıştırmağa ça
lrştı. Tamamen nefsine hakim olduğu 
zaman: 

- Bu Kralın hayatı benim elimde 
· bulunuyor. Eğer h;tersem bu i11cı 

yapmam ve Kral ölür ..• Evet! Fakat 
ben bir katil değilim .. Mademki ilacı 
yapmak mümkündür vazifem onu 
yapmaktır .• Bakalım ne olacak! diye 
cHi~ündü. 

Bunun üzerine çalışmağa ha ladı. 
Uzun müddet tecrübeler yaptı, 

kitaplar karıştırdı. Tozları ve mayi· 
leri ölçtü. 

Saat on bire doğru sarayda büyük 
bir gürültü olduğunu işitti. 

Fakat kendisini tamamen işine 

vermiş olduğundan kulak asmadı. 

Saat ikide, ocağın sıcak küliıne 

kullandığı ilAç artıklannı döktü. Ha· 
zırladığım da bir şişeye koymuştu. 

Bu oldukça koyu ve esmer renkli 
bir mayidi. Adeta bir şuruba benzi· 
yordu. Şişenin üzerine dört köşe bir. 
kağıt yapıştırarak bu kağıda: 

· "Şevketlu Kral için doktor Fran
suva Raböle tarafından hazırlanan 

Haçtır.,, 

Cümlesini yazdı. 
Bu şişeyi göze görünecek bir suret· 

le masanın üzerine koydu. 

O vakit bir iskemleye oturarak 
başını ellerinin içine alıp düşilnmeğe 
başladı. Acaba bu anda bir zeka ve 
ilim yumağı olan bu kafada nasıl 

şeyler geçiyor, hangi düşünceler çar
pışıyordu. Şüphesiz fikri yavaş yavaş 
merhametin en yüksek ~hikasına, 

insanlık faziletinin en yüksek 
noktasına kadar yükseliyor· 

du. Affetmek istemiyen bir ada· 
mm cürmünü affediyordu. Arkadaş
lık ~evgi.ı;ıinden daha büyük olan in· 

sanlık sevgisi kalbini dolduruyor he
yecanınr son dereceye çıkanyordu. 

Nihayet bir müddet düşündükten 
sonra kalemi eline alarak şu mektubıı 
yazdı: 

"Şe,·ketmaab ?" 
''Bu mektubun yanında sizin için 

hazırladığım ilacı bulacaksınız. Ben 
gidiyorum. Lun'u hatt.ı\ Fransayı 

terkediyorum. ÇOnkü Dolenin masu· 
miyetini \'e sizin de adalete uyar bir 
cevap nrmenizin gayri mümkün ol 
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dui;unu bildifim halde size: Doleyi 
niçin öldürtüyorsunuz?. diye sorma
dan huzurunuzda bulunmak benim 
için imkbız bir i§tir. 

Sizi kurtarmadan da gidebilirdim. 
Bunun için eserinizi taklld etmek Wi 
ıelfrdi. Sizi öldüremezdim. Kendi · 
kendinize ölmeie bırakırdım. Ben in
unlık vazifemin bana mani oldufq
nu dilşündilm. Siz de Krallık nufuzu
nuzun bir masumu canilerin elinden 
kurtaracak kadar bUyU.k olduğunu 

düşUnmeliydfniz ! 
Hazırlamıt olduium illçtan gün

de üç kere; sabahleyin aç kamına, 
af leyin et yemeli yemeden bir kaç 
dakika evvel, akpm yemekten 2 saat 
sonra bir parmak içeceksiniz. Bu şişe-

leki illç size lifidir. Eler Şevketmaap 
yanndan sonra tarif ettfiim pkilde 
Olca devam ederse korktutu zehirin 
tesiri ortadan kalkmq olacaktır. E
ter Kral bastalıflna tutulmamıpa 

lllcın hiç bir zaran olmryacak
tır. 

