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Bayrak yırtma hidisesinden dolayı 
ltalya Habeşistana nota verdi 
Atatürk bir Anıerikalı gazeteciye 
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bütün dünya nıeselelerini anlattı 
..., tws ..... swww ,,_. cws ,,_, -~~ ~ ~ ~ ,,_, ..._ 

"Bugün bile harb 
tehlik.esi vardır,, 

"Milletler harbe mani olmak için 
miiseLLQh kuvvetlerini birleştirmeli,, 
........................................................... . 

Boğazlar 
Böyle bir yer her 
hangi bir müte
arrızın keyfine 
bırakılamaz! 

............ ·-····································-· .... 
Ankara, 20 (A.A.) -Gladyt 

Bak er' in Atatürkle mülikatma 
dair intitar eden yazııının elimize 
geçen bir ulmdan tercüme ediyo • 
ruz: , 

·-····-············· .. -·. ················-·· :--·····---= 
Diktatörlük? = 

"··· Ben kalpleri 
kırarak deQil, ka-
zanarak hukmet-
mek isterim.,, 

···-····-······· .. ·---··-······----·· ········-·· 
ye Cümhuriyeti reisi olmadan ev -
vel aultanlarm ikametgahı olan 
Dolmabahçe iıimli beyaz mermer 
.araymdaki yemek JDMaaınm altm 
sofra takımından dürüst mavi 

(Yazısı 2 nci sayfamızda) 

Uç Anglo Saluon devletinin ön -

deri: BalJvin, Hitler, Ruzvelt 

Bir Angla-Sakson 
anlaşmasına 

doğru 

Almanlarla 
yaklaşan 

- Y:a1nA ir. :&ti.daharlıin. eL 
rnuı muhtemel otduiunu zannedi .. . --.--~~--
Yor musunuz?. 

Son zamanlarda kendiıine 
AT ATORK ismi verilen Muıtafa 
Kemal, as-ker inkılipçının Türki -

lngilizler, şimdi de 
.,...,~.....,..Şam---i,-i ilipenflliiıiıletlilıl9ıi yu ..... lae .... k_penc ...... e.r .. el .. erll!l!·ıııııııtor.---~m erii(a ı·ıe uzlaşac k 

den karanlık ve asude Boğaziçini a 
Atatürlıün ıöylediklerini yazan geçerek Anadolu sahilinin yanıp (Yazısı 2 nci sayfamızda) 

Amerikalı gazeteci Gladyı Baker (Devamı 4 üncüde) 

Bütün dünyayı atla fetheden bir ul~sun 
~ ,,_, ~ - -- ,,_.,,_,;._, ._., ~ ~-- ~ - ., --· - ............. 

çocuklirı - olduğumuzu gösterdik 
., ~ - - ~ ,,_., --. """' ~ - --

A vrupada slıvarilerimiz 
. . 

birinci ve ikinci geldi 
Sancağımız, on -- binlerce halkın önünde şeref 

r 

Deniz gezintisi 

Çönıı 
komünistleri 

faaliyette .. 
Pekin, 21 - Çin komünistleri 

Yen Çangdaki misyoner müeaıe -
seıini yağma etmitlerdir. Piıko · 
poı 1banez ve doktor Fransiıken 
papaı Y enana kaçmıtlardır. Ora. 

Akay idaresinin Maltepe ' 'apuru da da telilike içindedirler. 
kaıaya uğradığı cihetle sefer yapa Komünistlerin Y enan civarm
nuyacak bir hale geldği için gezinti- da birçok tehirleri ele geçirdikle . 
tnizi bir hafta sonraya, yani 30 ifa· 

ri söyleniyor. 
Ziran Pazar gününe bırakmak mec· - ----------
buriyeti hasıl olmuştur. Kadrosun
dan bir '-apur eksilen Akay idaresi, Esnafın 
tezintimiz için ayırdığı en büyük va· göz u·. ayd 1 n 
Pbru "Kalamış,, ı o gün seferlerin ih-
tiyacını karşıhyabilmesi isin umumi Ankaradan bildirildiğine göre 
i:ere tah is etmek mecburiyetini Ekonomi Bakanlığı Halk Bankası 
Ymuştur. kurmak • . IA l .. ·ı . . :açın azım o an uç mı yon 
Bu yüzden gezıntimizi Kalamı§ 1• • .. . 

'apuru Ue yapabilmek için bir hatü ırayı temın etmek uzeredır. Ban • 
Sonraki Pazar gününe bırakıyor . ft ka lninılduktan sonra halka , ve 
0kuyucularımızın bizi mazur görecek· ~ük eınefa iyi §&rtlarla par& ve-
lednt UmlJlOraz. • ~. 

direğine çekildi 
Budapeıte, 21 (A.A.) - Ekipi • 

miz Budapeıtede arsıulusal atb 
mU.abakalara girmiıtir. 20 Hazi • 
ran günü yapılan Tuna büyük mü· 
kif atı müaabakaıma Alman, ltal • 
yan ve Macariatandan 51 ve Tür • 
kiyeden 7 at ki cem'an 58 hayvan 

gimıit ve müsabaka 24 mani üze • 
rinclen yapılmıttır. Bu müsabaka • 
da teğmen (mülazim) Eyüp biri11w 

ci, Saim ikinci, yüzbqı Cevad ae • 
kizind olmuılanhr. 

On binlerce halkın önünde ıü • 
varilerimiz tiddetle aHcqlanmıt
lardır. 

Pette meydanında istiklal mar
tımız çalınırken bayrağımız zafer 
direğinde yükselmiıtir. 

Türk ekibi 23 Haziranda batla
yacak olan müsabakalara girmek 

üzere Viyanaya hareket edecektir. 

'(Süvarileıimize 'dair üçüncü sa
yrl'mnızda da küçük bir yazı var-
mr.); 

Pek az bir zaman zarfında beJediie reis muavini Himid Flor
Florya plijmda yaptlmağa bqla - yaya giderek yapılmakta olan in
nan yeni İD§&at çok ilerlemittir. tutı teftit etmifleidir. 
Dün vaU muavini Rükneddinle, 

Sovyetler ilerliyor 

Sovyet Ônderi Stalin 

L'ondrada çıkan Taymia gazete· 

ıinin bilditdiiine göre Sovyet 
Ruayada bir takım yeni inkıliplar 

olmakta, ve Sovyet Rusya yeni bir 
yola doiru gitmektedir.. Son hl · 
diıelerde nüfuzlal'ID.1 kaybeden 

Kamenef, Zinovyef, Yenulôdze 
ve arkadqlan, Sovyet Ruayanm 
sitmekte olduğu yeni yolun mu • 
lialifi idiler. 

Stalinin önderliğini yapbfl Mı 
yeni yolun en büyük mümeyyiz 
vasfı, İKİ ve çiftçi amıfı araım· 

daki bütiin farkların kaldınlma-
11dt1'. U!nine göre çiftçi hiç 
b;r zaman İtçi ile bir ayarda ola • 
mazdı. Çünkü çiftçi zenginlige, 

-.:- (Ut/en aaY!faw çeviriniz) 



HABER - Akşam Po~ta._cır 21 llA.ZJf?AN - 19:35 ================================== 
Bayrak yırf ma hô.disesinden dolaqı Almanyanın deniz siıa~ıarı 

ıDeniz altı gemiler lngil/falya Habeşistana nota verdi 
tereninkinin o/ 0 45 i ıtalyanıar Habeşis

tandan ayrılıyor 
Pariı, 20 - Matin gazetesinin! kikat yapmak üzere demal ltita -

Cibuti muhabiri son zamanlard;\ raf bir komisyon kurulması iste · 
Almanyadan Habeıistana mühim nilmektedir. 
miktarda zehirli ıaıla, zehirli ıaz Habeşistan hu toklifile hanı iı · 
maıkeleri ıönderildiiini bildir · telini göstermek arzuıundadır. 

miıtir. askerin saQllQı 
Roma, 20 - Pariıten bildiril · iyi imiş 

dijine göre Fransız hükfuneti Londra, 21 _Post Morning 
Fransız Somaliıinden Habeşista - gazetesi, Eritreden ıelen ltalyan 
na her nevi ıilah vo ~ühimmat ayan azaeından Paıtellininin, be· 
ge~irilmeaini yaıak etmiıtir. yanalım yazmaktadır. Bu zat Ha-

D ün vardlQlmlz betiıtandaki ltaly•n aıker Te it. 
haber teeyyüt çilerinin aaibk durumlarının 

etmektedir (ııhht vaziyetlerinin) iyi oldutu · 
Roma: 21, {A.A.) - Giornale nu aöylemif, lnıiliz ıaaetelerl ta· 

D'italianın Adiababadan aldıfı rafından verilen ve ukerlerin 
bir habere ıöre, içinde ltalya elçi· haıtahktan kırıldıi1na dair olan 
lik ıekreteri bulunan otomobil bir haberleri yalanlamııtır (tekzip 
ıinemanın önünde dururken bir etmittir.) 
Habeı uçmanı arabaya yaklaıa -
rak ltalyan bayraiını kopartmıt- Habe•l•tanda ltaı-
tır. 5oför hemen it• karıımıt ve yan •ube•I 
gelen polisler Habeı uçmanı ya - Haheıistandaki ltalyan tebaası 
kalamıtlardl1'. bu memleketi bo)'l,lna terketmık -

Adisbab•, 21 - Dün1'ü hadise tedir. 
dolayııile ltalyan hükOmeti Ha · Habeşlilerin ilhak 
bet hükGmetine bir proteıto nota- ettiği arazi 
ıı ıöndermiıtir. Roma: 21, (A.A.) - lnformaı· 
ltalya ve Mabe•I•- yon ıa:ıeteıinin bildirdiğine göre, 

tanın nüfu•u Habeı imparatoru, eldeki andlaı· 
Roma: 21 (A.A.) - 31 Mayı' malar icabatından olarak, İtalya· 

1935 tarihinde yapılan nüfus sayr nm etıerliji (nüfuzu) altınCla bu-
mına ıöre balya halkı 43 milyon lunan Jenina ıultaııhinu ilhak et· 
200 bindir. Bunun 42 milyon 777 
bini ltalyada bulunmakt.drr. 
-tabeşlstan bir da· 

ha bae vurdu 
Cenevre, 21 - Habef iıtan hü · 

kpm~ Ulualar Soayeteai Genel 
~ekTeterliğine yeni bir protesto 
notası ıöndenniıtir. Notada ita\· 
yanıtı hareketi protesto edilmekte 
vo Habtt - ltalya hqdudunda tet 

meğe karar vermit tir. 
Habetiıtan, Harar ilinde asker 

yığmaja devam etmektedir. 

• • • 
Dil• adı Cilnıa olan bu sultan 

lılın He:beılerce l1hak edildilini 

geçenlerde haber vermiştik. Böy· 
lelikle, havadis teeyyüt ediyor de· 
meldir. 

Almanlarla yaklaşan 
lngilizler, şimdi de 

Amerika ile uzlaşacak 
Londra, (HuıutO - ''Dtyli 

Herald,, ıuot•ai oı1d l111iliı bq· 
bakını Makdonaldm lnıili• hu .. 
ktmetl namına Amerikaya ıidiP. 
Ruaveltle konutacairnı yasıyor. 

Son ıUnlerde yapılan noıri· 
yat, lnıilb Krahnın yılil:ıümU 

nı~ maamda lnıiliz J>o. 
ıninyonları bak•nlariyJe lngiliı 
hükUmetinin; konuıtuju hAkika· 
tını da ortaya koymuıtur. 

lnriliz Dominiyomlıırı Bakan . 
ları, bilhaaaa Kanada bafba!<anı, 
Benet, lngiltemıin Anıerikayla 
beraber çalıpnaaı için adeta ısrar· 
da bulumnuftu. 

Baldvin, Eden ve yeni dıt ba
kanı Samuel Hor da bunun fay• 
daaı ve 8nemlnl ıehemmiyetini) 

anlamtt bulunuyorlar. S.ldvinin, 
daha buıünkU mevkii~• ıelnıe· 
den (;nce verdiii bir Miylovde in· 
ıili•-Amerikan beraberllti lü· 
ıumuna iıaret etmotinin halcikan 
timdi anlaıılmaktad3. 

Eden de ayni anlam üzere s6z· 
ler ıöylemitti. Fakat ne Eden, ne 

Baldvin, ne de dıt bakaıu Samu-
el Hor, 'bakanlık vaslfelerini hıra· 
kamıyacaldarı için kendileri ıide· 
miyecektir. Makdonald ise kabi
neclo belli batlı bir b•kaııhiı yok· 
tur. Durumu (vaziyeti) elveritli· 
dir. Onun için o gidecektir. 

Makdonald 1921 da bir defa 
daha Amerlkaya ıitmiıti. Ru•velt 
ve Amerika devlet adunlariyle 
incili• kahlnolnln m"'ul tah•İ· 

ve ref .ha doiru ıittikçe derhal yetlerinden birinin b\I firüımesi· 
burjuvaziye meyleder. Trotzki ile ne çok önem (ehemmiyet) ver• 
Kamenef de ayni fikirde idiler. kt d 1 -• . • me e lr er ... 
Bu itıJ,arla Stalınln yen• hareket-
leri bu Çetlt dii9Uncelen mutı.Jif- HAıBER - lnılllalerle Ameri. 
tir. kahlann birla,.nlc lntlkerenln Av 

Stalinin ~ tekilde itçi sınıfı napa itlorinclen elç.kmeıi hakkında 
ile f;İftçi sınıfını, dua açık bir lqilterede çolctanberl •ıem•n o.ı 
tabirle tehir koınÜJliaıi ile köy lan l>ir dUıUnce vardw. Bununla 
komünizmini bir ayarda tutmaıı berabor dünya ll)'A".:.\"\tnın ıergin 

. tam manuile bir Sovyet vahdeti oldulu ve her memleketin kendi 
tlotıırdutunu ~ıteriror. dUl'UlllUıla (TUlretltıi) aplı JU• 

rıra yeni neımer yetiımit " lları beDI Mr yola aol&mak ıerek
köylüdeki etki rejim ~Uori or- tiii ıu vakitlerde lqilterenin A· 
tadan lca)kıqtır.. meribY.a clojru l(itmekte olıquna 

Yunanistanda 
Kondlllsln istifası 

doğru değil 
kadari olacak 

Atina, 20 - Yunan Haribiye 
Bakanı General Kondiliıin istifa 
edeceii t•Jiaları tekzip edilmek · 
tedir. Kondiliı, reyii.m meaeleai 
etrafında Sofulisle uzun müddet 
konuttuktan ıonra gazetecilere 
bu ıayianın tekzibe 'bile değme • 

Eden nıeseleyi Fransaya ve 
ltalyaya izah için seyahatte 

lngilizlerle Almanlar araaında- bir delege ıönderilmeierini iıte· 
ki deniz görüımeleri h2la devam mitlerdir. 

dilini töyleınittir. t 
etmektedir. Alman delegeai Ribbentrop Lon· 

Alman murahhatları relecek drada ilk defa olarak Baıbabn 
haftaya kadar Londrade kalacak- Baldvinle 40 dakika bdar ıörüt· Büyük memur· ıardır. müft\U'. 

1 d 
Konuımalardan anlaııldıfına Diler taraftan Pariste Batbakan ar arasın 8 göre Ahllanya iki parça harp Lival, Franaanın Parise gelen 

d ğ• •ki.ki kruvazörü yapacaktır. Berlbı elçisi ile konu9muıtur. e iŞi 1 er lnıiliz gazetelerinin yazdıklan Son bir habere ıöre İngiliz Ba· 
Ankara 20, - lçiıleri Bakanlı- na göre yakında bu d~nız yapıla · kanı Edeni Muıolini ile de konuı-

ğındaki tayinler hakknıdaki ka · nnın birinci kısmı tezıiha gire · mak üzere ltalyaya gideceii an -
rarname taadika glnderilmiıtir. c;ektir. Ve kısa bir zamanda bit • latılmaktadır. 

• 
Yeni tayinler arasında Burdur, mit bulunacakt11'. Buııdan aonra Fransızlarla ıtaı-
Sinop, Çorum, Antep, Eıkitehir, da Almanya deniz ukerinin aa yanlar kendllerlnl 
Mardin, Kara, Edlrııe, Çanakkale yııını, icabında gene artabih11e" baeı boe eayacak 
valiliklerinde deği9iklikler yapıl- üzere 30,000'e çıkaracaktır. Londradan gelen bir habere 
mıı, buralara yeni valiler tayin o· Almanyanın İngiltere ile deni.? ıöre, lııgiliz Alman deniz anlq
lunmuttur, Aydın, Telcirdai va - ıörütmelerl Amerika, Fraaaa ve man karııamda, Framrz ve ltal
lileri tekaüde ıevkedilmiıtir. Es - 1talyaya kartı da bir anJaıma ma- yan çevrenlerinde söylenenler çok 
kif8hir valiıi de bakanlık emrine hiyetindo oluyor. lnıilh deniz ba- dikkate deir aıahiyettedir. 
alıft"mqtır. kanının dedifine ıöre, Almanya Jngiliz Altnan deniz anlqma· 

Dün ya•dıjunız ıibi, ikinci u - !nıilb donanmumın vöıde otuz larma k&11ı F ranıız-ltalya -Ut· 
nnuni müfettiılik iıkin müıavir betini ıeçemiyecek, nlnnı: deniz- tehit cepbeıi "Biz,, her ilriıtd• 
ınuavini Sadrettin Ankara emni· altı ıemilorinde bu niıbet Jii.ıden de nıiiıtemleke aahibi memleket. 
yet miidürlüiüne tayin olunmut - !nrk bot• çıkacaktır. 8'ı niıbet leriz. Alman~ müJteınlekele
tur. lıtanbul emniyet müdürlüğü yeaiden konutmalar r-pıaak ıu · ri yoktur. Bunun için lııgiliz-.AI. 
ne de Ankara emniyet müdürü Sa · rf'tile artabilecektir. man deniz anl&flll&ıım, bilhaaaa 
lib retirilmittir. lstanbul emniyet Bir ıınıf ıımide niıb•ti aıacak harp ıemilerine taall6k eden nok· 
müdilrü F elıminin Mardin valili · oluna öteldndeu tenzil t'tınek za · talarda bizlerin kabul etmeıi ~· 
fine tayini söyleniyor. Emniyet nıretindedir. lenmemelidir.,, demektedir. 
Umum Müdürlüiü dördüncü fQbe lnıiliı Bakanı Eden, •&•iyet~ Franııztar ve İtalyanlar açık· 
mildüril Oıman Trakya umumi F r•ıaNııJ• uı.a.•k jsere Pa . tan açıia M>vlüYOr ki. bu.ün •-
mUf ettiglik iıkaıı mUfıtTİrlifine, r isc ~il.mittir .. YNıpJl&ıqc~Jltir. bil edilen lngiliz-Alman tartlan 
ayni ıubenin ıeflerinden lhıan Şimdi lnıiliz hiildlmcti yeni bir tatbike geçtili takdirde, kendileri 
Sabri Malatya emniy't müdürlü · tetebbüste bulunarak Fransa; ltal de d~niz intaatmda lıtedllderl 
iijne, Çankın emniyet memuru ya ve Sovyet Ruıyadan Londraya faaliyete geçeceklerdir. 
Mazhar Emniyet Umum Müdürlü- ------------ - ----- ------
iü altıncı ıube tefliğine tayin e · 
dilmişlerdir. Havacıhğımız 

uğrunda ... lstanbul ikinci ıut;e mUdilrlüğii 
ne Emnlye Umum müdllrlülü lli
rinci tube tefi Cemalin tayini ha
ber alınmıttır. 

