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Yunanistan Cümhurlyetçllerl diyor ki: 

Kral gelirse, askerler onu 
süngülerile karşılıyacaklar 

Muhalif liderlerinden Papanaslasiu da şö!Jle sö!Jlüyor: 
''Kralı biz bir kere kovduk, ikinci 

defa gene kovarızı,, 
Atma, 23 - Çaldariı ıeneral 

Kon&lilia'in krallık lehinde -
ki tizleri halskında bun -
lamı ancak tahsil d&tünceler o
labilecelbai, kabinedeki meYkiini 
aanamıyacaiım llJlemiıtir. 

kovacatmuz da itten delildir. 
Diler muhalif " cümlıuriJetçk 

lideri• fiyle demiflerdir: 
- Kral ıelecek oluna, Atina· 

da IObk muharebeleri olur. Cüm 

MOrtacllerln 61dQrmak lsted roı 

ehin şah 
Pehlevi 

Milfrit cümlauriyetçUerden Ye 
muhalefet liderlerinden Papa -
nutuiu, enelce hildirdiii ıibi 
Parite delil, Amerikaya ,itmek
tedir. 

huriyet orduaumm aünaüleri icra 
hn Jrartııma dikilir. Onan Yana-
niatamn 'batma ıeçmeeine mini ıranı nasıl buldu, ne hale getirdi 

Kendili, fU beyanatta bulun
nnqbır: 

- Biz, kralm 1iu memlekete 
masır olcluiana bniiz. .. Krallık 
rejimi eakiden biç 'bir fey yap
.. ., ..... Gene de yapamıyacak· 
tır •• Kralı ..Jdden nasıl kndak
aa pldili takdirde ikini defa 

olur. ,, 

Bu neıri:rat Gzerine, ıG bakanı 
general Kondiliı ikinci 'bir diyeY· 
de (heyanatta) bulunmak mec • 
bariyetinde kalmıftn': 

- Sokak muharebeleri olaca • 
tına dair iddialar nrit delildir • 
Çiinldi, lcralm ıelmeei ancak ha!· 
km ODU İlteme9i berine ftJri 0-

Jacalmr. 

Ne gibi zararlı karıııklıklar olduğunu anlabyoruz 
Y eW hafta tatili bn,ınunun, ı tetkikler yaptılı muhakkak ha • likleri çıkanlddan ıibi inhisar 

ifsi çalqtıran müeueeelerin cu • J·ınmalda beraber ortap. çıbn fahrlralarlle Daıphane ye DMllp 
marteti ıGnleri öileclen IODI'& ta· b•rçok anlapıubtdar Ye cmnarte- matbauı da cumartesi ıünleri aa• 
til ~ mecburiyetini Yermeı1 ıi ıün)eri itçiye JUllD aündelik 

T4ilaWtcl'cı SaJa6oııl -.nıttlcı ,q,.,,;ı. Mon 

(Yazısı 2 ncı saytada) 

Yugoslav siyasasına 
muhalif Maçek hikim 

olmıya b_~sladı 

&serine ba ıilri müweaelerderı vermek meseleai henüz halledile • at 13 ;teriea IUt 12 de tatil J&Pa· 
hemen hepıinin o ıiin yaran yev . memiftir. . rak yalnız ,anm JeYmiye ftllllek. 
mip Yermemek m•aaile tiirlü HU1U1t müwe1eler, haftanın tedirl.. Çflaldl 6cretti lllem1ll'1ar 
tilrll carelere bat ~ diler aiinlerinde itÇilerini fUla heMQndaki bmn mucibince 1e • 
JUllUI, iglnin ezihnemeti için çalqtırmak, ftJ'a ynmiyelerden ni bir karar Yerilmeclilllçe a.a ıihi 
dildmti çelrmiftik. .- · k-e11: earetile cumartesi sün· dnıet ~·erinin ~1 ~ • Yeni kabineye bir~· mu··sıum·· an 

Hlk8metin ha meeele fberinde leri için TeNCetlderi yanm pnde- lerincle fe"DJ7e 'ffrmelenne m • \ılC 

F enerbahçe - Beşiktaş 
bugün karıılaşıyor 

(Y'821Sf 2 ncı saY.famRda ) 

kin )'.Oktur. girecek 
Bir ld ~ ka~ar düzeleceli Belp:ad, 22 - Muhalif partiler 

.,..._ ba ıtm biran enel Wli baflr•nı M~ dGn kral aaihi 
lbmldD'.Çünldi bu anJqmaslddar Prena Pol tarafmclan kahul edU • 
J&dnd• ifindea çıbnlan itçiler mittir. Ba b&diee çok önemli (aıii-
~D'· him) .. 711.,.,... 

274sene 
Açılmadan 
kalmış bir 
mektub 

MI.çek Preıtıa Potta hir ~ 
saat 1iriifl6ten IOlll'& General 
Ji'f'lamçi ziyaret elmit ft ...... 
cilere ıa .c5sleri 18ylemiftir: 

- Ben Hınatlarm tefi 6larak 
delil, h8tGn muhalif paıti1-ia 

bir mümeseili olarak fikirlerimi 
11,tedim. Son YUiJete söre ka • 
binenin Y ntiç W>U.inde Mau;. 
ye Babaı olan Stopdinoriç Ye • 

:Vatlbn, Z3 (A..\.) - Papa, 
ldltlplauaeJİ &rafbnrken darcl&n
el FıHpta Millno clnleti hatha· 
bnma pnclenliii açdmamq bir 
wlılıı+halmllfbu'. 

1.tmt lrinat General Jmro'riçin•----~-----

Papa, '-a mektubu &ÇllUf Ye 12 
m.. 1111 tarihli olduiama lir
..... Dlnltincil Filip hlıthaka· 
mn Pume d•11nm yanma si • 
...... Jnailtere kralı ildnci Şarl 
ile tllkün im bnletl.m.len iri .. 
rfaln nlenmeei ~ ,.. . 

.-...ı.nn daramunu itr-i· 
• .,,...1aea1r. 

Batlr•nlılmclalaıralmuı çok malı 
temeldir. Her iki hale de • Hır • 
ntlarna ne de diler muhalif par • 
tilerin itirazları yoktur. 

Yeni kabine teteJdriil ettikta 
IOlll'a belki de •Jfay MÇİmİ :rmİ
den Japliacalstw.,, 

Itaıya 100 u'8k 
y.ı ptmror 

A•dola ajaMmm •ildircliii. 
• alre, ltalp. hehnlar be,eti 
l T~dan '-tla,.U lana 
bclroeana yeniden 900 pup 
uçak el.ha ekl-ıe bnr Tel' • 

mittir. Bu_.... -..1aw. 
Yeti tlnıclı da ....... uçak • 
Jua pilat, mffimdia Te komi • 
...... ..pleceldiT. 

Gene..._, •.Udlllne a1re ,e
ni lcahinede ilri Hınat MZll'dan 

1 hatka l>ir cle Müa1mna._ naaır hu-
Lm.s9'tiı :--~~~~~~ ...... ~ 



HA RER - Akşam Postası 
ı::-=~-=~~===============-~~-=============•~====~=-....,,:,:========================='=======================~=-~~~.,...-_ ~--~-~~.....,._~~~-s 

MlYıırl&®~nn®ırDlf\l öD©ıLYıırm~~ ns°lt®cJJn~n Ne devirde Çini istila Ucin 

Ş@ lhl Ü fi) ~ al lhl KızY!~·~~~~~?ah- Japonya p a ~raca 
Le D ©itil o© vi v~4!n°::ı~::az::f~~- güçliik çekiyor 

ilıraıroo fill~son ~\YIDcdllUI lflle hane tBretnırcın tan zerre varmıdır? 
11 ~ Kayseride timdiye kadar iti • 

lraın, güneti bol olan bu f nin bat döndürücü bir hızla indiği dilmemit tuhaf ve tuhaf olduğu 
memleket uzaktan pek başka türlü uçurumu farkediyordu. Iran kapi· kadar da feci bir vak'a olmuıtur. 
tahayyül edilir. Bugünkü lranı taliıt devletlerin müstemlekesi o- Kızının sokafa çıkarak ahlakının 
görmeyen ve esaslı bir şekilde tet· luyordu. Hürriyetini ebediyen bozulmasından korkan bir baba 
kik et.mey~n bir kimse Iranı geri kaybediyordu. kızının ayağına bukağı takmak 
bir memleket zannedebilir. Bunun üzerine kendisine uyan suretiyle onu evde aünlerce hap. 

Bunda belki de biraz hakkı var• kahramanlarla birlikte Tahrana ıetmiı, bir gün babaaınm evde 
dır. yürüyerek şehri zaptett. Bütün olmamasından istifade eden genç 

Daha yirmi ıene evvel Iran, asır· kuvvetleri elinde topladı. Evvela kız ayağındaki bukağiyle komfu. 
larca müddet, saatte 120 kilomet· kabinede harbiye nazırı sonra par· lara giderek vaziyeti anlatmıt ve 
re sür'atle ilerliyen medeniyet tre· lamento reisi, ve daha sonra da mesele polise haber verilmiş.tir.Po
niyle topal bir merkebin ıırtında şah olarak memleketinin bqma Jiı babayı yakalayarak mahkeme-
yarııan bahtsız bir diyardı.. geçti. ye vermiı ve kızı kurtarmıştır. 
iran nasıl kurt:uldu Eski ıran nasıldı? 

Büyük harpten sonra kulaklara 
uzaktan uzağa yarı vazıh yarı müp 
hem haberler gelmeğe başladı. 

Bi.r kumandan dünyanın dörtte 
birine sahip olan İngiltere impa • 
ratorluğuna, ve Rusyaya kartı 

memleketini müdafaa ediyordu. 
Bir çok kimseler buna dudak 

büktüler. Ve bu kumandanın hiç 
bir İ'f beceremiyerek bugün yarın 
İngilizlerin eline düteceğini yüzde 
yüz sarydılar. 

Fakat iş hiç de böyle olmadı ••• 
Kılıcında sanki bir tılsım bulunan 
bu adam yenilmiyordu. Bilakis 
karıuındakileri bir sel gibi boğup 
ileri ahyordu. 

Nihayet bir gün bu kumandanın 
aüımanlarmı memleketinden ıü. 
rüp çıkardıktan aonra hükilmet 
merkezi olan Tahrana döndüiü 
duyuldu. Pek az ıonra o zaman 
tahtta bulunan Ahme·d Kaçar iı • 
mindc korkak ve mütereddi tahın 
memleketten lCoğu]dUğu, ve umu • 
mun israrı üzerine bu cesur ku· 
mandanın şah olduğu haberi gel • 
di • 

1 

Bundan sonra Irandan arka ar· 
kaya büyük teceddüd ve inkılap 

haberleri yağmağa bqladı. Bunun 
karşısında bütün dünya büyük bir 
hayret duyuyordu. 

Artık medeniyet treniyle yarıt • 
mak için lran, bir hamlede tayya • 
reye atlamış, ve akılları durdura • 
cak bir sür'atle uçarak asırların 

aralarında açtığı uçsuz bucak11z 
medeniyet uçurumlarını qryordu. 

Bazı kimseler buna inamnıyor • 
lardı. Nitekim ben de her§eye rağ -
men lranın bu derece ileriye gitti· 
ğine inanamıyordum. Muhayyilem 
bunu kabul edemiyordu. 

F &kat Irana gittikten, ve bütün 
bu güneıi 'bol diyan battan afa'ğİ 
gezdikten sonra muhayyilemin ka· 
bul edemiyiceği bu ilerlemelerin 
tamamiyle hakikat olduğunu gör • 
düm, anladım, ve in~dnn. 

Bütün gördüklerimi bir hamle • 
de yazmanın füphe yok ki imkan • 
ıızlr!ım kabul edersiniz. Ben yal • 
nız son sui~ast meselesinin ne de· 
rece menfur bir hadiıe olduğunu 
belirtmek için hayatını memleke • 
tine vakfetmiş olan bu büyük f.• 

damın yaptığı bazı büyük .iılerin 
krokisini ~izmek istiyoruin. 

Pehlevi iş başında 
Rıza Şah Pehlevi bir avuç as• 

kerle büyü~ harb ıonlarında mem
leketinden düşmanlan kovduktan 
ıonra. o zamanki Şah Ahmed Ka· 
çar kendisine Tahrana gelmemesi· 
ni bildirınitti. Nüfuzsuz, I«ıv • 
vetaiz ve kırk karılı olan Ahmed 
Kaçar bir l.."Umandanmdan korku· 
yor, •e dalmıı olduğu zevküıafa. 
'elan u:;:ak~laştırılmaktan çekini • 
yordu. 

Bu esnada lramn vaziyeti şöyle 
idi: 

Ecnebi kapitülasyonları görül· 
memiş derecede dal budak salmıı, 
bütün para getiren membalar ec • 
nebilerin eline geçmitti. 

!randa hükumetin hiç bir kud • 
reti kalmamıştı. Vilayetlerdeki va· 
liler adeta birer hükümdar kesil· 
mitler, ve tamamiyle müıtakil o • 
larak istediklerini yapabiliyorlar, 
Tahranın emirlerini hiçe &ayıyor· 
lar, ne hükumete vergi, ne de or • 
duya asker veriyorlardı. Ve 
bu hal babadan oğla inti
kal ediyordu. En fenası bu valile • 
rin bir çoğu ecnebi devletlerden 
para alıyor, böylelikle memleke • 
tine ihanet ediyordu. 

lranda ne ordu, ne de asker 
vardı. Derme, çatma, ve gayet İp • 
üdat silahlarla silihlanmıı olan 
bir takım ite yaramaz iısnler pa • 
ra mukabilinde her hangi bir va • 
linin emrinde çalıtıyor1ar, daha 
bol para bulunca batka yere ·git • 
mekte kat'iyen tereddüd etmiyor • 
lardı. 

Taassup ve cihalet 
Cehaletle birlikte taasaüp de 

bütün memlekette görülmemiş de· 
recede kök salmıştı. Kınalı sakal • 
ları göbeklerinde, :y:ağlı saçları o
muzlarında, başlarmda yeıil ve 
yahut siyah renkte kocaman sarık· 
lar, görmeğe tahamınül edilemez 
derecede fena kılıklı Ahunt • 
lar, şeyhler pislikte biten mantar· 
lar gibi üremişler, ve zavaJh cahil 
halkı peılerinden sürükleyerek if
sad ediyorardı. 

lranda ne yaşanacak bir tehir, 
ne oturulacak bir bina, ve ne yürü· 
necek bir yol vardı .. 

Fakat Rıza Pehlevi memleketi • 
ni kurtarmağa and iç.mitti. Tari • 
hin fevkalade nadir olarak kay • 
'dettiği büyük bir irade kuvveti ve 
azim göstererek insan oğlu için 
başarılmasına imkan olmıyan bu 
işi batardı. 

Şaşılacak derecede az bir za· 
man zarfında lran ırkınm içinde 
e.aklı olan cevheri meydana çıka • 
rarak işledi. Ve bütün dünyanın 
hayreti karşısında lran, on sene de 
on asır ilerledi. 

Bugün lran, ms'ud, ve ilerleyen 
insanların diyarıdır. 

Bugün lranda hiç bir ecnebi nü• 
fuz, ve imtiyazı yoktur. 

Bugün lranın mükemmel bir or· 
dusu vardır. 

Bugün lranda yollar çok mü
kemmeldir. Ve Hazer denizini, 
Hind denizine bağlayacak büyük 
bir demiryolu yapılmaktadır. 

Buğday piyasası 

ihtikara sahne 
olmaktadır 

Son gü™erde buğdayların al • 
dığı vaziyet herkesi §atırtmıştır. 

Hergün biraz dütmesi beklenen 
buğdayın günden güne yükselme • 
sini hiç kimse tamamen izah ede
memektedir. Dün de buğdaylara 
kilo başında bir kuruş zam yapıl • 
mıt ve yumuşak buğday 6 kurut 
15 paradan yedi kuru§ otuz para· 
ya kadar ıatılmqtır. 

Bütün tahminler buğdayın dü -
ıeceği üzerindedir. Fabt yukarda 
yazdığımız gibi tahll\inlerin hiç te 
bir ite yaramadığını vaziyet bize 
göstermiştir. Dün şehrimize Ana· 
doludan Z2 ton buğda7 gelmiş· 
tir. 

lzmirCJen gelen liaıberler orada 
vaziyetin gittikçe bozulmakta ol· 
duğunu bildirrnektedir. Şimdiye 

kadar unlann çuval başına iki li
ra j'.Ükseldiği söyleniyor. Halk bu 
işin bir vurgunculuktan ibaret ol· 
duğunu söylemektedir. Bütün bu 
vaziyetler en ziyade bu sene mah 
sulün az olduğu dedikodusundan 
ve hundan istifade etmek istiyen 
birkaç ıahsın sırf kendi menfaat • 
leri için bu §ayiaları meydana 
çıkarmalarından ileri gclmi§tir. 
Ziraat Bankası elindeki ıtokla • 
rı çıkarırsa vaziyetin düzeleceği 

söylenmektedir. 

farksız bir hale gelmiştir. 
Bugün lranda din maskesi altın· 

da lranı çekemiyen yabancı millet· 
lerden aldıkları paralarla kafaları 
JU islendiren yobaz şeyhler kalma· 
mııtır. 

Modrn iran 
Bugünlranşapkayı kabulet· 

miş, ileri fikirli ve tam manaaiyle 
medeni bir millettir. 
Şüphe yok ki Riza Şah Pehlevi 

memleketini bu mes'ud devreye 
ulaştırmak için bir çok güçlükler • 
le çarpıımıı, .zaman zaman büyük 
tehlikeler atlatmı§tır. 

Türk hükUmeti de yaptığı büyük 
inkılaplarda Şeyh Said gibi yo • 
hazlarla uğrapnıştı. Müridlerini 
huzuruna köpekler gibi dört ayak 
üzerinde kabul eden bu yobazın 
Iranda niceleri vardı. 

işte Riza Şah Pehleviye ve ileri 
fikirli lran hükumetine kartı çir· 
kinbir suikaste teşebbüs edenler 
de lier halde medeniyeet yumru • 
ğundan arta kalmıı olan bu yobaz 
bozuntularından ibarettir. 

İran polisinin bunları sür'atle 
meydana çıkarması ve hatlarını 

ezmesi, İranlılar gibi, bütün lran • 
lıları sevenleri de candan sevin • 
dirmiştir. 

Bütcenin yüzde 46 sı harp 
işleri için ayrılmıştır 

İngilizce "Niyuz Kronik!,, gaze
tesine Tokyodan gelen bir haber, 
mütevazin olmıyan bütçe yüzün • 
den Japonyamn Çindeki genişle • 
me programında zorluk çektiği 
bildirilmektedir. Japon Finans Ba 
kam, (maliye nazırı) hareketlere 
bir fasıla vermeği istemek mec • 
buriyetinde kalmıştır. 

Japonya Finans Bakanı verdi· 
ği bir söylevde (nutukta) Japon· 
yanın para kabiliyeti ile ha ,.r 
masrafları ölçülü gitmek lazımgel 
diğini ve Sovyet Ruıya ile bir sal
dırmamazlrk andlaşması ( ed~mi 
tecavüz misakı) yapmağı iler1 sür
mü9tür. 

Japon hariciyesinin ileri sürdü
ğü fikir, Sovyetl.erin Uzak Şark 
süel (askeri) kuvvetlerini azalt • 
ması yolundadır . • 

Japon Harbiye Nazırı Mançu· 
kodaki teftişinden yeni dönmüş • 
tür. Man~ukoda müdafaa maara • 
fının azaldığını tekzip etmektedir. 
Bununla beraber Sovyet Rusya 
ile ademi tecavüz anlaımasınm 
da küç olacağını söy'lemektedir. 

