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Deniz gezlntimizin 
günüdür 

Telefon : 23872 20 t:taziran. 1935 Perşembe Sene: 4 • Sayı : 123 

Bir Habeş tayyarecisi 

ltalyan ·bayrağını 
yırtıp çiğnedi 

llu Tuim, Habe§İ•tanrla davul çalındığını gö.teriyor. Esliden böyle 
dcwullar yalnız din törenlerinde (merasiminde) çalınııdı. Şimdi 
Qıker toplamak için ele çalındığından Habqliler, imptrrc;:torlarının 

mukadde• cihad ilan ettiği mcincı•ını çıkarıyorlar. 

(Yazısı 2 nci sayfamızda) 

························································ 
Yeni ve korkunç 

Bir sarsıntı 
daha oldu 

Pasadena (Şimali Amerika -
da, Kaliforniyada) 20 - Dün 
bura saatiyle 17,28 de merkezi 
buraya 6500 mil mıesafede oldu
ğu tahmin edilen son derece 
şiddetli bir deprenme (zelzele) 
kaydedilmiştir. Sarsıntı burada 
ve Losancelosta da hissedi!mi!
se de Zı:\rar yapmamıttır . ........................................................ , 

Sof ya, 19 - Balkan kupasının 

ilk maçında Yunanlıları S - 2 ye • 
nen Bulgar ulusal {milli) fotbol 
takımı bugün yaptığı ikinci maçta 
Romanya milli takımını da 4 • O 
yenmiştir. 

iranda büyük değişiklikler 

ahin ah Türki edekilere 
benzer hareketler yarattı 

Peçeler, hoca kıhkları kalkıyor, dil yabancı 
-.............. __ ........ ____ .............................. ______ .. ____ ........ -...... sözlerden 

Deniz Gezintimiz temizleniyor 
Saba!Mı saat e <dleın gece 
yaırosoli'ila D<acdlaır süırecek 
bnır eğOeınce günü: 

23 haziran pazar 
1 -CAZ 
2-SAZ 
3 - Bayan Leyla. 
Azerbaycan tru-~ 
pu tarafından! 
şarkılar ve dansi 
Durup dinlenme
den on sekiz ~aat 

eğlence .•• 
lL"JeillH~ lhlavaso 
Koır havaıso 
~cğaız Dııavaıso 

X:9 
Şimdiye kadar 
eşi görülmemiş 
bir müsabaka 
hazırlamıştır. 

Gezintimize iştirak edib de 
Bu müsabakada 

muvaffak olanlardan 21 kişiye: 

25 -10 - s 
Lira ve kıymetli hediyeler 

ı_ verilecektir · 
----·------···--.. -···------------.......... . 

Doıt lranın devrimci ~ahin§ahı 
Pehlevi 

Yazısı 2 inci ıayılada 

Çarık giymesinin 
yasak edimesl 
düşünillüyormuş 

Bugünkü Son Posta arkadatımı 
zın yazdığına göre köylünün giye
bileceği ucuzlukta kunduralar ya
pılması ve çarık giymenin yaıak 
ediJmeai dütünülındttedir. 

KaTadcniz Sovyet do nanmaıından bir kruvazör 

Dostumuz Sovyetler 

Karadenizde 
Manevra yapıyor 

Maksat Karadenlzl yabancıların saldırma
sına karşı korumak denemesidir 

Her hangi bir düşman saldır- Hatta, buna dair Yunan resmi 
masına karşı iki memlE'ketin ko- makamlarının ağzmdaı! da di -
runması için Türk ve Yunan do- yevler (beyanat) nald;:tmiştik. 
nanmasile hava kuvvetlerinin Ecnebi vasıtalarla Moskovadan 
mütterek manevralar yapması gelen bir habere göre; dostumuz 
bir kaç defa mevzuu bRhsolmuş - Sovyet Rusya da Karadenizde bir 
tu. ( Deııamı 2 incide) 

Leninin karısı sür
yollanmamış 

Alman menablinln verdiği haberleri sovyet 
menabiinden tahkik ettik : 

Diğer sürgünlerin bile yalan 
olduğunu bildirdiler 

Berline Riga
dan bildirildiğine 
göre, F enlandya 
gazetelerinin al
dıkları haberlere 
nazaran Lenin'in 
karıaı Madam 
Krupskaya mu
halefet liderlerin. 
den Kamenef ve 
Zinoviyef lehin
deki hareketlerin 
den dolayı tevkif 
edilmi§tİr. Bu ha
ber henüz reımen 
teyid edilme-
m it olmakla be
raber F enlandiya 
matbuatı bunun 
doğruluğunda ıs

rar etmekte ve Le 
nin'in dul refika
sının tevkif inin 
Ruıyada büyük bir Lenin ve karııı Krup•kaya 

(Vevamı 2 incide) 

Maltepe vapuru kurtarıldı 

Bu gece köprü 
12 de a~ılacak 

S gUndtlr sis yUzUnden Haliçte kapalı kalan 
gemiler ancak yarın sabah dışarı çıkacak 

(Yazısı 2 nci say.tamızda) 
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B u gee_e_ köprü Japonlar Çin· e ay ·r 
12 de açılacak hükômet kurduraca 

Adadan 1nanbula ilk seferini günlerde kurak gitmesinden oldu-
yapan Ma1tepe vapurunun dün ğu söyleniyor. 
ıabah aaat sekizde F enerbahc;e ön Sis geceleri hatladıiı için bu 
)erindeki kayalıklara oturduğunu yüzd~n üç sabahtır Unkapanı köp· 
bütün tafıilitiyle yazmııtık. rüleri açılamamııtır. Haliçten dı-

Dün öğleden sonra alqama ka • şarı çıkacak ıemilerle, Halice gi • 
dar dalgıçlar denize inerek vapu • recek gemiler ve büyük deniz ta • 
run a'ıtında yaruı olup o1madığmı tıma vuıtaları oldukları yerl~rde 
gözden ıeçirmitlerdir. beklemektedirler. Dün gece köp • 

Sonunda, vapurun hiç bir yerin
rünün saat ikide açı1maıına karar c!en yaralanmadığı görülmüf, bir 
vcrilmiı, fakat ıiı daha erken baı· tahlisiye gemiıi tarafından kaya • 
tırmıştır: Bu gece köprü aaat on 

lıklardan kurtarılmııtrr. 
ikide açılacaktır. Bu ıırada da Maltepe, Fener bahçe açıklarm-
henüz tramvaylar İf lediği için keydadır. Öğleden ıonra limana ceti .. 
fiyet ıirkete bildirilmiıtir. 

rilip ıamandıraya bağlanacalrtır •. iki kaza daha 
Geminin ıüvariıi Mustafa kaptan 

Dün sis yüzünden Maltepe vakazaya dün sabahki kesif ıisin se· 
puru kazasmdan başka iki kaza beb olduğunu söylemektedir. 
daha olmuştur. 

Bu sabah limanda ve Marmara- Alman bandıralı 4 bin tonluk 
da gene kalın bir siı vardı. B~ı Ulm vapuru Sarıyerde karaya 

0
• 

yüzden saat dokuz buçuğa kadar turm:ıf, kendi vasaalariyle kur· 
limanda hiç bir vapur itleyeme • tulm•ştur. ' 

mittir. Fenerbahçe önlerinde olan bir 
Kadıköy, Adalar, Yalova sefer- kazadan ise Derviş iMnindeki kum 

]erini yapacak vapurlar, olduk]arı 
hayığına Akayzn Göztepe vapuru 

iskelelerde siıin" açılmaıını bek - çarpmıı, kayık batmak tehlikesi 
lemitlerdir. Saat ona doi!ru, ıis ıeçirmiıtir. 
açılmaya batlamıf, bunun üzerine Kayıktaki tayfalardan Kamil 
vapurlar da iskelelerde bidken adlı biri bu ıırada heyecandan 
yolcuları ta§ıyabilmiıtir. delirmek derecelerine gelmiı, 

Denizdeki sisin havaların son hastaneye kaldırılmıştır. 

Laik Türk 
hıristiyanları 

bu adda bir c~mlyet 
kuruldu 

Önümüzdeki pazar günü halk
evin de Türk hiriıtiyanları del;ge 
( utahhas) l~rinin ittirakile bü
yük bir toplantı yapılacaktır. 

Bu toplantıda (laik T\irk hiris
tiyanları) kurumu teıkili konu • 
şulacaktır. 

Bu kurum, tamamile özel (hu· 
susi) bir cemiyet olacaktır. Top
lantıda Eskitehir ıaylavı lstamat 
Zihni de bulunacaktır. 

Kurum (teıekkül, cemiyet) Tür· 
kiye dııında kalmıt olan Türk hi
ristiyanlarmın memleketimizde 
yerleımeleri itile de çahıacaktır. 
Bilha11a Romanyada yerleımiı o· 
lan 400 bin gagavuz Türkünün 
getirtilmeıi için uğratılacak .. 
tır. 

Poliste 
değişiklikler 

Dostumuz 
Sovyetler 

(Baştaralı ı incide) 
manevra yapmağa karar vermi!
tir. Bu manevranın eaası, Kara • 
denizle ali.kası olmıyan kuvvet -
Ierin saldırması mevzuu bahsol -
duğu takdirde Karadenizin ve 
methallerinin ne tekilde konına • 
bileceğini tesbit etmektir. 

Şimdiki halde Karadenizde en 
kuvvetli donanmaya Sovyet Ruı
ya Hhiptir. Sovyetleri:ı boğazlar 
komisyonuna verdikleri malUnıa
ta göre, Karadenizdeld kuvvetle
ri fU gemilerden ibarettir: 

2 zırhlı, 4 kruvazör, 11 torpi
to, 15 denizaltı gemisi, 2 keıif 
gemiıi, 2 mayin tarayan ıemi, 
29 karakol gemisi, 4 muavin ge
mi, 1 me}ttep gemisi ve 100 deniz 
tayyaresi. 

Yukarda bahsettiğimiz iki zırli· 
hdan biri büyük bir dretnottur. • 
Adı Parijskaya Komunadır. 26 
bin tonluktur. 30,S luk 12 tane to· 
pu vardır. 

Leninin karısı Ankaradan bildirildiğine göre, 
ikinci ıenel isperterlik mütavir. sürğüne yol-
lerind~n Sadrettin Ankara emni- 1 
yet direktörlüiüne tayin edil t anmamış 
mittir. .. (Başt~ralı 1 incide) 

Arıkara emniyet direktörü Sa - tee11ur uyandn dıgmı. yazma.kta
lih te lıtanbul emniyet direktör· dırlar. Çünkü Madam Lenin Krupı 
lüğüne getirilmektedir. Salih 1ı _ kaya Ruıyada Bolıeviklik reji
tanbulda bulunmaktadır. , 'minin kurulması hakkında koca .. 

lıtanbul emniyet ~irekförlü • ıına çok yardımlarda bulunmuf 
ğü ~adroınına direktörler ve ıef .. ve Sovyet icra heyeti azaları ara
ler arasında da değitiklikler ola- unda yer almıştır. 
caktı!'. Verilen malumata göre muha-

F ehmi Vuralın valiliklerden lifler araıma geçmit ve Sibir
birine ıetirileceği ıayiıuı dolat _ yaya nefyedilen Kamenef ve Zi
maktadır. noviycf lehinde çalıımağa batla-

-o---

kost 
Ş~hrimize geldi 

Meıhur Fransız tayyaredıi 
Diy5donne Ko$t, bu aaoah tayya
re ile teh'rimize gelm~f, Y eıil -
köyde tayyare'de11 inerek Beyo·ı

luna ıeçıniı ve .Tokatlıyan oteli· 
ne imni.ı.tir, 

mııtır. 

Bu haber üzerine Sovyet sefa
retine başvurarak malumat iste· 
dik. 

Aldığımız cevap tudur: 
- Sovyet ağır Endüstri (sana

yi) komiseri Orjenikidzenin Si
biryaya gönderildiği hakkında da 
ecnebi memleketlerde yalan ha
ber neırolunmuıtu. Bu da onun 
ıil>i bwıamiyle UY.durma olsa ge
rektir" 

Londra ve -Parlstekl Çin elçllerl işlerinden çekildi 

Japon sü bakanını öldürmek istemişler 
Londrada, Çin hükUmetinin J a - J Gene Londradan telsizle bildi - / sü bakanı genera.l ~yaıiye karşı 

pon isteklerini kabul dmesiyle U- rildiğine göre general Yen • Şin - yapılacak olan hır suıkast son da · 
zak Şarktaki tehlikelerin azalmıt Şen Şimali Çin vilayetlerini birleş- kikida haber ahnrak 20 kişi tev .. 
olduğu kanaati vardır. Japon tirerek yeni bir hükumet kuracak· kif olunmuıtur. 

ya Çinden tekliflerinin kabul olun- trr. Japonlar Çindeki 
duğna dair tahriri teminat istemi~· Bu :y:eni hükumetin tamamiyle Almanları iste-
tir. Japon kuvvetleri Kuotang mın· bağınsız (müstakil) olacağı aöyle· miyor 
lakaaından çekilerek Jehol'a git· niyor, Bu ıekil Japunfo.rm riı;asiy- New York Times gaze~sinin 
miılerdir. le o1duğu iç.in general yakında yazdığına göre,' Japonlar, uzun za-

Son gelen telıiz haberleri Çin icraata hatlayacağı bekleniyor · mandanberi Çinden Alman ıüel 
hükumeti ile Japon baı kumanda· Londra, 19 (telsizle) --Çinin (aakeri) müşavirlerinin çekilme· 

Londra ve Pariı elçilerinin istifa • dan'7 araıında bir anla~ma ol:luğu • 
nu bildirmektedir. 

ini istiyorlar. Japonya için, Uzak larını vermiı oldukları söylenmek· 
tedir. Şarkta habn ıayılır bir Alman 

Anlatma mucibince general 
Şan. Kay .. Şek'in kuvvetler: gu. 
zeyıel (fimalt) Çini boıaltmağa 
ba!lamıılardır. 

.Japon sü bakanını korkusu olmamakla beraber pren· 
ö 1 d Ü rm ek iste- sip itibariyle Çinin iiçüncü bir kuv· 

mlşler vetten yardmı istemesini kabu1 c. 
Londra, 19 (Telsizle) - Japon dememektedir. 

Bir Habeş tay- Habeşistanda yağmurlar diniyor 
yarecisi italyan Harbin başlaması pek yakın 1 

b v Roma, 19 - Siyah gömlekli-, yeteıine verilince İtalyanın ne 
ayragını ler fatist lCJkilatımn b~ıinci fır.. yapacağını muhakeme ederek ıu 
Ç·ıgv nedı· kasile ordu beşinci fırkasının, üç ihtimali ileri sürüyor: 

süel {askeri) hareketlerin batla- 1 - Cenevrede bu enlaıama" 
Londradan bildirildijine ıöre, ması ihtimali dolayısi!t" ıef erber mazlık görütüldüğü ıırada, ltal

Adiaababada İtalyanları pek zi- edilecek ve §arki AfrikPya gönde- ya hazır bulunmıyacak. yani bu 
yade ıinirlend!ren yeni bir hidi- rilecek diğer l~uvvetle.ri tamam • meıele üzerinde münakata kabul 
se meydana gelmittir. lıyacaktır. etmediğini bildirecektir. 

Hadiae tudur: JM aydanberi ıüren Pıker öğ - 2 - İtin düzeltilmesini ,artaız 
İtalya elçiliği birinci sekreteri retimi, sefer zorluklarına daya • olarak uluslar sosyetesine bırak .. 

(ba§kitibi) Monbelli karıaile bir- namıyacak olanları ayırt etmeğe mak. 
tikte sefaret otomobiHle sinema- yaramıttır. 3 - İleri sürdüğü fikir kabul 
ya ıitmiıler, kendileri ıinema Patiate çıkan Ümanite gazete - edilmezse uluslar soıyete3inden 
seyrederlerken oto~l:H de kapı - sinin yazdığın~ eöre. Habetistan- çekilmek ... 
nIJ1 Önünde bek}emeğo haılamı§ da ya8uıuı· ıucnİnaİ g-c~mck U• İkln\;l ilalimcıı.l \U'h. ..._~ır f$U& uıu,,.,, 
tır. Bu sırada sinemanın önün - zere olduğundan harhkn hafla - Çünkü İtalya, Habeşistanla ken • 
den ıeçen Habq tayyare ıubay- maaı pek yakla!mıştır. disiı.in ayni derece ve ıafta sayıl 
larından (zabitlerinder.) biri oto- Lö Tan gazetesi, İtalya - Ha- mas1nı bir ıeref ve haysiyet me
mobilde küçük bir İta!)1an hayra- beı anlaıamamazhğı ufoılar sos- 5elesi saymaktadır. 
ğınm dalgalandıimı a~rünce ulu ·-------..,,..---.-,,....-------

sal emmi) hisleri heyr.cana gele- Vali Muhiddin üstündağın mu-
rek hemen atılmıf, bayrağı ye - d • 
rinden kopararak parça parça et- hakemesi tebliğ edileme 1 
tikten sonra yere atm11 • ayakla- Muavinler hakkında ''reflmuhakeme,, 
rile çiğnemiıtir. •• ararı verildi 

Bu hareketi orada bulunan .H 

halk alkıtlamııtır. Ankaradan aldığımız bir habere karar refedilmit ve yalnız Vali 
Tayyare ıübayı '(zabiti) ıine- göre, İstanbul valisi Muhiddinin Üstündağa tebliğat yapdmaaı i'İ 

maya ıirerek ltalyan ~lçiliği bi - Esnaf Bankasını mürakabede ih • kendisinin Avrupada olmaınıdarı 
rinci ıekreterinin karıaı Bayan mal göıtermesi dolayııiyle hak· dolayı yapılamamııtrr. TebHğat .. 
Monbellinin veıtiyerdelri manto - kında Devlet Şurası mülkiye daire· tan he! gün sonraya kadar itiraı 
sunu da parçalamıttır. Tayyareci since verilen lüzumu muhakeme etmek hakkını haizolduğu için vali 
aijbay (zabit) tevkif olunmut • kararı henüz umumi heyete veril· nin Avrupadan gelmeıi belden -
tur. memiıtir. mektedir. ' 

lt.alya ile Habe,iıtan arasın • Şarbay muavnileri hakkındaki 

daki anlatamamazlığır halledi • ......................................................... . 
lebilmeıi için İtalya tarafından i- ı · • y 
ıeriye •ürü len ,artlardan biri de M u so ı n ı ev -
Habetiıtanda ltalyan bayrağına t• k 
selim verilmeıi mecburiyetiydi. iÇ onuşması 

Bunun için, ıon hi.iise ltal- Yugoslavya baıl:.akanı M. 
yanlarca pek ağır ıayrlmakta - 1 Y evtiçin pazar günü Venediğe 
dır. giderek Sinyor Musolini ite: 

Diğer taraftan DeyJi Telegraf görüıeceği katiyet kesbetmiı -~ 
gazeteai aytarı da (muhabiri) tir. : 

. 
Adiıababadaki ltalyan elçiliği Y evtiçin ayni zamanda kü-i 
memurlarından birinin geçen çük andlaımanın haıkanı ol·i 
hafta bir· hidiıeye kar~ımıt oldu- ması bu görÜ!menin ehemmi- i 
ğunu, fakat meselenin ~ok gizli yetini arttırmaktadır, i 
tutulduğu için bir ıey öğrenmek ................ , ................................ , •• , •••• 

kabil olamadığını bildirmekte - "'"'1-111111-•n,,.ıqııııı--a=•11 ••:oaı• • 
d. aıker sevkedilmittir. 
~ M . p 
Roma 19-Reımt razete 1909 Londra, 19 - ormnı oıt 

dan itib~ren bütün tayyare ve tel- gazetesi, Cibutiden a!dığı hir ha
ıiz küçük zabit ve efradını silah herde, Alman bandıralı bil' vapu
altına çağıran emirnameyi neı- run f oker sisteminde i!\; tayyare
retmiıtir. yi hamil sandıkları Adiıababaya 

Roma, 19 Telıizle -- 5 inci si· göndermek üzere karaya çıkar -
yah römlekliler fırkas;: bugün do- dığrm yazmaktadır. 
iu Afrikaıına ıitmittir. Tevere Habe§İstanda tayyare teşkili.· 
vapurile de doğu A frikasına tına memur Kari G,._r ;limli Al -
iki yüz ltaban roüteha.sıs ıönde:- man da ayni vapurdan çıkarak 
rilmiıtir. AY.I'rca yeniden bir ~ok Adiıababaya gitmiıtir, · 

iranda büyük 
değişiklikler 
Irandan gelen ıon haberler 

komıu memlekette medeni inki " 
lapların büyük bir hızla baıarıl " 

dığını ve ilerlediğini göıtermek -
tedir • 

İran meclisi, son top!antıaınd• 
peçelerin kaldırılması. dint kıhkl" 
sokaklarda gezilmemeıi, çok kafi 

almanın yasak edilmes: ve lraıt" 
mahsus olan muvakkat nikahın il• 
gası ve lran dilinin yabancı ke " 

limelerden temizlenmeli için k<: 
l . ıtl misyonlar kurulması mesele erı 

müzakereden sonra bütün but1• 

ları aynen kabul etmiıtir. 
Doıt memleketin bu itleri 1111.1 -

vaff akıyetle ba!armasmı candı.ı1 
dileriz ve bunu, dost Iran Şahitti• 

.. rl< e 
ıahi Rıza Pehlevinin Atatu 

1 
.. 

ayni düşüncede oldujuna bir be 
ge :Oıaret, niıa.ne). sayarız. 

l'lı 

l'a 
Ye 
la 

tij 

he 
le 
sal 

l 
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Mı88üileri tahkir 
bize yaraşmaz Blnaıarın 

deQerı f 

Son Posta arkadaşımızdaki llç kazada bu,Uzden 
bazı tlklyetJer 

oluyor 
bir yazı dolayısiyle -

lıtanb'1lun ıeyyah şehri olmuı· 
ıu iıti,erua. Floryalua. Yalovala• 
ra da bunun için önem ( elıeınmi • 
Jet) veriyoruz. Avuç doluıu para· 
la.r aaı"fecliyorua. 