Hava Tehl~eaini Bilenl•r K11nı • 
rumu üç kola &JTılaı-ak çal1'1JMlia· 
baılaıııııtır. Birinci kol Teci· 

Alma nyan ı n men evlerine -. vuracak komit• .. 
nin ve Nemli Zade Mitatın llq • u 1 u si ar kanlığı altında, ikincisi Kuaplar 

k Cemiyeti Bafkans Ahmedin bq • urumuna kanlığı altmda ,,. üçüncü kot da 

dönmesi için.. ;;;:::;~~in bafkanbğı aııınc1a 
Londra, 21 - Deyli Telgraf Nor Huza ismindeki Ermenice 

ıaset11i, Fon RibentroA .. ile Bald. haftalık gazete bu haftalık sattım· 
vin arasında, Almanyanın Uluslar dan ala~lı parayı Hava Kurumu
Soeyeteıiae dönmeıi moto1e,; na terkedeceiini Hava Kurumu lı· 
ıörüıüldüiünü yaı1ıyor, tanbul ıubesine bildimıittir. 
Alnıanya UhHlar Soayeteıir.e Hava tehlikeai yüzWıd~ bele· 

clönmole ıu tartlarla hazırdır: diyelere düten en büyük it yapıla· 
1 - Batı devletleri hava an · cak tehir pllıılarmır. hava taarruz. 

l~ıı yapdmaH, lanna kartı gelecek bir tekilde ol-
2 _.... Lokarno miıaki az•rine 7•· mıaııdır. Aynca yapılacak 

pdııı11 olan iki taraflı misakların bütün ytni binalarda hava hü
Lokarno)'U imzalayan devletler cumlarmdan koruıµnak için birer 
tarafından, tatmin edici bir ıe~1l - ııjnak yaprlmaaı için belediyeler 
de tefsir ve izahı. ııkı tedbirler alacaktzr. Aynca 
"lngılterenin Avrupa itlerindoP yanım ıöndürme tetkilitlarında, 
ayrılınaar,, diyemoyis.. hava taarruzlarında halka yardıın 

lçeninden ıelen her türlü iti· edebilmeleri için teıkili.tlar yapı • 
razlara rağmen lngiltere Avrupa lacaktır. Hava kurumuna yeniden 
itlerinden el çokemomektedir. in- teberrüde bulunan ve üye yazı· 
ıiltere aon temayülü ile, acaba bu lanlar ıunlardır: 
aefer AmerikaJI da bilv~ııta Av· ittihat Deiirmencilik ıltktti SOO 
N.,_Y• mı ıttiriyor? ! lira. lebomi, Ha~r Mehmed teci • 

Diier ta.raftan ıon deniz anlaı- men 20 lira, Arnavutköy\Uıde Ma
ması ve veliahtın nutku ile, lngi· nol Nikolaidi 20, Arn.vutköyijndo 
lizler, Almanlarla da yakınla§IDıt· Dr. Çalyan 20, Mdınıed Kına.:ı 
lardır. Bütün bu mamaralar kar- oilıı 20, Kar•bet KuyumçQJUı 20, 
111ında in1anm dilııai~a ıu dü· lı Limited tot)'ett1i çevriıeai 
ıilnce uyanıyor: Bir a.agloaakıol' Bedi Gökni 72, lı Limited muhali· 
anlqmuma dojru mu?ı bi Net' et Akol 481 11 Limited F. Ş. 

lngllterede 
jimnastik 
Daha P.ilam ve iyi vücudlu ln

gilizler yetittirmek için, Jngiltere 
de jimnaatiği ıenellettinneii ·c~ 
mumileftjrıneji) dü~ktedir • 
ter. Şbnclin kadar olduiu ıibi 
yalmz mektteplerdeki çocuklara 
delil, mektepten çıkarılanlara da 
jinımltik y~ üzere faaliy& 
le ıeçilmiftir. Muhtelif yerlerdeki 
kültür makamları bu iıte önayak 
olmakta, t4'91rilita nezaret --• 
tedir. 

Kanserden 
korunma için 
Franaada Sıhhat a.kınlılıua 

Wteli ile bir (bDMr baftw) nPI" 
lacaktır. Bu toplantı 23 H..._, 
elan 30 Huiram kadar dnam e • 
decektir. lu mtkld.t sufmda 
bkkmda bftferamlar ~ 
halqkmc:la konferamJar verilecell 
ve ayrq bir bmer mecmuuı ~ 
karılarak bütün Franantara da • 
fıblaakt ... 

Bir kız kudurdu 
lzmirden bildirildiiüae ıa,. 

Ayvalıktan ıeleıı Fatma ilmi_., 
bir kız kuduz bir k6pek tuafıa .. 
dan ıımlmıf, ve tedaviai ıecildl " 
ii için kurtanlamıyarak lmd1lr -
mak auretile ölmUftür. ~ 

tefi Nihad Demir 60, it Ltm-
laeeadar Muetafa Kim 14.'8, it 
Limited AdU Dawcl 24, it Llmttıtd 
3ahab, 22,44, it Limited Y d 
lstrakoı 22.44, it LiaıiWd Malı • 
mud20.40. 
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:Benim fl&üşiiffı: 

-sel~dif eiii.; ec~aneleri 
kontrolu yok mudur? 

Hazır ilaçlar, ayrı ayn yerlerde 

Bir fincan kahve 
fiyatına bir kadeh likör! 

~~~---·--~~---~ ayrı ayrı fiyatlaradır 
SWıkecinin t&mnmlf bir ecza.ha • 

neainden daima müatabzar bir iliç 
alırım. Fiyatı 30 kuruftur.· 

Havan iJiçlumm &Jrl ayn fi • 
yatlarda obm.n biraz akla Jakm· 
dır. Haydi diyelim ki birinde daha 
mükemmel malzeme kullanılıyor • 
Fakat hazır iiiçlardaki ba ibtikir 
nedri?. 

inhisar, likör ve şarap fiyatlarını 
indir.di, yenilikler yaptı 

Geçen ıün Beyoilunda yürüyor
dum. Ayni müatahzarı oranın pek 
tanmmıt büyük bir eczabaneain • 
den almak İ.ltedim. 

- Kırk kurut! • dediler. 
- Canım naııl olur? Bu ilacı 

ben Sirkeciden otuza alıyorum ••. 
Orqı da büyük dükkan, köte ba • 
fı .• Sizin kadar methur. Masrafı da 
aizinkinden az olmasa ıerek.. 

- Bizim fiyatmuz bu! Biz 
grosayı beher ilaç 30 kuruftan a· 
lıyonız. T aneıinde on kurut 8r e
d;yonız. O kadar da etmeyelim 
mi? Ejer munfık lnıhmyonann 
baıka yerden alınız .• 

Bu büyük müeueeenin sahibi, 
leJJCihtar aizı yap&)'DD derken, 
dofruyu da aakJ:yordu. _(Nezaket 
bende kalım diye "yaılan .aylü
yot,, demiyorum .. ) Sirkecidekin • 
den öjrenclim ki,.,._. ,ümi be· 
tedir •• 

Esasen peralCendenin 30 1Nruta 
aahlmau b1111U iabat etmiyor mu?. 

- Peki bafka ,.den ahr.a !. 
• dedim; çıktım .. 
Diğer bir ecallaneıe ~ •. 
- 35 kurut .• 

Bunu neye bemetiyonam, bili· 
JOI' IDUIUDUZ? ... 

Bir taraftan, Yenice paketini 
yirmi buçuk kuruta alıyoraunuz, 

Beyojluna çıktınız DUJ.Clı: 
- Efendim, elli sekize.. Buruı 

liiıka mahalledir. Dükkimmız ki· 
bardır •• 

Belki tülünde böyle bir it ol•y· 
dı, mu. görülürdü .. Fakat, ecza
banelerin ıefbklvı .. u ... ıenel 
(umumi) aaihk UD111Ndur.. Bu 
sİhniyet ft ba pren.k YUkea, ele
mek, ialafaız bir ecaaıcı bizi 
tenha bir maliaJlede, nlrip.iz, 
L• • -..:..... !1-! _J!-..:- 1--•mlHSlat ~ ft 1A1 9HIUU wı-

c:la, .. ..,m bir hutamrz can çeki • 
tirllıen ,.blua, •• vetimiai de a
labilecek ve belediye "ne yapıyw
eun, ba~? .,, diyemiyecek ... 

I:."-!.....· -1 •• _.ı; 
.....aımı; ec..a.arm am ~ • 

luia (kahir eberi,ai) imMlı, Tİc· 
claDk imanlarclır. Onlar da bu ta • 
rif ettiPn imafaa mesleldatlan 

ilMrine hoatrol --· ı ın: ister. .... .. 

içkiler ve Sigaralar üzerinde 
değiJiklikler yapılmağa baılan
mııtır. Sigaraların bir kısmının 
adlan defittirihnit yeni "Sam
ıun,, ıigaraaı çrkmıı Yenice aiga· 
ralarınm kutuları değiımittir. 

Likör fiyatları esaslı surette 
indirilmittir. Aiustostan itibaren 
yeni fiyatlarla piyasaya çıkarıla
cak ve pahalı likörler toplanacak· 

Eski binci sınıf likörlerin fi • 
yatı 350 kuruıtan 223 kuruta, 
200 kuru,tan 129 kuruıa, 90 ku· 
ruıtan 58 kuruta indirilmittir. 

Yeni birinci ımıfta çilek, ahu
dudu, kayıı gibi üç meyva likörü 
vardır. Diğer likörler ikinci 11nıfa 
girmif bulunuyor. 

ikinci ıınıf likörlerden 225 Jiu. 
ruıluğu 183 kurup., 125 laı"lflu
~. 103 kuruta, 65 kuruıluiu 50 tır. ·-

lnbiıarlar idareıi yeni bir ta· kurup. i._ittir. 
JDm tuvalet levazımı da çıkarmıt· Şaraplı likörlere -celince, INn-

lar Vermut iie 1nıwlm>a prabmbr. 
Rakı fiyatında bir değiıiklik dan ibarettir. Bun1arm da fi>:at-

olmamakla benlber, taraba daha lan 125 den 108 kuruta, 75 den 
ucuz bir •fiyat biçilmiı bulunuyor. 68 kuruta inmiıtir. 
Şarap gibi derecesi az içkilere Bundan baf'.ka lnliilU'lar lda
halkm daha çok raibet edebilme· resi Kanyak diye bir içki çıkan. 
aine imkin Terilmektedir. yor ki, bunu çok küme anlıya. 

Likör fiyatlan o kadar inôiril· mamakta, bqka 'bir içki sanmak• 
mittir ki, bir fincan kahve fiya• tadır. Eauta, Frama ile olan te
tma ıelmektedir. Bu suretle 41ı· cim muabedemizde bir Frannz 
prdan selen kahve yerine, kendi içkisinin İlmi olan "KoDJ.a]r,, ı .. 
~ olan likörü yaymak mini kullanmamağa söz vercfıjimiz 
yolları arqtmlm•lrtadır. için "Konyak,, i§kiaine :<~· 

• • • • • • • • • 

K.abvelerde ve paatabaneler· YAK) demekteyiz. Yeni Kanpli
de miifteri1ere limr verilebilmeai lar taktir edilmit be.Ha praptır. 
için abf nahutiyeai remıi "yüz· ispirto üzerinde yapılan kimyevi 

(VA-iti) de .;Nni crı"bi bir mbetten "Jiiz· bir muamele neticesi tielildir. •h -o-- de~:-;; i~dirilmiftir. Şimdiye kadar memlelretimizde 
Belediye tetkikatını Fatı Muhittin lnlıiar genel direktörlüğünün böyle bir kon>:&k p.pılmemıı ol-

hlU rl!de flllyata ftOtA•ıı·gv •• eda ..Jier :xere :yaymaia çalııtıiı Türk duiunu ilgili terler. iW~~~e-
.--..F-.~·-~"'"f·~~~~ir4!19.,..,..1oHw-~ ... ~111111s-~··-.l----"ı!Ph~Hı~rıl'!_."IT..-·-- Jilrar fiyatlarmda ve çeıitl•inde dirler. 

glrJşlrse 00 il l h k • 41eiitildik fU yolda olmuıtur: ln'hiıarlar idaresi ~imGililC, 
Şekerden 12 ra ık pul m U 8 emesi önce Türk likörleri dört smıf· :Ankara, lzmir :ve lstanliula dairt· 

eksik çıktı l it~ timdi üçe indirilmittir Türk mıt olduğu ve kolonyaJ& kaqıldi m a mu 1 Adliye müfettiılerinin F atifı No- " Hllkilm teke mm il likörleri birinci ve ikinci ımıf li- bir y:eni "tuvalet ilpiıtom,, çıkar-
terlitini ~ri sırasında 1200 li etmemiş " karlerle, praph likörlere ayrıl· mıtbr. Bergamot epnsiyle ya· 

maddeler latanbul Vali Ye Belecliye Baı· maktadır. Önceki arlı§a göre ikin- pılmıt olan ve saçlara fayduı do-
rabk P.~ ortada olmadıiı 'gÖrii]· kanı Bay Muhiddin Ostündağ ile ci ımıfta oan vitne ile ahu 4iudu kunacalC maddeleri ihtWa eden UCUZhyacak müt ve not Şiikril ile iki memuru muavin Himit'" Bay Nurinin likörlerinden ahududu leni birin· bu ispirto sa~lan pkamek ve tı
hakkmcla bir zabıt tutularak müd· Eınaf Bankuı meselesinden Clolayı ci ımıfta olan vİf!le ile ahududu raıtan aoma kullanmak üzere feıo Şekerin ucuzlaması iiwine ıe· dea·um-:1!ie ver•:-:.-.ır·. Evrak f. • ·ım· · Bu ti · • · d :1.n-+ nı... -uı1 ~ Devlet ŞGruı mülkiye dairesince ımı a ıgeçın ıtür. ıure e en mız ıapırto an yapr -,ur. DdDUd 

kerdea yapılan maddeleria de u· biriaci müstantiklijo ıelmttir. haklarında lüzumu muhakeme ka. büyük tenzilat vifne likörü üze- iyiliklerinden biri "de f~ lia,. 
cuzl•maaı lizımgelirbn bidraçı · ind J tur ,'.1'1._ :ı•tr • 300 d · -- .3aki 1.::-1 -'--~-

ran verildi~ni yamııftlk. r e o mut • vuce u eeı ar pıyall&'U au onya:,~ müateeııa diier bütün maddel.nle ____ ı.- '---- --1.-J • JiJcö•• •• imd. 'd "' eriob" dib" • • ~-~ ,.... ----- Devi- CA..aaı Ba-1-.m D--• -ru .K11n1f& ..u an vııne ru f ı oı ugu 6 • ı 1 ı ıçerıye uıugnı ~ _ bi~ir fiyat düfiildiijü obMmqtır. ~ .. -r-· __ ,_ ~ 0 ıd 
~ liuMDta tunia.n töylemiftir: 183 kuruta indirilmiıtir. 195 ku· kur tiıelerde aahlmamu ır, za,. 

~JaJrad·rl~ bu itle ~di7ain Blalcl SUbawlanmız J'UflL aatdan lirmi bet untilitrelik ten yeni ölçüler kamma 1>u llbl 
ugr&fllluı lazımıeleceğinı yolma 1 

- Htiltibn, te1iemmül etmemiı· titeai 50 kuruta inmiftir. tertibatın önünü almqtrr. f 
~~~~~~~•~-Wy~~a ~~Mı~r&~~hd~•~an~----------------------
lann kendiliklerinden hiçim za • Manialı at yanflarma airmek kik edilecektir. Liyihal&.l'JD tetki • 
man bu lıe yanqmJJaCaklamu üzere Niıe ıitmiı olan binici sil· ki neticesinde bir karara vanla • 
söylemektedirler. Beledi,. IMnıtiz ·baylar (ahitlerimiz) Nieten caktır. 
bu it üzerindeki tetkibtını bitir · .~ · da .1_ Ma Ondan evvel Gu llusuata bir ıöz 
Jnedilf lçhl pdi)iJl bir ıey eiJie.. wıra ftllll~ ONı~ ua • söylf'mek doğnJ delildir. 
yememektedir. cariatana ıitmitler ve :r.eni müa- --o-

., _______ .. ,--·------..... ı.tralara girmitlerdi. 
Ankarada şlld maçı HABER 

lıtanbulun en çok satılan ha· 
kiki akf&ID ıazeteıidir. llinla • 

Türk 111.ylart fimdi Viyam· :A.M«nl A.~ Kanılııadaıa: 
da yapılacak bir yarıp çağnlımt- 23-&-935 Pazar aihafl 1aat 17 de 

nm HABER'• v.enler lrlr • j ..... . 
tir. Ba prıta airip ıiımiyecelisi Çankaya Altmordu şild maçı y&JNla

caktır. Berabere kahncbğı takclirae 
liaktnnda benb hir karar ~eril- maç yanm saat temdit olunur. Yar-
mit delildir. ~ ytiz\ql Cemaldir. - -- -=·- -· 

' ŞEHRiN DERD LERI 'ı 1----------~~~ 
Gece treninin düdüğü 

Etyemezde oturan Halt\k anlatıyor: 
- Bmın eıı llillliJk dertli.lnb.,.. ..,.. ıaırl 1 u ..

ren ve tmı ıninaılle fJlllS ~ ... ,.. *-dlr. l• 
ıan tam e tlııfiı ç~n lu ,...,. 1llf •
dan öterek geçmeai bütlln hat boyu gibi bizim mahalle
de a •lniriıll olJllQbnallıl& klıım ~. 

E...,, ,ehlr ~ ~ fl'aln ..ı ~ 
~ mmnıauzdur. Nalll olta ıaaff, 4alfbaı JlllltJWl'll-.. 
Diıdllk ancak fedtalltk _.,.. fÜUI.....,.. 
~· blı- ~·,,.. 6110ıı--. fllwa » 

vılcımlartlanlır. Bıı lcrWcunlar bir ~ .,._ ....,,,. 
~tlığı gibi, luır .,,._ 4fı poarı11ak ~r. 
B,,_,. için oeakcıların dikkatli ollnaııı llzımdır. 