Ulcm stlreceii dokuz gün içinde 
odadaıi ~kmamanız, 11cakta bulun
manız, terlemek için odadaki mcaklı
ğı ziyadeleştinneniz lazımdır. Gece 
yatafa yattrfınız zaman terlemek 

maksadiyle mcak bir şey içiniz. Bu 
doku dn içinde sudan maada hiç 
bir teY içmiyeeeksiniz. 

Elveda Şevketmaab ı. Doğduğum 
memleketi terketmekte ne kadar yeis 
hiuediyorsam bu adaletsiz hük6met
ten aynldığnn için de o kadar sevinç 
duyuyorum.,, 

Raböle bu mektubu imzalayıp bir 
arta koyda. Ve zarfın üzerine de: 

"L11'ft" araymcla Şevketl4 Kral 
8rind Framnıvaya,, diye yazdı. 

Mektubu tftenln yanma bıraktı. 

üzere bulunan ateflerine daldı. Son· 
ra kirpikleri arasJndan süzUlen bir 
damla ya§ çenesine dofru yuvarlan· 
dr. 

Doleyi düşünüyordu. 
Kendisi ~imdi burada, Fransanıa 

en muhte§em bir sarayml.ı eıcak ,., 
siislU bir odada otururken talihsiz 
dostu kimhllfr hangi zindanın kor
kunç karanlığında nasıl istlraplar i
~inde kıvranıyordu. 

Gözlerini kapadL 
Hayalinde saf ve temiz yüıü, ge

niş alnı, parlak gözleriyle Dole can
landı. Kollarını havaya kaldırıyor, 

pırangah bileklerini RaböJeye doJru 
uzatarak, zincire vurulmuı mUceSt!em 
bir adalet gibi: • 

- Ey RaböJe ! diyordu. Ben ki in· 
saıılıfm karanlık dimaima ıpk ~aç
mak için, insanlığı zillet ve esaretten 
kurtarmak cehaletin beyinleri çürü
ten pırangasını kırmak için çarpışır· 
ken siyah bir elin darbesiyle ebedi
yen mahvoldum. Ve sen ki yolumda 
yegane arJmda§ım, yeglne güvendi· 
ğim adamdın, beni vuranlara karşı 
böyle mi davranacaktın. Onlar beni 
ölümlerin en f edine mah1u1ın eder
ken sen onlara hayat mı verecektin 
onlar karanlık dimağlarında zavallı 

vücudum için en korkunç itkenceler 
dü§Ünürken sen onların acılarını din-
direcek, yaralarını saracak mıydın? 

Insanlıfın kurtnlacafı o büyük 
gUnde, insanlık kurtuluşunun ilk 
kurbanları aramnda benim ismim ta
rih sayıfalarına altın yazılarla yaıı· 
Jırken, insanlıfl cehalet ve esaret i· 
~nde daha senelerce yaptacak oJan 
bir caniyi AlJahm takdir ettiği ceza· 
dan kurtarmağa uğrqtıfın için sen 
llnetle anılmıyacak mısın?. 
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Elini ate§li alnında gezdirdi. Gözle
ri masanın üzerinde, Kral Birinci 
Fransuvanm hayatını ihtiva eden ti· 
ıeye takıldı. 

Biran onu alıp pencereden dıpn
ya fırlatmak için bUyttk bir anu duy. 
du. Bu anda Avrapanm en btiyiik ve 
kuvvetli hUkOmetlertnden birine bük· 
meden adamın hayatı onun çelimsiz 
parmaklan arasında bulunuyordu. 

Sen Jermen Lukserrufa'nın ikiyi 
vuran saati onu daldıfl bu hayaller· 
den uyandırdı. 

Artık daha fazla dütünmek iste
miyerek ~itaplarını bir paket yaptı. 

Odadan çıkarken son kere masan•n 
üzerindeki ıişeye baktı. Batını sall•· 
dı .. Gülümsedi ve: 

- Gülmek, insana mahsus bir huy. 
dur .. diye mmldandı. 

