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''Yunanistanda krallık kazanacak!,, 
Bu sözleri, hükunıetin başında bulunan en cünıhu

riyetçi lider general Kondilis söylüyor ~!~!~;i~~ 

Yüksek Müdafaa Meclisi ismet 
lnönünün başkanlığında toplandı 

J Dll"anon devll"nmcn öınıdell"n 

Ş~lh ü n~alh o 
Hava müdafaası için üç senelik 

• bir plan kabul edildi 

Milli seferberlik 
ö o <dl lÜI lr li17il ~ lk 
ü~t~<dl Ü D~lr DDD 

Meselesi de konuşuldu 
Bu kUttt niyetli adamların elebaşıları 

idam edildi 

Ankara, 21 (A.A.) - BiLDi RIG : 
Yükıek Müdafaa Mecliai, lı met lnönü'nün lxqkanlıfında 19, 

20, 21 Ha.ziran günlerinde toplan mq ve memleketin yük•ek müda· 
faa muelelerini tetkik etmi§tir. Me cliı, her ıeyden evvel hava tehlike
aine karfı vata.ndCJ§ların her taraf ta göıterdiği ilgiyi ıükran ile gör~ 
müı ve vatanın hava emniyeti ancak bütün uluıun yakından i§tira
kiyle temin olunacağını kaydetmiı tir. Yükıek Müdafaa Mecliıi, hava 
ordu•unu artırmaya ve en yeni ya raçlarla techiz etmeye karar vere

BöyDeODkDeo peçe, şapka0 dDın 
koDoio, <dlDD ftnkoDaıpoaıro Dıranda 

kökDeşmnş ~lYIDunuyoır 

lamet lnönü 
---------=====- rek bunun için üç •enelik bir plan kabul etmif ve vcuıtalannı hazır. 

.............. p••···· ... -................................ . ' ~ s HABER ~ 
Jatanbulun en çok satılan ha·~ 

kiki akıam gazetesidir. ilanla-! 
rmt H BE 'e verenler kare -i 
derler. f ............ ............................ ._ ........... . 

laml§tır • 
Yükaek Müdafaa Mecliıi, milli •elerberlik itleriyle ayrıca mq

gul ol mu§ tur. 
En nihayet, Hariciye Vekili devletin harici vaziyet ve emniyeti· 

ni ve mlhün muhalauuı için Tü;okiyenin ar.ıuluıal alandaki elbirli
ği çalıımalannı izah eylemi§tir. 

Yüksek Müdafcaa Meclisi, ıon baharda mutat toplantııını yapmak 
üzere g6rllfmuine nllıayet vermff tir • 

Ruzvelt hiç beklenmiyen 
bir sosyalistlik yapıyor 

Şehin§ahı.n sarayından birinin kapın. 

(Yazısı 3 ncü sayfamızda) 

Ameırnka<dlakn blYıylYıK seırvetDeır<dleın, geonırDeırdeın, 
mnırasoaır<dlaun ylYıkDü veırgnoeır kesnomesı 

pDyasayo yDıne aDtlYıs'lt ettn 

Dikkat! 
F enerbahçe - Beşiktaş 
maçı yarına kaldı 

Nevyork, 21 (A.A.) - Ruzvelt 
tarafından büyük servetlerle, bü
yük gelirler ve büyük miraslar 
hakkında programı kongreye ve
rilen yeni vergi programı Nev
york çevenlerinde büyük bir he· 

yecan uyandırmıttır. 
Baılıca değerler birden üç pu· 

van kaaar dütmütlerdir. 
Sermayeler, vergiye tabi olmı

yan, devlet ve tarbaylık tahvili. -
tına yatırılmaktadır. 

Çingeneler arasında 

Haber, pek yakında, Çingenelerin hayatından ahnmıı gayet ga

rip ve hakiki bir macera neşrede cektir. Bu macerayı uzun uzun 
Çingeneler arasında yaşamak mecburiyetinde bulunan ve hüviyetini 
Rizli tutan bir zat, muharririmiz Osman Cemale anlatmıttır. Güzi· 
de halk muharririnin kaleminden çıkan bu yatanmıt mevzular, önü
•Gzde, hiç bilmediğiniz ufuklar açacak ve sizi hayretten hayrete dü· 
tiil'ecektİl'. 

~imiz _bh ~ 8"ıPJmM 1~~01\.. 

Borsada, duyuı bu projelerden 
yana değildir. Finansal çevenler 
(mali mahafilde) bu projelerin 
itleri durduracağı ve finansal 
kalkınmıya zarar vereceği fik
rindedirler. 

Macar güreşçiler gelmiyor. Piyan
go şild maçından evvel çekilecek 

Gezintimiz 80 
Hziraoa kaldı 
Dün de yazdığımız gi

bi, Akay idare.inin Kala
mı§ vapurun" kendi sefer
lerine tahsis etmek mec· 
buriyetinde kalması gezin 
timizin bir hafta aonrakj 
pazara bırakılması neti -
cesini doğurdu. 

Gezintimizi sırf, rahat, 
genit ve Akayın en büyük 
vapurlarından biri olan 
Kalamıtla yapa.bilmek i.çin 
verilen bu karardan dola
yi okuyuculannıızın bizi 
mazur görmelerini rica e· 
deriz. 

Bu bir haftalık gecik
meden istifade ederek ge• 
zintimizin daha eğlenceli 
ve zevkli geçmesine çab
tılacakbr. 

Son dakikada öğrendiğimize göre, 
bugün yapılacak olan BeşiktarFe
nerbah~e şild maçı, yarına tehir edil· 
miştir. 

Buna sebep de şudur: 
Yann T.t.C.J. e~ya piyangosu çe· 

insanlar kalbsiz 
yaşıya ti iyor 
Nevyork 21 (A.A. ) - Doktor 

Carelle beraber çalıtan Lindberg, 
ıun'i kalp ve ciğerler gibi hareket 
eden bir pompa icat etmittir. Bu 
pompa. ile cam bir kafese konul • 
mut vücut parçaları sonsuz olarak 
Ya§ayabilmektedir. Denemeler 
Rokfeller müessesesinde yapılmış
tır. 

Ayni tekilde denemeler Ruslar 
tarafından da yapılmaktadır. Ge
çenlerde Moskovda bir insanın kal 
bi yerinden çıkarılarak ameliyat 
edilmit, bu müddet zarfında hasta
ya kalp yerine ıun'i bir pompa 
konmuştur. Ameliyat bittikten 
sonra pompa çıkarılarak kalp tek
rar yerine konmuı, ve ha.ataya hiç 
bir tef olmam•ftır. 

kildi.iden sonra Taksim stadında &'Ü· 
reşcilerimizle bir karşılaşma yap. 
mak i~in şehrimize gelecek olan Ma
car güreşcileri, bazı sporcularının as
ker olduğunu ' 'e izin alamadıklarını 
ileri sürerek seyaha tin geri bırakıl
masını bildirmişlerdir. 

Her şeyi altüst eden bu nziyet 

< Deı•anıı 3 üncüde) 

rM··e·m·ur·i·ar· 
maaşlarından 

0/o 2 veriyor 
. ~nk~~ 20-Türkiye devle. İ 
tının bütun memurlarile beledi .. ı 
ye ve huıusi idare memurları f 
müttefikan verdikleri bir ka ~ 
rarda yıllık maqlannın yüzde 2 
sini Türk Hava Kurumuna terk 
edeceklerini bildirmitlerdir. 

Bu suretle top1anacak para • 
dan 40 kadar tayyare almabile
cektir. 

! 
u.ı•••-..eu•..._ ................................ aa.u_...: 
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• • - - - ARASINDA ..., 

Kondılıs kral taraf- Telefon muha- deniz konuşmas mı tar ığını nan etti beresi !ekamül ) 
Asi yunan zabitlerinin Habe- edıyor Almanyanın uluslar 
Şl.Stana Ql•tt•ıklerı· dOgvrU degv·ıı Ankaradanbildirildiğinegöre, cenıiyetine dönnıeSİ 

ıehirler araaı telefon ıebekesinin 
kuvvetlendirilmesi İ§İ için yakın- İÇİ n ne 1 er 1az1 rn ? Atina, 21 - General Kondilis 

bugün Kralcı olduğunu resmen 
ilan etmiştir. Bu hareket Atinada 
mühim akisler yapmı.ş, ve muha
lif parti liderleri aralarında top
lanarak vaziyeti müzakere etmiş· 
lerdir. . ..,. .. 
Haber: Malum olduğu üzere şimdi 
lik Yunan hükUmetini teıkil eden 
Çaldaris eski kraliyetcidir. Cüm-

1 

huriyetci olan Kondiliale birleı- 1 

mitti. Şimdiyse, Kondiliı de kral
cılığını ilan ediyor. Buna şunu da 
ilave edelim ki, bu iki zatın bir
le'1D'iş fırkaları saylav seçiminde 
ekseriyet kazandılar. Herhalde 
krallık için yapılacak genel seç
kinin (umumi intihabın) ıon de
rece alakayı calip olacağı anlaşı
lıyoT. 

asi yunan zabitleri 
Habeşistana mı 

git:miş? 
Son Yunan isyanında muvaffak 

olamryarak memleketimize ve 
Bulgaristana iltica eden Yunan 
ıübay (zabit) larının dün Beyoğ
lunda Habeşistana gittikleri ha
beri şayi oldu. Söylendiğine göre 
Bulgaristanda oturmakta olanı iai 
başkumandan General Kamenoı 
latanbula gelerek !buradaki arka· 
aaşlarmı da almış ve doğruca Ha
beşistana gitmitlerdir. Dün bu işi 
tahkik etmeli üzere Yunan ıübay
larını arayan bir mubarririmiz 
kendil~iyle göriiıerek meselenin 
aslım '!nlamışhr. 

Taksimde oturmakta olan Ge
neral Anagnaatopulos ile iki ar· 
kada§ı oturdukları evin bazı se
bepler tarafından ka.pattlması Ü· 

zerine Burgaz adasına tatmmış
lardır. Bunlardan yüzbaşı Vasil 
Merkorion Y edikulede bir ahba
bının evine ve mülazım Y orgiya
dis de Taksimde Kazancılarda 
103 numaraya ta§ınmııtır. 

Haydut 

Spa da 
it.lam edildi 
Korstkılh me§hur haydut Spa

da dün sabah Ajaksiyoda giyo -
tinle kafası kesilmek ~auretile i
dam edilmittir. 

Fransa hükumeti tarafından 

Korsika adasında yapılan hakiki 
bir askeri harekat esnasında iki 
sene önce ele geçirilmit, mart i
çinde muhakeme edile:-ek altı ki
şiyi öldürmek suçile idama mah
kum olmuştu. 

Söylendiğine göre General Ka
menos evvela mektuplarla arka
daşlarını Habeıiatana gibneğe 
teşvik etmit buna muvaffak ola
mayınca lstanbula gelerek ken· 
dileriyle görüşmüştür. General 
Kamenoıı 1stanbulda çok az kal
mıştır. Bir Yunan gazetesi Bulga· 
ristan muhabirinden aldığı bir 
haberde asilerin hepsinin Bulga-
ristanda olduklarını yazmaktadır. 

Mülaz1ın Yorgiyadia'i Kazan
cılardaki evinde gören muharriri· 
miz sorduğu suallere şu cevapla· 
rı almıştır. 

-General Kamenos lstanbulda 
pek az kaldığı için ben kendisiyle 
görüşemedim. Habeşistana gitme
ği hiç bir zaman aklımızdan ge
çirmiyoruz. Biz buradan memnu
nuz ve affoluncrya kadar buradan 
gitmiyeceğiz. General Kameno· 
sun Habeşistana gittiği haberi de 
asılsızdır. Çünkü biz kendileriyle 
muntazaman mektuplaşıyoruz, e
ğer böyle bir şey olsaydı bizim de 
haberimiz olurdu. 

Mülazım Y orgiyadiı bu müna
sebetle memleketimizde gördük
leri misafirperverlikten bahsede
rek Türkiyeden ancak memleke
tine dönmek için ayrılacağını söy
lemittir. 

• • • 
Atnia,, 22 - Harbiye Nazın 

General Kondilis gazetecilere be
yanatta bulunarak ezcümle §Öyle 
demiıtir: 

- Ben şahsen yapılacak genel
oyda (reyiamda) krallığın iadesi 
taraftarlannın büyük bir ekseri • 
yet ka:::anacaklarına inanıyorum. 

Çünkü cümhuriyet rejimi Yu -
nanistana normal bir siyasal ya
§ayış vermeğe muvaffak olamamıf 
tır.,, Cümhuriyetçi olduğu sanılan 
General Kondilisin bu sözleri A
tinadaki cüınhuriyetçi mahfilleri 
son derece şaşırtmıştır. 

lttfi!oli.ITll 
Yumrukla 

Ayvansarayda Atik Mustafa 
pa§a mahallesinde oturan Hıfzı. 
otobüs biletçisi Remzi tarafından 
yumrukla dövüldüğünü iddia et
mit, Remzi yakalanmıtbr. 
Alaca~ını 
isteyince 

Üsküdarda Pata limanında 
kahveci Ali Sa.it, tütün amelesin
den lsmailden alacağını istemi§, 
alamayınca Aliyi sandalye ile ba-
şmdan yaralamıştır. 

Deposu mu var! 
iki gün evvel n.'"t',enköyünde 

da kuran partörler satın alına • 
caktır. 

Bunlar işlemeğe başladıktan 

sonra mesela lıtanbulla Ankara 
arasında ayni zamanda 12 kişi 
görü§e bilecektir. 

Ayni zamanda ses te gayet net 
olarak duyulabilecek, ve belk; 
ücretler de indirilecektir. 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Memurlar ara
sınçla yeni 

tayinler 
Ankara, 21 - Ankara Beledi

ye Reiıi muavinlerinden Adil 
Mer'aş valiliğine, Trakya umum 
müfettişliği asayiş mütaviri Os
man Edirne Valiliğine, birinci u
mumi müfettitlik istihbarat mü
dürü Bürhanettin Ağn Valiliğine 
Burdur Valisi Saip Van Valiliği
ne, lstanbul Liman Müdürü Ali 
Rıza Antep Valiliğine, Antep Va
lisi Akif Sivas Valiliğine tayin e
dilmitlerdir. 

"" "" . Ankara, 21 - lstanbul Emni-
yet direktörü Fehmi Mardin Va· 
liliğine Edime Valisi Ozdemir Sa
lim Denizliye tayin edilmişlerdir. 

Haciz koymak 
şartları 

Tahsil emval kanununda.ki mad 
delerin yanlış anlaşılarak yolsuz -
lukJara meydan verdiğini haber 
a1.an Finans Bakanlığı bu işlerin 
düzelmeıi için bir izahname yap -
mıştır. Bu izahnameye göre şim -
diden ıonra ihtiyati haciz koymak 
için 8.§ağıdaki ıartların bulunması 
lazımdır.: 

1 - Mükellefin Türkiyede bel • 
1i bir ikametgahı yoksa. 2 - Mü
kellef vergiyi vermemek için mal
larını gizlemiş ise kaçmnıt veya 
kaçmış olursa. 

Almanya, on bir tetrinievvel 
tarihine kadar Cenevreye, ulus -
lar kurumuna dönmezse, uluslar 
kurumundan Japonya gibi ilgisi
ni (alakasını) büsbütün kesmiş o
lacaktır. 

Almanyadan boş kalacak olan 
daimi azalık sandalyesine şimdi· 
den Çin istekli çıkmıştır. 

Fakat bu tarihten önce, Alman
yayı tekrar uluslar kurumuna ge· 
tirmek için canla başla çalışıyor· 

lar. 
lngilterede bulunan Alman de

niz ve silahsızlanma delegelerin · 
den Ribentropun dün ilk defa o -
larak İngiliz başbakanı Baldvinle 
konuştuğunu yazmıştık. 

Bu konu§ma sırasında Alman
yanın uluslar kurumuna dönmesi 
işinin de kurcalandığı bildirili -
yor. 

Almanyanın uluslar kurumuna 
dönmesi için iki şart ileri sürdü· 
ğü yazılmaktadır. Bunlardan bi
risi bir batı hava anlaşmasınnı 
imzalanması lüzumudur. 

Öteki, Lokarno andlatmasını 
imza eden devletler tarafından 
yapılmı§ iki taraflı andlaştnalarm 
Lokarno andlaşınası üzerine ne 
gibi tesirler yapacağı hakkında 
güven verici izahat ... 

Bunlar etrafında Almanyayı 
yabştıncı faaliyete pçilİ.Ne Al.11· 
manya uluslar kurumuna girmeğe 
llazırdır. 

Diğer taraftan Alman - lngi
liz deniz konuşmaları hala sürüp 
gitmektedir. 

Eden Pariste neler 
yapıyor? 

İngiliz bakanı Edenin timdi 
Pariste ne iş gördüğü hakkınd~ 
bir çok yazılar çıkmaktadır. 

Esas itibarile Londrada yapı • 
lan lngiliz - Alman görütmele
ri ve bu görüşmelerden çıkan ne· 

ticeye ait Fransızlara malUı:nat 
vermeğe gitmiş olan Eden, Pariı
te çok iyi kartılanmaktadır. Fran
sız başbakanı Laval dün, Eden-
le konuttuktan sonra malisadı 
çok iyi anlatan bir ifade ile: 
"İngiliz meslektaşım İngiliz - Al
man deniz anlaımaaınm nasıl ya
pıldığını bütün taf silatile anlattı 

Görüılerimiz sona ermediğin -
den yarın devam edeceğiz,, de
miştir. 

Konuımaların bugün biteceği 
umuluyor .. Çünkü pazartesi güni.ı 
Eden Romaya gidecektir. 

Diğer taraftan yeni teıekkül e

decek Alman donanmasına dair 
yarı resmi kaynaklardan alınan 

haberlere göre, 1937 yılının ikin
ci kanununda Almanya 1.270.000 
tonluk bir donanma yapmıt bu· 
lunacaktır. 

Denizaltı gemilerine gelince. 
lngilterenin denizaltı gemilerinin 
genel tonajı 52, 700 olduğuna gö· 
re, Almanlar 16.445 tonluk deniz
altı gemisi yapabileceklerdir. 

Bu hesaba göre, Almanyanm 
denizaltı gemilerinin 250 şer ton
luk olacağı anlaşılmaktadır. 

Bir Fransız-Alman 
deniz konuş
ması mı? 

Bu sabah gelen İngiliz gazete· 
leri, Edenin Pariae gittnesinden 
•sonra Fransız deniz mütehassıs .. 
larının da Londraya gelerek de· 
niz kuvvetleri tahdidatı ve yeni
den silahlanma hakkında konuş• 

malar yapılması beklenildiğin .. 
den bahsediyor. 

Bundan başka, Alman hüklime
tinin fikri de önümüzdeki bir iki 
hafta içinde Fransaya bir teklifte 
bulunarak İngilizlerle olduğu gi
bi doğrudan doğruya Fransız -
Alman deniz konuşması yapmağı 
istiyecektir. 

Haczi kaldırmak için mükellefin 
yapacağı şeyler de tunlardır: 

A - Vergi ödenirse, 8 - iti • 
raz komisyonunca kabul ediline 
C - ihtiyati haczin konulmasını 
mucip olan verginin terkiyeti için 
karar verilir ve bu karar mazbata
la§ırsa D - Borcu karşılryacak 
kadar gayri menkul ipotek verirse 
ihtiyati haciz lcaldırılacaktır. Bun· 
dan ba§ka on gün zarfında edile
cek itirazın her işten evvel tetkik 
edilmesi mecburiyeti konmuştur. 

Tayyareye 120000 lira 

Abdurrahman 
veren 

Naci 
Yeni bir müteahhitlik kazandı 

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

Ankara, 21 - Ankarada yeni 
yapılacak gar binası ile gazino bi
nasının bütün tesisatiyle beraber 
yapılması kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. Yapı parası 789309 
liradır. Dün zarflar açılmış, Hay
dar ve ortaklarının ketif bedeli-

ŞUkrtl Kaya Ankara da 
komünistlikten 
maznun olanlar 

Ankara, 21 - iç işieri bakanı 
Şükrü Kaya pek yakında Anado
luda bir tetkik seya..hatine çıka · 

Dün Ankarada komünistlikten 
caktır. 

maznun olanların ağır cezada 
ZekAl 

o/o 5 zam iıtedikleri, Abdurrah .. 
man Nacinin o/0 1,5 kırdığı görül· 
müt, Gar binasının inşaıı 777 bin 
liraya Abdurrahman Naciye ihale 
edilmiştir. Yapı kıt mevsimi haric 
olmak üzere 16 ayda bitecektir. 

Receb Peker 
Cumhuriyet Halk Partisi genel 

katibi Recep Peker bu sabahki 
trenle Ankaradan ıehrimize gel · 
mİ§tir. Recep Pekerin Avrupaya 
bir tetkik seyahatine gitmesi muh 
temeldir. 

B 
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ALMANY ADAKI 

SUah fabrikası
nın patlamasın

daki esrar 

Sahrayi Ceditte Haydarm kahve
sinde silah aranması yapılmış, 

bir bıçakla bir tabanca bulun· 
muştu. Dün ikinci bir arama da
ha yapılmı~, bir 6ıçak bulunmuf
tur. 
Dövüldü 

muhakemeleri yapılmıştır. istin -
tak hakimliği musiki muallim 
mektebi talebesinden Rıza oğlu 

Nazımla Üsküdarlı irfan oğlu 
Nurinin mahkemelerinin men'ine 
ve Kütahya lisesi talebes~nden 
Hüseyin Basrinin gayri mevkuf 
olarak ve diğer on suçlunun mev 
.kufen muhakemesini istemiştir. 

Ankara 21 -Yeni Moskova el • 

çimiz Zekıiinin pazar gunıu .)'eni 

vazifesine baılamak üzere Mcsko
vaya hareket edeceği söylenmek· 
tedir. 

Muammer Eriş aıt 
Ankara, 21 - it Bankası ge• 1-1 

nel direktörü Bay Muammer Eri, ğı 
Avrupaya gitmek üzere tehrimi · Paris - Alman hükUmeti, 

Rheinsdorf silah fabrikası infila
kına dair hiç bir tafsilibn memle· 

ketten dışarıya çıkmaması için 
Holanda, ve Belçika hudutlarında 
sıkı tertibat almııtır. 

Yolcular arandığı gibi Alman
ya ile dışarı memleketler arasın
da yapılan telefon konuşmaları 
'da kontrol altına almmııur. 

Büyükadada oturan arahacı 
Enverle motörcü Sokrat ve kap -
tan Şükrü eşya taşnnak yüzün -
den kavga etmişlerdir. Enver dö
vülmü§tür. 
Çocuğa çarptı 

Boğazkesende oturan poli' 
Necibin oğlu 8 yaşında Hayriye 
1771 numaralı otomobil çarpinı§. 
ayatından hafifçe yaralamıt
tır. 

Mahkeme durutmayı yapmış 

ve suçluların hüviyetleri tesbit e
dilmiıtir. Bunu müteakip mah
keme duru~manın gizH elmasını 
iıtemit ve bütün gün devam et· 
mittir. 

ze gelecektir. Genel direktör şeh· 

CeU\I Bayar rimizde bi!.müddet kalacaktır. 