Diğer taraftan Mukdendeki İn· 
giliz baıkonaolosu, Japon Kuvan· 
tung ordusunun komutanı .Cku • 
mandam) general Minami ile 
görüşmek istemiş, bit· mümessili • 
ni görmüştür. 

İngiliz başkonıo1osunun isti • 
7.ahrn" lcsır~w danil ..... ;s-•;. .. lr;, "Ci". 
Japon isteklerini kabul ettiği için, 
şimdi Kuvantung ordusu, ÇinlHe
rin taahhütlerini yerine getirip ge~ 
tirmediğine bakacaktrı.,, 

Gene ayni gazetede okunduğu· 
na göre geçen martta parlamento. 
dan geçen Japon bütçesi şimdiye 
kadar Japon tarihinde görülme· 
miş bir yüksekliktedir. 

Yekun 129,000,000 sterlindir. 
Bunun 31,128,000 sterlini bahriye, 
28,839,000 sterlini kara ordusu 

' içindir ki, deniz ve kara ıçm 
bütçenin yüzde 46 sı ayrılmq olu· 
yor. 

* * • Bu sabah gelen "Deyli Herald,, 
gazetesinde de ayni mesele üze • 
rinde diğe; bazı havadisler vardır. 

Anlaşıldığına göre Tokyo ile 
Moskova arasında bir misak imza· 
lamak yolunda bir kaç aydanberi 
devam ede gelen anlaşmalar Ja
pon ordu erkanı tarafından sekte • 
Ye uğratılmak tehlikesindedir. 

Bir ademi tecavüz misakı olacak 
olan bu misakın hemen bir kaç 
hafta içinde imzalanacağı umulu· 
yordu. 

Japon kabinesi bu misakı §id • 
detle istediği halde, Japon orduıu 
matbuat vaaıtasiyle kendi ıartları· 
nı ileri sürmektedir. 

Sovyet Rusyanın Uzak şarktaki 
tahkimatını kaldırmasını, Sov· 
yet Mançoko hudUıdundan askerle 

rini çekmesini istiyorlar. Bu olma· 
dıkça, Sovyet Rusya ile Japonya 
arasında yapılması düşünülen mi. 
ıaka razı olmayacaklarım ileri 
sürmektedirler. 

Japon kabinesi azasının güç bir 
durum içinde kaldığı bildirilmek • 
tedir. Misakı, "Rusyaya karıı bir 
muhabbet eseri olarak değilse de,, 
bugünkü Japonya finansal duru • 
munun (mali vaziyet) böyle de • 

mekteymişler ! .. 
Londra 22 - (hususi) Çin.deki 

ıon hadiıeler dolayısile lngiltcı·e
de Çine kartı ilgi artmış ve parla· 
mentolara hükumetten sorgular 
başgöstermiştir. 

Avam kamarasında yeni Dttba· 
kanı Sir S. Hordan'a §unu şormuı· 
lardır: 

- lngiltere Çinin bir ulus ola • 
rak parçalanmaz'hğmı bir muahe • 
de ile tekeffül etmiş midir? Böy
le bir muahede varsa imzalıyan di 
ğer devletler hangileridir? Ve Ja
poı1'}'"aya bu muahedenin tartları· 
rmı tanıtmak üzere nüfuz icra et
mek için bu devletler bir konfe • 
ransa çağnlmıt mıdır.? 

İngiliz Dr§bakanı bu sorguya 
şöyle cevap vermiıti: 

- İngiltere hükumeti, Uluslar 
Kurumu misakı ve dokuz devlet 
misakının icaplarından başka bu 
meselede hiçbir mecburiyet altın • 
da değildir. 
~~~~~~~~~~~~~--

Fenerbahçe 
Beşiktaş 

Bugün saat 17,30 da Taksim stadın
da Fenerbahçe ile Beşiktaş bu seneki 
şild maçı için karşılaşacaklardır. 

Her iki takımın da son yaptıkları 

müsabakalarda çok iyi neticeler al • 
ması, tam formlarında olduğunu is· 
bat etmektedir. 

Rn itih:nlll hno-iinlrii -ma""'" t'nlc 
zevkli ve o derece heyecanlı olacağı 
anlaşılıyor. 

Neticeye gelince, talih daha ziyade 
Fenerbahçeye mütebessim o1maklıı 

beraber sahada her iki takımın kad -
rolarmı ve oyunlarını görmeden bir 
şey söylemek doğru olmaz. 
Maçı daha temiz ve güzel oynıyan 

ve sinirlerine hikim olan takım kaza-
nacakbr. 
Aris takımı An· 
karaya gidecek 
Yunanistan ·· ··e Sc!. - ·:: şam 

piyonu Aris takımı, 6, 7, 9 Temmuz ta
rihlerinde Ankaragücü, Çanl<aya ,.e 
Altınordu birinci futbol takımlarile 
karşılaşmak üzere Ankaraya gide • 
cektir. 
Yugoslavya galip 

Ya:;mur yüzünden yarım kalan Yu· 
goslavya - Romanya maçı tamamlan· 
mış, ve neticede Yugoslavya 2 - 1 ga • 
lip gelmiştir. 

Balkan şampiyonunu tayin edecek 
olan Yugoslavya - Bulgaristan maçı 
da bugUn oynanacaktır. 

Belediye 
Elektrik tesisatını 
satın alabilecek 

Ankara, 22 - Belediye sınırları 
içinde ıirket veya fertçe yapılmış 

elektrik tesisatlarını icabında be '" 
lediyenin pazarlıkla alabileceği .. 
ne dair bir kanun li.yihaıı hazır .. 
lanmııtır. 

T eıisatı aatın almak için bele • 
diye meclisine verilecek kararın 
iç bakanlıkça tasdiki lazım gele • 
cektir. Li.yiha ilk tqrinde KanıU" 
taya verilecektir. 

--0-

Falmt Rım Pehlevi nıemlelCeti· 

Şimdi Tahran Aıyanın en güzel 
tehirlerinden biri haline girmit • 
tir. Asfalt, ve çok muntazam 
parke yollar, zarif binalarla burası 
her hfangi bir '.A.'vnıpa te1irinClen MuNJ SERTOCLU. J vam edemiyeceği dolar.ısiyle iste-

Pllsudskl gemisi 
Var§ova, 23 (A.A.) - Deniı 

müdafaası için halkın vermit ol· 
duğu 2 milyon 800 bin zloti j}e 
Mareşal Pilsudski adına bir de· 
niz altı gemisi yapılması kar~•
laştırılmıştır. 
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Bir muharrir karikatü-
rüne cevab veriyorum r 11 
Hem hancı tavuğu gibi beslen. hem Yer 1 ~8• ar Telefon sosye esı 
de misafir kadınlara (bOdUr taVUk) sergısı h••k A t 8 

de ... Böyle şey olur mu, küçük bay? Hazırlık başladı 181 U UfilC C geç yor e 

eaı,etelerdeki anketler, - eğer 

bir maksatla yapdmıılana - çok 
faydalı ıeylerdir. Meseli. herkesi 
ilgilendirecek (alakadar edecek) 
bir hidiae olur; buna dair bir 
uzmanm (mütehassıım) düşünce
ıini sorarsaflız, herkes de aldığı 
cevaptan istifade eder .. O zaman 

Amenna!. .• 
Fakat bir muharrir vardır ki 

yalnız anket yazar ... Daha doğru· 
ıu yazdırır .. Ve altına imzasını a
tar. Bu sayın izeti (öz türkçe zatı 
muhterem demektir) Naci Sadul -
lah adındaki "genç istidat,,dır.: .. 

(Kendisi her ne kadar otuzunu 
aşkınsa da, muharrirliğe yeni baş
ladığr için onu böyle saymağa mec 
hunu-) 

Akraba yardimiyle kenarcığına 
iliştiği gazetede, ona, yazı işleri 

müdürü bir gün, takriben şöyle bir 
imada bulunmuştur: 

- Biliyorum, amcan buranın 
patronudur, aeni buraya getirdi. 
Lakin, ne de olsa, bir iş yapman, 
yazı yazman lazımdır .. Haydi ba • 
kalım, aylak dolaşma... Şöyle bir 
derlen, top]an ... 

- Peki ama, ne yazayım?. 
Aklıma mevzu gelmiyor ki ... 

- Evladım... Akla mevzu 
gelmeden, hatta hiç bir §ey bil -
meden de bazı yazılar yazmak 
mümkündür .. 

Sayın izet (zatı muhterem), bu 
l.~ ro•; foloof"UÜn ]11ı:nnrrtl~nnulct • 

nı, büyük bir merakta oekler •. Si· 
garasını bir iki nefes fosurdatıp 
kahvesini bir iki yudum höpürde. 
!erek onu hay1i üzdükten aonra, 
yazı i!leri direktörü, ekabir akra • 
bası "genç istidatlara,, verdiği 
basma kalıp öğüdü ona da veriT: 

- Al, ifte aana birkaç sual.. 

Bir de isim listesi.. Dolaş.. Bu 
sualleri bu listedeki adamlara 
aor .. Venlikleri cevapların altına 
imzanı atar, meJhur olursun .. 
Anlattığım bu yazı iŞleri mü • 

dürü, bıyık altından gülmesini 
pek sever, Allah selamet versin ... 

Naci Sadullah, kaç kereler, bu 
aorgu cetvellerile benim de karşı· 
ma gelmi~tir. Bir iskemlede oturup 
beklemiftir. Kendisile bir şey ko • 
DU§madan, cevaplan yazını§, ver
miıimdir. · 

Sonra, gitmiş, aynen basbnnı§ -
hr. Bir seferinde, galiba, "sigara -
ımı çekip gözlerini tavana dilce -
rek dedi ki,, tarzında bir iki cüm. 
le ilave etti. Diğer bir seferinde 
İıe daha fazla gayrete gelerek ken 
diliğinden birkaç aahr katmak is
tedi. Maksadımı tamamile tera an
ladığı meydana çıktığı için tekzip 
edildi. 

Hülisa., bu "genç istidat,, böyle 
bir saym izettir .. 

Dolaşır; memlekette fikir &Öy. 

liyecek kaç kiJi varsa, onlardan 
dütünce devşirir; . altına, anket 
ınuharriri ııfatile imza atar. Baı
ka tarz yazı yazdığı, kendinden 
bir fey bulduğu görülmüf değil -
dir. Galiba görülemiyecektir de .. 
Eskiden, örnekler üzerinden ka
lem yürüterek hüınü hatta alı§ı -
hrdı ... Fakat, efendim nerede ben 
nerede .. Naci Sadullah, bir türlü 
onlar •ibi olamıyaca.ktır ... Başıka -
•ının fikirleri üzerinden yürüye • 
!'ek kalemini razı yazmaia al11tı
l'e.Jnıyacaktır. 

Yukarda anlattığım tarz kendi- temmuzda açılacak Satın alma teklifi esas itibarile 
liğinden çıkmtılar yapmağı adet Ulusal endüstri (sanayi) birli • • • 
edinip, son zaroanlarda, birçok ğinin yıllardanberi her yıl biraz kabul edlldı 
çamlar devirdiği için, pek çok kim- daha güzel v~ faydalı ola~ ~~ • Bayındırlık Bakanlığının Telefon 
se kendisine cevap vermez ol • zırladığı yerh mallar sergılerının S t • b k 1 ki k l . . . • osye esme a an ı a onuıma a· 
muştu. Bu sebeple, genç üstat, ec • yedincısının de hazrrhkları hır b 1 k .. 18 T . • • . ra aş ama uzere en son em-
nebilere musallat oluyordu. (Ta - hayli ı1erlemı§tır. Bu yıl sergı 18 k d b. .. d d . ..,. . muza a ar ır musaa e ver ıgı-

biidir ki, patron bay amcası yanı- Temmuzda ve geçen ydlardakı .,. • t k B k l kl T 1 .1 rd d h --L k 1 gım yazmış ı . a anı a e e • 
na bir de tercü~an katıyordu!) sergı e en a a ~ er en açı a· f · d k .., • . I edil kted. S on sosyetesı arasın a onuşma 

b 1 kl '- . cagı ıçm ace e ~ ır. er· k f'k' ı · ı Küçük bay, öy eli e, ~enrı- 'd l . böl" .. b' k .. mevzuu açma ve ı ır erı ana • 
~ize gelen kendi gençliğinin idea- . gı e yer enn umu ıtme . uze. mak için evvelce yapılmış olan 

l 1 ... , redir ve yerlerini alan fabrıkacı- .. .. I b t iht ek b li sinema yddız ari e görüşecegı . .. goruşme ere u ar e t rar aş-
lar pavıyonlarını yapmaga ba§la • • akt için memnun .. Gidiyor .. Fakat ne ıanac rr. 
mışlardır. 

umuyor ki bulamıyor? .. Hiddeti~ Sosyetenin delegelerinden (mu· 
niyor .• Ağıza ahnmıyacak sözler Bu yıl endüıtri birliği en ziya· rahhaa1arından) olan dünyanın 

de Avrupa ıergilerinden ömek a· 
yazıyor.. en tanmmr.ı telefon mütehassıs • 

larak hazırlamakta olduğu satıt • larından mühendis Frank Gil ve 
işte geçen gün Naci Sadullah is- sız nümune paviyonuna ehemmiyet 

· d bah t · k h · · · J ean Bayan •imdi burada araştır -mın en se mıyere 'e rımızın vermektedir. Bu paviyona sergi • :1 

b" k d · f' 1 · k malarla meşgul olmaktadır. ecne 1 a ın mısa ır erme &r§ı ninen büyük salonu ayrılmıştır. 
1 kah ı kl 1 tt .. Telefon sosyetesi de1egelıeri 

hükumetin sosyeteyi. satın alma 
teklifini muvafık bulmuşlardır. 
Bu arada hükumet taı·afından ya· 
,pılan teklifler de üzerine görüı • 
meğe değerli görülmüştür. Dele • 
ge!er buradaki konutmalar $01\UD• 

da Londradaki merkezden yeni • 
den talimat almağa lüzum gör • 
müı ve hunun için de mühendis 
Frank Gilin Londraya' gitmesi 
kararlaşmıştır. Bu talimatla ni • 
hayet 18 Temmuza kadar tekrar 
görii§melere başlanabileceği mu· 
hakkak görülmektedir. 

İkinıei kısım konuşmalar, Clalia 
çok, satıl alma İ§İnin finansal (ma 
li) hatları üzerinde olacaktır. yapı an a ı arı an a ıgnn Burada ulusal Türk endüstrisinin 

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

buydu .. Bunun gazetecilik şerefi - ink~şa~•·.~ücude g.etirdiği eser~erin Aksaray tozdanı 
le uygun olmadığını göatermiş, tt'kamülu ve grafıklerle, fabrıka -

Keresteciler hali 
gene btr mesele 

çıkardı 
Basın Kurumundaki (Matbuat Ce- ların kudretinin artqı göste - bunalıyor 
miyetindeki) hayıiyet divanının rilecektir. Bir fen heyeti bir hafta 
harekete geçmesini istemiştim. danheri Galatasarayda bu grafik· Ar.azHzler biraz da Keresteciler halinin yapılııı bir 

meıele olmuştu. Şimdi de haldeki 
yazıhanelerin kiralık olarak orta-

Bunun üzerine, sayın izetin yü- leri hazırlamakla uğrafmaktadır. oraları sulasa 
zü kızarması, su& pus olması ge • Bu yıl lstanbul endüstricileri 
rekmez mi?.. Hayır.. Araplar lzmir arsıulusal sergisine iştirak 
"El' Cahilü Cesurün,, derler... edecekleri için İzmir faıbrikacı • 
Bu da ayni kabil bir •. ceJaret göa - ları da İstanbul sergisine gelmek· 

Belediye bu ayın on betinden 
beri büyük caddeleri arozözlerle 
sulatmağa baılamı~tır. 

ya çıkarılması yeni ibir mesele ol· 
muttur. Evvelce ancak 70 yazıba • 

nesi olan hale iki yüzden fazla term~ .. Cevap vermeğe yeltenerek tedir. Fakat bu ıul~ma iıi eskiden ol
duğu gibi gene birinci sınıf ana 
caddelere inhisar etmektedir. 

bir pot daha kırıyor! Şu yazdık -
larına da bakın hele: 

''Bütün kabahatim, o bodur ta
vukları kendisi gibi her dem taze 
görrtıeY!şim .. ,, diyor .. 
LahavJey~ ... 
N~in o biçare misafir kadınla

rın peJinden kottun da sonra böyle 
"bodur tavuk,, diye tahkir etmek 
fınatmı - Burada bulunmamala
rından ve dava etmiyeceklerinden 
istifade ederek - fevt etmiyor • 
mn? ... 

Bir seyyah sıfatile şehrimize ge
len artist kadmlara Türk matbua
tının sütunlarında bilasebep "ta • 
vuk, mavuk,, denmesine müsaade 
etmiyeceğimizi tekrarlamn ! He
le asıl kendisi hancı tavuğu gibi 
yolcu artık1arile geçinen bir mu· 
harrir karikatürünün böy'le şeyler 
söylemesine asla! 

CVl·rtO) 

Binaların numara· 
!anması işi 

lstanbulda binaların numara -
lanması işi Ağustosun sonuna ka
dar tamamen bitmiş olacaktır. 
Soıkaklara asılacak levhalarla ev -
lere konacak levhalar hazırlanmış 
tır. Levha ve numaralar çocuklar 
tarfamdan kırıl.maması ve tatlan· 
maması için yüksek yerlere aıı -
laca:ktır. 

Italyan elçisi 
Evvelki gün Aı:lkaradan lstan • 

bula gelen ltalyan elçi~i Galli bu 
akşamki ekspresle Ankaraya dö -
necektir. 

Finans müşaviri 
Finans (maliye) Bakanlığı (ve 

kaleti) mütavirlerinden Bay Al -
fan ile arkadaıları lstanbulda fi. 
na.na kurumlarında tetkikler yap -
mak üzere dün Ankaradan §ehri· 
mize gelmi.§lerdir. Beyoğlu tahak
kuk müdürlüğünde metgul olmUJ-

lardır. ~ ransız mütehassıslar bir 
hafta ıonra gene Anka.raya döne-
ceklerdir. . 

-0--

Fütilrlst şair 
Marlnetti tekrar 
şehrimize geliyor 
İtalyanın tanınmış fütüri!t şa

irlerinden Marinettinin bir ita) • 
yan kitap ve resim sergisi açmak 
üzere önümüzdeki cuma gunu 
uçakla §ehrimize geleceği öğre -
nilmiştir. Sergide gösterilecek 
tablolarla kitapların çoğu lstanhu
la gelmiş bulunuyor. 

Sergi ayın 28 inci cumartesi 
günü Beyoğlunda T omtom &0ka • 
ğmdaki ltalyan elçilik binasında 

açılacaktır. 

Bu münasebetle e1çilik tara
fından bir şölen (ziyafet) verile
cektir. Şölen ıırasmda Marinetti 
bir söylev verecek, fülürizm, ıer· 
gi ve eserler hakkında sözler söy· 
liyecektir. 

Sergi Haziranın 30 uncu pazar 
ve temmuzun biri~i pa.zarteai 
günü halka açık olacaktır. 

Şair Marinetti salı günü uçakla 
memleketine dönecektir. 

--o-

Siltçillük fllml 
Sovyet Rusyadan getirilen ubhi 

sütçülüğe dair film, dün Beyoğ • 
lu ve İstanbul sütçülerine gön • 
derilmiştir. 

Evvelce terk.oı sosyetesi cadde
lerin sulanmasına susuzluk ve pa
ra işleri dolayısile imkin vermez 

ve hafta belediye olmak üzere 
herkes bundan şikayet ederdi. 

Şimdi sular belediyenin elinde~ 
dir. Fakat gene caddelerde toz
dan geçilmiyor. 

Hele Aksaray civarı müthis 

bir toz içindedir. Halk, pencere 

açamaz, nefes alamaz hale gel -

miştir. Belediye arozözlerinin ara 
sıra buraya da uğramaları lazım
dır. 

Birinci genel 
ispekter 

Birinci genel ispekteri Abidin 

Özmen Bursadan gelmi~ ve dün 

T oroa ekspresi le 
gitmiıtir. 

doğru EJazize 

--0-

Kayseri fabrikamız 
için 

Kayserideki büyük mensucat 

fabrikamızda ça]ışmak üzere, 
Franı Mering vapurile 8 Sovyet 
mütehassısı İ!Çİ gelmittir. 

Kabzımalın aığmıyacağı 'düşünü • 
]ürken ~imdi de bu 70 yazıhaneye 

müıteri bulunamamaktadır. 

Çünkü kabızmallar bir yazıba • 

ne tutarak ağır biT külfet altına 

girmek istememel.."tedirler. Bu yüz. 

den koca halde ıimdiye liadar an
cak 15 kadar yazıhane kiralana. 
bilmiştir. 

Şimdi, duruma göre ortaya iki 
şekil çıkmaktadır. Ya halde ya· 
zıhane tutmayanların burada satış 
yapmasına müsaare edilmiyecek 
yahut iş oluruna hrrakı1a.cakhr. 

Birinci tekil olursa o vakit kos
koca ıehı:in gıdası yalnız 70 kişi • 
nin elinden geçmiş olacak ve müs
tahsil ardiyesini ve komisyonunu 
vererek de olsa halde malını sata· 
mıyacaktır. ikinci ıekil olursa o 
vakit de belediye büyü][ bir ziya -
na gireceği gibi devlet hazinesi 
de bu yazıhanelerden vergi alma
mıyacağı için bir hayli zarar gö
recektir. 

yeni Kitaplar .. .-.-.. cm~~---..... 
Holivut 

Holivutun 44 aahifeli nüshası 
önümüzdeki mevsim göreceğiniz 
elli filmin taf silah ile inti§ar et .. 
miştir. , . -, 

l_Ş_E_H_R_İ_N_D_E_. R_D_L_E_R_I _I 
Gençleri kurban etmiyelim! 
liadıl~öyiinde Acıbademde 46 numarada oturan o- miyecek vaziyettedirler, rüzgar biraz fazlaca veya aksi 

kuyucu]arımızdan Mıgırdıç bize gönderdiği bir mek- istikametten eıti mi mulrakkal• bir kaza11a uğrarlar. Bu 
tabanda çol<" önemli <ehemmiyetli) bir nolctaya doku- yüzden lıer yıl bir kaç genç boğulur. 
uarak diyor ki: Daha geçenlerde bir dcmiryolu i!}çisi böyle bir kaza 

.1J.Joda, J(ulam1.1 ve Fenerbahçe cfoannda sanki feci atlattı, 13 saat sonra Çekmece kıgılanna dü.§~ck ölüm-
bir o.dakmıı gibi, her yaz bir kaç genç boğulur. Ve ne. den kurtuldu. 
dense bir türlü bunun önüne geçilemez veya geçmek Ayın 16 ncı günü de Modada bir sandal kiral.ayan 
düşünülmez. JJlesele şudur: 10- 14 yaşlarında altı çocuk buna benzer bir kaza ge-

Bu ciı-ardaki sandalcılardan /ıer birinin bir kac san- çirdiler. Sandalları rüzgara kapdarak açığa diiştü. Bir 
dalı vardır. Bunlar denizde gezmek isteyenlere, 

1 

san- sandalcı görerek imdatlarına koştu, güç halle kurtara· 
dallannı kira ile verirler ve bu adamların kürek çek- bildi. Eğer görmeseydi zavallılar muhakkak boğulacak-
mek veya yelken lwllanmak bUip bilmediklerini sorup lardı • ., 
öğrennıeöc de hiç lüzum görmezler. Okuyucumuz hakikaten çok önemli bir noktaya do-

IJ(jylece, yanlarında sandalcı olmadığı halik, deniz kunmuştur. AHikadar olması gereken daiı'enin bu işin 
gezintisine çıkanların hemen hepsi sandalı idare ede- önüne geçmesi lazımdır. 
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Sabah Gazeteleri 
ne diyorlar? Ha beş imparatoruOulı 

Fransız -lngiliz -

diplonıasisinin 
anlaşanıamazlıkları 

KURUN - Başyazıcı M. Asım Vı 
Bir züğürt teıellill baılığı altındaki 
ya.zıaında Japonların Çin üzerinde 
egemen olmaya çalıımalarından balı· 
ıederken bir Amerikalı diplomattan 
i.flttiği ve bir Framız gazetesinde 

yeni bir diyevi 

İngilizlerin Almanlarla bir de
niz anlatması yapmumdan sonra 
bunun sebeplerini ve ne yold~ 
olduğunu Fransaya da anlatmak 
üzere Parise giden İngiliz baka· 
nı Eden Fransız hükumet adam
larile hayli konuştu. 

Fransız başbakanı Laval, gaze
tecilere verdiği bir diyevde (be
yanatta) İngiliz bakanı Edenin 
İngiliz - Alman anlaşma.sınc 
etrafile anlattığını ve bütün se -
hepleri izah ettiğini söylemiş -
tir. 

Laval diyevinin dikkate değer 
noktasını şöyle izah etmiştir: 

"İngiliz bakanının lngiliz gö
rüşünü anlatmasından sonra, ben 
de Fransanın buna niçin itiraz et
tiğini ve bu noktai nazarında ne-
den ısrar edeceğini bildirdim 
Londra anlatmasından baıka Av 
rupanın genel durumunu da gö
rüttük. Dolayısilet Fransız ve 
İngiliz uluslarının beraber çalıt 
mak lüzumu bir kere daha ken -
dini ortaya koydu konuımalar 
'devam edecek.,, 

Diğer taraftan Eden ise "An
laıma yolunu yarıladık, konuıma
lardan memnunum!,, Demiştir. 

Ancak konuşmalar bitmediği 

gibit derhal bitecek te değildir. 

Çünkü İngiliz bakam Eden, dün 
gece Paristen Romaya hareket et
miıtlr. Orada Musolini ile de ko
nuıtuktan sonra dönüşte tekrar 
Parise gelip Fransızlarla konuş -
masını bitirecektir. 

Edenin Musolini ile konutma • 
ıin<ıan .. Söiir~ bugün F ransıziarı:ı 
11rarla itaret ettikleri bazı nokt:ı
lar da belki düzelebilecektir. 

lngilizlerin bir garp hava miso.· 
kı imzalamak üzerinde teklifler 
yapıyorlar. Fransızlar ise, bu gİ· 
bi İ!lerin hepsinin birden yapıl -
masına, yanı güvenliğe iliıHc 

(emniyet meselesine bağlı) olan 

bütün meselelerin 3 ıubat tari · 
hinde Londrada kararlaıtmldıir 
gibi birden baıarılmaımı iıtemek 
tedir. 

Edent Romada Musolini ile 
konuıtuktan sonra, belki F ranıa
ya kesin (kat'i) bir cevap vere
bilecektir. 

Diğer taraftan İngiltere -
Fransa - lt;alya arasında bir ~ı 
birliği ıiyasa11 güdüleceğine dair 
Strezada verilen ıöze de iıaret 
etmektedirler. 

Fransızca Tan gazetesi, Streza 
el birliği siyuaıına Cenevre dost
luğunu da ekliyerek "lngilizlerin 
ıimdiki diplomasi metotlarını bu 
esaslara uydurmak güçtür!,, Di
yor ve t~vle devam ediyor: 

''Londra Pariıle elbirliği et· 
mezse, Pariı Londra ile elbirliği 
edemez.,, 

Diğer taraftan Alman delegesi 
(murahhası) Ribentrop, Londra • 
da İngiliz dıt bakanı Samu~l 
Horla bir daha görütmüıtür. 

lngilterenin Sovyet elçisi lort 
Çilston da Sovyet dıt komiseri 
Litvinofu görerek lngilterenin 
Almanlarla yaptığı görütmelerin 
esasını anlatmıı, hüktimetinin 
Fransa ve ltalya ile görüttüği.1 
gibi Sovyet Ruıya ile de görü~

mek istediğini ıöylemiıtir. 
İngiliz elçisi, konuımaların alt 

yanını da Litvinofa bildireceğini 
söyliyerek ayrılmıştır. 

• • • 
Londrat 22 - lnsilterenin Al

manya ile kendi batına bir hava 

misakı yapacağına dair ıayialar 
tekzip edilmektedir. 

Alman delegesi Fon Ribentrop 
lngiliz dıt bakanlığile konuıma 
larında Hitlerin dört devlet ara-
11nda bir hava misakı görüşmesi
ne hazır olduğunu aöylemit-
tir. 

gördüğü mütaleayı anlatıyor. 

Aıım Uı Amerikalı diplomata sor
duğu: 

- Japonlar ve Çin üzerinde ege· 
men olurlaraa Amerika Çindeki men· 
f aatlerini kaybedecektir. Acaba buna 
karıı ne yapabUirsiniz, Sualine= 

- Japonyaya karıı harp açmak 
ki bu da harbe değmez. 1''akat Çin Öy· 
le bir yerdir ki orasını egemenlikle • 
rine geçirenler az sonra Çinli olup çı· 
karlar. Cevabını almış. 
Asım Uı bu diplomattan birkaç ıe

ne evvel işittiği bu züğürt tesellisini 
birkaç gün önce de Franıız gazetele· 
rinden birinde görmüı. 

Diyor ki: 

Çindeki Japon istilasını eski tarllı· 
lerde olduğu gibi birkaç ııüz bin ki· 
şilik bir ordu ile Çin imparatorluğunu 
ele geçirmeye benzetmek pek yanlış • 
tır. 

CUMHURiYET - Yunus Nadinin 
bugünkü başyazısı "orman endüstri· 

" Biz 
ümidi 

Uluslar 
kesmek 

kurumundan 
. t . ' ıs emıyoruz.,~ 