... * • 
Raböle mektubunu yazarken Di· 

yan dö Puvatiye kendi dalreı;inde a· 
te§in karşısında bir koltuk sandalye-
sine "'turarak uyuklar gibi duruyor
du. 

Luvrda büyük bir sessizlik hüktim 
sürliyordu. 

Bu uyuyan değil, terkedilen bir 
S&rayın süktltu idi. 

Diyan, oda hizmetdlerine yatmı

yatağını, Kral ile Veliahtın Haşarat 
Yatağı seferinden dönmelerini bekli· 
yeceğini, başka türlil içi rahat ola· 
mryacafım söyllyerek onlan bapn
dan '3avmı§h. 

Yalnız kalınca, ıüzel bir &tefle ya
nan ocajın yanına sokuldu. Çünkü 
ıiddetli bir soğuk vardı. Fakat şan 
derece uykusu geldiği halde uyumu
yordu. 

Ocağın Ustünde parlayan mumla· 
nn ıtıfl içinde yüzünde o meşhur - . -

müyordu. Dudaktan kısılmıt gtizlerl 
halnletmlt alnı burafmutta. 

Bu anda neler dtlflıunUyonta. Ne 
hayaller kurmuyor neler tlmit etmi
yordu. 

Ah bir kere Hanri Kral obsa J .. O
nun Jradesfz ruhuna a'Qfaz edecek. 
bütün benlJliııl ele ıeçlreeek onu ia
tediği gibi 0111•tacaktr. 

O zaman timdi karpaada rakip 
vaziyette bqlunanJarm var ıı.uae .. 
Detamp'lar, l\fedl~1er; z ... , Sa...U, 
LapterıyerlJer bir d•rbe fle lftÜTO

lacaklardı. 

O ıaman artık kencUsi Frula
nın ve daha Uerde belki bUtfln AT?11-
panm yeglne hAJdmi olacak tltt4iit 
gibi hükmedecek astıfQu asacak kes
tiğini keeecektL 

Ve bütün banlar yalnız blr pye 
ballıydı .. Kral Blrind FramuftnıD 
ölmesine.. 

Diyan eliti bir kaplan clbl yerin· 
den fırladı. YUzU bUtbtltUn takallüs 
etmiş yumruklan kmlmrttr. Hızlı hız. 
lı nefa alıyor ıiizleri mtithlt bfr su
rette parlıyordu. 

Bu sırada kapıya hafif ~e wrul· 
du. 

Diyan derhal kendisini toplaclL 
Döndü .. Kapıya dotru ,.Urildü. HlU 
titreyen parmaklarlyle onu açtı. 

Jarnak içeriye girdL 
DJyan gtllümslyerek: 

- Yoksa kaçtınız mı? dedf. 
- Beni ılren Kralın ininde 1'1r 

kaç ~pııma yaptıktan eonra çekil• 
elim. Eter bir saate k•clar Kralı• 
yanına dlneblllnem ha ıece Luvr'cla 
bulnnmadıfnnı lapat edıbilffetia. 

Dlyan durdu. 
DU1UnceliydL 
Dalgtn dal.Jın fakat her kelime.Un 

c1u: . 
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De Il İZ gezintimiz 
PROGRAM 

8,10 Köprü, 8,35 Üsküdar, 8,55 Kadıköy, 9,50 Büyükada, 11,20 
Yalova, 18 Yalovadan, 19,30 Büyükada, 20,20 Kadıköy, 20,40 köprü: 
21.SO Bu'"yu'"kd 22 45 B kd d . ere, , üyü ere en, 23,00 Beykoz, 23,10 Yeniköy, 
23,25 Kanlıca,_ 23,35 Anadoluhiaar, 23,50 Arnavutköy, 24,00 Çen
ıelköy, 24,20 Üsküdar, 24,35 Köprü. 

iştirak şeraiti 

Ellerinde iki senelik daim1 ok uyucu kartımız bulunanlar paraıız 
İttirik ederler. 