Son dertllıııb de Utllllbulwı her Bellltinln tluçfll' ol
duğu kaldırma bomkluiu hadalığulu. Ctuldekrimizüa 
nıuhUlil 11eıWrı 6oıuk.. l' e alizü tamir edflınd Bure 
6aıı ,,.,.ıne Nın yığın kum lonnmf, flikat 6u lıımlNr. 
rilzg.tnn atıl81"ma111U.lu w ıo. ltalina ~ .. nıe
rin gözlerüN. alularuuı bıualllanna uiı'..ıtıen lqkc 
llÜ'lf-P11•4or. 

füi!-!Ll'T~ı] 
iki oda çöktO 
Nipntqında 43 numaralı mn 

yanmda aparbman yapılmak üze
re mimar Sarafyan taraimdan top 
rak kazılırken Saffete ~t kagir e· 
vin arka ve sol tarafındaki iki 
oda ile tatlık ydaLnııtır. Nühuça 
zayiat olmamıttır. 

otomobil kazası 
Dün akpm Köprii üstünde h1r 

otomobil kazası olnnştur. Şoför 
§allhaddinin idaresindeki 2527 
munaralı otomobil köprü üstün
de 12 yqmda hüviyeti meçhul 
bir ~ocuia çarparak ağır surette 
yaralamıfbr. Çocuk a6z söyleye • 
miyecek bir halde hastaneye kal
'dmlmqtır. 

ı•vDzQnden 
Kuruçepnede Hayrinin depo -

aunda ~lıp.n •mele Hüseyin Sa
bit, Necati ile Hüaeyin ve Hasan 
arumda it yüzünden kavga çJk -
IDlf, bunlardan Hüseyin hafifçe, 

Esnafa meslek ftlm
lerl glsterllecek 
F.maf bramlan birletik hiİroıt 

au muhtelif emafm bilgileırW mt
tumak ~ fınate difti&!re ..... 
lekl filmleri emaia sö.-.ek b• 
nnnda.cbr. 811 filmlerden ild 7&• 

nn Saray ·---·mda Mat 10 ela 
inekçi ve sütcü esnafına IWai• 
lecektir. Fennt haJftDC,dık Ye ıüt• 
cüliiie dair olan ha f"dm Sov,et 
Rusyadan getirHmiıtir. 

Haean da ağırca JV&lammtlar • 
dır. Hasan hastaneye kaldınlmıt
br. 

Terzi dQkkAnında 
Pap.babçecle Ayazma Malın

da teni Enerin diiklmnma Rı • 
za i1minde biriei ıinnif, Clikit ma" 
JdDMini çalarken yablallllllfbr. 

Sigara çalarken 
Tophanede obıraD hıol~ı Al.;. 

dmyan Galata rdıt ımmcla ftPD'8 
lara bakarken sabıbh Zülkefll 
yanma :yakl&fllllf, ce1Hnc1ea aiaara 
paketini ~alarken yakalannntbt. 
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Atatürkün Amerikalı bir~~~;~~;;~;~~;~:: y evtiç çekildi 
gazeteciye söyledikleri b•~::.~d;~ oohsctmekt•dir. Ktt~ttk andlaşma toplantısı gecikecek 

ltalya Habeş işini halletmeğe ka· 
için de ayni ıey varittir. Birleıik rar verdiği zaman lngiltereden gü~ 
Amerika Cümhuriyetlerinin bun • lük göreceğini ummamıştı. /ngiltere
dan uzak kalması gayri kabildir . de son günlere kadar sesini çıkarma· 
Atatürk fU .<>zleri ilave etti: dı. Sonra, birdenbire sıyasasını değiş-

tirdi. 

( Baştarafı 1 incide) 
sönen ziyalarma gitti. Ağır ve cid
di bir sesle: "Yakın atiden bahset
memeliyiz,, dedi, "harp tehlikesi 
bulunduğumuz zaman da vardır.,, "Bundan başka, Amerika büyük Mısırın ana damarı Nilin kaynak-

Avrupadaki vaziyetin bir kaç 
ay evvdkisine nazaran daha ger· 
gin olup olmadığı &orulunca, "da
ha fenadır, daha çok fenadır., de
di. "Harbin ciddiyetini nazarı 

dikkate almayan ba?J gayri sami
mi önderler, taamızun vasıtaları 

(agent) ları olmuşlardır. Kontrol
lan altındaki milletleri, milliyetçi
liği vo an'aneyi yanlış bir şekilde 
göstererek ve suiistimal ederek 
aldatmışlardır. Bu buhranlı saat -
!erde hercümerce mani olmak için 
kütlelerin kendileri karar vermele
ri ve mes'uliyet mevkiini yüksek 
karakt~rli ve yüksek moralli, vic
danlı insanların eline tevdi etme -
leri zamanı gelmiştir. Bu, gecik -

ve kuvetli ve dünyanın her yerin- ları bulun.an Habeşi.atanda Jtalyarıın 
de alakası olap bir devlet olduğun- egemenliğine tahammül edemezdi. 
dJan kendisinin siyasi ve iktı- lngUtere lıakikaten Süııeyıi kapa· 
sadiyat cihetinden ikinci derece _ tırsa ltalya çok fena bir vaziyete dü-

de bir mevkie düşmesine asla mü- ıecektir· 
d d ltalya-Rabeş işl fimdiki halde bir 

saa e e emez.,, ltalya-Habeı sorumu olmuıtur. ln-
"Fikrinizce Amerika adalet di- gilterenin bunu yapması belki de ba· 

va.nına iltihak ebneli mi idi?.,, su- zılarının dediği gibi bunu evveld /tal· 
alini sordum. Dedi ki: "Adalet di- yanın kendisiyle bir anlaıma yapma-

'} 'h k t kl sını elde etmek için yapmıştır. Her 
vanma 1 tı a e me e Birleşik halde harbin anahtarlarını elinde tu-
Amerika Cümhuriyetleri, şüphesiz tan lngiltere hangi tarafta Cl8ığı çok
umumi sulhun idamesine yardım sa o tarafa dönecektir. 

etmiş olacaktı. Nüfuz ve insani TAN _ Başyazıcısı Mahmut Soy· 
idealleri o kadar büyük olan bir dan toplanmıf}an konferam~ di11e Ro· 
milletin, beynelmilel ihtilafların ma konferansının toplanma güçlük
muslihane hallü faslında aktif bir lerlnden bahsediyor ve netice olarak 

hisse almağı reddetmesi doğru de- diyor ki: 

g" "ld' ltalya, Fransa ile birlikte yürü-

meden yapılmalıdır.,, 
ı ır.,, 

"Öyle ise, milletler cemiyetinin 
Bundan sonra reail&t Atatürk, sulhun muhaf azuı için müenir 

dünyanın en kuvetli diktatörlüg~ ü- b ir vasıta olduğunu zannediyor 
ne çıkmak için hiçbir manıaya musunuz? dedim. 
müsamaha göstermeyen Çanakka- . " ' 
lenin ve - çok uzak bir atide ol - "~~ııe:ler .cemiyeti, henüz kat'i 
mıyan - Türk lstiklil Harbinin 1 ve muessır. hır vasıta olduğunu is.
askeri kahramanı, dedi ki: "Eğer pat etme~ıştir.,, dedi, "diğer ta
harp bir bomba infilakı gibi bir _ r~.f~n, ~ılletle.r Ce~iyeti bugün, 
denbire çıkarsa milletler harbe b~tun mılletlenn, muşterek gaye
mani olmak için, müsellah ~uka - nı~ tah__a~kuku i~i:ı çalışabilecek -

meğe başlıyalı, küçük itilafın duru· 
munu gözönünde tutmak zeragı kar 
şısındadır. lşte bu zorluklar ortadan 
kalkmadığı içindir ki, Roma konfe· 
ranaı bir türlü toplanamıyor. Sözün 
kısası şudur ki, Tuna devletleri ara· 
sındaki bu Roma konferansı, devlet· 
leri, Orta Avrupanın haritasını yeni 
baştan çizmek gibi Triarıun ve Si· 
Gerinain andlannın imzası sıralarnda 
karşılanan dallı, budaklı sorumlarJa 
karşılaştırmaktadır. 

ZAMAN - Zaman imzalı başyazı 
<Hava anlaşması) başlıklıdır. 

lngiliz ve Almanlann deniz anla,· 
masından sonra bir de hava anlaş
masına gideceklerini tahmin ettiren 
emarelerden balısettikten sonra diyor 
ki: 

vemetleıini ve mali kuca·etlerini len yegane teşkilattır.,, 
mütean1za karşı birle~tirmekte On dört milyon Türk tarafın· 
tereddiicl etmemelidirler. En seri dan vatandaılarmın kurtarıcısı ol· 
ve en müessir tedbir, muhtemel bir ma.kla tanınan idealist Atatürk 
müteamza, taarruzun yanma kar ~evam etti: "Şuna da kaniim ki e
kalmıyacağrnı açıkça anlatacak ger devamlı sulh isteniyorsa kütle-
heynelmil~l tec::kilatm .kurulması - lerin vaziyetlerini iyileştirecek bey Bıı işde lngilizlerle Almanların 

:ı 1 1 anltıfmaları kôli değildir. Bütün dev-
.dır.,, ne mi el tedbirler alınmalıchr. !n- '~/etlerin hava /Jallislnde müşterek bir 

Atatürk mıntakavi misakların sanlığm heyeti umuıniyesinin re - anlaşmaları sulh için lôzımdır ve er 
nihai kıymetinin, bütün milletlere fahı, açlık ve. tazyikin yerine geç - geç bütün devletler bunu yapmağa 
§amil olacak umumi bir paktın melidir. Dünya vatanda§lan, ha _ mecbur olaacklardır. 
aktinde olduğuna kanidir. "Maa _ set, açgözlülük ve kinden uzakla • 
mafih, dedi, halihazrrda en müs- şacak şekilde terbiye edilmelidir., 
tacel ihtiyaç, komşu memleket • Atatürk bu sözlerini hassas elle • 
!erin, biribirlerinin hususi ihtiyaç - ~yle ekseriya yaptığı kuvvetli 
larını ve meselelerini göriişmele- ıestlerle tebarüz ettirmitti. 

Fransız mecli:
sinde garip bir 

hadise 
ridir. Bundan başka mıntakavi "Türkiyede boltevikliğin yayıl. 
misaklar, sulhun muh3fazası için ma11ndan korkuyor musunuz? :ı Pariı, 21 - Meclisin dünkü 
kıymetlerini şimdiden ispat etmiş- dedim. Şu cevabı verdi: "Türki. toplantısında garip bir hadise ol-

muıtur. lerdir.,, yede bolşeviklik olmıyacaktır. 

İmanı teslim alıcı gözlerinde, Çünkü Türk hükfımetinin ilk ga -
Gazinin fevkalade önderlik kuv - yesi halka hürriyet ve saadet ver -
veti vardır. Kalın katları sakin mek, askerlerimize olduğu kadar 
durmaz. Yüksek entellektüel zir - sivil halkımıza da iyi bakmaktır . 
velere kalkar ve tayanı hayret de- Türkiyede işsizlik yoktur. Milleti -
recede genif alnında derin çizgi • miz efradı boş zamanlarında sıh -
ler oyacak bir telrilde çatılır. De- hi dinlenme imkanlarına malik -
riai açık renkli ve güneften yan • tir,., 

Temizce giyinmit genç bir kız 
birdenbire içeriye girmit ve mec -
liı reisinin kendisini dinlemesini 
istemiıtir. Meclis hademeleri ta -
rafından dııarıya çıkarılan kız, 

doğumun azalması hakkındaki 
kanunun bir madde üzerine ıöz 
söylemek ihtiyacını duyduğunu 

ıöylemittir. 

Belgrad1 20 - Baıbakan Y ev
tiç bugün öğleden sonra Kral na
ibi Prens Pol'a iıtifasmı vermittir. 
Prens Pol istifayı kabul etmittir. 
Söylendiğine göre Y evtiç, Prens 
Pol'ün umumi vaziyeti gözden ge
çirmesi için istifa etnıiıtir. 

Yeni kabinenin Maliye Bakanı 
tarafından kurulması muhtemel
dir. 

HABER - Yeni saylav seçi
minden beri Yugoslavyada halk 
ve hükUmet erkanı arasmda bir 
takım hoınutsuzluklar vardı. Hat· 
ti sırf bu sebepten dolayı muha· 
lif saylavlar, hatlarında Maçek 
olduğu halde parlamentoya itti· 
rak etmemiılerdi. 

Gene Yugoslav bakanlarından 
biri, geçenlerde parlamentoda 
muhalifleri tiddetle itham eden 
bir nutuk aöylemiıti. Bütün bu 
hadiseler hükômetle muhaliflerin 
arasını iyiden iyiye açmııtı. 

Bu itibarla Y evtiç kabinesinin 
istif ası ile yeniden teıekkül ede· 
cek ~lan kabinede Yevtiç'in bat
kanlık etmesinin ilk minaıı hükU· 

metin, bir ikiliğe doğru gitmekte 
olan anlaıamamaziıkları ortadan 
kaldırmak istemeainden batka bir 
şey değildir. 

Binenaleyh bundan, yeni hü· 
kum etin eskiıinden farklı bir ıı· 

yasa gütmiyeceği yalnız dahil· 
deki hotnutauzluklann önüne 
geçmek, ve muhaiifleri de parla· 
mentoya ittirak ettirmek için bq· 
bakani1k tahsiyetinin d ~ğiıeceii 

anlaşılmaktadır. 

Belgrad, 20 - Yugoslavyada· 
ki bükU:met buhranı neticesinde 
küçük antand toplantıımm tehir 
edileceği zannediliyor. 

• • • 
Böyleliıkle Y evtiç • Mu.olini bu • 

lutması da timdilik suya düftii de
mektir. Bilindiği üzer,, bu iki 
batbakan, bu pazar günü konuıa • 
caklardır. 

• • • 
Belgrad, 21 (A.A.) - Saylav• 

lar kurulu batkanı Çiriç ile kurul 
bürosu üyeleri saraya giderek Re 
jan tarafından kabul edilmitler 
dir. 

Sultanahmet 3 üncü mlh hukuk H •tı · ı k d • 
mahkeme.inden: 1 ercı er en 1 

Davacı: Hakkı tarafından Ak -
sarayda Yusufpaıada Cazıant 
Sadi mahallesinde çeıme sokağın· 
da 14 numaralı hanede mukiman 
Emine, ve Meliha ve Sabiha Semi. 
ha aleyhlerine açtığı ÇaJ'fıyıKebir 
de yorgancılarda ağa hanındaki 
dükkanların ve odaların izalei ıu· 

aralarında 
anlaŞamıyor 

Münib, 21 Havas ajamından: 
Nasyonal 101yalnt partisi ile Mü
nihteki Çelik Miğferliler grupu 
arasında büyük bir ihtilaf çıkmıı· 
tır. 

Harp malulü doktor Hal bir nu 
tuk aöyliyerek daha fazla tenkit 
serbestiai verilmeaini iet•-:s ...... 
Nazi partisindeki bazı tahsiyet 
lerin radikalciliğini tenkit etmit 
tir. 

Bavyera dahiliye nazın ÇelilC 
Miğferlileri faaliyetten menetmit 
tir. Vaziyete Hitlerin müdahale e 
deceği umuluyor. 

yu hakkındaki davada: Meliha -
nın Bulgaristanda bulunduğu ve 
ikametgahının m~hGI olduiu 
mahkemece anlaşılmıı ve hakkın~ 
da ilanen gıyap kararının tebliği
ne karar verilmit olduğundan 

mezkUr mütaın ketfine karar ve· 
rilmit ve ketfi vaki icra kılınmıt 
ve ehlivukuf tarafından verilen 
raporda (700) lira kıymet takdir 
kılınmıt olduğundan ve mahke • 
mece tayin olunan 13/7 /935 tari- Jnglltere Şimali 
hine müıadif cumartesi günü saat Çlnde koşlorını 
ona talik kılınmıı olmakla yövm arttırmıyacak 
ve saati mezkUrda Melihanın Londra, 21 - Avam Kamara • 
mahkemede hazır bulunması ve· sında hükUınet namına verilen bir 
ya tarafından muıaddak vekalet- beyanatta, lngilterenin ıimali Çia 
nameli bir vekil göndermesi ve ak deki kuvvetlerini çoğaltmak ta • 
si takdirde gıyabında muhakeme- savvurunda olmadığı bildirilmit • 

nin devam edeceği gibi itoo ilin _t_i"-·-----------
taribinden itibaren bet gün zar -
fında itiraz dahi edilmediği tak
dirde mahkemeye kabul olunun -

yacağı hakkındaki iıbu gıyap ka" 
ran makamına kaim olmak üzer• 
keyfiyet ilan olunur. (125) 

• mııtır. Esmer değildir. Saçı sa· "Türkiye neden boğazları tab
rımtırak, kahverenginde ve gül kim etmek istiyor?,, sualini sor • 
r'?gindedir. Ağzı~ın temiz kesil • dum. "Türkiyenin boğazlan çok 
mıt. hattı ve çenesı kararlarının açık brrakmağa razı olduğu Lozan 
kıat'iyetini gösterir. Ö tetiktir, ce - muahedesindenberi dünya vazi • 
vahı hazırdır, nazarı dikkati cel - yeti ve bazı şerait dıeğişmiştir. 

Ceza kanununda kızın barelie · •••ili•••• 
tine temas eden bir madde yoktur. 

ı. 

Bu ıebeple kız hakkında kanuni 
takibat yapılamıyacaktır. 

bedecek derecede zekidir. Boğazlar Türkiye arazisini iki kıs- dedi, "Benim kuvvetim oldiuğunu 
. "Harp çı~tığı takdirde Amerika ma ayırır. Bundan dolayı bu de _ söylüyorlar. Evet bu doğrudur. Be

bıte.raflık sıya.aetini muhafaza e- niz geçidinin tahkimi Türkiyenin nim anu edip de yapamıyacağım 
debilir mi?