Fakat, turistlere gölterilen ıilm• 
rük ıiiçl\ikleri, belediye münaae • 
ltetaizlikleri herkeıin bildiği şey • 
lerdir. Bunlann kaldırılınaaı için 
calıtıhyor. 

Haber vereyim ki, yaDaııcıları 
iirkütecek batka ıeyler de vardır: 
kötü muameleler .. 

Bir memlekette yabancılara kar· 
11 ıöıterilen kötü muamele, baun. 
socukların otomobillere tat atma· 
il ıuretinde tecelli ediyor. F &kat, 
daha fecii, matbuat ıütunlarında 
Uılaıı çamurdur. 

Bund1m bir iki yıl önce, Suri-

gezmeğe gelen ıinema yıldızların· 
dan bahıediyor. Sanyer, Fatih, Beıiktq kuala • 

Bu aavalhlu haklcmda kullanı • rında bina vı yaP.ı k~etleri tah • 
lan alzı bozuldutun derecesine riri müaakkaf at kollliıyonları tara· 
balan: · · ,. fınclan biaalara yeni battan eleler 

"Eğer yanıntla Joltıfllft fncii- lconmuttur. Bwıa ıöre l:na üç kasa• 
man olmaıaytlı, T op/ı•pı ..,.oyın· da da yeni varidat tanuııı.n bu 
tl11. learııma ~ıkcrn ltaJuun saof • kıymetlere ıöre tatltik editmelcte • 
l•rce izini ltollatlıfım "Yıltlıs,, dir. 
oltlufuna inanmcıltlıfıma ihtimal Belediyenin temi&lik. aydınlat • 
yoktu. Zira, karııma ~ılıcın, tilin• ma r•ıimleri ile cuma rubatiyui 
dir oltıntla lıalmıı •ibı ycunycu- rami ele bu kıymetlere per aba • 
a ve auc:ı k~ı•ı •ibi ip ince bir maktadır. 
iltfiyGr ltaJıntlı. Teninde be)'GS ,. Cuma nihıatiyeıi ltinanm ıayri 
lığın •atle aJı. ta.Juna 6ibi Jrno.n ıafl varidatının yüzde ız ıi niılte " 
patlalı pzleril• yefilin -'• ki· tiııde alınmaktadır. Bu J.iiaclea bu 
ri 11e •itaya topas yapılmq al· üç kazada ~uma ruhaatiyeleri " • 
pil Nf/tınnda F•ntlelenmif bir rilirken eanafm •erecekleri 
lıerate .,.,..Jıfı vatlı.,, ruhaatiye reaimleri de ha,.U yük • 

Bu n.-Jir &öy!e?. aelmiıtir. 
Bir kadın ltu memlekete miaafir Geçen ıene 1'q lira veren 1okan· 

ıeldi, buradan çabuk ıidecek, tacılardan yeni kanunlara ıöre 40-
kendi 1ıakkmda yaaılanlan oku• 50 lira reaim iatenmiftir. Eanaf ft 
yup dava etmeıine imkin yok di • mü ... eae aahipleri 1'u fasla reaim
ye, küfür ve tezyif merakbıı 1'ir den ıikiyet etmelctHir. 
delikanlı, Türk muharril'liii namı· ŞiklJ9ller çolaldılı için mae " 
na, bu satırları yazmak h&kkmı leyi 1'elediye daimi enc:ümeni tot • 
mı kendinde bulacaktır?. kike batlamıftır. 

Elbette bu gibi hareketlere mi· Cuma ruhl&liyeaiain IOll haddi 

Vapurcular 
arasında 

anlaşmazlık 
Sosyete idare heyeti 

Azaları ikiye 
aynldı 

Vapurculuk ıoıyeteıi pu~rteıi 
JÜDÜ fevkalide bir toplanb J•pa • 
caktır. Soa:pte merkeziade yapı • 
lacak olan bu toplaat17a ıon za· 
.-ıanlarcla 1C»yete idare mecliıi il· 
yeleriaia ikfJ• aynlmuı, üyeler • 
claa lluılarnun ao11eteain fiDan· 
.. ı (malt ) •• idari itlerinden ti • 
lsiyet ederek verdikleri bir takrir 
ıeheb obnuıtur. 

Bu ı.krirde ıoıyetede ıslahat 
yapılınuı, hattl alyleııcliiine ıö • 
re eoeyete ıeııel direlctiriinlhı de 
delittirilmeıi lıtenmekteclir. 

Diler ,.._elan ötnnclijimize ıö· 
•• aoa7etenin ltuaünkü ıidiıine 
mu.na olan ualar, dejipneaini 
iıtedilderi noktalan Ye takrirde 
lıtahıi ıeç•n diler iıferi de hir eli • 
l~e il• Ekonomi Bakanlıinıa bil· 
dirmitlerdlr. • 

Puuteai tünü ,.apılacak top
lutnun bq \,akımcfaıı hıt.y{i miina • 
katalı olacaf1 ılmcliden tahmin e • 
dilmektedir. 

o 

)e}i bir zengin arkadaıım, o 11ra • 
1-rda çıkan bir haftalık ıuete ta • 
?afmdan nud tamai menuu ya • 
"ıldıİnu anlatmıflr.. Şantaj &ir 
labıta meaeleaidir. Poliıe haber 
"erilir. Dolandırıcı adliyeye teılim 
•Uir.Bu, baıkadır. Fakat, poliıin. 
lakyerinin karıtaınayaciı ö1le 
llluanteleler vardır ki, -ue yazık ki, 
launıar tamamiyle ba:tıbot ıaha • 
lar halinde kal17or. Llkin, Te't'fik 
F"..ıuetiıa 8ii1ledili ıibi (Vicdan) 
itimli 'baflca bir "kanunu mubin • 
"9rdrr ki, bunlan, tel'in eder. 

iri olacak bir yer olmalıdır. Bunun elli li1'acbr. Buna .. ,. ..,... Btltln memurlar hava 
da mercii, 1ueteciler cmıiyetinin tundaki en hiiyüJr bir otelle Fatih· tebllkeslnl bilen 
hayıiyet di•anıdır. Ben, bu,. •• teki bir lokanta elli lira YWK•ll. tlve olacaklar 
aımla, tikl-6te bulur.mut oluyo • . tir. • 3

-· Vill-"en llün, &üti* daire di • rum. * tı1• Bu da a:yrıca eanafm ıilc&ytıtiai ~-· -
Misafirlere hürmet, Türklerin mucib olmaktadır. re~örlerine bir yar.ım ıönderil • 

itte ıi11e bir taneaini aö.ıleye • 
lDft: 

. ~-..-..._'iı . .-i"-.,..._.,._....., ..... ·._.. ... 1ııi .. · wawıı·11a· .. ~--11•1-- hava t.la • •-·...ı..tıtf#,.. U-, on ı..a ~v--.. _,. --.r--W 

Dünkü Son Poata arkadaıınnz • 
41a bir yazı çılmuflır. lıtanbulu 

vel dünyaya iımini ta!lıtmıı, ken· mecliıinin lnümüzdeld ilk teıpleft· lil••hd 'bilen iyeliline yudmalan 
dini aevdirmiı olan kadmlan, ih • tııında ıörilfülecelctir. NW,.tin ia- ltildirilmittir. 
tiyarladılar, çirkinleıtiler diye clirilmeıi ve ıon haddin daha yijk • 

....____________ höyle tahlcir ve te9hi1' etmek ne ıeltibnai muhtemeldir. 

~ f9Lll'Tll demektir? Yanma anket almak o llll!f < • için 10kul, \,öyle ıeyler yas. GI t kardetler lflltl 
Son 1 'Poata arkadaınnızın ıayın Oç ıündenhri tehrimisde ltu • 

•nah bulunduC d d ,ahiplerinden Ali Ekrem Uf&]cinin lunan tanmmıı 11·n-· 11ı.Jıdan Erenköyünde Saharyı e it e ll'd · i - .. ı. akrabuı olmaktan müteve ı ıt • Lı'lvan Gı"t ve Doroti Gı'ı k·-'---. qaydaruı kahveainde ıillh ara • k J - .....,. 

madı ıuiiıtimal ederek ıaıete " • detler dün Vivana va.puri1le Pire· 
--.. ı yapılmıı, çekmeunin ıöa\in· • d Lö-1 '-• '-·---- ' 
:.1 reterın en ° ~·• uır yuı ~·- reye aı·~-ı·ııerdır' . q• Dir tabanca ile Haydann iiıtün- • u-. 
l:air ıuıtalı çıkmıftır. mak ea.bette akaüllmelıia kalma• Giderken, tuudılcları kenclileri· 
4t;Jk g6zlQIQk malıydı. ne çiçek demetleri vermif, lcala • 
Kmnkapıda oman Ratid~ et • Bu ödevi yaptıtnn için içimde ltalık ltir takdirkir ırup tarafın • 

-,,Sarı Mahmudun arabaaı ile ta • bir fer•hlık duyuyorum. dan uiurlanmıp. Yıldmlar mem• 
tıaırkeo Emine iıminde 1'ir kaclm _________ (V_l_·ft_G_) _ leketimiıden takdirle babdmek • 

Floryaya elektrik 
telefon ve yol 

lelecllye 1'qbn vekili Hlmid 
ile fen direktarii Hüanü, imar di • 
rektBril Ziya ciiin aahah Florya7a 
ıiderek yeni 7apı çatıımİ.larw 
16ıclen 111inaiılerdir. 

Aafalt JOIUll yapuı T emmm ita· 
pncla &itecektir. T elefoa teaiutı 
ltir haftaya kad4r tamaml-.cak, 

k~•ra ltqluaca1ctır. Elek, 
trik de oa ıGn nrfıada ftrilecek • 
tir. 

Kayseri 
fabrikası 

Temmuzun birinde 
açılacak, Rusyadakt 

t,~uer geliyor 
Sov1et Ruayadaki yüksek aınele 

•natitüıünde ıtaj ıörmekte olan 
ı~lerimiz ay bqında latanbula 
ıelecelder Ye derhal Kayıeriye ıi· 
deceklt-.rclir. Bu ıençlerin Kayıe .. 
ric:le açılacak olan amele yetiştir • 
me kun1arma &lretmen olarak ve
rilmeleri kararlaıtırdm:ıtı. Kayıe .. 
ri fabrikumcla çalıf&C&k olan 
1500 İtçİ yavaı yavaı bu kuralar· 
dan ıeçirilecektir. ltçi kuralan 
T emmm 'batında faaliyete ıeçe • 
cektir. -Sümerbank ıenel direktarü Nu· 
rullah Eaad Sumer, bir haftaya 
kadar Kayıeriye ıidecek ve ıele· 
cek hafta montajı t•mamlanacali 
olan fa\trika:rı IOD defa sCSzden ... 
çirecektir. Bundan aonra fahrib 
bir Temmuzda büyük törenle (me
raıimle)açdacaktır .. Tahmin e'dil
diiine ıBre açq tarenini Bqbakan 
lımet lnönü Japacak Ye hu müna· 
ıebetle endüatriel alandaki yükse· 
litimiai })ilhaua menıucat endüst· 
riıi hakkında önemli bir IÖJ.lev ve
recektir. 

a 

Belediye ile Haliç 
sosyetesi arasındaki 

dava 
Haliç aoıyeteai üç ıenedir bele

diye hiueıi vermeciill içiıi beledi· 
ye tarafmclan aleyhine bir dava a-
çdmııtı. Altı aydanberi ıörülen bu 
d&ftJ& dün ıene birinci hulcuk 
mahkeme.inde hakıhmttD'. 

Ehlihibre heyeti bir rapor ha• 
sırlawak mabk.ney.a ftnllq, lnı· 
na Haliç Soayeteai itiru etmitti. 

Mahkeme clün IOIJ.etenin bu iti· 
ruını varid ıörmilf. ehlihibreden 
rapor hakkında yazı ilı izahat a • 
lmmuına karar vermiı, muhake • 
meyi.21 T .. riıllievvele bırakmq • 
tır. 

o • 

Beyotluada hava 
kurumu ~uddan alacaimı iıtemek Cumartesi gtıntl yapı• tedirler, 

ı.ı.a.neaiyl• araha;ya yaldqmıı. lacak şlld maçı 
~ eıyaları çalınıfA da yakalan. Istanbul mmtaka5I Futbol hey- Almanya7a lkl mllyon 

F10l'J'll" ladlrllecelc i:rl au da leJollu bzumda yeoi bir lia • 

~- etinden: kllo butday sattık 
Cam battı 22 • Haziran • 935 cumarteai Ölrendilimize ıöre :realdu Al· 

Cibalircle otura Alinin evlat- ıünil yapılacak mmatka ıild ~ı manyaya iki milyon kffo Türk b111· 
~ Mil•evver aol<akta oynarken 1 - Beıiktaı Şeref alanında,. elayı aablmıtbl'· Bu ltuida:rlana 
~f, söiıüne cam parçası Alan ıözcüıü Kemal Üçer. Sa- hepal aerttir. AlmanyaU,n ıert 
~ııtır. at 17, 30 da Fenerltahçe • !k,;k • buldaylanmıs için :remden hlr iki 

ramvaydan dQ.'tQ tat birinci takımları. iıtek ı&terilmlttlr. Firatm1 100 
1"arlabaıında oturan tO Y•tında Hakem Kemal Halim, yan ha· lciloauna Hamhurıta IS fl'aıılc raci• 

~tai lıtiklil caddeainde auld:ğı kemleri: Talat 0&11ık, Feridun. deıinde teklif edildili aöyl-..111elc-
~ tlUfaıGf, 1-tm•an Y•· Not: M1Ç bir aaat aonunda be- tedir. 
~-· ••here bitene uıulil üzere yarım 

~ili o).._Uf, h•qe •• ÇltJBolerin ~a kurumu te9kilitı daha yapıl• 
J&pılmuına lt•tlanıaıştır. l ntaktadır. Bu teıkilibn azaları, 

Sebze bAll 
BelecU,e, Kereatecilerd•ki yeni 

s,bze •• me)'ft lalllnin ltir tat clu
-.rla hYcludlaadınlmuma IUnm 
sirm\ittiir. Bu duvar bilbuta bll
de dUıeain deYUIU için lüsumlu 
ılrülmekte'1ir. Yap17a 1akmda 
lat.tlana.caktır. 

k•ymalram Danlı, Parti Beyollu 
kasa11 idare heyeti bqkanr Meld 
Hikmet, Parti lıtanhul idare mer .. 
kui iclare heyeli uumdan Klmil 
helecli:re m~liıi uaıa-Aan Meh • 
•ed. HaJrİ, ~or Aııdre Vahram 
"doktor Balıkçırcadır. S.70ilu 
kaymakamlıjmcla yapacakları ilk 
toplanmalarına buırlnmktdır • 

•ra çalarken aaat daha uzatılacaktır. 
Cialatada oturan F oti lıtiklll 
~. _,_ d Bo-'lva romanımızı ,_.eıincle })ir kadmm CeDİn en • d ~ 
..... çantaımı çalarken yakalu - clltletenler 
~. Forıu halinde T•diiimb es.. 

nbnl• bo§uldu jl~) romanını ciltletmek üzere 
~ '6yükadada Nizamda oturan matbaamıza bırakan okuyucuları · 
., ~da Mithat etraftan yeti • 111aclan bazıları buırlanu ciltl~rl 
~ tuafmdan kurtanlmıtaa da hala aldırmamıtlardır. 

r Ş EHRiN DERD LE R I. -) 
Adaları gttzelleştlrme işi 

~ aonra ölmiittür. Brktıklan kitapla• n:sulcabilinde 

H ... A."Ee ... R·-·1 
Jat...-.ıwı ea çok aablan ba-I 

.q.m ıwteaidir. ilini& • 
._ -HAB~• vennler kir e • •1-. 

kedilerine ftrila numaraları a · 
tal.Y. yazcblnnrz bu okuyucuları· 
mızın üç .Un içinde ciltleri aldır .. 
malannı rica "•iz. 

248 311 418 918 942 
sa 545 !60 635 &50 
8&2 iTi 704 724 731 
747 757 759 784 

Dun, ann• ın ıü1tl yerltriıuten Mrl olan Adalan 1 caddesi bir ay evvel a.air eclilmete bqlumuftl. Bu a· 
patllf'§thıaek lÇin laarartW pbtmalar rapıhyor. Ada· ı-ada ta tıpealıulen hir çok toprak ve moloı ııUrilerek 
lara elektrik ıeldl. Ht1bellde rthtımua sonra şimdi yola yayıldı. Fakat silindirle IJI tazyik edilmemif ola· 
a.~falt tur ~·oıu ilunal edilmtk tlltn-. Bundan başk:• (ak ki u zamanda bunlar toz haline celmi§tir. Şimdi 
~çek bayramı, su ba)"l'lmı &ihl bir pk cazip etlenctltr buradan '-tun a)'Jlfa tozlara bulanmadan itıÇmel\hl 
tertip edildi. fınkAaı rekkır. Hele bira• da rhflr olursa.. 

Şüphe ~ok kJ blttJa buaı.r Ada lana ,Uzelle1111..t11t Bundan başkıt bu e&cldeclekl e•lerde ot1U'U\ar da 
raibet kallumumı .._. teltctk cek lilıuaılu n 9'k acıklı qziyettedir. 8Qfindı otv&Jllft di19 kalk mu-
bi ttrlerdir. raf fala1l yap, sonra ıel 'bol bol ıo. )"llt..-

Yatr.ız, iş bununla kahaamah, hariste lnıluaa1ar• Adalar belediyql lnıau ıözöntlne alu, bu cadclt1f 
Ah19 reı1tetfll4ten hat"• Mr Ce 4q4ı hqıun.nlNut yaptırır, Tt bu toıua öntiDe seçerse ciddea hayırlı .bir 
lntraltatltrlnl tam olarak *-•la ••ti• 191.,..all. it t&ıatlt olacaktır. 