Ankara, 21 - Okonomi baka- 98 koy mıhtarl 
nı Celal Bayar, iki üç güne kadar Kandıra 21 - Muhtar intihabının 
Rusyaya gidecektir. Bakan lstan· yolsuz cereyan etmesi üzerine kıt' 
bulda iki gün kalacak oradan O- zayı tetkil eden 98 köy muhtar 
desaya gidecektir. sorguya çekilmiştir. Ceza hakimli· 

Seyahat on beş gün sürecek- ği bunlan irtikap ve irtiıa &uç.un .. 
tir. dan muhakeme altma almqtır. 

lir. 
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!BenüH. q,ikiişiillı: 
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Bir muharrir karikatü-
rüne cevab veriyor.um 
Hem hancı tavuQu ·gibi beslen, hem 
de misafir kadınlara (bodur tayuk) 
de ... Böyle şey olur mu, küçük bay? 

Bir Nyan izet (bir zatı malatere m) bir gazete sütununda büyük 
bir pot kınmftır. (Vci · Na) nan bu Jelilıanlıya ceVabı, ya.zi çokfo· 
iunJan bugünkü nü.hamım ~ire memiftir. Y annki Nyımıua oku-
"Ul'L 

Şahinşahı öldür
mek istemişler 

l"tlııır gazeteleri Tahrandan al
ini! oldukları tU havadisi veriyor · 
lar: 

lran hükiimeti, bir yandan Şa 
hın kendisine, diğer yandan hü 
ldimete ait olmak üzere Düyük bir 
kıyanç (suikast) tqebbüsü ot'taya 

çıkarmıqır. Bunu tertip edenler 
timdiki rejimi değittirmek istiyor 
lardı. 

HükUmet hemen b .. relrete gec 
mit bütün suçluları yakalamııtı,. 
Bunların ara11nda ıayrireaml sayı 
lan "Şafakı Surh,, ve "Tec'eddüd:i 

lran,, ıazetelerinin sahipleri bu 
lunmaktadır. Hepsi öhim cezaSJ 
na çarptırılmıt ve Hıziranın al
tııında, Tahranda, herkesin önün
de cezaları yerine ıetirilmittir. 

lran durumu az çok endite ve
rici iıe de, hükUmet Şahı ve tim-

diki rejimi korumak içın büyüle 
bir gayret sarfediyor. 5arayı ko· 
rumak için etrafında dört tabur 
asker bulunmaktadır. 

Bu tetebbüı, lranın devrimci 
önderi Rıza Pehlevinin burayı 
yükseltmek için yaptığı yenilikle· 

re kartı muhaliflerinin muvaffa
kıyetsiz bir tecrübesidir. 

Bunların kaf aıının ezilmesi, 1-
randa inkilibın artık sağlamlat
tıiını, kadınların p~e takamıyA
caiını, sakala kına konula

mıyacağını, sokaklarda dini kı -
hklarla gezilemiyeceğini, ppkll 
giyileceğini, dilin tasfiye edile -
c~ğini ıösterir. 

Yarınki nüahamızda, bu mev • 
zua dair Murat Sertoğlunun kale
minden çıkmıt çok cazip bir ya· 
zı okuyacaksınız. 

HABER - Ak~ın roıııtu. 

Ciçek Floryaya 
sergisi telefon ve 

Buglln BUyUkadada elektrik 
Açıldı Yarın telefon 

Ziraat Odasının bu yıl Adaları 
güzellettirme kurumunun teklifi gUrUşmelerlne 
üzerine ilk defa Büyükadada ter- başlanacak 
tip ettiii çiçek sergisinin açılıt Floryaya doiru uzatılmakta o-
töreni bugün öğleden sonra yapı- lan tehir telefon tesiıatı ikmal e
lacaktır. Bugün ayni zamanda A- dilmittir. 
danın çiçek bayramıdır. Bu yıl Yarın Florya telefonile tehirle 
çiçek sergisine ilk defa olarak memleket dahili ve arsıulusal te
kutÇular ve süs balıkları yetitti- lefon hatlarının her merkezile 
renler de girmektedir. Fransada konutulabilecek ve Florya tele
aon kurulan çiçek serıiıine kut- fonu yarından itibaren konuıma
cularla balıkçılar da ıirdiğinden ğa açılacaktır. 
bizde de ayni usul takip edilmit· Floryanın yeni tehir elektrik 
tir. cereyanı hattı da oraya kadar 

Sergiye ittirak eden çiçekçiler- gelmittir. Şimdi Floryada yeni 
le özel baıhçe sahiplerine mükifat binalarda elektrik tesisatı yapıl
olarak 300 lira ayrılmıttır. Bu pa• maktadır. 

rayı Adaları güzelettirme kuru~ Cereyan lıtanbul elektrik şos
mu, Ziraat direktörlüğü ve latan- yetesine abone olanlara verile . 
bul Ziraat Odası vermektedir. cektir. 

Serıi, Büyükadada Akasya o- Şimdiye kadar Floryadalri bi-
teli kartısındaki ağaçlıklı mey• nalara elektrik cereyanı temin e
danda kurulmuttur. Burada iki den motör ve dinamo da yarın

·gün müddetle halk sergiyi geze- dan itibaren kaldmlacaktrr. 
bilecek ve ondan ıonra mükafat-
lar verilerek sergi kapanacaktır. Eauen Floryada bir çok gazi· 

no ve dükkinlarla kaydeki ~vler-o-
Sebze hAll nlzamna- de elektrik tesisatı bulunduğun

dan tefıirce cereyanm bunlara 
mest kabzımalların raptı kolay olacaktır. 
hoşuna gitmedi Floryaya yakın bir meamadan 
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Şeker 
fabrikalarımız 

• 

birleşecekleri için 
tasfiye ediliyorlar 
Yurdumuzdaki teker fabrika • 

larının birletmesi hakkında ve· 
rilen karar üzerine timdiye ka-
dar ayrı birer idare veya sosye
te elile idare edilmekte olan fab· 
rikaların hepsinin birden tasfiye
sine karar vrilmittir. 

ilk defa lıtanbul ve TrakyA 
teker fabrikaları (Alpullu) ıos
yetesi idare meclisi tasfiye kara
rı vermittir. Bu karar genel top
luluğun toplantıya çağırılmasına 
karar verilmit ve genel toplululc 
8 temmuz pazartesi ıünü saat 
14 te bir toplantıya çajınlmıt .. 
tır. i 

Toplantıda Türkiyenin ilk te • 
1( ,r fabrikalarından birini kur -
ma 1~ için tetekkül etmit olaıi 
lıtanbu1 ve Trakya teker fabri • 
kaları sosreteeinin tasfiyesi kara· 
rınm t~ .. cl~ki istenecektir. 
Es' :~ r ,..hir, Turhal ve Upk te

ker fabr!l:alan da muamelelerini 
bu_ ~ekıide tasfiye edecekler• 
dir. 

Bu (ormalite hir taraftan de
vam ederken, diğer yandan fal). 
rilralarm hirletik idaresi kurul .. 
maktadır. 

Kerellecilerdeki sebze halinin ıetirilen tatlı ıuyun ıabile indi • • • • • 1 
bir kısım dükkanları da dün arttır rildiğini yazmııtık. Şimdi bir IU Köyluyu nası 
ma usulü ile kiraya verilmiftir. hazinesi ve teıbit edilen yerlere okutmalı? 
Hal nizamnamesine itiraz etmek- çeımeler yapllmaia batlanacalE • 
te olan kabzımallar belediye ci- tır. Bu tesiıat ta ıüratle bitirile-

Fenerbahçe 
Beşiktaş 

(Baştarafı ı incide) Lira geri vermesi 
karpııtllla çok müşkil mevkide kalan k 1 t ld 

vwUJdelci 1Mr ~··•~pı•naaı1- cektir. Ktllttlr bakanlı~ 
'tar, görütmütler, ıonra ökonomi o bunu soruyor 
bakanlığına telgraf çelcmeğe ka- K k 1 e 

piyango heyeti, futbol heyeti ve klüp· arar aş ırı 1 
ler nezdinde teşebbüslerde bulunmu~ Ankara, 21 - Bayı~dırlık 
ve Beşiktaş fener şild maçını yarına bakanlığı ile lstanbul tramvay 
tehir ettirerek piyangonun bu maçtan tirketi arasında devam etmek· 
evvel çekilmesini temine çalışmıştır. te olan görüımeler neticelen -
Dün akşam ve bu sabah saat (12) ye 
kadar umumi merkez başkanı Bay A· mit, Fatih ve Edirn~kapı hat-
zizin başkanlığında yapılan müzake- tına harcadığı para indirildik -
r~Jerden sonra, bugün yapılacak maç ten sonra tirketin halktan faz-
tehir edilmiş ve yarına bırakılmıştır. la olarak aldığı paranın tutar1 

Yana oynanacak maç Taksim sta· J.700.000 liranın hüktimete ge· 
dına alınmıştır. Saat 14 de piyang~ ri verilmesi eıası üzerinde an
başhyacak sonra dama; yapılacaktır. 
Piyangoda ikramiye çıkmayanların, latılmııtır. 
ellerindeki biletlerle yapılacak güreş- Ancak bu paranın tediye 
lere gitmesine gelince bu husus ela müddetleri teabit edilecek-
şöyle halledilmiştir: ! tir. 

• Bu biletlerin 88.hipleri piyango ! .......................................................... . 
heyeti tarafından bu 15 gün içinde - - ------- ---
hazırlanacak btr ecnebı temas! bir Paşa bahçe cam 
kere bedava girecekler ve mesele de fabrikası 
böylece haJJedilmiş olacaktır. 

Bugün ıaat 12 de fU tebliği aldık: iş 1 em iye 
lstanbul mıntakası futbol heyeti 

başkanhfından: b a ş l ı y o r 
l'tlacar gür~ takımının gelemiye-

rar vermiılerdir. 
ayna SU an D Kültür bakanı, diler bakanlık-
zaman ucuza lara birer tezkere yazarak mem-

Kabzımallar aralarında ıeç- ? leket nüfusunun çoklufunu tetkil 
tikleri bir heyetini belediyeye satılacak eden köylüleri lüzumu olduiu 
göndermitler, muavin Bay Nuri Belediye, kaynak sularının teli-
ile ve diğer ilgili kimselerle ıö- re daha çok indirilmesi ve daha kadar okutmak için tatbik edile

cek olan plinm ne tekilde olması rütmütlerdir. Bunlar görütmeleri ucuza satılması için tetkikler yap-
esnasmda bu,Unkü fartların kal- maktadır. lizım ıeldiiini ıormuftur. Bakan 
dırılmasını iıtemitlerdir. Belediye Kaynak sularının halim üç dört Irklardan ao~lan sorgular tU ÜÇ 

· ld ı ı esas üzerinedir: ise talimatnamenıp hiç bir mad- elden geçerek ıe iği an qı mıt-
0 dak. tJ k 1 1 - Bakanlıimız bakımından desinin değittirilemiyeceğini bil· tır. rta ı mutava111 arın a -

dirmittir. Kabz~allardan gene dırılmaıı yolunda tetkikler Y•Pıl- köy mekteplerinde köylülere ne .. 
maktadır. ler öjretilmelidir ki bakanlığını• 

çoğu dün arttırmaya girmemittir. 
Bundan ıonra hepsinin b••ka ı·, f b 1 dl zm yük.sek dütünceleri fenni ve 

-s Esna ın e e yeye ·ı ı ett • • ·ı · ., tutacakları tahmin ediliyor. ı m ıur e yerıne ıetırı sın. 
Yazılması lal 2 _: Köy mekteplerinde çalı-

Salihiyetli bir zat kabzımalla- V 
d Bir çok esnafın belediye müa- pcak muallimlerin muallim melC· 

rın tiki yeti e\raf ın a dün tunla· im ı tebinden alacakları umumi ve 
n ıöylemiıtir: tahdemin tubeıine yazl a arı i-

çin verilen mühlet yeniden 10 mesleki bilgilerden maada köylü-
"lıtanbul civannda bulunan temmuza kadar uzatılmııtır. ye rehber köyde hükUnıet itlerini 

ve "kara toprak,, adı verilen hah- Her gün bir çok eınaf beledi - kolaylattıracak birer unıur ola -
çelerden bizZ&t kendi mallarmı yeye gelerek kayıtlarını yaptır ... bilmeleri için daha ne gibi bilgi-
getiren müstahsiller hal'de bunla- maktadır. lerle techiz edilmeleri icap eder? 

ceğini son dakikada bildirdiğinden 
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 23 - Ha
ziran - 935 Pazar günü Taksim ıta· 
dında saat 17,30 da yapılacaktır. 

rı ıatmakta ıerbeıttirler. 3 -Tahsil ve köylüyü tenviri-
Paıabahçede yapılmakta olan Biz kabzımal diye kimae tanı· fey de yoktur. Hal bir nevi bona tinde bakanlığınız yönünden göz 

birinci bet senelik endüstri prog- mıyoruz. Tüccar ve komisyoncu· olduğundan alıt veriti batı bot önüne alınması icap eden dahil 

Hakeın Kemal Halimdir. Yan ha
kemleri Talat Ozışık ve Ferfdun'dur. 
----~--~----------

LAi k Hristiyan 
Cemiyeti 

Li.ik hiristiyan Türkler namt 
a.ltmda bir kurumun tetkili için 

ramına dahil olan tife ve cam ların kazançlanna dokunan bir bırakamazdık.,, ne gibi huıuıiyetler vardır? 
fabrikası aybqından itibaren ça-1------------------------------- ----------

lıtmağa bqlıyacaktır. Fabrika bir H afta tat ı· 1 ı· m e s e ı e s ı· milyon 200 bin liraya mal olmuı 

bir türlü halledilemiyor 
e• Halkevinde bir toplantı yapılaca
i' iı yazılmıttı. 

tur. F abı:ika çalrımaia batladığı 
zaman şimdilik rakı gazoz ve ko
lonya titeleri yapacaktır. On bet 
yirmi gün sonra mürekkep, zamk, 
ecza ve pu titeleriyle huıusi ıe· 
kilde titeler imal olunacak ve ih
tiyaca ıöre de bardak, tabak, ka
vanoz vesaire yapılacaktır. Bu Ü· 

çüncü kıamm yapılmaia bqla-

Hafta tatili kanunun İyi anla
tılamamaıından çıkan karıtıklık· 
lar henüz düzeltilememittir. 

Betiktat Oıtro - Türk tütün de -
posunda sandıkçı olarak çalıtan 

Besim gelerek fU f ikiyette bulun
mu,tur: 

çalıtmak istiyoruz.,, diye kendileri 
tarafından yazılmıt bir kiiıdı im· 
zaladrlar. Bu suretle bir emriva • 
ki yapmak istiyorlar. i . Bu toplantsdan vazgeçilmit • 

.ı.. lir. Eskitehir saylavı lıtimat Zih-
lli de bu toplantı ile alakası ol

I llıadıimı aöylemiıtir. 

Doğum 
Muharrir arkadqımız Faik Gü
iDia buaiin u.at onda bir oğlu 

\qnpya ıelmittir. Genç Güneri 
'ileelnin bu ilk yavruauna uzun 
~Yit dileriz. 

• 
maımdan sonra haricten menıle-
ketimize ıebekte olan 3500 ton 
tite ile 150 ton züccaciye etyaıı 
tamamen fabrika tarafından te
min edilecektir. Şimdiki halde 
fabrikada 120 İKİ çalıtacaktır. 
Fabrika gelecek ıene pencere ca
mı da yapacaktır. 

Bu cümleden olmak üzere mad-
denin tefsiri yüzünd.rn tehrin bir 

knmında bazı dükkinlar cumarte
si günü öğleden ıonra kapatıldığı 
halde, diğer kısımda ayni cinı dük 
kanlar açık bırakılmaktadır. 

Bize yapılan tikiyetten anla • 
dıfmnza göre Kerestecilerde bun
dan tikleytçidirler. 

• 
Diğer taraftan dün matbaamıza 

- Ben k.;.unun bize verdiği 
haktan istifade ederek cumartesi 
günleri öğleden ıonra çahtmak is-

temedim. Bunun üzerine bir baha· 
ne ile beni dün iti~den çıkardı • 
lar. Ayni zamanda bugün de muh-

telif ıalonlarda . çalıtan iıçilerin 
mühürlerini alarak "cumartesi gü
nü öileden sonra, ve pazar ıünü 

Meseleyi tahkik etmek için Oı • 
tro - Türk tütün deposuna tele• 
fon ettik. Bize cumartesi öileden 
sonra ve pazar günü kimseyi ça • 
lqtırmadıklarım, ve tatil vaktinde 
çalıtmak istememek bahaneaile 
hiç kimseyi depodan çıkarmadık • 
larmı, eğey çıkanlmıtaa da batka 
bir ıebepten dolayı çıkarılmıı ol
\Bası tiznnıeleceiini IÖJlecliler. 



HAJJER - ~kşam Posfası~=~=~=~--===-·-=----------22-...,H_A_z_tR___,A_N_-_ı=-9-=3.'==~ 

Y evti~- kabinesinin 
4 

Biringiliz gazetecisidiyor ki: 
Hava kuvvetleri kara ve deniz 
kuvvetlerinden üstün olunca 

En büyük devletler bile 
ne yapacağını şaşırdı 

Müşterek korunma nasıl olur? 
lııgili:l alqam gazetelerinden raıtınyor. Bu hal, epey yıllar daha 

"ll"ning "iyuz,, gazetesi silahlan - böyle devam edecektir. 
ma, silah yarı§ı, harp, ıulh ve müt- "itte bu tartlar altında Miater 
terek emniyet üzerine bir ba.şma - Eden gayet mantiki bir neticeye 
kale yazmış ve burada lngiliz ka -- vararak, kaybolmuı bulunan em -
binesinin Uluslar Kurumu Bakanı niyet duyguıunu yerine getirmek 
Edenin sözlerini açmıştır.. için müıterek emniyet prenaibine 

Eden §Öyle demiıti: batvurmağı öiüt veriyor. 

"Eğer uluılar, ken.clilerini em -
niyette bulmazsa, yeniden silahla· 
nacaklardır. Ve kimee bu itten on
ları menedemiyecektir.,, 

lngiliz gazetesi diyor ki: 
"Uluıhlr iki prt altında kendi

lerini emniyette bulmazlar; 

(1) Arsıulusal durumda kendi
leri için tehlike unsuru bulunur. 

(2) Kendileri silahsızdırlar. Ya
hut silahsız olduklarını sanmakta
dntlar. Bu suretle çıkacak herhan
gi hadiseyi karıılamıyacakların -
dan endite ederler ..• 

"Harp harekatının karadan ve 
denizden, tehlikeli surette havaya 
geçmiı olması, bu emniyet yoklu -
ğu hissinin büyük amillerinden bi
rid iT. En kuvvetli surette ıilahlan
mıı devletler bile tam lazım olan 
silahlara malik olup olmadığını a-

"Acaba uluslar, böyle bir ıiste
me inanlarını bağlıyacak kadar 

biribirlerine itimat gösterecekJ;'r 

mi? Bu, ulusların teker teker huy
larına ve duyuılarına bağlr bir 
ıeydir. lnaiyaki ıurette harpci, ya
hut garip bir ''kendini aıağı bul -
mak,, hiasine kapqmıt, yahut irki 
coğrafi keıimlere uğramış bir uluı 

ne komgusuna inanır, ne de komtu
ları ona inanır.. Kötü ekonomik 

durumun düzeltilmeıini ancak 
harpte bulanlarda ku!kulanılacak 
soydandır. 

Her yanda hüsnü niyet ve itmi
nan, mütterek bant ı~teminin 
kendiıidir. Bunlar olmadı mı ki. -
ığıl üzerinde ne kadar miaak oluna 
olsun harbden hakiki bir kaçınma 
olamaz.,, 

Tayyarede dans 
Havada beş kişi ist:e

d iği gibi hoplayıp 
sıçrayacak?! .• 

Gelecek sene için Atlas denizi 
üzerinde sefer yapacak ve içerain
de dam ~dilebilecek tayyareler 
ortaya koymak üzere, lngilterede 
bir !İrket kurulmaktadır. 

Bu tirket, YJlpacağı tayyarele
rin içersinde güzel bir içki tezga-

· · ı, ainen::-. ..... 1:-c~ çiftin hopl~:.· : 
ııçrayacağı kadar yer bulundura
caktır. 

Bu kumpanya te,ekkül edince, 
İngiltere de 1000 kişiye de İ.f çık
mıt olacağı yazılıyor. 
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1 Tem muzda deniz fener ... l_..._R_~-~-u~-0-... 

alayı Yapılacak !s.~: ~i:n!~kL Bayan Azade Tar-
can. 18.50: Fransızca ders. 19.20: Dans 
musikisi Cpl!k). 19.50: Haberler. 20: 

Loz-,n muahedesi mucibince 
lialltotaj hakkını kazanmamızın o
nuncu yıklönümü münaaebetile 
temmuzun birinci ıünü bütün Tür
kiyede bir denizcilik bayramı ya
pılacaktır. 

Şehrimizde bu hususta yapılmıt 
olan wagram ıuaur: 

30 Haziran akfamı deniz tica -
ret ınelrt~bi tarih hocası radyoda 
bir konf eranı verecektir. 

Bir Tem.muzda limandaki bü -
tün gemiler bayraklarla donana
caktır. Deniz itleril~ alakadar bü
tün müeuesat ile mektepler saat 

onbirde cümhuriyet abideıine çe
lenk koyacaklar ve deniz ticaret o

kulundan bir talebe söylev vere -
cektir. Öğleden sonra deniz mü -
ıabakaları yapılacak ve kazanana 
bir kupa verilecektir. Geceleyin 
radyoda denizciler martı çalına • 
cak ve marttan ıonra deniz ticaret 
müdürü tarafından bir söylev ve -
rilecektir. Saat 9,30 da denizde 
büyük bir fener alayı yapılacak, 
alay Ahırkapıdan bqlıyarak Dol
mabahçeye gidecek ve aarayın ö
nünde fiıek tenlikleri yapılacak -
tır. Meraıim saat 24 de bitecektir. 

Küçük Çiflik Parkı 
Büyük bir Y._f1ilikle 27 Haziran 

per•embe günü açıllyor 
Musiki ıevenlere ıüzel bir ıürpriz. Büyük ıan'atkirları hep bir 

arada görüp dinliyeceksiniz. 

Münir Nurettin - Eftalya Sadi 
Tanburi Refik - Ruşen Ferid 

Sadi - Artakl 
ParJri açan Ye bu yükıek aan'atklrlan bir araya getiren: 

Haıan Tanrıverdi 

Spor müsahabeleri. Sait Çelebi. 20.30: ı 
Radyo caz n tango orkestralan( Ba
yan Bedriye Tüzün türkçe sözlü eser
ler). 21.30: Son haberler - Borsalar. 
~1.40: Piyano solo (Ferdi Ştaster). 
22: Pl!k neşriyatı. 
BO"KREŞ: 
13 - 15: Plak ve dUY'.unla.r. 18: SUel 

(AıltC'rt) millik. 1!>: Duyumlar. 19,15: 
SUel koneerin .Ureği. 20: SO=l~r. 20,2\l: Ye
ni plA.klar. 20,50: Reportaj 21: Posta kutusu. 
21,20: Radyo salon orkestrası. 22,15: Du -
yum.lar. 22,30: Konaerln atıreği. 23,15: Ya -
bancı dillerle duyumlar. 23,35: Konser. Crıste.} 
VARŞOVA: 

20,30: Piyano birliği ile Leh prkılan. 