11 
dedim. emniyeti ve müdafaası için çok e- hiçbir şey yoktur. Çünkü ben zora-

"lmkanı yok, dedi, imkanı yok.. hemmiyetlidir. O, ayni zamanda, ki ve insafsızca hareket etmek bil
Eğer harp çıkarsa, Amerikanın beynelmilel münascbatın can alı _ mem. Bence diktatör, diğerlerini 
milletler camiasında iHal ettiği cı bir unsurudur. Anahtar vaziye _ iradesine ramedendir. Ben kalple
yüksek mevki her halde müteessir tinde böyle mühim bir yer, ~er ri kazanarak hükmetmek isterim.,, 
olacaktıı-. Coğrafi vaziyetleri hangi sergüzeştçi bir mütaarrızm O (Gazi) yani (Muzaffer ol • 
ne olurıa. olsun milletler biribiri- keyfine ve merhametine bırakıla - mut) unvanını dıa ıevmez. Ona 
ne bir çok rabıtalarla bağlıdır . maz. Türkiye, muhtemel sulh bo- halk tarafından verilen ve (Türk _ 
lar.,, Atatürk dünyadaki millet· zucularmm, biribirileriyle harbet- Ierin babası) demek olan (ATA., 
leri bir aparhmanm sakinleri te - mek için boğazlardan geçmesine TÜRK) diye çağrrlmağı tercih e • 
lakki ediyor. Birletik Amerika mani olmaya mecburdur.,, Kuaur- der, istirahatte iken yüzü sert du
Cümhuriyetleri bu apertrmanın en suz smokinin altında geni! omuz - daklı ve trajiktir. Neş'eli olduğu 
lüks dairelerinde oturmaktadır. E· lan doğruldu .. "Türkiye buna asla zaman bile gözleri çelik pırılda. 
iv. •ı>artnnan, sakinlerinden ·be. - müsaade etmiyecektir.,, dedi. masını muhafaza eder. 
7.ılan tarafından ate,e veriliT1e Kamil Atatürke neden diktatör Mea'ud olup olmadıimı ıor· 
diğerlerinin yangmm tesirinden diye çairı1maktan boılanmadıimı dum: "Evet,, dedi, "Çünkü mu
kurtulmuıne. imki.n y:oktur •. Harb aorc:lum: "Ben diktatör değilim,, vaffak oldum.,, 

Eşya 

BlYI 
Piyangosu 

Pa~ara 
Taksim Stadında Saat Tam 14 de 

Macar-TürkGüreşinde 
Hükümet Murakıplan Kontrolunda 

Çekiliyor 
Plyankoda hed iye kazanamıyanlar, te•elll 
f11tı olarak hafla h;erlelndekl bir •eri 

gUretlere para•ız glreceklerdlr. 

mUkl• 
mlllf 
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~~~~~~~~~~~~ Ke~k bacak ~nayetinin 

Çok kızmıştı: Ben böqle budalaca 
elçiliğı qapamam diqerek 

uzaklaşacaktı ... 
Fa&t birçok ıavatiarda ol·\ olduiunu bil~iyorlar,. Dediiimi 
duğu g i b i bunu a a d e - kabul etmedı. 

bir tokat vurdu .. Ne hale, ue de 
yere yakışmayan bir gülü~le: 
-Yüreğini genit tut sağdıç. Şim .. 
di vaktim yok .. Reisi kurtaracağı -
mıza emin olun. ilk fırıatta sizi 
imdada çağıracağım, hazır bekle· 
yin,. Bizim kuyumcu gemide mi? 

c e vakit kazanmak, hazır· - Yaaat.. 
hklarını bitirmek i~in yapıycwdu . - fakat ben naııl olaa itin için-
F renk Süleyman o dakika bunu den çıkacaiım .• Hiç üzülmeyin ve 
l<avrayamıyordu. Hatta bu yüzden beni bekleyin! •• Çabuk dönerim .•. 
çok kızmıftı.: Reisi her halde sai olarak kurta -

Ona iyi bakın .• Ölmesin!.. . - Ben böyle budalace elçi!if racağız .. Bunun çareıini buldum •. 
Dalyan son sözlere ~aşmı~h .. yape.mam. - Nedir? Sahi mi söylüyorsun? 

Şimdi kuyumcuyu düıünecek 2a • 

nıan mı idi?. 
Diyerek uzaklaıacaktı. . Ulan Süleyman, bu it şakaya gel -
Fakat birdenbire aklına bir kur- mez •. Gözünü dört aç .• 

Frenk Süleyman tercümana yü-nazlık geldi .. Hayatında ilk oia • _ Dört değil, sekiz açtnn da 
ak il · k · · b k ru··meıı'nı· ı' ~ret etti. r ona ver en emrın a &ını v11.p • çareyi öyle uldum .. .Reisi urta • :r .... 

mayı tasarladı.. racağız .• Ondan soma isterse .• Elindeki beyaz bayıağı havaya 
Piyale Bey gitmişti.. Tercüman Frenk Süleyınan burada, Piya • kaldırdı .. Asker taflarmı:n araım • 

Y a.kub Çelebi, yanı ba§ındaki iri le Beye de, onun koca kavuklu dan geçti.. Kale kapısmm yirmi 
yarı levende çekinerek bakıyor, o- ıancak Beylerine de sunturlu bir I adım kadar ilerisine geldiği za
nun arka.da.ılığından bayağı ürkü· küfür pvuracaktı amma, yam ba· ı man durdu .. Bayrağı sağa. sola üç 
yor gibiydi.. Besbelli biı yahudi tındaki yahudi dönmesi tercüman defa salladı .. 
ıivesiyle: gö:11üne ilitti.. Bu çeşid heriflere . il d 'd' 

_,,,..Gitsek de bitiraek itimid. . · ı .., b·ı· d Kale mazga arın a gı ıp ee • 
ınanı amıyacagını ı ıyor u.. ._. .....,., 

Diye mırıldandı. Hepsini çok seçmeden olduğu !Pbi lenler oldu. 
Frenk Süleyman sordu: Piyale Beye yetiştireceğine hiç Bağrışmalar ve konufmaJar du-
-- Sen lıpanyolca biliTain deığil ·· h kt Jd ~up e yo u. . yu u .• 

••.a.1.t .. 
- Elbet ••• 
- Sormak da fazla ya • Ani\ di-

lindir .. Baıka ne bilirsin?. 
- Bir de Fransızca.. 

- ltalyanca bilmez mitin?, 
- Hayır •• 
- Ala!. Ben de onu bilirim ve 

bu suretle biribirimizin eksiğini 
tamamlarız .. Haydi baka!ım, he • 
men 1ridelim .. 

-32-
Salemonun önü a1tmıştan fazla 

Türk ıemiıiyle dolmu,tu .. En hız
lı giden bir kaç kadırga ileride ka
rakol geziyorlardı. Küçük kalita -
lar ve kırlangıçlar daha açıkl::ırda 
idiler. Ufukta hiç bir yabancı yel· 
ken gijrlinnıüyordu. 

Karaya gidenler, gelenler, küme 
lrüıne toplanarak hazan bir topu 
sürükleyen, bazan da su varillerini 
gemilere götüren, hendek, çukur 
lcuan, yol yapan binlerce Türk as
km vardı. 

CIÇCJNCO BDVDK 

Deniz Gezintisi 
···················--···· ~ıc::5} ·~~~AM ....................... . ~~ ! 
8,10 Köprü, 8,35 Üsküdar, 8,55 ~ Büyükdereden, 23,00 Beykoz,E 

Kadıköy, 9,50 Büyükada. 11,20 ~ 23,10 Yeniköy, 23,25 Kanlıca.! 
Yalova, 18,00 Yalova, 19,30 Bü- ı 23,35 Anadoluhisar, 23,50 Ar-~ 
yükada, 20,20 Kadıköy, 20,40 navutköy, 24,00 Çengelköy, 24,20! 
Köprü, 21,50 Bilyükdere, 22,45 Üsküdar, 24,35 Köpri.i... İ 

................................................................................................................ ! 

iŞTiRAK ŞARTLARI 
<!) Ellerinde iki senelik daimi okuyucu kartımız bulunanlar paraıa 

iştirak ederler. 

E) Ellerinde iki senelik daimi okuyucu kartımız bulunan okuyucula. 
rırnız yanlarında en çok dört ki,i ptirebilirler ve bunların herbiri 
için sı.!ksener kuru~ ücret verirler. (Pulu ve verg:si dahil) . 

Frenk Siileyıqan tercümanla bu 
kalabalığın (ltaaından geçti .. Dal M 

Yan Mustafa ile Sırık Ahmed ve 
arkadaşları onun Piyale Beyin ya • 

llmdan dönütünü bekliyorlardı ,. 
Halbuki o nereye ıidiyordu .. On· 
l•ra bir ,ey söylemeden ne yapa. 
ca.ktı .. Yalnız yanında Derya 
l<aptam liatiplerinden birini gö .. 
l'ÜJ)Ce bir it için gittiğini anlıunıı . 
le.rdı amma hangi it için?, 

@ Ellerinde bir ıenelik daimi okuyucu karb bulunanlar para11z itti· 
rak ederler.'! anlarında en çok iki kiti {.etirebilirler ve bunl "'\r:n her 
biri için 90 ar kurut ücret verirler. (Pulu ve vergisi dahil), 

(el Ellerinde bir aylık kupon bulunanlar (90) kuruı ücret öderler. 
(Pulu ve vergisi dahil). Bunlar yanlarında bir kiti de getirebilir· 
ler, bunun için de ayrıca 100 kuru§ öderler. 

6) Ellerinde ne davetiye ve ne de bir aybk kupon bulunmıyanlar 125 
kurut öderler. (Pulu ve vergisi dahil) 
Gezintimize iıtirak için timdiden hazırlanınız. Tam bir buçuk gün 
eilenecek ve iyi bir tatil geçirmiı olacakımız .. 

Gezintiye iştirak edecekler arasında 
ayrıca bir milsabaka tertip edilmiştir 
Oştftıralk edDırDD~a ~s@D®lill<e~<ell< ve . 

tam bDır uıeşe lçDınHdJ~ cını seknz 
saıat geçnıreceksDınlDz 

~ 

Dalyan dayanamadı .• Kota .kota 
teldi: 

- Nereye? 
- F ernando ile görü~ıneğe .. 

- Niçin?. 
- Elçiyim ..• 
- Elçi mi?. Piyale Beyin elçisi 

he. .. lhlbuki ... 
-.... Evet.. Bqk& it için, ud kendi 

iılnıiz için onun yanına gittim am• 
hla, klsmetimize bu çıktı .. Bu aa - ı 
r~yh 'herifler kestirme yolun ne 1 

SPOR POSTASTl 
Spor Postası pazartesi günleri çıkacak 
En yeni haber, e11 bitar~f yazı ve en güıel reıimler Spor 

Postalaındadrr. 
Yurdun en çok okunan bu ıpor mecmuasını Pazartesi gün

leri mutlaka alınız. 5 kuruıtur. 

esrarı anlaşılamıyor 
Esrarh cinayetler listesi, Lon
dra emniyet me kezinde bir 

hayh yekunu bulmaktadır 
Bu yılın ıubat ayınd<ı İngiltere· ( hep vudı. Bu adamın hüviyetinin 

de bir kanal içinde bulunan ba - herhalde bilinmesini iıtamiyorlar
caksız, hatsız bir ceset \ e bir tren dı. Mesela knfa, ölümün sebebini 
vagonunda bulunan kesik bacak bile gizli tutacak surette tam bir 
lardan bahsetmiştik. ustalıkla vücuttan ayrılmış, orta· 

lngilteredeki cinayetl~rin ardı Cinayet 2 - - ~ 
arası kesilmiyor. Bununla beraber dan yok edilmiştir. Görünüş çoli 
bu cinayetlerin failleri de buluna· , manalı ve heyecan ve!'icidir. Bu 
mıyor, esrarengiz cinayetler lisete ı:avallı adllmm kim olduğµnu bil
si, bugün Londra emniyet merke- miyoruz. Ölümünün ııasıl meydi\"' 
zinde hayli bir yekuna varmak- na ieldiğini de bilmiyoruz .. Fakat 
tadır. bu mesele hakkında ~ildikleri • 

lıte kesik bacak cinayetinin de miz biıe bunun bir çin:ıyet oldu • 
faili ele geçirilememİfti. . ğunu sezdiriyor. Bu adam kötü bir 

Okuyucularımızın hatırında · tasavvurun kurbanı olmuştur ... ,, 
dır ki, bu keıik bacaklı-r, bir ka · Ve itte mesele böylece kaldı. 
nalın da üzerinden g~en bir şi- Hakim soruşturmayı daha uzata -
mendifer katarında g5ıülmüştü. madı .. Çün~ söylenecek fey yok' 
Bir kağıt içerisine sarılıydı. Diz - tu. Fakat zabtıanın tahk:katı ha -
lerden itibaren kesilm~t olan bu la devam ediyor ... 
bacakların üzerindeki tüylerden, Diier taraftan lngilterenin hai"' 
sarışın bir adama ait olduğu anla- )edilememiş olan "Bavul cinayeti,, 
fılıyordu. Ve bu adamm ayakla - hali olduğu gibi durmaktadır. 
rında tuhaf bir biçimsizlik, adeta r==-======-=·:lliiClll._ ===• 
şekil bozukluğu vardı. Bunu, sıkı !! H . . . . r 
ayakkabı giyen bir adam suretin- n er g un o z d 
de tefsir etmeğe çaıı,ı~ıar ve b~n: H. Tu·· rkçe beş is 
dan bir ipucu ele geçıreceklerını ii ii 
sandılar. i= kelime =! 

Ayaklann bulundıığı~ vagon al- !İ . h 
tında yerde hafif kan lekesi bu - n 35 cı liste p 
Iunmuş, vagonlar hemen kenara H 1. - Azm - Dölen :i 
çekilerek tetkikat batlamıştı. ~i . Azmetmek - Döle.nmek • U 

S bir kanalda bir çuval i _ ı ÖRNEKLER: 1-Türk hansı-:: 
• o~rda b ,__ k f cesedi .: nın ıüvenliğini sağlamağa dölen -:il 

çerısın e acaıuız a uız :: d'k. • 
b' k ·· 1 r buldular. Cesedi bulan ır çocu - iİ 2 - Dölen ve dura başlıca kuv - ~ı 

tur- Hepıen zabıtanın tıp muaye · ~ vetlerdendir. (Sebat - Dura) i: 
neleri batladı. ij 2. - llania - Engel ~: 

Bir ıey ele geçirilemedi. Cese - H Mani - Onge • 

din parçalarının tıbbi muayenele- İl ôRNEKLER.1 1 - Yurt savgası 1 
• 1 f t .., fla alınarak ! işlerinde önümüze çıkan bütün en "!i 

rı yapı ıpl, ? ogr~. rıd d•td'k =i gelleri yıkaru:. : 
gömülme erı~e mu~aa e e 1 1 • :1 2 - Eğer bir öngeniz olmazsa i 
ten sonra adlı tahkıkat devam et- h yarın bana gelmenfai rica ederim. i 
mektedir..... ft 3 - Yurt savgasında ne engel, i 

Sön defa bu mesele üzerind~ i· i= ne önge dinleriz. ı= 
kinci sorgu yapıldı. Ve hakim hem d 3. - Malıret; - 1 - Çıkıt 

b ·· ·· ·· s· B d !! 2 - Sürüt za ıta operatorunu, 'f ermor i• (J 
· ·· ., · · ·1 1· f. · :! RNEKLERı 1 - Bu malın çı • Spılzborı yı hem sıvı '>O ıs §e mı ı: kıtı 'd' ? 1 · H neresı ır 

dinledi. • 2 - Alman piyasası mallarımız 
Zabıta operatörünün verdiği il için en iyi sürütlerden biri olmuş -ei 

malumata göre hem kafa hem ha- !I tur. il 
caklar vücuddan gayet ustaca bir S! '· - Nai.liyct, lJlazlıariyet - Ergi H 
k T İ ayrılmıştır Bunun üze - : ôRNEK: Sizinle konuşmak be • Ei 
.esı 1

h! .... ek. • d • nim için en şerefli ergilerdendir· jl 
rıne a un ıu~u ~or . u: 5. - Mecra - 1 - Yatak •I 

_ Demek ki bu kesış tarzlarr, 2 _ Akağı IJ 
sb:e bu vücudu parçala.yan ada. - ORNEKLER: ı - Nehir yatağı-P. 
mm teşrih ilminden anlayan hır nı temizlemek :! 
adam oldu~ hissini veriyor öy - 2 - Yafmur suları için akağı~~ 

1 · 1 yapmak. ı: 
e mı. ı= * 5 - Evet.... il .. . s: 

Sonra hakim sivil polis ıefine :: NOT: Gazetemize gonderılecek li 
' b 1 il • d :1 yazılarda bu kelimelerin Osman-fi 

dönerek onun u mese e zer~n e if lıcaları kullamlmamasını rica ] 
şimdiye kadar yaptığı tahkikatı :: deriz, 
Sormu .. tur Polis cefi ~imdiye ka .. ii .............................. ~······················ 

y • ;Y ' 'S .. •••••••••••••••••••••••.-.•••••••••••••••••••••••••• 

dar yüzlerce yerden soruşturduğu- ' 
malfımatm geni§lediğini, fakat 
meselenin de bununla birlikte bi· 
raz karıttığını ve araştmnaya ha
la devam ettiğini söyledi. 

Okuyucularımız !Urtuını da ha
tırlamalıdır ki, baliıettiğimiz lCa -
fasız ve bacaksız cesedin göğsün
de kadın saçı yaradılışında üç tel 
saç. l:)ulunduğunıı da bundan önce
ki tahkikatta söylenilmitti ... 

Hakim şöyle söylemiştir: 
- Netice itibarile, gayet karı -

ırk bir mekanizma olan insan vü
cudunu bu kadar itina He kesmiş 
olmaları çok dikkate deier. Zabı
ta operatörilnüiı verdiii maluma
ta l>akılırsa, bir ki~ini veya birkaç 
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Gözleri görmiyenlr1 köyünde bir evlenme merasimi 

Yugoslavyada eski muharip!er · 

KORILrERöN 
IKOVCNDrE 
Gözleri gören kızlarla 

nıes'.ud yaşıyorlar 
Bu ~öyün nüfusu sekiz yıl önce ancak 

60 kişiydi, şimdi 600 ü bulmuştur 

~ 

Dr. Ramadonov:ç 
Körlerin saadetini bildiren ha

Der ler her gün daha çoğalıyor. 
Amerikanın körlerini bir ara

:ra toplayıp, onları işe yarar birer 
adam haline getiren iki Amerika· 
1ı geçen1erde şehrimize ge1erek 

çok dikkate değer sözler söyİe· 

mişti. 

Gözleri görmiyen insanlar, ar
tık bitmiş değildir. Biz gözleri gö· 
renler, yüreklerimizin gözlerini 

Cle açarak onların insanlık değe-

rini pek ala görebilir ve kendile
rini türlü işlerde kullanabiliriz .. 

:(. ~ ~ 

Körler hakkında en meraklı 
ı ve sevinilecek bir hadis~ Yugos
lavyada olmuştur. Büyük harpte 
gözlerinin nurunu kaybetmiş genç 
muhaııripler için Belgraddan iki 
saat ötede bir köy kurmuşlardı ... 