MeaelA Büyükada.da lta te,.._ı •lı• Ka..,_.. 
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Asri bir evlenme 

Nikihını tayyarede kıy
dıran jimnastik hocası 

HABER - Akşam Posta!'ı 

Sabah Gazeteleri 
ne diyorlar? 

KURUN - Asım Us bugünkü baş 
yazıaında "kuraklık tehlikeli değil

dir n baılığı altında buğday t iyatla· 
rının son günlerdeki yükseliıinden 
bahaederek Ziraat Bankasının elinde 
bulunan buğday stoku sayesinde kıs-

20 HAZİRAN - 1935 

lngilizlerle Almanlar arasında 

Deniz anlaşmasından 
sonra ha va anlaşması 

Paris, 20- Bugün Versayda, 
Fransa.da, ilk defa olarak bir çift, 
tayyarede evlenmitlerdir. Evlenen 
erkek Hanri Bekor~l adlı bir jim • 
nastik öğretmeni (muallimi) dir. 
Simon Fulen adh bir kızla Parisin 

15 inci belediye dairesinde medeni 
nikahını yaptırdıktan ıonra Ver -
saya gitmif. orada bir papula bir
likte tayyereye binerek dini ni
kahlarını da Paris üstünde uçar· 
ken kıydırmıtlardır. 

men önüne geçUen bu fiyat yükseli- Deniz anlaşması üzerine Fran· 
şinin daha 7.iyade olmak ihtimali bu· 

lun;;~:il~.:'.;'::ı1!:;· Esat Bozkurt SIZ gazeteleri ateş püskürüyor 
bugün "ulw:1culuk prensipleri ve iş 
hakkı,. ba§lıklı seri makalelerinin i· 
kincisini yazmıljtır. 

Çok do~ru bir karar 

dışarıya hileli mallar 
gönderip adımızı kir

letenler ceza görecek 
Meuin, 19 - Mersin ve civa -

rından dıt pa.zarlara bozuk ve hi • 
leli mal gönderenler hakkınd:ı T e • 
cim (ticaret) odası ve zahire bor· 
aası tarafından ayrı ayrı ceza ke • 
silmektedir .. Bundan batka hile -
karlar hakkında ayrıc:.-. kanuı.i ta
kibat yapılacaktrr. Bu kararlar 
Mersinde verildiği sıralarda Türk-
, ofis, Adana ve T arsua ve diğer 

Şimdiye kadar 
blltnmlyen 

Bit' Hitit şehri 
bulundu 

yerlerdeki Tecim Odalt'lrına !la bu 
yolda kuarfor aldınn:f, bilha11a 

Adana Tecim Odau bu mesele 
hakkında büyük bir ilgi (alaka) 

göstermiıtir. Türkofis diğer oda· 
lara da böyle kararlar aldırmav 

üzeredir. Memleketimiz hakkında 
zaruh propagandalar yapanlar da 
ayrıca cezalaqdırılaca\dardır. 

!Dinsizin hakkın
dan imansız 

gelir! 
Casus l"'Avrensin ese
rini ~alan cahil hırsız 

f:ÜJIHıTRIYET - Yunus Nadi 
"hara tehlikesini bilen Türkler bu 
tehlikeyi yenec~kler,, başlıg•rıı taşı· 
yan makalesinde Başbakanm i~aret 
ettiği ıekilde 500 uçağa (tayyareye) 
ıahip oldllğumuz gün aala kendisine 
saldmlamaz büyük bir devlet olaca
ğımızı anlatıyor. Ve diyor ki: 

"lJçakla uçağa karşr belki har.ada 
ıavaş 11apı{tfığı olur. Geçm genci sa· 
L'flŞta bunun bir çok örnekleri görül· 
dü. F rıkafo ut;akçılığın ıinıdiki şek· 
lindc lıava .~m·aşmdan ziyade uçak· 
larla meml'!l•etterı memlel:rte yrzpı· 
lacak karşılıklı zararlar gö:örıünde 

tututmıor. Uize bir zarar !i<liJana biz 
on zarar 1/t•r:alıiliriz. llunrı imkan al· 
tına aldığımız gün yeru;i.zünde bize 
yan bakmağı gözüne alabilerck mil· 
let bulunmıyacaktır. işte hakikat hu
dur, ve iıte varılacak amac budur.,. 

ZAMAN - lngiltere ile Almanya 
arasında yapılan ve deniz silahları· 
nın tecdidine dair olan anlaşmada11 

bahseden "Zaman,, imzalı makalede 
Fransızların Almanyaya karıı krıl· 
landığ• sıy(UJagı tenkid etmektedir. 
Bu makalede hulasa olarak şöyle de
nüiyor: 

"/ngilizler büyük bir dirayet f!OS· 

terip deniz sildlılarında Almanlarla 
anlaştılar. Şimdi sıra Fransızlnrda ... 
Amma onlar böyle bir anlaşm<rya yn
naşnıak fÖglc dursun lngilizlere f(ızı· 
yorlar. Halbuki hep kabahat onlar
da.'. Almanlarla anlaşıp ıtilcilı yarışı· 
na bir son uermeleri lcizınıdı.,, 

Ka)~efı, 19 - Kayserinin Mo • 
lu köyünde Kepez yerinde henüz 
hiç bit kitapta ismi geçmeyen b:r 
Hitit tehri bulunmuftur. Bulunan 
ıehir çok entreaandır. Kültür di • 
rektörü ırk itleriyle ilgili (alakalı) 
kimselerle birlikte Kepeze gitmit
tir. 

İngilizce Sandey Ekspres ga -
zetesinin yazdığına göre, Li.vren
ıin esrarı yeniden batıöstermit, 
İngiliz hava kuvvetleri üzerine 
yazdığı bir kitabın müsveddeıe - Buğday piyasa: 
ri de ortadan kaybolmuıtur. f 

Yurdumuza bol
luk getirici yağ
murlar yağıyor 

Bu kitap baulmamı,tr. Baad - Si gene ırhyor 
mak için değildi. lnriliz hava 

Buğday piyasası bir günlük iniı· 
kuvvetine ithaf yollu l .avrens ta- ten sonra dün tekrar yükselmeye 
rafından itina ile yazılmı,tı. batlamıttır. Dünkü ıatıtlar ekmek 

Lavrensin ölüm habt.rinin ili. -

Ankara, 19 - Bugün Ankaraya 
yağmur yağdı .. Meteoroloji ~nsti -
tüsüne gelen haberlere göre, Trak
yada Edime, Kırklareli havalisi • 
ne, Karsa, Karadeniz sah;H ile 
'doğu Anadoluya yağmur yağmak· 
tadır. 

yapımında kullanılan birinci ve 
nından sonra kaybolmuttur. Bu • yumuıak beyaz buğdaylar üzerin· 
lunması için harcanan emekler 5 de olmuftur. 40 ton ivas ma'h yu-
bota gitmittir. Li.vrensin bun - mutak buğdf'.v 6,17 kuru§tan mua-
dan önce yazdığı bir kitabın da mele görmüttür. :# 
daha baıılmadan mÜlveddeleri 

Bu fiyat iki gün öncekilere na : 
kaybolmut ve Lavrens kitabı zaran yedi para kadar bir fazlalık 
yeniden yazmağa mecbur kalmıı- göstermektedir. Buğday fiyatının 

Orta Anadoluya gelince kurak -
Irk dağnı değildir ve endiıeli bir 
dunım (vaziyet) yoktur. 

tı. dün yükselmesi tehrimize az buğ • 
Ancak bu kitabın, cahil bir day gelmesinden doğmuttur. 

hırsız tarafından alınır kıymetaiz ------- ------

Garip bir dava 
Dün birinci ceza mahkemeıin

zannedilerek yakılmaıı ihtima • 
lini de ileri sürenler vardır. Fa • 
kat yüzlerce lııgiliz liruı olarak 
paha biçilmektedir. 

'de çqk tuhaf bir davaya bakıl - --------------

mııtır. İstanbul itfaiyeıine mode- Uçaklarımıza 
rn bir tekil veren ve ıüpheıiz ki 
l.tanbulu bir çok felaketlerden ya rd 1 m için 
kurtarmıt olan eski lıtanbul il- Dün saat on dörtte Ticaret Oda-
bayı Haydar, dikkataizlik yüzün- aında C. H. Partisi lstanbul vilayet 
den yangın çıkmasına ıebebiyet batkanı bay Hilminin bqkanlığı 

verdiiinden dolayı m&hkemeye altında hava tehlikesini bile it ko· 
verilıtftı fakat suç sabit görülme· mitesi toplanmıttır. 
diğir,d:.n beraet etmittir. Bu komite fevkalade, birir.ci sı · 

nıf tacirlerle soıyeteleri1 ticaretha· 

Fransadu Leh işçile- neleri üye yazacaktır. 

l t 1 Beyoğlu kazaımda da Tayyare 
r yle polis çarpış 1 1 Kurumu tarafından bir tetekkül 
Yabnncıların itlerinden çıkarı -: kurulmuıtur. Bu kurum ilk toplan· 

larak memleketlerine rönderil - tısını yarın sabah yapacaktır. Fa -
meğe ba~lanmaıı üzerine bu ka- tihte de ayni maksatla bir toplan· 
rarın feahedilmeıi için bir nüma- h yapılmıttır. 
yİf ya1>9n Leh itÇileri He polis a· 
ruında bir çupıtm:ı oJmut ve her Yeni Ne,rlyat 
iki taraf tan yaralanarılar olmuı -
tur Elebatılar yakalanmıttır. Muzlk ve sanat 

hareketleri 
Ayda bir defa çıkan "Müzik 

lzmir sergisi 
açıhyor 

Ankara, 18 - Türkiyenin arsı • 
uluıal (beynelmilel) mahiyetteki 
tek sergisi Ağustosta açılacaktır • 
Panayırın geçen yıllardakinden 

daha parlak olması yolunda bütün 
tedbirler alınmtf, ittirak edenler 
için genit kazançlar gösterilmit • 
tir. Karadeniz nakliye tarifele -
rinde yapılan büyük tenzilatı da 
kaydetmek lazımdn:. Bu tarifeler 
yerli ve yabancılara panayın gör· 
mekten bqka yurd içiıı de slirekli 
ve bedava bir gezinti yapmak fır • 
ıatını vermit olacaktır • 

Yabancıların etyalarını serbest· 
çe satabilmeleri için her iştirake 
300 liralık ıerbest döviz verile -
cektir. Ancak bu iıtirakin Türki· 
ye ile klering veya tevazün esaslı 

anlatma yapmıt olan memleke-t!er· 
den olma11 şarttır. 

Deniz yolları idaresinin PiTe ve 
lakenderiye postalarmJa da yüz M 

de 50 tenzilat yapılmı!tır. 

Londra, - lngili~ Alman deniz ınu hakkında Fransız dıf baka • 
konutmalarının muvaffakıyetle nile konutacaktır. Edenin Fran • 
baıarılmaaı ıiyasal çevreninde sada bat göstermekte olan a• 
(siyasi mahafilde) iyi bir tesir leyhteki dütünceleri ylltıttıraca • 
yapmıttır. ğı ümit olunuyor. 

Alman Bat delege (murah-
has) si Ribentrop, İngiliz dıt it- P 
leri bakanı Samuel Hoare ile Ö· 

nemli (ehemmiyetli) bir görüt -

-· 
Öz dil 

me yapmıttır. 
1 

33. 11 S te J 
Bütün lngi~iz gaz~teleri bunun hı._ Havayici zaruriye_ Yaşa.tık 1 

genel (umumı) denız anlaımala- ı ÖRNEK: Hükllmet yaşatık fi ·I 
rı için bir adım tetkil ettiğini yatlarını indirmek için elinden ıe·ı 
yazmaktadırlar. leni yapıyor. il 

Fransız gazeteleri İngiliz - 2. - Gıda - Besin : 
Alman deniz anlatması hakkında iaşe - Bulev İ 

ORNEKLER: 1 - Çocuklar için:I atef püskürmekte ve anlatmadan ! 
evvel Fransanın haberdar edil - i süt en iyi besindir. 1 

• 2 - Bir ordunun beslev me.se-ı 
mediğini, ancak her i~ bittikten İ lesi, en başta ıelen işlerden · 
sonra haber verildiğini yazmakta ' dir. 
ve bilhaaaa deniz altı gemileri 3. - Gıpta - imren 
hakkındaki maddelere itiraz et - ORNEK: imren güzel bir ıeydir. 

mektedirler. 
Alman gazeteleri de bu anlat· 

manın genel barı' yolunda kuv • 
vetli bir adım olduğunu ileri sü
rerek uzun makaleler yazmakta • 
dırlar. 

Bazı gazeteler Alman - lngi -
liz anlatmasından ıonra bütün 
devletlerin i,tirakile bi.,. deniz si
lahsızlanması konferansının top -
lanmak imkanının çoğaldığını ya 
zıyorlar. 

• • • -~----· ' 

Berlin, 19 - Naayonal ıoıya-

list grupunda Von Ribentropun 
son konuımalardan sonra Alman
ya dıt i§leri bakanlığır.a getirile· 
ceği söylenmektedir, 

Şimdi dış itleri bakanı Neu-
rath, evvelce yazdığlmtz gibi, • 
Roma elçiliğini deruhte edecek • 
tir. 

Londra, 19 -- Burada söylen
diğine göre, lngili7 - Alman 
deniz anlaımasından sonra bir 
hava anlaıma11 yapı~maıı için 
bazı teklifler olmu!tur. 

• •• 
Londradan son gelen haberler, 

M. Edenin Lavalle görü,mek ü
zere aPrise gideceğini bildirmek
tedir. 

Eden, Avrupanın genel duru • 

4. - Haaet - Günü 
ÖRNEK: Günü en çirkin huy • 
lardandır. 

5. - Lutf u ihsan - Kayra 
ORNEK: Türk hava kurumuna 
yardımınız, bir kayra defil, bir 
ödevdir. 

34. liste 
ı. - Fıkra - 1 - Bölek 

2- Anlatık 

ÖRNEKLER: 1 - Kanunun i
kinci maddesinin üçüncü böleiin • 
de. .. 

2 - Yazınızın Mn b<.leğlnde ... 
3 - Hoca Nurettin'in nancı an· 

Iatıklarını daha çok seversiniz? 
2. - Feragat - Ozgeçi 

ORNEK: Yurt işlerinde özgeçi 
ilk şartlardandır. 

3. - Fikri takip - Güderıe 
öRNEK: Güdergesl olmıyan a -
dam, hiç bir iti başaramaz. 

4. - Davet - Çağrı 
Davetname - Çağrılık 
Med'u - Çafrık, Çafnlı 

ORNEKLER: 1 - Yarın ak~m 
için kaç çağrılık yolladınız? 

2 - Dün akşamki Parti çağn· 
sın da bulundunuz mu? 

3 - Yarınki büyük şölene çağ· 
rıh (çaink) mısınız? 

5. - Ziya/et - Şölen 

NOT: Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin Osmanlı· 
caları kullanılmamasını rica erle • 
riz. 

•111:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 . 

T. i. c. • 
ı. 

-

Eşya 

BlYI 
Piyangosu 

Pa~ara 
Taksim Stadında Saat Tam 14 de 

Macar-TürkGüreşinde 
Hükümet Murakıpları Kontrolunda 

Çekiliyor 
Plyankoda hediye kazanamıyanlar, teaelll 
fetı olarak hafta lcjerlalndekl bir aerl 

gUre,ıere paraeız gtreceklerdlr. 

mUkl• 
mnn Ayrıca Bou boix ve Lille tehir

lerin de de Leh iıçileri tarafındar 
\lÜnıayi~l~r yapılmış ve kBrlr çar
pf!m~l"r olmuıtur. Bir çok nü· 

ve ıanat hareketleri,, mecmuası - ========================= 
~ıou~~nı~~~- ~i~du~~~~p~I•~••••••••••••••••••••••••••• 
larla ıkmı tır. l i de bir çok de· riz. 

J 

g 
g 

i 
r 



J 

• 

• 

1 

.. : .... ... , ...... ,•/..:' ... 

Bir Aşkın 
Hikdvesi 

5 

ı r::f.~~i~J:~:::·r~~~ .. , 
"' p : ............. , ................................. _( 

Yazan.: KADiRCAN KAFLl .No. 39 -----....,-

Hüsmen reisi kurtardıktan başka 
beş, on bin düka altını da 

para istesek daha iıji olurdu ... 
- Yüreğin rahat o!sun yiğitim. 

l-lüs2t'len Reisi de, kaleyi de ele ge· 
çirecc:~iz ..• 

- Faka-.t eğer kaleye sava.ıla 
girerek F ernando Hüsmen Reisi 
&ağ bırakmaz. 

- Dediklerini hesaba kalaca · 
ğım •. Dütüneceğim .. Haydi sen ye· 
rine git .. Hüsmeni ben de evlad gi· 
bi severim ... 

F 1 enk Süleyman kanmış değildi. 
Fakat burada fazla durmaktan da 
bir §ey çıkacağı yoktu .. Zaten Pi ~ 
Yale Bey o sırada gemiye gelen 
sancak beyleriyle konutmak için 
ondan ayrılmış ve gitmişti .• 

Frenk Süleyman kendi kendine 
~öyle düşünüyordu: 

- Gene iş başa düşüyor .. Bir le· 
'\'ent reiıi düşman elinde kalmışsa, 
bir hünkar kulunun umurunda mı? 

Frenk Süleyman bit akıncı gibi 
dütünüyordu. Eğer o da Piyale 
Bey gibi koca bir dbnanma ve or • 
dunun başında olsaydı ve her §eye 

riımaya mecbur bulunmasaydı 

böyle düıümnezdi1• 
Frenk Süleyman Kızıl Kadırga· 

Ya dönmek için geminin bordasına 
doğru ilerledi: 

- Ah, Turgud Reiı, Doryanın 
ardından gitmeseydi 1 O, Piyall.' 
gibi yapmazdı ve Hüsmen'in on ta· 
ne Salernodan daha değerli oldu -
iunu bilirdi! .. 

Geminin bordasına asılı olan 
ttıerdivenden henüz inecekti ki 
Yeniden Piyale Beyin sesini duy · 
du. Onu çağrıyordu: 

- Frenk Süleyman.. Heeey .. 
s··ı , u eyman ... 

Türk akıncısı geriye döndü. 
Piyale Bey onun . yanına geli • 

tordu. 
O da Piyale Beye doğruluyordu. 
Derya Kaplam elini Frenk Sü • 

leymanın omuzuna koydu: 
- Şimdi de ben sana bir fey 

'arP,cağım ... 
- Buyurunuz! • 
- Frenk dillerinden hangiıini 

bilirsin? 
~·· --::-:::;:=:::============== 

- ltalyanea ve lıpanyolcayı -·· 
- Ne ali ! .. lyi mi bilinin bun-

ları?. 
- .A:na dili grbi .. 
- Nasıl öğrendin ? • 
Frenk Süleyman çocukluğun -

ela bu itlerde yıllarca kaldığım kı -
aaca anlattı .. Piyale Bey o zaman 
dedi ki: 

- O halde seni F ernuıdc.nun 
elçisi ile görüşmek için göndere -
ceğim .. Ona benim diyeceklerimi 
olduğu gibi tekrar edeceluin .. Faz· 
la bir kelime bile aöylenmiyecek .. 