~~~---·~----~-

Londra, 23 -Sundey kronik) ga
zetesi Habeı imparatorunun yeni 
bir beyanatını neıretmektedir. 

imparator bu beyanatında di
yor ki: 

- Uluslar sosyetesi azası ve 
Kellog misakını imzalamıt bi?' 
devlet sıfatile, harbe müracaat 
etmeden evv'el ihtilafı sulh yolile 
halletmek için her çareye baı 
vurmaktayız. • 

Habeıistan vazifesini yapmağ~· 

çalıııyor. Uluslar sosyetesinin 1-
talya ile aramızdaki ihtilafı ha!· 
ledemiyeceğine inanmak istemi -
yoruz. 

Biz hudutlarda asker toplamış 
değiliz ve ltalyanın asker sevket
mek için bulduğu vesileler gayri 

mevcut feylerdir. 

İhtilafın hallini kolaylattırma 
ğa elimizden geldiği kadar çahı 
tık. Fakat bu hal iti daha geci
kir ve İtalyanın mütemadiyen as 
ker toplaması böylece kolayla, 
tırılırsa biJ: de yurdumuzu koru 
mak için tedbiı: almak zaruretin 
de kalacağız. 

Londra, 22 (A. A.) - Newı 
Chronide gazetesinin haber ver • 
diğine göre, Habeşistanda karı -
tıklık çıktığı takdirde, oradaki 
lngiliz uyrularının (tebaasın~n) 
çabucak dıtarıya çıkarılmaları 
için hazırlık görülmektedir. 

nıiz ve kutuluk kereste ihtiyaçları • -=====================:=====::. 
nuzndır. lzmir özel aytarının bir mf'k· 

İngiliz, Fransız, Alman, Ame • 
rika uyrularının (tebaasının) e. 
min bir yere ulattırılması için Mı-
11rda, büyük süel uçaklar fıra at 
kollıyacaklardır. tubuna dayanarak kaleme alına11 bu 

yazıda deniliyor kl: 

U zümlerimizin kutu ihtiyacını dı • 
ıandan getirilecek kerestelerle sağ. 
lamak doğru değildir. Ru fikirde bu· 
lunarak ortalığı karıştıranların (ine 
ıürdüklerl hesaplar yanlıştır. Ker.t/t 
kerestelerimizden yaptığımız kutula· 
rın ürünlerimizin fiyatını artırdıi;ı 

hakkındaki iddialar boştur. 
Kutu ihtiyacının dışarı kercstele • 

rinden mi, kendi kerestelerimizden 
mi yapılacağı işinin biran evvel ay · 
dınlatılmıı olması kutucuların ne o · 
lacak diye elleri fJöğründe bekleme . 
melerine yarıyacaktır. 

ZAM AN - Zaman imzalı başyazı· 
" "üç senelik program,,a aittir. 

Bunda kısaca deniliyor ki; 
Her şeye programla başlamak ne • 

reye gidileceğini, ne yapılacağını ev
Delden kestirmek ve ona göre çal<' • 
mak muvaffak olmanın başlıca şart· 
larındandır. Yüksek müdafaa mecli • 
sin bunu yapmış olmakla ilk esaslı 
adımı atmış oluyor. Artık bundan 
ıonra çalışmak ve programı başarmak 
ıırası geldL 

Yeni bir 

Arsıulusa. 
mesele 

Almanyayı Memeldeki 1.1ahkU • 
miyet kararları kadar ilgiliyen ye· 
ni birmuhakeme tafhası açılmıttır. 
Bu muhakeme Belçikamn Liyej 
ıehrinde yapılıyor. Suçlular Nazi· 
dir. Vera.ay muahedesince Alman
lardan Belçika idaresine geçen 
Open • Malmedi havalisinden dört 
kiti, bu toprağın tekrar Almanya
ya dönmesi için propağanda yap • 
malan dolayısiyle Belçikalılıktan 
cıkarılmak tehlilcesindedirler. 

Almanlardan Belçikalılara ge • 
çen bu arazi ahaliıi, Versay mua • 
hedesinin 36 ıncı maddesine göre 
Belçikalı olmuşlardı. 

Şimdi Alman hak mütehusısla· 
ları bu suçluların suçları tahakkuk 
etse bile, tabiiyetten çıkarılmala • 
rmm doğru olmıyacaklarını ileri 

Bu iıte evvela Tayyare Cemiyetinin kt d l B 1 k h kU 
sivil tayyarecilik hareketini yeniden sürme. e ir er. e ~i a Ü • 

Bu gazetenin Adisababa' daki 
aytarının bildirdiğine göre, yağ • 
mur mevsiminin başlamıt olması, 
İtalyan ve Habet askerleri ara • 
unda önemli tutufmalara engel 
oluyorsa da, ltalyanlar bazı kabi
le batkanlarını ve bilhassa müılü· 
mantarı İmparatora kartı ayak· 
landırmağa uğraştıklarından, içe
ride karıtıkhklar çıkması muhte • 
meldir. 

imparatorun aylesi içinde yar
dım hususunda birlik yoktur. 

ALMAN GEMiSiNDEN ÇI
KARILAN SANDIKLAR 

Morning Poıt gazetesinin Ci • 
buti'deki a.ytarmın bildidiğine gö
re, bir Alman gemisinden karaya 
çıkarılan çok büyük sandıklar ıe
hirde büyük bir merak uyandır • 
mıttır. Bu sandıklarda Habetis • 
tan hükumetine teslim edilmek ü
zere gönderilecek olan F oker tay• 
yareleri vardır. 

Fransaya ait topraklardan 
Habeşistana giden 

kurması ve bunu canlandırması M • metinin buna salahiyeti olmadığı· 
zımdır. Bizde ılmdiye kadar meccut Dl söylüyorlar. 
olmıyan sivil tayyareciliği yaşatmak, Belçikalılar ise, 1934 haziranı· 
tayyare sevgisi uyandırmak icap eder. nın 30 uncu günü parlamentoca 
Bunu bugün tayyarecilikte muvaffak kabul edilen bir kanunla bu hakkı 
olmuı bütün devletler evrJelce yap - elde ettiklerini söylemektedirler ·· 
mıılardır. • 

Habeı imparatoru tayyareleri 
hizmetinde bulunan bir uzman 
(müteha11ıs) iki makinistle Cibu· 
tiye gelmiftir. Bunlar tayyareleri 
kuracaklar ve Adisababaya uçu -
racaklardrr. Aytar, Fransız So • 
malisine atanan (tayin edilen) bi· 
rind İtalyan konsolosunun Cibu -
tiye geldiğini de bildiriyor. 

silahların istatistiği TAN _ Mahmut Eıat Bozkurt A • Almanlar ise, bu kanunun Veraay 
ğaoğlunun dedikleri diye yazdığı bir muahedesine aykırı olduğunu ileri 
baıyanda, Ağaoğlunun ıimdiye ko. - ı , sürüyorlar. Roma, 23 (A.A.) - Verilen 

çok doğru haberlere göre, 18 av 
içinde Cibutiden Habeşistan i
çin 2.1 tiif ek, 600 mitralyöz ve 6 

' f rant 
yazı 

•Y işçilerinin 
t el blselerl 

·,ram vay sosyetesi vatman ve 
biletçilere hala yazlık elbiıe ver · 
memiştir. 

Yazın en sıcak günlerinde İş· 
çilerini kalın yün elbiseler için· 
de bunaltan sosyete geçen ıenı.? 
olduğu gibi yazlık elbiseleri son· 
baharda verecek galiba! Elbise
lerin Şişli deposunda durduğu 

aöylenmektedir. 
Vatman ve biletçilerin yakm· 

da bu azaptan kurtarılacaklarını 
ümit ederiz. 

Habeş 
imparatoru 
Lehlstana aslan 

gönderdi 
Varıova, 23 (A.A.) - Habe, 

imparatoru Polonya cumur bat -
kanma çok güzel bir aralan gön
dermiı ve bu arslan kafes içinde 
Va110\.·a hayvan bahçesine ıeti -
rilrniıtir. 

milyon kurıun geçmittir. 
Bu rakamları veren ltalyan 

gazeteleri Habet ıili.hlanmaıının 
geniıliiini göstermektedirler. 

dar yazdığı yazılara birer birer ce - it gittikçe büyümektedir. Mese. 
vap vereceği anlaşılıyor. Ağaoğlunun lenin Almanlar tarafından dünya 
dediklerini dört bölüme ayıran Mah • d l t d. .. d ·1 .... 

4 E - B kurt bu b' • 1 a a e ıvanına gon erı ecegı 
muı. lur. oz ınnc yansın· .. .. .. 

Şirketlhayrlyeyl 

Halk dava 
ediyor 

da. bölümlerin birincisine cevap veri· muhtemel gorulu~r. 
yor. Bu da: -o--

Demokrasi; ekono1118al liberallığt Evkaf genel 
bir 11nıra kadar geçebilir: dlrektUrlllğil 

Demokrasinin ekonomsal iılerde 

karııması korıımacılıktan ileriye gi • 
Şirketi Hayriye ile Kanditli demez, dir. 

ve Anadoluhisarı halkı arasında Mahmut Eıat diyor ki: 
çıkan ihtilaf mahkemeye akset· Biliyoruz ki: 

Kamôllzm ekonomıal alanda dev· 
mittir. letçidir. Demek ki koruyuculukla kal 

Burada oturan halkın dediği· mıyor. 
ne göre, Kandillinin kartıaında 1/albuki Ahmede göre demokrasi 
olan Bebekten lıtanbula gidip koruyuculukça ileri gidemez. 
gelme birinci 15, ikinci on kurut- Şu halde Rmnôli:zm ve ondnn eski· 
ken, Kandilliden ikinci 25,5, bt- lenen yenl Türk rejimi demokratik 

değil midir? 
rinci 32,5 kurut olmaıı ıırf ıir

Kanıôlizmde (egemenlik rılusun . 
ketin bildiği gibi hareket etme - dur) prensibine bir şaka mı diyece • 
sinden ileri gelmektedir. ğiz? ! .. 