20,50: Aktüalite. 21: Eklm balıJll. 21,10: 
Müzikal bir familya yanmda. 21.45: Duyum 
tar. 21,55: Sözler. 22: Yahancı Ulkelerdekl 
Lehlller için yayım. 23: Spor duyumlan 
23,10: Sözler ve mUlik yayımı. 23,30: KUçlik 
radyo orkeatrası. 

iLAN 
Bir borçtan dolayı mahcuz o

lup aatılmaıına karar verilen üç 
adet kirim ineii 24-6-935 gü
nüne tesadüf eden pazartesi ıaa~ 
10 dan 12 ye kadar Kadıköy İs· 

J kelesi hal önünde açık arttırm~ 
ı ile satılacağından yüzde jki bui çuk resmi delli.liye alıcısına ait 
\ olmak üzere alıcılann mezkul" 

gün ve saatte mahallinde hazır 

bulunacak memura müracaat ey· 
lemeleri ilin olunur. 

istifası sebeplerJ 
Yugoslav başbakanı kilçUk anlaşmayı. 

nasıl haberdar etti,, 
Belgrad, 21 - Y evtiç kabine

sinin istifası sebepleri arasında 
kabinesinde nazırlar arasında çı
kan ihtilaf da mevzuubahsolmak
tadır. 

Y evtiç'in yalrmca intihabat i
çin itbatına geçtiği halde intiba
battan ıonra kabinesine üç Hırvat 
nazır aldığını, ve böylelikle hüku
meti kanuna aykırı olarak tekrar 
e1e aldığı söyleniyor. ı 

Kabinesindeki bu üç nazırın 

istif asına Maliye ve Harbiye Na
zırlarının da ittiraki kendisini is
tifa etmeğe mecbur eden sebeple
rin en belli baılılarından sayılı
yor. 

Bundan ba!ka hükUmet parti
sine mensup aayla vlardan biri cJe 
geçenlerde Skupçina (Yugoslav
ya parlamentosu) da muhalifler 
aleyhinde ıiddetli sözler aöyleme
ıi, bu arada Maçek ile arkadaşla
rını açıkça Kral Aleksandra yapı-

lan suikastle alakadar göıtermeıl, 
ve hükumetin bunu tekzip etme
mesi de ııürültü ve anlaıamamaı
hkların ilerlemesine sebep olmut 
tur. 

Belgradla Zagrep arasında ih
tilaftan çıktığı anlatılmaktadır· 
Kabineyi kuracak olan adamdl 
evvelemirde bu anlaıamamazlık
ları ortadan kaldırmaıı lazım gel
mektedir. 

Diğer taraftan Kral naibi 
Prens Pol, görütmelerinde devaıll 
etmektedir. Bu arada Yevtiç, par
lamento reisi Viçoviç, maliye na
zırı Stoyadinoviç, ve Maçek'le gö
rütmüttür. 

Y evtiç istif uından yarım saat 
evvel Titülesko'yu telefonla bul
muı, istifa edeceğini söylem it, ve 
ayın 22 sinde toplanacak küçüle 
itilaf konseyinin tehir edilmeıinİ, 
ve Benet'i de vaziyetten haberdar 
etmesini rica etmittir. 

Komaya gidecek 
olan Eden 

italyayı Habeş muharebesinden 
vazgeçirmek istiyecekmiş ... 
Habeı - ltalyan iti, İngiliz ı diferle doğrudan doğruya birbi ~ 

bakanı Edenin timdi Romaya git- rine bağlamak imkanı da temin 
mek üzere oluıu dolayı,ile belki edilince ltalyanm büsbütün yatı • 
yeni bir safhaya girec:C!'ktir. §&cağı zannediliyor. 

İngiliz bakanı Eden, Pariıc Edenin, Romada bunları konu· 
gitmiıtir. Arkasından Romayı zi ıacağı umuluyor. Eden, İngiliz_. 
yaret e~cc~tjr. Alınan deniz konuımalat:~ ~e' 

lngiliz gazetelerinin yazdıŞın~ rinde de ltalya ile konutacak v• 
göre, Afrikadaki ltalyan müstem · henüz imza edilmemit olan gar1' 
lekelerinin arkasına düten ve b:.ı hava misakmı göriifeu'ktir. 
müstemlekelere yarıyacak iktisa - Vatingtondan gelen bir habe
di mıntakadrı ltalyaya faydalılr re göre, Amerika hükUmeti bit• ~ 
temin edildiği takdirde Musolini- raflığını göstermek için: ltalya i
nin Habeıistana karıı :laha Ul'- le Habeıistan arasında harp çık· 
sal davranacağını yaz~yorlar. tığı takdirde Adiaababadaki ma•· 

Bu münasebetle, halyaya, Afri- lahatgüzarını geri çekmeğe ka.,..r 
kadaki müstemlekelerini şimen - vermiıtir. 

Sabah gazeteleri ne diyorlar? J 
KURUN - Başyazıcısı ,'JI, Asım Us 

Atatürkün sesi mevzulu başya::ısında 
Atatürkün dünkü gazetelerde çıkan 

müldkatından bahsetml'ktedlr hula-
satan demektedir ki: 

Atatürkün, her zaman kendi ulu· 
suna yaptığı işaretlerden biri bugün 
dünyaya ve dünya uluslarını idare 
edenlere yapmaktadır. Dünya bugün 
bile lıarp tehlikesi altında bulunuyor, 
derken lıarbin heran patlaması ilıti

malini öne sürüyor ve bunun olma
ması sulhun muhalaıası için gidile· 
cek yoluda göaterlyor. Böyle bir ih· 
tinıal tahakkuk eder de harp patlar
sa lıarbe sebep olana geri kalan derr 
lefler birleşik kuvı-etleri çerırilnıeli 

rıe ona hareketinin cezasını vermeli
dir, diy<»r. 

TAN - Tan imzalı bafyan da A
tatürkün beyanatım mevzu olarak al· 
mıı ve Onderin iıaretlerlni ve beya
natına mevzu olan meseleleri birer 
blrt>r tetkike koyulmuştur. 

Makalesinin sonunda, diğer baı

ııazıcıların dokunmadıklan diktatör
ll1k meselesine temaa ederek diyor 
ki: 

O zorla değU, ıevgl ve inanla hük
meden bir liderdir. Atatürkün, her 
iatediğinin olduğu doğrudur. Çünkü 
onun her istediği halkın istediğidir. 

Halk irade.ainin öldürülmüş feklini 
diktatör tem6fl eder. AtatiJrk, halk 

iradesinin canlanarak ıahıslanması· 
dır. 

ZAMAN - Zaman imzalı bCJfyazı 
boğazlar meselesine dairdir. Bunda 
deniyor ki: 

Atalürkün dünkü beyanatigle bo· 
iazlar meselemizi en ıalôlılyet sahibi 

bir ağızdan işitmlf olduk. Artık blzitll 
için boğaz eıyasası tamamiyle aydıt1· 
lanmış bir haldedir. 

Atatürk: "Böyle bir yer herlıan,ı 
bir mütearrızın keyfine bırakılanuuf,, 
demekle boğazları aırf mlidalaa111ıl 
için. kapamak yoluna gittiğimizi ati' 
lıyor ve bunun dünya aulhu için dl 
Uizım olduğunu görüyoruz. 

Boğazları kapanllf bulunurt
Avrupanın bu kanfık zamanında rr 
kacak herhangi bir harpte KaraderJl 
lıaıızasına da sirayetine mani oınıok 
demektir. 

Böyle bir sirayete mani olmak UI• 
boğazların bekçisi olmak itibariglt 
evııelô büyük bir hakkımız, •onro '' 
çok miüıim ar•ıulu•al bir vazUenrU' 
dir. 

CUMHURiYET - Yunu• NaJI 
lıava telılikesini karşılamak için alr 
nacak tedbirlerden balısetmektedir. 

Demektedir ki: 
Buyün ldnm oltlnğu söylenen Sil 

uçak demek yalnız be, y#Jz uçak tll' 
ğildir. Bundan kaat heran için ~ 
leye hazır bej güz uçak demektir 
b11 da en aşağı 7-8 yüz uçaktır. tol• 
nız uçak para etmez. Uçağı 1cull""4' 
cnklar da ldzım. Bunlar da Z-1 11'1' 
uçakçıdır. Bun.lan yetiştirmek ~. ~; 
gUi 11apmak zamana değer. y.
kaybetnıeden bu aratla 11~ ~ 
tirmek, dışarda uçakçı yetiftir-k !,, 
zını olduğu gibi urak fabrikamJZltl arı 
çalışırıağa başlaması icab eder. zar:._,.. 
yok bu uçaklann bir çok par~tJT .. -
df.f rdan getirt>llm. EndDıtrlml6 --~ 
ledikçe bu getirUecek parçalar ,,--· 
lltwelf azalır ve nihayet h~e iMI'· 111 

Bu işde el birliğiyle çalıııruzll 
bu i§i gene el blrliğigle bQfa;,,,.ı; 

-
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Bu söz onun namus sözüdür. Hüsmen 
Reisi azad ediniz ve kurtulunuz! .. 
F ernando mazgalların üstünde 

göründü .. 
Frenk Süleymanla arkadaşının 

PiyaleBey&n elç.; ol&rak geld:&ini 
anlamıtlı . Zaten bunu anlamıya · 
cak ne vardı?. 

8i:r kaç dakika ıonra kale kapı
arrun tek kanadı krmddad~ .. 

Aralıktan genç bir adam çıktı .. 
Bu yirmi be!, otuz ·yaılarmda bir 
yüzbatı idi .. Sağ elinde beyaz bir 
bayrak taııyor. Son eliyle kıltc.mın 
NLpına dayanıyordu . Battan aya • 
ğa kadar zırh içindeydi. Fak•t bu 
zırhlarm ıövde ve bacak kıımı in
ce çelik tellerden örme olduğu için 
pek o kadar ağırlık vermiyordu. 
YürüyÜ!Ünün ıerbeıt \le hareket · 
terinin çevik olması bunu anlatı ~ 

yord11. , 
F emandonun elçisi yakıtıklı bir 

ıençti. Kale kapısından ileri yü · 
rüdü. Kale tarafına doiru kaldı · 
rılmıt olan asma köprünün karşı 
tarafına geldiii zaman durdu. 
Fre.Dk Süleymanı görünce gö:.leri 
hayretle büyüdü ve onu haştan a
yaga 'kadar süzerek: 

- Fernando .. 
Diye mırıldandı .. Bu adam Mar

ki Salemoya ne kadar ~nziyordu. 
Fakat ıeıi biraz data kalındı .. 
Ba,kası olduğu ancak çok dikkat 
edilince anla§ıhyordu.. Bununla 
berber çabuk toprlnndı . 

Sert, fakat acı çekmiı bir sesle 
kendiıini tanıttı: 

- Ben, büyük Sa!erno Markiıi 
uil Te ceıur F emando Namoranm 
elçiıi olmakla ıeref kazanan, tö · 
valye Kapten Antonyo Pakaçelli !. 

Fr.enk Süleymanın gözleri falla· 
tı ıibi açıldı.. 

- Antonyo Pakaçelli mi? Nete-
d ··f t I& u • 
Diye söylendi •• 
Sabdien öyle güzel bir tesadüf 

id. k" ı ı ... 

Frenk Süleyman Fernand"'1un 
eiçiıine ıunları söyleyecekti: 

__. Piyale Bey diyor ki, F emau.: 
do Hüamen Reisi ıağ ve aağlam 

olarak teılim et.ain .. Kaleyi bıraka 
cak ve buralardan uzklapcğım .. 
F aka.t eğer bunu yapmazaa kaleyi 
yerle bir yapacaktır. Turgud Rei · 
ıin ıemileriyle beraber yüz par -
ça.dan fazla olan donanmaya ıe · 
kiz on bin askerle yüzlerce topa 
kartı küçük Salemo kateıi ne ya · 
b·ı· ? pa ı ır .. 

Bunları ltalyanc:a olarak ıöyle · 
Yeceii için tercümanın anlamaıı • 
na imkin yoktu .. Arada yeni ko • 
DUfıpalara meydan vermemek için 
de sözlerine ıunları ili.ve edecek
ti: 

- Piyale Bey, karıdıklı f&rt ko
tulmaımı istemiyor. O, sözünü tu -
tan bir amiraldir. Dediğini yapar 
•e bu söz onun namua aözüdür. 
Hüamen Reiei azad ediniz ve kur -
tulunuz! .• 
Eğer bu ıarh F emando kabul 

etmez de kaleyi zorla ele geçirmek 

lazım gelirse burıun için yirıni 

dört saat bek!enecekti .. Frenk Sü • 
leyman bu zaman içinde kuyumcu 
Civanni PakaçeUiden oğlu Anton
yoya bir mektup yazdırmak, bu 
mektubu her neye malcluua olsun 
ltalyan yüzbaşısına ulathrmak is
tiyordu. Bu mektupta !Unlar yazı
lı olacaktı: 

- Oğlum beni Türk akmc.ıları, 
bu"dan bir hafta önce mağazam • 
dan ~,sızın kaçırdılar. Şimdi Kı -
zıl Kadırgada sağ ve ~ağlam ola • 
rak bulunuyorum .. Fetnando bun· 
ların reislerini esir etmif. Eğer 
reislerini kurtarabilirsem beni de 
aağ olarak bırakacaklar .. Kurtul ut 
için başkA yol yok.. ihtiyarlıkta 
beni sıkıntı ve eaarette bırakma .. 
Ne yaparaan yap, istersen F ema119 
doyu kandır, iıter&en ondan gizli 
olarak kaçır da bunların reisleritıi 
kurtar .. O zaman beni de azad 
edeceklerine aöz verdiler. Bunlar 
verdikleri sözleri tutarlar. Leonora 
da bu İ!te sana yardını etsin . Hay· 
di evladlarım .. Baban&zı n kadar 
aevdifinlzi göıterin. dazleriniz 
den öperim.,, 

Frenk Süleyman artık böyle 
bir mektup yazmağa lüzum kal • 
madığını görüyordu. itte Kapiten 
Pakaçelli karşısında duruy->rdu 
ve onunla istediği gibi konuşabi • 
lirdi. 

Frenk Süleyman da kendisini ta
nıttı: 

- Hüsmen Reisin levendi, Piya· 
le Beyin elçisi Frenk Süleyman ... 
Bu da Derya Kaptanının tercüma • 
nı Y akup Çelebi.. Senin anlayaca· 
ğın, yahudi Jakop .. 

Frenk Süleyman biraz önce: 
- Antonya Pakaçe~li mi? Ne 

teaadüf .. 

Diye aevinçle söylendiği zaman 
ltalyan yüzbaşısı buna oldukça 
§atmı§h.. Kar11sında.ki dinç ve 
kuvvetli Türk akıncııma dikkatle 
bakmıt, onu tanımak istemitti. 
Madem ki Frenk Süleyman on~ ta
nıdı, onun da Frenk Süleymanı ta· 
nımaaı lazımdı. Fakat birk3.ç sa
niyede bütün hayatının hatıraları
nı altüst ettiği halde onu daha ön
ce gördüğünü hatırlayamadı. Bu • 
nun üzerine de sadece: 

- Ne istiyorsunuz? 
Dıye sordu. 
Tercüman, Frenk Süleymanın 

biraz evvel onu İtalyan yüzbaşısı
na yahudi Y akop diye tanıtması
na kızmııtı .. Onlar ltalyanca ko -
nu,uyorlardı C\mma, Yakııp Çele -
bi bu kadarım anlamakta gi.içlük 
çekmemişti. 

Şimdi Frenk Süleyman gene İ
talyanca olarak Piyale Beyin de · 
diklerini değil, fakat kendisinin 
taıarladıklarını aöylüyordu. Ya 
tasarladıklarını söylüyordu. Ya
kup Çelebi onun ne söylediğini an
lamamakla beraber lspanyolca 
konuımamasını hoı görmemi~, ku
laklarını kabartmıtb.. Frenk Sü • 

ieymanın kolunu hafifçe dürttü ve 
korkak bir sesle sordu: 

- Elçi cenapları lıpanyolca 
bilmiyor mu?. 

Frenk Süleyman b"§ını çevir • 
di. Tercümanı battan ayağa ka • 
dar kızgın ve: 

- Sen benim itime karqma ! .. 
Deyen bakışlarla süzdü. Sonra: 
- Bilmiyor!.. Çeneni bağla da 

sözümü kesme.. Yoksa.. Ben seni 
ıusturmaıını güzel bilirim. 

Diye çıkıştı ... 
Y akup Çelebinin ödü kopmUJtu. 

Şimdiden dizlerinin üstünde titre. 
miş, gözleri dönmüş ve bir iki a • 
dım geriye çekilmişti. 

Frenk Süleyman, kaldığı yerden 
söze devam etti ve bitirdi. 

Antonyo Pakaçelli sordu: 
- Demek ki bu aö2ler, Piyale 

Beyin namus eözüdür ve biz Hüs • 
men Reisi azadedersek o da do -
nanma ve orduyu alarak buradan 
gi~ecek ... 

- Ona hiç §Üphe yok.. Yalnız 

Piyale Bey verdiği sozu neye 
malölurA. olsun tuttufiı kadar, ça· 
buk kızan bir adamdır. Bu itin he
men bitmesini istiyor ve size an • 
cak on dakika zaman bırakıyor 
Hüsmen' Reisin kolları çözülerek 
kale kapısından dııarı bırakılma • 
ıı için bu kadar zaman çoktur bi • 
le .••• 

- Belki F ernando razı olmaz .. 
Yoksa ileri sürdüğünüz fart bence 
çok hafiftir. 

- Onu siz kandırmalııınız •. 
Aklı başında, itin iyisinive kötüsü
nü anlayan bir adam olduğunuz an 
la.ııhyor .. Sizin için bu §Art pek ha· 
f iftir ve karlı olabilirsiniz. Fakat 
biz de karlıyız. Çünkü Türk filoau 
Hüsmen Reisi yüz tane Salemo 
kalesine değiımez. 

- O sizin bileceğiniz ıeydir .. 
Fakat cevab için bize hiç. olmazsa 
bir iki saat zaman verseniz .. 

- Derya Kaptanı tek söz söy -
ler. Bunları biz de ıh.in kadar 
düşündük. Bu iı için on dakikalık 
zaman, bol bol yeter .. 

Konutn1alar bitmişti. . Bununla 
beraber Antonyo son defa sordu .. 

- Amiralinize sorsanız, belki 
on dakikalık zamanı hiç olmazsa 
bir saat kadar uzatabilirdi sanı -
rım. 

- Yanılıyorsunuz Senyör! On -
ceden söylediğimi gibi amiral Pi
yale Bey tek söz söyler. 

İtalyan yüz batısı her halde Fer
nandodan daha akıllı olacak ki 
Türklerle uyu!mak istiyordu. Eğer 
onun elinde olsa Hüsmen reisi he
men bırakır ve bu itin içinden sıy • 
rılırdı .. 

Bir Türk akıncısını • ne kadar 
meşhur olursa olsun • küreklere 
mıhlamaktan ne kazanılacaktı? .• 
Nasıl olıa bunlardan biriıi orta -
dan çekilince onun yerine on tane
ıi birden türeyordu. 

'Dcı•amı var) 
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- Kararın karar mı?. 

- Hem de kat't .. 
- Pekala.. iradenin önünde 

hürmetle eğilirim .. Bundan haıka 
bir söz söylemek bana dütmez .... 
Anlatılıyor ki, ıaadet, benim için 
değil .• 

Zavallı çocuk o kadar ııtırap çe
kiyordu ki, bu hi11ini gizleyemi • 
yordu. Baımı çeviriyor, yüzünü 
gizliyordu. 

Genç kadm, heyecan ve J&fkın • 
Irk içinde, ona merhametle bakı -
yordu. 

Daha ne ilave edebilirdi?. 

Hiç bir teY, füpheaiz .. 
Öyle iıtıraplar vardır ki, hiç bir 

suretle teselli edilemez .. Mecdi Ta
birin çektiği eziyet de bunlardan 
biriydi .• 

Bu ıırada, kapı açılıp 'kapandı . 
Çıkan ıürültü, iki genci, oldukları 
yerde arçrattı .• 

Mürebbiye: 

- Babam olacalC. - Cleai. - Ko • 
nuıtuğumuz mevzulardan ona bah 
aetme rica ederim. 

- Hiç merak etme .• 

Hakikaten de, içeri giren Bah • 

I 
da oturuyordu. Genç dülger, kıza 
bakıyordu da §Öyle dütünüyordu . 

- Niçin sofrada yerim ebedi -
yen bunun karıısında olmuyor?. 
Burada ;Jyle mes'ud olurdum ki ... 

Lakin, neylerain?. Beni sevmiyor 
itte .. Zorla güzellik olma;: ya. Sev
mediği için de kendisiyle bir c!ah:ı 
yüz yüze gelemiyeceğim .. Ebedi • 
yen ayrılacağım!..,, 

• • • • , 
Günler, gene, somurtuk ve mağ

mum geçti. 

Mecdi, artık, Bahri uatanrn evi
ne uğramadı .. Ertesi gün bir kart 
gönder:mi§, lzmire acele çağrıldı .. 
ğmı, derhal gideceğini yazmıştı •• 
Hatta gelip veda ebneğe bile za • 

manı olmamıı ... 
ihtiyar marangoz, bu kartı olaı • 

yunca, timdiki zamanm gençleri • 
nin vef aıızlığına homurdandı. 

- Hepsi de nankör, hepsi de 
hotbin.. Kendilerinden ba.tP.mı 
dütünmüyorlar.. • diye söylendi. 

Daha da bir hayli sözleraar.fet
ti. Samiye bunları dinledi .• Fa • 
kat çocukluk arkadaşını müdafaa 
imki.nmı bulamadı. 

riydi .• Son derece net' eli görünü - Oğlanuı buradan liaçmuının ae
yordu. Hele miaafiri görünce yü- beplerini iyice anlayordu .. Buma • 
zündeki ıevinç alameti büsbütün ra hep kendi müıebbibti .. 
arttı. Büyük bir samimiyetle onun Zavallı çocuk, onmı yanında 
elini sıktı.. bir karde§ hini bek1eyerek yaşa · 

- V aaay .. Geldi demek, evla • me.ğa tahammül edememiıti. 
dım ... Naıılsın bakalım?. Seni gör- "Gözüm ıörmesin, daha iyi !.,, 
düğüm için son derece memnu· diye dütümnü~ .• J~ h;i,Y~ kaç.ıp 
num.. ' ıitmiıti. lzmirde uzakta isti • 

Mecdi Tahir: raplamu p.lmz unutacağını dü-
-Ben de .. - dedi ve "derhal sor- ıünmüttü .•. 

du: Memnun görünyorsunuz •• Ha - Bahri uıtaya geliMe, ilk günkü 
yırh bir haber mi var?. menmnuniyeti devam etmiyordu . 