- Elçiliğin ne olduğunu bilirim. 
Şimdiye kadar çok defalar bu iti 
yapbm. 

- Hemen timdi benim tercüma
nımla yola çıkaeakım .. Beya2 hay
rak çekerek kaleye yaklatac:alnı • 
nız. Oradan bağırarak F ernando
dan bir elçi iıteyecek ve ona diye· 
cebiniz ki. 

Bu ıırada Derya Kaptanı katip
lerine mahıuı elbiseyi giymit olan 

Bütün insanlar güzelliğe diişkUn
dür, güzel olmağı ister. Yalnız güzel 
neye derler? Bu, umumi bir .tarif bu
lamamıştır. Güzellik telô.kki&i muh
telif milletlere göre değişir. 

Meseld lnka'lara nazaran bir ka
dının güzelliği, alnının yamyauı olu
şuyla ölçiiliir. Hunıın irin lnkalar kı:r 
çocuklarının alınlarını, resimde gö
rüldüğü gibi, tahtalar arasına sıkıştı
rarak yassılaştırmağa çalışırlar. 

genç bir adam Piyale Beyiıı önün • 
de eğilerek yer öptü ve: doğruldu . 
Ellerini çaprazlayarak göğ8ünde 
tutarak durdu. 

Piyale Bey onu Frenk Süleyma
na gösterdi: 

- 1ıte tercüm&n Y akup Çelebi .. 
Herifin yüzünd~n yahudilik a· 

byordu .. Para için dini bırz.kan 
bazirganlardan biri olduğu hes • 
belli idi. · 

Piyale Bey devam etti: 

- Beraber gideceksiniz ve diye
ceksiniz ki, büyük Padişah Sultan 
Süleyman Hazretlerinin kulu Der · 
ya Kaptanı Piyale Bey Salerno 
Markisi F ernando Namoradan, 
Hüsmen Reisi ve kaleyi y?.rmi dört 
sa.at müddet içinde teslim etmesi· 
ni istiyor .. Eğer bunu yapana ge • 
rek kendisine ve gerek adamları -
na zarar gelmiyecektir. Sadece 
!ıtanbula dönüşte donanm.'1ltlda 
esir olarak götüreceğim ve fidye ... 
lerini verdikleri za~an da oll}.arı 
azad edeceğim •. 

Frenk Süleymanmm bütün kor · 
kuıu Hüsmen Reiıi kurtar.ıma
maktaydı.. Bunun için Piyala Be · 
ye: 

- Hüsmen Reisi kurtard?h.tan 
bAtka beı, on bin dükcı a1tmı da 
para istesek daha iyi oluidu. 

Diyecekti. 

F emando buna razı oluı-du . . 
Fakat Türk donanmasına zincir • 
lenmiş olarak lstanbula kadar gö • 

türülmeyi ve oradan ancak fidyesi 
verildikten sonra ayrılmayı k:ıbul 
edemeıcli. 

Hatta o bunu kabul etmese hile 

k~ledeki askerler ~e zabitler razı 
olmazlar, ba~ kaldırıl'lardı. 

Freıık Süleyman her an, Hlis. 
men Reisin öldürülıne~i ihtim~lini 

r!ü§ündükçe çekingen oluyordu. 

Bununla beraber ba§ka yaplt.cak 

bir 9ey de yoktu.. F ernandonun 
hu teklifi kabul etmiycceğini Piya· 
le Bey de bi1lmiyor değildi .. 

(Devamı var) 

~ llazı zat'allılar dünyaya sakaet olarak gelirler. Kolları ya hiç yoktıır, C'e ya işe yaramıgacak §Ckilde güdük l•al
._ftn· Bun1ar arasında ayoklarını, el gibi kullanmağa m"vaffak olanlar m«rvcuttur. flesminıizde bu şekilde iş 

Oore1a i . l .... · · ı r_ oru 01'. unuz. 

Görülüyordu ki, kız, derhal/ layı onun olmamı§ım .•. Ah, bü· 
neticeye varmak için acele göıte- tüntün bunlar, ıenin anlıyaınıya
riyordu. Lüzumsuz fakat zararlı cağın §eyler, Mecdi .. 
teferrüatı anlatmağa çah§ıyordı1. Erkek itiraf etti: 

Kızının doğufu, sonra alçakça - Hakkın var... Hakikaten 
terkedilişi, ne yürekler acı11 ma- anlaşılacak gibi değil .•. 
ceralardı... Baıit olan dimağımı bu muğ• 

Nihayet, delikanlı sordu: li.k sözleri anlamıyordu dofru-
- Demek ki timdi bir çocuğun su ... Fakat, aevdiii kadın yalan 

va.ı·? söylemezdi... Mademki riyadır 
Kız başıyle: diyordu, meıele böyleydi ... ötesi 
"- Evet!,, işareti verdi. • yok ... 

- Demek ki senin hoşuna git- Birdenbire sordu: 
mek bahtiyarlığına nail olan ve - Peki amma, çocuğun nere-
seni battan çıkaran delikanlı, ya· dedir? •• 
rı yolda bırakmıf ... Yarabbi .. Sen ç ld J - a ı ar ... 
Sen terkedilebilir miıin? •.. Bu a- _ Çaldılar mı? .. Nasıl? .. 

dam, demk ki, fena ahlaklı oldu- _ Geldiğim gün çaldıJar itte •. 
ğu derece ahmak ve deli ... Kendi- _ Allahalla.h •.. 
ni dünyanın en bahtiyarı saymak 
lazımken, bak, ne yapmış ... 

Bu ıamimi ıözler, genç kadını 
müteessir etti. 

- Ah, zavallı dostum ... dedi. 
Mecdi Tahir, heyecanla devam 

etti .• 
- Eğer ıu herifi tannaydım, 

henden çekeceği vardı. Doğrusu .•• 
Gösterirdim ona ... Hatta istenen 
adresini ver ... Yanına giderek hak· 
kından geleyim... lıtediği kadar 
zengin evladı olsun, vallahi ondan 
zerre kadar körkmam ... Heh, ki· 
barlık böyle mi olur?... Kibarlık 
parayla değil, gönülledir ... 

Aıabiyetle ayağa kalkmıştı. 

Yüzü mosmor olmuştu. 

Kız: 

- Hayır, öyie heyecanlanmağa, 
hidet)enıneğe hacet yok! ..:.cıedi ••• 
hiddetlenmeğe hacet yok! dedi .. 

- Ay, ona bir fenalık yapmak 
istiyor musun? 

- O alçak adam, demin söyle· 
diğin gibi, beni haıatmdan sildi 
attı. Artık, aramızda, müşterek bir 
şey olamaz .. 

- Onu seviyoı· musun? ... 
- .... 
- Söylesene ... 

- Bu kısa sükutumdan tered-
düt manası çıkarma .. Bilakis ... O· 
nu, hayatımda bir gün bile sevip 
sevmediğimi kendi kendime soru
yorum da cevabını bulamıyo· 

rum ... Şafkate, muhabbete ihti
yacım vardı. Bunları bana vere
ceğini söyliyerek karşıma çıktı. 

Ben de inandan, kandım ... Tam 
İnce damarımı buldu. Bana tam 
istediğim ,ekilde muamele etti. 

Böylelikle başımı döndürdü. 
Ahvali ruh iyemi anlıyor musun? 
Şimdi dütünerek şu neticeye va· 
rıyorum ki, asla kalbim heyeca· 
na gelmemi§ ... Sevdiğimden dr , 

' HABER 
~ kşam Postası 

iDARE EVl 
ISTANBUL ANKARA CADDESi 
Telgraf Adresi: ISTANBUL HABEU 
Telefon Ye~ı: !887% ldnre: 24!70 • .................................................. 1 
i IJ. BOrlE $ARTLARI : 
~ Tül'kiye Ecnebi! 
isenelik 1400 Kr. 2700 Kr.i 
is aylık 730 ., 14:>0 ., j 
::ı aylık 400 ,. 800 " : 
jı aylık ıw ,, :~oo .. 1 
= iLAN TARIFESl j 
! Ticaret llAnlannm satırı ı:t,60 • 
! Rcs:ııı UAnlar 10 kuru~tur. İ 
: ..........................................•...... 
~ahibı ve N~~nyat Müdürü: 

HASAN RASiM US 
Basıldığı ytr: (VAKiT) Matbaası 

Zavallı Mecdi Tabirin naııl 
da havıalasına ıığmayan itler ol· 
muıtu ... Kız, bunlan da anlat 
tı .. 

Genç dülger, ağzı açık, dinli· 
yordu ... 

Nihayet, Samiye ıuıdu: 
Şimdi, Üzerlerine, ağır bir ıü· 

kUt çökmüı gibiydi ... 
Genç dülger birdenbire ıu 

&Özleri söylemek cesaretini ken• 
dinde buldu: 

- Dinle Samiye ... Mazi sayıl· 
maz ... GeçmİJ, geçmi~tir. B,..,. :_ 
nazarımda yalnız bir 'eyin ehem· 
miyeti vardır: Seni ıeviyorum ... 
Muhabbetim eskisine nazaran 
hiç aarsılmamııtır. Benim karım 

ı k . . . ? o ma ııter mısın •..• 
K 

, IBır.,:"( <! dOO"IB 
ız, onu sualuı du: .,,.. 

- Te§ekkür ederim amma, 
hayır! Hem, bu iti hiç konuımı· 
yalım, daha iyi olur ... 

- Demek reddediyorsun? 

- Emin ol ki, ıenin bu hare
ketini civanmertlik ıayıyorum •.• 
Çok büyük hareket ediyorsun ... 
Lakin burada bana. ihtiyaç var
dır. 

- Bunun için h.iç bir mani 
yok ... Sen beni gayet iyi tamr· 
sın... Annenle babana kar,ı va· 
zif elerine mani olmak istemiyo

rum ... Bilakis ... Elbirliğiyle yar· 
dım ederiz... Bu ~erait altında 
da teklifimi gene reddedersen, 
demek ki, işin içinde batka ıey· 
ler var .•. 

- Evet ... 

- Görüyorıun ya ... 
- Sen o kadar samimi ve a-

çık konu,an bir inu.n11n ki Mee
di, ben de sana karşı ayni ıuret
le harekt etmek mecburiyetinde 
kalıyorum... Ben, seni, kardeşim 
gibi severim... Eıkiden böyley· 
di; hislerim timdi sene deliıme
miştir. Bu terait albnda aeni 
mesut edemiyeceğimi anhyo 
rum ... Senin teklifini kabul et
mek, vicdan11zlık olurdu ... 

- Aladnıyonun, Samiye ... 
- Hayır, ısrar etme... Aksi 

takdirde, kederimi arttırıram ... 
Şimdi naulıak, gene öyle kala· 
lım ... Her türlü vaziyette bunun 
böyle olması hayırlıdır! 

( ncvamı ı1ar) 

KUPON 
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25.000 
Yüksekten fotoğraf! 

Bir ispanyol tayyarecisi 
stratosfere yapacağı uçuşta 

buna da çahşacak 

1ı~ol tayyarecinin lacuırladıeı dalgıç elbi1eıine ben2.er elbiıe 
fifirümif uaziyettl balon aepetinin içinde 

Son yılların en çok merak uyan bin metre yülC:ıeie çıkabilecek 

Jıran ilmi denemelerinden biri. bir balon inta etmeğe koyulmuı
hiç füpheaiz ıtratoafer uçuıları, lardır. 

•lrf toıfere çıkmak teıebbüıleri - Diğer taraftan kolonel Herrera 
dir. a~lı meıhur bir İspanyol tayyare-

F eııida yükselerek dünyanın el· ciıi de balonla stratosfere çık -
............. D haTa tabakaemı•• mak için hazırlanmaktadır. 

"llftne· çıkmaktan ibaret olan bu Balonla yapılan stratosfer u-
tecrübeler Kozmilquaların mabi - çuılarında timdiye kadar rasıtlar 
yetl'!rini anlaıqak ıibi ıayeler ta- hep kapalı bir küre içinde yükse
kip etmekle beraber ayrıca bir de liyorlardı. Bu tayyareci büsbütün 
fU ite yaramaktadır. batka bir şekil bulmuıtur. Kendi-

Tayyarelerin daha süratle uça · si diyor ki: 
&ilmeıini temin etmek.. "- Ostü açık bir balon sepe-

Bildiiimiz tayyareler hava taz- tile yükselmek tasavvurundayım. 
yikile kartdaıtıkları için çok fazla Bu tekilde daha çok yükselmek 
aüratle uçmalarına bu tazyik mar.: mümkün olacaktır. 
olmaktadır. Halbuki hava tabaka Kolonel Herrera. yükseklerde 
ıı bulunmıyan bu yüksekliğe çıkıt havasızlıktan boğulmamak için 
dı~ zaman bu tazyikten eıer ka' - dalgıçların giydikleri elbiseye 
mıyacağı cihetle 500 kilometrr: benzer bir elbise giyecektir. 
ıüratle uçabile:ek bir tayyar~· bu Bu elbisenin içi kauçuk. ditı 
yükseklikte 2500 kilometre gih~ ise gayet sağlam bir maddeden 
liat döndürücü bir süratle uçacak- yapılacak, bazı yerleri çelikle 

br. tutturulacaktır. Bu elbisenin sağ-
Birkaç gün evvel Amerikalı tay lamlığı, çok mühim bir meıele

yarui Viley Poıt'un bu yolda ilk d' 
ır. 

muv.ıffakiyetli uçufu yapmıt ol • 
&lujunu ve ıtratoaferde 2450 mil 
uçtuğ\ınu telıraflar haber VO':" -

mitti. 
Bu tecrübeleri yapanlar, tayya

reler için en müsait uçma terai
timn havada 12000 metre yük
aeklikte toplandığını söylemekte· 
dirler. Çünkü yer yüzünde hava 
tazyiki 760 milimetrL' olduju hal 
de, meseli Sovyetlerin "U. R. 
S. S. ,, balonun yükseldiği 19000 
metre yükseklikte ancak 48 mili
metredir. 

• • • 
Balonla ıtratoafere çıkmakta ilk 

1:riiyük denemeleri yapmıf olan 
profesör Pikar, timdi Vartovada 
yeni Lir uçup. hazırlanıyor. 

1 Profuör timdi, 11200 metrel 
miki.&ı hacminde ve 60 metre 
kutrunda yeni bir balonla 30 bin 
metre yükıekliie havalanmak ta
tavtmancladlr. 

Bu aaliada çok deierli tecrl -
);eler yapmıt olan Sovyetler de 
"9 durmuyorlar Onlar da 40 

Çünkü yükseklerde hararet ıı -
fırın altında 60 santigrat olduğu 
için elbisenin biraz yırtılması 

pilotun ölmesine ıebep olur. 

Bu yeni balon bir kazaya uğ
radığı takdirde paraıütle inmek 
imkanları da mevcuttur. Paraıüt 
bir insanı 1,5 saat yatatacak mik 
tarda oksujen bulunmaktadır. 

Kolonel Herrera bu tecrübesi -
ni ağustosta yapacaktır. 

25000 metre yüksekten, "ln
fra . Ronge,, ıuaları tesbit eden 
huıusi bir fotoğraf makinesile 

ispanyanın bir fotoğrafını almak 
tasa vvurundadır. 

Son zamanlarda icat edilen 
bu fotoğraflar ıayanı hayret ne
ticeler vermektedir. Geçenlerde 
ıayet ıisli bir ha va da Kale ile 
Duvr arasında bu fotoğraflar -
dan birinin tecrübesi yapılmıt, 
Franıız sahilleri lngiltereden hiç 
ıörülmediği halde gayet net ola
rak fotoğraf mı almak kabil ol
muftur. 