Şirekti Hayriye bir hizmeti u· B • • k • • 
mumiye müeaseaeai olduğu için u g un u çiçek 

bayramı 
hiç bir za.ınan istediği gibi hare
ket edemez. Binaenaleyh tirket, 
halkı ucuz ve rahat bir tekilde Büyükadada yapılacağı evvel-
nakletmeğe mecburdur. ce yazılan çiçek bayram ve sergisi 

Şirket bu vazifesini liyikile i· dün açdmııtır. Bugün de Adada 
fa etmediii için halk tarafından bir çiçek aavaıı yapılacaktır. Sa • 
mahkemeye verilecektir denmek- yqm eflenceli ve güzel geçmeıi 1 
tedir. 

1 
için her türlü tertibat almmıım. 

Ankaradan gelen bir haberde 
açık bulunan evkaf genel direk· 
törlüğüne Samsun valisi Mihrinin 
tayini yüksek tasdike iktiran et
mittir. 

-=--o-

Deniz 
gezintimiz 

Gezintimiz 23 haziranda, yani 
bugün, yapılacaktı. Fakat Aka7 
idaresinin Maltepe vapuru kaza
ya uğrayınca gelecek haftaya, 
30 haz·İrana, bırakmak mecburi· 
yeti hasıl oldu. Ve ıyı ki geri 
kalmıı, havanın bugün naııl ol
duğunu görüyorsunuz .. 

"Bazan felaketin de olurmut 
hayırlısı!,, derler. Deniz gezint1-
mizin geri kalmasr bir felaket 
sayılmaz amma hayırlı olduğu 
ınuhakkak! 

HABEŞLiLER iŞiN SONUNU 
ANLADILAR 

Deyli Telegraf gazetesi siyasal 
yazarı Habeıistanda inanmaya 
değer ve bağınıız (müstakil) bir 
kaynaktan aldığı haberlere göre 
diyor ki: Cenevrede verilen ilk 
kararlar üzerine avunmuı olan 
Habeıliler, üç hafta geçtikten 
sonra, itin ıonunu fena görmeğe 
baılamıılardır. 

Adisababa' da timdi harbin me· 
nedilemiyeceğine inanılıyor. Si • 
yual yazarın fikrincet Habetli • 
ler, silah kuvvetile IJ!ahvedilecek· 
lerini aöyliyen Romadakiler gibi 
düşünmüyorlar. Habetlilerin pek 
de aavaanmıyacağını (ihmal edil• 
miyeceğini), harbe gönderilecek 
asker kaynağının ıonıuz olduğu
nu sağlıyorlar (temin ediyorlar)'. 

Tutulan ıon istatistiklere bakı• 
lrraa, Habeıistan, müsellih bet • 
yüz bin kitilik bir ordu çıkarabi • 
lir. Bunlardan yüz bininde yeni si• 
lihlar vardır. Onbet bini tama • 
mile hazırlanmıttır. Fakat ancak 
iki yüzden fazla mitralyözü, bir o 
kadar da makineli tüfeği olduğu 
zannediliyor. 



23 HAZiRAN - 19:15 

Yazan: KADiRCAN KAFLJ 

Piyale bey hesabına f ernandonun 
elçisini kandirmağa çalıştığını 

sanıyordu 
Antonyo beyaz bayrağı kaldır - ı Halbuki Frenk Si& eyman her 

dı. Şimdi indirecek ve kartı taraf §eyden önce Hüsmen Reis hesabı-
de olduğunu da bilroi)orsunuı.. 
Bundan bir haf ta kadar önce ma
ğazasında birdenbire o~-tadan kay 
boldu. Bir daha görünmedi. Ne 
bir iz, ne de bir haber ... 

elçisini aela.mladıktan sonra çeki- na çalıtıyordu. I 
lip gidecekti. Amiral Piyale Bey nasıl olsa 

Fakat Frenk Süleyman birden - kaleye hücum için yirm: dört saat 
bire: bekliyecek, bunu gören Fernando Antonyo dikkatle d;nliyordu. 

- Evet ... Sonra. -.- Durunuz! .. 
Diye bağırdı .. Sonra batını çe -

'tirdi ..•• 
Geriye baktı .• Kalenin kuşatıl -

tnau için ~apılan hazırlıklar de· 
•a.m ediyordu. Piyale Beyle san -
tak beyleri ve reisler henüz kara • 
~a. çıkmamışlardı. Elçilerin ko -
nu§mi\larma bakanlar pek azdı. 
lierkes kendi işinde idi. 

-33-

BIR SÖZLEŞME 

Frenk Süleyman kırk yıllık bir 
lrkadatı imiş gibi söze baıla -
tnıştı: 

-Azizim Senyör Antonyo! .. 
Şimdiye kadar sizinle konu~tuk 
anıına, batkatarmın sözlerini söy -
lt:~Jk. Ycuıı lı'1klka.ıL~ ha.ı-~ ı ha.ı ~ı -

}'a konutanlar değil, amiral Piyale 
ile Marki dö Salerno idiler. 

Antonya gene ıaşrrmıştı .. Bu 
&>itkin ve zeki Türk akıncısının 
IÖylediği sözlerden bir fey anla • 
lnıyordu. Hele ona böyle bir ar -
kadaı gibi söz söyleyişi tuhafına 
titmiıti. Bunun için ona: 

- Ne demek iıtiyorsunuz?. 
Diyemedi. Ağzı açık kaldı. 
Frenk Süleyman SÖ7Üne devam 

etti: 

- Bundan ıonra bh·!raç dakika 
da kendimiz için konuıalım. Kork 
!bayın, teklifin kabulü için verilen 1 
an dakikalık zaman h :ı.nen şimdi 
ba,lamıyor. Sizin kale npısmdan 
&İrmenizden aonra başlıyor. 

-Evet ... 

da on dakikalık zaman ~eçtiği hal
de hücum etmemesini Amiralin 
çekindiğine hamledecekti. 

F ernando ne sanırsa sansın, 

Frenk Süleymanın umurunda mı 
idi? •• 

Frenk Süleyman ded9 ki: 
- Sorduklarıma Mç düşünme

den ve hemen, çabuk çabuk ce
vap verin. Çok mühimdir. Ça -
buk bitirelim. Konuımamızın bu 
kadar uzamasından kuruntuya dü
tebilirler. Bereket versin bizim 
tarafta herkes kendi itiyle uğra -
ftyor ve bu konuımalarımızm so -
nunu anlamak için hiçbiri sabır -
ıızlık göstermiyorlar. 

- - Hem de, teklifinizi kabul et
miyecekmitiz gibi, uz1.ul ve çetin 
İr mu asara ~rr ığl 3 p or ar. 

- Bizde adet böyledir. işin h'ep 
ters tarafını düşünürü2. Şimdi 

beni dinleyin. Babanı:?r çok se -
versiniz, değil mi? 

Baba sözü Antonyonun yüzü -

nü sararttı ve gözleri bulutlandı . 

Frenk Süleyman devam etti: 

- Biliyorum, babam., şimdi si
zin yanınızda değildir. Onun nere-

- Sonrası... Sonrası bu İ§te ... 
Babanızı çek sevenini:!: değil mi? 

- Elbet... Fakat bunu neden 
soruyorsunuz? 

- Bana lazım olmaea sormaz
dnn. 
- ..... . 
- Onu arıyorsunuz .:leğil mi? 
- Evet ... 

- Hele altınlarını, müc~vher -
lerini de bulursanız d!t.ha çok ıe • 
vineceksiniz ... Korkmayın, baba -
mz her halde akıllı bir adamdı. 

Mağazasındaki eıyanın yüz misli 
olan aııl ıervetini kimb-ilir hangi 
tatın, hangi temelin a!tma sakla
dı ve f imdi saklı olduk'.ı yerde du
rup duruyor. 

- Babamın ••i ığı aıırnn ana. 
Aaıl ıağlığı lazım ... 

- Ben Hüsmen Reisi sizin b!l
banız gibi yüz bin tanesine deği!-
mem. 

- ? ..• 
- Siz de babanızı liiç ıüphesız 

yüz bin tane Hüsmen Reise değit-
• • ? 

mezıınız ...• 
• (Devamı ı·ar) 

DÇtJNCD BCVCK 

Deniz Gezintisi 
···-············· .. ····· ! 
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O gün öğleden sonra, Samiye·/ 
nin civarda bir i~\ vardı. O sıra· 
da eve döndü ve kapıcı kadının, 
temiz giyinmit bir zatla görü9tü
ğünü gördü. 

Onlar da Samiyeyi gördüler. 
Birdenbire ıustular. 
Samiye, kendinden bahsedil

diğini anhyarak, yaklaıtı. 
Bu meçhul adam, anla9ılan, po· 

liı tarafından gönderilmiıti. Ja • 
lenin kaybolmasından sonra, ko
miserlikten, Samiyeyi aramak ve 
bir feyler ıormak için az adam 

1 • • ? 
mı ge mıttı ... 

Meçhul adam, fapkasınr çıka· 
rıp genç kadını selamladıktan 

sonra: 
- Samiye Hanım ıiz miıiniz? 

Diye ıordu: 
- Evet efendim .• 

Adam, bir müddet durdu. 
Bir ıey ıöylemek istiyor, fakat 

tereddüt ediyordu , belli .. 
Tereddüdünün sebebi de gayet 

vazıhtı: 
Bundan bir kaç aaat evve1, 

ihtiyar amele, bir yapı iskelesin-
de muzavenesini kaybederek 
düşmüştü. 

Bunun üzerine: 
- Hastahaneye kaldırıldı .. 
Meçhul adam, dolambaçlı bir 

mukaddemeden sonra bu kötü 
haberi bildirmitti. 

Samiye: 
- Babam öldü mü? .. Diye bir 

çığlık kopardı. 

- Hayır, küçük hanım ... Emi
nim, ölmedi ... Sadece yaralan -
dı. 

Muhatabının sendelediğini gö
ren adam, hararetli hararetli te
minat verdi: 

- Ölmedi diyorum size ... Ben 
şimdi onun yanından geliyorum .. 
isterseniz bir taksiye binelim ... 
Sizi derhal onun yanına götüre-
yim ...• 

Genç kadın, bunun üzerine bi
raz sükun buldu. 

Meçhul adamın doğru söyledi
ği anlaşılıyordu. Azıcık, iradesi
ni topladı. 

Kapıcı, iki elini oğu9tunıyor, 
iki yana sallanarak: 

- Vah vah ... Vah vah... Çok 
iyi adamcağızdı ... Pek yazık ol-
du.... - Diye esefleniyordu. 

Bunun üzerine, genç kadın, 

kapıcıya döndü: 
- Aman, allah rızası ıçın ... 

Ben burada yokken sen anneme 
bakıver .. 

- Peki, peki. .. Üzülme, küçük 
hanım ... Git ... Zavallı annenız 

zaten büyük bir hizmet istemi
yor ki... Yattığı yerden kımıl

damaz bile ... 
- T e§ekkür ederim .. 
Genç kadın, meçhul adama 

döndü: 
- Gidelim mi? 
- Haydi... 
Yürüdüler ... 
Çok geçmeden, bir otomcbile 

rastlıyarak, atladılar ... Taksi, §O

före verilen istikamete doğru 

bütün ıüratile ilerlemeğe başla • 
dr. 

Yolda gittikleri sırada, genç 
kadın, meçhul adamın verdiği 
izahatı dinliyordu. 

Düttüğü 11rada, Bahri, sol ko
lunu kırmıf ..• Y araaı epice e
hemmiyetli imit. Şüphesiz ki, 
zavallı adamı, tehlikeden kurtar .. 
mağa çalıııyorlarmı§... Bir kaç 
haf ta hastahanede yatana mese-
le kalmıyacakmı§ ... 

Her halde, kurtulur ... Üzülme .. 
yin, küçük hanım ... 

Samiye, bu sözleri dinliyordu. 
Fakat, batı öyle dönüyordu ki. 
anlamamağa başlamııtı. 

Demek ki, bütün sevdiği İn• 

sanları bir ıaamettir kaplamı§· 
tı. 

Çocuğu ..• 
Annesi ..• 
Baba11 ..• 
Hepsi, sıra ile, birer 

uğramıştı ... 
belaya 

.., 
Genç kadın, bu dütünceler j. 

çinde bunalırken, yanındaki a· 
dam, ona: 

- Geldik, küçük hanım! ... -
Dedi. - Haydi, inelim .. Arkam 
sıra geliniz .. 

Kadın, bu söze itaat etti.. 
Üzerinde "cerrahlık fUbesi,, ya
zılı bir kapıdan içeriye girdiler .. 
Koridorlardan geçtiler. lçind'9 
yirmi kadar yatak olan bir ko
VUfa girdiler... Bunlardan bir ta· 
nesinde ihtiyar adam yatıyordu. 
Sol kolunda bir alçı kalıbı vardı. 
Yüzü fevkalade ıoluktu. Kendi
ne yaklatanları görünce doğrul
mak istedi. Fakat buna imkan 
bulamadı. Batı tekrar yaatığ" 
dü!tÜ. 

Kızına mümkün mertebe cesllr 
ve kuvvetli görünmek iıte
di. 

Samiye: 
- Babacığım .. Diye ağlama

ğa batladı. 

- Ağlama, kızım... Diiftüm, 
bir kaza geçirdim ... Fakat tehli-

. - Kendimiz için konuşalım, 
dedim. Lütfen benim t.ordukları
llla ce•ap verir misiniz? Bu, sizin 
için çok karlıdır. Deminki sözle
tinıin sonu F ernando He Piyale 
Seye dayanır. Hangia. diğerini 
ezerse o, kral veya pa4!:şahtan ih
•anlar alır. Fakat biz yene hava 
llınz. Bu itde en kar~ı olmak is
tersen biraz da beni dinle ve sor· 
tularıma cevap ver. 

Ellerinde iki senelik daimi okuyucu kartımız bulunanlar parasız 
iıtirak ederler. 

, 
' 

keyi atlatacağım .. . 
(Deııamı r•ar) 

- Vereyim, sorunuı.: •• 
Antonyonun merakı her dakika 

Soğahyordu. 

Konuımanm bu kadar uzuya -
Cağını kestirememit olan tercü
ltıan Yakup çelebi huyauzlanmaya 

'batlamııtı. Fakat sö: ·.öylemeğe 
~e korkuyordu. Kenar~a alık alık 

U iki genç adama ba!cıyor, fakat 
'Ö~lerinden hiçbir ,ey <..nlamıyor· 
~u. Fakat kendi aklınca Frenk Sü. 
ehnanm en zeki yahn~i bezir
tlıı._ da p.ş çıkartacak kadar cin
~ olchalaaa dütfinüycr. Amiral 
l hla f>ey ltesabrna F ~rnandonun 

: Sisini kandırmağa çalı!tığını ••· 
1l'ordu 

(;) Ellerinde iki senelik daimi okuyucu kartımız bulunan okuyucula. 
rnmz yanlannda en çok dört kiti ıetirebilirler ve bunlann herbiri 
için s.ıksener kurut ücret verirler. (Pulu ve verg:si dahil), 

6) Ellerinde bir senelik daimi okuyucu karb bulunanlar parası.z itti · 
rak ederler. ~anlannda ~n çok iki kiti :,etirebilirler ve bunhr::n her 
biri için 90 ar kuruı ücret verirler. (Pulu ve vergisi dahil). 

6) Ellerinde bir aylık kupon bulunanlar (90) kurut Ücret öderler. 
(Pulu ve vergisi dahil). Bunlar yanlannda bir kiti de aetirebilir
ler, bunun için de aynca 100 kurut öderler. 

(!) Ellerinde ne davetiye ve ne de bir aylık kupon bulunrnıyanlar 125 
kuruı öderler. (Putu ve vergisi dahil) 
C:_ezintimize ittirak için ıimdiden hazırlanınız. Tam bir buçuk gün 

. eglenecek ve iyi bir tatil aeçinnit olacaksınız .. 

Gezintiye iştirak edecekler arasında 
ayrıca bir müsabaka tertip edilmiştir 
Dştnıra!K ecdlnırnnza lE~Ueınıeccek ve 

tam ~nır ırneşe nçnn(11e ~ırn ~eknz 
saat geçnıreceksDlfilft~ 
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Ayaklarınızın 
güzelliğini ve 

sağlığını koruyunuz 

Yakın tarihten 
kanlı yapraklar 

Kadınların ayağı, koketlik yapma çağına girinceye ka· 

dar güzeldir. Çünkü o vakite kadar giydiği ayakkabılar, r:ı· 

bat, genit ve topuklar alçaktır. Şıklık taslama günleri gelin

ce, bu, bol ayakkabıların yerini uzun topuklu, sivri burunlu 

daracık iskarpinler alır. 

Yalnız gözle · 

rı aldatmağa ya 

rayan bu §Ik iı 

karpinler, vücu 

dun makanizm;. 

ıile bütün ağrrlı· 

ğını ayağın ön 

kısmı üstüne yük 

ler; burası da bü 

tün gövdenin yü 

künü ta§ımak için 

ııu 

sarf ettiği mesai karşısmda kend 
teklini bozar. 1skarpinin ucu. da· 
yanabilmesi fazla bir parça ile 
ICuvvetleştirilmiştir ki ayağın ba ı 
ve bütün parmakları buna daya 
nır. işte bu daracrk ve kah yere 
sığıp yerleşmek mecburiyetinde 
olan parmaklar eğrilip bükülür 
ler. Parmakların iç tarafı ise ka 

nın serbest cereyanına mani ola
cak şekilde biçimini bozar. 

Bunların hepsi hiç şüphesiz, ilk 
haftada ve ilk yılda olmaz. Yavaş 
yavaş ve kendini hissettirmeksizin 
olurlar. Önceleri parmaklar~.a na-

Ayakkaplar yüzünden, ameliyata 
ihtiyaç gösterecek derecede bo
zulan bir ayağın ameliyattctn Ön· 
ce ve sonra alınmış rontken 

görünÜ§Ü 

Giydiğiniz ayakkabda1't11 §ehline çok dikkat ediniz. Soldaki resim· 
de gördüğünüz ok vücut ağırlığının ayağın ön kısmına nasıl dayan
dığını gösteriyor. Onun altında iki resimde de ayağın bu yüzden 

1Ul8ll bozulduğunu goruyorsunuz. 
Diğer dört resimde İse nasınn nasıl te§ekkül ettiği, et ve kemik kıı

mına Ja nüfuz et tiği görülmektedir. 

sırlar peydahlanır. l 
Nasırlar, parmak nesiclerinin 

yavaıt yavaş sertleşmesinden baş

ka bir şey değildir. Nasır bir defa 
olmasın; bu olduktan sonra onu 

arbk hiçbir tedbir, hiçbir ilaç sö
küp atamaz. Bunun acısını çeken
ler bilir. Kadınm bütün hayah, 
nasır ilacı, pedikür ve ıztırap ara
sında geçer. Nasır yavaş yavaş 

parmağın kemiğine de sirayet 
eder ve kemiği bir diş gibi çürü -
tür. Bunun acı?ına dayanılmaz ve 
ekıreriya ameliyat yaptırılmak 

metburiyeti olur. 