-Tabii değil mi ya .. Birkaç za. Zira, İ§, meğerae, umduğu mü -
mandır itsizdim .. Şimdi it buldum. kamellikte değilmit .. Bütün gün 
Y arm sabahtan tezi yok, batlaya • onu damların kenanna çıkarıyor
cağım.. lar, yağmur olukları ko>'.:durtu • 

- Yarabbi tükür .. - diye geniı yorlardı ••• 
bir nefes a1dı.. ihtiyar adama da bu Kadar güç 

Sonra, Bahri, kanıma dair ha • it verilir mi?. Bunları ekseriya da
vadiı sordu .. Mevzu gene Mecdi ha genç ve daha az titrek olanlar 
Tahire intikal etti. Ne yaptığın, yapar ... 

dan ne yapacağından konufU}du ' Maamafili, adamcağız, llalln==-: 
- lzmirden büabütün ayrılıp la- den tiki.yet etmiyor, elanek para· 

tanbula geldin mi?. ıı için her teYe katlanıyordu. 
Gönderdiğin mektuplara bakı

lırsa oradan memnun olduğunu 
anlqılıyordu. 

- lstanbulda yalnız bir kaç gün 
oturup sonra gene lzmire dönmek 
niyetindeyim .. Orası pek iyi .. Fa • 
kat yalnız daıssla çektim .. 

- Hmmm .. Demek ki, ne kadar 
olsa, gene buralarını arayorsun .. 

Delikanlı, mühim bir işraretle: 
-Vallahi bilmem ki .. - diyerek, 

cevab verdi .. 
- Her halde bu gece bir yerle -

re ııvışmayacaksın .. Birlikte ye -
mek yiyeceğiz, değil mi?. Hoş ik -
ram edecek o kadar iyi şeylerimiz 
de yok amma, konuk umduğunu 
değil, bulduğunu yer, derler .. 

Doğrusu, Mecdi Tahir bu da 
veli kabul etmemeği tercih eder -
di. Zira çok mütees:ıirdi. Mün· 
zevi bir yere giderek başım dinle -
mek çok daha iyi olurdu.. Lakin, 
bu adamdan yakayı sıyırmak ka • 
bil olamıyacağını anbmıştı .. ister 
istemez, kabul etti .. 

Çok geçmeden, iiç. eski ahbap, 
yuvarlak sofra masasının başma 
geçtiler .. 

Samiye, Mecdinin tam kartııın-

• (Devamı 11ar )' 
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Zengin olmanın Yakın tarihten 
sırrı nedir? kanlı yapraklar 

Amerikalı bir delikanlı 
bu sırrı bulmuş ! 

1920 senesinde Amerikada Los 
Ancelps da "James Fenton ve oğ· 
lu,, firması altında bir vapur acen· 
t esi kurulmuştu. Bu seneler Amerİ· 
kanın en zengin ve çılgın sene · 
leri idi. Herkes kolaylıkla ve çok 
para kazanıyordu. Bu !ebepten b~ 
yeni firma da az vakitte iyi işler 
yapmağa ve iyi paralar kazanma · 
ğa başladı .. 

Bu vapur acentesi bilhassa uzun 
deniz gezmeleri tertib ediyor, böy· 
le gezmelere senede bir defa her· 
kes İ!tirk etmek istediğinden "Ja· 
men F enton ve oğlu,, firması bun 
dan çok kazanıyordu . Nitekim a· 
radan-bir iki sene geçince sırf bu 
gezintiler iç in kocaman bir de va· 
pur yaptırdı .. 
Y~i vapura "Golden City,, İs· 

mini verdi .. Bu suretle daha fazla 
kazanacağını umuyordu. 

Fakat evdeki heaab çarşıya uy· 
madı. Büyük dünya buhranı gelip 
çattı.. Kazanç yolları birden bire 
tıkandı. F~brikalar, bankalar bi -
ribiri pe§inden mütemadiyen iflas 
edi?J'orlardı. 

Kazançları azalan halk da bu 
tekilde seya.hatlerden vaz geçme -
ğe başladı .. Bu seyahatler iyi olu -
yordu amma, ne de olsa briaz pa -
halıya ma.loluyordu • Masrafa öy • 
le her babayiğitin keaeıi kolaylık
la dayanamıyordu. Fakat "Golden 
Gity11 nin masrafı yüksek olduğun 
dan seyahat ücretlerinin indiril -
mesine imkin görülemiyordu. 

Böylece vapur acentesi ziyan et
meğe başladı.. Ziyan etmek her 
zaman kir etmekten daha çabuk 
olduğundan "James F enton ve oğ
lu., firmasının senelerce biriktirdi
ği dolarlar pek çabuk erimeğe yüz 
tuttu. 

Bu suretle mütkül bir mevkide 
bulwıurlarken bir gün kendilerine 
bir ~ mür..acaat etti: 

- Beni bir ay müddetle kum • 
panyanıza direktör yapm. Bu bir 
ay zarfında ben "Golden City,, ye 
bineceklerin sayıaını görülmemiş 
derecede arttıracağım. Eğer mu -
vaff ak olamazsam tazminat olarak 
bankada bulunan bütün servetimi 
terkedeceğim .. 

Delikanhnın söylediği mucize 
hakikaten kendisini gösterdi. Bir 
iki hafta da Golden City nin seya -
hat biletleri kapıfa kapışa satıl -
mağa batladı. Vapur görülmemi§ 
bir derecede doluyor, bittabi acen
tamn kasası da vapuradn geri kal
mıyordu. Sanki esrarlı bir el bütün 
buhranı silip süpürmüttü.. işler 
mükemmel surette tıkırında gidi -
yordu. 

BHhasaa Amerikalı zengin genç
ler bu gezintiye çok rağbet gösteri
yorlardı. Vapurda mükemmel 
bir cazband vardı. Şöylece Los 
Ancelosdan kalkarak Hava.yen a
dalarına kcıdar gidip geldi mi eğ
lenceye payan kalmıyordu. 

Bu gezintilerin bir hususiyeti de 
bir ~k genç gezginlerin vapurda 
iken tanışıp nitanlanmaları ve ev -
lenmeleri idi. Bunun İçin müeHe
le bir çok teşekkür mektuplan da 
alıyordu. 

Uzun zaman bu gençteki sır an
laşılamadı. Fakat itlerin mükem • 

mel gitmesinden dolayı diğer or -
taklarda bunu pek incelemiyorlar
dı. Kendisine büyük bir salahiyet 
vermişlerdi. Ne dese yapıyorlardı .. 

Fakat son bir hadise bu itin es
rarını çözmüt ve genç direktörün 
kurnazlığını meydana çıkarmııtır. 

Son seyahatte Golden City ge -
misinde çok zengin bir Amerikalı 
genç de bulunuyordu. Mehtaplı 
geceler, deniz, caz, şampanya ve 
güzel kadınlar zengin Amerikalı -
nın başım döndürmüt ve onu ora -
da tanıdığı bir genç kıza atık et -
mittir. Bu atk neticesinde iki genç 
vapurda herkesin gözü önünde 
resmen niıanlanmıılardır. 

Fakat bu parlak seyahat bittik -
ten sonra zengin Amerikalı nişan
lısını o kadar iyi bulmamış ve ni
tanlanmakta acele ettiğini anla • 
mıttır. Bunun üzerine nitanlısın -
dan ayrılmak çarelerini aramağa 
batlamıştır. 

Amerikada nitan bozulması çok 
güç bir ittir. Çünkü nitanı bo -
zan taraf hem ceza yer, hem de 
kartı tarafa büyük bir tazminat 
vermeğe mecbur tutulur. 

Genç zengin bunun için avuka -
tiyle görüfmÜf ve genç kızın aley· 
hine "tuzağa dütürmek suretiyle 
nitanlanmağı intaç etmek,, iddia -
siyle bir davn açmıttır. 

Genç kız da mahkemeye kalmış 
ve bu iddiasını isbat etmesini is -
temittir. Bunun üzeri.ne zengin 
Amerikalı mahkemeye imza.uz 
bir mektup göndermiştir. 

Bu mektup bir aflc mektubudur. 
Tarihi, gezinti tarihinden iki ay 
kadar evvel olan bu mektup ken • 
disini Golden City gemisiyle bir 
g"ezintiye davet ediyor. Kendisiyle 
tanıtmak istediğini yazıyordu. 

Ayni zamanda güzel olduğunu, 
kendisini her halde beğeneceğini, 
vapurda bir kaç gün batbaş~ kala
caklarını ve vapurda kendisini ko
laylıkla tanıyacağını da ilive edi
yordu. 

Genç zenginin avukatı bu mek
tuptan anlaşılacağı gibi bir tuzak 
kurulduğunu söylemi§, ve genç 
krzıda aynca bu auçtan dolayı İt -
ham ebnif, nişanın feshini istemiş
tir. 

Fakat genç kız bunu tiddetle 

ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katib 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 65 

Hele şükür olsun, hiç olmazsa 
buradaki çavuşun kırbacı ve 

cep karıştırnıa illeti yok •.• 
Eskidenberi ıevittiğimiz Aka · 

gündüz - timdi Ankara saylavı 
- bir taraftan etrafımızdaki ka
labalığı dağıttı, diğer taraftan: 

- "Hele siz geliniz bakalım.~, 
diyerek bizi peşine taktı. Orada 
bulunan hıaltız hademeler de eş · 
yalarımızı aldılar. 

(Polovariste) adını taşıyan bir 
kamp olduğunu sonracfan öğrendi· 
ğimiz bu büyük binanm bir kapı · 
sından girdik, öbür kapısından or
tada yalnız büyük ve tek bir ağaç 
bulunan, boş çiçeksiz, yeşilliksiz 

bir meydana çıktık. Bu meydanın 
dört tarafı odalarla çevrilmiş idi. 
Meydanı geçtik, karşı tarafta on 
bet ayak merdivenle çıkılan kıs · 
ma geldik. Akagündüz, bizi bura· 
da bulunan dairesinde misafir etti. 
Burası iç içe geçme iki odadan iba· 
retti. 

Akagündüzün dairesinin yanın· 
daki odalarda katibi mes'ullerden 
Hamal Ferit lakabile maruf Ferit 
ağabey, eski gazeteci ve saylav Ce· 
lal Nuri bulunuyordu. 

Bir müddet istirahat ettik, son · 
ra ayni sırada bulunan boş bir da· 
ireyi de biz İfgal ettik. Çok geçme· 
den, Kırzade Mustafa, Mehmet ltt. 

' liyi yanına aldırdı. Ben burada yal· 
nız başıma kaldım. iş başa düşmüş 
tü. Hemen kolları sıvadım. lçiçe 
iki bölmeden ibaret olan odayı tan 
zime başladım. Bu sırada kampın 
ha.şçavufu olan bir lngiliz geldi 
§Öyle bir baktıktan sonra: 

- ( Olrayt) ı bastırarak çekildi, 
gitti. 

içimden: 
- Ooh, hele şükür olsun ... Hiç 

olmazsa buradaki çavuşun kırbacı 
ve cep karıştırma illeti yok.,, 

Dedim. 
Ben e§yalarımı yerlettirirken 

hademeler, bir demir karyola, bir 
ot min<ler, bir mua, iki sandalye, 
bir konsol, dört tabak, bir su tası, 

reddederek mütekabilen ikinci bir 
mektup çıkarmıtlır. Bu mektubun 
tarihi de gezintiden iki ay evveline 
aiddi. Bir erkek el yazıaiyle ya -
zılmıt olan mektup da bir atk 
mektubundan ibaretti. Ve kendisi
ni Golden City vapuruna davet e
diyordu. imza yeri gene botlu. 

Genç kız nişanlısının gösterdiği 
mektubun sahte olduğunu ve bila
kis kedisini böyle bir mektup gön· 
derdiğini iddia etmittir. 

Mahkeme her ikisinin elyazı • 
larını kontrol ettiği zaman bu ya -' 
zıların hiç birine aid olmadığını 
meydana çıkarmıştır. 

Tahkikat biraz derinleştirilince 
bu mektupların vapur acentesi ta -
raf mdan yazıldığı anlaşılmıştır. 

Meğer genç direktör adres kitap -
larından çıkardığı bu mektuplar • 
dan binlerce yazmakta, ve rağbe • 
tin esasını da bu mektuplar tetkil 
etmekteymiş .. 

Vaziyet gazetelere aksettikten 
sonra bu hadise acente için pek 
mükemmel bir reklam olmu9, -.e 
bundan sonraki gezintiler daha 
kalabalık olmağa baılamıştır. 

M. S. 

bir çay fincanı, çatal, b.çak, katık) ha ziyade öıS. enmeye ehemmiyet· 
yastık, çarşaf, süpürge gibi §eyleri, verdikleri bir nokta vardı: 
getirerek yerlettimıeğe batladılar. -Anadoludaki milli hareket 

Bir taraf tan getirilen eşyayı ne safhada? 

seyrediyor bir taraftan da arka· Bu suali ıöyle de soruyorlardı: 
daılara : - Mustafa Kemal (Atatürk) 

- İngilizlerin bu itibarına ba · 
blırsa biz de burada temelli kala
cağız galiba!... Baksanız a... Kız. 
çeyizi gibi efya hazırlamıtlar di · 
yerek latife ediyorum. 

Çok geçmeden fakirane daiTem 
hazırlanmıf, yatağım yapılmıftı. 

Oda hizmetimi gören Maltızlı u • 
tak, arkadaılara hizmet ede ede o1 
dukç.a türkçe öğrenmişti. Bir ta · 
raftan iş yaparken diğ?r taraftan 
çene yarıtbrıyordu. Hedf ara.ura 
unutarak maltızca kon:ışmaya ba~ 
hyordu. Maltızca arapçaya bf!:ı 

ziyen tuhaf bir lisan... Maltada 
bulunduğum müddetçe öğrenmek 
için o kadar çalıttım, bir türlü be· 
ceremedim. Biz odayı hazırlarken 
bir asker gelerek beni çağırdı. Ar
tık Maltızlı hizmetçi çat pat türk 
çesile tercümanlık etmeğe başla • 
dığı için İngilizlerin söylediklerini 
anlayabiliyordum. 

Neferle beraber, kamp kuman· 
danının odaıma gittik. Bir de bak
tmı bizim arkadatlardan ve eski 
mebuslardan doktor Fazıl Berki 
orada ... Hemen onunla konuşma · 
ğa başladım: 

- Doktor, hayrola gelir gelmez 
beni neye çağırdılar? 

- Korkma canım! Bir şey yok. 
- Ya sen burada kumandanın 

oduında ne anyorsun. 

- Ben burada arkadatlara ter • 
cümanlık ediyorum. 

- Pekala! Öyleyse sor bakalım 
beni neden çağırmıtlar? 

- Yanında mevcut paranı kamp 
kumandanlığına teslim edeceksin. 

- Etmem! 

- Neden etmezsin? Hepimiz 
paralarmıızı verdik. Bir ıey ziyan 
olmaz burada! 

- Doktor! Ben bunlardan anla· 
marn. Çorbadan ağzı ycman yoğur 

du üfliye üfliye yer, malUın ya! 
Benim de ağzım yanık.. Arapyan 
hanında ... 700 liramı aşırdılar. 

- Merak etme, burada hiçbir 
fey olmaz. Arkadaşla.ra da ayni 
muamele yapıldı. Ve timdiye ka
dar hiç kimsenin kırk parası kay
bolmadı. 

Doktor Fazıl Berkinin bu tenıi · 
natı üzerine içim rahat etti ve koy· 
numda saklı bulunan 150 İngiliz 
lirasmı çıkararak kamp kumanda· 
nının masasına koydum. 

Tekrar bizi odamıza getirdiler. 
Bizim Akagündüz mükellef bir 
sofra hazırlamıştı. Öğle yemeğine 
heni davet ediyordu. Tabii bu da -
vete icabet etmemek olur mu? 
Gittik, yedik, içtik. Bu sırada di· 
ğer odalardaki arkadqlar birer 
birer (hoş geldin) derneğe geldi • 
ler. Kampa ilk girdiğim dakikada 
karşılaştığım sualler başka başka 
ağızlardan ve başka batka ifade · 
lerle tekrar soruluyordu. 

Kamptaki sürgün Türklerin da -

kazanacak mı? 

Ve bu mevzu, muhte~if cephe -
lerden fU sorgu oklarına hedef 
oluyordu: 

- Acaba galip gelecek miyiz? 
- Memleket, millet kurtula • 

cak mı? 
- Sulh ne zaman? 

- Dütmanlar ne vakit gide 
cek? 

- Vatan, hainlerden ne zaman 
kurtulacak? • 

Hepsine müsbet cevaplar veri
yorum. Hepsinin canı kulakla .. 
rında, dikkat kesilmiş bir ha.ide 
beni öyle dinliyorlar. l.Husal hare
ketin ilk muvaff akıyet1erini, ulu -
sal şefin sava§ ve kurtulut için 
çabalamalarını anlatırken çoğu • 
nun gözleri yaşarıyor. Ve konut'" 
maların sonunda fU karara varı • 
yorlar: · 

- "Bizi de o kurtaracak!,, 

Malta hakkında hen çok bir ~y 
yazacak değilim. Çıjnkü ıerek 
Aka.gündüz, gerekse Hüseyin Ca
hit buranın hatıraları hakkında 

enine boyuna yazdılar. Yalnız, 

ben kısaca, unutuluvermit bazı 
canlı hatıraları kaydetmek isti • 
yorum. 

(Devamı var) 

Sinema yıldızı Marlen Ditrih, 
HolivudJa Kontes Di F!"auo tara
lınJan ınefine verilerı maskeli 
bir baloya, yukarda gördüğün~ 
kıyafetle gitmiıtir. Ncıııl, orijinal 
d ::.:ı • , 

e5u mı • . 
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ARNA VUTILU KT A Hayoutl~~ arasında 
Arakadaılar, kontes Setefi Re· ( durdu. Bütün bunları yapıp lil • 

pei tanıyor musunu:ı:? Hayır... tirdikten sonra da uykuya daldı. 
Yaılıımı delil; gencini! .. Şu be- Ona ıöz ıöyliyemiyordum. Fakat 
nim kara gözlü meleğirı olan mini arabanın her saraıntısmda gözle 
cik prensimi? •• Şunu ds söyliye - rini açb mı bitmez tüLe-nmez aor
yim ki kendiıi benim değildir... gulariyle karıılaııyord'.llD: Bir ıey 
Hani, söz misali, benim diyoru!n.. kaybetmedin ya? Seyahat çanta -
Onu hepiniz tanırıınız... Benim ıı nerede? El çantalı yanımda 
gibi, sen de, o da, he~imiz aıoka- mı? Sakın fapka kutuıuna batı· 
sından iç çekmittik ! Yalnız h ~c:bi· mı dayayıp uyumamalı! Ben te -
riniz, benim gibi bütün bir ıece minat verince gülerek hemen yine 
onunla bir arabada yo!culuk yap- uykuya dalıyor. Bun Jan Sonra 
mak bahtiyarlığında bulunmadı - yanındaki matmazel bq ajrııını 
nız deiil mi?.. bahane ederek ah vah ctmeie ba, 

No. 5 Türkçeye çeviren: A. EKREM 

Usta 1 eodorun kellesi kesildi, fakat 
sandıklarında kurşun harf /erden 

başka bir şelJ çıkmadı 
cilerin, T oakalar da ikincilerin 
torunlarıdır denek pek yanılma
mıt olacağız. 

Her ülkenin timallilerile cenup 
lularının konutma ve karakteris -
tiklerinde az çek aykırılıklar ve 
farklar vardır. Dai!ar bir çetit 
inıan yetiıtirir. ovalar da baıka 
çetit ... 

Strabo, T oskalılarl:ı Kegaların 
' arasındaki ıınıra Via Egnetia adı-

- Orta Arnavutlukta bayram yeri 
Bu iptidai aalıncağa ne Jiye JuJa /r büktünüz. ViyanaJa aörclüfünü: 

elektrikle ifliyen kocaman curi Jönme Jolabın el edesi bu el efil mi 
:" Arnawt ~oculrlannı ~ğlenJiren bu aalıncaktan bir tane~i de 1893 
te ŞüıqoJa yapılmadı mı? Amma Şihagodaki bin kiti alırmıı ve el 
elctrilıle iflermİf / irimin umrunda? 

Amavutlukta dereb<ylik siıte - larda ne olabilirdi?. Katırcılar 
mini ortadan kaldırmak oldukça buna "altın,, ıözlerile cevap ve
zordur. Orta Arnavutluğun zen - riyorlardı. Kimisi c!~ "Venedik 
ıin ve verimli ovaları hi.la bir ta- dükuı,, diyordu. 
kım derebeylerin ellerindedir. Bunun üzerine usta Teodorun l 
Serbest arazi iıe, hiç tp makbul kelleıi keaildi . ve ıaııJ.klar kı -
olmıyan bölıe (mıntake) lerde - rıldı. Ancak altın yerine, sandık
dir. lardan idi madenden daha doğ-

Berat tehri, yaz ortasında bile rusu kurşundan, sayısıı küçük 
tepeıi karılı olan Tomori daiının küçük parçalar çıktı. 
altında ve bir kaç tepe üıtünde - Linet olsun! Hele dur bakalım 
dir. Elhasan ise iıka ve irva e- ıu küçük parçaların ucundaki 
dilmit meyva bahçeleri arasına karıacık burgacık çizriler ne ola 
dafılmıt bir ıehirdir. Arnavutluk ki? Hiç JÜpheıiz fesat ve mel- 1 
tehirlerinin göklerine doğru fab- amel! 1 
rika bacaları değil, minareler Şeytanın öz itleri' Mutaaaaıp 
yükıelir. . heriflerin hepsi kelles: keıik Teo· 

Arnavutlar esas itibuile ekin- doru ltalyadan getirmit olduğt· 
ci bir ulustur. Yapak. keten hatta matbaa hurufatile orada bırakıp 1 
deriıini ellerile itler. kaçtılar ve Arnavutluğa matbaa 

Arnavutlukta taa11up öteye be- hurufatı ilk önce itte böyle kanlı 
riye heykel dikilmesine manidir. bir biçimde girmiı oldu! 
Fakat günün birinde Lurada da Bir ırmak Arnavut. 
heykel dikilecek olurn Elhasan- luQu iki ulusa 
lı Teodorun heykeli birinci ol - ayırmaktadır 
lllahdır. flhasandan Daraça giderken 

Arnavutlar bir yazı ıçin uzun Şkumbini ırmağını takip ettik. 
Yıllar çalıııp didinmitlıerdir. Uıta Bu ırmak Jimalde olao Kegalar
T eodor kalkıp Venediğe ıit - la cenubun T oskalarını bırbirin -
ınftti. Uzun zaman oralarda bir den ayıran tabH sınırdır. 
itler gördü. Arnavutluğa döndü- Eski Helen tarihçi,; Etraho, 
iü aman bütün eıyası küçük bir ıimdiki Şkumbini ırmefının ti -
talcnn sandıklardan ibaretti. malinde yafıylln llliryalı ile ce-

Bilyük bir kıakançlıkla muha - nupta yaşıyan Epirlileı den bah • I 
faza ebnek iıtediii bu sandık - aeder. Demek ki Kegaları birin -

nı vermektedir. Romalılar da Aı
yaya dojru itte bu yoldan yürü -
müılerdi. Biz Elhasandan Roma
lıların ihtiıamlı günlerinde Dir
rahyum adını vermiş oldukları 
Draç limanına iıte bu yoldan 
ıürüp ıittik. 

Roma lejiyonlarının Aıyaya 

doğru yürüyüıünü gözetlemit 11-
lirycı çocuklarının bir ~oğu, bü
yüyünce Roma ordularının hiz
metine ıirmiıti. 