Yakın tarihten 
kanlı yapraklar 

ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katib 
mes'ulü Cemal OQuz anlatıyor; No. 68 . 

~~~~~~~--''--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----

Ne oluyordu? Kızlar neden böyle bana dehşetle 
bakıyorlardı? Süvari onlara neler söylemişti? 
Ben süvari ile çabucak ahpab ol· 

muıtum. (Y eı, olrayt) dan baı
ka lngilizce bir kelimt: bilmedi • 
ğim halde süvari ile bülbül gibi 
konuşuyordum. Fakat o ne söylü -
yordu, ben ne anlatıyordum, bu • 
nun ne o, ne de ben farkındaydık! 

Öbür tarafta danalar, çalgılar 
gırla gidiyor, neı'e o kadar fazla 
ki bizim beyaz saçlı Mehmed Ali 
bile yerinde durmamağa batladı . 
Bir aralık beni bırakınca kızların 

yanında soluğu almaz mı?. Şatır -
dım kaldım .. 

Bizim ihtiyar itık, yal'ımyama • 
lak Fransızcasiyle anlatıp duru· 
yor, kızlar da onun haliyle çok ala
kadar oluyor, etrafında gülütüİ> 
duruyorlar. 

Mehmed Ali, kendi yetiımiyor · 
muı gibi beni de çağırdı .. Bittabi 
bu daveti cana minnet bilerek yan
larına gittim. Artık franıızcanın 

kafasını gözünü yararak aklımızca 
kızlara kur yapıyoruz. Nerede?. 
Bir lngiliz (sefinei harbiyesi) .,de: 

Jngiliz zabitleri bizimle alaka r 

dar bile değiller!. Onlar mütema -
diyen çakıttrrıyorlar. Her on da · 
kikada yeni bir viski titeıi açılı • 
yordu. 

Kızlarla tanıttıktan sonra onla -
rın beyaz Rus olduklarını ve bü • 
yü1c bir ai\Qe mem\11> bulunduk -
larım öğrendik.. Ruıyadan ancak 
canlarım kurtararak kaçmıılar .. 
Bu zırhlıya Batumdan binmişler .. 
Şimdi misafireten Maltaya gidiyor 
lannıf. Orada ahvalin giditini 
bekliyeceklermit··· 

Mehmed Ali de bizim kim oldu· 
ğumuzu kızlara anl;ıttı. Onlar bi · 
zim halimizle çok alakadar oldu • 
lar, geçirdiğimiz ölüm tehlikel~ri • 
ni anlatırken hafif çığlıkll\r kopa .. 
rarak korliu ve heyecanlarını ~ös
teriyorlardı. 

Onların bu tatlı çığlıklarını bi • 
raz daha iıitmek ve küçük güle 
benziyen ağızlarının birer ııra inci 
kadar parlak ve muntazam di,!e 
rini gösteren kahkahaluını ıeyret· 
mek için biz de çeneye kuvvet an · 
latı)'orcluk. 

Biz konuıurken ıüvari yanımıza 
geldi .. Kızlarla lngilizceı kunutma
ğa batladı .. Süvari beni itaret ede
rek bir ıeyler anlatıyordu. Kızlar 
evvela onu tatlı tatlı dinliyorlar • 
dı, fakat sözlerinin sonuna doğ· 

ru bana büyüyen gözlerlt:: ve ür • 
kek bakışlarla bakmağa ve ~ri 
geri çekilmeğe baıladılar. Ne olu
yordu? Kızlar neden böyle bana 
dehtetle bakıyorlardı? Süvari on· 
lara neler aöylemitti?. 

Viıki ile ıeraemlemit olan ka • 
fam bu ıorguların cevabını bir tür· 
lü veremiyordu. Tatlı bir rüyadan 
silkelenerek uyandırılmıt bir a • 
dam gibiydim. 

Rus kızl:ırı bu konuşmadan aon
ra yanımızda kalmadılar. Süvari · 
nin koluns girerek ıalondan çık · 
tılar, gittiler. Kızlar gidince ıa1o
nun net'esi de kaçmı!tı •. 
Sarhoı olan zabitler de birer bi

rer yıkıla yıkıla kamaralarına çe • 
kildiler. Biz mükemmel bir ıuret
te karnımızı doyurmuş, üstelik vis· 
kileri de içerek kaf ~ları tübüle • 

mittik. Keyfimiz iyi idi. Eğer Rus 
kızları bizi bırakıp eitmeselerdi 
çalmak, eğlenmek bir müddet da -
ha devam etseydi, ıüphe:;iz daha 
iyi olacaktı. 

Fakat bir buçuk senelik ııltıntı 1 
ve kederden sonra bu biı gece!ik 
beylik canımıza değmişti.. M,.h • 
met Ali ile kendimize yatak arll
msğa bile lüzum gömıeıden orada 
geniş kadife kanapelere uzandık, 
!'labaha kadar deliksiz bir uyku 
kestirdik .. 

Şurasını unutmadan söyleye • 
yim ki lngiliz ı;emisinde beş gün 
devam cC:en misafirethniz hep 
böyle eğlenceli ve zevkli geçt~ Şu 
denizciler, ne milletten olurlarsa 
olsunlar hovarda, iy; kalpli ad~m
lardır ve11elim .. 

6 teırinievvel 336 •abahı et
kenden ıüverteye çıl, tık. Ha va 
gayet berrak ... Deniz ;1..r9af gibi .. 
Zırhli ıuları yararak ve arkasın· 
da beyaz köpükten bir yol yapa
rak enginlerde ilerliyor. Güver -
lede bizden ve bir iki aöbetçiden 
baıka kimseler ,.ok ... 

Mehmet Ali ile güvertede bir 
atağı bir yukarı dolafı)oruz. Tu
haf değil mi içimizde yabancı bir 
aevinç kabarıyor. Bir !.aç zaman 
evvel, ıürüleceğiz diye kederlen
di~ Maltayıft •İdAÇğimiz i
~in ıimcli anlatıl~a7_. 1.[i:lr--rıu cl"ı. 
yuyorum. Bu, Arapya-r hanı re· 
zalethanesinden kurtulduğum i
çin mi? Yoksa felikeıte kartı 
kalplerimiz yoıunlandı mı? M1i· 
temadi acılar, üzüntü\('!rle asabı
mız mı körlendi, ne oldu? 

- Cemal! Bu yolculuk çok u
zadı. Acaba ne zaman Maltaya 
varacaiız? 

- Göreceğin geldi valiba? 
- Hayır, yalnız oradaki arka-

datlara kavutacağız. !Ju da bir 
teselli deiil mi? ' 

Evet! Mehmet Aliıain söyledik
leri doğru idi.. Malta y~lundr. 
duyduğumuz ıabınızlı:., hayatı • 
mızın bir çok seneleri h•i, fena, 
heyecanlı hatıralarla birbirine 
karıtmıt olan bir tak1:n dostların 
eraıın~ ıirmek duygu :tundan ile
ri geliyordu. 

Bet gün deniz yolcu.~ğu da bi
zi pek sıkmıttı. Aktamları ye
mek salonundaki cünbüıler hoıtu 
amma, ne yapalım ki biz seyirci 
mevkiinden dıtarı çıkamıyorduk. 
Bu sebeple, ihtiyar do:tUD\, Rus 
dilberlerinin neteli hallerini has
retli ıözlerle seyrederken ikide 
birde mendilile beyaz :.>• labıyılda 
rını ve ıulanniıt olao c.ludaklarım 
silmekten batka bir , ... y yapamı
yordu. lıtanbuldan ayrıldığımız 
ıündenberi enıinlerde idik. Şim
diye kadar kara olara~ yalnız 
(Korent kanalını) görr .üıtük. 

Dün alqam, ıofra.da, yar'ft 
M3ltaya varılacaiını haber ver -
mitlerdi. Mehmet Ali ~~e bundan 
~olayı erkenden ıiyinerek güve1'
teye çıkmıf, ufukları tetkike bu
l&mıttık. 

Cünef, yeni dofuyoa·du. Gem\
:rin &at ucunda iki tayfa pipolc&
rrnı tüttürerek ıabah keyfi yapı
yor lardr. 

Bunlardan bir taneıi elinde 

dürbinile ikide birde uzaklarf 
tetkik ediyordu. Biz de ara sırJ 
or1larm yanma giderek: 

- Malta? Malta?,, diye sorıı-
yoı uz. Onlar, suratım~n. b.ik•P 

gülüyor ve cevap vermi)orlar. 
Nihayet, bir saat sorıra, içle ' 

rinden birisi ayağa ka!karak bi
ze seslendi ve lnğilizce bir §eylet 
söyliyerek uzakları gö•terdi. Dii .. , 
bünü alarak baktık. Ti uzaklards 
hayal meyal bir kara göı·ünüyor" 
du. Artık Maltay:ı ıeliyorduk· 

Bunu öğrenince Me!--met Aliyi 
bir telittır aldı: 

- Aman Cemal! Bizi Maltads 
serbest bırakmazlar. Fa.kat belki 

haftada bir gün çıkarıriar. Rı·• 

kızları da Maltaya çıkacakla''. 

adreslerini öğrenelim de ziyaret" 
lerine gider, viski içeriz.,, Diye 
söylüyordu. 

Sürgüne giden altmı' yatınd"" 
ki saçı sakalı ağannıı JostumuJ1 
sonu korkulu bir atkın pençeıir•e 
düttüğü anlqılıyordu. 

Sonradan bütün Maltayı çddlf" 
tan bu Ruı kızlarım gemide ar•" 
mağa baıladık. 

Bir tayfa bize onların kamara" 

larmı gösterdi. Kapıya kadar ıit 
tik. Fakat bir türlü vurup içeri 
girmeie cesaret edemıyordui'· 

Mehmet Ali beni teıci ediyorı 
ben ona cesaret veriyordum. O, 
böyle ıeylerde çok tahamız idİ· 
ilk aktam viskinin sarhotluğile 
nasılsa kızların yanıns aokular.Jı 
konuımağa batlamıttı. Fakat ıotı" 
radan tesadüf ettiii zaman •"' 
yakları birbirine dolatıyor, ııe 
söyliyeceiini bilmiyor, komik hal 
lerile kızları güldürüyor, onlar 
güldükçe o ıatırıyor, kızarıyor 
ve nihayet... Kaçıp gid;yordu. 

Biz kapının önünd~ on dakik• 
kadar birbirimizi itip durduk~ 

- Haydi Cemal! Sen daha be" 
ceriklisin. 

- Benim girmem dojru ot: 
maz. Süvari kızlara benim deh 
olduğumu ıöylemif. Şimdi, be" 
nim odaya girdiğimi görürler•" 
yaygarayı basarlar, bir kepazeli1' 
olur. 

Biz kapımn önünde böyl• 
münakaıa ederken i-;:eriki kaııı•" 
radan birdenbire kadınlı erkek?i 
kahkahalar yükseldi. Rvveli ciif" 

mü methut halinde yakalanııııt 
hırsızlar gibi yerimiz:l~ apıt•P 
kaldık. Sonra da tabana kuV'11t 
güverteye kaçtık ve kn:ları o,. .. 
da beklemeie baıtadık 

Bu aralık (Brek fas\:) dedik
leri aa&ah kahvealtısıra3 çai~ 
çıngırak çalmaia baıladı. Hell' 
acıkmıttık, hem de k:.zları ıö..,.. 

cektik. Onun için kota kota .... 
lona ıittik. Mülteci kıı:lar or•d" 

idiler. Geminin çapkı~ ve al•JC' 
ıüvariıi bize kartı aon &ir ne"'" 

ket ıöıtermek üzere ıofrada p.teb 
met Aliyi ıağına, ben; de ıolu~ 
aldı. Kızlan da yanı &atllll~b' 
oturttu. Artık ikimizde de itl1 

namına bir fey kalmamıttı. 
• ( Deuamı &'Ot) 
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Dünya boks şampiyonluğu etrafında 

Maks Bear nasıl 
yenildi? 

Dünya boks tampiyon!uğu ün
\'anı kadar az muhafaza edilen 
bir ünvan yoktur denilse hiç te 
l'alan söylenmemiş olur. 

Biitün boksörlerin peşinden 
kottukları bu yüksek ünvanın bu
güne kadar kaç kişiye nasip ol -
duğunu ve kaçının da elinden 
ıcaçtığmı yazacak olsak mühim 
bir yekun ortaya çıkar. itte niha
l'et Max Bear de Carneradan 

1fampiyonluğu kazand:ğı tarihin 
üstünden bir sene ge~meden te
kerlendi gitti. Halbuki müsabaka
'dan evvel yürütülen bi;lün tah -
rninler lehine idi. Güıe! Max'ın 
kazanacağından herkes o kadar 
emin idi ki tarafından bire karşı 
beş pari konuluyordu. 

Fakat hakikat hiç tc ümit e
'dildiği gibi çıkmadı. Max Boer, 
adam akıllı dayak yiyerek tam -
Piyonluğa veda etti. Maç hakkın
'daki tafsilatı son gelen Avrupa 
gazetelerinden alarak aşağıya ya
lıyoruz: 

Maç kırk sekiz bin seyircinin 
Öni.inde Nevyorkta gece saat on
'da icra edilmittir. Mi:'sabakada 
Nevyorkun tanınmış bü•ün sima -
ları Nevyork belediye reisi, eski 
§ampiyonlardan Dempsey, Tuney 
hazır bulunmuşlardır. 

Her iki tarafın salahi-
yettar memurları muvace-
hesinde y a p ı l a n tartıya ev
vela Braddock gelmiş ve hemen 
onu takiben de içer~• Ma:x Boer 
girmiştir. 

Max müstehziyane i1 erlemiş ve 
Braddockun "kendinizi nasıl his
sediyorsunuz,, diyerek elini sık -
ınak istemiştir. Braddock bu ala
Ya içerlemiş ve elini vermemiş 

cevaben de: "Ne hissettiğimi rink 
le size gösteririm,, demiştir. 

Müsabaka esnasında asayifi 
lemin etmek için (lOOC) polis 
bulunmuştur. Matbuata tahsis o
lunan tribüne 200 ki!ilik yer ay
tılmıttır. 43 millete mensup gaze
ledlerin emrine amade olmak ü
~ere de 150 telgrafçı verilmit -
lir. 

F otoğTaf almak için ve telsiz 
telgraf için de ayrıca iki kule ya

l>ılmııtır. 
Tarbda Max Bcer 94 kilo, 

}' 91!i fampiyon lrq sporlannı 
fok aever. lıte bu kıı alınmıı bir . 

re•nu 

Pazar günü güreıçilerimizle ilk •porcaları ••• 

Yeni dünya fampiyonu Jimmy M @}~~ IF g lY lr~ ~ ç n o~ IF 
BraJclock D a 

Braddock ta 86 kilo gelmittir. '-O~ lr O liİ) 6 ~ O '-O~ n:=ı 
Maç hatlar batlamaz Braddock Y/ ~ 'Y/ ~ U 

hemen hücuma geçmiıtir. Max • • • • 
hasmının indirdiği yumruklar ile pazar g u n u S tadyumda 

karşılaşacaklar 
alay ediyor gibi bir vaziyet takın- • • • ı • . I 
mı,, yumruk yedikçe kahkahalar gu reŞÇI erı m i Z e 
ile gülmüı ve bu hal de halkı si
nirlendirmittir. Galeyana gelen 
seyirciler Max'ı ıslıklamıtlar ve 
içlerinden bazıları da "Senin ye-
rin burası değil, hokkabazlığı 
git te Hollyvoodda yap,, diye ba-
ğırmıttır. 

llk dört ravunt Braddockun 
ieldue ...... , .detlilıM,tiw Bia ~ 

larda sarfetmiş olduğu kuvvet 

dola}'ısile biraz yorulan Braddock 
un hücumları beşinci. devrede a
zalmıştır. Bu ravunt müsavi geç -
mişlir. 

Altıncı, yedinci ravuntlar Ma
xın hakimiyeti altında cereyan 
etmittir. Braddockun burnu ka -
namıfsa da müsabaka durdurul
mamıştır. Bu meyanda Max ni -
zamnameye uymıyan hareketler -
de bulunmuı, hakem tarafından 

kendisine ihtar yapılmı,tır. Bun -
dan sonra devam eden devreler 
kah müsavi kah Bradd~k veya 
Maxın lehine bitmittir. 

Kıymetli gürqçimiz 

Saim 

Pazar günü Taksim stadında 
T. 1. C. 1. piyangosu çekildikten 
sonra güretçilerimizle bir kartı -
latma yapacak olan Macar Sze
ged takımı güretçileri yarın ,eh
rimize gelecekler. 

Balkanlarda rakiplerimize göz 
açtırmıyarak, senelerdenberi §am 
piyonluğu kazanan kıymetli gü -
reş~ilerimiz, iki gün sonra, Avru-
padl en mükemmel lÜreşçileri 
yetiştirmiş bir ulusun sporcu)a -
rile boy ölçüşecekler .. 

Şimdiye kadar yapt,ğımız iki 
temasta bizi mağlup etmiş olan 
Macarlara karşı, aradan 3 - 4 
sene geçtikten sonra bugün nasıl 
bir derece alacağımız büyük bir 
merakla beklenmeye değecek 
mahiyettedir. 

Macar gürefçiler ve güreşler 
hakkındaki fikirlerimizi misafir -
ler geldikten sonra, kendilerile 
görüşüp öyle yazacağız. 

Kendisinden büyük ümitler bek

lediğimiz Merainli Ahmet 

Neticede on bet ravunttan 7 D lUı iri} ya ını o n 
ravundu Braddockun, dördü Max 

en meşllıluır müdafii 

Boerin lehine ce~~ya~ e.tmit ve lspanyol 
4 ravundu da musavı r.etıcelen - Guencoces anlatıyor: 
mittir. 

Nevyork halkı taraf. r.dan pek 
sevilen Braddockun gal:biyetini i
lin eden karar tiddetle alkıtlan
mıttır. 

Yeni tampiyon bu galibiyeti 
azmine ve cesaretine medyun-
dur. 

Müsabakadan sonra çok müte
essir görünen Max Boer, gazete -
cilere bir daha boks yapmıyaca -
ğını söylemittir. 

Şimdi, bütün dünya, Maxın 
bu beklenmiy~n mağlubiyetine, 
sürdüğü çok ıefih havat ve ka
dınlara kartı göıterJiği düşkün -
lükte buluyorlar. 

Spor aleminde yıldızı pek az 
parlıyan Max, artık tama
men unutulmağa başlarken 
yeni bir yıldız Braddock; et
rafında binlerce perestitkir, mu
vaffakıyetin en yüksek :zirvelerine 
yükseliyor. 

Bakalım ne vakte ka.Jar bunu 
mu haf aza edecek. 

~e~nm 1talknbetmem0 Dııeırkes gftbD yeır lçeırnm 
!ftmınıastDk yapaırom 'ffakartt heır sabah 

Dünyanın en meıhur müdafii 
İspnayol Quencoces'dir. 28 ya-
!ında o 1 m a s ı n 'a rağ -
men çelik bir y a y kıdar 
çevik ve sağlam olan bu genç 
meşhur kaleci Zamora ile birlikte 
İspanyol müdafaasında geçil -
mez bir duvar tetkil etmektedir. 

İspanyolların geçenlerde Al -
manlara karşı kazandığı galibi -
yette büyük bir hissesi vardır. 

Bütün Alman akınlarını dur -
duran o olmuf, en kritik ve teh
likeli anlarda kalesini o kurtar -
mı,, müdafaada her yere o kot -
muş, ve nihayet biran tavsamı -
yan gayreti yılmak bilmiyen azmi 
le harikalar yaratarak Alman 
muhacimlerinin maneviyatını ber
bat etmiştir. 

itte bütün spor münekkitleri • 
· nin dünyanın en yüksek müdafii 

olduğuna ittifakla karar verdik -
)eri bu gençten bir 1azete spor 
muharriri Avrupa futbolu hak -
kındaki fikirlerini sormuştur. En
teresan bulduğumuz verdiği ce -

vaplarını aşağıda yazıyoruz: 

- Avrupanın sizct: en iyi ta
kımı hangisidir? 

- A!ri futbola en iyi taktiki 
tatbik eden füphesiz ki İtalyan ta
kımıdır. 

inanınız ki, bir latin tekniği 
vardır. Bu da süratle fenni birbi· 
rine en iyi bir tekilde mezcede -
rek yüksek maneviyetle oynamak-
tır. 

- Milli takımınızın oyunu hak
kında ne düşünüyorsunuz? 

- Takımımızda büyük bir 
insicam vardır. Bunu da 
ha ziyade tekamül ettirmek için 
beynelmilel temaslarımızı arttır -

malıyız. Bence İspanyol futholü 
İtalyan futbolü ayarına gelm!ş -
tir. 

- Fransız futbolunu nasıl bu· 
luyorsunuz? 

- Futbol memlekeHnizd"'! şu 
bir kaç sene içinde ha) ret edilt>cck 
kadar ilerlemittir. 

- Fransa - ispanya maçında 
sizin üzerinizde en iyi tesir bıra
kan hangi oyuncu olmu,tur. 

- Şüphesiz ki müdafaanız 
Matler. 

- Alman ve Fransız oyun sis
temlerir.den hangisini tercih edi
yorsunuz. ? 

- Fransız tekniği Alman tek -
niğinden bam başkadır. Alman O· 

yuncuları atletik meziyetleri ve 
çok iyi antrene olmaları dolayı • 
sile daha tehlikelidirler. 

(Devamı 8 incide) 
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p~~7~zarı Türk Ticaret Ban- ORMANIN K iZi 
uedı·ye kazananların katına 2320 lira mukabilinde bi-
n.~ rinci derecede ipotekli olup pa - V ahıi hayvanlar araıında ve Alrikamrı balta görmemi§ orman 

l 
raya çevrilmeıine karar verilen larında geçen aşk ve kahramanlık, heyecan, e•rar ve tetkik 

isim erini neşrediyoruz ::k:~::;:: tS:u~:: __ ~~::~ No- ;;
0

"' Y R (' . 
Rüknettin, 76 - Getronaran füıesin· demde Altuni Zade -- Mecidiye - • azan! IZQ yekıb 

1 
den S.5 •• 478, 77 - 793 Belkıs, 78 - mah•lleıinde Hacı bey .. Ahmet Uzakt k. k , .. b 1 d b. . . 
Kü~ükpazar U Mehmed, 79 - Amel! Bey ıokajında eıki 3

1 
3, 3

1 
mü· a 1 U U e er en ırının 

hayat mektebinden 82 Kadri, 80 - • • • • 
Kadıköy 10 Rasim Çökmez, 81- Ka· kerrer yen.~ bet numar~la~la mu- onu kıyamet gününü 
bataş lisesinden UM Hasan, 82 - rakkam mufrez bahçeh kotk ta -

Usklldıır 2~ üncü mektep 71 Refik Ar· m~~ı açık arttımıaya vazedil • hatırlatıyordu. 
tım, t\3 - Nuruosmaniyede 3 Nedime, mıttır, . . • .. 
Si - Nic::nntaş Kız orta mektep M Arttırma petindir. Arttırmaya Onları kurtarmak Fakıh Alı ı· - Yok, dedi.. Çıkmak yok .. 
ncfakat. 85 - Kumkapıda 1 Hampar· ;ttirik edecek müfterilerin kıy .. le Selime düıtükten ıonra bura - Biz parçalanmak istemiyoruı. 
sum, 86 - Unkapanında 11 Rlcai, meli muhammenenin % 7,5 niı· dan kurtulmak kolaydı. Fakat - Siz gene kulübede kalın •• 
87 - Ankara Yeni~ehir Ayhan 1'ürk· 11 A l ı d · d' 
kan, 89 _ Üsküdar Açıktürbe 10 Ca· betinde pey akçeıi veya milli bir • ~n 1 

; ~mın pençeıme lİf • Ben gidip Aılanh adamı bulacak, 
vid, g9 _ Be)koz 40 ncı mektep 373 bankanın teminat mektubunu me • ••an arının keskin ditleri ve sizin kabahatiniz olmadıiın• 
Veliyı.:ttln, 90 - lstanbul Gelenbevi hamil olmaları icap eder. Müte - arasında parçalanmak tehlikesi ı3y~!yeceğim •• O çocubnu bul -
Jiseı;inden 490 CeJAI Oı.f'r, rakim verıi, tenviri}·e ve vakıf vardı. mak için buraya geldi. Çocuğu -

30 - 5 - ~35 tarihli resimli bulma· KART K.iZANANLAR: borçları borçluya aittir. Arttır- ~~kih Ali, her ıeye rağmen nun burada olmadığını alıp gö· 
canuzın p.shm aşağıda neşrediyoruz: 91 - Ortaköy 12 Zehra, 92 - üs- ma ıartnameıi 10 temmuz 935 kulubeden dııarıya çıka. ra.k o - tiirüldüğünü söylerıek gider. 

Doğru orapı•tıranlar arasında lm· kild s 1•ft • -'7 , . ldıı a-t ~eh J t k 
" " ar u LUnıye • ~ 1 ' ·"\" - '=" • tarihine müıadif ra-amba ıünü nun a emasa geçme ıstıyor • F :ıkih Ali, dıtarıya çıkabil -

J'& çekilerek: Kumkapıda 72 Necmed· remini 1 - 2 Hakkı, 94 - Pangaltı 2 ~ "'S d 
din Akdoğan 1 ncl, Osküdarda Bağ· .B. ~ahin, SS _ Bostancı ilk mektep- dairede mahalli mahıuıuna talik u. mek için çok uğratmak mecburi· 
larbaşı cad. Ali Remzi Buı·ak 2 nci den 139 Emel, 96 _ Sultanahnted M edilecektir. Birinci art•.rrmaıı 22 - Selim! Diye ıeılendi. yetinde kaldı. Nöbetçile-ri nihayet 
hediyemizi kazanmışlardır. Ruhsar, 97 - Eyüp orta mektepten temmuz 1935 tarihine müsadif - Ne var? yalnı z kendisinin dıtarıya çıka. -

BISKOI KAZANANLAR: 204 Nihal, 9 - Hal~skar Gazi cad- pazartesi günü dairemizde saat -· Be11 dıtarıya çıkacafım, Aı biJ.,,esi için razı etti. 
3 - Cihangirde 40 Perker Turda, 

' - Çenberlitaşta Batırbay, 5 - Be· 
şiktaşt.a 19 uncu mektep Solmaz, 6 -
Çarşrkapıda 18 Mehmed, 7 - lstaubul 
Erkek lisesi ,15 Hayri, 8 - Çanakkale 
Telslz ~uri çavuı otlu Ali, 9 - Be· 
yoğlu .A.K.S.!\L talebesinden 983 Fah· 
riye Gü~, 10 - Jhsaniye Orta sokak 
63 Cavide Tünay, 11 - 42 nci mektep 
6:>2 F.sat Tüzün, 12 - Davutpaşa orta 
mektep 153 Raif Savaş, 13- Yeşilköy 

1 K. Erman, 1' - Gazi Osman paşa M. 
ns Behiç özden, 15 - Kanlıca Fıs· 

' tıklr 20 Samiye, 16 - Yedikulede 
~3 Oncü ınektep 141Tevfik,17 - Vefa 
San Benzıt sokak 10 Sıtkı, 18 - Bil· 
yökada '9 Ha16k Giinen~ 19 - Geli
bolu orta •ektep 65 Rıza, 20 - Şişli 
Terakki UHa1 888 Fuat Korkmaı, 

21 - lstanbul Kız lisesi U40 Saliha 
Gürçık.. 22 - Beyoğlu 12 nci mektep 
213 ~ejacL 23 - btanbul Şehremini 

:ır~3 YllnusFGakçek, 21- Haydarpaşa· 
da Saba Sumer. 25 - Beyazıt Ağa· 
cetme 2 özcan, 26 - Sirkeci e.ski Ay· 
dın oteli kat§lsında 1 Fazıl, 27 - Ye· 
§ilköy 35 R. Toker, 28 - Beşinci ilk 
mektep 157 Salllıattin, 29 - Topkapr 
da Gelenberi talebesinden 219 Ali, 
30 - 26 ncı mektep S. 4. Türkin, 

DEFTER KAZANANLAR: 
31 - latanbul Erkek Lisesi 510 

t'ikret Tursaf, 32 - Eyüp 37 nci M· 
345 Nejat Saygın, 33 - Karagilmrük· 
te 58 Cemil, 34 - Fenerde 4 Midhat 

1 

'Akın, 35 - SUlennı!ninde 6 E. Gül· 
geç, 36 - Eyüpte 4 Fethi Akpınar, 
37 - Ortaköy Karakaşta 11 Feride, 
38 - Galatasaray Lise i 877 Şafa, 
39 - J:dirnekapı 52 Sa,·adors, 40 -
Cümhuriyet orta mektep 248 Nuriye, 
41 - Beylerbeyi 17 Fethi Sezgin, 42-
Gedikpaşada 9 Şake, '3 - Cihangir 
41 Metin Alabay, « - 'fopkapı 15 Şa
dan, •5 - }Ulragümrllk tııkenderbey 
maballni 21 Salabattln, 41 - Ayvan· 
saray 1 Nuri, 47 - Kabata~ Lisesi 
39! J;alihattin Gınç, 48 - Kabataş 
Lisesi Behiç Tara, 49 - Ankara H.M. 
:tt saatci Hasan Tahsin, 50 - Cibali· 
de tütün fabrikasrnda Ahmed Os· 
man, 51 - Baf larba~ı 60 Ayten, 52 -
Beyoflu Tozkoparan 41 lbrahim, 
53 - Beşiktaş 10 Yedat, 54 - Boyacı 