Ayak parmaklarında tırnak bat 
malvı hep şık iskarpinler yüzün
'dendir. Tırnaklar ete gömülür ve 
artık boyuna et içinde sürmeğe 

başlar. Her tırnak kesişinde olduk 

ça •cıklı dakikalar geçirilir. 
BütÜn bu dediklerimizden baş

ka, daha çok ağrı ve sızı veren bir 
vak'a daha vardır. Bereket versin 
ki bu vak'a pek nadirdir düztaban 
lıktan bahsetmek istiyoruz : Pek 
çok kimseler kendilerini düztaban 
sanırlar halbuki düztahanlık de -

'diğimiz gibi pek nadirdir. Düzta
ban ayaklar daima dışarıya veya
hut içeriye doğru basarak bir haf
talık yeni ayakka'bılarmı bile bo· 

zar. Ayakkabılarını böylece boz -
makta olan herkes de kendinden 
düztabanlıktan şüphelenir. Ayak 
larmm tabanlarında derin köprü
sü olan kadınlar bile düpedüz ba
samamakta ve iskarpinlerinin şek
lini bozmaktadırlar. Bu da ayak
larda nasırların verdiği a,cıyı müm 

kün olduğu kadar azaltmak için 
\ 

biçimsiz eğri büğri basmaktan ve 
bunun zamanla bir adet yerini al
masından ileri gelir. 

"Ayaklarım dışarıdC\n şık görü
necek!,, diye ayak anatomisine 
aykırı iskarpin giymek vücut sağ

lığına karşı işlenebilecek suçlarm 
en büyüğüdür. 

Terleyen ayaklar için hiç zarar
sız bir tedbir vardır. Günde iki üç 
defa 90 derecelik ispirto içinde 
ayak banyosu yapmak .. 

(Banyonun daha ucuza çıkma
sı için yakılacak ispirtoda kulla

nılabilir.) Ayni ispirtoyu banyo
dan sonra şişeye doldurarak yedi 
yahut sekiz defaya kadar tekrar 
tekrar kullanmak kabildir. 

iki litre kadar ispirto bu işi pek 
ala başarır. Bu banyolar tere kar
şı muvaffakiyetle denenmiştir. 

Ayakları ispirto banyosundan 
çıkardıktan sonra musluğun altı-

ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katıb 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 66 

ingilizler beni Bekirağa bölüğünden bir deli 
olarak teslim almışlar~ 

deli olarak teslim 
Maltaya da bir 
etmişlerdi.u 

Bu itibarla, Malta hakkın· 
da anlatacaklarım muntazam bir 
teselsül takip etmiyeceği gibi kı
sa bir hülasa olacaktır. Şimdi ge -
ne lafın devamına gelelim: 

Kampa ilk geldiğimiz günün ak 
şamı da Akagündüz beni yemeğe 
alıkoydu. Bu onun cömertliğinin, 
iyi kalpliliğinin bir İcab• idi. Ay -
ni zamanda ilk gün olduğu için 
kamptan benim için, tayın çıkma· 
mıştı. Orasını da kaydedeyim: 

Malta sürgünlerine İngilizler 
hergün bedava olarak erzak ve 
ekmek verirlerdi. Ancak, bunları 
pek parasız olan arka.da§larımız 

alırlardı. Geçimi yolunda olanlar 
bu erzakları hizmetçilerine verir
lerdi. 

Memleket hakkında benim ha -
vadis vermem işi yirmi dört saat 
kadar devam etti. Artık bende ser 
maye tükenince ben onları dinle -
meğe başladrm. Onlar da bana 
Malhya getirildikleri gündenberi 
çektiklerini, gördüklerini, yap · 
tıklarım anlattılar. 

Kampta, gelip geçmiı ittihatçı 
kabineleri erkanı olan isimleri 
malum devletluler, merhum Şey
hislam Hayri, bir takım askeri ge· 
neraller, büyük rütbede erkanı -
harpler ve bir takrm zabitler var· 
dı. Bu suretle burası her sınıf ve 
meslekten olan muhteHf karak ~ 
terde zengin, fakir, taIJ.Jnmış, ta -
nınmamış insanlardan "l'\ürekkep 
garip bir karargah halini almıştı. 
İçimizde hizmetçi olank bile ka
dın bulunmadığından bu tarihi 
yeri Aynaroza benzetenler de 
çoktu. 

Herkse, kendi kafasma uygun 
kimselerle düşüp kalkıyordu. Fa
kat herkes biribirini tanıyor, biri
birile konuşuyordu. Ekseriyet gün 
düzleri kağıt, tavla, domino, şat -
ranç, dama oynamakla vakit ge -
çiriyordu. 

Arkadaşlardan bazıları da va · 
kit öldürmek için okumağa dal -
mışlardı. Birkaçı lisan öğrenme -
ğe çalışıyordu. Ben de bana çok 
iyilikleri dokunduğu İçin İngilizce 
çalışmağa başladım ve bir iki ay 
sonra bu lisanın kafasını gözünü 
kırarak konuşmağa ha,Iadım. 

Uğradığımız müşkülattan kay
da değer noktalardan biri de mek 

tup ve gazete meselesi idi. Ailele· 
rimizle muntazaman mektupla -

şamıyorduk. Çünkü gelen ve gi -
den mektuplar sansür ediliyor . 
Bu yüzden çok kere yazdığımız 

mektuplara cevap alamıyor, ha -
zan bu cevaplar bir ik: ay teeh -
hürle geliyordu. İngilizler bize 

na koyup üstüne bol soğuk su akıt 
malıdır. Soğuk su etleri toparlar 
ve ayağın mukavemetini artırır. 

Ayak tırnakları da iyice dikkat 
ister. Tırnakların katılaşmaması 
için vazelin gibi yumuşatıcı yağla 
yağlanmalıdır. Tırnaklar katiyen 
derinden kesilmemelidir. Hele kö
şeler için ucu sivri makas hiç kul
lanılmamalıdır. 

Doktor 

gelen gezeteleri de okumamıza 
müsaade etmiyorlardı. 

Ben sonradan (Polvariste) 
kampına geldiğim için evvelce 
cereyan etmiş olan muameleleri 
bilmiyordum. Onların bu kamp -
tan evvel Malta kalesinde çektik
leri sıkıntı, gördükltt•i P.Za ve me
§akkati dinledikçe tüylerim di -
ken diken oluyor, adetn İstanbul -
da Bekir ağa bölüğünde, Arap -
yan hanında geçirdiğim felaketle
ri unutur gibi ohıyordum. Evet, 
Maltaya ilk kafile olarak gönde -
rilen arkadaşlar çok mü!külat çek 
miş, çok fena muamelell:?e maruz 
kalmıı bulunuyorlardı. 

Başta uzun zaman :adaret is -
kemlesi İ§gal etmit bir zat ile kal· 
binden rahatsız olan ihtiyar Şey 
hisli.m Hayri ve diğer kabine aza· 
ları ve generaller olduğu halde o 
zaman memleketin muk~dderatI -
ru ellerinde tutmuı olan bu bir 
sürü maruf ıahsiyetlere- lngilizle · 
rin reva gördükleri ha~in ve mer -
hametsiz muameleleri hakikaten 
çok acı §eylerdi. 

Bana gelince lngilizler beni 
Bekir Ağa bölüğünden Lir deli o· 
larak teslim almıtlar, Maltaya da 
bir deli olarak teslim etmiılerdi. 
J:SinacnalcYJl, ben bu tanıamen za-
rarsız rolüme devam ~·liyordum. 
Çünkü heriflere artık inanmamak 
la beraber lstanıbulda l:J'eni kurtar· 
mak için teşebbüslere 'devam 
edilmekte olduğunu düşün -

mekten de kendimi alamıyordum. 
(Can çıkar, ümit çıkınA.z) derler. 
Bunu böyle yapmak ta lazımdı 
itte, ben de avukatların yolcu sa
lonundaki sözlerini unutmıyor; 

- Ne olur ne olmaz. ben gitti· 
ğim yoldan devam edeyim. Belki 

bir gün yalanın hakikat olduğu 

mucizesini de görürii'z ., 

,Diyerek bekleyip duruyordum. 

Kampta bize haftada bir iki 
gün münavebe ile izin veriyorlar· 
dr. izinli olduğumuz günler yanı • 
mızda muhafız olmadan serbest o· 
larak Maltada gezebiliyorduk. 

İngilizler bize gazete olarak yal
nız İngilizce ve İtalyanca bazı ga· 
zete'leri veriyorlardı. Her gün aa • 
hahları ilk işimiz gazeteleri bize 
tercüme edecek olan arkadaşlann 
odalarında toplanmak olurdu. 

İngiliz gazetelerinin ulusal sa • 
vaşunız hakkındaki yazıları tama· 
men taraf girane idi. Hele o Röy -
ter ajanu .. Düşman tarafın en u -
fak hareketlerini ballandıra bal • 
landıra şitiriyor, bizim muvaffa • 
kıyetlerimizi bir iki satırla geçiyor 
veya tevil ve tahrif ediyordu .. 

ltalyan gazetelerine gelince, on· 
lar Anadolu savaşının bütün taf -
silatmı olduğu gibi veriyorlar, hiç 
bir şey aaklamıyorlardı.. Bundan 
ötürü her hafta ltalyan gazeteleri· 
ni tehalükle bekliyorduk. 

Kamptaki İngilizler ltalyan ga -
zetelerinin bu neşriyatını ne kadar 

büyük bir alaka ile takib ettiğimi -

zin farkına vardılar ve kendi ga -
zeteleri hea.abına uta.ndrtar ve işin 

tuhafı, bundan aonra da lt.alyaıı 
gazetelerinin kampa girmesini 
menettiler. 

Artık yalnız lnıgiHz gazeteleri 
okumamıza müsaade ediliyordu. 

Fa.kat, söylediğim gibi, onlar da 
hakimti gösterecek ve bizi aydlll" 
}atacak hiç bir maltimat bulamadı
ğmnz için, izinli çıktığımız zama11 
dqarıdan gizli olarak ltalyanca 
gazeteler tedarikine ça.lı§ıyorduk • 

Kampta hastalan.an arkadaşlar
dan bir kaçını hastahaneye kaldır
mış1ardı. Maltanm mmıtazam as• 

keri bir hastahane.si va:rdı. Orada 
bizi de ücretle tedavi ediyorlardı • 

Şeyhislam Hayri (Efendi) de 

hastalanınca bu hastahaneye kal • 
dırılmıştı. İngilizler, Şeyhislamrn 

Maltada ölmesini hiç istemiyorlar, 

böyle bir halin büyük dedikodula • 
ra sebebiyet vereceğini düşünü • 
yorlardı.. 1 

O gün1erde ben de ensemde çı • ' , 
kan çıbanlardan çok rahatsızdım • 
Ate§İm kırk dereceye kadar yükse
liyordu. Kamp doktoruna muaye • 
ne olarak hastahaneye gitmek ar • 
zusunda bulundum. Ertesi günil 
beni kapalı bir kamyona bindire • 
rek bu hastahaneye götürdüler. Ve 
hususi kısma vatrl'ClıJa. .... 

Husmi kısımda yalnız ln·giliz 
zabitleri, bir de bizim gibi aiyaıl 
menfiler buhmuyordu. Şeyislinı 
Hayri .(efendi) de bura.da ayn bit 
oda da yatıyordu. 

Hastahaneye girdiğim gün ilk 
işim merhumu odasında ziyaret et• 
mek oldu. Ahlaken olduğu kadar 
veçhen de güzel olan bu muhterero 
ihtiyar benim kendisini ziyaretim· 
den pek memnun kaldı .. Kaptdaıt 
içeri girdiğimi görünce sevincin " 
den yerinden doğruldu. Bana, elle
rini uzattı. Hemen tuttum, öptürıı• 

- Ne iyi ettin, geldin. Burada 
yalnız çok stkılıyo:Nlum.. dedi. 

Merhumla hastahanede her gütı 
dört beş .. saat baş başa verir dertle• 
tirdik. Esaret hayatı onu çok sdcı" 
yordu. 

Ulusal sava§ müjdelerini aldık" 
ça &evincinden gözleri Ya.tarıyor ' 

du. Hasta haliyle ellerini kaldır&• 
rak; milletin kurtulması, yurdul1 

istiklale kavuşması için TanrıY~ 

dualar ediyordu. 
Bir isim vardı ki ağzından düş -

müyordu. O isim Mustafa Kenıil 
(Atatürk) ün ismiydi. 

(Devamı var) 

- .. ~ ..... , .. , 
.......................... ·.·.::::::::::::=:~-:=~=~~=····' ~ .................... .. 
H Doktor 1• 

1 Ali ismail 
1 Haydarpa§a hcutane•i bevliye .. = mütehassıaı E 
g llrologue - Operateur .. 
as Babıali caddesi Meserret ote'1 

!! li 88 numarada her gün- öğledetl~ 
~i sonra saat ikiden sekize kad&I'_] 
ı: ••• _,:r,,. 
==--·:::::::::::::.;::::=::.::::::·--:::::: •••• 



Yeni ve eski 
Ulusal futbolcular 
yakında karşılaşa

caklar 
daşlarına iştirak edeceklerdir. 

Nedim, Ulvi, Bürhan, Kadri, Cafer, 
Nihad, Suphl. Sadi, Sabih, AU, Zeki, 
Huslilı, Bedri gibi çok tanınmış ve 
sevilmiş eski oyuncularımız munta
zam çalışarak, pek yakında, gençlere 
karşı ~ıkacakları imtihana hazırlan· 
mış olacaklardır. 

Bu sütunlarda tekrar bahsedece
ğiz, 

Rekortmen tayyareci kadın 
Maryse Bılsı adlı Fran.Bız kadın tayyareci, Kadınlar 

arasında tayyare ile en yükseğe çıkmcık rekorunu 193'1 
senesi Ağustosundan beri muhafaza etmekteydi. Bir 
kaç gün evvel yeni bir uçıış yaparak 9791 metre olan 
eski rekorunu 11,800 metreye yükseltmek suretiyle kır· 
mıştır. 

Resimlerimizden soldcıkinde tayyareciyi uçuşa ha-

zırlanırken görüyorsunuz. Paraşütünü, teneffüs maske
sini, yüksekte sıfırın altında 47 dereceyi bulan soğuğa 
kar§ı kendisini korumcık için kullanacağı ısıtıcı elbiseyi 
hazırlıyor. 

Sağdaki resimdeyse uçuştan sonra barometres~nl 
tetkik ediyor! 11,800 metre!-

Duyduğumuza göre, eski ulusal 
takımda oynamış ve bugün butbolü 
bırakmış olan oyuncular eski Kaleci 
Nedimin teşebbüsiyle aralarında 
bir anlaşma yapmışlar, ve bundan 
iki üç ay sonra hasılatı tamamen ha· 
va kurumuna verilmek üzere, yeni ve 
gençlerden müteşekkil ulusal takı

mımrzla bir maç yapmak için hazır

lanmab başlamışlardır. Eski oyun· 
culann mühim bir kısmı şimdiden 
çalışmağa başlamışlardır. Diğer kı

sım da bu hafta içinde ~ahşan arka-

büyük Bu maçlar, hakikaten Yazması benden : 
bir merakla beklenmeğc değecek ma- _ _ Boks Aleminde hi:rettcdir •.. 

Trakyada spor 

Pınarhisiır 'Halk idman 

Pmarhisarda (Halk !;:man Yur 
du) namile bir kulüp kurulmuştur. 
Bu spor ocağiyle bütün kasaba 
ali.kadar olmaktadır. Sporu seven 
herkes yurdun azasıdl1'. Kulübün 
yüz faal azası olup futb.>!den bat -
ka voleybol, basketbol, takımları 
olduğu gibi bir de kuvvetli atletik 
takımı vardır. Bundan haşka tem
ail kolu da aynca çalı:maktadır. 
Yukarıdaki resim yurdun cazını 

ve birinci futbol taknn:nı göster· 
.mektedir. Temsil şubes ! yaz için 

hazırlıklarımı ba;lamıştır. Bir ay 

sonra büyük bir saygı ile ilk tem
silini verecektir. Bugüd alaka ile 
beklenmektedir. Gençler her haf
ta muntazaman idman yapmakta· 
dırlar futbol ve atletizm takımla -
rını eski sporculardan Bay Faik 
antrene etmektedir. Burada Bay 
Faikin yardimile bir d~ munta -
zam futbol sahası yapılm.ı,tır. Ye
ni kulüp gençlerine ve idare adam 
!arına muvaffakıyet d'leriz .. 

S. YOKSEL 

Dünya 
Sırıkla 
atlama 
rekoru 
kırıldı 

Amerika' nln 
Yale Oniversi -
tesind~n Kerith 
BrouoA dünya -
nm sırıkla atla · 
ma rekorunu kır 
mııtır. Bu deli 
kanlı geçen haf
ta 14 kadem 5 
1/ 8 pus atlamak 
suretilıı:. yeni b~r 
dünya rekoru te· • 
sis etmiıtir. Ken 
disinden evvel 
Cenub~ Kalifor -
niyalı William 
N. Graben 1931 
14 ayak 1/ 2 pus 
ve 19~2 de 14 a· 
yak 4 3/ 8 pus at
lıyarak dünya re 
korları kazan -
mışt~. 

-- _.,..._. 

Hava kupası 
ve 

Harbiye takımı 
Yef a kulübünün teşebbüsü ve Cüm · 

huriyet refikimizin hazırladığı orga
nizasyonla, hasılatı tamamen Hava 
kurumuna verilmek üzere, güzel bir 
turnuva hazırlanmıştı. 

Evve1A yedi birinci küme kulübü ve 
Güneşle 8 takım arasında hazırlan -
maya başlayan bu tunuva hakkında, 
o sıralarda gene benim yazdığım bir 
,.,azı nazarı dikkate alınarak, Pera, 
Kurtuluş ve Şişli gibi kulüpler de 
turnuvaya alınmış, yapılacak maçla -
rın böylece en kabarık hasılatı top -
laması için mükemmel bir adım atıl • 
mış oldu. 

Hepimizin büyük bir hüsnü niyetle 
hareket ettiği bu yurt işinde, o za • 
man ileri sürdüğüm haklı ve fayda· 
Iı iddiayı derhal kabul ederek tetkik 
eden Cümhuriyet arkadaşımız ve bu 
işin organizatörlerine bugün yeni bir 
şey daha hatırlatmak jstiyorum. 

tık yazdığımda ekaJliyet takımları· 
nın turnuvaya alınmasını yazarken 
fevkalade kuvvetli, bizim birinci sı -
ruf kulüpler ayarında bir futbol ta -
kımı bulunan Harbiye futbolcu1arının 
da bu işe alınmasını ve böylece as -
kederin turnuva etrafında alakasını 
uyandırarak hasılatı bir kat daha ka· 
bartmak Iazımgeldiğini yazmıştım. 

O zaman ihtimal a:skerJerle sivil
lerin karşılaşmasını meneden bir emir 
bulunduğunu hatırlayarak, işin içine 
ekalliyet takımlarını alırken, Harbi -
ye açıkta bırakılmıştı. 

Halbuki şimdi öğreniyorum ki, Bü -
yük Erkanı Harbiyenin şöyle bir em
ri vardır: 
"'Askeri takımlar, bulundukları mın

takalardaki kolordu kumandanların • 
dan izin alarak, sivillerle temas ede -
bilirler •• ,, 

Buna nazaran, Harbiye takımının 

da bu yurt işine iştiraki hiç de zor bir 
mesele olmıyacaktır. 

Ve muhakkaktır ki, Harbiye takı • 
mmm turnuvaya alınması, hem ala -
kanın fazlalaşmasına sebep olacak, 
hem de biiyük bir gayretle çalışmak
ta olan bu genç sporcu sübay nam • 
zetlerinin, kabiliyetlerinin yükselme
sine bir yol açacaktır. 

Şunu da unutmamalıdır ki; sübay 
olduktan sonra, yurdun her tarafına 
dağılacak olan Harbiyelilerimizin 
spor kabiliyetlerini ne kadar artırır -
sak, sonradan dağılacakları yerlerde 
sübaylarımız da sporun ilerlemesine 
o zaman faydalı bir amil olabilirler. 

işte bütün bunlar içindir ki, bu tur
nuvayı hazırlamakla çok hayırlı bir iş 
görmüş olanlardan, yukariki satır -
Jan da nazarı dikkate alarak, Harbi
ye takımını ihmal etmemelerini dili • 
yorum. 

izzet Muhittin APAK 

Ş)nmceonnlii1g nne 
~ıra©l~@Ck 
"e rf2>a@DDlill@ 

Geçenlerde Y abudi boksör 
Maks Baer'i yenerek dünya boka 
şampiyonluğunu kazanan Brad· 
dok'un Almanyamn Hamburg şeb 
rinde Alman boksörü Şmelling ile 
karşılaşması mevzuubahsolmak
tadrr. 