Ellerinde iki senelik okuyucu kartımız bulunan okuyucuları • 
ınrz yanlarında en çok dört kiti ııetirebilirler ve bunların herbiri 
için ıekaener kurut ücret verirler. (Pulu ve vergiıi dahil). 

Ellerinde bir senelik daimi ok uyucu kartı bulunanlar parasız it
tirak ederler. Yanlarında en çok iki kiti getirebilirler ve bunların 
her biri için 90 ar kurut ücret verirler. (Pulu ve vergisi dahil) • 

Ellerinde bir aylık kupon bulunanlar (90) kurut ücret öderler. 
(Pulu ve vergiıi dahil). Bunlar yanlarında bir kiti de getirebilirler. 

.Bunun için ayrır.a 100 kurut öderler. 
Ellerinde ne davetiye ve ne de bir aylık kupon bulunmıvanlar 

125 kurut öderler. (Pulu ve vergiı i dahil.) · 
Gezintimize ittirik için timdi den hazırlanınız. Tam bir buçuk 

ıün eğlenecek ve iyi bir tatil geçir mit olacaksınız. 

X: 9 un tertip ettiği müaaba kaJa kazanıraanız hem eğlenmif, 
hem de para kazanmıf olacakaını z. 
ıııııı11111ıııınııııııı11111111ıııııııııı1111111ııın~Hıı111111ııııııııııı11111ııııııııııııııııııııııHtı1111111twı_.ıııliiiıı-lllllKuı m••-

lıtanbul yedinci icra memur - Yeni ne,rlyat 
lufundan: · 

1387 lira mukabilinde birinci Holivut 
derecede ipotekli olup 600 lira Holivudun 15 inci Haziran nüa
mukabilinde ikinci derecede ipo • haaı güzel reaimler ve zengin ya • 
tek alacağından dolayı paraya zılar ile çrkmııtır. 
çevrilmesine karar verilen ve --:;G:::--a-y-:1:-:b~-c-U_z_d_a_n __ v_e __ 
tamamına 4000 lira kıymet tak • 
dir edilen lıtanbulda Şehzadeba. nllfus kAğıdı 
tında Balaban ağa mahallesinde Zevcim ukeri heaab memuru rah
eıki Zincirlikuyu yeni Kurult•y metli Ömer Vehbi Ef. den bağlan
ıokağında eski 32 yeni 33 numA· mıı olan dul aylığıma aid maaı 
ralı bahçeli kargir evin tamann cüzdanımla beratımı ve nüfus ki • 
açık arttırmaya vazedilmitt!r . ğıdımı kaybettim. Bunların yenile-
Artbrma peıindir. lttirak edecek rini çıkaracağımdan eskilerinin 

hümü __....___ .( 113) 
müıterilerin kıymeti muhamme - .1.~ur 
nenin yüz.de yedi buçuk nisbet:u. Eyüpte Davutağa mahallesin -

---de-pey akçeai veya milli bir ban- de Çayır caddesinde: Fatma 
kanın teminat mektubunu hamil ~ B Q R S A ~ 
olmaları icap eder. Müterakim 
verai, tanzifat, tenviriye ve vakıf 
borçları borçluya aittir. Arttırma 
ıartnamesi 1-7-935 tarihınc 
müaadif pazartesi günü dairede 1 nukut(~) 
mahalli mahausuna talik edilt!· • Londra tı2l. -

126. -
168. ~o 

* Vhını ~4. -

cektir. Birinci arttırması 22 -
7-935 tarihine müsadif pazar -
teai günü dairemizde ıaat 14 ten 
16 ya kadar icra edilecektir. Bi
rinci arttırma bedeli birinci dere· 
cede İpotek alacaklııının matlu -
habnı temin etmek üzere kıyme-

* Nevror' 
• Parls 
• Mllho 

• Rrllk~e 
* Atlnı 
• Cenen• 

• Sofya 
• Amsterdı, 

•Pra~ 
• 5totho m 

rnt, -
81, -

~4. -
• 16 •• 
\'4, -

83, -
99,-
llt .•. 