köy lw Bülend Varol, 55 - Beşiktaş 
G Vahdettin, 56 - Sultanahmed 31 
HUsamettin, 57 - Beşiktaş 20 Neri· 
man, 58 - Sultanahmed sulh müba· 
şlrlttlnden Mehmed, :;9 - Ayasofya 
7 Hatice, 60 - Jstanbul Kız lisesi 582 
Canan Tahsin. 

Kl'l'.tP KAZANANLAR: 
61 - Capa Kız muallJm mektebin· 

den s.f5 Malike, 62 - Yefa lisesinden 
272 Necmi, 63 - Kur1a.ıluş !?3 Pnntaıi, 
64 - Po,ta tevıi memuru Nurettin, 
67> - J,i'atih Fevzipaşa caddesi Sermet 
Etkmen, 66 - P:ınga1tı Lisesinden 
412 "uhar, 67 - Aksaray 12 Maide 
.Ahmed. 68 - Gazi Osmanpa~ mekte
binden 866 Hul6si 'J'un-, 69 - Süley
:ınaniye 29 Feriha, '10 - Pangaltı Er· 
genekon caddesi 3 Belkıs, 71 - l&tan· 
but Kız LtsesJ lU7 Mukaddes Akad, 
72- Beşlkta~ Akaretler 7 Bülent! De
nir, 7! - Kumkapula 33 Follviros, 
74 - Tepe.köyde Gelenbevi mektebin· 
Clen 229 Saıı1 75 - Sultanahmcd 31 . 

desi 55 Gündüz Jnce, 99 - Aksaray 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. lanh adamla tanıımak kurtulma • Arı.lanan kapıdan dıtarıya ıü· 
3;; Secahat, 100 - Gedikpaşa 10 Fethi Birinci arttırmada bedel! kıymeti mız için lüzumludur. züldü. Kapının arkaımdan gene 
Ozkan, 101 - Batlarbaşı Hayri Av· Ç k 
şar, 102 _Vefa ıtsesinden 317 Münif, muhammenenin % 75 ini buldu- - 1 

•• §iddetle kapatıldığını ve arka -
103 _ Türkiye matbaasından Halis ğu takdirde üste bırakılır. Aksi - Sen de gelmez miıin? • smdan desteklendiğini ititti. 
Akyar, ıM - Darilşşafaka lisesinden takdirde ıon arttırmanın taah • - Hayır ·•· Ettafma bakındı. Kimseler 
234 F. ün, 10:> - Yeni liseden 1S9 lb- hüdü baki kalmak üzere artbr - - Niçin? yoktu. Köy adeta boıaltılmıt gi· 
rahim, 106 - Beylerbeyi ort.a mektep· ma on bet gün daha temdit edi • - Ben burada kalayım daha İ· biydi. 
ten Şükran Nizami, 107 - Galatada lerek 6 ağustos 935 tarihine mü- yi •. Fakat seni nöbetçiler bıraka- Yürüdü. Köy düzlükte yapıl • 
Rus manastır 50Feproniye,108 - Be- C'akiar mı? 
Yoğlu Papaz köprüsü 1 Mürvet Aral, &adif ıah günü saat 14 ten 16 ya dığı için yerden uzakları görme· 

d d 1 k 'k. · - Nasıl bırakmazlar .. Kendi - · kA k 109 _ Sultanahmed 62 Şevket, 110 - kadaı aire e yapı aca ı ıncı ye ım an yo tu. 
(JskUdar 12 • 8 Turgad Cemal, 111 - arttırma neticesinde en çok arttı· lerhıi kurtarmam için timdi bana Meydandaki aiaça tırmana • 
Oivanyolu 128 Salih, 112 - Galata ranın üstünde bırakılacaktır. yalvarıyorlar. rak her tarafı ıörebilecek bir 
231 Ömer Mustafa, 113- CUmhuriyet 2004 numaralı icra ve ifli.a kanu· - Haydi öyleyse.. noktaya kadar yükseldi. 
orta mektepden 171 Saffet GUner, İıunun 126 ıncı maddeıine tevfi • - İnandın mı ,imdi Aılanlı a- Uzaktaki kulübelerden biri . 
114 - lstanbul Kız lisesinden 30 Jale d 
Aziz, 115 _ Metres çlftUtt Bllkly kan hakları tapu ıicillerile ıabit ama •• 

1 • t ki. ı ı _ ı l d. - Daha görmedim • Gözlerim· Gürel, 116 - Beyoilu l4 Asuman Ne- o mıyan ıpo e ı a &ea1U&r a 1 • 
dim, 117 - Pangaltı Zafer sokak 12 ger alikadaranın ve jrtifak hak- lcı görmeden inanmam. 
Emin, 118 - Harbiyede Beyaz sokak kı sahiplerinin bu haklarını ve - Çok kalmadı. öyleyae ••• 
ı bgüi Der Sahakyan, 119 - Yeni- huauıUe faiz ve maaarlfe dair o- Fwh Ali, kapıya yakJgtı • .Nö· 
kapıda 7 Nenlye, 120 - Beyoğlu • ' lan iddialarını ilin ; i i- ~ ~j t;T k•Rryı ısı r .. ~ prgm-
mnm ~okıık 22 Nimet, 121 - Tulaba· . tibaren 20 ıün zarfında evrakı lar arkasını desteklemitlerdi. 
şında 70 Pavlos, 122 - Kadıköy Sen 1 k d . . - Acın da rıkayım , .. Sizi kur-
Jorj lisesi l:>ı A. Suad, 123 _Beyler· müıbitelerile bir i te aıremıze ,. ::I' 

be)'inde 212 Saadet Turan, 12' - Be· bildirmeleri lazımdır. Akıi tak • taracağım, dedi. 
~iktnş 38 nci mektep 210 Güner, 123- dirde hakları tapu ıicillerile ıa - içlerinden birisi Fakih Alinin 
Be)ktnş Akaretler 26 Sıdık Kara, bit olmıyanlar ıatıt bedelinin kolundan tuttuğu gibi geri fırlat· 
126 - lstanhul Erkek lisesi 325 Celal paylaımaıından hariç kalırlar. UUf~ı: 
Erol, 127 - Şehremini Ercyli mahal· Müterakim vergi, tenviriye ve - - ------------
lesinde 3 Mellhat, 128 - Cümhuriyet 
orta mektep 274 Lütfiye. 129 - Da· tanzifiyeden ibaret olan belediye Dünyanın en meşhur 
Yutpaşa orta mektebinden :i7:l Muam· rüıumu ve vakıf icareti bedeli mlldafll 
mer Deniz. 130 - Beyoğlu 20 nci l\f. müzayededen tenzil olunur. Da ~ 
236 Faruk, 131 - Çamlıca 13 üncü M. ha fazla mal\ımat .alm&k iatiyen· 
5;; 1"iru1.an, 132 - Jstanbul 3 üncü 1\1. lerin 934 _ 2546 numaralı dos -
111 Muazzez, 133 - Ortaköy Karakaş h il 
sokak 3 Belkıs, 134 - ÜskUdar Krz yada mevcut evrak ve ma a en 
orta mektep 8 o Neriman Erten· haciz ve takdiri kıymet raporu -
can, 13:; - Kadıköy 4 .Ayten Türkln, nu görüp anhyacakları ilan olu · 
136 ...- lstaubul kız lisesi 181 Musta· nur. 
fa, 137 - Istaıtbul Erkek Jisesinden =====::::::::;;;=============== 
680 Zeki, 13 - İstanbul Erkek lise- Ş"''ket, 170 - Beşiktaş 3 Muzaffer, 

(Ba1 taralı 7 incide) 

- Hangi muhacimler aizi !Azla 
terletmi§lİr? 

- l~lyan Meazza ile Fransız 
Langillier • 

- Ne tekilde salıtırsmız? 
- Eylülden kinunuaaniye ka-

dar haftada iki defa. Ça.rpmba 
ve çuma günleri kendi kendime 
futbol mevsiminde de haftada bir 
defa p?r§embe günleri mütterek 
antrenöman yaparım. Aynca her 

nin önü kıyamet gününü hatırla· 
tıyordu. 

Kalabalık... Kalabalık.. O ka· 
dar kalabalıktı ki Fakih Ali ilk 
bakıtta bumuı ne oldujumı an -
hyamamıştı. akat azıcık aikliat 
edin.:e bu killabalığın yarısındau 
fazlasını fillerin, diğerlerinin 
yerliler olduiunu gördü. 

Hemen ağaçtan inerek o tara-
fa doğru bütün hı:ı:ile yol al· 
dr. 

Fakih Ali ıimdi onları daha ya• 
kından görüyordu. 

Vahtilerle uğrqan Aalanlı &" 

dam da kendilerine yaklap.ıı bu 
beyaz adamı görünce dunnuıtu • 

Y ~rliler arasında böyle beyaı 
bir .adamın bulunuıu garibine git.
mit olaçaktı ki F 4kih ~linin yak • 
lqmasını bekliyordu. 

Fakih Ali ıe1iın vererek uıakı. 
durdu. Aslanlı adam: 

....... Yaklq 1 dedi. 
- Aılanlarının bana n.rar vef"' 

mesinden korkarım .. 
( Devanu var) 

sinden 4;; Sabri, 1:39 - lstanbul Uzun 171 - Pangaltı 68 Baadır, 172 - Do· 
çarı;J 4 Selim Günay, 140 - Kadirga ,.acıköy 46 Annle Granovvsky, 173 -
71 Sadri, 141 - Jstanbul 19 uncu M· Fatih Kirmast1 mahallesi Yakup kızı 
5:;1 Neriman, 142 - Ortaköy 13 Mus- Fikret, 17'1 - Unkapam 22 Perukar 
tafa, 113 - Eski ehirde Jandarma Bahri, 175 - Unkapanında *6 Pak· 
kumandanı o,;lu Tunçay, l.U - Sul- fÜZ, l7G - Beykoz· Yalıköyde ıs Ço
tanahmed l{ibarıade apartıman 3 E· tu!i. 177 - Beşiktaş Vi~ne sokak :1s 
mine, 145 - Paşabahçesinde 80 Emi- Fufld, 178 - Edirnçkapı 42 Zeki, 
ne, 146 - UıJelide Şair Ha:. met sok~k 179 - Sirkecide kahnci Hamid, 180-
12 S. Demir, U7 - Tepecik mahalle· Çubukluda 13 Enver lsmail, 181 -

•abah yirmi dakika lşveç uıulü ı-------ııiııım-----~ 
jimnastik yapar ve öileden son· Satılık Hane 
ra da p elote oynarım. 

- Bir rejim takip eder misi-

sinde Muhiddin oflu Noyan, US - Dl\vtıtpaşa orta mektepten 247 'Mnh· niz? 
Fatih • Çarşanhada 44 Arif Özı§fk, mud, 182 - Galatada Şakir Turıud, - Hayır. Herkes e;ibi yer '\ıe i-
149 - Hatnftlbaşında 39 TAki Deli · ı 8 - İstanbul erkek lilft!inden .Jl f;erim. Irtibam yerindedir. Yedik
haş. IW - }'atih Karagümrükte 68 Muammer, 18t - lstanbul E~naflar ~erimi de iyice hazmettiririm,,, 
.Muhterem Aral, 151 - Etyenıezde 4.'J Cenıiyetinde IJakiye Haklu. ıs;; - lı- Duincocesin en btiıj.ik emeli 
Necati, 142 - istiklal lisesinden 387 tanhul kız liseflindrn l07t Sabiha Işık . 
Kemal Ala.sya, l:J:J - Aksaray 14 186 - Taksim Osmanpaaş apartJma lngilizlere uğradıklarl ajır milj • 

Beyoflunda 'farlabaşı caddeain· 
de kÖflebaıında, kapısı es)d Marrrft 
yeni Küflü Çıkı sokak 19 No: JU 
kagir hane satılıktır. 8 odalı, 8 w 
fa, 2 taraca ' 'e balkonlu, 2 mutfak 
terkos n elektrik tesisatı n kuyu· 
su vardır. 

Odaları aydınlık, güneıli ve 1\1." 
1radardır. Talihler her zaman et't 
ıezebilirler. -

Hakkı l•ızı ~aliha, 154 - Vefa Erkek 7 5emsa, 1&7 - Balwköy JM Osman lubiyetin acııım çıkarmaktır. 
Ji~asinden 19;1:; M. Fahri, 155 - Eml· Lent 1 Fa1ay, 188 - Beşiktaş 49 - Şa· • " • ~ 
nönii <Akgün) tayyare gişesinden. zi, 189 - Beşiktaf 11 Müyesser $en· ;ı::z==ı::=::11::::HH:ıc:::ııa·m:ı::ı:::a::-.::::::ı::ıum::r:cu:11mu:rmnsm:ııı:~ 
156 - Fatih Kr:ıı:tatı J5 Mesih, ıs1 - gün, rno - Jlomontide ı Samim Bön- ii Doktor Ahmet Asım 
Sişli MidilJi apartıman Nerinıe, 1~ nıez. 191 - Afiıalipa~ad:t 11 Burhan, n 
J&tanbuJ mz lise.iinden 139:i Sühey1a, ı 192 - Jstanbul Sen Benva mekfohin · Pi •• ş • ı d 
1:-;9 _ Vefa Lise inden 667 ~tlik Çe· den Ya~ar, 193 - Ortak~y 14 Kfın~ye. i: Owttakoy ı a yur u 
tinkaya, 160 - Beyoğlu 35 nci mek· rn.t - Samatya 52 Berç Ç alyan, 19.ı - !! Jl · 
tep 327 Necdet, 161 - Kurtuluş Kır ı~tanbul Ticaret mektebinden lO l U 
sokak 39 :Yusffidls. 182 - Deyoğlu Sadi, 196 - Heybeliada Uk mektebin- lj J'rampo.JI 11ol~. }lucıllim Nact cad. No llS: 
Yenişehir 2~ Hiristo, l~1 - Befiktaş den 9;, Adile Kaya. 197 - Kumkap! İl lstanbuJun en güz.el yerinde geniş bir park ortasında her türlü .,rt 
Dizi sokak 2 l\lahide. l&ı - Darüşşa· Se.n Jan Dark mt>ktebinden Feriha i: ~onforu haiz çok temiı, fiyatları ~ok ehven ve kadın erkek her tiJrJtl 
faka ]isesinden 270 Mehmed, 16:> ..- Hahri, 198 - Balatta Ehe !!Okak 6 :! ha ~·talara açık hastahan~. 
J{pdıköy .286 Lfit!fye, lfi6 - T~rhlb311 Bedia, 199 - Eyüpte 16 Behice, 200 - i! Yatak fiyatları iki liradan itibaren: 
26 Nestor, 167 - İstanbul PO$ta nak· 8amatya Toprak sokak 5' Nadye.. İi D~um ve kadın ameliyatlarryle apandisit, f:ıbk. bMur ye bun• 
11ye memuru Orhan. H8 - 7..onruldak • Hedi~ürlml• g Lenzer ameliyeler için huıusf, fiyatlar, arzu edene fiyat 1istesf '"e ' 
Dişci Nafiz apartımanında Se,im Her hafta Cumartesi günleri mııt- g hroıür gönderilir. Telefon: (42221) ~ 
Emre, 169 - Halıcoğlu 42 Beyhan baamızda dağıtılır. Ü L.~zm::c:::.:::::::mm = =---·-™- zr 
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Kart al Oğullarının ülkesi KAoıNLAR 'X!!:! 

ARNAVUTlLUKTA Dainıa şen 
No.3 Türkçeye çeviren: A. EKREM olunuz! 

Bir kartal lJUVası gibi tepeqe konmuş 
tekkeye indik ve bekttlşi dedele

rinin misafirperverliğine sığındık .. 

TeDealüm kadar iyi bir İf yok· 
tur. Zaten ajızlar ıüael kıvnmlaı 
için yapılmıttır. Halbuki bunların 
pek çOiu yanlıt ıerilmelere daha 
meyyaldir. Bütün kıa ve kadın· 
lar, yaıayıfm daima ıen 'Ye parlak 
tarafında olmalıdır. Bunlar ıüzel 
vücutlu, pürüzıüz ıörünüılü ve 
parlak saçlı oldukça ne caziptir
ler. Saydığım vaııflarm sırrı da 
hep ıağlıkda ve iyiliği duymak· 
tadır. 

viye halindedir bunu üç defa tek .. 
rar edin. 

• • • 
Y avq çalan bir fokstrotla ya .. 

pılaacak fU hareketler ıöjüı çi.ıgl .. 
ieri kalın olanlara yarar: 

Ayaklarınız biribirinden bir 
kaç parmak ayrık, kaburgalar 
kalkık, kalçalar dik, ayak par
makları düz olduğu halde ayakt.ı 
duruııuz; ayak parma.klannın dı· 
f&l'IJ& çemlmiı ol111aıı kalçaları 

kalınlaıtıru. 

JJliriyah atalar İte eski Yunanı 
edebiyatında birçok akisler bırak· 
mıı1ardır. 

Dil bilgiçleri Arnavut dili hak· 1 
kındı-. bir türlü uyu,amamaktadır· i 
lar. Bı.mların bir çoğu Arnavut di· 
linin ü1:te birinin dofrudan doğ - : 
ruya eski lllirya dilinden olduğu· ı 
nu ve Yunan dilinden hiçbir ıey 1 
1.ılnunadığını, bilakiı Roma ve Yu
nan dillerine bir çok yardımlar 

ettiğini söylemektedir. 
Bir kısmı daha ileriye gideı ek 

Arnavut dilinin Avrupada en e•· ı 
ki dil ve Roma ile Yunan diHe · 1 
rinin anası olduğunu ileri sürü -

1 
yorlar. \ 

Eflatun ile Herodotun bu Hdia 1 
lara kar~ı ne ıöyliyeceklerini bil-/ 
meyiz. Fakat ıurası muhakkaktır 1 
ki Yunanlılar tanrılarının birkaç 1 
tane:rini eski llliryalıların ded..a]e· I 
ri olan Pelascyanlardan almı~lAr· 
dır. 

lıte fU adlara bakın: ZP.~s 

Nemeıis ve Rea .• Bunlar eski Yu· ı 
nanlılar:n üç tanrı5ının add:r. 
Şküpetar dilinde iıe, Zi ( seı) , 
neme (lanet) ve Rea {bulut) de· 
mektir. 

illirya mesesi ve 
Arnavutte:ık 
palamutu 

Arnavutluk lllirya ın .. etının 
bir palamutudur. Büyük bir meşe 
gibi o eski hakanlık ta gölge!ini 
Epir, !İmali garbi Makedonya ve 
§İmdi Yugoslav-Ya adile tanıhn 
topraklardan büyük hir kıımmın 
üatüne saldı. Hakanlık Maked:m· 
yalı Filip ile methur oilu lık~n· 
derin akınlarile bir çok yerler~n~ 
elinden çıkardı. Kendi de ÇÖ7.~l· 
dü. Sonraları Roma doğu hoyı:na 
Rözlerini çevirince, fütuh~tını 
Aclriyatik denizinin kartı tar:ıfı· 
na sürdü ve lllirya imparator !u· 
ğa ait üç parçaya ayrıldı. 

imparatorluğun yaptıi1 tak • 
ıim.den sonra da lJlirya, Gotla· 
rın, ıonra da cenuba doğru ıilip 
ıüpüren Bulgarların eline ı~ti. 
Böylece itile kakıla llliryal-lar. 
Epirliler ve M11kedonyalılar l\srf 

coğrafyanın Arnavutluk adını 
verdiği toprağa sığındılar. l!lir-

T o•lta dafltırıntla wayda 
Bu rayda ~•lıi Iran, Yunan, Ro-

laberyalı ve Setlerin kullanmıı 
oldukları ayni zurnadır. Tarihte 
ı<ll.Jtlf §tırlıılan ~aiıran kahra
manlıia tlavet eden. tı§k aevdayı 
inlete inlete şÖyliyen gaydalar 
§İmdi cenubi Arnavutlukta •Ü· 

rülerini 11üden ,obanların i~ ıı· 
kıntılannı gidermektedir. Çoban 
tlo kim büir htmgi derdini bu 

gaydaya üllü'!icr? 

ya meıeainden geriye Arnavutluk 
palamutundan baıka bir §ey kal· 
111adr. 

Premeti, Klisura ve ünlü sa· 
vaıçı Koca Ali Paıanın hatır .4la· 
rını tafıyan eski harap T eped~len 
kalesini geçerken Cjinoku•ra 
üzerinden bakmakta olan gür.qi 
ıözetledik. 

Sırt boyunca ve V biçiminde 
vadiye doğru uzanan beyaz ç•h· 
lar insana buralarının ıanki kıırJ,. 
örtülü olduğu hiasini veriyor. 
Çetit çetit dükkAn ve imanladJe. 

' 

tesılhı batında uyuya kalmıı ci
ıara ıatıcıaı, ötede yere ~öme!mi, 
l:tektati babaıı, ort& çaidaki cüz· 
ambları andıran ummacı ıibi ıi
yah çarıaflara ıanlmıt kadınla · 
rile Gjinokaıtra ıehri, en renkli 
ve tipik bir Toıka ıehridir. 

Arnavutlukta han ve oteller 
yolcuya hiç te cesaret vereccı: 
ıihi delildir. insan mümkün ol
duiu kadar lnınludan kaçınr.ıal~ 
iıtiyor 'Ye uyuyabiline dile•Hii 
yerde uyumağa uğraııyor. 

Gjinokastrada bir kartal yuv~
ıı ıibi tepeye konmuı tekkeye ir 
dik. Ve bektati dedelerinin m:~a
firperverliğine ıığ!ndık. 

Yüzlerce yıl ıüren Osmanlı buy 
rufu dolayıaile cenubi ve orta ,,,_ 
navutlukta çokluk müs!ümandır. 
tik hıristiyanh~ın, Arnavutluk k1· 
lisesi papasları duaları yurr1un 
dilile yapmadıklarınd•n, ahali ~.n
cak iımen hiriıtiyan olmuıhr -
dL 

Oımanlılar müılümanlıiı b~ • 
raberlerinde ıetirip te dininin hi
mayeıini de vadettiklerinden bun 
)ar hüyük bir kolaylıkla iılimlıiı 
kabul ettiler. 

Arnavutluk ahaliıinin üçte i~ 
einden fasf8ft'1111U.lüma119 s•riye 
kalanlar da Rum ortodokı ve Ro 
man katoliktir. 

Buba Süleymanın 
huzurunda •• 

Yerlere serili yumutak halıla· 
rın üstünden yürüyerek içi mo· 
bilyaıız büyük divanın .en ucıına 
bağdat kurmut yeıil ıarıklı, be
yaz entarili ve ıümüı ıakallı l;r.. 
ha Süleymanın önüne vardık 
Elinde büyük taneli bir kehrH>a• 
teıbih çekiyordu. 

Selbılathk, hali hatır ıorul -
duktan sonra kalllvt fincanlar 
i~inde kahveler geldi. Saba "ya· 
hu!,, diye bağ4rdıkça. iri yu~ bir 

Gülmek kadar vücuda yara
yan, bütün ıinir ve damarlara ıüç 
'Ye ferallhk veren n'r ~ey yoktur. 
Somurtkan bir ıuratın her iti İğ· 
ridir. İnıan kendiaini mea'ut 1&n· 
dıkça, gerçekten meı'ut ve bah
tiyar olduğunu bi11etmeie baılar. 

Eier bütün ı•nç kızlar, ne o
Juraa olsun daima neıelerini mu• 
hafau. eder ve nikbinliklerini ka
cırmularaa hunlar hayatta bütün 
süçlükleri yener 'Ye her itele mu
vaffak olurlar. Yalnİz kadınlar 
dejil bütün adam ojulları güler 
yü•lü ve hafif yürekli oldukları 
takdirde ıam kuaTet Te kötü 
dunuJar kenc:lililderinden bu 
dün7a yildnclen ıilinip liderler. 

Net' e, snk ve Ja!&Jlfta aüzel 
olan her t•J aallıia baihclır. Gü· 
sel bir kemanm tellerindeki mü· 
k-••l bir akord ıibi vücudu
nuzun aailıfma inanıyoraanız, Ü· 

ziintü ve keder denilen kötü dur
ıular abe hiç utramaı:. Jıte her 
kadının baılrca amacı thu olmalı· 
dır. Türk ırkının ıüzelliii 'Ye Türk 
ulflnnnm .,-.rlalr Wiklılali iiin lca
dmlanmız bunu ntanl l>ir -yazife 
olarak tellkki ebnelidir. 

Genç kadmlarmnz ve lüzlan
mız her ıünü on b"t dakika rit· 
mik ekzeniziyle batlanıalıdır. 
Gramofona bir f okatrot pllğı ko
yarak 11rtüıtü yatın ve ellerinizi 
töyle hafifçe kalçalarınıza aeie
cek 1'içirnde uzabn: 

A - Bir dizinizi ıölıünüze ka· 
dar nUkün; öteki bacak, kalçadan 
topula kadar ı~rıin kalacaktır. 

B - Diı dümdüz ve ayak ufki 
oluncıya kadar tabanınızı dUz O• 

)arak kaldmn, bacak yerde uza
nık kalan lteki D&cakla kaim za-

A - Eller kalçada. Bacaklar 
ıergin olarak gövdeyi ıekiz defa 
bir yandan öbür yana bükün .. 

B - Bir kolu koltuk çarhettir
mek diğer kolla da dizi düz tut• 
mak ıuretiyle ayni hareketi tek
rar edin. 

C - Bir ayafınızı hafifçe dı

ıanya çevirin, kolları yandan ile· 
riye doğru uzatın, bir eliniz ch
ıarıya doinı çevrilmit ayağın Ö· 

nünde yere değecek öteki kol da 
ileriye doinı ıerıin bir biçimde 
uzanmıı olacaktır. 

D - Ayaklar ıene hiribirin
den ayrık olduju halde avuçları
mz bqınızm üatilnde içiçe biribi· 
rine dejecek ıurette kollarınızı 
yukarıya kaldırın, bili. biribirine 
deimekte olan ellerinizin par-
mak uçlan yere dolCununcıya ka· 
dar tövdeyi ileriye bükün. 
- E .=. Kollan ileriye ve yanla· 
ra f rrlatm, aonra da hqmızı diz· 
lerini~ deiecek biçimde gövdeyi 
ileriye bükün. B.,ı m•d~ ~)l,rJpiz 
dizlerinizin arbımda biribirine 
lbqlanmıı olacaktır. 

F - KollaT yanlardan yavaf 
yavaı yulCarıya bqrn üstüne kal
kaca1i ve parmak uçları yere de
linciye 1'adar ıövde ileriye bükü
lecelitir. Bu aurwnu aört ıaymcı• 
ya JCadar muliafaza ediniz. 

Bütün bu hareketler ıekizer 
defa tekrar edilecektir. Yukarı· 
da da IÖyledilimiz ıit»i lıer ıa· 
1'atı ilk it olarak on bet dakika
nızı müzika ile yapacalmız bu 
ekzeraizlere haırettiiiniz takdir
de TÜCUt çizıiJerinis rüzelletir. 

Dolrtor 
uıak iki üç adımda bir durarak ----------------------------
boyun kırıyor, ıonra ıene i!crli -

yo~:~. ıözlü Ye •eviınli !.ir •"- KARA Köy 
olan Balta Süleymanla her ınn• 

~udan ve nihayet dinden koaı1,Jf .. ECZANEsı· 
tuk. Baba çok açık dütünceli ltir 

adam. Bize ıöylediklerini aynen R •• • Hı•• •• 
ya~~r;:.m~ediğimiz vicdani inan· useqın usnu 
cı adam oiullannın kendileri İ· Galata, Karaköy caddesi No. 5 
~e~~n~ri~~~c~~,~:llllllı==~r•••~•••••••• yetini bir çok par~alara aymnıı· 1 • 

Jardır. H•Y•t:ın n••••I l:•----------Aradıiımızı henüz \tulamaadl. dinç olmaktır. ' 

HORMOBiN 
Tabletıerı 

Vorpa •Dcutlan dla~lettirir 

iktidarsızhğı 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Vrolog - O~ratö' 

Bevllye MUtehaa•ı•ı 
KraldJı - Ewlıigor mağaıaıı 

ganuula. Her oün öğleden ıonra 
' J. un 8 • e kadar.. Ttl: 41235 

ve 

Bel gevıekliğini ı _ _. ___ P•1111ı•ınıı11111ıııt111ıınıııuquıııı"'"'""""'"'""'U1l 
&itli Etf al hastanesinde 

Adam oğullarını birleıtirecelc ltir 
tek inancı arıyonıs. Artık alıı•na 
yemeli zamanı ıelmiıtl. Koc• ıa· 
)onun ortaıına yuvarlak büvtik 
bir tepıi ıetirildi. Çevreaine N .. 
muıak minderler kondu. iri va· 
rı uıak iki pmdan ıetirerek leP" 
ıinin birer batına yerlettirdi Mz 
de kalkıp ıofranın çevresine c•~ · 
zildik. Minderlerin üatüne &al 
dal kurduk. Kıp kırmızı kız-ır • 
mıt kuru ve buram buram tilten 

Olltcnin &,inde yol kenarlannaa bu kuyultıTla ak alı ltarıılo.ıır•ı· pillv ne tatlı ıeldi. 

siderir, Y•t•mak nepıiaı Giz mltahıamı doktor 

1 
t,de eder. Ecıaaelerde ba:u Rı/at Ahmed Gözberk 
nor. l1taJ1balcla fiati 190 C. Halk Fırkuı sırasında kız u. "'a. 1'arn 9'eakltn' çok fit/Jetli olduğundan kuyut/an m tıncalı tan Ev ıahiplerimiz yorgun old .. -

)eri ağtn"nuultın ortalılı Jwırtmlılttq. n sonra felrUir. Bu aaatlertle i•e fumuzu aöyliyerek bizi yatakla· 
~ hıında lll'G lll'G kaılınlar nöbetler belıliyerek lıöylerin dtlf' rımıu götürdüler. 

Kr. Tafaillt f~ia Gelata Posta seü kaqıemda 32 numarada. Mua-
kutuıu 125!!1 yene aaatJerl aat 1~ ten 18 e kRdar( 

:ı....-....-._ _____ _Jsoa.llrfııınnıı._tloltlrmırl,,,.. • (DflfHlllU 007). 
~~~~~~~~~~~~=-=~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ı•·--····11111••-.. j~ WIPL--1...-....ınlllllıiııııııııaıııuı _..... 
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jinhisarlar U. MüdürlüOünden.:j 
1 - Pa,abahçe fabrikası için 2500 lira muhammen bedelli bir 