Alman organizatörü Valter 
Ratenburg bu maçın yapılması İ· 
çin te,ebbüslerde bulunmaktadır. 
Organizatör, Braddok'a bu maç 
için 100 bin dolar teklif etmiştir. 
Gelen haberlere göre Braddok bu 
teklifi kabul etmiştir. Maçm Ey
lülde yapılması muhtemeldir. 

Diğer taraftan Şmelling Tem
muzun yedisinde meşhur oduncu 
boksör Paolino ile karşıla§acak

tır • 

Kaıırlfll<eıraı noce 
c::D lYI ce lb lYI n 

Eski dünya şampiyonlarından 
meşhur Primo Kamera önümüz
deki Sah günü Nevyorkta bir maç 
yapacaktır. Karşılaşacağı rakip, 
Y oe Lui adlı bir zenci boksördür. 

Aylardan beri dövüşmiyen 

Kameranın şimdiki vaziyeti pek 
belli değildir. Buna mukabil 1,85 

boyunda olan zenci rakibi Y oe Lüi 
oldukça kuvvetlidir. 93 kilodur. 
Karnera iıe 117 kilo 780 grama· 
ğırlığmda ve 1,98 boyundadır. 

Zend boksör, aikletinin. Kar
neraya nisbeten hafif ol1J!una 
rağmen çok tecrübeli, kuvvetli ve 
mahirdir. Şimdiye kadar hiç nak
aut edilmemiştir. 

Bununla beraber Kamerayı 
yense bile bir gün 'dünya §aDlpİ· 
yonu olmaııma imkan yoktur. 
Çünkü zenci ırkından olan bok· 
sörlerin ilerlemesine Amerikada 

tahammül edilememektedir. 
Zencinin meneceri Joe Lui· 

nin Kamerayı niıhayet 4 üncü ra
vıntta nakavt edeceiini söyle
mektedir. Çünkü zenci boksör çok 
çevik ve ıüratlidir. Sol yumruğu 
na dayanmak, Ka91era için bile 
imkansızdır. Bundan b&§ka yedi
ği Y.'lDlruklardan da hiç müt~essir 
olmamaktadır. Bu maç için an· 
trenman yaptığı sırada hususi su
rette kar§ıla,tığı 43 bokşörün hep
sini nakavt ebniştir. 
Maçı seyre gelenler için Şika

gor Filadelfiya, Vatingtondan hu .. 
susi trenler hazırlanmı,tır. Hası

latınBraddok - Baer maçı hası· 

latmdan fazla olacağı tahmin e

diliyor. 

Balkan kupasında 
VtYJ~@~Dav IYIDt\:!!SalO 'ltaıkolriıilo 

v 1YJ li1l a Dil 'ltal lk o m o ını o 6 D 11 ye lril cdl n 

Sırt üstü dalma 
Dünyanın en meşhur deniz at • 

layıcrlanndan Pete Dejardin'in . 
1 

fırsat buldukça muhtelif atlama ve ' 
dalma biçimlerini resim1eriyle bir
liJcte okuyucularımıza sunmakta -
yız •• Bugün de size srrt üstü dalma 
hareketini gösteriyoruz. Suya gir • 

Sofyadaki Balkan kupası maç· 
lanna evvelisi gün de kuvvetli 
bir yağmur altında devam edil
miştir. 

Çok çamurlu olan sahada Yu· 
goslav - Yunan ulusal takımları 
karşılaşmışlar, oyun, fevkalade 
güzel ve enerjik oynayan Yugos
lavların hakimiyeti altında geç -
miş ve Yunanistanı 6 - 1 gibi 
çok ağır bir mağlubiyet ile yen
miştir. 

Bugün, Romanya - Yu .. 
nanistan ve Bulgaristan -
Yugoslavya takımlarının yapa -
cağı maçlardan sonra Balkan ku· 
pası nihayete erecektir. 

Evvelce 10 dakika eksik oy-
nayan Yugoslav - Romanya 
maçı için Romenler mağlubiyeti 
kabul etmişlerdir. 

Şampiyonluğu taayyün edecek 
olan Yugoslav - Bulgaristan 
maçı büyük bir merakla beklen • 
mektedir. 

mek üzere bakın ayaklariyle mü • 
vazene teşkil etmesi için başını na· 
sd tutuyor. Vücut dimdiktir. 



I 8 HABER - '.Akşam Postası C'•fl'• \ ~- 2.'3 HAZiRAN - 1935 

Vabanco Daıro ın göırüşlyDa ................................. ;;;. ..... ...,; ............ Se/üt:de~~ 
ORMANIN KIZI Şeker ucuzladı Türkiye Cumhuriyetinin 
'ahfi hayvanlar araında oe Alrilı anın balta •irmemİf ormanla
ında geçen tqk oe kalaramanlılr, hanın balta görmemİ.f ormanla-

amma ••• 
Geçencle bizim makjniat Orhan, 

Baımürettip Hayri ile bir kır ıe -
zintiıi yapmqtık. 

beklemeğe vakti yoktur 
Noı 88 Yazan: Rıza Şekib -

Gorillerin birlik olup budakikada 
Murada karşı hücuma geçme 
diklerini kim temin edebilirdi? 

Hemen ballı ajacıyle beraber 
ıırtlanarak Kralın önüne getiril
di. Çocuğun ıırtı delinmek için 
hazrrlrklar yapıldığı ıırada yeni
den ıarkdar aöylenmeğe ve muzi· 
ka çalmağa b&§lanmıftı. 

Kabilenin irili ufaklı bütün 
canlı mahlUkları hep meydanda 
toplanmıılardı. Kulübeler boıal
mıf, ancak çok ihtiyar yerlerin
den kalkamıyacak, yürüyemiye
cek bir halde bulunanlar kulübe
lerin belcıçiai gibi kalmıtlardı. 

Kabilenin en yqlılan bile böy· 
le bir ıün yqadıklannı hatırlıya· 
mıyorlardı. Mara gördüğü iltifat
tan ka'bma ıığamıyacak bir halde 
öteye beriye kotuyor, gülüyor ve 
kabilenin Aılanlı Adamdan ta· 
mamiyle kurtulduğunu, Kifonun 
verdiği ve yanı.nda ıötürdüğü yı· 
lanın da Aslanlı Adamı zehirli
yerek öldüreceğini söylemiye ka
dar varıyor ve kahramanlığmm 

büyüklüğünü bet miıli yapmağa 
çalıfıyordu. 

Bununla beraber, bir çoklarının 
da Atlanh Adamın kendileri 
için hazırlıyacağmı muhakkak 

bildikleri bir felakete ıürüklen
mekten korktukları anlatılıyordu. 

- Şimdi Aslanlı Ada.mı kıtkır· 
tacak ıebebi biz hazırlamıt ol· 

•:·ğp%. ~ayed o Blmediyae köyümüz 
~altüst ve hepimiz perİ§an olaca
ğız, diyenlere ıık rastlanıyordu. 
Bunlar yalnız içlerine doğanın 
baılarına ıelecejini bilmiyorlar · 
dı. 

- 16- .. 

ASLANLI ADAMIN PLANI 

Aılanlı Adam, ormanından ay
rılalıberi, yabancı yerlere düt· 
müş bir adama dönmüttü. Sazan 
saatlerce süren ağaçsız yerlerde 
yol almanın güçlüğünden, ormr.
nın serinliği gözönünde tütüyor· 
du. 

biriıi de buydu. Ormana çabuk 
dönmesi lazımdı. 

Köye nerdeyae varacaktı. U
zaklardan Barambanka seslerini 
iıitiyor ve onların çılgın bir neıe 
içinde bulunduklarını anlıyor • 
du. Naııl memnun olmaıınlardı. 
Düımanları gibi gördükleri As
lanlı adamın genç oğlu Süleyman 
bu dakikada ellerinde e.ir olarak 
bulunuyordu. 

Aslanlı adamın ıözü onune 
oğluna yapılan itkence hayalleri 
toplanıyordu. Belki de bu hayal· 
ler bir hakikatti. Belki de kurta-r
maya ıittiii oğlu bu dakikadı. 
ölmüf tü. Belki de eti bile parça· 
lanmı§ ve aralarında takıim edH
mitti. Belki de yemekle, onun 
körpe etlerinden kopardıkları par 
çalarla karınlarmı doyurmaya 
bathyorlardı. 

Bütün bunlar, bütün bu acı 
hayaller, Aslanlı adamın içinde 
hırstan ve ateıten yoğurulmu§ 
volkanlar yaratıyordu. 

Krallarının sarayını J;atına ge
çirmek, onu aslanlarının diıleri a
raıında can çekitirkeıı görmek 
bu dakikada duyduiu en büyük 
isteğiydi. 

Şerif, arada sırada nomurda -
nıyor, sırtında bulunan Aslanlı 
adama hortumunu uzatıyordu. 

Bu yakın bir mesafe.de bir ya-
bancı kokuıu aldıiına iıaret· 

ti. 
Aılanh adamın bir an içinde 

kendisini Şerifin sırtından yere 
bıraktı. Uzakta, ufak bir çalı ar
kaımda gördüğü ıiyah bir gölge-

ye doğru koıtu. Fakat zahmeti 
bota gitti. Bu nihayet bir karal
tıdan batka bir ıey değildi. Dö
nerek Şerifin hortumuna iki kü· 
çük el darbeıile vurdu. Bununla 
aldattığını anlatınak iıtiyordu. 

(Devamı var) 
O, ormanın adamıydı!. Onun 

hızlı yof almaıı, yetiıeceti --------... --b-.---
yere yıldırım •Üratile ~&rabilme- Manevı ır 
ıi için bu ıahaların aiaçlarla kap haz·ıne•. 
lı olması lazımdı. 

Gittilimiz yerde oturdutumuz 
kahveci içtilimiz iyi su da birlikte 
olarak bizden yüzer para kahve 
paraıı almıı ve bizim: 

- Hem birer fincan kahve, hem 
de birer bardak İyi IU için yüzer 
para az delil mi? 

Dememize kutı o: 
- Çok bile baylar, Allah bin 

bereket versin ! 
Demiıti. Halbuki o vakit teker 

henüz kırka idi. Şeker kırk iken 
bir fincan kahve ve bir bardak ça
yı gene bir bardak iyi ıu ile birlik
te yüz paraya güle güle satan bir 
kahveci eier idare etmeıe idi hiç 
öyle yapar mıydı? Şimdi teker o· 
tuza indiği için bizim insaflı kır 
kahveciıi de belki kahveıini, çayı
nı iki kuruta indirmittir. Ancak 
baıka yerlerde hala kahvenin, fin
canı ile çayın bardağı: 

- ille de çeyrek, ah çeyrek! 
Deyip ayak diriyor. Hof, yedi 

buçuklukları, onlukları on iki bu
çuklukları da, on betlikleri, yir -
milikleri de ıene. hala oldukları 
yerde ıayıyorlar ya! Bakalım da -
ha ne kadar ıayacaklar? 

Y terbetlere, dondurmalara, ıüt
liçlara, muhallebilere, pastalara 
falan ne derıiniz? Onlarda da kaç 
gündür hiç bir kıpırdanma yok! 
Mübareklerin hepıi de e&ki fiyat
larına dört elle ıarılmıılar, uzak -
tan tekere bakıp: 

- Pnt, puf duvara yapıt! Biz 
de o hacı gözü yok, sen düıdüiün
le kail 

Der gibi sırıtıyorlar. 
Dün biri anlabyordu: 
Elinde bir kavanozla ıekercinin 

birine ıibni,, ıormut: 
- Gül reçeli kaça? 
-Seksene? 
-Çilek? 

- O da aekaene ! 
- Vipıe! 

- Vitne altnuıa .• 
- Neden öyle! 

- Çünkü ıülle çileği teker o -
tm dokuza iken yaptık. Vitneyi iıe 
yirmi yediye iken pitirdik! 

G8rdünüz mü insaflı tekerciyi ! 
Ama kaç para eder böyle bir rü'· 
le yaz olıaydı bizim gibi ıikayet 
bülbülleri boyuna bu sayfalarda: 

Şerifle beraber ağır adımlarla ya Şehnamenin t8rkçe-
vaı ya vat Niyam niyamların mer- e tercU mest 

- Ah ibtikir, vah ihtikar! 
Diye durmadan öterler miydi? 

Gn,-in Haberci 
kezine doğru ilerlerken hem bunu Y 
düıünüyor, hem oilunu vahıile - bulundu Merzlfonda 
rin elb~den kurtarabilmek için Moıkova, 22 (A.A.) - Kazan F • b• kl•k 
plin hazırlıyordu. üniveniteıi kitap evi?d~ tehna ecı 1 r eşe 1 

Ba itin pekte yalnız batına menin türkçeye çevrımı bulun- hikayesi 
baıar1'abi1ecelini ummuyor - muttur• 
du.. Bu çevrim, ikinci Bayezit ad!· 

Mcfyonun kabileainde rastladı- na yapılmııtır. Bu çevrimin 16 
iı adamları yanma alnuı olsay- ncı uırda uFirdevıii tavil,, adırıı 
dı, uzun uzadıya plin hamrla- takınarak eserler yazmıt olan Bur. 
mayo. bile hacet yoktu. it 0 ka- ıah bir Türk tairinin olduiu it.· 

dar baıitleıecek, o kadar kolay- nılmaktadır. 
la~a~aktı. Not: Edebiyat tarihimizde 

Murat ... Onu yanına alamazdı. yalnız adı bilinen bu pirin tim· 
ihtiyardı. Sonra kızını yalnız ha- diye kadar hiçbir eaeri ele ıeçme
ıına ormanda bırakmaya doiru mitti. Şair ikinci &yezide 38ı) 
bulmamıttı. Gorillerin liep birlik cüz üzerine büyük bir dizge (man
olup ta bu dakikada bile Murada zume) vermif. Bayezid bu diz. 
kartı hücuma seçmediklerini geyi uzun bulmuı, en :yileri ıeç:
kim temin edebilirdi? lerek bunun ıeluene indirilmesini 

Bir gorilin ölümü, &tekilerini iıtemif. Bundan gücenen pİl" da 
muhakkak kıtkırtacak ve bu bü- Firdevs! benzetlemeıi (taklidi) 
cumlarmı erıeç yapacaklardı. hicviyeler yazdıktan aonra Hora· 

itte Aılanlr Adamın iti çabukl AD taraflanna bçmıı Ye orada 
ballebneaini iatiyen sebeplerden ölmüpir 

Merzifondan bildiriıdijine göre 
Marinca köyünde 10 yqmda Şe
fika iıminde bir kıza ayni köyden 
Mustafa adında biriıi taarruz et -
mittir. Vak'a ıöyle olmuıtur: 

Eteiine binerek tarlaya gitmek· 
te olan Şefikanm yalnızlıimdan 
istifade etmek iıteyen Muıtafa ete 
iin yularından çekmeğe batlamıf, 
küçük kız da eıeği kurtarırım ümi
diyle beraberce gitmeğe karar 
vermittir. 

Kendilerini kimıenin iıitemiye· 
cejine kani olan MUltafa kızı zor
la yakalayarak berbat etmittir. 

Biraz aonra vak'a anlatılmıf, 
takibine çıkan jandarmalar Muı • 
tafayı yakalayarak ad1i1eye tealim 
ebniılerdir. 

Başardığı inkllabları gençler, 
ve yaşhlar için tasarlamıştır 
J,..üm:. NeuJ• Chronicle yede ilk tahıil mecburidir. Ve il· 

gazetesinin on aekiz Hui- niveraite tahsili bile dahil oldu-
ran 1935 tarilali Mıyıanda ğu halde bütün tahıil dereceleri 
Lilo Linke imzaaüe ıöyle bir ya- bedavadır. Bütün ülkede en kıs" 
zı gördük: bir zamanda, adeta katla göz a· 

Türkiye cümhuriyeti f aıiıtler ruında denilecek bir müdde~-
gibi yalnız ıençliği dejil, ayni te kurulan binalar doğruıu tat•· 
zamanda bütün Türk kadınlığını lacak bir ittir. 
kendiıine sağlam bağlarla bag- Birbirinden ayn köylerdeki ço
lamak kiyaaetini göıtenniıtir. Tür cuklar için dağlarda pansiyonlar 
kiyede bütün kapılar, kadınlara yapılmııtır. Hatta göçebe aıiret -
açılmıtbr. Adli, ıiyasal, ökono - lerin her birisine birer öğretmen 
mik hül&aa bütün haklarda er - (muallim) yerilmeıi dütünül -
keklerle birdirler. Hatta kadınla- mektedir. 
ra ekseriya daha çok aaygı göste- Şimdi bütün ilk mekteplerde 
rildiğini gördüm de bunun "on- ve liselerin bir çoğunda muhteJ;t 
ları ahıtırmak,, için yapıldığını tedriıat yapılmaktadır. Kızlarla 
mazeret olarak ıöylediler. erkekler ayni ıaf ve ııralarda 

Hele gençlik aanki cesarete ib- ders görmektedir. 
tiyaçlan varmıt gibi ... Öyle genç Türkiye on ıene gibi kısacık 
kızlar gördüm ki bet bin kitilik bir zamana tam on aın ııidır
bir toplantı kartıımda hiç çekin- mıt bulunmaktadır ve bu bir ıer
mekıizin ve titremekaizin bütün çekliktir. 
ıamimiyet ve özlüklerile IÖz IÖy- ------------
lüyOl'lardı. Bunlar göateriı yap • 
mıyorlar ve ezberlenmit bir der
ıi okumuyorlardı. Bilikiı bütün 
bir kütleyi heyecan ve harekete 
getirecek özlü aöylevle• veriyor -
lardı. 

imtihan 
neticeleri 

Kilittir Bakanlıtını 
memnun etmedi 

lıtanbulda. ıenç bir kadın avu- Kültür Bakanbjr orta tedrisat 
katla lo"•ii•tüm' ·, hakimlerin ken- ___ 1 ... --.1 

• -s okullarında ımama ao~-• 
diıine kartı bir erkei., ıöıterdill- (imtihan neticelerinden) memnun 
leri aayııyı ıöıterip ıöstermedik- delildir. Bu aebepten dola7.11el .. 
lerini ıordum. Yüzüme bakarak cek aene de imtihan talimamame
bana acır gibi tebessüm etti: ıinde değitiklilder yapılacaktD'. 

- Tabii deiil mi ya? Hem ni- Diler taraltıan fazla miktarda ta • 
çin olmasın? lebenin muvaffak olmamaaı ıe-

Dedi. Bu meseleyi lienim anla- hepleri tetkiK etfilecektir. 
ınamıt ve kolayca idrik edeme- ------------
mit olduğuma f&f& kalmıttı. Yal
nız okumut yazmıt bdmlar ·d~ 
iil, bütün Türk kadınları J\ta
türk inkili.bını ti. özlerinden ka
bul etmitlerdir. 