Bu köyün adı Veternik' dir. 
Gözleri görmiyen eski muharip
lerin hepsi genç ve iyi yürekli 
kızlarla evlendirilmişle&dir. 

Veternik köyü, harpte gözleri
ni kaybetmiş muhariplerin bir a· 
rada yaşadıkları ilk yerdir. Bu dü
şünce, ilk defa Yugoslavyamın 

"Kral AleksanClr körler enstitü
ısü,, direktörü doktor Veliko Ra-

madanoviç'in kafasında doğmuş
tur. 

Doktor Raınadanoviç ve karı· 
sı, bugün Yugoslavyanın Veternik 
köyündeki otuz körün, kanlariyle 
birlikte yaşadıkları mes'ut hayatı 
kuranlarchr. 

• • • 

oynaşa koşuştukları bu malul mu
haripler köyünü ve bu köyü nasıl 
ortaya koyduğunu şöyle anlatı· 

yor: 

"- Ölen Kral Aleksandr bü
yük harpte gözlerini kaybetmiş 

eski askerlere karşı çok ilgi (ala
ka) gösteriyordu. Kendi parasının 
büyük bir kısmını onlara yardım 
için veriyordu. Bugün kendi adı· 
nı taşıyan enstitümüzü de kendisi 
kurdu. Ve bütün Yugoslavyadaki 
körler için bir merkez edindi .. 

"Kral Aleksandr'a bir teklifte 
bulundum. Modern bir köy kura· 
rak, gözlerini kaybetmiş muharip
lerimizi buraya getirip her birine 
arazi verdirmeği düşünüyordum. 
Onlar buralarda kendi düşünce

lerine göre çalışarak gene kendi 
kendilerini geçindirecek birer a
dam olacaklardı. Kral teklifimi 
uygun buldu. Gözlerini kaybetmiş 
her muharibe bir kulübe, biraz 
arazi, tohum, mefruşat, İcab eden 
sürme ve kazma aletleri verildi.,, 

"Gözleri görmiyen muharipler 
önce küçük bir çiftçi olarak işe 
başlıyacaklardı. Ortaya koyduk
ları mahsul için de piyasa hazırdı. 
Fakat Kral, ayni zamanda bun· 
ların evlenmesi lüzumunu da tak
dir ediyordu. 

Krala, bu gözleri görmiyen mu
hariplere. gelin bulmağı vadettik. 
Karımla birlikte bu işi de üzeri
mize alıyorduk.,, 

"Karımla başıbaşa verdik. Yu
gosla vyanın her yanında ilan et
meğe başladık. Harpte gözlerini 
kaybetmiş delikanlılara gelin gel· 
mek isteyen kızlar ıarıyorduk. O
tuz geline ihtiyaç vardı. Fakat çı
kan istekliler altmışı geçti.,, 

"Beni en çok hayrete düşüren 
şey, bu gelen kızların hepsinin de 
güzel olmasıydı. iyi yürekli kız· 

lar .. Her genç muharip için bir 
kız ayrrdık. Bu işde güvey olacak 

adamın kendi alacağı kızı seç
mesi meselesi mevzuubahsolamr
yordu. Sadece her kahraman de
likanlıya yaklaşarak: 

- Sana iyi bir hayat arkadaşı 
bulduk, diyorduk. 

Ve genç kıza da: 
- işte ıenin yarınki kocan! di

yorduk. Sonra hemen evlenmeleri 
yapılıyordu .. 

Doktor Ramadanoviç, şimdi "Seçimlerimizde yanlı~ dav· 
bir çok şen çocukların da, güle ranmadılımız, zamanla anlaııldı. 
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Dört süngülü askerin refakatinde olarak biz de 
başka bir kapıdan dışarı çıkarıldık ... 

Hele M. Ali yanındaki kıza baka- diğer zabitlere de veda ettik. Bi- Daha kapıdan yeni girmiş, yor' 
yım derken şekerleri ~üşürüyor, zi mülteci Rus ailesile beraber, gunluğumuzu almamıştık. Her &" 

çatal yerine kaşığı alıyor, sütlü gelen romorköre bind:rdiler. ğızdan bir ses çıkıyordu. 
kahveye çay döküyord2.. Faliat On dakika sonra ismini bil- - Hoş geldiniz! 
buna rağmen ne o, ne de ben bu diğimiz, ve taşlarını eski evleri- - lstanbulda ne v4r, ne yok? 
fırsatı kaybetmedik ve iki mizin avlularında g?rdüğümüz - Kabine düşmedi mi? 
hemşireden Maltaya çıktıktan meşhur Malta şehrine çıkmış bu- . -; Kuvayi milliyeden ne he. • 

b l k .. .. ld k lunuyorduk. her. sonra u uşma uzere coz a ı . , 
Onlar bize kalacakları yerin ad- Romorkör bir rıhtıma yanaşın- - Mustafa Kemal (Atatürk) 

resini vererek bizi arıyacaklarını 
vadettiler. Bu suretle bir bahara 

susamış olan yaşlı ı;önüllerimiz 
bir eksir yerine geçen bu macera 

da böylece kapandı, g1.tti ... 

Kahvealtı devam ederken sü -

vari bir aralık yerinden f ırlıya
ra)c koşa koşa yukarı ~ .. ktı. 

- Malta limanına. giriyoruz!,, 
Dediler. Biz de salonda kalma -
dık. Rus kızlarının koliarına g·
rerek güverteye çıktık ... 

Zırhlı, Maltanın dış limanından 
içeriye giriyordu. $.iratini ke!l
mişti. Biraz ilerledi, dutdu. Kar
şıdan küçük bir romorkör süratle 
bize doğru geliyordu. Süvari b;ze 
hazırlanmamızı ihtar etti. H . .: -
men aşağıya inerek e~11alarımtıt 
hazırladık, yükümüzü güvert,ye 

çıkardık. Bu sırada merdiven ~rı
dirilmiş, romorkör zırh~ıya yan':\~

mıştr. 

Ba~ımızdaki fesleri<"! herkes bi
zi tanıyorClu. Gemi süvarisine l-i
ze gösterdiği mihmandarlıkt~n 
dolayı uzun uzadıya teşekkür et
mek istiyorduk. Fakat ingiliıcJ 
bilmiyorduk. Gemide lir tercü

ca karşımıza çıkan lngiliz me - İstanbul hükumetine b~r ültima • 
murları bizi civardaki hir salor..a tom vermiş, doğru mu ı..llah af 

götürdüler. Güzel Rus kızları da kına? ... 
bizimle beraberdi. Ve "nların bi- - lstanbulda bizim için ne di· 
zimle beraber olmalarından en yorlar? 

ziyade memnun olan Mzim Meh- _ Gazeteniz var mı? 
met Ali idi. İkide l,:rde san'.d - Bizim çocukları gördürüı 
başkalar~ duyacaknliş gibi kula- .. ? mu. 
ğıma eğilerek: 

Dedim ya, her kafadan bir se5 
- Cemal! Bunlar bizim yanı • çıkıyordu. Ve Mehmet .~ li ile }.eıı 

mızda olduğu müddet;e Maltaya bu suallere ne cevap vereceğinıi• 
değil cehenneme bile g-iderim.,, zi bilemiyorduk. Arkadaşlar, o 
diyordu. kadar heyecanlı idiler ki onlart 

Gümrük dairesi olduğunu an - cevapsız bırakmak ta dcğru değil" 
ladığımız bu salonda ıarım saat di. Onun için hepsini sevindir ' 
kadar bekledik. Gereken muame- cek güzel güzel havad;sler uy" 
leyi yaptılar ve bize: (Kalkımz !) durmağa, hepsine eşin<!.en, dos ' 
işaretini verdiler. Burada Rus tundan, akraba ve taallukatın • 
kızlarile, ana ve babasile de ve- dan selamlar söylemeğe başla ' • dalaştık. Onlar bizden ayrılıp dık. Bu hal böyle ayak üstü belki 
gittiler. Mubafazamız için bura - bir saat kadar devam etti. Der" 
ya gönderilmiş olan d3rt süngiHü ken arkadan bir ses dl'yuldu: 
askerin refakatinde ohu·ak bi:r. de _ Yahu! Bu kadar aceleni• 
başka bir kapıdan d~şarı çıkan~- nedir? Bu iki arkadaş hemefl 
dık. geri clö:nmiy~ceklP.,. JT• ' o-ı .. ; 
Kapıda bir kamyon duruyordu. da sürgüne geldiler. Hele bıt 

Bizi ona bindirdiler, eşyalarıml'2'1 yerleril)e yerleşsinler, hepimiı 
yanımıza koydular. Süngülü as • ayrı ayrı memleketten haberler 
kerler de içeri doldu. Her taraf sorarız. 

man da yoktu. 

Bunun için arka 

güzelce kapandı. Ve kamyon ha- Şimdi bırakınız zava.!lılan ! Yot 
reket etti. Maltanın sokakların - gundurlar. Şöyle bir soluk alsııı· 

arkaya b~r dan son süratle geçiyoruz. Kam - 1 t ar.,, 
yon bir çok dönemeçleıden geçi • Bu ses Aka Gündüzün s~si, i' sürü: 

- Denk yu, denk yu !,, 
Diyerek herifin elini 

yor. Anlıyoruz ki rıhtt!ndan ol • di. 
sıktık, dukça uzak bir yere Ridiyoruz. 

On beş dakika sonra kamyon 
durdu. Kapısını açtılar .. Yere h:
dik. Büyük bir kışlanın demir 
parmaklığı önünde bulunuyor -
duk. Kışlanın avlusunda bir sürü 
insan vardı. 

Çünkü çok mes'ut oldular. Her 
evlenmede bulunuyor ve sağdıç· 
lık ediyordum. Her geline, bir ge
lin elbisesi ve bir buket veri· 
yorduk. Her güveye de bir evlen· 
me kostümü ve bir karanfil veri-

yorduk .. ,, 
"Bütün bunlar sekiz yıl öncey· 

di. O zaman köyün nüfusu yalnız 
60 kişiden ibaretti. Bugün 600 ki
şidir. 

"Çocuklardan hiç biri kör doğ
madı. Yalnız gelinlerden biri öl
dü. 

Görmiyen muharipler köyü, bü
tün Yugoslavya içinde en müref
feh ve mes'ut köylerden biridir .. ,, 

Doktor V eliko Ramadanoviç, 
Yugoslavyada hem ehliyeti, hem 
de hu büyük yardımı dolayısıyle 
herkesin sevdiği bir şahsiyet hali
ne gelmiştir. 

• Veternik köyü, BeJgraddan iki 
saat kadar ötede olduğu için bu-

rayı görmek ve eski muharipJerle 
arkadaşlık kurmak üzere Bel
graddan tanıyan tanmııyan bir 
çok kimseler de gitmektedir ... 

Tanınmış Yugoslav dokto· 
runun Londra körlük mües
seseleriyle de ilgili olması, Yu
goslavyadaki bu güzel örnekten, 
Avrupanın diğer şehirlerinde sık 

ınk bahsedilmesine imkan ver
mektedir. 

Dikkatliçe bakınca ...,nların biz
den evvel sürülen arkadaşlar ol
duğunu anladık. Onlar da bizi 
bekliyorlarmış; görür görmez ka· 
pıya doğru koşmağa başladı • 
lar. 

Biz de demir kapıd"\.n içeri gir· 
dik. işte, o zaman bir sarmaş 
dolaş faslıdır başladı. 

Burada herkes biribi:inin can 
ciğer dostu olmuştu. Evvelce ken
di memleketlerinde birbirlerile 

resmi bir surette konupnlar bu -
rada tamamen senli benli olmuş
lardı. Evvelce mevki icabı yer
den temenna ile ve tazimle karşı
ladığı zatın koluna girenler .. ls
tanbulda iken ayda yilda bir te
sadüf ettikleri halde burada ge • 
ceyi gündüzü beraber geçiren -
ler ... 

Garabet ve felaket, !ınıf, mev
ki ve rütbe farkını tamamen orta
dan kaldırmış, Malta menfilerini 

engin bir samimiyetle 'birbirlerine 
bağlamıştı. Biz, işte, böyle bir 
muhite girmiş idik. Bundan dola
yı, hepsi birer birer b:~e sarılı -
yordu. Herkesle şapur ~upur öpü
şüyorduk. Ve sualler ~ ir sağnak 

halinde üzerigıize dökülüY.orJu. 

<Devamı var) 

Şikô.qetler temenni/ er: 

--------------------Lokantacılar 

ve 
c~miyeti 

lokantacılar 
Taksim, Rumeli kebapçısı Mur 

tafa, matbaamıza gelerek §U şı

kayette bulunmuştur : 

"Bizim lokantacılar cemiyeti • 

nin bize hiç bir faydas1 doJturl' 
mamaktadır. Yaptığı iş yalnız'' 

senede 650 şer kuruş cüzdan p:ı ' 

ra.sı almaktan ibarettir. Şimdi de 
lokanta sahiplerine birer taırıi11' 

göndermişler, ve cüzdanı olınS -
yan işçilerin derhal çıkarılnıasırı• 
istemjşler. 

-
Eğer bir şey kazansak itiraz et ' 

1 
meden veririz. Fakat ne ge:ıer· 

Eskiden 90 lira kazanırken tiıııcli 
ancak 30 lira kazanıyoruz. euıı0" 
neresinden keselim de bu pa.r~f' 
verelim. 

Eskiden 15 gündebir cenıiye.ttt 
ianırdık. Şimdi böyle bir ~eyle~ 

·fe•• de yapılmıyor .. Cemiyetin yazı 
• • • • • • s1'• 

hızım ıslerımızı yoluna koyJ11 
- t 

işsiz kalırsak bize iş buJınakH · 
de• Boşu boşuna P.aramızı almak 



' 

işin şakası 
Kaç yaşında 

Veni 

Manialı kotu • 
lar için Alma;, • 
yada yeni bir 
me•ia icat edil -
miftıir. 

Bütün atlet -
leria müaaba • 
kalanla timdiye 
kadar ıördüiü · 
müs tahtad"n 
manialar yeıaıae 
konmak üaere 

Japıbm yeni .. 
kil manialar, ta· 
maınen çelikteıı 

·Ye yuvarlak ~ 
ru teklindedıı. 

Reeimde ıördu · 

iünüz sibi, ye -
re ıelen kuım 

maniayı dik tu

tabilmek için bi· 
raz kıvrıktır. U 
fak bir temuh 

manialar 

..ma denilir. Ba manialarU. iatenilen J'ilrreldiie kaldmp indire
bilecek tertibat ta nrcbr. 

Olimpiyat oyunlannc1a T8 ar anıhual mtiuhab.larcla ıimcliden 
IODra h te1dl menialarm lmDand muı icin Alm•nlarm bu yeni ica
dı, anmlu•I F. 1. A. A. atleliit komiteli Cininde, eski atletik tua· 
Pi7onlardan Heiner ]"ru.bach tarafmdan tecriibeler yapılmqtır. 
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ORMANIN KIZJYazı makinesi satıcısı iken 
Vah,i hayvanlaı- araaında ve Alrikanın balta görmemiı orman 
lartnda g~en Qfk oe kah ramanlık, heyecan, esrar ve tetkik 
romanı 

•No: 36 Yazan: Rıza Şekib 
Aslanh adam Fakih Ali ile Selimi 
oğlunun nereye gittiğini söyle-

diği için serbest bırakmıştı 
- Y aldat bir feY, yapmaz .• 
- Gelmenizi dört gözle liekli • 

yorduk. Bu köyde bulunan?arm 
hemen hepsi günahsızdır. Oğlunu
zu kaçıran Kral Medkyonun mai • 
yetinden biridir. Reis Mofyoya ge· 
tirdiler ve oda onu alıp Medkyoya 
gönderdi. isterseniz ben ve arka • 
da§ım size yardım ederiz. 

- Y ardımmız için teşekkür e -
derim.. Fakat siz burada nasıl o
luyor da bulunuyorsunuz .• 

- Biz buraya ticaret için gel • 
mi§tik .. Bir b~kanın iftirasiyle 
Mofyoya eair diiJtük .. Bugüne ka • 
dar bir kulübede hapsedilmiş bu
lunuyorduk. 

- O halde nasıl çıktff 
- Nöbetçilerimiz, kabahatsiz 

olduklannı size söylemem için ser
best bıraktılar .. Arkadaşım hala 
kulübede kapa1ıdır .. 

....._Hangi kulübedesiniz?. 
- Gerimizde kalan kulübelerin 

yirmincisinde ... 
.A.lanlı adam Fakih Aliyi öne 

diifürerek kulübeye doğru yürüdü· 
ler. 

Giderlerken Aslanlı adam soru· 
yordu?. 

- Size iftira eden kimdir? .. 
- Vehab admda >biri .. Seyahate 

beraber çıkmıt tık .• Mofyoya bü . 
tün nıallarımı zapettinlikten baş -

a1>i'Zi"'t'lc'levkif ettirdi .• 
- Şimdi nerede bu Vehab?, 
- Reiı Mofyo ile oğ':unuzu Kral 

Medkyoya gönderdi .. 
- Mof yonun Medkyoya gittiği

ni iyice biliyor musun?. 
- Kulübenin önünden aaker · 

leriylo geçerken gördük .. Oğlunuz 
da aralarındaydı. Yerlilerin Medk
yoya gittiğini söylüyorlar. 

- Ben ıordum sakladılar. 
- Korkularındandır. Ben de 

onlardan olsaydım batka türlü mü 
hareket ederdim sanki?. 

Aslanlı adam Fakih Aliye ce
vab vermedi.. Fakat bu ıuıutunda 
ona hak veren bir eda vardı .. 

Yavuzun aslanlariyle filleri ge· 
ride kalmı§lardı. Hepsi de yerle. 
rinden bir admı bile uzaklatmak 
isteği göstermiyorlar, Aslanlı ada
mın dönüşünü bekliyorlardı. 

Fakih Ali kulübenin önüne gel
dikleri ı"1Jlan: 

- işte, dedi, arkadaşım burada 
kapalı .. içeride yerli nöbetçiler • 
den de dört kişi var. 

Aılanlı a"dam kulübenin kapısı
na yakla§arak durdu ve Niyaiil Ni· 
yam diliyle: 

- Açın kapıyı, diye bağırdı. 
Kapı bir an içinde gıcırtılarla a

çıldı_ 

Niyam Niyamlı nöbetçiler kar -
şrlarmda bir aılan derisine bürün· 
rnü!, heykel vücudlu beyaz renkli 
Aslanlı adamı görünce, dilleri do 
laıarak bir kelime bile söylemek 
imkan mı bulamadılar. 