adet demir planya tezgahı açık eksiltme ıuretile münakasaya konul
muftur. 

2 - Şartnameler Cibalide Levazım ve Mübayaat şubesinden 
aJınacaktır. 

3 - Eksiltme 9-7-935 tarihine müsadif salı günü ıaat 14 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat !ubesindeki alım komisyonunda 
)apılacaktır. 

4 - Eksiltmeye l(irmek istiye nlerin 187,50 lira muvakkat gü-
,,.enme paralarile muayyf!n gün ve saatte mezkur komiıyt.•na münı -
caatları. (3262) 

Z7 Kilo Beyaz harf'li Alemin yum 
50 adet Ala yald:z bobin 
10 adet Kırmızı ipek bobin. 

100 adet Regliz ipe>k bobin. 
idaremiz ihtiyacı iç;n yukarıda cins! ve miktarı yazılt marzeme 

pazar!ıkla satın alınaC'.aı!mdan ver ·01ek istiyenlerin 5--7 ·-935 tarihi
r.e ır.-:.isadif cuma günii ;aat 14 de % 7,5 güvenme parcllarile Ka
bataşta Levazım ve Mübayaat ~ubesindeki Alım Komisyonuna 
müracaatları. (3211) 

İstanbul 4 üncü icu memurlu- G 
ğundan: O 

H~yeti umumiyesinir. tamamı z 
(2ro1S) lira,..rnuhammen kıymet- ;E 
li Kadıköyünde Kalamıf civarın -

1 
L 

da Zühtü Pa~a mahallf• ~inde eski 

1 

L 
ve yeni Fener Kalamış caddesin- 1 
de kay den eski 14 yeni 80 - 80 j K 
sayrlı tasarruf kanununun netrin

den evvel maa bağ bit bap köt
kün zemin ve ebniycsile efçarı 

halen 80 sayılı büyük köşk ile a
hır ve çamatırlığı mi~•temil ve i
çinde pek çok çiçek, meyva ve 
çam ağaçları olan 5 dönüm 2 ev

lek, 121 zira miktarı bağile bera

ber olan iıbu müıtemili.tlı kötk

G 
E 
N 
ç 
L 
1 

K 

ten ibaret gayri menkulün tama - Kanzuk Eczane i müstahzaratından: 
mile gene tamamı (1530) lira mu 
hammen kıymetli olup sözü ge -
çen yukardaki emlake birleşik 

kayden eski 30 yeni 2'} sayılı ve 
!çinde kısmen efçarı bulunan bir 
parça bir dönüm miktarındaki 

KREM BALSAMIN 
Ciddi ve şayanı itimat elli senelik 

bir güıellik kremidir. Bir defa 
(KREM llALSA.U/N) kuJlanan başka 

krem kullanmaz. 