Bu yerli çocuklardan Diyok -
le,yan günün birind~ jmparator -
luğun erguvani harmaniyesini 
kendi sırtına geçirdiğini aklına 
bile getirmemİ!ti. 

llliryah küçük çocuklardan o
lup ta sonra adının ön tarafına 
bir de büyük lakabı takılmıt o
lan Kostantin de bu Roma alay
lan, timdiki YusoalayYanın Nit 
tehri sokaklarından geçerken 
belki "itte geliyorla.t ., di; e ba
ğırmıttır. 

Niıli Koıtantin günün birinde 
Roma imparatoru büyük Koıtan
tin olmuıtu. 
Arnavutluğun hemen her tara

fında Gjinokaılra, Mimara, Poja
ni ve Saranda yakınlannda Yu -

Eıek inadı nedir bilar mi.iniz? 
Arnavutlar mahmuuuz ayaklan· 
nı hayvanın karnına sık .alı vur
makla bu inadın önüne •8'melı 
iaterler amma bazan muuallalı 
olamalar. Arnavııtlalrta motör
ler pelr sair .,. ,abulr artmaAta 
olmanna rafmen, lalrir ahalinin 
hala qelr 6aflıca yiilr f'lfıyıcı.atlır. 

nan ve Roma P.aerleri meydana 
çıkarıldı. Roma Senatörleri yazı· 
larını gelip Dirrahyum adını ver· 
dikleri deniz kıyıar tehirde geçi -
rirlerdi. 

• (Devamı r·ar) 

Ha bakın· yanında yolculuk ladı. Şimdi 11ra bana gelmitti . 
arkadaıı bir d~ matmazel va• dı. Ben de uyur gibi görünclüm. 
Böyle olmakla beraber. bu da ele Arabanın dehtetli ıaraıntııı ve 
aeçmez bir tanıtı, dot:rusu ! .. Bu ıonra bir yana yatmaıile birden
ıanıa ne kadar tetekkür edilse az. bire uyandık. Sanki bir hendeie 
dır. Ancak bu it bana ıöre de,il- ıaplanmıt gibi araba durmuttu. 
di.. Bir gün Kerekvard,ki ıatosun Benim konteaim de ıözlerini 
da otururken, gece ıez vakit. er- açtı. Hali yan uykuda, ne oluyu':' 
teıi ıünü Arad gazinosunda bir diye sordu. Utak arabacmın ya -
balo verilmekte olduiırnu ve b•.ı- nmdan yere atlıyarak kapıya ya1' 
ı aya muhakkak ıitmek liznn • laıtı. 
geldiğini hatırlamıı; arabanın - Madam la kontes ıaliba yo-

kotulmasının emretmitli. Y anm - lumuzu ta§rrdık ! 
da benden batka kims-- olm1dı • Kontes kızarak: 
iından: - Bundan aana ne? Durmali 

- Benim sevimli Baronum; için yol ıatırmak bir sebep midir 1 
Arada kadar bana yoldatlık et - Önümüzde yol oldukça her halde 
mek lutfünü eairıemezıiniz de • bir yere varırız. 
ğil mi? Dedi. 

Diye sordu.. - Evet konteı .. .A:ncak bir ter 
Zaten "benim Baronum,, demeıi var •.• 
ltifi idi! Ona ne cevap ver ~bi • - Ne var? Bu yol hiçbir yere 
lirdim? ıitmiyor mu? , 

- Konteı, benim t&pındılhm - Evet bir yere gidiyor amma, 
"fanrım; ıece zifiri karaı.!ık, ara- korkanm ki burası pek de iyi bir 
bamız devrilebilir. Bacafmnz kı- yer defil .. 
rılıraa yarın naııl danıedebiliriz? -Haydi aen de deli! Fena yer
Körös ırmağının üç tan~ kol•mu de ne demek? Böyle bir yer bilmi
gcçmek lazım. Bunlardan birisi- yorum. Neredeyiz? ~ 
nin klJ19rUsii ~biilk çanlC; hz sı1.ı - Kont .. cenaplannı mGii -
tularda boğul111ak da, va• .. S:ıa - deaile Szalonta ormanındayız •.• 
lontanın yakınlarında kcrkunç bir - Peki, bu orman aeçilmemiş 
nmağa dalacağız ... Burası eıkiya bir yer delil ki •. Bizden 8nce bu
dolu ! .. Sizi tek baııma naı.:l koru- raıım yüz binlerce kiti enine boyu 
ya bilirim? Hem bu geo•d.?n yola na dolaımıttır. 
çtkmak neye yarar ~i~ Yt!rI!l sa - Hiç ıüphesiz, madam .. Fakat 
hah çaydan sonra, ııra'J:ıya bin • arabacı korkuyor .. 
mek için bol bol v!\kt;m·7 var.. - Arabacı mı? Fakat onun 
Öğleyen sonra Arada ulatırız ve kontratmda korkacaiına dair bir 
akşama kadar da tuvP.letlerimizi madde var mı? 
rahat rahat yaparız! - Şüpheıiz madam. Ancak ıi· 

Ancak sözlerim hep boıa gitti. ze bir fenalık gelmeıinden korku
Kendisini iyi tanırsınıı Onu kan· yor .. 
dırmak için ne söynlense, inadma - Hele bak .• Ona ne oluyor? 
aksini yapar! Hayır hı:ılı hızlı yol Benim itime nediye karıfıyor? 
alarak yorulmak istemiyordu Yol - Hem atlar için de korkuyor. 
yorgunluğunu çıkarmak için isti • - Ha bak buna diyeıceiim yok. 
rahat vakti kazanmak istiyo!'du. Atlara karıımak iti ona ait .• 
Arabadan iner inmez böyle YO" • - Sanki demek istiyor ki bu 
gun argın, her tarafı kırgın ve ormanda yoksul bir t:ıkım kitiler 
bitkin bir halde baJoya gide',i)ir oturuyor. 
miydi hiç? Hele yolcu~uğu o ka • - Şu arabacı olacak herif am
dar seviyordu ki: Karanlrkluda ma da senem tey: Sanki kendiıi 
dere tepe ve ormandan geçmek ne- de yoksul kiti deiil mi f 
esrarlı, ne ideal bir ıeydi? Yılrtız- - Şüphesiz kontes cenapları •. 
lar, kurbalar daha neler de, ne • Ancak yokaul kiıilerin atlarımızJ 
ler! .. Görülüyor ya: Şu mir.•cik almaları ihtimalinden ürküyor. 
sevimli kızcağızı da bir kapris doğ Bunun üzerine ben de söze ka-
muıtu. Yerle gök birib1Nine karı~
ıa bile istediğini yapmsk lazım 
dı .. Dediği, dedikti ... 

Bana yapılacak bir !! kalmıştı. 
Siz söyleyin bakalım: Ben ne y .ı 
pabilirdim? Ya onunla birlikte 
ıidecektim, yahut fato~a tek İ:>aşı 
ma, yapayalnız kalmnh idim. Ta 
bil gidecektim. Buna miikafat o· 
larak da beni arabada kartısına 
oturtmak lutfunu eıirıemedi. 

Hot ıörünmek için Kontes be
ni boyuna taltif ediyordu. EvvelP 
dizlerimin üstüne koıkocaman bir 
fapka kutuıu koydu, sonra da 
mantonunu ... Kucağımı yolculuk 
için almıt olduğu paketlerle dol -

rııtım: 

- Kontea, ıöylediii sözler ıa
dece gevezelik deiil.. Görüyor
ıunuz ya, gece yolculuiu neye mal 
oluyor? Artık gece ormanda ge -
çirmekten baıka yapacak it kal · 
madı. Şimdi atlarımızla birlikte 
malımızı da canımızı da alabilir
ler. Yanımda tabancam da yok! 

Küçük kontes yaramaz bir gülü 
cük atarak: 

- Onu da almaıınlar diye getir 
medin galiba! .. 

Dedikten aonra benim davran
mamı be?demeden kapıyı açtıiı 
gibi dııarıya fırladı. 

'Dcwanu "°" J. 



Türklerin en 
eski sporu 

Aten O ok 
Son ay Almanyada 
subaylarımız, her gün 

tam bir zafer kazanan 
( 

Memleketimizde en çok emek ve
rilerek hevesle çalışılan yaya sporlar· 
da yabancı memleketler sporculariy· 
le meydana gelen karşılaşmalardan 

ötürü yapraklar dolusu yazılar çiziş
tirilip dururken henüz bir kaç yıllık 

varlığı olan Kevelsel (*) sporumuzun 
Nis'de ondan sonra da Ahen'deki ar
sıulusal müsabakalarda elde ettiği 

sonuçla (netice) güzel başarık (mu· 
vaffakiyet) karşısında susmağa kat
Janamıyorum. Jşi mübalagasızca işit· 
memiş olanlara duyurmak, bunun 
önemini ( ehemmiyetini) bilmiyenle· 
re göstermek için, benden enel bu· 
nun üzerine yazmış olanlar arasına 

katılmak cesaretini, bu en yeni fakat 
en verimli olan sporumuzun bugünkü 
eksikliklerimiz sırasında doldurduğu 
yerin değerini vermemiş olmak gibi 
güç bağışlanır bir saygısızlık işleme
mek kaygısında buluyorum. Bildikle
rimi dilimin döndüğü kadar anlatma
'ğa çalışacağım. 

Herhangi bir işde beklenen sonu· 
cun (neticenin) amaç ister iyi, ister 

' ,, 

fena çı\cSın, maddi, mane\i, cismani 
Te akli bir takım vasıtaların, unsurla
nn ve sebeplerin iyi veya kötü tesir· 
Jeriy]e meydana geldiği bilinmiş bir 
~ydir. Bu düşünüşle Kevel~el 
sporumuzun mütalaasında lüzumlu 
olan eJe gelir unsurlan teşkil eden 
bahisleri birer, birer gözden geçirip 
açarak şimdiye kadar yapılmış olan, 
timdiden sonra da yapılması lazımge
len şeyleri ta}in ve tesbit edilmek ü
zere, sıralıyacağız. Ta ki hu spor ko
lunun kemiyet n keyfiyet itibariyle 
mahiyeti kendiliğinden meydana çık· 
em. 

1 - kurulduğu tarihe bakılınca 

Kevelsel sporumuzun henüz çok 
yeni olduğu anlaşılır. Biniciliğin spo
ra} (**) kısmı süel (askeri) kurum 
tarafından 1930 sonlarında Kevelsel 
spor arsıulusal federasyonu nizam· 
larma uygun olarak at müsabakala
nna çalışmağa başlanmakla 1910 da 
açılan binicilik mektebinde kurul· 
muştur. Bunun üzerinden henüz dört 
buçuk yıl geçmiş, geçmemiştir. 

Bu kadar kısa 1..r.manda iyi bir iş 
görmek imkfmsız değildir amma ba· 
şarılması umulduğundan çok artık 
bir ~ç harcına bağlı kalmış zorlu 
meselelerden olduğu halde binicile· 
rimiz böyle bir "zoruna bozuk oyu
"'1" uluslar kupasında üçüncülijğü, 
Ren kupasında da birinciliği kazan· 
makla başarmışlardır. 

Bunları düşünürken dört buçuk 
yıldanberi hocaları bulunan uzman 
(mütehassıs) l\lü. Tatonun Nise git
meden e\•vel kendisiyle görüştüğüm 
zaman sorduğuma karşılık: 

"- Emeklerimizin boşa gitmediği· 
nl görmek zamanı yaklaşmıştır sanı 
nm.,, dediğini Te bu mütevazi cümle 
ne, yetfştfrllmeslne emek ,·erdiğf ta
kımımızın kabiliyetine inanını anlat
mak istemi~ olduğunu hatırlatmak· 

bir az daha ilerliyorlar 
tan kendimi alamıyorum. 

2 - Kevelsel sporumuzun ku· 
rulduğu günden şimdiye kadar yalnız 
arsıulusal alanda (sahada) yapılan 

temaslara baktığımız zaman bunla· 
rın, maksadı temin edecek sayıda ol
madıklarını görürüz. 

Uç buçuk yıl içinde altı müsabaka 
yapılmıştır. Bunlardan başka Anka· 
ra n lstanbulda yapılan 6-7 yerli 
müsabaka vardır. Fakat bunları say
mıyoruz. Çünkü arsıulusal müsabaka 
ile sade bir müsabaka arasında bazı 

.farklar vardır. Böylelerinin, mümkün 
olduğu kadar çok müsabaka yapmak· 
la kazanılan müsabaka kabiliyetinin 
olgunlşmasındaki tesirleri pek azdır. 
Halbuki kazancı sağhyan (temin e
den) müessirler arasında istihfaf e· 
diJmez bir amil olan kabiliyet, bir ta-,.-... 
kım hususiyetleri taşıyan arsıulusal 

temaslardan daha başka kıratda ka· 
zanılrr. Bu, biniciler için olduğu ka· 
dar binekler için de böyledir. 

3 - Türk takımiyle öteki ulus ta· 
kımlaı:ı arasında yapılacak mukaye-

se, 6 arsıulusal müsabakada ve bil· 
hassa, bizden başka, 10 ulusun girdiği 
uluslar kupasında bizim takımımızı 

rakip takımlardan ayıran farkın pek 
büyük olduğunu gösterecektir. 

Sporun her kolunda, hele Kevel
sel ·ı "l sporda yenilik ve eskilik me· 
selesi çok önemlidir. <Mühimdir). 
Yalnız bu yanı kale almak bile farkı 
açıkça anlatmak için yeter. Onların 

en yeni"i bizimkilerden en aşağı altı 
yıl daha eskidir. Bizimkilerden başka 
on ulus binici<dnin kıdem müddetini 
alarak toptan yapılacak orta bir he· 
sapla rakiplerimizin, bir kaç istisna 
ile, her zaman ayni şahıslar olmak 
üzere, on üç yıldanberi bütün faali· 
yetlerini bu işe hasretmiş biniciler ol
dukları anlaşılır. Hemen hepsi asker
dir. Devlet bunların, ordudaki hiz· 
metlerini, başka hi~ bir iş görmeden 
yalnız Kevelsel spora çalışmak 

suretiyle yapmalarına müsaade et· 
miş, bu sayede yıllarca hep ayni işle 
uğraşmanın sağladığı uzla (ihtisas) 
her biri, gerek atcılıkta gerekse bini· 

cilikte birer uzarman (ince san'at· 
kar) olmuş insanlardır. 

Bir bilgiden ziyade bir ar (san'at) 
ve biJim (marifet) olan ntcılık ve bi· 
nicilikte görgünün ve deneğin (tecrü· 
be) önemi (ehemmiyeti) düşünülür

s~, iş başarığı için rakiplerimizce dol· 
durulan bu şartın ne kadar gerekli 
olduğu kolaylıkla anlaşılır. 

4 - Otomobil, kotra, tayyare ve 
bunlara benzer daha başka makineli 
vasıtalarla yapılan yarışlarda olduğu 

gibi, canlı ,·e dolayısiyle kendine gö
re bir iradesi olduğu için daha önem
li (ehemmiyetli) olaıı at gibi vasıta-

lar kuHanı1arak yapılan yarış ve 
müsabakalarda baş rolü vasıtanın oy
nadığı ve bunun, otomobil yarışların
da yüzde 75, kotra yarışlarında yüzde 
60, tayyare yarışlarında yüzde 75, 
at yarışlarında )'Üzde 90, ve at müsa· 
bakalarında da yifade 80 nisbetleriyle 
gösterilen başarık (muvaffakiyet) ü
zerindeki tesirleri belirmişken, Türk 
takımının atlariyle, karşılarına çıka· 
rılan atların .evc;;afını, top yektın göz
den geçirmek, yürütegeldiğimiz müta· 
laanın temel unsurunu teşkil eder. 

Kriteryom (*0 ) olarak ele aldığı
mız "U1nslar kupası., na girmiş olan 
atlar, kan itibariyle bizimkilerden 
farklı değildiler. Çoğu İngiliz-Arap 

kırması yahut yaı:ım kan, bazdan da 
safkan'dıJar. Bunların ciuleri 7.etif
tirildikleri memleketin ismiyle anılır. 

Sıra bizim atletlerle ötekiler ara
sındaki biçim \'e arıklık farkına ge· 
lince iş değic;;ir. Yetiştiricitiğinizde a
rıklama (U'*•) henüz başlamış olduğu 
için bizimkilerin, ne biçim ne de atla· 
ma kabiliyeti itibariyle rakipleri ka
dar eh-erişli olmadıkları muhakkak· 
tır. 

Bizde şimdiye k:ıdar arıklama yok
tu. Hayvanlarımız gelişi gUzel yetiş
tirilirdi. Halbuki Avrupalılar bununla 
uzun zamanlardan beri uğraşmakta· 
dırlar. Bu sayede rakiplerimizin bi
nekleri, atlayıcı ailelere mensup yüz
lerce at arasından lô\eçilip ayrılmış ol· 
mak üstünlüğüne malik bulunduktan 
başka bazı istisnalarla, tıpkı binicile· 
ri gibi yıllarca, yalnız bu işde çalıştı
rılarak ve her yıl en aşağı dört, beş 
müsah:lka yaparak yetişmiş usta at· 
layıcılardı. 

Yalnız, gösterdiği kabiliyet dola
yısiyle ileri ~iirdüğümüz bu hükme 
uymıyacağından takımımız binekleri 
arasında Kısmeti istisna etmek lazım 
gelir. Bu ulusal yetiştirmemiz bey· 
gir, boy ölçüştüğü hemcinslerinden 
pek de aşağı Ahendeki başanklariyle, 
normal olarak kolaydan zora doğru 
daima artan bir ilerleyişte, yaradılı
şındaki kabiliyeti a~ığa çıkararak is· 
pat etmiş bulunuyor. Onun 1931 son
larına doğru başlamış olan müsaba· 
ha nu·sleğinde daha güzel işler göre-

bileceği umulabilir ve bugünkü var· l 
lığı, yalnız sporal alanda (saha
da) değil ayni zamanda ileride ken· 
di gibi daha bir kaç tane değerli at
Jayıcıların yetiştiri~mesi hizmetinde 
kullanılacak olan ana babasının 
(ebeveyn) iyi yaratır.ılar olduğunu 

belirttiği için arıklama alanında da 
büyük bir kazançtır. 

Tesadüf en çiftleştirilen iki damız· 
lığın dünyaya getirdikleri yavruların 
gösterdikleri kabiliyetten -anaba
Jarına- aile başı ününü kazandıran 
mesela Orlof'Jar gibi canlı bir örnek 
gözümüz önünde durup dururken a· 
nababasının Kısmetin de bir gün me
sela "Kısmet., :rnhut ''Karacabey,. a· 

dıyle amlacak bir atlayıcı ailenin 
başları olmıyacakları iddia edilebilir 
mi? 

Yetiştiricilikte güzel tesadüflerle 
doğup bugün tanınmış olan ailelere 
rastgelinmektedir. Onun için Kısmeti 
yaratan damızlıkları iyi saklamak ve 
onları kendi aralarında tekrar, tek· 
rar çiftleştirmekle beraber aygırı 

başka kısraklarla da birleştirerek de
nekleri çoğaltmak ve bunda ısrar et
mek faydalı olur. 

"Türk takımı bir bomba gibi patla" 
dı !,, dedirten binicilerimizin eksik ,-a· 
sıtalariyle, barış yolunda çetin rakiP" 
Jerle boy ölçüşürJerken mensup ol· 
dukları ırkta hiç eksik olmıyan inan. 
onur, }iğitlik, savaşganlık gibi bet 
yerde her işi başarmak için gerekıl 
olan mane,·i kuHetleri \'C her ulusun· 
kinden daha üstün irsiğ binicilik ka· 
biliyetleri vardı. 

Nisten Ahen'e kadar yaptığı mil• 
sabakaların, genel hir hesapla, bit 
1 ncilik, bir 2 ncilik, iki üçüncülük, 
bir 5 incilik, bir 7 incilik, bir 20 ncili1' 
olarak beliren sonuç, Ke,·elsel takımı• 
mızın umulduğundan çok kısa bir za· 
manda daha parlak işler görmeğı 

namzet olduğunu gösterir. Bu güzel 
başarık andacını <muvaffakiyet ha· 
tırası) sporumuz tarihine katan spot 
erlerimiıi (spor adamlarımız), hoca• 
!arını ,.e müdürleri Bay Cevdetl' 
Mô Taton'u tehrik ederiz. 

Barıal 

(*) Kerelsel = ata miitcalli"
Fransızca · ''Hippiquc,, in karşıfığ• 
( *•) sporal = spora nıiitcallik Frarı· 
sızca "sportif,, in karşılığı. 

(U•) Kritcryom == mulıakeme ı'8 
takdiri müsaid kıl!.nmağa yarıya1' 
şey. . 

Mütalaa unsuru olarak ele aldığı
mız bu bahislerin tetkikinden, Ke· 
,·elsel takımımızın hiç bir müsabaka· 
da rakiplerinkine müsa,·i şartlarla 

boy ölçüşmüş olmadığı anlamı çıkı

yor, bu hale göre de bu önemli sporal 
başarığı <ehemmiyetli spor muvaffa-
kiyeti) vücuda getirmiş olan 
şeylerin neden ibaret olduğu 

anlatılmış olmuyor. işte sahnt! arka· ı 
sındaki aralıklarda nasıl çalışıldığı

nı, nelerle uğraşıldığını, eldeki ,·ası

taların nelerden ibaret bulunduğunu 
bilen bizlerin gözümüzde, o güzelim 
başanğın (muvjlffakiyet) değerini bir 
kat daha arttıran asıl mesele de bu 
değil mi? 

(*•*•) Arıklama Çiftlcştfrilccek aygır 
ve kısraklarırı t•c bunlardan doğaco1' 
crı iyilerini deramlı !ıir tarzda temi:· 
liyerek seçip ayırma suretiyle mııa!f 
11en hfr işe en cfrcrişli olan lıayııarıla· 
rı bulup, bunlardaki mümeyyiz evsaf• 
lesbit ederek ve tercddi11e uğratmıvtr 
rak muhafaza elmcğe yarıyarı i,. 
1'~ransızca ( sclcction) un karşılığı. 

Fakat Alman spora! yazıcılara: 
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~ekslkall cazib yıl· 
dız Lupe veıez 

snınemacdlan ön-/ 
~ene yapaırOardo 

Holivudlu yıldızlardan bazda -
rmm, sinemaya ba,Iamazdan ev
vel ne iş yaptıklarını gösteren bir 
anket: 

Aliı F ey bar muganniyesi, Lev 
Ayres cazband davulcusu, Ketti 
Gallian terzi, Viktor Mek Leglen 
boksör, Edmond Lov üniversite 
profesörü, Roland Mung mimar, 
Fredrik Mart banka memuru, 

Çarlı Logton otel memuru, Klark 
Geybl petrol madenlerinde ame -
le. 

anır a<dlıres 
Fransız komiği Jorj Milton'a şu 

tekilde bir adresle mektub gönde -
rilmiştir: 

M. Bubul - Luıtracılar Kralı -
Şanzelize - Pariı. 

Solda: Veni bir 
yıldız An Sotten 

ve yıldızı! 

Virclnya Brus yeni bir tuvaıetlle 

Fnomoeırn para 
getnıreoıı yoD<dlozDa ır 

1 
Amerikada filmleri "en çok pa- 1 

ra getiren artistler hakkında bir 

ıtatistik yapılmıştır. Buna göre 
yalnız Amerikada olmak prtiyle 
Janet Gaynor'un filmleri hasılat 

tibariyle en batta gelmektedir. Bu 

yıldızın filmlerinden yedisi birer 

milyon dolardan fazla hasılat ver • 
miştir. 