Selim, Aılanh adama ya.ki attı •. 
Yavuz Fakih Aliye onu iıaret ede
rek: 

- Arkadatmız bu mu?. 
Diye sordu. 
- Evet •. Arkadaıım .• Adı Se .. 

lim'dir •• 
Yavuz elini uzatarak Selimin o· 

muzundan yakaladı ve doıtça 

aarıtı .• Sonra: 
- Dıp.rı çıkın ..... dedi. 
Selimle Fakih Ali Aı1anlı ~da -

mm bu sözünü hemen yerine getir· 
mişlerdi. Dışarıya çıkınca Yavuz, 
Kulübenin kapısını nöbetçilerin Ü· 

zerine kapadı ve: 
- Ben emir vermeden kimse 

kulübedn çıkmayacaktır .. Kim hu· 
nu dinlemezse kendisinin param 
parça edildiğnii görecektir. 

Aslanlı adam bunu söyledikten 
sonra Selimle Fakih Alinin arası • 
na girerek on1arı kendisini sabır -
ıızhkla bekliyen harvanlarınm ya· 
nına getirdi: 

- Haydi, dedi, isterseniz be· 
nimle beraber gelin.. isterseniz 
istediğiniz yere gidin.. Size ser 
bestsiniz .• Bana oğlumun nereye 
götürüldüğünü haber veren benim 
dostumdur .. Onlara zaranın do .. 
ku.nmaz •• 

Fakih Ali beklediğine nihayet 
kavuşmuıtu .. Fakat onun Aslanlı 
adamdan beklediği yalnız bu ka • 
dar değildi. O, kendiıinin zapt· 
edilen e§yalariyle hayvanlarını ve 
kulübeye kapatıldıklarını tahmin 
ettiği adamlarmı kurtarmak arzu
sundaydı .. 
- Sizden, dedi, bir §eY daha iı· 
teyeceğim .• Bu bize yapacağınız 

en büyük dostluk olacaktır .• Mof • 
yo bütün eşyalarımla hayvanları· 
mı ve bu arada adamlarımı da 
aldı. Bunların bir yerde kapalı ol
duklnrmı sanıyorum .. Bize bunları 
bulmamız için yardım eder miıi • 
niz?. 

- Size yardım etmek isterdim. 
Fakat kaybedecek vaktim yok .. 
Bunu siz e1de edebilirainiz.. Size 
yardım için ancak hayvanlarım -
dan biriıini bırakabilirim. O da 
biraz hasta olan (Ağa) dır, O, si· 
zin i9inizi gördükten ıonra orma . 
na döner. Bizimle gelmemesi ken· 
diıi için daha iyi olacak. 

- Buna da tefekkür ederiz .. 
Kulübeleri açmada bize yardım e
der. 

Aslanlı adam Ağa dediği filini 
çağırdı. Ve ona Fakif Alinin ar 
kasından gitmesini İ§aret etti. 

Selimle Fakih Ali Aılanlı adam· 
dan aynlırken Ağa da Fakih Aliyi 
takib ediyordu. 
Fakih Ali yalnız hayvanları et ya 
aını ve adamlarım yeniden ele 
geçirmekle ka1madı. Korkuların • 
dan kulübelerinden çıkmaya ce • 
ıaret edemeyen yerlilerin fildiıi 
darbelerine uğrayarak içeride 
mevcud olanlarının hepsini hay .. 
Yanlarının sırtına yükledi ve öğle 
\Takti yaklaşırken yükünü tutmut 
olduğu halde köydett ayrıldı. 

15 
MEDKYONUN BAYRAMI 

Ha§metlu Kral MedJcyonun 
bayramı vardı.. Reis Mofyonun 
getirdiği Aslan1ı hükümdarm oğlu 
Süleyman karşısında idi. 

Hokkabaz tavırlariyle net' esini 
KÖstennekten zevk duyan Medkyo, 
ıihirbaz Kifonun taklabanlıkları 
kart11ında Marayı affettiğini .ay. 
lemi! ve onu Kata ile evlendinne • 
ye karar verdjini bildimıiıti. 

< DevMU ııar) 

aktör olan adam 
Bir telef on konuşmasından sonra 

nasıl meşhur ve zengin oldn? 
-ALLO! ... 
Altyanmı he.men söylemiyelim .. 

Fakat böyle bir seslo ha.ılıyan 
bir telefon konuımuı bir adamı 
milyonlarca liraya götürmüştür. 

Talihin, hazan bir telefonun İ· 
çinden ıesleneceğini dütünmek 
lazımdır. 

Bir telefon konuşmasının milyo
ner ettiği adam, bütün dünyaca 
çok iyi tanınmış tiyatro ve sinema 
aktörü V arner Bakster' dir. 

Varner Babter' e, bugün bir 
mektup yazmak icap etse, buna 
adres olarak yalnız "Amerikada 
Varner Bakster,, demek yetişir .. 
Postacı hemen bulur, kendisine 
verir. 

Hatta daha ileri giderek bir 
zarfın üzerine bir defa yalnız 
Baksterin resmini koymak bile 
kafi gelmiştir ..• 

Bu hale gelinciye Ka.dar türlü 
sıkıntılar çeken, Vamer Bakster'i. 
bir başka kimseyle karı§tırmaları
na hiç imkan yoktur, denebilir. 

!'$ 11' #(. 

Fakat, bu tepeye nuıl çıktı? .. 
Kendisini milyoner eden meşhur 
telefon konuşmasına gelmeden ön 
ce, bu Amerikalı aktörün geçir<li
ii hayat pek merakhdrr. 

Az çok büyüdüğü vakit bir ya
zı makinesi kumpanyasında çaht· 
mağa baılamıf, sonra buranın 
gezgin ıatıc111 olmuştu. Fakat gö
zü tiyatrodaydı .. Kolombus' da bu
lunduğu sıralarda bir tiyatronun 

kapısı eşiğini adeti aşınduıyor -
du.. Nihayet, birçok tiyatro me • 
raklılarının iş almasına sebep olan 

meşhur fırsat başgösterdi. Şu • 
meyker ismindeki tanınmıt dan · 
söz ve şarkıcının gene danseden 
ve §ar1Cı söyliyen erke\! arkadaşı 
bir akşam düşüp ayağmı kmnıttı. 
Şumeyker Varner Baksterin 'dur
madan gidip gelCliği tiyatroda nu
maralarım gösteriyordu. Fırsat bu 
fırsat ... Bakster ite talip oldu. 

Kız kendisini beğendi. Ve kü
çük bir tecrübeden ~nra ite baş· 
)adılar. 

Tam dört ay böyle da.nsör ola
rak sahnede göründü .• 

"' .. " 
Filmlerinin birçoğunu gördü • 

ğümüz Varner Bak.ster, sonra ha -
kiki temsil hayatına ginnif, önce 
haftada elli liradan ücret almağa 
başlamı,tır. Daha sonra ücreti 70 

liraya çıkmııtır. 
Fakat Bakster için 1:).ı para hiç

ti. 1914 de Holiwda gitti. Sine· 
madn it ararken gene 6yatroya gi
rebilmiş ve annesini de yanına ça
ğırarak, uzun müddet ÇQk sıkıntı· 
lı bir hayat geçirmiılerr:ir ... 

... il> 

Fakat bu sırada şimdiki mil • 
yonlarına ortak olan k"nsım ıeç • 
mi,tir. 

Girdiği tiyatroda Vunfred Bray 
son i11imli kıza raslamıştır. 

Dört yıl bu kızla b<Jraber ça • 
Irımıılar, sonra NevyoTkta evlen .. 
miş1erdir .. 

Bu vakit çalıthiı tiy•tro kum
panyası da Nevyorka gelmiş bulu-

nuyordu. işlerin berbatlığı ıon kiler pek merakhdır.Rut Blekbörn 
haddine varmıştı. Doroti F ovset isimli bu iki kız tam 

Bakıter tekrar Holivuda dön· dört yıl Varner Bakste; ile arka· 
dü. Ve bu defa film dünya.unda daıça mektuplaımıılar, birçok 
ilk itini aldı. İyi roller oynadı, mevzular üzerinde münakaıalar 
fakat hakiki muvaffikıyete henüz yapmıılardır. 
varamamıştı. Bu kızlar timdi en mesut daki-

Daha parlak rolleri baıka ak- kalarını yaııyorlar. S:ın'atini çok 
törlere kaptırmıfh... beğendikleri Amerikalı artist Var· 

,. ~ • ner Baksterin yanına gitmek fır-

Bundan &onra Varner Bakster satını bulmuılardır. Birçok Av
bir daha Nevyorka gelmit, tekrar rupahlar gibi, paraaınn:. bir kıs· 
Holivuda dönmüt, bir küçük ev mmı biriktirerek hayatında bir de
satın almıı, hakiki muv-cıffakiyete fa olsun seyahat etmeğ1 dütünen 
erme fırsatlarını araıtmnıı, niha· bu iki kız, lazım geldiği kadar pa· 
yet umutsuzluğa düşerek sinema· ra elde edince, Amerikaya git
dan da, tiyatrodan da vazgeçerek mitler ve Varner Bakat'!rİ, bu dört 
başka işe başvurmağa karar ver- senelik ~ektup arkadaıını gör-
mİ!tir. mütlerdir. 

Satıcılık İ§İnde ustahğı vardı. Vamer Bakster onlara bir öğ· 
Böylece, zaten kendisine birkaç le yemeği vermit, ıonr~ alıp stüd· 
defa teklif edilmit olan otomobil yoya götürere1C, henüz ~evirmekte 
satıcılığı yapmağı düıü~dü... !~?autres 11bı U!UIJ!J ı~q ~np10 

- Ne yapacağım, d!yordu .. Is- seyrettirmittir... 
1 

tediğim mevkie varmadıktan son
ra ne yapacağım? 

Bir gün fapkasını aUı. Evinin K • • ı • • • • k 
bahçe kapısını açtı. Bahçeyi dışa- 0 Y Un Un ça f I 
nya doğru yarı yürümüJ, yürüme- • • • • 
mişti ki odasından do~ru telefon gıymemesı ıçın 
zilin~n çalındığını it itti. çare aran 1 yor 

lçınden: 
- Off .. diyordu. Kimbilir kim-

dir .. Cevap vermesem ne olur? 
Bir kaç adım yürüdu. 
Zil gene çaldı. 
Bakster bu defa nasılsa tekrar 

geri döndü ve telefon başına gele
rek kulaklığı kulağına yerleştir
di. 

- Allo! Mister Bakster mi? 
- Evet .. Ne istiyorsunuz? 
- Burası F oks stüdyosu .. Dur· 

madan geliniz? 
1(. .,. • 

Bakster telefonu 1Capatma"dan 
bu çağırmanın sebebini de öğren
mek istedi. 

Şu cevabı verdiler: 
- Hemen geliniz •.• "Eski ~ri

zond,, filmindeki bat erkek rolü· 
nü sizinle bir deneyeceğiz •• 

Tuhaf ıeyl 

HükUnıetin deri sanayiini ge " 
nişletmeli ve korumak'. üzere bazı 
tedbirler alacağı söylenmektedir. 
Bu it için ıimdilik başlıca deri ve 
smai müıtaliselatın nakliyat tari · 
felerini ucuzlatmak, hüldimetçe 

satın alınacak'. "derilerin yerli malı 
olmasmm tercihini temin etmek 
ve ham deri istihlakini azaltmak 
'Ve köylünün çarık giymesinin önü· 
ne geçmek iş1erile uğraşılacaktu. 

Sümer Bank bir senedenberi 
köylüye ucuz ayakkalit temini iti· 
le uğraşmaktadır. Celi! Bayarın 
Rusya ıeyaliatinde kendisine re • 
fakat edecek olan Sümer Banli 
Genel Direktörü Nurullah Esat 
Rusyada bu it üzerinde tetkikat.ta 
b'ulunacaktrr. Aynca ucuz elıbise
lerin daha ziyad~. ucuztaınuı iti" 
le de uğraıılacakbr. 

Varner Bakıter bu roi için Raul -o--

Va!ı i~imli bi~ aktö~ü.n önceden Afyon meselesi 
ıeçılmıı oldugunu bıhvordu. Bu 
film çok büyük bir f ilrndi. Acaba 
bu adam niçin oynamryClrdu? Dü
tüncelerle gitti. T ecri!beıi yapıl· 
'dı. Kendi11ini yüksek, pek yüksek 
bir parayla aldılar. ite baıladı. 
Ve öğrendi ki, kendiıinden önce
ki aktör Rau1 Valt bir otom':>bil 
hadisesinde yüzünün üzt-rinde kı
rılan camlar dolayııiyle biitün "1-
zelliğini, gençlik göriinü~ünü kay. 
betmit, mahvolmuıtur ... 

Girit, o giriı ... 
Varner Bakster, ar'dlara11 Jie

ıilmiyen mektuplar almaia bqla
dı. 

MüıteJarlar komisyonu afyon 
ticaretinin ıon duruma liakkmd• 

' görüımeler yapmak üzere topla • 
nacaktır. Bu toplantıda iç ve cbt 
afyon ticaretimizde görülen bütün 
yolıuzluklann ortadan kallanas• 
için ne gibi tedbirler ahnma11 Ji· 
zımgeleceği tesbit edilecek ve bir 
rapor halinde Bakanlal' Heyetine 
verilecektir. 
Uyuıturucu maddelel' inhisarı 

Genel Direktörü Ali Sami bütiitl 
bu pürüzlerin ortadan kalkaea.fl .. 
nı tö7lenıektedir. · 

Kimi kendisini Franaız, kimi 
Meksikalı zannediyordu. Halbu. IJm------------ıırı 
ki bu esmer genç adam, haliı A
merikalıdır. Doğrusunn ararsa
nız, baba tarafından lngiliz, ana 
tarafrn'dan Skoçtur. 

• • • 

KUPON 
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Kendisine mektup gönderen1er 
arasında iki I.:ondralı genç kızın- ._ _____ m:ı1 ______ ... 
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~a~nuk öğütıerı: Kartal Oğullarının ülkesi 
K~lp rahat~ızlı!'la!ı ARNA VUTILU KT A 
daıma tehlikelı mı? 

No.4 Türkçeye çeviren: A. EKREM 
Elli yqını aım11 bir kadın Tıka baıa yemek, sıhhatli a- ----------------------------- ------------

damlar için bile zararlıdır. Hele Bı·r a Jamı bıçaklamak, sa Jece veya erkek kalbi etrafında ağrı 
ve sızı duydu mu akit batından 
gider, hemen kalp hastalığına 
uğramıı olduğu hükmünü baıb -
rır. 

kalbi rahatsız olanlar yemekte U ~ U ~ 
daiına itidal göatermeH ve yemek 

=~;ü~:~~1·;.:~e;:: nezaketsizlik sa_qılır, okadar ! 
Bu gibi ağrıların en çoğunun 

kalp hastalıklarından :)eriye gel
ınediğini hemen bütün doktorlar 
ıöyl~mektedir~er. 

Midede ve bağıraaMarda ıaz, 
yel yahut her hangi bir ' hazim -
sizlik hadisesi bu gibi ağnlarır 

başlıca sebebidir. 
lnaanlar, yürek haıtalıkların -

dan acaba niçin bu kadar kork -
tnaki.adırlar? Doktorluk bilgisi -
nin bu kadar :lerlemem.iı olduğu 
çağlarda kalp hastalıklarından 
korirmakta herkesin hakkı vardı, 
çünkü kalbin hiç ıakaaı yoktur. 
Hemen götürüverir, ya'nut ta, bü
tün hayatı müc!deti11cc jnsanı alil 
yapar. 

Ancak modern bilg:nin nurlu 
çağında böyle bir korlrn gülünç -
tür. 

Aksak kapaklı ( vahr) bir kalp 
hile, lüzumu veçhile itina ıördü
ğü takdirde bayatm sonuna ka -
dar normal işlerini görtir. 

Kalplerinde bozukbk olduğu -
nun farkına bile varmadan bü -
tün idınan ve yarı,larnn hiç. bir 
rahatsızlık duymaksızm yapan 
bir çok atletler görülmüıtür. 

Bu da kalbin valv bozukluk 
"e rahatsızlıklarına kutı ken -
dini ne dereceye kada!' tanzim e
debileceğini meydana koymak -

tadır. 

par. Banaklar daima itler bir 
halde bulundurulmalı, katiyen 
pekliğe meydan verilmemeli ve 
tazyiki azaltmak için hiç olmaz-
1& iki haf tada bir müshH alınma
lıdır. 

İnatçı ka.bız çekeder de iki 
günde bir yatmadan enel yarım 
tatlı kaıığı manganezi aldık~a .. ı 
takdirde çok f aydaıını görecek -
lerdir. 

Her aün muntazam egzer1i2 -
ler yapılmalıdır. Çünki' egzerai -
umumi ıağlığı iyi bir vaziyette 
bulunduracağı gibi, ka1bin ten -
belliğine de müsaade etmez. 
N~ kadar egzersiz vspabilece

ğiniz meeelesini de kalbin göste -
receii arızalar tayin ~der. Eğer 
her gün yaptığınız egzersizlere 
rağmen kalpte hiçbir arıza yokıa, 
demek ki emniyettesini7, yoraun • 
luk 'Ye halsizlik duyarsanız f1t.zla 
ileri)'e ıitmit olduğunuz anlat.lır. 
Kalp kapaklarında rahatsızlıkla -
rı olanlar geceleri on nat yatakta 
kalma.lıdrrlar. 

Görüyonunuz ya kalp haatalık
ları bile pek o kadar korkunç ve 
insanları ümitsizliğe dütürecek 
gibi delil imiı ! 

Hasta olanlar eneli korkuyu 
akdlanndan silerek maneviyat
larını kuvvetleıtirmel~dirler. 

Doktor 
'Bozuk bir kapak '(valv) adam :...,_----.......---~--~...---ı 

akıllı kapanm~z; r.y!e ki bip Yunan krahnın 
bozulduğu zaman, umu:nl ce-re -

yana gitmesi lazım ge!en kanın so·· yledikleri 
bir ;.ısmı geriye sızar ve nesiçle-
re varmaz. "ben Yunanlstanı 

Kalp bu aksaklı~ı. gidermek.i-. biç bir zaman nıalım 
çin kendi adalelerının hacmını madım 
büyütür daha kuvvetleıir ve böy- . say . " 
ı uh 1.f letl ı · 1' Atina, 20 - Eski Yı:nan kralı ece m te ı a ere e verıt ı . " .. . 