30 
Haziran 

Ayıntaplı baıit bir kadın tren- HABER' 1 n den 1 z 
de bana dedi ki: 

- Adana kadmları ne liahti- gezl~tlsl gO • 
yar! Valileri peçeyi, çarpfı ya - n Ü d Ü r 
sak etti. Biz ise adet belası hi.IA ------------
bunların arkasında bunalıyonız. •r.::ı========-======--=•= 
Biliyor muıunuz ki çarpf giy- .... • • • • 
mekte ısrar edenler bizler deli- Her gun oz 
liz; erkeklerimiz görenek beluı ru·· rkçe 
bunu iatiyorlar. Şapka, itlerine 

gelmiyor. Çünkü biz de Avnıpa· b k ı·me 
hlar gibi giyinirsek ıarfedecekle- eş e 1 
ri parayı düıünüyorlart 37 ıncı Liste 

Bu sözlere her ikimiz de ıül- ı _ ibda _ Yaratı 
dük. Bu kadının yanında anneıi Ornek: Yaratı kuvvetinden 
de vardı. Omründe birinci defa- yo!c.mn o1aDdan büyük eser bekle· 
ya mahsus olmak üzere bir tre- meyiciz. 
ne biniyordu. Dönüp bana ne de- ~ - ihale etmek - Ustermek 

tlaoJe - Ustfrim 
di biliyor muıunuz? Ornek: Bu yolun kime tlateril • 

- Bize bütün bu harikulldf' dliini btllyor musunuz? 
ve yeni ıeyleri veren Atatürkil- ı _ Glh1ırgdh _ Geçek 
müz bin yaıaıın ! OrneTr: Yuıf Çmar btitiin de· 

Bu ıözleri ıöyliyen kadın 45 ya- mkvolu gttfellnde kendini tanıyan 
.. ~ ve tanrmıys.n!ar tarafından eelbr tmda iken yazıp okumağı 05.eft-
h 1 Jaumıttır. 

mit. Bu da Türkiyede ce a ete .ı - Seyahat. - Geti 
kartı yapılacak aavaıta tesirli 8,.11ga1a _ Gezen 
hir ıillh olan )itin harflerinin ôruk: Guetedlerimlz ıon M• 
kabul yılı 1928 da olmuıtu. kı>v. ıntslnden çok iyi dU7111Jar 

Türkiye cümhuriyeti ıabırsız • rethdller. 
dır. Yeni nesilleri beklemeie vak- •- lntlba - Du111t 
ti yoktur. Ba,ardıiı ınkillpları fvot:Gaz~t•mlz• oöntlerU~ 

h l/fllllartln bu üllmelerln Ot,,,_,.. 
hem gençler, hem yaıhlar, em e~an kullnn&lmamaaw rica d. 
de gelecekler için tuarlamıı- rb. 

tır. 

Bütün 9ehirlerde herket lçtn 
gece mektepleri açılmııtır. Aake
re alınan yeni efrat huıuıl ıınıf· 
larda derı görürler ve okuyu:o 
yazma imtilianı verirler. Türki-

NOT: Gammlze ,,anarU-i 
.,,an1an1a 1* bllmelerin Oımaıtb • 
ealan kullanılmamatını rica .,ı. · 
rb. 
::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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~·c!l.r_h•k~•·•.: Kartal Okullarının ülkesi 
Haydudlar arasında 
-~-muhtetem ıece! O~an 1 rab_er ııeri:re ~ bet kiti bize A IE5\ N AV u T n u llA'T ö 

ne pzel de kokuyor! Otların ua • yetıp artardı bıle.. ~ 16 ~ ~ 
tündeki atet böcekleri ne de par • Bwılann hepsi iyi yapdı iri ya
llJOI" l Baron, Baroncufum, hele n delikanlılardı. Kocaman kollu, 
bir bak! aenit omuzlu haydutlann tüfek • 

- Nan) bakayım. Bu zifiri ka • leri duvarın bir köfetine dayalı İ· 
raıalı1da üç adımdan ilerisi aözük di. 
müyor ki. Tam yerine diitmüttük. Bet hay-

- Niçin ıözükmeıin 1 Öyle gö - dut bizi sörünce, hemen danatan 
rünüyor ki .• Şu yana bak hele: o. vazaeçtiler. Ceu.retimize f&flp kal 
racla depreımekte olan bir qık mq 8ibi davranddar. 
IÖl'ÜJ'Ol' mU8Ull? Benim Konteaim yüzünde en tat 
Damarlarımdaki kan dondu. De- Jı rülücüğüyle onlara IÖz aöyliye. 

mek ki efkiya yatağına yakl&fmıt- rek: 
tık. - Yiğit doatlanm: Eğlencenize 
Arabacı ilkemleıinden bizim za· mlni olduğumuzdan bizi af fedi • 

vallı ıürücü bojuk bir ıeıle: niz. Yolumuzu kaybettik karanlık-
- Evet Konteı, oraıı bir miıa • ta da daha ileriye gidemediiimiz 

firhane.. den bizi burada konuklayıp ko -
- Minfirh4ne mi .. Oh ne ili.. nuklamıyacağımzı aormaia gel · 

Tam bizim için yapılmq. Haydi dik. 
oraya ıür. Dedi. ı 

Artık dayanılamıyacak kadar Bu sözlerin üzerine içlerinden ' 
ıinirlenmittim. Konteı, ne yapı • koskocaman bir adam ileriye atıl- 1 

yonwıuz Allah atlana? Oraıı bir dı. Sarkık bıyıklarmın uçlanm yu 
eıkiya yatalı; hepimizi boğaziıya- kanya dotru büktü. Bqında iirj 
caklar. Misafirhanenin sahibi, bu- duran ıapkaıını çıkardı. Topukla· 
radaki bütün eıkiyalara yataklık rını birleftirerek Kontesin önünde 1 
yapan kara haydudun biYi. Burada etildi ve hiç de rahatsız etınediij. 
bç kitinin tatlı canma kıydı kim miıi billkiı vücutlanmızla kendi
bilir? lerine pref verdilimizi 9Öyledi. 

Bana kulak vereceline, bu ya - Galiba erin aahil>i bu adamdı. A· 
ramaz çocuk dilini çıkardı, benim· dımn Joaef Fekete (ınethuT hay· 
le eflendi. Bütün bu muallan uy- c:kıt) olduğunu eöyledikten sonra 
durucu yazıcılann kalemlerinden madamın iımini tordu. 
obmut olduğunu fakat hiç birisi- Ben ismini aaldamuını if&J'fl'l 
ne inanmadıiını burada baıka bir etmek için daha eteiini çeJcme'ie 
otel olsaydı hiç ıüphesiz oraya ıi- vakit bulamadan bizim hanım ce
deceiini fakat olmadığı için bu mi- vap verdi: 
aaf"ırhaneyi tercih etmek llznngel- - Adım Kontes Repep de Ko • 
dilini .aytedi. Buna töyledikten rekvardır. 
sonra arabacıya yavq yavq arka· - Şeref butdum madam. Ben 
smdan aürme.ini emrederek yü • ihtiyar kontu tanırdım. Bana tüfe
rüllü: Yol ıa.tennek .için önden ğini çevirmiı iki el ate, ebnitti. 

-npıo..<ıµn.< Bereket versin ki kurtunlar yerini 
Bllti1n itirazlarmuz, bütün lmfa _. balmmflaftlL Ot .... _ mrili=, 

tutmalanmız botuna ıitti. Eğer Ne ıüzel tanqıklık değil mi? 
ürküyonak yalnız bqına gidece • Kontes bir sıraya oturdu; herif 
tini 16yleyince artık biz de yam • te yanı batma çöktü. Bana iae o • 
mndaki bütün mal '" canlarımız- turmağı bile teklif etmedi. 
la o mel'un bana dotnı yola düzül- - Böyle zifiri karanlık bir gece. 
dük. de nereye gidiyordunuz? 

Bu yanmaz küçük peri hiç bir Nereye gittiğimizi aöylememeıi 
feJ'den korkmuyordu! için katla göz arumda Kontese İ· 

Hana yaklqırken çatlak zm. taret ettim. Fakat kadmcaiız o· 
nalardan çrlran bir mUı1iki ae.i ku- ralarda mı ya? Hiç istifini boz • 
Wdanmm: tırmalamaia bafladı. mıyarak: 

- Aman Allabım; burası alız - Arada ıuinonun balo.una 
aiıza eıJriya dolu! ıidiyorduk. 

H....n kontes bu sözlerime kar- (Hoppala! Gördünüz mü bete: 
fi: 

- Bak, bak! Biz bir baloya ait
mi,m muyduk? itte bir baloya gel 
dik. Kiınee mukadderata hlkim 
olamıyor. 

Dedi, ve hiç çekinmeksizin ha • 
nm kapııma dayandı. 

Bir saniye düfündüm. Acaha ta
banlan kaldıne kaçsam mı? Uy • 
aumm olur delil mi? Hem buna 
imkin da yoktu; çünkü yol aru • 
dqı olan matmazel Sezarin alır • 
lıiiJle koluma yulanmıttt. Ken -
dimi kurtaracak gibi değildim. Za.. 
nllı kadm yarı ölü bir halele idi 
Ye itte böyle bir vaziyette Kontesin 
pefinclen tidiJ'onla. 

Şimdi artık bütün mücevherata Al 
lahımıarladrk diyecektik.) 

- Öyle iae hiç zahmet etmeie 
lüzum yok. Biz de burada bir balo 
veriyorduk. Ltltfen davetimizi ka· 
bul ediverininiz. Mükemmel zi -
faınlanmız var: Szalonta ormanm 
orkeetruı ! Çarclqı örle sallJOl'lar 
ki. Hey zifanlar haydi tu ,Uzel ka 
dmlann prkııma batlaym baka 
yun. Çatarken pzlerinw dört "~•r 
,dnnlarllllUa dikkat edin ha! Son 
ra kantmam diyorum ıize •. 

Ve zifanlar Çardaı hanımı çal 
mala bqlar bqlamaz he-
rif fazla merasime lüzum 
görmekaizin, düfmeli ve kıaa 
pelerinini bir omcmınun üatü
ne iterek Kontesi belind<'n 
kavradı ve bora f ırtmaıı ıibi aa · 
lonun ortama atıldı. 

No. 6 Türkçeye çeviren: A. EKREM 

Hükiimet dairelerinde verdiğiniz 
evrakı okuqamıqan memurlara 

rast gelince şaşarsınız 

Arnavutlukta 30 metre murabbaı kumaflan ancak blr ıalvar çıkar bu iki kız ellerindeki kuma11n lrocaman 
blr aalonu dö,eglp döıegemiy«~I difiüa.dl11orlar. Bıuadan acaba anne mlze bir ıalvar çıkar mı dige heıap 
edigor. Şalvar, kocakarımn bacakların da adtunalcıllı eslddlkten ıonra beı torununa üst 00, yapılır. 

Roma yazıcılannın "bizim yeni dir. Hayvan maliıuli.tı, hububat, gelen en önemli ihtiyaçtır. HükQ
lllirya Yiliyetl~rimiz,, diye tarif deri, yapak, aıfalt ve odun kö- met dairelerinde verdiğiniz evra-
ettikleri Amavutlukta ve hele müründen ibaret olan ihracatı 

kı okuyamıyan memurlara rut 
Via Egnetiya yolu boyunca Ar· ıenede 5,000,000 lirayı bulmak- gelince f&§&nmız değil mi? Hal
keologların arattınp meydana çı· tadır. 
karabilecekleri bir çok eski eıer Diğer taraftan da ithal ettiği buki diier taraftan J\rnawtlü 
ve antika vardır. teker, pamuk yünlü mamulat, liapisanelerinde malipmlara 

Draç.'ın serinletici deniz riiqlr- madeni yatlar Ye makinelerin muntazaman okuma Ye yazma 
!arından uzaldqarak, Arnavutlu- deleri bunun iki mislinden fazla dersleri verilmektedir. 
iun paytahtı olan Tirana töYle tutmaktadır. Arnavutluk, dağla· Tirandan lflmdraya giderken 
bir göz atmak için ıeriye dojru rmın altın, demir, maden kömü- son memalemiz bizi Kriya adlı 
gittik. . rü, bakır ve batb madenler ba- bir dağ tehrinden geçirdi. Ha-
Keıke gidemez olaydık otel • kmıından zengin olduğu söylen-

lerin hi~ w.lsilide Wr tek hoi meldeclir. Ancak memleketin tim 
yer bulamadık. Yurttadardan bi- diye kadar jeolojik bir aurett~ 
riıinin misafirperverliği olma - iıtiktafı yapılmamııtır. 
saydı, şehirden hemen kaçacak • Genç arnavutlar 
tdc. tahsil istiyor: 

Tiran timdi garplılqmakb. 1912 yılmda istiklali tanınmıt 
olan Arnavutluk için iyi bir ÖT· olan, cihan harbinde egemenliği
nektir. Eiri bülrü eokaklı çarıı- ni muvakkaten kaybeden ve 
ların yanı batında elektrikle ten- 1920 de buna tekrar kavutan Ar
vir edilmit genit caddeler uzan- navutluğun ökonomik durumu it· 
maktadır. Caddeleri ıll'a ııra ae· te böyle muvazeneaizdir. 1928 
çen en eon model otomobillerin yılında da Arnavutluk cümhuri
yanı bqında meki.ri katırlan ve yeti bir hakanlık oldu. 
yük kamyonları yürümektedir. Gerçek olan bir iı var: Ama· 
Eski etekçiler tarkın bu dayanık· vutluk hükUmeti ıenç Arnavutlu
lı ve kanaatkar yük l&flJ'ICllannı ğu okutmağa azmetmiıtir. Ame· 
bir tarafa bırakmqlar ıimdi kam· rikalılarla diler yabancılann İf· 
yon kullanıyorlar; e,tek timan letmekte olduğu teknik vaziyet 
yerine otomobil !ittiğini pompa mekteplerinden bqka timdi Ar· 
ile tiıirmeie uiratıyorlar. nawtlukta 600 tane ilk ve ort" 

Bu küçük Jaallıpn ticari mü- mektep vardır. 
vazeneıi henüz iyi iılememekte- Amavutluk için tahıil en önde 

Devlete vergi tahakkuk ettirmek lçlll Tlrtllllla tütünlJ ~.atarlar. 

rap kalesi, kapalı çarıııı,.. ve çefit 
Çetit elbiseli dailılarile bUra11 
tuhaf bir yerdi. Sabahleyin er
kenden pazar yerine yetiımek i
çin bu dağlılar batün bir ıeee 

yürümele ğık demeden katlanll'
lar. Gördüğümüz adamların hepai 
hriatiyan Kegalardı. Kadınlar pe· 

çeaiz ve kimaeden kaçmıyorlardı. 

Bili.kiı gördükleri yabancılara bil 
yük bir merakla o kadar yaldqr
yorladı ki, biz bunlardan kaçmak 

ve çekinmek mecburiyeti duyduk. 
Yunanlrların dev anlamına ge

len ıica• sözü vardll'; acaba Ke
ga adı bu sözden mi çıkıyor? Ba 
uzun boylu, çetin suratlı, seniı 

omuzlu ve güçlü dailılara bakın-

ca adlarının Yunan sözünden çık

tıfma innanıyor. Elbiıeleri de b!-
zim burada gördüğümüz Amavut 

elbiıelerine benzer; &f&iuı dar 
yukarısı bol beyaz yünden bir po-

tur, beyaz mintan, ham deriden 
çarık ve baıta beyaz bir külah; 
bazıları da beyaz gömleğin üatü

::c b!r de siyah cepken ıiyiyorlar. 
ltkodra pazarlarında gördüfü • 

müz dağlıları gidip bir de kendi 
yuyalannda ıözetlemek iıteğini 

bir türlü yenemedik. Otomobıli 
ıelıirde bırakarak at kiraladık, bit' 
lalaYUZ bir de tercüman tuttuk. 
Malcia ve Madhe yani büyük dağ· 
lik ülkeye doğru yola çıktık. Bu • 
raya aayyahlar pek ıitmezler. 

Çünkü bölge, ekseriya tehlikeli • 
dir . 

Kapıya bir adım kala, içeriden 
çatntılı patırdılı hir mn:dca senle 
hir takım haydutların dam rüriil • 
tiiltinü itittik. Bütün bu unumuz. 
haklara rağmen bizim Kontes hiç 
aldırmıprak bamn kapnını ~b 
•e içeriye girdi. l'lk bekııta bu mü
nuebetaiz yerde elli kadar eilce -
tin tepinerek dametmekte olduk
..fttw' n !Ul!DJJ!U!S ·mıpuv• ıuı.rwı 
tınnca salonda elli deiil ve fakat 
clokm kitinin buluncluiumı gör • 
dibn. Bu dokuzdan birisi damet .. 
llliyen hancı ile üçü de mızıka ça
ı.n aifandılar. Böyle olmakla be • 

Batka bir delikanlı matmazel 
Sezarine pldqarak lllorkuclaı{ ya 
n bnm kadını aanlı. O ela arka 
n baygm kadını sanlı. O da arka 
dqı ıibi dönmeie hqladı. Kadın 
lar ne olduklanna tatmıtlar aiız • 
larmı açamıyorlardı. Damı biriıi 
bitirince kadmı hmaen arkadqına 
tealim ediyordu. Zavallıların ayak. 
lan yere deimeie bile vakit buta
llUJ'Orclu. 

Arnavutluğa giren makineler cıra sında en 00,ta sigara yapan makineler 
gelir. Elbaaan ve lıkotlra tütllnlm Arnavutlarca "* makbuldür; ülkede tü
tan tlrgaklll de çoktur ha! 

Şkreli köyünde ovayı arkamıza 
bll'akarak, yı1an rfbi krvnla kıvrı· 
la dafın tepeıine çıkan yolu tut· 
turduk. 

.. (Devamı 1iC1r) 
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1 ıstanbul Beledlyest ilanları t<1A~.l(A 1or. A. Kutiel Şıkayetler temenniler 
-. - ,._,-~ r-:wwwaı __,..._. 

Şeker satışı ve 
küçük esnaf Bir metrosuna S lira kıymet biçilen Cihangir yangın yerinde 

33 üncü adada 1009 ve 1010 harita No. lı arsalar arasında 6 metre 

yüzünde 63 metre murabbaı arsa satılmak üzere açrk arttırmay:l 

konulmuştur. istekli olanlar 9erait i anlamak üzere levazım müdül'

lüğüne müra.caat etmelidir. Arttır maya girmek için de 23 lira 63 ktt

rutluk muvakkat teminat makbuz veya mektubite beraber ihale gü

nü olan 4--7-935 perşembe günü saat 15 te daimi encümende bu-
lunmalıdır. (B) (3427) 

Hususi idareden ayhk alan muallim mütekait ve öksüzlerin;n 
haziran 935 üç aylıkları 24 Haziran 935 pazartesi gününden itiba
ren İstanbul Ziraat Bankasından verilecektir. Aylrk sahiplerinin 
müracaatları. (1) (3472) 

Senelik 
kira11 

Muvakkat 
Teminatı 

HlJBUBATUffLARI 

SrHHAT 
VE 

KUVVET 

Karaköy Topçular cad~cıi No. 33 

İstanbul dördüncü icra memur
luğundan: 

Üç yeminli ehli vukuf tarafm -
dan tamamına 3300 üç bin üç yüz 
lira kıymet kesilen Tophanede Ha
cmıımı mahallesinde Hendek 
caddesinde eski 15, 17, 19 yeni 
15, 1/ 15 No. lu dükkan dairemizce 
açrk arttırmaya çıkarılmış olup 
şartnamesi 8 • 7 • 935 günleme<:in
den itibaren divanhaneye asılarak 
30 • 7 • 935 günlemecine rastlayan 
salı gunu saat 14 den 16 ya 
kadar dairemizde satılacaktır. 

Arttırmaya girmek için yüzde 

"Şekerde ihtikar mı?,, Baılıği
le geçen gün bir yazı yazmıştık. 

Kasımpafada Karaman mahalle -
sinde 63 numarada bakkallık ya
pan okuyucularımızdan Halil bi
ze bir mektup göndererek bu ya
zımıza cevap vermekte ve küçük 
esnafın şekerde katiyen ihtikar 
yapmadığını bildirmektedir. 