Harold Loyid birer milyon ge -
, tiren bet filmle ikinci, Şarlonun üç 

1 filmi birer milyon fazla hasılat ge

tirmittir. Filmlerintlen hiç olmazsa 
iki tanesi bir milyon dolar hasılat 
getiren artistler §unlardır: 

Riıar Bartelmeı, Valaı Beri, 
j Ronald Kolman, Dolores del Rio) 
Riıard Dikı, Meri Dresler, Greta 
Garbo, Al Jolıon .. , 

Bir Amerikan mecmuasından 

iktibas ettiğimiz bu liıte de Con 
Krovford, Marlen Ditrih, Norma 
Şirer, Konstans Benet gibi artiıt • 
)erin bulunmayııı itibariyle garib 
değil mi?. Fakat unutmamalı ki 
yazılan hasılat yalnız Amerikaya 
mahsustur .. Filmlerin batka mem· 
leketlerde getirdiği hasılat bu ra -
kamlara dahil değildir. 

ı En çok hasılat getiren filmler • 
den bir kaçı ıunlardır: 

5 milyon dolarla "Deli Caz-

ı 
bantcı,, 4 milyon dolarla "Benhür,, 1 
3,5 milyon dolarla "Büyük Resmi 

ı Geçid,, 1 Kavalkaıdu ••• . 

Gelece~in bir 
yıl~ızı ı 
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Palavrt\ abna.kta pek meıhur -
dur. Vaktiyle Afrikaya yaptığı ya, 
pıp yaptığı pek malum değil ya, 
neyse!. - seyahat hatıralarını an· 
latırken: 

-Orada öyle müthi§ bir ııcak 
vardır ki, dedi, hazır lop yumurta 
yumurtlamaıınlar diye tavukları 
buz içinde saklarlar .. 

~~şn ırn pazaıro o ki 
Sey~hata çıkacaktı, biraz hay · 

lazca olan çocuğunu çağırarak 
mükemmel bir dayak çekti .. Bu sı· 
rada. karısı geldi: 

-.. Çocuk bir §ey yapmadı . Ne 
diye dövüyorsun?. 

Cevab verdi: 
- Öyle amma ben seyahatte 

iken kimbilir neler yapacak?. 

© 

_ \~-;:-- "'..r-r IKa<dloınDaıroını yaşo 
~ :) ..) ~ ·Tc...-3 ' Bir otomobil kazasına uğramıt -;?(! İf1...... lardı. Karı koca polis komiser -

/J ~ 1/( liğine giderek Jİki.yette bulundu -
· lar. Komiser sordu: 

Kmlın - Bazan evlenmeği dü· 
fÜniiyorum. 

- Hakkınız var. Bıı terakki 
unnda hiçbir §CY imkfinıız Jeğ:[. 

dir. 

- Size çarpan, karınızın yara • 
!anmasına ıebeb olan otomobilin 
numarasını biliyor musunuz?. 

Erkek atıldı: 
- Evet .. Otomobilin numarası, 

garib bir tesadüfle karımm doğ • 
duğu seneyi gösteriyordu, aklımda 
kaldı. 

- Aman kocacığım ! Şoföre de 
yazık .. Söyleme daha iyi .. 

- Doktor, haıtalığa te§his koya bildiniz mi? 
- Mütereddidim. Ancak f eth imeyt ameliyatından sonra kat'i 

karanmı vereceğim. 

- Azizim, birahanenin yeni 
patronu hiç de sevimli bir adam 
değil ... 

- Niçin? İyi bir adama benzi • 
yor ... 

- Yok canım .. insana öyle bir f 
bak1ş1 varki .. Mesela dün aktam, 
birahaneden çıkarken bana ıanki 

içtiğim §eylerin parasını vermemi- ı 
!İm gi'bi baktı .. 

- Peki sen ne ypatm?. 
- Ben de ona, aanki içtikleri • 

· ® 

Acemi hırıtz!. 

- Moda çıkarmak İfin insanın 
muhakkak kibar olması lazım dr.· 
ğil ... Baf açık gezmek modasm: 
ilk çıkamn benim .•• 

Dalgıç ( wclan çıkarken) - ey
vay! Yağmur yağıyor. Şemıiyem 
de yok .. 

min parasını vermiıim gibi bak • 
tım! •. 

Kadın - Bak, bu sene ye§il renk 

1 
gene modaymış.. Yılan oynatan adam ltalyan ma-

ÇccukOaır 
aıraıso ınıcıa 

Ç~le.r muharebe oyunu oyna 
yacaklardı • içlerinden tahtadan 
bir kılıcı ve bir mantar taba.na.ıı 
olan biri generalliğe geçti ve emir
ler vermeğe başladı: 

- Sen ıu sipere geç! .. 
- Sen düşman olacaksın! .• 

Bu sırada mini mini bir çocuk 
yaklaıtı, o da oynamak istiyordu. 
General, küçüğü yukarıdan aıağı

ya bir süzdü, pek küçük ve zayif 
gördüğü için harpte işe yaramıya· 
cağına hülanetti. Fakat herkesin 
'de bir rolü olmak lazımdı .. Dü,ün
Öü ve emrettit 

- Şöy1e kenara geç, harbetme •. 
Sen harbi ilin eden adam olacak • 
arn! ••• • 

karnası yiyor I 

Ilir kır gqintiıüıclen döniifte •• 

® 

Ziyafete ·davet 
Ahmed, yolda arkadaşı Mehme

de rastladı: 

- Bugün yemesi beraber yiyo

ruz değil mi?. 

- Hay hay .. Ne münasebetle?. 

- Benim doğduğum giln de o • 

nun için .. Kabul ediyor musun?. 

-Tabii. .... 

- O halde hemen Jimdi evine 

git de karımla çocuklarım ve be • 

nim için de yemek hazırlasınlar. 

'Kabahat 
eırkekfce 

Karı koca kıra gezmeğe gitmit • 
ler, fakat müthit bir yağmura tu • 
tularak ııraıklam oldukları için 
gezinti burunlarından gelmiıti .. E
ve döndükleri zaman kadm, koca· 
ıına çıkııtı: 

- Kabahat hep sende • 
- Aman karıcığım, gezmege 

ıitmemizi isteyen sendin! .. 
- Öyle amma sen de hemen 

kabul ettin. Eğer kabul etmesey • 
din ıalanmayaca.ktık !.. . · 

Mnsa1FDırDDkte 
Miıafir, evin yemeğini methede

ede bitiremiyordu: 
- Böyle güzel bir Y.emeği nadi

ren yedim. 
Evin çocuğu atrldn 

- Biz de ötle! .• 

- Çöpçü gelmiı, E;ayram bahfi
fİni utiyor. 
• -Bugün lXıyram değil ki .. Bay 
rama daha 'aylar var. 

-Evet ama, •izin çok hcuta ol
duğunuzu ifitmif ler •• 

- Doktor, kocamı mua.)'#.lte etıe niz iyi olacak. Galiba kı:lakları ıa
ğırlQ§tı. 

- Ya! Sakın kendiıinclen yeni bir .elbiıe ütemif olmaycuınız? 

• 

- Doktor, haıtalık töiıümcie 
değil .. Diıim ağrıyor. 

Tokaton üstOıne 
reçeD ı 

Küçük izzet tatlıyı pek sever. 
Annesi görmediği zamanlarda re • 
çel kavanozuna parmağını batırıp 
gizlice recel yemek adetidir. Anne 
ıi onu bu huyundan vaz geçirmek 
için her yakalanı§ınd<L mükemmel 
bir tokat &§keder. Geçen gün izzet 
annesinin yanına gelerek: 

- Anne, bana bir tokat vur! de-
di ... 

N .. ? - ıçm •• 
- Reçel yeyeceğim de.. Reçel 

yedikte nsonra tokat iyi olmuyor •• 

Ait maırtnınınUa 
iki eski atlet araımda: 

- Şimdiki rekorlar da rekor mu 

ya? Ben gençlikte bir sıçrayıfta 15 
metre atlardım ! .. 

- O da i§ mi?. Beıı gençliğim .. 

de atlayacağım vakit ceplerime 

kur9un kordum. Sıçradığım zaman 

çok havalanmıyaymı diye! .. 

CyDe ammaıı 
Küçük çocuk koşa ko9a dükkan

dan içeri gridi, tela9la sordu: 

- Siz dıprıdayken dükkanını• 

muhafaza edecek biri~ine ihtiyacı· 

nız var mı?. 

- Hayır oğlum, zaten dııarıY" 

çıkacak değilim ki .. 

- Amma karınız denize düıtii! 
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Çingene 
kızı 

Çergi hayatını bırakıp 

Sinema 
yıldızı oldu 

Şimdi ayakkabı giymi
ye ahşmadığı ve. çadır 
hayatına hasret çektiği 

için üzüntüde 

Tela .Çay 

HABER - ~kşam Posta8! 

Hayatını anlatıyor Çingene ıinema yıldızı Tela Çay 
Çingene kıyaletincle •. 

Bizim Osman Cemal Kaygııı
zın yaşayışlarını yazacağı1 Türki
ye çingeneleri arasında ıinema 

yı~dızlığına ~amzet olabilecekler 
var mı bilmeyiz, fakat Fransa çin
ge'Aeleri arasından bir kız sinema 
hayatnıa başladı ve az çok da 
meşhur oldu. ismi Tela Çay olan 
l:iu kız şimdi Fransız gazetelerin· 
de, mecmualarında ıık aık kendi
sin, liahsettiriyor. Bir çok eski 
yıldızlar iş bulamazlarken o, her 
gün yeni bir rol teklifi karşısında 
kalıyor. 

Bir Fransız sinema mecmua
sın t!a bu kızla yapılmış bir müla· 
kat göt"dük, alıyoruz: 

Evin içinde çıplak ayakla ge
ziyor. Kendiıini ziyarete gittiğim 
zaman onu gene böyle çıplak a
yakla gördüm. Sebebini sordu· 

Çingene yıldızı modern kdık/.o 

başka elbise tanımayız, bat açık, 
yalınayak gezeriz. 

Annem öldüğü zaman sekiz 
yaşındaydım ve o zamana kadar 
bir çok memleket dolaşmıştım. 

Annem ölünce, öveyi babam 
beni ve erkek kardeşimi, canbaz
hanesi olan başka bir Çingene 
kahilesine sattı. Sakın canbazha
ne deyince Paristeki büyük can-. 
bazhaneler hatırınıza gelmesin. 
Bahsettiğim canbazhane, delik 
deşik çadırlı, fakir bir şeydi. Sır
tında boynuzu olan bir öküz ve 
buna benzer daha başka garip 
hayvanlar gösteriliyordu. 

Ben dans ~diyor ve beygirler 
üzerinde canbazlıklar yapıyor• 
dum. Muvaffak olmadığım za
manlar canbazhane sahibi beni 
kırpaçla döverdi. 

Çingene yıldız sustu, gözleri 
dalmış düşünüyordu. Sordum: 

- Sonra? 
Tela Çay mütereddit bir tavır

la hana baktı ve sıkıla sıkıla an
lattı: 

- Sonra .... Bizim kabilede er
keklerin bir san' ati vardır: Yeni 
kemanları, eski ve değerli keman
lar diye çok •pahalıya satarlar. 
Fakat paraları saklarlar. Kabile
ye bakmak, çocukları, erkekleri, 
beygirleri beslemek kadınların 
vazifesidir, bunun için de çalışır
lar. Köylere, çiftliklere gidip fa. 
la bakarlar ve ... 

Tela Çay eliyle bir işaret ya
parak devam etti: 

- Ellerine ne geçrse ... Anladı-
nız ya? 

• • 
ğum zaman, esmer teni yanında Böyle fala bakmağa çıktığım 
bir kat daha beyaz görünen inci zamanlar getirdiğim şeyler az o
gibi beyaz dişlerini gösteren par- !ursa mükemmel bir dayak yer ve 
lak bir kahkaha savurduktan son- aç bırakılırdım. Bir çok yiyecek 

ta: 
- Ayakkabı giymeğe daha pek 

e.lııamadım da ondan!.. dedi. Fu· 
ıat bulunca ayak.kapları hemen 
sıkarıp biraz ferahlıyorum. 

Biz Çingenelerin kendimize 
ttıahsus elbiselerimiz vardır. Kısa 
kollu ve hafif kumaıtan bir göm· 
lekle çiçekli kumattan genit bir 
~teklik hu Çingene kadınlarnnn 

~lbiıe'ıini teıkil eder .. Bunlardan 

şey aşırdığım halde aç bırakılmak 
doğrusu pek gücüme gidiyordu. 
Kaçmağa karar verdim. 

Kardetim benimle beraber gel
mek istemedi, onun için bir gün 
yalnız başıma kabilenin yanından 
kaçtım. Fakat iki gün sonra beni 
yakaladılar ve cezalandıırdılar. 

- Nasıl ceza? 
Tela Çay başını önüne eğdi: 

- Söyliyemem ! 

nın ne olduğunu öğrenemedim. 

Israrım para etmedi, bu ceza-
0 biraz sonra devam etti: 

- Bir ay sonra tekrar kaçtım 
ve bu sefer ele geçmedim. 

Yanlarına sığındığım köylü a
ilesinin yanında bir müddet kal
dım. Lakin bu ailenin genç bir oğ
lu vardı, ille benimle evlenmek 
istiyordu. Ben istemedim, kaçtım. 

Seyyar bir tiyatro hey~tine il· 
tihak ettim. Çingene dansları ya
parak hayatımı kazanıyordum. 

Direktörle karısı bana gayet iyi 
muamele ediyorlardı. Beni mane
vi evlat diye kabul etmişlerdi. 

Fakat bir müddet sonra direk
tör bana manevi babadan başka 
bir gözle bakmağa başlayınca onr 

ların da yanından kaçmağa mec
bur oldum. O sırada Pariste Bo
bino tiyatrosunda oynuyorduk. 

Bu seferki kaçışımda oldukça 
sıkıntı çektim. Koca Pariste ya
payalnızdım, kimseyi tanımıyor

dum. Nasıl yaşayacaktım? 

Aklıma ressamlara modellik 
etmek geldi. TiyatrocJayken bir 
kaç ressam modellik yapmamı 
teklif etmişlerdi. Lakin bunların 
hiç birisinin adresini bilmiyor· 
dum. 

Tablo satan mağazalardan bi
rinden adres öğrenmek maksa· 
diyle Monprnas bulvarmda do
laşmağa başladım ve ilk gördü
ğüm tablo mağazasına girdim. 

lçersi ştk kadın ve erkeklerle 
doluydu ve benim üstüm haşım da 
pek berbattı. Mağaza sahibi beni 
görünce sert bir sesle sordu: 

- Ne istiyorsunuz? 

- Bir ressamın adresini ... 

- Hangi ressamın? 

- Bilmiyorum. Hangisi olursa 
olsun ... 

- Alay mı ediyor sun? Haydi 
defol! 

Gözlerim dolu dolu olmuştu. 
Dışarıya çıkmak üzereyken satış 

memurlarından bir genç yanıma 
yaklaştı: 

- Bobin o' da danı eden ıiz 
miydiniz? 

Sevinçle gülümsiyerek cevap 

11 

Yılanlara . 

cam göz! 
Londra hayvanat bahçesinde 

gözlüklü maymunlar 
film seyrediyor! 

insanlara baktııkları gibi, ken
dilerinden fayda görülen hayvan· 
lara da nasıl bakıldığını anlatsak 
hayrete düşersiniz. Gözlüklü ve 
sinema seyreden maymunlar, tak
ma gözlü yılan, sun'i güneıte ye- 1 

tiştırilen kuşlar, tabii yosunlan o
J;.n cam tanklar içerisine bırakıl· 
mış balıkların bu bin bir itina 
içinde ne suretle yaşadıkları
nı bir bilseniz, hazan kendilerine 
bir çok insanlardan hile daha iyi 
bakıldığına inanacaksınız .• 

4 :f. * 
Londra hayvanat bahçesinde 

ki hayvanat gerçi keyif içersinde 
yaşıyorlarsa da bunların herhalde 
yaşaması lazımdır, önce, dünya· 
nrn bir çok yerlerinden muhtelif 
örnekler halinde gelmiş bu hay
vanlar halkın. bilgisini çoğaltıyor. 
Sonra, Üzerlerinde tecrübeler ya
p&n, bu hayvanların hayatlarını 

tetkik eden alimler de bir çok ye· 
ni şeyler öğreniyorlar. Bununla 
beraber, hayvanlar, kendi hayat
ların• kendileri kazanmaktadır-' 

onları seyredersiniz. Bu verilen 
para bir taraftan da onların yiy~· 
ceğini ve muhtaç olduğu harareti, 
muhiti temine yarar. 

:f. :{o • 

Demek isted!Jjimiz §U ki, Lon
dra hayvanat bahçesindeki hay
vanların hem kendilerine, hem 
başkalarına faydaları var. Günün 
birinde bu bahçedeki hayvanlar· 
dan bir yılanın gözüne ameliyat 

verdim: 
- Evet, bendim. 
- İspanyolsunuz değil mi? 
- Evet. 
O kadar sevinç içindeydim ki 

eğer: 

- Çinlisiniz değil mi? desey· 
di, onu kırmamak için gene: 

- Evet! diyecektim. Aradığım 
ressamın nasıl bir adam olduğu

nu ıordu. Hemen uydurdum: 
- Uzun boylu, şişfuan, yaşlıca 

biri ... 
- ismi Dören mi? 
- Evet! Evet! .. Aman bana 

onun adresini verin! 
Adresi bir kağıt parçasına ya· 

zarak bana verdi. Teşekkür için: 
- Size dans ettiğım Bobin~ 

tiyatrosunun biletlerinden yollı· 
yacağım, dedim. Arlık tiyatroda 
çalışmadığım için buna imkan 
yoklu amma bana o kadar iyi mu
amele eden bu deLkanlıya karşı, 
sözle de olsa, bir het.ltye vermek 
arzusunu yenememiştim! 

Ressam Dört-n bt·ni iyı karşıla
nrjüişeadı-esin.a i. m m m m mz 
dı. iki sene onun modelliğini yap· 
tım. 

Tela Çay bf r aralık tekrar dan
sa başlamış ve kendisine sinema
da ilk rolü vermiş olan meşhur 

rP.ji~ör Pabst kendisin.i bu sırada 
tanıyarak şöhret-ini hazırlamış ... 

En büyük eğlencesinin ne ol
duğunu soran Fransız .!';'1zetecisi
ne Tela Çay şu cevabı veriyor: 

- Paris civarında çadır kur
mut olan Çingenelerin yanlarına 
giderek onlada Çingenece konuş
mak ... Bilmezsiniz, Çingenece ne 
güzel lisandır? 

yapmak lazımgelmişti. Güzel bir 
yılan olmaz? Fakat bir hayv mat 
bahçesinde tamam bir yıl~n olma
sı herhalde lazımdır. Seyirciler 
önüne kör, bir yılan çıkarmak is.
temiyen direktörlük, tutmuş bu 
hayvanın bir gözüne cam göz tak· 
tırmıştır. Cam yılan gözü... K•j· 
çük, teıbih tanesi gibi bir şey. 

kimse bu yılanın gözlerinden han-
• gisinin takma, hangisinin gerçc-b. 
olcluğunu seçemiyor. Ve tam ma
nasiyle bir yılan ıeyrediyorlar .•. 
Ancak, her yılan yılan gömleğini 
değiştirdiği vakit bu takma göz 
de düştüğü için yeniden teıbit et• 
mek Iazımgelmektedir. Gözlerin. 
den birisi cam olan yılan ayni 
kusursuzluğu muhaf a.za ederek 
yaşayıp gitmektedir. 

• lfo ... 

Gelelim gözlüklü maymuna~ 
Maymuna bir dumanlı güneı 

gözlüğü takmak lazımgeldi. Dok· 
torlar, gözlüğü teıbit ettiler. 

Maymunun kafasının biçİII'ine 
göre lkulaklıkları ve göz yerl-el·i 
yapıldı, Fakat haşan beyaz may· 
mun dehşetli sinirleniyor ve boyu
na gBzlüğü başından atıyordu. 
Nihayet büsbütün almak zarureti 
hasıl oldu .. Fakat insanların, hu 
dilsiz. ve yarım akıllı hayvana 
gösterdikleri itina takdir edlle
cek kadar incedir .•• Hayvanın bu 
alakayı takdir edememesi ayıp

lanma.z. 

* * * Diğer taraf tan kışm günf't 
ziyasından mahrum kalan ve hele 
lngilterenin kışından hiç memnun 
olmıyan bazı kuşların, kendileYİ· 
ne gösterilen iltifatı pek ıevinçle 
kartıladıkları görülüyor, küçük 
sun'i güneş ziyası lambaları vşr. 
Bunlan kı§ın, ku§ dairelerine ko
yuyorlar, karanlık kıt aylarında 

bazı ~ntakalarm kutları 'kendi
lerine verilen yemlerin yarıtmt 
bile yiyemiyor, iştahı kesiliyor ·e 

böylece kuvvetten de düşerek tüy· 
!erini ve ıeklini istenilen kalıp Ü· 

zere muhafaza edemiyordu. 
.. ır- ~ 

Hayavanat bahçesi sakinleri· 
nin eğlenceleri üzerinde hazan 
tecrübelere girişerek onlara sine
ma da göstermek istemişlerdir. 

Sinema, gene maymunlardan 
biı·ine, bir Goril maymununa gös
terilmiştir. Kafesinin önünde ter
tibat alınmış ve Kongo' da çekil· 
miş olan hakiki bir maymun fil. 
mini göstermeğe girişmişlerdir. 

Bu, daha ziyade, hayvanın, 

dikkatini merkezleştirmek sure· 
le bir şey üzerin de uzun boylu 
meşgul olup olamıyacağını dene· 
me mahiyetindeydi. 

Goril, perde üzerinde gördüğü 
kendi soyundnn hayvanların kar
şısında önce adeta sevinir gibi 
büyük bir çığlık koparmış, fakat 
çok geçmeden sinemayı, her şeyi 
unutarak parlak derisi üzerinde 
tırnaklarını dolaştırmağa kendini 
seyretmeğe başlamıştır ... 

Londra hayvanat bahçesini 
yaz kı§, dünyanın her yerinden 
gelen seyyahlar da dahil olmak 
üzere, yüz binlerce ki!i dolaşır. 

:(. . :(. 
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Vahşi hayvanlar arasında ve Afrikcnın balta girmemi§ ormanla
rında geçen Cl§k ve kahramanlık, hanın balta görmemi§ ormanla-

im l r 
casuslarından b · • du 

No: 37 Yazan: Rıza Şekib 
Bu adam eski hır iman Kral edkyo, Marayı Kirata 

yerine aş danscısı yapmıştı · erklinıharb zabi i ımiş 
Hemen emriyle kabilenin en iyi 

orkestrası çalmaya başlamı§, yer -
liJer akın akın eğlence yerine top • 
lanD11şlardı. 

Bayram vardı. Aslanlı adamın 
oğluna yapılacak işken-ce ile baba-• 
aından intikam alınacaktı. 

Mofyo ve onun kıymetli misafi
ri Selim, Medkyonun büyük misa· 
firleri sayılıyordu. 