·k d k ·· d · Yorgı Eko do la Grea,. gazetesı-
ını tar a an gon er:!'. . : .. .. nl 

K lb- k a· L. d m mn clirektörune Londrada fU a-a ı a sıyor ıye nr a a 
kendini hareketsizlife mahkUm rı aöylemittir: 
ede':' yahut bütün haytı\mı yatak- - Yunaniatana dönmem ihti -
ta g~irmeğe kalkıtır59, kalp git- malini dütündüğüm zamal'!- bilhas
tikçe kuvvetini kaybe-!er ve müm ta zihnimi birçok meıeleler kur -
kün olduğu kadar a~ l' gönneie calıyCJr: Siyasal hayatta ıükun 
başlar. ve serbestliii naııl iade edebilece-

Bu zayıflamı§ vazive~te, kalpte ğiz? 
hiç bir arıza olmıyal,;lir, ancak Kralın aiyua yapmadığı ve yap 
ani olan bir heyecan yahut bir JDIJK&iı n bütün partilerin üs -
\r\icut durgunluğu ~erhal rahatsız timde kalacağı fikrini halk arasın
lık -vererek , kalp bu g:bi vaziye- da yaymak nasıl kabil olacaktır? 
te kendini uyduruncayo kadar Halk arasında bu fikir kuvvet
ıoluk tıkanıklığı ve göğiia dar - lendiği, memleketin unıurları ara
lığı gibi arızalar olur. unda tam bir anlatma haııl oldu-

1,te bunun içindir ki Valv ra - la takdinle kralm vazifeıi kolay
hatsızlıklarından muzta.rip olan • latmlf' olacaktır. 
lan hareketsizliie ve yatap malı Ahi takdirde, membket bu va
kuın etmek kadar ldit;? bir iı yok- aiyetteyken, partiler birbirlerinin 
tur. Yalnız kalpleri bu analara tam düpnam bulunuyorken kral 
karşı kendiliklerinden tedbir ala- ne yapabilir? 
illııyan hastaları yatai• yatumalı- 'Kcnalduium vatanım Yunanis-
dır. tam ben 'hiçbir zaman şahsi ma -
Yalnız kalpleri rahabız olanlar hm addetmem. Ve bu mala tekrar 

değil, fakat vücutlılrı 1>üyiik yor- ..Jıip olmak gibi bir dütünce de 
i\lnluklara alqık o1mıJanlar da healemiyorum. 
dikkatli davranmak mecburiyetin Yunanistan llıenim vatanımdır. 
dedirler. Kendilerini y&ftf J& - Bu ıebeple ommla alakadar ol
"aı ve mütemadi ~erle maktayım.,, 
•lıttırmıı olanlar ıidd~li. hare - -----------::=:-
ketler ve an1 yorgunluklardan ,._ r--· ... H-A ... EB_R ... - .. 1 
kınmalıdır. Kalpleri bcnk olan - : 
J,. • • '---·ı b" t kı ka·ıd~ ve lttanbulun en çok satılan ha·! 
~r ıçın 1.HUı ır a m • ti"' 1 : 

egzersizler vardır. BuılJar birden kikt akf&ID ıazetesidır. a ... n a ·5 

Çevrenin ıeasizliği, sakız gibi 
beyaz ve sabun kokan yatak ç.ar
!afları bize deliksiz bir uyku ver
di. 

Ertesi sabah para vermeğe dav 
randık. Bektatiler para sözünü i
ıitınek bile istemediler. Zaten bu 
mezhebin misafirperverliği dille
re destan olmuı bir i.detmiı. 

Paraya davrandığımız zaman, 
bize bir kaç bekta§i vec:izesi söy
lediler. Ne yazık ki hepıini aklım 
da tutamadım. Bir iki tanesi ga
liba §Öyle bir mi.na ;fade edi -
yordu: 

"Batkaları açken, senin tok ol
man günahtır.,, 

"B8.§kalanna iyilik yapmak -
tan çekinirken züht ve takva id
dia etmek günahtır.,, ... 

Ayrılrrken Süleyman babanın 
hayır dualannı aldık. 

O ıün dağın y~cında set 
aet duran ve gittikçe sıklatan zey
tinlikler içinden yol alarak deni
ze doğru inmeğe batladık. 

Sa.ranta ıehrini görmeğe batla
yınca, havada yaprak ve dallar İ· 
çine kurulmuı bir k~'kle karıı
laıtrk. Otomobili durdurarak fU 
havai köşke çıkmak istedik. U
zun merdivenleri tırmandık. içe -
ride bütün gün tek ba2ma bekli
yen ve zeytinlikleri gözetliyen 
be}tçi ile çene çalarak manzara • 
nm güzelliğine hayran olduk. 

Bir kabalık'yüzün-
den aıtı yıl hapis 

Çeneler i,ledikçe, zeytin bekçi
si arkadaıhğmı artbr<lr altı yıl 
hapisten sonra çıkan bir adam i
çin burasının iyi bir ıığınak ol • 
duğunu söyliyerek: 

- Bir adama karşı ! .. allalık et
tim diye altı seneye hüküm giy -
miıtim ! Dedi. 

Buna aklımız ermem!§tİ: 
- Kabalık için aite yıl hapis 

cezası ha?! .• 

Sözleri ağzımızdan ç:ktı. 
Yapraklar arasında oturan a

dam sadece: 

- Öyle ya dedi. Bir adama 
kar§ı kabalık ettiğim için altı yıl 
bapae tıkıldım. Bu adamdan dul 
kalan kadının karde!i de bana 
ka11ı kaba davranmak iıtiyor. 

Adriyatik kıyısında timale doğ 
ru Saranda limanı ile Vlona ara-

Şu afır yiilılerin altında inliyen kadınlara bakın/ 
Evi gePnJirmelı iP,. ~alıfan yalnız kadın değildir. Arnavut nlıelıla 
de paylarına diifm ifleri •eve seve yaparlar. 'Arnavutlukta &~İm 

çok zor olduğandan erkek, kadın herke• ralqır. 

smda yol çok güzel ve alakaya 
değer.. Bu yol, zeytinlikler, çam 
ormanları ve kqmlu plajlar ara -
sından 200 kilometre kadar zil( -
zak uzanır, ve yüksek yerlerde 
göz önüne adeta tayyareden görü 
]üyormuı gibi bir manzara serer. 

Temmuz ayının öğle güneti al
tında boyuna kotuyoruz. Şimdi 
mükemmel bir tabii limanın çev
resini yarı dolaştık. Burası bom 
bo! duruyor, tecim (ticaret) ve 
gemi bekliyor. 

Az sonra bir zeytinliğin serin 
gölgeliğine ıığmarak öğle yeme
ğimizi yedik. Gözümü:rün altmda 
koyu mavi Adriyatik denizi bir 
çar§af gibi pürüz.süz ve hareket
siz gerilmiş; üstünde bir yelken 
gemisi bile yok ... 

Gün batmağa ba,ladı. Himara 
dağmm eteğinden yukarıya doğ
ru tırmanıyoruz. Tepeye vardık. 
Serin çam ormanlarının içinden 
gene yokuı a§ağı sürerek: kıyıya 
indik ve uzun :.!aman deniz koku
sunu içimize çeke çeke Vlonaya 
geldik. 

Arnavutlukta su 
zenglnllkt:ir 

iki gün daha yolculukta ge
ç.irdikten sonra Berat ve Elhas-

ıana erİ§tik. Dağlar artık uzak -
larda kalmıttı. Sürü sürü sığırla
nn otlad•ğı genif ovalardayız. 

Buralarda ıık aık meyva ağaçla
rile ka11ılqıyoruz. Bu ovada kü
çük, fakat çok i1lek iki ırmak 
alanaktadır. 

Amavutlukta su. servetin hiç 
ıüpheaiz ta kendiıidir. Ülkede 
a.ncak kısmen, o da mewim mev
ıim aeyrü sefere müsait olan iki 
ırmak var. 

Kıım dağlardan ~lgmca \ll}Qp 
ziyan olan aeller, yazm da kunı
yan dere yatakları Arna~luğun 
bqbca ıu dertleridir .. 

Burada yapılacak sun'I söller, 
ülkeyi ihya edecektir. Köprü ol
madığı için sal üstünde otomo· 
bilimizle birlikte ırmağın karıı 
yakasına geçmiı tam hızla ilerli
yorduk. Yolun ortasına dikilen 
bir delikanlı durmamız için iıa • 

retler yaptı. Durduk. arabaya yak. 
laıınca küstah bir tavırla kendi • 

sini Berata kadar ıö!iimıemizi 

söyledi. 

Berat ise I>ulunduğumuz yer· 

den tam dört saat uzaktı. Orada 

geçmekte olan bot öküz arabala
rından birile bedavadan gidebi. 
lirdi. Sorduk: 

- Ne diye aeni Berata götü • 
recek miıiz? 

Kaba kaba güldü ve yükıek 

sesle cevap verdi : 
- Niçin mi? Ben bh beyzade

yim de onun için! 

Bizim çenesi dii!ük toför ite 

müdahale elti. Ona bağıra çağıra 

bir ~eyler söyledikten aonrlt. ga
za bastığı gibi gene yola düzül -
dülc. Aradan epi geçti Şoför sırı

tarak: 

- Beyzadeye ne dediğimi bili
yor musunuz? Sizin yabancı bir 

devlet elçisi olduğunuzu ve ki -

riıi kmp uzaklaımasını öğütle 

dim. 
itte Arnavutlukta yüz yıllar

danberi her türlü imtiyazlardan 
istifade ederek yaıam~kta . olan 
bir soysal cemaatle, daha doğru-

bire gelen cismani ve manevi yor rmı HABER,e verenler kare·,= 
da derler Arnavutlukta sarraçlık ol.tlukça üerlemiıtir. '.At eğerleri ve hayoan 

~nluk1ardan ve heyecanlar n 1 _....:.. ....... _ .. _ ..................... :.. semerleri hep_ verlidir. 

111 derebeylerile ilk temaaımız 
böyle olmuf tu. 

• (Devamı t1ar). 
qs:malıdır. - " 
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Yirmi beş çocuk 
kahraman 

Sandey Ekıpreı gazetesinde 
01..-1ınduğuna göre; 1914 de Avus
turyalıların Belgrad üzerine yürü
mesi esnasında on ikiıer Yatında
ki yirmi beş mektep çocuğu· da 
şehri müdafaa için gönüllü ola
rak çıkmıılardı. 

Bugün Belgradın eski Fali Me
odan istihkamlarının olduğu yer· 
de itçiler, toprak kazmaları ııra
snıda yirmi heı küçük iıkelet bul
mutlardır. Bu iıkeletler çocuk 
kahramanların iıkeletleriydi. 

Bu yirmi bet küçük kahraman, 
töc-enle ( merasi.mle) aıker mezar
lrğına gömüle~ektir . 

--o--

Girit'te yeni bir 
· isyan bastırddı 

A!ina, 20 - Yunan trduıun
da tasfiyeler yapılmaktadir. Son 
isyanla uzaktan yakm.'an ;!gile
ri (alakaları) görünJl:ğünden bir 
çok Giritli küçük zabitler, ordu -
dan çıkarılmak isteıam;ıtir. 

Bunun üzerine bu z,J,itler, iı
yana kalkıtmıılar, f&kst lıükG -
met kuvvetleri tarafından bu ha

. reket bastırılmıştır. 
---o--

aomrükçe verilmiyen muşambalar 

Kö1>rii altında ''İstanbul yeni 
iş muşamba kiralayıcısı,, Cemal 
gönderdiği bir mekturta diyor ki: 

"Bir tüccarımız, Romanya yoliy-. 

le Viyanaya fındık gönderiyordu •. 

Benden altı mupmba istedi, huri -
ları mallarmm üstüne örtecekti .• 
Muameleaini yaptırarak verdim .•. 

Bana verilen 20 - 5 - 935 tarih ve 
-20-41-43 beyannameye mupmba 

arın tekrar getirileceği ve marka

lan yazıldı. 

UCUZCA 
Sablık F otojraf Makineıi 

Kontena Nete) 6.5 X 9 

Cilalı sarı tik ağacından. körü· 

iü sarı metinden, açılma ve ka 

panma tertibat• ıayet pratik ve 

f evkalide kullanıtlı çok tık ve he

men hemen hiç kullandmamıt bir 

fotoğraf makinesi satılıktır. Şasisi, 

filmpak psiıi ve çantası mevcut· 

tur. 
Makine büyüklütfi: 6,5 X 9 

Objektif: 1: 4,5 Zais tesar. 
Satın alınış flati: 85 lira. 

Sabş fiati: 50 Ura. 
Ayrıca bir de telemetr 

tstiyen~ makine ile beraber 
şartile A liraya verilir. 

4,6 x 6 lka Bebe 

vardır. 

alması 

Objektif 1 : 4,5 Zaiı teaar 
Çok kullanııh, kullamlmJJhl'. 
Alış fiati so liradır. 
3 nikel ca~ pşisi, fllmpak pşisl 

ve çantasiyle beraber 30 liraya ve
rilecektir. Aynca Herbiri 2 şer lira kıy· 

HABER - Akpm Postası 

Vapurculuk 
fORK ANONiM ŞiRKETi 

lstanbul Acentalıfı 
Liman han, Telefon: ~25 

Trabzon yolu 
AKSU vapuru 23 Hazirar. 

PAZAR ıaat 20 de Rizeyf 
kadar 

Mersin yolu 
GERZE vapuru 23 Haziran 

PAZAR saat 10 da Menine 
kadar. 

21 H AZIRAN - 1935 

'• POLONEZ • 
Köyüne otobüs Servısıerı 

Kadıköyünden Polonez\kövone 
Her cümartesi ıaat 17 de hareket eder. Biletlerinizi bir ıün ev. 

velden tedarik ediniz. . 
Müracaat yeri: Kadık?ty Sahibinin Seıi ıramofon mağa::a11. 

--- Telefon: 60468 ----· 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttıma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Mektebe 936 sene•• Mayıs nihayetine kadar lüzuma ulan 6000 
kilo ıadeyağ 8 - 7 - !'35 tarihin de kapalı zarf ile eksiltmeye konul· 
muıtur. Beher kilosunun tahmini fiatı 85 kurut ve mecmu bede~İ 

••••••••••••••aı::. 5100 lira ve birinci pey J,>Aıaaı 3S3 liradır. Eksiltme saat ~5 de }"&pı· 
ç 
1 
L 
L 
E 
R 

L lacağından isteklilerin mektuplarını ıaat 14 e kadar arttırma ve ek· 
E ıiltme kanununun 2 n~i ve 3 üncü maddelerinde yazılı bciıelerle ve 
K kanunu mezkurun 32 inci madde sinde yazılı tekilde bt'll~i ıün ve 
E saate kadar komisyon batkanhğına ve ıartnameleri görmek için de 
L hergün komiıyona müracaatları ilan olunur. (3468) 

E 
R 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19.ca tertip 3.cü keşide 11 7 emmazdadır 

Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle ( 20.000) liralık mükafat vardır ... 
Kanzuk eczanesi müstahzaratından: 

BALSAMIN EKsıaı Bel soğukluğu ve Frengi' ye 
Yüzdeki çilleri ve lekeleri alır. Si· 

vileeleri yok eder. Tıraştan sonra di
de latif bir tazelik ve serinlik verir. 

Yakalanmamak için en iyi çare, 21 eenedenberi bu hutallktann tedaft. 
siyle qğraşan Dr. A. KUTIEL'in tertip ettlif (NEOPROTEKTIN) illeıdır 
Yakında piyasaya çıkanlaeakbr. 

metinde olan 9 cam şqisl daha mev-

;:;::eri~;:.yen lere bu pşiler ı2 lf. Dr. A. Kutie[ 1 D kt Ah tA 
müracaat yeri Ankara caddesi Karakay Topçular atddc-ıi No. 33 0 or me Sim 
cvakrt Kitaphanesi> dir. • Ortako••y ŞHa yurdu Yet/inci iaa memurlaiundan: 

-- B Q R S A Mahcuz olup paraya çevrilme • 

ı hz,ıannd:ı flldıı ıeıreıı 'llanlar üze· 
inde 20 6-9~5· dt muamek KÖrenler· 
dir. I Raıcamlır kapanış tlıtlannı ıösterir 

sine karar verilen ev 

25/ 6/ 935 tarihine tesadüf 
eıyuı 

eden 

sah günü saat 13 den 14 de kadaT 

Tramvay yola. Muallim Nad cad. No 116: 
lstanbulun en lrfizel yerinde •eniı bir park ortamda her tirli urf 

ı\onforu haiz çok temiz, fiyattan çok ehven ve kadın erkek her ttlrltl 
ltastalara açık hastahane. 

Muşambalar timdi gümriiie gel
di, fakat bana verilmiyor. Halbu · 

M gümrük tarife kanunu mucibin • 

ce gümrüksüz olarak bana Yl!ril · 
meıi lazımdır. Derdimi kime an. ll:===="=u=k:;;;u_t=(i;;;;:S=a=t;....ıt.:..;)===:ıı 

• Vl\H• 

birinci açık arttırma ıuretile Or 
taköyde Vatman sokai !lda 11 nu-

Yatak fiyatlan Ud liradan itibarenl 
Doğum ve kadın amellyatlanyle apandisit, fitık, buur " bana • Londu fılO , - ıs. -

)atayım?.,, * Nnyor~ ıu- * Mı-:lrı • '6 -
• Parls 169. - * Berlln 43, -
• Mlltnıı 204, - • Vırş0u 

lJenzer ameliyeler için hususi, fiyatlar, arzu edene fiyat Uatell ft 
maralı hanede sablacağından ta· bro,ur gönderilir. Telefon: ('2221) 

~4. -
• Brtllı:se 81, - • Badapeşı • • s. - lip olanların mahall:n.ie hazır U -.ı 11111 m1111ma::na--••-•••••••••••••

DOKTOR 

Kemal özsan 
Urolog - Operatör 

Bevliye MUtehauıaı 
Krakög - Ekselıiyor mağazaı 

11anında. Her oün öjleden aonra 
2 - den 8 • e kadar- Tel: 41236 

Satllk mobilya 

• Atlaa ~4. - • BUkr~ "·~o 
• CeDeYrr ~ 16 ·- • Belıraı !>4, -

"Sofyı 114,- • Yotehıma sa. -
• Amsterdı ı 8.'\, - * Alun ll41. -

• Prıı 98. - *Mecidiye 59, -

• ~totho m !\!, -- • Rntaor m . ---
Çekler (kap.••· 18) 

• Londra 619. - • Stothl111 3 IU' 

• !'\nynr 0.7945 • Vlyını 4.llUS 

1- Parh 'l.03 - • Mıdrtı ll,8054 

• Mlllaıı Q,6'i9() • Rerlla l,97sı1 

• f!rtıkse 4.70 • Varşon 4,2115 

bulunacak memura m~iracaatları 
ilin olunur. (123) 

1 RADYO 
Bu gUn 

ISTANBCL: 

1 

BeJ·oğlu Kumbaracı yokuşu 82 No. 
üçüncü katta temiz bir mobflye ve 
havarazi ocaklan acele satılıktır. 124 

• Atin~ •3.S.'35 • Badapeşrr 

• C'eanre 2.4-'!8 * RDtre• 
• Sofyı 63,698.1 • nelKraı 
• Amsterdırı. 1.1691 • Yotohamı 

4,475 
78,4!'ll8 
:14.99~7 
't!,74-

18,80 Dam mualklal n muhteu.t eaerter. 
19,20: Haberler. 19,30. Ege Caz. Türkçe ıı6z
IU eeerler. 20: Konfer&DL 20,80: Stüdyo or -
keatralan konaert. 21: Radyo cu ve tango 
orkestraıan pn. Çadırcı. 21,30: Son haber
ler - Bora.lar. 21,40: Bayan Bablkyan 
(Şan.) 22: PAlk nqrtyatı. 