İstanbul üçüncü icra 
luğundan: 

memur -

Mahcuz paraya çevrilmesi mu-
karru bir adet altı presli ate§ 

R ABER - Akşam Postası 

/ 
IHAP, 
HVL- vSf 

~ 
1 S TA"-'8 VL 
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bağ mahallinin tamammdan iba
ret olan iıbu 2 parça gayri men

kulün dört tarafları Juvarla çev
rili ~ e her ikisinin heyeti umumi

yelerinin tamamları 28148 li
radan ibaret olan itbu 2 parça 

gayri menkullerin tamamları ayrı 
ayrı ıartnamelerle açık arttırma-

ya konmuı olup 28 ha7iran 935 
ten itibaren dairemi?:J~ asılı bu -

lundurulacak şartnameleri herke
se açık bulundurularak 22 tem -

maltinesi, bir büyük el presi, bir 
$tğama makinesi bir otomatik 
torna bir 1 2 beygir kuvvetinde 
elektrik motörü bir torna makine
si bir makkap, bir att"' ocağı ve 
saire demirciliğe mütf'allik eıya 

24 Haziran 935 tarih:~e müsadif 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

pazartesi günü saat 12 den 13 e 
kadar birinci açık arttırma sure - 15/6/ 1935 

muz 935 pazartesi günü saat 14 
ten 16 ya kadar dairemizde açık 

arttır:ı:a ile satılacaktır Arttır -
:ca b~delleri muham:nen kıymet· 

!erinin yüzde 75 ini bulmadıkla
rı takdirde en çok arttıranın ta
ahhütleri baki kalmak şartile 

arttırmalar 15 gün daha temdit 

tile Tophanede esk: Mumhane A K T ı F 
Yeni Kılıçalipafa cadJesinde 122 1( 

No. da ve Tophanede :skele cad-
11

•
11

' _ 
d · d 14 N d l v d Altın. ~ali kilop,ranı 16020, 099 ~ I. 22='33599 :18 
esın e o . a sat acagın an l3anknot....................................... , ı l.:'J~.743 -

iıtiyenlerin o gün mahallindeki Ufaklık ....................................... .. 7 ıo 890 13 
memuruna müracaatları ilan olu-

. Dahildeki Muhabirler . nur. 

edilerek 6 ağustos 93~ sah günü ..... _____ ......................... - ............... - •• 
rür · lirası _ ......... _ ........... ~-L __ ;_.3_o_ı._o._sr_. t_7 
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E. NEŞ'ET 
KiNiN KOMPRiMELERi 
SITMA, GRiP, NEZLE. 
Bir tek Kinin Komprimeıi ıiai iti• 
tün bu hutahklardan kur:ulT • 
Ecıanel~rden Kinin alırken daima 
2 lik zarf Ye yahut da 10 adetlik 

tüpler içeriıinde 

E. NEŞ'ET kinini 
ısrarla isteyiniz 

Deposu: Ankara C..d. N. il. 
lıtanbul. 

HAVAGAZI 
ile iıhyen 

FRiGELUX 
Buz Dolaplarının 

Eq ucuıudur 

Ayda 5,50 lira 
ltl•tmeıi ıaraDti 

lstiklil caddesi 101 No. da 
iıabıt veriılr. 

OLiMPOS 
GAZOZ FABRIKASI 

"Gençlik Tllsımı., 
SEKSÜLIN 

Eger iktldarsızhktan şikayetci 
iseniz, eflr birçok ilaçlar 
•hpta hiç birinden tayda 
görmediniz•• size son bir 
TECRÜBE tavsiye edeceğiz. 

SEKS U L i N kullanınız. 
Hu şayanı ha1rer ıl:;~" terkibindekı 

. Kanı, Sinirleri, Beyini ihya 

edıcı un~urlar sayesınde iki kelime ile 

GENÇL iGIN TILSIMI dır 
'<.UTUSU '200 Krf. 

BEŞiR KEMAL · llAHfılUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

lıtanbul aıliye üçün<'Ü hukuk 
• malakemeıinden : 

Hiriıto Pavlidiıin Tllksim Ci -
hankir ~uncu oilu sokak 9 
No. Adiff n evinde oturmakta i
ken timdi yeri bilinmiyen karııı 
Olia Pavlidiı aleyhine açtığı 

terk sebebile boıanma davasında 
Olıanın ikamc:tgihınm meçhuli -
yeti huebile ilanen tebligat ic -
raaıııa karar verilerek ve yemvi 

FLiT o~-;ö;;ö~ı 

Sinekleri ÖLDÜRÜNÜZ 
Bir takım ( hatarat öldürücü mayı) ıer 
hatta en hafif ve teslralzlerl blle aı

neklerl yere dUfUrürler ve o,nları öl
dürecek yerde sadece bayıltırlar. 
Onlarda biraz eonra tekrar canlanarak 
u9uşmata baflatlar. Huzur ve emnl• 
yetiniz için mUnhaaıren ve muslrren 
F'LIT isteyiniz. FL.IT. hakikaten ve 
ebediyen öldUrür. Leke yapmaz, taz• 
ve latif kokuludur, Siyah ku,aklı ve 
asker reatmll sarı tenekelere dikkati 
ediniz. /1/atlar tenzil,tlı. 

u .... ı Oepotı : J. CRESPIN, lat. 8alah, V~ H• t 

muhakeme olan 15-7 -935 pa • -;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i~;;;;-;;;;;;;;~ 

~::~::·~!!.:.~ :~~~::~~m::~: 1 Oeolıl Demlmllırı 12 llınlın ill~me Hıı lürıl illlları 
kemede iıbatı vücut etmeniz ak-

~ ı::::; ~:~i!.:::.~·m•n• ... - Ailelere mühim tenzilit 
S.tıbt ve en leıiı gaıozlanmızı buıOaden itihare• 2• ıite 

bulıaaaP saadıjıaı 50 lluruıa indirdik. Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Bu yaz, mezuniyet ve iıtirahat günlerinizi en 11hhi ve iyi tartlar 
iç.inde ıeçirmek iıtiyorıanız Devlet Demiryollarında ailelere Jap~lan 

büyük tenzilattan istifade ediniz. 

E 

BD sebeple mftıterilerimlze llJl'l•r•••ıı ıuaarıı. 
Bu tenzilat, beş kişilik bir aile için % 64 
Se.ltiz kitilik bir aile için de % 70 
Nisbetindedir. (3208) 

MildOrıve~ Babıali. Ankara caddesi No. 60 
~-~.~~T---., ..... ~~~-~ 

!ah r6nleri meccanendir •• 

nn __ ı o - * ! :. 
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Tüiyleri meyd«mındaki evin civa· 
rında saklandı •• 

-- Eğer bu herifler kaçmıtlaru 
D-~lemekle bir teY kaybetmeyİce· 
jim ... Fakat kimıenin çıktıjı ıö • 
rülmediji için mtimalki kimae çık.-
mamytır. Eğer krala ıüzel bir 

ha'ber verebilirsem beklemeklf!Sok 
ıey kazanmıt olacajım, 

Bu ıuretle Lö Mahü ihtiyar ka • 
~;\k aia~larmm arkuına ıizlen• 

rek dikkati~ ıöıetlemeie bqladı. 
Bekleyİf epeyce uzun ıürdü .. Ve 

tam uıanıp ıitmek üzereyken ev • 
den birinin çıktıiım gördü .. 

Fakat Lö Mahij pek kurnaz ol
duğu için yerinden kıpırdam•dı .. 
Bu hakikaten etrafta kimHnin o· 
lup olmadığını anlamak için dııa· 
rıya çıkan Madlen F erron idi. 

Lö Mahü sevinçle titredi. 
Uzun zamandanberi peıinden 

koıtuğu altın depoaunaartık kavu~ 
facaku •. 

Kadın geri dönerek tekrar eve 
girdi. O vakit Mabii: 

- Daha beklemek lizım ! . Ga • 
liba repsi de evde olacak •• Nerede 
ise çıkacaklarınA eminim! diye 
dütündü. 

Hakikaten on dakik& ıonra bir 
ııık ıöründü. 

Mahü: 
- itte bizimkiler !diy• mınl -

·dandı. 

Evden bir senç kadmın, bunun 
arkumdan bqka iki kadının ve 
aihayet iki de erkelin çıkbiını 
ıördü. 

En arkaaında aiaen lapada Kap 

yanın elli adım ıeriıinden Mahü 
bu küçük kaf ile1i lriiriik bir ihti· 
yatla takibe baıladı. 

Şoaenin ortuınnda Kleman Ma 
ronun bütelediii bir urbot ıar • 
kııını ıöyliyer•k ilerlem•i• bat• 
ladı. 

Bu ıuretle lıpada Kapyayı 
Raıutanı , .• ii( kadını ıecti. 

Lö Mahünün pli.nı 8u yüzler · 
deıı biriai ıöreoilmekti: 

lapada Kapya ile Raıutanı 
göl'dü. 

Bunl•rı hiç tanımıyordu. 
Kadınlara ıelince, bunlar da e 

kadar örtülü idiler ki yüzlerinin 
bir noktuını bile ıörmelc imkin 
haricinde idi. , 

Fakat lö Mahünün talii bu ıece 
çok iyi ıicliyordu. 

Şiddetle eaen IHr rüzılr kadın· 
!ardan ikilinin yüzünü ltirdenbire 
açb. 

Bu vak' a onların bir mqhane• 
den ıokaja daiılaa aydınlığın 
tam ortuında bulunduklan tırada 
vukua ıelmiıti. 

iki kadıa, tekrar kulaıletelerini 
baılarına ıeçirdiler. 

F &kat Mahtl bunlardan ltiri 
ni tannnıflı. 

Şarkının dirdilncü mıaraına ava 
zı çıkdıiı kadar batırarak ıöyler· 
ken birdenltire ha11etle Mıini 
k•ti. 

Fakat bunun sebebini ıaster • 
mek iati7ermuı ıiDi ticldetle nlc • 
ıünul• •• tekrar tarkrya bat?adı. 
Ve ilerliyerek inlerinde kaybold~ 

Kınfii keıajili•t 

- Bu çingene karısı kimdir? J 

- Jipsi Ana .. Şimdi bile hala 
aramızda bulunuyor. 

- Onu görüp kendisiyle konu· 
§&bilir miyim? 

Hayrette kalan Manf red: 
- Hayhay .. Fakat Mösyö, ge

ce yarısında bize hücum edilece 
ğini söylemiyor miydiniz? dedi. 

Ragaıtan alnından dökülen 
ter damlalarını silerek kendisini 
toplamağa çalıştı. Metin bir ses· 
le: 

- Hakkınız var .. Müdafaa it· 
leriyle uğrllşalım, dedi. 

Manfred en cesur serseri reiı • 
!erini çağırdı. 

Bir harp mecliıi kuruldu. 
Ragastan gayet tuhaf bir va· 

ziyette bulunduğunu gördü. 
Etraf mda bulunanların hepsi

nin serseri, ipten kazıktan kurul· 
ma adamlar olması canını çok ıı· 
kıyor ve bu haydutlar için kılıç 

çekmeğe mecbur kalacağından 

dolayı mütee11ir oluyordu. 
Fakat bakışları Manfrede rast

ladıkça bu üzüntü ve teessürünü 
unutuyordu. 

Ya bu delikanlı oğluysa! .. 
Ve Birinci Franauvanın söyle· 

diii ıözleri dehtetle hatırlıyordu. 
Bu hücuma sebep Manfredle 

Lantenenin yakalanmasıydı. 
Güne! doğarken Manfred Tra

hovar meydanında asılacaktı, 
Ya Manfred kendi oiluysa ! 
Ragaıtanın şakakları atmağa 

ha§ladı. Bu anda kendisinde deli
kanlıyı kurtarmak için ltk ordu ile 

muharebe edecek kadar 'bir kuv• 
vet hissediyordu 
vet ve cesaret duyuyordu. 

O vakit Manfredin polis mü
dürünün eline düımemesi ıçın 

bütün varlığı ile çalıı.ması lazım 

geldiiini dütilndü. 
Keskin görUtü bir bakııte. Ha • 

tarat Yatağını ihata etti. 
Buraya üç aokak nihayetlenl· 

yordu. Her üçü de müdafaa hali· 
ne konmuflu. 

Şövalye: 
- Silihlarnız ne kadar? diye 

;;ordu. 
- Üç yüz kadar tüfek ve bir 

" kadar da tabanca!. 
- Cephaneniz?. 
- Lazım olduiu kadar var .• 
- Nitancrlarmız?. 

- Gördüğünüz bu adamlan11 
hep~i de birinci derecede niıancı· 
dırlar. 

- Kadınlar ne yapabilirler? 
- Her ıey .. 
- Peki .. (Sen Solvör ıokafrnı 

göstererek) yüz kiti buraya. (Mon 
torgöz sokağını göstererek) yüz 
kiti buraya. (Piyetr sokalım göı-

tererek) yUz kiti de ıuraya .. Her 
nitancı takımının arkasına, ıiper
de kalacak ıurette yirmi cepaha· 
neci kadın koyunuz. Bu kadınlar 
tüf enkleri dolduracaklar .. 

Rllgastan bu emirleri verdikçe 
derhal yapılıyordu. 

Bu anda Sen Östaı kitiıeniD 
çanı gece yarısını çaldı. 
Şövalye devam ediyordu: 
- Her tüf ekli kıtıuım ıerili • 

-
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n.o !.abancah yüz kiti koyunuz., 
Eğer tülekliler yerlerini bırakmak 
mecburiyetinde kalırlarsa taban -
calılar muharebeye ittirak edecek
lerdir. Bu yeni tertibata iki daki
ka içinde alındı. 

- Ne kadar ihtiyat adamınız 
vana buraya, meydanın ortasına 
koyunuz ! Bunlar tehlike içinde 
bulunan yere koımak üzere yedek 
kuvveti teıkil edecekler. 

Şövalye kazanmak ihtimali en 
çok olan bir plin tatbik ediyordu. 
Etrafında toplanan serseri reisle
ri bunu itirazsız kabul ettiler. 
Ragaıtan yeniden söze batladı: 
- Şimdi sözlerimi iyice dinle

yiniz. Öldürülen melun Triko Ha
tarat Yatağının tam bir ıükünet 
~inde olduğunu polis müdürüne 
bildirme~ için üç tüfek atacaktı. 
Eğer bu üç tüfek atı,mazaa hücu
mun geri bırakılmak ihtimali var
dır. Ne yapmak lazımsa karar ve
rrnız. 

Manfred cevap verdi: 
- Mösyö, doğru olan enditeni

zi anlıyorum. Ben kendimi sizin 
yerinlze koyarak ıöyliyeceğim. 

Kardetlerim. Üç tüfek atmazsak 
ba~ka bir gece birdenbire basıla
cağız . Bilikiı bu iıareti verirsek 
kralın adamları hiçbir karış1khk 
ummadan ellerini kollarını sallı
yarak gelip kurduğumuz puıuya 
d.. ki D .. d ""1 . ., uıece er.. ogru egı mı ... 

Reisler hatlarını sallıyarak: 
- Evet! 
Cevabını verdiler: 

· Manfred Ragutana sordu: _ 

.. - Mösyö, sızın dütünceniz 
nedir? 

Heyecanı son dereceyi bulan 
Ragastan: 

- Oğlum, ben de sizin yeriniz
de olsaydım vereceğim cevap bu 
olacaktı, dedi. 

Manf red bu oğlum sözü üzerine 
dikkatle Ragastana baktı. Fakat 
bunu, onun fazla nazikliği ne verdi 

Titreyen bir sesle: 
- Demek ki artık karar verildi. 

Lintene sen Montorgöy sokağına 
kof. Ben Sen Sovör sokt•ğına gi · 
deceğim. Sen de Kokarder Piyetr· 
ye .. 

Mösyö lö Şövalye, lütfen siz de 
burada~ hareketleri idare eder 
misiniz?. dedi. 

Ragastan: 
- Sizinle birlikte gelmeği. dn • 

ha çok isterdim. Cevabını verdi. 
- Geliniz öyle ise .. Bu itareti 

vereceğim. 

Bir dakika sonra ateşler ve ııık
lar söndürüldüğü için sessiz ve ka
ranlık kalan Hatarat Yatağında 
üç tüfek patlıyarak uykuya dnlan 
şehirde boğuk bir aksi seda halin· 
de uzayıp gitti. 

-2-
KUZU KURDUN PENÇESiNDE 

Serseriler Yatağında ümitsiz bir 
müdafaanın hazırlığı tamamlanır· 

ken diğer bazı vak'alar da geçi • 
yordu ki bunları da anlatmağa 

mecburuz. 
Birinci Franıuvanın yanmrla 

Monklar ve kuvvetli bir asker bö· 

SERSERiLER Y ATAGI 15 

lüğü olduğu halde Tüiyleri meyda· 
nındaki evde arattırma yapmak 
üzere geldiğini ve Jiyetle Ragasta· 
nın kaybolduğunu anlayınea aer • 
seriler Yatağını mahvebnek için 
yapılyan harekata ittirak etmeğe 

karar vererek Luvr auayına dön
düğünü görmüttük. 

Monkl:ırın, Madlen F erromın 
getirdiği ukerlerin arasında bir 
adam bulunuyordu ki okuyucula • 
rımız onu pek ili tanırlar. 

Bu: Ale lö Mahü idi. 
Düteı Detampa Jiyetin kaçırıl -

maıı itinde yardım ettiği güııcf f!n· 
beri Lö Mahü pek düşünceliydi. 

Bu dütünce bilhassa iki nokta · 
'da toplanıyordu. Biri Düteı De -
tampdan kaçınmak mecburiyeti, 
öbürü işten haberdar olursa Kralın 
kendiıini ne yapacağı idi. 

ihtiyar Madam Albanın bekle
nilmeyen ölümünü i!ittiği zaman 
daha ince dütünmeğe batladı •. 

Gözlerinden akmayan ya,ları 

siler gibi yaparak kendi kendi -
ne: 

- Zavallı metresim öldü .• Gerçi 
hepimiz öleceğiz .. Fakat bu kadın 
henüz sağlamdı .. Demek ki umul -
mayan bir sancıdan öldü .. Butil • 
de iti öğrendim .. Gerçi ıarho, he · 
rif e iki tite şarab içirdimse de bu 
saneının hediye olarak gönderilen 
br meyvadan sonra husule geldi -
ğini anladım .. Acaba bu meyva • 
ları kim gönderdi? Muamma! 
Anladığıma göre bu muammaya 
Dü§eı Detamp derler. Ben meyva· 
)arı pek ıevmediğim ~çin belki llir 

sancıya uğramam.. Fakat olur ki 
yakında bir gece, karanhk bir so • 
lrağın kötesinde büyük bir kurtun 
hapı yuttururlar .. Yahut yenilmesi 
imkansız bir jantiyom yüzüne bak
tım diye beni düelloya çağırIT .• 
Çok te9ekkür ederim .. Madam De
tamp .• Bunlara kamım tok.. Ya 
kral güzel matmazeli zorla sürük· 
leyen adamın ben olduğunu öğre • 
nine? Şehirdeki bütün darağaçla 
rına yeni ipler takıldığını gördüm. 
Gerçi yeni bir ip eski bir İpe her 
zaman tercih edilirse, benim böyle 
bir kravata ihtiyacım yok. 

Bunun üzerine Ale lö Mahü ka· 
rarını verdi: 

1 - Gece gündüz tetikte bu
lunmak, 

2 - Krala bazı mühim hizmet • 
lerde bulunmağa çalı!mak .. 
Yukarıda gördüğümüz gibi bu 

gece Tüiylerideki evi arattıran 

Monkların maiyetinde bulunuyor· 
du. Geri dönme emri verifince 
Ale lö Mahü durarak istenilen a • 
damların birdepbire kaybolutla • 
rının sebeplerini kendi kendine 
sordu .. Birinci Frasuvanın bu tev • 
kife pek büyük bir ehemmiyet ver· ' 
diğini görmüştü.. ! 

Acaba tevkif edilmek istenilen 
kimlerdi?. 

Lö Mahü bunu bilmiyordu. 
Bildiği bir §ey varsa bu adamla• 

rı yakayabilecek kims~lerin derhal 
Kralın gözüne gireceği idi. 

lıte aklından bu dü~ünceleri ge
çiren Lö Hahü Kral ile Monldan 
saraya kadar takib .edecek yerde 