Medkyo, bir tiyatro aktörü gibi 
bir saatlik bir çarpışmadan ~onra 
teklini gene tamamiyle değiştir · 
mi~, gene alelacayib bir kılığa bü
rünmüştü. 

Eğlence yerine geldiği zaman 
zaten herkes kendisinden geçmiş 

bulunuyordu. Desti desti getirilen 
a.rp6 suları yuvarlanıyor ve kafa • 
lar kendilerinden geçmeye başla· 
yordu. 

Mara ile Kata daha geçen giiT; 
kabilenin içinde ya§amayacak ka
dar dütkün ruhlu sayılırlarken bu
gün birer kahraman haline gelmiş· 
lerdi. 

Eğlence yerinde onlara da kra • 
lın oturaCAğı yer yanında mevki 
ayrılmışh. Orada oturuyorlar, §e • 
reflerine, içilen arpa sularına 
mukabeleye çalı§ıyorlardı .. 

Saafler geçtikçe, eğlence kızııı· 
yordu. Dansedenler, birer çılgm 
gibi ottalıga karı§arak fırdönen · 
lerin haddi hesabı yoktu. 
Brambankaların ince tarafla • 

rmm dövülmesinden yükselen gü
rültüler arasında garip sesler sivir 
liyor; biribirini tutmayan heceler, 
biribirini kovalayarak şarkılar 
söyleniyordu. 

Aslanlı adam onlar araımda 
bir kuvvet halindeydi. Şarkıların
da bile bu noktayı sezmek kabil
di. Onlar herhangi bir dövü§te 
galip geldikleri zaman l<abileJeri· 
nin Aslanlı Adamla çarpışmakta 
bile büyük kahramanlıklar gös
terdiğini ifade eden §arkılar söy
lerler, bununla Aslanlı Adamın 
bir kuvvet olduğunu anlatmış hu· 
lunurlardı. 

Niyam Niyam kadınları bir 
nalka halinde dönüp el çırpar ve 
§arkı söylerlerken bir erkek yığı· 
nı da onların ahengine zıplayarak 
uyuyordu. 

Medkyo kendinden geçmiş bir 
haldeydi. O kadar sevinçliydi ki 
Kral olduğu gün bile böyle bir 
sevinç eseri göstermemİ§tİ. 

Davul ve zurnaların keskin 
sesleri arasında, ara ııra Kralın 
ıesi yükseliyor ve bu coşkunluğu 
körüklüyordu. 

Yavuzun oğlundan ne şekilde 
bir intikam alınacağı hakkında 

Kral Medkyonun iradesi daha he
nüz alınmamıJtı. Sıranın buna 
gelmesi için azıcık vakit geçmesi, 
arpa sularının ardı kesilmesi la
zımdı. 

Medkyo günün kahramanı Ma-
ranın ortaya çıkarak dans ebne
ıini istemişti. Mora yol yorgunlu
ğuna rağmen arzusunu yerine ge-
tirmek için kalktı. . 

Önüyle arkasını kapayan bez, 
uzun günlerin yolculuğu yüzün
den parçalanmıştı. Bununla be
raber, hemencecik oradan tedarik 
ettiği parçalarla yırtıkları kapa· 

dı. Kollarında ve bacaklarında

ki bakır halkaların çıkardığı §I· 

kırtılar arasında dansa başladı. 
Mranın dansı, yirmi dakikadan 

fazla sürmüştü. Onu Katanın 

dansı takip etti. 
Bütün coşkunluğu ve bütün 

çılgınlığına rağmen bugün doğru 
dürüst bir dans aeyredememişler
di. Çünkü Maranın dü~aru ve 
Kralın en iyi oyuncuısu Kirata 
Maranın muvaff akiyeti üzerine i· 
~inden çıkarılmış ve hatta çok kı-

sa bir zamanda hapis bile edil
mişti. 

Yerliler are.t5mda, Kiratanın 

eksikliğini görenler çok o!makla 
beraber, kimse ondan bahsedemi
yordu. 

Gene en iyi dan3 eden Mara 
olmuıtu. Uzun ve mevzun çukuJa
ta renkli düzgün vücudunun bü· 
külüşleri ani hareketleri, çevikli· 
ği ba~ danscı olabileceğini bile 
gösteriyordu. 

Kral Medkyo yanındaki sihir
bazın buna temas eden sözlerini 
dinledi ve: 

- Mara bu günlerden sonra 
benim bat danscım olacak, Kira· 
tanın yerine geçecek dedi. 

Bir kadının Kral baı danscısı 
olması ,imdiye kadar kabile için
de ilk defa vaki olan bir şeydi. 

Saat tam 11. Paria ıokaklannın ye atladılar. 
gündüz gezieileri olan itçiler, Şoföre: 
memurlar, ve talebeler yolları dol· - Rue de Saussaies'de emni · 
durmuşlar, hızlı hızlı yürüyorlar; yet müdürlüğü! adresi verilmişti. 
otomobiller geceleri olduğu ka - işte kendisinin birind sınıf bir 
dar ıık değil. Lokantalar tek tük Alman casusu olduğu anlaşılan 
i§lemeğe başlıyorlar. Bernhuber bu §ekilde 'evkif edil· 

Tam bu esnada Parisin en bü · miştir. 

yük otellerinden birinin kapısı a· Fa.kat kat'iyyen soğuk kanlılı · 
çılarak dııarıya gayet ,!k giyin • ğını kaybetmiyen Bernhuber em· 
miş bir adam çıktı. Bir kolunda niyet müdürü kar,ısında. ,aşılacak 
açık renk bir pardösü, ve bir elin- derecede sakin bir lisanla kendisi· 
de de küçük bir çanta bulunuyor- ni şu şekilde müdafaa ~tti: 
du. - Büyük bir yanlı§hğa dü~tü -

Şık adam bir kaç Jıdım atarak ğünüz anlatılıyor. Herhalde ara -
yaya kaldırımı geçti. Ve uzakta dığınız adam ben değ;lim. Nite -
duran taksilerden birin~ İ§aret et· kim bunu ıiz de pek çabuk anla -
ti. Taksi derhal hareket ederek yacak, ve beni serbest !:nrakacak -
yabancı tık adamın önünde dur - ımız. 
du. Şoför yerinden indi. §apkasile Ben Almanım. Ve Fransada 
kibar müşteriyi selimhuhktan son sırf ticaret maksadile bulunuyo· 
ra otomobilin kapısını ... ~tı. ruaı. Bir Alman kimya f abrikatö

T am bu esnada yarı nazik, yarı rünün mümessiliyim. Ve F ranıa · 
sert bir ses duyuldu: da iki tane kimyevi ma:lde sattım. 

- Bir dakika bakar mısınız? Bunlardan biri ham kahveleri ko-
Her Bernhuber ! laybkla tasfiye etmekte, ve güzel 

Bu hitap kar§ıaında 7arif adam bir koku vermektedir. Diğeri bu· 
irkildi. Bir kaç saniye süren bir le- lanık ve içilemiyecek derecede 
reddütten sonra otomobile gir - berbat olan sulara döldldüğü tak. 
mekten vazgeçerek doğruldu. Ve dirde bunları berrakhştırmakta, 
gerek otomobilin gerekse kendisi- ve içilebilecek hale getirmektedir. 
nin be~ y=.bancı adam tarafından Hatta bu maddelE>ri sattığım 
abloka eailmi§ olduğunu gördü. müe11eselerin isimlerini de size ve 
BiTaz evvel kendisine hitap eden rehilirim. Hakikat olup olmadrğr 

adam sözüne devam etti: nr kolaylıkla tahkik edehilirsiniz. 
Bu haber biran içinde etrafa - Her Bernhuber ! ~izimle bir· Yoksa Pariste hiç bir iıle ala -

yayıldı. likte polis müdürlüğün'! kadar ge- kadar değilim. 
Maranın ihtiyar anaııyle baba- leceksiniz ! - Sık ıık otel ve adres, hatta 

Meçhul adam gene bir iki sa · isim deği§tirmenizin sebebi ne · 
sı sevinçlerinden yerinden sıçra· 

niye kadar bir tereddiit geçirdi. dir.? 
dılar. Çünkü artık babası kabile- 8 h b 1 Sonra yalnızca: ren u er gü ümse.li. Sonra 
nin dişsiz bir yüzkaraıı olmaktan - Pekala! dedikten sonra oto- gene ciddiyetini ele alarak lakayt 

yim. Şu kağıdı tanıyor musunuz t 
Bernhuber kağıda göz gezdir • 

dikten sonra bembeyaz kesildi 
Maamafih metanetini kaybetme· 
di. Emniyet müdürü sözlerinde de' 
vam ediyordu: 

- Dikkat ederseniz kendi ya • 
zınızı tanıyacağınızı umuyorum· 
Bakın, bakın! Dolma kaleminizit1 
ucu biraz eğrilmiş, kağıdı bazı 
yerlerinden yı:rtmış. Dilı kat etti' 
niz mi? Mürekkebin rengi, v!9 

yazı stili de ayni. Ah, ah, gördü • 
nüz mü felaketi? Sizi tevkif el~ 
mek mecburiyetinde kalacağım. 

Şimdi de emniyet ınüdürünüt1 
Bernhuber'e uzattığı kağıdı oku • 
yalım: 

"1 - Fransız erkanıharp zabit· 
lerinin çoğu son günlerde komş\S 
memleketlerden birine ıeyahate 
çıkmıılar. Bu doğru mu:for? Doğ• 
ru ise nereye gitmişlerdir? 

2 - Avusturya Baıvekili Şu ' 
şing'le Fransız hükumeti arasın • 
da son zamanlarda gizli konu§ ' 
malar olaıu§ mudur? Bu konuş • 
malar hangi mevzular etrafınd~ 
cereyan etmi!tİr? 

3 - Avusturya kral taraftarla' 
rı gene son günlerde bir toplantı 
yapmışlar, ve bu toplantıda bir de 
Fransız murahhası bulunınuf. BtJ 
ktmdlr? Toplantı ne vakit e ne 
rede yapılmııtır?,, 

Emniyet müdür bundan batk' 
Fransa - Sovyet Rusya - ve K\j' 
çü1t itilaf devletlerile yapılan an· 
1a§malc-.ra temas eden birçok sual· 
Jer okuduktan sonra sözJerini §U • 
tekilde bitirdi: 

- Siz bu sualleri Armand Af//' 
kurtuluyor, Krala yakın büyiikler mobı'lı'ne g"ırdı". Be• ad .. mdan üçü· bir •ekilde sözüne devam etti: 

:ı- v.. :!i' rousart isminde birisine verdiniı-
arasına karışmış bulunuyordu. de kendisile birlikte otomobile - Ben bekarım. Gü?P.I kadın · Ve cevapları doğru olarak getirdi· 

Bu yüzden sevinçlerine diye- bindiler. Diğer ikisi öndekileri ar. lardan da çok hoılanırım. Bunun ği takdirde buna mukabH kendisi· 
cek Y:Oktu. kadan takip eden ikinC"İ bir taksi için sevdiğim kadınlara yakın ol - ne pek çok para vereceğinizi ete 

Kifo ka•ryle gözüyle acayip ...................................... -............. mak için oturdug"um yerleri de · vadett"ını"z. ~ ................................................... . 
:~:ıretler yaparak Marayı işaret e· .. H .. .. ·ı ğiıtirmem pek makul Hr sebeptir Bernhuber artık kenc!İsini mü. 
diyor ve bu kahramanı kendisinin H er g un oz 'ıı sanırım. dafaa etmıyordu. Her §eyin mef I 
bulup çıkardrğmı ıöylüyordu. H Türkçe 1 ismimi değiıtinneme gelince dana çıktığını anlamıştı. Hiç ee • 

Kifo Aıslanlı Adamın oğlunu H U hazı kocaların pek kıskanç olduk- vap vermeden başını önüne eğ ' 
yakalayıp getirebilecek kahrama- H Deş kelime ii ıan meydandadır. Şimdi artık si· di. 
nı nasıl kendisi bulduysa, esirden H 

36 
L" ıı zi tamamJle tatmin ettiğimi umu· Fransız polisi Bernhuberin Al· 

1 • 'k 1 .. :: 1nC1 1 S te 1 yorum Mu··saada eders .. n"ız gı"de - l p · t kull d .. bı·rı· .. · naıı ıntı am a macagmı gene :: · ~ man arın arı& e an ıgı ,. 
kend.ısı· tayı"n ed kt' K 1 b" :: l· - Makale - Bctke yim. ci sınıf casuslardan biri oldugu.. 11\! ece ı. ra oy- ii 2 11 h y k 
1 . · · •· · - u a rum - 0 sun ! - Birkaç dakikanızı dahli daha martın 12 sinde haber alrnıt· 
e 

1'temı§h. i~ Mahrum etmek - Yoksundurmak ı· alacağım. Sözlerinizi gayet ma • tı. O zamandanberi kendisini a · 
O, türlü türlü iıkence usulleri g /Jlalırum ?lmak - Yoksunmak • 

biliyordu. Senelerden beri tatbik i! ÖRNEKLER: 1 - J{aç zaman. kul buldum. Yalnız.. dım adım kovalıyordu. Ve haki: 
d 'im d .1 • d l g dır sizin yoksunluğun uzu çekiyo • i - Teıekkür ederim. Yalnız? katte bir polis olan Armand A~ 

e 1 eye e 1 meye a eta unutu • H ruz. - Yalnız bu sözlerinizi bir ka· rousarh onun peşine koymu~tıı· 
mağa yüz tutmuı olan bir ıeyi ye· .. =i. 2 - Bizi n-üzel vazılarınrzdan lf ... d · · .... N d A1 d d h ku ·~ e:ı J gı a yazmanızı ıshyecegım. e Arman .man an a a rn .. 
niden ortaya çıkardı. !! yoksundurmuyınız. İ1 aksilik burada da mürekkep bit çıkarak onun itimadını kazan111"'' 

Bu da genr çocug"'un sırtı de- i.i. 3 - Güzel yazılarınızdan yoksu·: ••. 1 • e· d l k 1 . . .. 1 b" 1''·' 
~ mı§. ır o ma ~a emınız var mı! ğa, ve esrarını ves=kahri e ır ır 

linerek açılacak delikten içi boı İi 3nuyorFuz. B I~ Var? le elde etmcg"'e muvaffak olınut · 
bir kamı§. g~irilecek ~u~~dan ~· ~ · ıUüfs~:a.:."°iıoz:Zt~~ jj = Isab~t .. Buyurun 15ize bir kfı· tu. 
azar nzar ıçerıye kum dokulecektı. if ÖRNEKLER: 1 - Halk arasına il ğıt! Bu hususta kendisine aslen ltşl' 
Bu kızgın kumların ciğere dolnıa· il bozut sokmak. U Bernhuber derhal k" ... d ld l o· s · · · d bit ·• agr r a ı. yan o an ına ar-annı .smm e 
sı temin edilecekti. O bu kum ta- :: 2 - Bozutçuluk etmek !! Cebinden dolma kalemini cıkardı. artist kaclın da. çok yardım etnıi~: 
nelerinin verdiği azapla kıvran- ii d. - iddia - Sava i~ tt 
dığı sırada kazığa bağlanacak ve H iddia etmek - Savamak H Ve. s.üratle ya~mağa baıl~dı:.Ya. tir. Saroni güzelliği, ve mchare. 

t f ... l k d l u Dava - Dava (T. Kö.) :: zı ıtı bet dakıka kadar surdukten sayesinde Bernhubere yaklaşl118 .. 
e ra ına yıgı aca o un ar tutuş· U . . • :: bet" 
t l ak d" . d' . R ÖRNEKLER: 1 - Boş savalar-:: gun.ınonm lö}AtUWO} ıpı'Vlf u.ıuos ğa, ve kendisile tesisi nıünase 
uru ar yavaş yava§, ırı ırı :: la vakit kaybetme. i~ v~rdi. ·· · v muvaffak olmuş, hatta bir roU~.~ 
kızartılacaktı. 1:~ 2 - Herkes boş savada bulunan-i~ A t k 'd b"l' . . 1 a··ctır 

K.f 1 d' 1 · . b : 1 d k :: - r r gı e ı ır mıv>m. det de kendisile bir\:~de lls 
1 onun söy e ık erını İran :; arın yanın an a~ar· ;: 

8
. . f l 

· · d · · ... h l ii 5 Ceblıe Yöney :: - ır ıanıye. ka kmıştır. •-ıs' 
ıçın e yerme getırmege azıT an- .•• · - - :: E • t "d" .. k .... J .. tl y 1 ·ık t hk"k 1 Berıw 
mı olanlar etrafını bir e b fi ôRNHK: Yatak odanız evinizin H .. mnıy~ ~u uru agı a nura e apı an ı a ı at a dıJ' 
h . ç n er jf hangi yöneyindedir? :: goz gezdırdıkten sonra masasının berin umumi harbe Alman or ·te 
alınde kuşatmışlardı. fi il çekmecesinden baıka bir kağıt sunda erkanıharp yüzha§ıhğı 11( 

Süleyman meydanın ortasında ii NOT: Gazetemize gönderilecekH çıkardı. İki kağıdı biriJ.~irile karşr iştirak etmiş olduğu meydana~"· 
dikilen oymalı ve İ§lemeli bir a· Ei yazılarda bu kelimelerin Osmanlı ·ii laştırdıktan sonra bunu Bernhu - mıştır. Muhakeme netice~inde 1'1' 
ğaca zaten bağlanmış ola!'ak du· ~i caları kullanılmamasını rica ede • H bere uzattı.: ha bircok karanlık ve rner3 ı 
ruyordu. •· rb. :mi-· l\11 1 ( k 'd • . ,~ d k g .. ı \J 

1 ................................................... - 1aa ese artı gı emıyece nokta arın me'-· ana rı a.ca 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J '% 

•(Devamı ıar) ğinizi söylemek mecburiyetinde - muluyor. 



Şakalar 
çocuklara Bir yaban adamının derdi ? M ... , Nureddin Hocaya SGrmutlar: 

- Seni laerk• aeYİyor .. Bece-
rikli bir adamam! Tembel deiiI-1..__Ka_pta••n•Si•. d•_,-•Amen•-.·--vabt-i·------------·ı•an-la•tma-•la_bq_la•d•ı:_. ___ _,., 

ıin r Neden cebinde OD paran yok? leri arumda üç ,.ı eei. kaldıktan "Bir pce riiJ'amda ıölderi ye-
- Aptallıpdan... ıonra, Nevyorka bam~ka bir re lnmif, mlan yulranya çekilmif 

• • • adam alarak döndü. ıördüm. Cüneı yanuna sokuldu: 
Methur qçılardan hiri, kral • Sidney bir balon silvari•iydi.. (Sntnna bin.. Seni ıii• çıkara. 

dan aybim.ın artbnlmuını rica Kırmızı derili vahıiI•ı arasına yım!) dedi. Cünetin ıı'!'bna bin-
ederken: düttükten sonra, bir ı.,..bile reiı:. elim.. Göklere çıktım. Cüneı de 

- Doktorlar iyi yiyip içmemi nin yanında hizmetçi ~larak ~ l>izim sll>i l>ir adam.. Evi var .. Ka-
taniye ediyorlar. · Buoa, aldıiım yıl kalmıfb. rııı var. Çocukları var .. Bir de ıü-
para yetmiyor! demif. Kral hay- Sidney, kabile reisine kendini zel l>ir kızı vardı. Bana lmmı ve-
retle ao1111Uf: f11 suretle ıevdirmiı: receiüıi .ayledi. Cök!eri ıezclir-

- Sarayımda piten neftı ye • - Her gün uyandıiı uman ka- di •• Tekrar yere indim. Gözlerimi 
mekler klfi ıelmiyor mu? pnında onu kollanm.la aelimlar- açbm .. O ıündenberi ıüneften bir 

d O ---'- ..ı_ b ı · ile allkaıını keamitti.. Yalnız ken-
Atçı gülerek cevap Yermiı: ım. yc:uaca yerKen, en nıı· haber bekliyorum.. Bana acaba 

lizce prkılar söylerdim Reiı, be- di kabilesinin iıleriyh ujrqıyor· 

Şundan bundan: 

Kuvvetlerin Ulçtlsll 
Bir fil 2.000 kilo yük tqıyab1 

lir. 

Bir i111a11, umumlyetlt' kendi•· 
ğırbimm iki, nihayet üç misli ka
dar yükü tqıyabilir. 

At ve fil, iman kadar kunetli 
olsalardı, at (1200 - 1800), fiJ 
de (8000 - 9000) kiloyu kolay. 
lıkla tqıyabileceklerd!. 

Bir köpek veya kedi~ filin kuv
vetiyle ölçiilüne, filden daha kuv. 
vetlidir. 

Bir haJftD ne kadar iri cüueli 
w ne kadar Jiibebe, o baar az 
kattetlidir. 

- Onların içyüzüni; ·~ bana d lamu ne •man sBnderecek? E-
nim ıeıimden hotlanırdı. u. 1------------

aorun.. ! Resmini gördtiiinü~ bu adam, Böyle bir adamm ne Jerdi ola- fer MD bmm bilinen, hen de aana 
b·ı· ? 1mmm nririm ı .. hikim olduiu bet yib kilometre- ı ır 

lik saha,. yabancı ayıo it bastır- Bunu, ona üç yıl hidlet eden X••a, 'batGn yebnft 7&§ma 
mamala yemin etmiıti . kaptan Sidney'in apı!1dan dinli- seleli •• Hila süneften hlaber bekli. 

Kendi epmenliii altında ufa- yelim: yor •• Ve onun otuz yıldanberi 
cık bir hükUmet lmrmuı gibiydi.. - Kama (hu, kabileıai tarafnı- bundan hatb bir üzüntüsü yok-
Siyaaetten haberi JO]mı. Dünya claa verilmit bir addır) bir siin tur f 

Darpnla/ı oar denizde, 
Giin., t"1n tepemizde, 
Y Mı)'OI', lwıoanı70r. 
Bqnimia oıırıqor. 

hana, ıözleri aulanara.1< derdini 

Yaz 
Sıealı batı her yere, 
Kımula artılı tlere, 
Saranlı pqsr ........ 
Ya •eldi.,.,_. erhn.. 

Drı7Ulnrll70J' ld ,,,, -· 
Banua..,..,... '-'•· Çal....--. .., • .c .... 
r emWIUı .-Wi ;ya./ 

Muallim Huan Nahit 

ÇOcDklara lırfltler 
1 - Kibritleri aizmıza aokma

yınız !. Kibritin uaındııki fostor 

2 - Dalda ller ı&dülünlz 

Alman mektepleri 
AJman mekteplerinde tatiller 

bqladıiı halde, Hitlerin kültür ba
bnlılr talehe,i ldma•m l>nU
mamak için yeni kanlar qm&p 
karar TWllliftir. 

Mektep i!Jflllida 1iat .Unlerini 
ıeçirecek olan tale1Hmin adlan 
bir deıt.. JUJlarak muhtelif 
watı.de açılacak idman kmala
raula talimler 7&Pdacalmr. 

Açık kon111malar 
• kmlr.. CelU Behcet Tilnay • 

llllaeee kwpoalamu neden gönder • 
JDl)'OIRll•T 

• Aııkaracla Nuri Iflk • Adres yaz
mo..uuı.. Be~ ~ e ne
nJ.9 ... •..U.t 

mantan toplamayınız. Bunlann -----------
bazdan zehirlidir.. İmam Qdl. 
rür. 