* MaıJrlı !G -
* Berlln 42, -
• Varşova !4, -
• Budape~t~ ~~. -
• 86treş ıti, -
• Belgraı ~4. -
* Yoleharnı 33, -
* Altıo 94~. -
*Mecidiye 50, - ı 
• Rıntnot tsO. 

ti muhammenenin yüzde y~tmiı Çekler (kap. aa. 18) i 
betini bulduğu takdirde üstte hı- ll!=~i===:::=:=:=:=~~==~~ill 

11 Londra 623.7~ • Stothlm 3. ws 
rakılır. Aksi takdirde aon arttı - • f\eyyort 0.70311 • Viyana uooo 
ranın taahhüdü baki kalmak Ü· 'f<. Parls 12.o:ı-- • Madrlı 5.8070 

zere arttırma 15 gün daha tem • • Mll&no 9.6t43 • Berııa ı.97-
• llrlltse 4.687:i • Varşon 4,lı043 

dit edilerek 6 ~935 tarihine • AtlnA 83. '086 • Bodapeşte 4,4!164 

müsadif Salı günü saat 14 ten 16 • Ceoevıe 2.4:\i O • Rükres 78,2893 

ya kadar dairede yapılacak ikin- * Sofyı 6ll,4344 • netgraı :ı•.76M 

I 
• Amıterdam 1.1713 • Yotohamı 'l.72l'll 

ci arttırma neticesinde bir;ncj . • Prag 18,99- • Moskovı 109UO 

derecede İpotek alacaklısınm L ESHAM 
matlubunu temin etmek üzere a· 

1 

Jş Banka~· 9.6"- Tramvay 
Anadol u 2~.~o • Çimento as. 

* Reji i 7•l Cnyon Oe?. 
Şlr. Hayrıy~ 15.- ~art Oe?. 

Merkez Baotası ss.- Balya 
U. Slgortıı -,00 Şart m. ecza 
Aomontı 11,40 Telefon 

).9,-
10.20 

-.-· -.--. -.--.-

çık arttıranın üstünde bırakıla -
caktır. 2004 No. lu icra ve ;flaı 

kanununun 126 cı maddesine tev
fikan hakları tapu aicilleri ile ıo. · 
bit olmryan ipotekli alacaklılarla 
diğer alikadaranın ve irtifak ha.k ıı==,.=t=l=k=r=a=z=la=,===ta=h~v=il~.e~r= 
kı aahiple'rinin bu haklarını ve ıt======-=:=======lı 
huıuaile faiz ve maaarife dair o- *193STGrkBor. ı ~ 8.45 Elettrtk 

• • il 26,60 Tramvay 
lan id'dialarının ili.n tarihindr.:ı . - ili 26.9:1 Rıhtım 
itibaren 20 gün zarfında evrakı •fıtltruıDahlll ı 04.so • Anadolo. 

•Erıaal lıtltraıı 95 - • .Anadolo ıı 
rnüabitelerile birlikte dairemize l<;!S A \1 10. Anadolu ili 
bildirmeleri lazımdır. Akai tak · Sıvaı-Erzunım 9~. - •'111nıessıı A. 

dirde hakları tapu ıicillerile aa • 

-.-
31.70 
J'l.00 

44,4!1 
sı.~o 
!l!.00 

bit olmıyanlar aatıt bedelini?" 11 
._. ........ ~ • .__.__,.-ııııııııııınaıııımı•..._ 

Payl .. maaından hariç bırakıltl' . Şi!U Etfal hastanesinde 
_,. • • • Göz mUtahauısı doktor 

HABER - '.Akşam Postası 

İstanbul ikinci icra memurlu -
fundan: 