~a.:1mı .. =-:•mr.:1:an:u::uı=ı=li=nı==~•1:11111111ıaa11 ı • Prıı t9,017ll • Mostova 10fl6 75 BÜKRICŞ: 

.. .. .. .. 

Doktor 

Ali ismail 
HtqdarPafa hatanai bnliye 

müteltaaın 

Urologue - Operateur 

• ESHAM 
it Baabs• 9.5')- l"ramvıv 

•Anadolu ?ll.7~ • c lmenıo 11 

Re)t 2 7ıl C'nyon Dtı 
Slr. Hıyrt,r 15. - ~ar~ Od. 

Merkez BHtuı ~7.7' Rılyı 

u. sı~ort• -,00 Sark m. ecu 
Romontı ,.,40 Telefon 

ı9,-

10.iO ....... 
-.--.--.--.-

18 - 115: Pl&k ve duyumlar yayımı. 18: 
Radyo hafif mUzllf. 19: Duyumlar. 19,115: 
Kon98rin .cirefi. 20: Sözler. 20,20: Yeni ope
retıeredn pllklar. 20,SO: 86zler. 21,115: Şark 
ır.üzllf. 21,415: Oda mUzlfi. 22: 11An mUzllf, 
22,30: Duyumlar. 22,SO: KODll8J' (röle.) 23, 
115: Yabancı dillerde duyumlar. U,315: Koııaer 
(röle.) 
VAR.ŞOVA: 

H Ba:bıili caddesi Meserret ote- ratlkrazlar tahvll~er 

21,10: Şarkılı konaer. 21,415: Duyumlar. 21, 
1515: Konferana. 22: Senfonik kODRr. 23: lpOI' 

duyumlar. 23,10: İyi ııeıll (pllklar.) i! li 88 numarada her rün öileden. 

~I 90Dl'a saat ikiden aeme 1::.
71
:J .. ·= & 1111 IIAI ı 

* 1933TDrt8or. 1 ~8.3t!i F.lettrl~ -. - KOSKOVA: 
. il !6,- Trımva\ 31.70 18,30: Koro komert. 22: ekçe yayım. 23,0!5 

• . ili 77.- Rıhtım ı:r. oo lnKfllzce yayım. 24,015: Almanca yayı nı. 

•lstltrmDahııt 1 94..50 Anadolu 44 - PRAG: 

Dr. Hafiz Cemar 
*Erıaal latltrazı 9!1.- Aaadol• ıı 44.- 20,215: Reportaj. 20,1515: Varyete. 21,115: 

19ts A '' 10, Anadolu 111 51,SO KUzfkll yayım. 21,!50: Söaler. 22,03: Radyo 
Dahiliye Miitehaaua Sıvu-Ernram 9~.-- •'1l111asıt A, f.t.cıo orkeat.ruı. 23: Duyumlar. 23,1~: Pllk. :d3, 

Pazardan batka günlerde .aat 30
: Rusça duyumlar. 
llUDAPEŞTE. 

(2)5 dan 6) ya kadar İstanbul Di· G Heki 20: "lıllkrobtarm yq&y11J." aı!lı diyalc>s. 

vanyolundaki (118) nulnarab bu- Öz mi 20.so: Pllk. 21,ao: D11 myuaya bir baJaf. 

k b. · d h ı Dr Şu-•--= Ertan 21,50: nuc1a ıcoron. 22·'0 = Duyumlar. susi a ıneıın e uta anm bbut • KTU 23: Clngene mtızltt. 2U15: Plyano koneert • 
.-. B-Wli, Anbra caddesi No. 60 ViYANA: 

Muayenehane •e ey telefonu T.a.foaı 22IM8 20,30: Senfonik konaer. 21,315: "DercroeM 

22398, yazlık telefonu Kanclilli Sah sinl.-i meccaneaclir.. Ram9ea geht durch9 ztel,. adlı piyes. 23.20: l•••••••••••••• .. I I>Qmıılar. 23,30: Dana mllzlll. 24,80: Bös • 
38, Beylerbeyi 48. ter. 24,46: Bilvtng kuarteU. 

.Tl!:J C2 K iVE 

t.lRAAI • 
BANKA5l 

1 
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21 HAZiRAN - 1935 

ilk taksitinin tuta
rıdır. Bu küçük üc
ret mukabilinde ar-

tık siz de bir 

fRitiiDBiRf 
Soğuk hava dolabına 

sahip olacaksınız 

(IFRDGDDAl~l 
Bir tanedir. Onun iı· 
mine dikkat ediniz. 
ve Janhılıkla baıka 
bir soğuk ha•a dolabı 

AA BER - Akşam Posta!iu 
• .. • • • ' • - ~ ' I' ~ •• ~ .'."l • • #. • • - ' 

11 

. 1 Mda .. 

Her evde artık FIRÜGÖICAIRIE'Jn yeri ayrıldı. Herkes alacağı IFIRÖGBC'AÜ~lE'."ln 
hayalini kuruyor. Enlnd0 de sonunda da siz de bu mOkemmel soğuk bava 
dolabına sahip olacaksınız. Onun ucuz satış şeraitinden biran evvel istifade 
ediniz. Hayat arkadaşınızı bir FRIGllOAllRE kadar sevindirecek bir hediye 

almayıoız. 

----·-" tasavvur edeblllr misiniz? Şu halde daha nekadar tereddUt edeceksiniz? 

• Ankara: Bankalar caddesı - ızmır: Gazı Bulvarı Bourıa bı•raderler ve Şsı Galata: Hezaren caddesi - ~eg~ğl~: istik/~! caddesi 

,_____ --· d 

SERSERİLER YATAOl 

.ri'.undan sonra ellerinde meı'a· beılemiyoraa da bunları en kıaa 
.leler bulunan askerler evlere ıi- bir zamanda tutup aımak için bü· 
rerek tutuıturacaklardı. yük bir arzu duyuyordu. 

~•lerden çıkan ahali ilzerine Monkların bütün hayatınca 
~cezdoki elli nefer tarafından saplanıp kaldıiı tek bir dütünce 
alet edilecekti. Sokalara kaçan vardı: Büyüklere karıı hürmet vo 
ıerıeriler buralara evvelce konu· itaat. Allah ve yerdeki vekilleri 
la;ı poıtaların ateılerine hedef o- hiç itirazsız hüküm süreceklerdi. 
lacaklardı. Bu vekiller ise Loyola ve Birinci 
H~ taraf yıkılacaktı. Franıuva gibi adamlardı. 
Ertesi gün, ölümden kurtulan • Loyolaya taarruz etmek Alla. 

~raeriler için müthit bir mahke- ha iataatsizlik etmekle birdi. Bi· 
me baılıyacaktı. rinci .Fransuvaya hakarette bu-

Şunu da ilave etmeliyiı ki bu lunmak Cenabıhakka kartı gel• 
planın bir çok yerleri, katil ve mek demekti. 
:ra~m meselelerinde pek ıaddar- Manfred Kralı tahkir etmit 
casına kararlar veren l,oyolanın Lantene Loyolayı vurmuıtu. 
zeıkiıının mahıulüydü. Monklar, Manfredin atmm 

lıte bu müthiı planı hazır- sağrısına ııçrayıp Lanteneyi ka· 
Ja,yan Loyola ve tatbik edecek o- çırmak için kendisine hançer çek· 
lan ea Monldardı. mit olmasına ehemmiyet vermi· 

Polis müdürü yolda düıUnceye yordu. Çünkü bu ıah11na ait bir 
dalmııtı. meseleydi. 

Manfredle Lanteneyi dütUnü- Fakat Kral ile loyolaya do-
yo:du. kunmak affı imkansız olan bir 

Po1is müdürünün pek yakın- cinayetti. 
dan tanımadığı bu iki adanıa kar- Poliı müdüriinü iyice tanıma• 
tı kin ve düımanlık beılediğini ları ve haksız yere itham etmeme
•öylerıek belki de mübalağa et- !eri için okuyuculara bu adam 
mit oluruz. hakkında fU bilgileri vermeği 

Monklann kalbinde yalnız bir doğru bulduk. 
iıtek, daha doirusu ıeçmiıe ait Fakat daha ileriye ııtmek ıa. 
bir hatıra vardı. zrmgelirıe bu vicdanın tf r. rin k:ı· • 

Polis müdürünün ruhu, hayatı· ranlığında her ıeyden uzak. hP.t 

nı bir matem örtüsüyle siyahlara düıünceden, her kinden ayrı bir 
bürüyen esrar dolu bir maziye varlığın dalıalandığım söylemek 
.. tl11dı. lizımıelir. 

Monklar, serseri reisleri iımini Monklar geni! ocaiın köıesin• 
Yerdiği iki delikanlıya kartı her de yalnıs kaldığı zaman, derin 
nekadar bir kin ve düf1D&nlrk dütünceler arumda, ıenç yqta 
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- Küçük Düıes ! 
Evet, küçük dü,estir. Madam 

Detampın emrile deli Marjantinin 
evine götürdüğüm kut! Ya. de -
mek kurtuldu öyle mi?.. İ§ler yo
luna girdi zannederim. diye söy -
lendi. 

Lö Mahü, takip ettikelrini göz
den kaybetmemek için mesnf eyi 
biraz açtıktan sonra yavaıladı. 

Ara sıra arkasına dönüp, dö -
nüp bakıyordu. 

Onların birdenbire büyük ve 
muhteıem bir konağa girdiklerini 
gördü. 

O vakit geri dönerek tanınmau 
gayet kolay olan bu evi iyice göz
den geçirdi. 

- Anlıyorum .. iki kadının ya
nındaki o jantiyom kılıklı h..,rif 
küçük düıesin bir akrabası filin 

olacak.. Move Gorson ıokağında
ki Marjantinin evinden onu aJan 
da mutlaka budur. Kral tesad\ıfen 

Bu suretle F ransuvanın gözüne 
girecek ve eğer Jiyeti saraydan 
kaçıranın kendisi olduğu anla!ı • 
lrrsa bile yaptığı, bu harekette kar-
§ılık af folunacaktı. 

Bu haberin kralda husule getire 
ceği neıe ve keyiften istifade et -
meği de unutmamııtı. 

Lö Mahü küçük rütbeli bir za· 
bitti. 

Para mı yoksa rütbe mi istiyece
ğini dütündü. 

Parada karar kıldı. 
Luvr da büyük bir karı,ıklık 

vardı. Avluda birçok tüfekli asker 
bölüğü duruyor, ahırlarda Rtlar 
eğerleniyordu. 

Saray ıenyörlerinden birçoğu 
21hlı kıyafetile atlara binmi' • 
lerdi. ' 

Bir kenarda tek batına duran 
polis müdürü bütün bu hazırlıkla· 
rı sessiz ıedaıız seyrediyordu. 

Lö Mahü hemen kralın daio:·esi· 
onu Tüviyleri meydanındaki evde ne doğru gitti. 
gördü. Fakat orada ıaklanllcak Basinyak'a: 
güzel bir yer vardı .. lıte 'imd: de - Şevketmaaba söyliyecek bir 
buraya ıaklandılar .. Vaktimi bo§ sözüm var, dedi. 
yere kaybetmemiıim. - Nasıl olur.. izin almndan 

Bunun üzerine lö Mahü sevin~- huzura çıkılır mı? Sen delirdin mi 
le Luvr'un yolunu tuttu. azizim? .. 

Yolda haydut herif ne yapaca- . - Krala ıayet mühim bir haber 
ğını düıünüyordu. getiriyorum. 

Hilekar kafasında iki dü~ünce - Bana söyle, ben Şflketmaaba 
vardı: arzederim. 

l,i polis müdirine mi söylesin, A1e lö Mahü omuzlannı silkti: 
yoksa krala mı haber versem.. - Asıl deli sizsiniz. ben sır : 

Luvr'a varınca lö Mahü herse- r.ımı kimseye vermem .. 
yi krala haber vermeie ka.rar Serseriler Yatağına yapılacak 
verdi. Forma: 2 
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hücumu seyretmek için b~ gece dı
§arıya çıkacak oları Kral ile ko • 
nuşmak fırsatını elde e~ebileceği
ni düıündü. 

- Bu sırrı bir ba~kasına ver • 
mektense başımı cellada teslim et· 
mek daha iyidir. Demek ben her 
zahmete katlanayım, Basinynk ha· 
2:ıra konsun. Ben kralı bilirim. Me
seleyi öğrendi mi, bunu söyleyene 
bir altın kordon fırlatır, ıonra u· 
nutur gider. 

Saat on bire doğru, sarayın av • 
luı;unda büyük bir hareket görül • 
dü . . 

Bölükler yola çıktı. 
Her zabit gelip MonHardan li · 

zım gelen emri alıyor, o da atmın 
üzerinde eğilerek her birine son 
talimatı veriyordu. 

Elli kadar saray jantiyomu atlı 

olarak bekliyordu. 
Etrafında on onbe§ ltadar nedi

mi bulunduğu halde kral da görün
aü. 

Atma bindi .. 
Yanında polis müdiirü bekliyor· 
du. 

Kral: 
- Ne vakit gideceğiz? dedi. 
- Hazırdır Şevketmaab !. 
Kral bir işaret ederek yanında· 

bulunan Laşatenyeri ile konuşa 
konuşa ilerlemeğe başladı. 

Ale lö Malhü de atına binerek 
jantiyomlarm arkasından ilerle • 
di. 

Fakat sarayın kapısından çıkar 
~kmaz sür'atle ilerleyerek kralın 
önüne ~ıktı .• , 

Birinci Franıuva: 
- Bu adam ne istiyor?. diye 

sordu .. 
- Şevketmaab, size Tüiyleri 

meydanındaki ev hakkında mü • 
him bir haber getiriyorum. 

Kral titredi. 
Bir işaret edin~e etraf mdakiler 

bir kaç adım geri çekildiler. 
Kral, Mahüye: 
- Gel! dedi. 
Mahü, Kralın yanına yakla~tı .• 
-Söyle! 
- Şevketmaab, düşes dö Fon• 

tenblönün nerede bulunduğunu bi
liyorum. 

Kral sapsarı kesilerek: 
- Sen kimsin? diye sordu .. 
- Terfi edemiyerek askeri r~t • 

belerin en ufağmda kalmış bir za • 
bit. Fakat Şevkebnehabımızııı ken 
disine ıadakat gösteren bir talisizi 
unutmayacaklarını zannederim. 

Kral, mükcifatlandırılmasını 
böyle kaba bir şekilde isteyen ada
ma nefretle baktı .. 

- Ne istiyorsun?. 
- Y ptığım §eyi arzettiğim za • 

man lazım gelen hükmü siz ~erir • 
. . ' sınız ... 

- Ne yaptın?. 
- Tüiyleri meydanındaki ev• 

den herkes çekildiği zamau ben 
orada kalmağı tercih ettim. 

- Ya demek bir §ey gördün, 
öyle mi?. 

- Bu evden beş ki~iniı~ çıktı • 
ğını gördüm .. Üç kadın, iki erkek.. 
Bu üç kadından yalnız birini tanı· 
yorum. Erkeklerden hiç birini ta • . . 

rı 
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nımıyorum. 

- Tanıdığın kaC:lın kimdir?. 
- Düşes dö F ontenblö ! •. 
- Emin misin?. 
- Şimdi ıevketmaabın yanında 

bulunduğuma nasıl eminsem öyle 
ce eminim!. 

- Peki hizmetini unutmayaca • 
ğrm, devam et!. 

- Şevketmaab, aklıma birden 
bire bunları takib etmek fikri gel: 
di. Eğer yarım saate kad~r D~ıes 
dö F onlenblöyü görmek isteneniz 
ıizi oraya götürebilirim .. 

Kral eğerin üzerinde dönerek: 
- Laıaıenyeri, Moklan bana 

gönder! dedi. 
iki üç sıra geride bulunan polis 

müdürü: 
- Buradayım Şevketmehab ! di

yerek atını mahmuzladı. Ve kralın 
yanına geldi. 

- Monklar, yarın ha~inemden 
her biri altı franklık bin a!tın ekü
yü Mösyö .... ye tahsis edeceltai -
niz .• 

Kral ismini bilmediği için zabi
te baktı. 

- Kral tüfekli muhafız askeri 
zabitlerinden Ale lö Mahü .. 

Monklar zabite kayitaiz bir ba -
kış fırlattı .• 

Kral: 
- Memnun oldun mu? diye 

ıordu .. 
Haydud gülümaiyerek: 
- Şevketmaab ! Beni ihya bu • 

yurdunuz, dedi. 
Hakikaten altı bin frank onun 

için umulmayan bir aervetti. 

Fakat, verdiği malumatın kral 
için ne kadar ehemmiyetli olduğu· 
nu bildiğinden bununla iktifa et .. 
memek lazım geleceğini anladı. 

Kral sözünde devam etti. 
- Monklar, bana yirmi kişi &• 

yır. Siz Serseriler Yatağına doğru 
yolunuza devam ediniz. 

Polis müdürü hürmetle eğilerek 
geri döndü. 

iki dakika sonra yirmi atlı kra -
im arkasına sıralandılar. Birinci 
Fransuva üç arkadşın kendi,ini 
takib etmelerini işaret ederek atını 
mahmuzladı. Ve Mahüye: 

- Sen önden git! dedi. 
Yarım ıaat sonra Ale lö Mahü-· 

nün klavuzluk ettiği kıt'a muhte • · 
şem bir l:onağm önünde durdu. ' 

3 
JIPSl ANA 

Polis müdürü, Haıarat Yatağına 
giden kıt'anm başına geçti .. 

Hücum planı kaç gündenberi 
hazırlanmıştı. 

Sade ve müthiş olan bu plan 
§öyle idi: 

Triko, Serseriler Yatağında her 
§eyin tam bir sükunet içinde oldu
ğunu ve hücum edilebileceğini an• 
latan işareti verecekti. 

Argo hükUmetine nihayetlenen 
üç sokakta her biri üç yüz adam • 
dan mürekkeb üç posta bulunacakA \ 
bunlar sokağın münasib yerlerine 
saklanacaklardı. 

işaret verilince, Monklar gil· 
rültüsüzce Serseriler Yatağına gi· 
rerek orta y:eri elli tüf ekll ile tu-
tacaktı. · 
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