3 - Eğer bir yeriniz liafifçe ya
nacak oluraa, yamn_yeri hemen 
aolak aoya aokunuz.. Yahut 1>ir 
tülbeıidi aoiuk suya batmp üzeri· 
ne koyunuz. 

4 - Yanan yeln dni kalk
mqaa, üzerine biraz krem yahut 
zeytinJ&iı ıüriip pamukla bail. 
yum. 

ICASANANLABDAN 
Bilmecelerlmlzden hecllye kazanan 

Jardan un ffenlerin resbaleriai 
Dlfl'ecllyoru. Glnderlleeek fotograf· 
Jar ki- ftlib hacminde olmab • 
dır. 

DiKKAT ı 

caaaernen bOmeee mekt11plarma 
aataam a.ın. JUID&)'I uutma • 
JD1Dl 

.,,.,,_ .,.,,, cl•rıbl e\q6et
mlf. A.rQor ..... eli,...,,,__ 
..,, ,,., eiWJ 

Dolnı ""'"""""- ,,,,.,,... 5 
S - Bir yeriniz berelenine, o-1============ 

BABBR 
ÇOCUK SAYIF ASI 
BUıMce bponu 

22 - 6 - 955 

rayı •lak au ile hemm banyo e
llnı, ilıİMİ7C 6lr Ja& ,..,_, JtHJ diniz.. Yahut papatya IQ)'UD& bat
..,____ da .,,..,. tleferl iDii bir tülbent parçuiyle aarnm. 
ltedi7efa ocrİ7fll'I& ı 8 - Bir yarayı veya çıham Jlo 

(Bilmece müddet 17 sündür) bmak için muhaklrak uid borik-

li ıu lmll•mnn. Mikroptan aalmı
mak için ellerinizi ilk ince alkol 
ile yıkaJJDD. 

Çocuklara sineması 

- '111111 ,_. ...... 1ı1r ..,. ,.,.u., kMI 7&vnlarb'le arbdql kolaylıkla. bJJrawular. Onu I~ larumda....., kabmt n oldala )'ere 1 kolay. Y .... dakl aiqlan deviri• 
taumı .. ..,..... 19M• al olmapv. Blrlblrleıfyle brdef slbl p ayakta 'DJ111')ar. lftndfıtaıula bir ftl çlkmtlftlr. Şimdi buu nuıl kalkaca kalklJer-

• IJw. ı - -~- lılr klpek ~r 1-Pllllr' ot.rdala .... onnandaa slderk111, •uda iki aiaaa im d .... l10nanu, deifJ mi? Gayet 
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Güzellı ~yakınlığı ıt ı barııe şetır . mız n ~eı;rane ba ıç :: <J 

(
Yeni-) Pan.oramıı bahçe 

Açılmıştır 

Kıymetli Hamiyetle diğer ma· 
Bayan ruf ve se-

vim il artist ve san'atkArları dtnleylnlz, 
T~lefon; 4 t065 

41gr:mmmmııınmmmı moo~mıımnın~111111mmımı•ıım11 .. niimmmf:i~1• .... . .. .... . .. . .... . .. . 
1111 Asi pin Kenan illi .... . .. . .... . .. . 
im Sizi soğuk algınlığından, nezleden, gripten, baş Hl

1
I 

iiii ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç budur. nı= 
ijl ..... lsmine dikkat buyurulması ~ ::. 

Tophane -
Eski Salı Pazar) 

Panorama Gazinosunda 1 Şehrimizin maruf okuyucularını 
dioliveceksiniz ve ayrıca meş· 
bur Azerbaycan milli oyunları 

göreceksiniz. Metrubat ve me· 
k\ı l At fıyatları ~ayet ucuzdur. 

Kiralık köşk 

Satıllk mobilya 
Beyoğlu Kumbaracı yokuşu 82 No. 

üçüncü katta temiz bir mobilye ve 
havagazi ocakları acele satılıktır. 124 

FARUK 11 nin 

c~c~ SCrRMlESİ 
Avrupa rimellerinden üstündür. 
Yakmaz 1 

Dökülmez il 

Boğaziçinde kiralık şırın köşk 

Kireçburnunda üç oda. antre, 

mutfak, elektrik, su büyük bahçe 
her tarafı boyalı ucuz :skele me- Leke yapmaz 111 

Fırçalı sürmeler arasında eşsizdir. 
muruna müracaat. Her yerde bunu arayınız. 

ZAYi - Arnavutköy Ameri - Faruki ve Cici markasma dikka~. 
kan kız kollejinden 1922 sene-
sinde aldığım diplomayı kaybet - r-H t . 1111 ı 
· y · . . 1 w md k' aya ı n neşesı 
tım. enısını a acagı an es ı - d · I kt 
· · h .. k ·· ktu ınç o ma ır. 

sının u mu yo r. 

Faz ile Şevket 

BORSA 
• hzııaı?n;ia~ v:ıdız ışareıı ">lıntar üze· 

inde 21 6-9~5 de muamele ıı;öreoler. 
dir. I Rakamlar k .apanış Hatlarını ~österir ) 

• Londra fı90 - * vı~anı ~3. -
* Ne•yort ıu. - * Mıı:lrı '6 -
• Parls ı6'l ~o * Bertin 43, -
• Mlltno 90-'. - • Var~ova 4 -
• Brütse l!I, - * Budapcştt ~S, -
• Atlna 4, - • Bükres ı~. -
• Ccnenı ~16 ·- • Rclgraı ~4. -
"Solyı ~4. - * Yokehıma 3:l, -

* Amsterdıı' !1:\, - * Altıo C.40, -

* Praı 99. - *Mecidiye 59. -
• Stolı:ho ' n• :ll. -· • Rulı:noı HQ, -

j_Çekler _ (kap. sa. 18) 

11 Londra 619.:t!I • Stolı:h1n• :ı.1290 ı 
• NeYyor• o.79-'75 • Viyan~ 4,Y.US 
'fo. Paris •2.fı3 - • Mıdrt • !i.1!025 
• Mlliao Q,632~ • Rerlln 1,973Q 

• Brilkse 4.70 - • Varşova 
+ Atin~ ·3.'i335 • Radapcşı• 

•· Cenevre 2.4320 • Hfilı:reı 
• Sofya 63,698!i • llclgraı 
• Amsrerdım 1.17- ~ \'okoharıı~ 

1 • Prag 19,0175 • Moslı:on 
1 ---

ESHAM 
1 ff Banka~ 
t*Audo1u 
'* Relt 

sır. l laynvr 
Meı'ku Bankası 

U. Sfgon • 
Roınont 

Q.!ltl- l'ramvay 
~!'1.80 • <. fmcnto •~ 

l 6tl rnyon ne~ 
ıs. - •art Oe! 
51.1 • Rafya 
-,00 ~art m. CC%a 
ıı,40 fclefon 

--

1,2111=' 
4,47SO 

78,4!\M 
.•4.09;\7 
'l.7'-

tOM7!1 

19,
ırı.20 

-.--.--.-
-.-

iatikrazlar tahvmer 

l• tQ33Tftr!r Ror. 18.32 Elcktrh -.-
·• il 26,li:I f ramva . .\1,70 
• 111 i6.8l~ ltıhtını ı: 00 

ı •lsJtlı:r~zıDahlll J 94,:10 Anadolu .. -
j*!:rfanl lstlli:ruı Q~ _ Anadolu 1 ~4.-

192~ J\ \I 10, Anadolu 111 Sl,50 
Sıvaı.f<:rzuram Q."i. : •\16111u.~ıı ~ . !'I! 6~ 

1 
1 

::::::::::=:::::::::::::::::ı:::::::::::::::ı:::ı.-::::: 
u -ii Doktor i! = ı.· •• 
:ı 

1 

HORMOBiN 
Tabletleri 

Yorgun vücutları dinçleıtirir 

iktidarsızhğı 
ve 

Bel gevşekliğini 
giderir, yaşamak neıesinı 

iade eder. Eczanelerde bu ~u 
nur. lstanbulda fiati 150 
Kr. Tafsillt iç n Galata Posta 
kutusu 1255 ---------· 

Satılık Hane 
Beyoğlunda 'farlabaşı caddesin

de kö~cbaşında, kapısı eski Margrit 
yeni Küflü Çıkı sokak 19 No: lu 
kagir hane satılıktır. 8 odalı, 3 so
fa, 2 taraca ,.e balkonlu, 2 mutfak 
terkos ve elektrik tesisatı ve kuyu
su vardır. 

Odaları aydınlık, güneşli ve ha· 
vadardır. 'falibler her uman e\i 
gezebilirler. 

NASIRLAR 

HABER - Akşam Posla.~ı 

:::> 
> :::> en 
z 
UJ 
c 
<t 
:E 

JU VAT N i N 

l\anzuk Eczanesi müstahzarlarından 
Saçların sabit ve tabii renklerini İa· 

de eder. Kumral ve siyah renkler de 
tertip edilmiştir. Ter ve yıkanmakla ! 

dahi çıkmaz. Daima sabit kalır. Yeg!
ne zararsu: ve sıhhi saç boyalarıdır. 

.. Gençlik Tllsımı .. 
SEKSÜLIN 

Eger iktidarsızhktan sikayetci 
ısenız. eger birçok ilaçlar 
ahpta hiç birinden fayda 
görmedinizse size son bir 
TECRÜBE tavsiye edeceğiz . 

SEKS Ü Li N kullanınız. 
Bu şayanı hayret ilaç, terkibindeki 

~K_a~ı, Sinirleri, Beyini ihya 
edici unsurlar sayesinde iki kelime ile 

GENÇLiGIN TILSIMI dır 
KU1USU 200 Krt 

BEŞiR KEMAL MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

Mideni~mi 
ağrıyor? 

Yemeklerden sonra 
Sıkıntı 

Şlşglnllk 

Ekşilik 

ve y11 n ,,.a mı 
hissed.iyorsınız? 

Hemen 

SUDOL 

!?2 I1 AZfRA~ - 1935 

IJ!ili[ u enı, n o!lnrı ve limanı arı ıaıeınıe u nı unı ldares i ilôn ıarı 
idarenin Eskitehirdeki hastan esinin bir senelik ihtiyacı olan a

şağıda cins miktarı ve muhammen bedelleri yazılı 4 grup yiye-cek 

ve içecek her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere Haydı..rpatada gar 

binası dahilindeki 1 inci işletme lı:omisyonu tarafından 28.6.35 cu .. 
ma günü saat 15 de açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat temi

natı vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun 4 üncü 
roaddesi mucibince bu ite girmeğe manii kanuni bulunmadığına da
ir beyanname ile ya bizzat veya gönderecekleri taahhütlü teklif 
mktuplarile eksiltme günü saatin den evvel komisyona müracaatla

r. lazımdır. 
Bu ite ait tartnameler Eski9eMrde idare hastanesinden ve Hay-

darpatada gar binası dahilindeki 1 inci itletme komisyonu tarafın • 
dan parasız olarak verilecektir. (3236) 

Azami Muhammen muvakkat 
miktar bedeli 

Gurup 1 : Ekmek 

2: Koyun eti 

3: (Süt 
(Yoğurt 

4: Sadeyağ 

12000 Kg. 8 kurut 

7000 ,, 40 ,, 

Tuz 
Telıehriye 
(irmik) 
Pirinç (Beypazarı) 
Makama (Çapa) 
Pirinç unu (Çapa) 
Kuru ıoğan 
Toz teker 
Kesme teker 
Çay _(1 inci nevi) 
Beyaz peynir 
(Edime) 

3600 ,, 
4000 ,, 
600 ,, 
350 ,, 
180 ,, 

10 ,, 
15 ,, 
60 ,, 
10 ,, 
25 ,, 

800 ,, 20 ,, 
100 ,, 25 ,, 
200 ,, 40 ,, 
800 ,, 5 ,, 
900 ,, 39 ,, 
900 ,, 42 ,, 
80 " 300 ,, 

400 ,, 50 ,, 
,, 20 ,, 

teminatı 

72 lira 

210 ,, 

72 ,, 
72 " 

Muvakliat teminab 

Kuru fasulye 
(Ayte kadın) 
Nohut (Karabiga) 
Bamya (Amasya) 
Mercimek (yeıil} 

250 
,, 

100 f 

184 lira 58 kurut 
15 ,, 

30 ,, 120 ,, 
50 ,, 10 ,, 

120 ,, 30 " 
3500 A 21/ 2 

60 Kg. 40 Kur. 
24 ,, 110 ,, 

ı.aoo ,, 7 1 / 2 ,, 

Domates ıalçaaı 
Limon 
Zeytinyağı 

Kahve çekirdek 
Patat99 ( .. n) 

Kuru üzüm 
irmik 

300 ,, 30 " 
80 ,, 25 ,," ı Un (çift sıfır) 

Yumurta 
80 ,, 9 

6000 A 1 ,. 

inhisarlar U. Müdürlü(lünden:I 
104 Çift muhtelif eb'adda hortum rekoru 

11 Aded muhtelif eb'adda tanı 
250 Aded Rekorlar için lastik 
150 metre 85 m/ m keten hortum 
73 muhtelif eb'adda musluk ve Lanı ağazlığı 

165 Aded 10 litre hacminde galvanizli su kovan 
İdaremiz ihtiyacı için listesi mu cibince yukardaki yazılı malzeme 

pazarlıkla satın alınacağından ver mek isteyenlerin 8 - 7 - 935 ta
rihine müsadif Pazartesi günü saat 15 de o/0 7,5 güvenme paralariyle 
birlikte Kabataşta Levazım ve mu bayaat Şubesindeki alım komisyo
nuna müracaatları. "3238,, 

iç ticaret umum 
müdürlüğünden: 

İç Ticaret umum müdürlüğün den: 
30 İkinci T etrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edil

miş olan ecnebi şirketlerinden ln turist tirketi bu kere müracaatla 
şirketin Türkiye umumi vekilliğine, kendisine verilen vekalet müddeti 
31 Birinci Kanun 1935 tarihinde hitam bulmak ve tirket namına 

yapacağı itlerden doğacak dava larda, dava eden, edilen ve üçüncü 
tahıa sıfatiyle hazır bulunmak üze re vatandaş kamensky'yan F eli· 
exoviç'i tay;11 ettiğini bildirmiş ve lazım gelen kağıtları ver.mittir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere uy gun görülmüt olmakla ilan olunur. 

lstanbul Gümrükleri 
BaşmüdürlüğünClen : 

Batmüdürlüğümüze bağh gümrüklere 12 lira aıli aylıkla ikinci sı· 
nıf katipler aynı mikdar aylıklı d3 ktilo bilen katipler alınması içio 

ı Ali ismail Ayal(rnıza kundura giymek imka· 27 - 6 - 935 pertembe günü aa at 12,30 da bir müaabakll\ İmtihanı 
nını selbedtrler. Yürüyüşünüz size açılacaktır. Müsabakaya girmek istiyenlerin memurlar yasasın•" .. 

! Haydarpafa hcutanui bevliye 
= :: :: 
:: ;: 

mütelaassı11 

Urol.o~ - Operateur 
55 
§ Babıali caddesi Meserret ote-

:: li 88 numarada her gün öğleden!! 
ft sonra saat ikiden seki7t• kadar.1.~_·. 
ii 
·Z' 11x--··-:-.=::·=-r=-==::::::::ım 

azap verir. lşte; nasırları kökünden • . 
sökecek pek kolay ve az masraflı bir 4 üncü maddesindeki ı1rtları ha1-ı olmaları ve en aşağı oı ta okulu bt· 
tedbir: Akşamları derununa kafi tirmi9 bulunmaları lazımdır. lmti hana girecekleriu nüfus hüviyet 
miktarda RADIO SAJ,TS ilave ede· cüzdanı, mektep tahadetnamesi. askerlik vesikası, a91 kağ?dı, sıhh•' 
ceğiniz suda ayak banyosunu )apınız. !l!ım---• Doktor ----• raporu, hüsnühal ve kaJiıdı ve evvelce bir vazifede çalıtmıtlarta "" 
Ilir kaç 11:ün zarfında bu azap ,·eren H h • radan aldıkları bonservislerle yukarıda yazılı perşembe R·ününd•~ 
nasırlarr kolayca çıkarahilecekc:iniz. 1 Or 0f0nl evvel İstanbul Gümrükleri Ba•miidürlüg-üne dilekçeleriyle müraca"t 

Hemen bu akşam eczaneniı.den bir 

1 

.,. 
kutu RADlO SALTS isteyiniz. Her ı·:miniırıü Valide kıraıhanc~i v:ınında etmeleri icabeder. lstenil~n vesikaları getirmiyenler imtihana k•• 

eczanede satılır Tdefon. 24131 ___ .. I bul edilemiyeceklerdir. (3497) 
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SER'SERlLER YAT AGI 

Monklar bunlan saydı. Bir an kadar hayret ve ıaşkın • 
Sonra yanında dw:an büyük lık içinde kalan Monk!ar uzaktan 

kamandan yüzbaşıya: uzağa birkaç taraka daha işitt~. 
- Ueri ! emrini verdi. Bunler Sen Sovör sokağındaki 

Ve karşılarında Barikadı gös- arkadaşları gibi ateş eden Montor-
terdi. göy ve Piyetr ııokağındnki serseri• 

Tüf ekli piyade bölüğü hareket 1 lerdi. 
etti. Monklar derhal kendisini top • 

Barikat siyah bir kitle halinde ladı. Eğlenmek maksadiyle Haşa· 
görünüyordu. rat Yatağı katliamını seyre gelen 

Bu Barikat'm Trikonun adam. Jantiyomlardan bazılarım yanına 
ları tarafından tutulmuş olduğu- çağırarak hep birlikte kaçanları 
na emin bulunan Monklar soka- durdurmak için yolu kestiler. 

ğın ortasında durarak askerlerin Polis müdürü bir kumanda ver· 
ilerlediğini seyrediyordu. di. Geride duran tüfekli aüvariler 

Tiifekliler Barikadın on adım ileriye atılarak yolun ağzını tıka • 
kadar yakinine varmışlardı. 

Bu anda sert bir ses kısa bir 
emir verdi. 

Barikat birdenbire, kı7.ıl alev
ler fışkıran sönmüş bir volkan 
gibi atet içinde kaldı. Müthiş bir 
taraka sokaktaki evleri sarsarak 
kapalı camları parçladı. 

Askerlerin hayretini, korkusu
ını şaşkınlığını anlatinak imkan
al'Zdıl'. 

Çı,ğhklar, homurtular, küfürler 
a.l'asında kırk kişiden fazla ölü ve 
yaralı olarak yere yuvarlnmıştı . 

Böhiğün önünde yürüyen yüz -
başı da ölüler arasında bulunuyor· 
du. 
Sağ ka~anlar biribirlerini çiğne· 

yerek karma karışık olarak kaç • 
ma~a başladılar. 

Barikattan bir taraka daha yük· 
ıeldi. Kaçrnağa çabalayan asker -
)erin bir kısmı daha inliyerek yer-
lere ruvarlandılar. . . 

dılar ve silahlarını firar eden 
piyadelere çevirdiler. 

Monldar: 
- lleri piyadeler. Eğer Barikadı 

hücumla zaptedemezseniz hepiniz 
hu dar delikte öleceksiniz! diye 
bağırdı .. 

Askerler soluyarak döndüler .. 

Bunlar 400 kişi kadar kalmış 
lardı .... 

Bu sefer sinaşık nizamda değil 
evlerin köşelerine siner~k ilerle· 
diler. 

Sonra gene birdenb:re koşar a
dımla Barika.dm üzerine atıldılar. 

Bir tarafa daha yükseldi. 
Bir sürü asker daha inliyerek ve 

küfrederek yerlere yuvarlandı • 
lar. . 

Monklar: 
- lleri ! diye haykırdı. 
Askerler bir kaç sad;e içiade 

büyük bir gü'rültü ile Barikadın 
üzerine çıktılar. 
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Likin bu anda kartılarma mız • 
rak, balta, harbi, kılıç , topuz ve 
bıçakla silahlanmı§ bir şeytan 
aürüıü çıktı. 

Ondan sonra anlatılması imkan-
1ız, kanlı bir dövüt başladı .. 

Feryadlar, çığlıklar: her dilden 
küfürler, tabanca ve tüfek sesleri 
ortalığı kapladı. 

Delinen gırtlaklardan hırıltılar, 
ezilen göğüslerden iniltiler yük· 

ıeliyor, ıurada bir ta:banca kurşu· 
niyle bacağı kırdan bir serseri sü· 
rünerek kaçmağa çalıfıyor, ötede 

hir topu.da kafası parçalanan bir 
asker hala kılıcını sallayordu. 

Bu müthi§ dişdiıe, gırtlak gırt -
lağa dövüş yarım saat kadar ayni 
tiddetle sürdü. 

Sonra kralm askerleri yavaş ya· 
vaş gerilemeğe batladılar. 

Etrafı jo.ntiyomlar'la sarılı bu • 
lunan Monklar kılıcını çekmemi§· 
ti. Fakat yanındakiltır çarpı~ı -
yorlardı. 

Polis müdürü, timdi etrafında 
sıçrayan serserilere pek yakın bu
lunuyordu. 

Ve biraz uzakta Lantene .. 
Bütün dikkatini Monkların üze -

rinde toplayarak yanındaki bir kaç 
arkadaşiyle beraber çılgınca iJeri
ye atılıyor. Önüne çıkanı devire • 
rek adım adını Monklara yakla -
§ıyordu. 

Bulunduğu yerden bir tüf ek, 
hatta bir tabanca ile onu devirebi • 
lirdi. Fakat hayır .. Onun maksa • 
dı polis müdürünü diri diri yakala· 
mak ve sonra Dole ile değiımek-

ti. İşte çarpıtmanın bqlangıcmdan 
beri Lantenin uğrqtığı bu idi. 

Monklar gittikçe fenala.tan va· 
ziyeti bir gözden geçirdi. Sağ ka • 
lan piyadeleri toptu bir hücum ha• 
linde aon defa olarak ileriye aal • 
dırttıktan sonra ihtiyatta bekleyen 
tüf ekli ve mızraklı süvarilere hü • 
cum emrini verdi. 

Müthiş bir çarpııma daha oldu. 
Geri çekilmek sırası şimdi ıeraeri• 
lere gelmişti. 

Önde bulunan süvariler uzun 
mızrakları ile serserilere üstün 
bir suretle dövüşüyorlar, daha ar· 
badaki tüfekliler İse atlarının üze 

rinden müthit bir yaylım ateş ile 
arkadaşlarını himaye ediyorlar, 
serserilerin bütün saldırışları geri 
bıraktırarak onları adım adrm ric· 
ate mecbur ediyorlardı. 

Lakin Haıarat Yatağının orta • 
sından kasırga dehşetiyle bir gü • · 
nıh yetişti. 

Serseri hükUınetinin asıl ordusu 
olan bu sürü mükemmel zırhlı el • 
hiseler içinde önde tabancahlar, 
arkada mızrak ve kılıçiılar olduğu 

halde silahlarını kullanarak ve ca· 
navarlar gibi haykırarak askerle • 
rin üzerine atıldılar. 

Tabancalar patlıyor, ürken 
hayvanlar şahlanark kişniyor, 

çifte atarak sağa sola kaçıyorlar• 
dı. 

Dar sokakta büyük bir bozgun 
baş gösterdi. 

Piy~ue ve suvari askerler si
li.hlarmı atarak kaçmağa çabıı• 