• 
ıstanbul Belediyesi ilanları 

Kapah zarfla eksiltme 

11 

1 
İpotek cihetinden paraya çev -

rilmesine karar verilen ve ye
minli ehli vukuf tarafından ta
mamına üç yüz aekaen bet (385) 27-5-935 tarihinde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla elit 

lira kıymet takdir olunan Hor • siltmeye konulan Haseki haatahan esinin m\Jtbak ve çama9ırlrk bina;. 

horda eaki Sofular yeni lakender sının intasına ait ketif evrakı ve ıartnamesinde görülen lüzum 

P&f& mahallesinde Ahmediye üzerine bazı değitiklik yapılarak bu kere yeniden eksiltmeye ko .; 
caddesinde eski 47, 47 mükerrer 1 tu B · · · 1 ·· d" · nu mut r. u Jf ıçın evve ce mur acaat e ıp te ketıf ve ıartname a~ 
yeni 69, 71 No. larla murakkam . . . 

b
. . ık !anlara bu ııe talıp olanlar Beledı ye levazım müdürlüğüne müraca~ 
ır•evın tamamı aç arttırmaya 

k 1 107 935 
at etmelidir. Ketif bedeli 26718 liradır. istekliler proje ve ıartna" 

onmuı o up ~ - perıem- ~ 
be ıünü aaat 10 dan 12 ye kadar meyi 134 kurut mukabilinde levazım müdürlüğündn alabilirler. EIC-c1 

1 

dairemizde açık arttırma ile sa- siltmeye girmek için 2490 numa ralı ve ekailtme kanununda da ya• 

tılacaktır. Arttırma bedeli kıy- zıh vesika ve belediye Fen itleri müdürlüğünden alacakları fenna; 

meti muhammenenin yüzde yet -

mit betini bulduğu takdirde mez 
kur gayri menkul alıcısı üstünde 
bırakılacaktır. Aksi halde son art 

Beyoilu dördüncü sulh hukuk 

mahkemesinden: 

Bey~ilunda Taksimde Cümhu

riyet caddesinde Talaim bahç:!!'İ 

kartıaında (37) No. lu Cümhuri

yet apartımanının (1) No. lu ela· 
iresinde oturmakta ve Galatn.<ln 
merkez rıhtım hanında (3) ünr.ü 

katta (14) No. lu yazıhanede ic· 

rayı ticaret etmekte iken 19-

2-935 te ölen madenci namı ile 
anılan Mehmet Arifin terekesine 

mirasçılarından Havva Aliye.ıin 
müddeti içinde vaki talebi il<: 
mahkemece el konularak defteri

nin yapılmasına batlanmıthr . 1 . 
li.n gününden baılamak üzere a 

lacakhların ve vereceklerin 

ve sair ali.kası olanların bir 
ay ve mirasçıların üç ay içinde 

I 

ehliyet vesikasile beraber 2004 liralık muvakkat teminat makbuz ve 
1 

ya mektubu ile teklif mektuplarını 17-6-935 pazartesi günü sna~ 
15 e kadar daimi encümene vermelidir. (B) (3043) 

SALI 

ÇARŞAMBA 

PERŞEMBE 

CUMA 

CUMARTESi 

Çocuk haatalıkh.rı 

Prof. Dr. Kadri Raşit 

Dahili hastalıkları 
Kadın, erkek 
Dr. Necmeddin Hakkı 

Harici haıtalıkla."I 
Kadın, erkek, çocuk 
Operatör Dr. Fikret 

ve 
Operatör Dr. So.drettin 

Dahili hastalıkları 
Kadın, erkek 

Dr. Necmeddin Haı\kı 

Harici hutalıkları 
Kadın, erkek, çocuk 
Operatör Dr. F&ret 

v~ 

Operatör Dr. Satlrettın 

Dahili hastalıklıın 
Kadın, erkek 

Dr. Necmecldin Hakkı 

idrar yolları hastalık -
ları. Kadın, erkek 
Or. Hakkı Rü~tü. 

Sinir hastalıkları 
Kadın, erkek 

Dr. Ahmed Şilitrü 

idrar yolları hastalık -
ları. Kadın, erkek 
Dr. Hakkı Rü,tü. 

Çocuk hastalıkları 
Prof ~afili.Ra§it. 

idrar yollan hastalık. 
lan. Kadın, erkek 
Dr. Hakkı Rü~tü. 

"B.,, "3155,, 

• 

Tt:jQ KiVE 

l 1 R~L\T 
BANKA51 

" 

1 

lar. Müterakim vergı, tenvırıye .. 
ve tanzifiyeden ibaret olan bele - Rıfat Ahmed Gozberk 1 Beyoğlu dördüncü aulh hukuk 

diye ruaumu ve vakıf icaresi be C. Halk Fırkası sırasında kız u. 1 

deli müzayededen tenzil olunur . Jesi karşısında 32 numaradL Mua., 
Daha fazla maltimat almak iıt.t. ·~.:.::e saatleri saat 15 ten 

18 
e kadar j ___ _....__..,,~ 

mahkemesine bat vurmaları ,,.e 
vaktinde alacaklarını kaydettir . 

miyenler hakkında medeni kanu
nun 561 ve 569 uncu maddelni )'enlerin 934 - 2570 numarah 

dosyada mevcut evrak ve mah~l
len haciz ve takdiri kıymet ra-

porunu görüp anlıyacakları ılaıı hükmü tatbik edileceği ehemm: 
olunur. ,(12434), yelle ilin olunur. (12431) 
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Deniz gezlntimlzin 
gttnlldiir 

• 
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.. 
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' 
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Bizde ka
dınlar te -
nis ve yüz 
me sporla 
rındanbaş 
ka sporlar 
la uğraşır
lar. 

Ba§ka memle
ketlerde ise at -
let kadınlar pek 
çoktur. Bu ara
da resimde gör -
düğünüz gibi 
güreşçi kadınla -
ra da tesadüf e

diliyor. 
Bizde ka 

dınlar ara
sında bir 
"ÇOBAN 

MEHMET,, 
çıkacakmı 

dersiniz? 
Resimde gördüğünüz korkunç ca naı·arlar Londranın Kristal Palas mü- ============================

zesindc teşlıir edilen tarihten önceki det'irlerde yaşamış hayvanların moclel
frriclir. Tem izleniyorlar! 

/ngili: /Jaşbaaknı ıllqkdonald istifa etti, ııcrine Baldl'in geçti. Re-
ıimde lJlakdonaldı makamından indi rilirken oöriiyorsunuz ... 

Fakat bu bir müzededir. Londra müzelerinden birinde lngiliz kabinesi 

AŞAGIDA: 
Bizde uçurtmayı <;ocuklar uçurur. 

Fakat son zamanlarda Holivud'da 
·"inema yıldızları arasında uçurtma 
uçurtmak moda olrtuı§tıır. Rcsimd<' 
Jleri Karlayl'ı kocaman bir uçurtma· 
yı uçurmağa çalı!jırken göriiyorsunu:. 

aza.~rnın balmunıundan birer heykelleri vardır. Kabine değişince bu lıeykcl lsveçli Prens Sigvard Bcrnadot sinema artisti olmuş, Holivuda gitmiştir· 
ler de dcg~i.~.·ir. Arkada Baldt'in ile Çemberlayn görülüyor. b b il "rU-PrenR resimde başı açık görülendir. Cin l'arker ve Ro er Tay er · c go 

ı:c.;imdc ııördiiğiinüz Sanfransisko köprüsü dünyanın en aca11ip köpriisii· 
dür. Köpriinün döşemesi bir kaç ray üzerinde miitelıarriktir. Üzerine t;ıkarı 
insanlar bir taraftan diğer tarafa lıiç yürümeden geçebilmektedirler. 

Pasifik Okyanusunda Amerika 
donanması biiyük maneı•ralar yaptı. 

Amerikarı lıarp qemilerinden bir ka

çı ... 

j 