Okuyucumuz şu hesabı yapı • 
yor: 
Bir sandık şeker 1430 
Sandala kadar hamaliye 5 
Sandal parası 5 
Dükkana hamaliye 20 

r uoryada hanyolar arka S. küçük 
plaj 1000 75 1 

R A D y Q ı 7,5 teminat akçesi alınır birikmiş 

ı-•--·----------._.1 vergi, belediye resimleri ve vakıf YekU.n 1460 
Bakkal Halil diyor ki: Filoryada arazi ve bahçeleri ağaç

larile anılan (Sularyüm) plajı 3000 225 
Yukarıda semti, senelik muhil mmen kirası ve muvakkat temina

tı yazılı olan plajlar bir sene mücl detle kiraya verilmek üzere açık 

arthrmaya konulmuş ihale günün de istekli çıkmadığından ihale 

müddeti 24--6--935 gününe uzatılmıştır. istekli olanlar feraiti an

lamak üzere levazım müdürlüğüm' müracaat etmelidir. Arttırmaya 

girmek için de hizalarında gösteri len muvakkat teminat makbuz ve 
mektubile beraber ihale günü 24-- 6--935 pazartesi günü saat 15 te 

daimt encümende bulunmalıdır. (B) (3384) 

Kapalı çar~ıda Takkecilerde 16 
No. lı ahşap dWckan. 
Nuruosmaniyede Atikalipaşa ma -
hallesinde Mehmetpaıa sokağında 
3 katlı 6 odalı kargir ev ve dükkan 
Ar~vutköyünde Li'itfiye mahalle· 
sinde Küçükayazma sokağında 2 
katlı dört odalı kargir ev. 
Kapalı çar~ıda Divrik sokağında 
21 No. kargir dükkan. 
Kapalı çarşıda Sandal bede~teni 
sokağında 12 No. lı dükkan 
Üsküdarda Tenbelhacı Mehmet 

JıAUeıilıdA.A.tla.s çı~azı S. ar· 
sa 
Üsküdarda Tenb,eJhacı Mehmet 
mahallesinde Demirciler sokağın -
da 71 No. lı kargir dükkan 
Arnavutköyünde Lutfiye mahalle· 
sinde Elçi sokağında 2 katlı 4 o· 
dalı kargir ev 
Topkapıda Fatma Sultan mahalle· 
sinde Camiavlusu sokağında Ah· 
metpafa medresesinin 1 No. h o· 
dası 

Senelik 
kirası 

6 

240 

84 

48 

36 

36 

108 

72 

42 

Muvakkat 
teminatı 

0 .45 

18 

6,30 

3,60 

2,70 

2,70 

8,10 

5,40 

3,15 
' Fatihte Kirmasti mahallesinde Ca· 

miavlt1su sokağında bir dershane, 
bir odalı Bahrisefit kütüphanesi 48 3,60 

Yukarıda semti, senelik muhammen kirası ve muvakkat teminatı 
yazılı mahaller 936 senesi mayıs sonuna kadar ayrı ayrı pazarlıkla 

kiraya verilecektir. istekli olanlar şeraiti anlamak üzere Levazım 

Müdürlüğüne müra.caat etmelidir. Pazarlığa girmek için de hizala

rında g&terilen muvakkat teminat makbuz veya mQktuhile beraber 
ihale günü olan 5--7-935 cuma günü saat 15 te daimi encümende 
bulunmalııdır. (1) (3425) 

SPOR POSTASI 
Spor Postası pazartesi günleri çıkacak 
En yeni haber, en bitaraf yazı ve en güzel resimler Spor 

Po&tasındadır, 

Yurdun en çok okunan bu spor mecmuasını Pazartesi gün
leri mutlaka alınız. 5 kuruştur. 

•, ' 
?. ~ • • • 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 

Bugün 
1STANBUL: 
12.30 Plak neşriyatı. 18.30 Dans 

musikisi (plak) 19.30: Çocuk saati. 
Mikayeler.Mesnt Cemil. 20. Konf e -
rans. 20.30: Radyo caz ve tango or -
kestralar. (Bayan Birsen. Türkçe 
sözlü eserler). 21.30: Son haberler -
Borsalar. 

21.1-0: Gitar solo Maı-yo. 22: Plak 
neşriyatı. 

BÜKREŞ - 11. 45: Kilise konse
ri. 12.25: Amsterdamdan röle. A vru
pa konseri. 17: Köylü yayımı. 18: Or· 
kestra. 19: Duyumlar. 19.15: Konse
rin süreği. 20: Konferans. 20.20: Plak 
(Romen müziği). 20.50: Sözler. 21: 
Haftanrn duyumları. 2Ll0: Radyo 
orkestrası. 22: Spor duyumları 22.10: 
Konserin süreği. 23: Duyumlar. 23. 
20: Plak. 

BUDA PEŞTE - 19.30: Caz. 20.30: 
Konferans. 21: Budapeşte konser or
kestrası. 23.30: Duyumlar, spor. 24: 
Çingene müziği. 24.20: Prağ - Buda
peşte spor röportajı <zabıt) • 

MOSKOV A - 19.30: Senfonilt kon 
ser. 22: Almanca yayım. 23.05: lngi· 

• Jizce yayım. 24.05: Almanca. 
Roma - 20.30: Sözler ve plak. 

21.45: Senfonik konser. 23: Sözler 
23.10: Dans müziği ve hafü parçalar. 
24. Son duyumlar. 

VA VŞOV A - 20.20: Keman kon • 
seri. Sözler. 21: Duyumlar. 21.15; Ma 

1 tem yayımı. 22.30: Sözlü ve müzikli ya 
yım. 23: Spor. 23.15: Konser. 24.05: 
Hafif müzik. 

BRESLA U - 20.30: Aktüalite. 21: 
Filharmonik takımın konseri. 23: Du 
yumlar. 23.30: Dans müziği. 

1 
1 H>z'l~d~W~ı~~ o~u ü<el 
inde 22 6-9~5 de muamele görenleri dir. l Rakamlar kapanış fiatlarını ıı;österir 

l Nukut (Satlş) 
ı• Londra 620 - • Vhıına 23. - ı 
* NeTyorlı 125. - * Maı:lrlr !6 -
~ Parls t6S. rn * Berlln 43, -
• MllAno 204, - • Varşova ~4. 50 
* Brükse 81, - • Budapeşte ~!i, -

• Atlna 24, - * Bükreş 15. -
s Ceoent 816 . - • Belgrat ~4. -

• sorya 24, - * Yokohımıı 33, -

• Amsrerdını 83, - *Altın 940. -

• Pr1~ 99. - *Mecidiye 59, -

• ~trıtho 'm :ıı. -- • Ranknor 9~·_-:_, 

ı· Çekler (kap. sa. 16) 

ıı Londra 621 . :t~ * Stothlm 3. ll5 

* Nevyork 0.793!1 • Viyana 4.Y.1 lS 

.,_ Pırı~ 12.03 - • Madrlr li.81 -

• J\111Ano 9.6 ?7~ • Berlin t,9742 

• Prükse 4.6986 • Varşon 4,212!1 

• Atlnır. ~3. 5~35 • Bodıpeste 4,475 

* Cenevre 2.4112~ • Rükres 78,4~!l8 

• Sofya 63,698:1 • net~rll :ıH9~7 

• Amsterdam 1.17- • Yokohamı '2.74-

• Prııı 19,0175 • Moskovı 101<675 

ES H A M 
iş Bınku• 9.5•)- Tramvay :9, -

Anadolu 25.80 * Çimento as ırı.75 

Reli 2 6tl C'nyon Od. -.-· 
Şlr. Hayriye ıs. - ~ark De!. -.-

Merkez Bantas1 57.7~ Ralyı 

U. SlıtOn• -,00 ~ark m. ecza -.-
Romontı 11,40 Telefon -.-

"3500,, lira muhammen bedel li Kabataıtaki levazım ve müba. 

yaat şubesi binasının kalorifer tesi satı açık eksiltme suretiyle müna
kasaya konulmuştur. Şartname ve planlar 20 kuru• mukabilinde c;. ll==========.==a="'h==v== •• ==ı~,e==r= 

:r • istikrazlar , 
balide levazım ve müha.yaat şubesi nakit muhaıipi meı'ullüğünden 11================ 

• ı933Töri P.or. ?8.7!1 Elektrik 
alınacaktır. Eksiltme 1 - 7 - 935 tarihine müaadif pazartesi gü-

nü saat 14 de Kabataşta ıevazmı ve mübayaat şubesindeki alım ko
misyonunda icra edilecektir. 

isteklilerin "263; lira muvalc kat gilvenme paralariyle birlikte 
muayyen gün ve aaatte mezkUr komisyona müracaatları. (3103) 

- .-
. il 26,!i:i frımvh 31,70 

• .. 111 '26.Sl!I Rıhttm 17, 00 

lıtlkr1ııDıhlll 1 94.50 • Anadohı 44,3!1 

•[rr;11t lstlkra:ı:ı 9S.- • Anadolu ıı 44,3'\ 
1qı11 A :\1 ıo, Anadolu Tll 51,M 
Sıvu-F.rıurom 9!i. : l\1Umessıı ~, !'i2;. fi l\ 

icaresi müşteriye aittir. Arttırma -
da gayri menkule takdir edilen 
kıymetin yüzde 75 şini bulmak şart 
olup aksi halde en son arttıranın 
taahhüdü yerinde kalmak üzere 
arttırma on beş gün daha uzatıla • 
rak 14 • 8 - 935 günlemecine rast • 
layan çarşamba günü ayni yer ve 
ayni saatte satılacaktır. 

2004 numaralı icra ve iflas ka • 
nununun 126 ıncı maddesi muci • 
hince ipotek saMbi alacaklılarla 

diğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin ayni menkul üze • 
rindeki haklarını huwsiyle faiz ve 

masrafa dair bulunan iddialarını 

müsbit evrakiyle birlikte yirmi 
gün içind~ dairemize getirmeleri 
şarttır. Aksi halde hakları tapu 

sicilleriyle sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. D..ı.ha genit bilği edinmek 

isteyenlerin 34 / 3513 dosya numa: 
rasiyle dairemize müracaatları 
ilan olunur. (128) 

Kelepir satlık ev 
Anad-0luhisarında Yenimahalle 

Kuyulu sokakta altı odalı, büyük 
bahçeli elektrik ve su tertibatını 
havi 22 numaralı hane satılıktır. 

isteyenler içlerindekine müracaat. 

İstanbul beşinci icra memurlu -
ğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine 
karar verilen gardrop, büfe, pirinç 
karyola ve saire gibi eşyaların Or· 

taköy T aşmerdiven F eritpaşa a -
partımanında 25 • 6 - 35 tarihine 

"- Bir sandık teker 50 kilo 
olduğuna göre, kilosu bana 29 
ku.ruş 2 santime mal o!uyor de
mektir. Ben de kilosunu 30 kuru
şa satıyorum. Şu halde küçük eı· 
naf ihtikar yapmryor demektir.,. 

Bu İŞİ bizd de 
yapabiliriz 

Büyük çar§ıda kürkçülerde bo
ya ve sepi mütehassısı Ahmet gön 
derdiği mektubunda ıöyle di
yor: 

"- Yabancı memleketlerde 
yıllarca kalıp çalışarak dericilik 
itlerini öğrendim. Yurduma dön~ 
dükten sonra büyük çarşıda işe 
baılamak ist~diın. Fakat şimdi 
ümidim kırılmağa başladı, çün .. 
~ü kabiliyetimle uygun iş bula .. 
mıyorum. 

Av derileri, bu işlerle uğraşan 
bazı Türk olmıyan kimseler tara· 
fından boyanmak üzere yabancı 
memleketlere gönderiliyor. Bun -
lar boyaqdıktan sonra gümrüksüı: 
olarak tekrar memlekete sokulu-
yor. 

Bu suretle bu işleri yapabilecek 
kabiliyette olan benim gibi Türk 
İfçileri bir şey kazanamadıktan 
başka burada boyanmıt yerli mal
larımız da zarar görüyorlar. 

Biz bu işleri Avrupa derecesin
de, hatta ondan daha iyi bir ıe
kilde yapabiliriz. Dışarıda işlen~ 
rek tekrar memlekete sokulmak 
istenen derilerden gümrük alm • 
mab, böylece hem hazine menfa• 
at görmeli, hem d İtçilere it çık• 
mah.,, 

Alakalıların dikkatine •.. 

müsadif salı günü saat 2 den 4 e l•••••••••1•••••ll 
kadar açık arttırmaya çıkarılaca • Göz Hekimi 
ğmdan arzu edenlerin mahalli Dr. Şükrü Ertan 
mezkurda bulunacak memuruna Babıali, Ankara caddesi No. 60 
müracaatları ilan olunur. , 1 Telefon: 22566 

(l20) .... s•a•l•ı•g•Ün•l•en•'•m11e•c•c•an•e•n•dir•'11 ...... 

OLiMPOS 
GAZOZ F ABRiKASI 

!ı'lhi ve en leziz gazozlarımızı bugünden itibaren 24 şiıe 
bulunan sandığını 50 kuruşa indirdik. 

Bu sebeple mÜ§terilerimiıe saygılarımızı sunarız. 
Müdüriyet 

••::--:::ı::• ... •111--••···•ı•••-•·---···---···••••••••-•••••••-••••••••• ... -.."':...-• ._ ··-1 == ..... ___._. ............. --..................... •-••••-•••••••••••WW••••••••A•-••••••••n .... ._ .. -. •• "91 

i~ Doktor Ahmet Asım 

!!Ortaköy Şifa yurdu; 
ii Tramvay yolu, Muallim Naci cad. No 115: 1 

ES tstanbulun en güzel yerinde geniş bir park ortasında her türlü asri İl .. .. 
:; ıtonf oru haiz çok temiz, fiyatları çok ehven ve kadın erkek her türlii U 
si hastalara açık hastahane. p 

ı ii Yatak fiyatları ild liradan itibaren: iİ 
iii Doğum ve kadın ameliyatlarıyle apandisit, fıtık, basur ve buna ~ı 
m l>enzer nmeliyeler için hususi, fiyatlar, arzu edene fiyat listesi ve :. :n hro,ur gönderilir. Telefon: (42221) I ii: 
ı " ! ı==~::::.:::.=:m:::::z dlLlllllE .. ::: i ll'"::IHZ::=:nı=z w;:---·-:~ 
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R E V U E Saatleri 

en dakik, en hassas, en eon modeller 

B&VOÖl.U'nda ı MISIRLI. letllclaı C•ddHI 399 

O ALA TA ' da : SAATCI ME.VER TUnel Caddeeı 29 

ISTANBUL'da: A. KEŞIŞVAN, S u ltan Hamam, 
Veni Camı Caddeııı 4 

AN KARA' da rRIZA TEVFiK, Bankalar Cadaeaı 8 

Umumi Depoeu : letanbul, Bahoe Kapı, Tat Han 19 Telefon : 21854 

EDKALMiNA 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

HABER -:- Akşam Postası 

Adalar Tapu sicil muhafızlığın
dan: 

Otedenberi ıenetsiz olarak ae -
netsiz tasarnıf edildiği anlaşılan 

Heyheliada vapur iakeleainin bu 
kere Akay idaresi tarafından ta • 
puya bağlanması i&tenilmi§tir. Bu 
hususta tahkikat ve tetk&at yapıl • 
mak üzere 1935 senesi Temmuz 
ayının beıinci cuma gunu yerine 
memur gönderileceğinden bu yer· 
de benim hakknn var diyenlerin 
ellerindeki belğe ile birlikte idare
mize ve yahut tayin edilen günde 
yerine vara~ olan memurumuz·a 
bat vurmaları bildirilir. 

ZAYi - Eminönü malmüdürlü
ğünden almakta olduğum Maa§ 

itinde kullanılan mührümü zayi 
ettim. Yenisini alacağmıdan eski • 
sinin hükmü Yoktur. 

Taksim Divacı sokak 
62 Paris 

.. . ... ... . ...... ' . - , 
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Tl::J Q K iVE 

l 1 R~LlT 
BANKA51 

.D,;oA 
BiRiKTiREN 
RA~T-l;Di;Q 

19.cu tertip 3.cü keşide 11 1 emmuzdadır 
Büy~k ikramiye : 50.000 Liradır 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle ( 20.000 ) liralık mükafat vardır •.. 

üzelligi ve yakınhiı itibarite tebrimizıo yegine babçesı 

Panoram a(~::~~) 

Bel soğukluğu ve Frengi'ye Kanzuk eczanesi müstahzarabndan: 

Açılmıştır 

Kıymetli Hamı·y et le diğer ma-
Bayan ruf ve se-

Yakalanmamak için en iyi çare, 21 senedenberi bu hastalıkların tedavi
BALSAMIN EKSIRi 

Yüzdeki çilleri ve lekeleri alır. Si
vllee1eri yok eder. ıraştan sonra cil
de latif bir tazelik ve serinlik verir. 

vimli artist ve san'atkArları dtnleyl nlz, 
siyle uğraşan Dr. A. KUTIEL•in tertip ettiği 
Yakında piyasaya çıkarılacaktır. •-

28 SERSERiLER YATACI 

onun öldürülmesini intikaınsız bı • 
rakacaktır. Yarından itibaren harp 
gene ba!layabilir. lhtimal ki bu ıe. 
fer galeb~ kralda kalır. Eğer onu 
aağ bırakırsanız kral yeniden hü • 
cum etmeden iki kere dü§ünecek 
ve bundan başka gösterdiğiniz 

yüksek kalpliliğe kar§ı f enahkla 
mukabele etmek istemiyecektir. 

Çingene karısı titiredi. 
Acaba kimden bahsolunuyordu. 
Hatarat Yatağmda mühim bir 

esir mi vardı. 
Aklına birdenbire bir şey geldi. 
Yanında duran bir serserinin 

koluna dokunarak: 
- Hangi esirden bahsolunuyor 

oğlum? dedi. 
. - Nasıl koca Jipıi, haberin yok 
mu? .• 

- Hayır, bildiğim bir ıey var -
sa o da sevgili çocuklamnın bu 
harpte ne öldükleri ne de yaralan
dıklarıdır. / 

- Evet, evet! Manfredle-Lan -
teneyi ne kadar sevdiğini biliriz. 
Kendileri de bu sevgiye hakikaten 
layıktırlar. Bu gece aslanlar gibi 
dövü~tüler. Kralın adamlarını ka
çırtan onlardır. Hele Lanteneyi 
görmeliydin .• 

-Yat.. 
- Evet, esiri alan da odur, 
- Bu esir kimdir? 
- Polis müdürü. 
Jipsi §8.taladı. 
- Kont dö Monklar mı·r 
- Evet o! Zannederaem iki Do-

lia müdürü yoktur. 
- Ne yaptılar onu? 

Serseri elile harap bir evi göı • 
tererek: 

- Şuraya hapsettiler. 
Dedi. 

- Kurtulmaımda bir tehlike 
yok mu? .• 

Serseri bir kahkaha salıverdi. 

- Mahzende kilitli. Üstelik le 

ıağlam iplerle bağh. 
Jipsi oradan uzakla§tr. 

Zihni altüst olmuıtu. 
Kalbinde büyük bir sevinç var • 

dı. 

Talii ümit etmediği derecede İ• 
yi gidiyordu. 

Monkları esir eden Lanteneydi. 
Jipsi ana, birkaç saniye kadar 

bu vakadan naaıl istifade edeceği· 
ni dü§ündü. Sonra doğruca göste
rilen harap eve doğru gitti. 

Kapının önünde Kokarder nö .. 
bet bekliyordu. Çingene karısı ona 
yaklaıtr: 

- Lantene seninle görüımek 
istiyor, ben senin yerine bekliye • 
ceğim .. dedi. 

Kokarder: 

- Pekala, i§te mahzenin ııı.nah· 
tan .. Cevabım verdi. 

- T oplanhnın bitmesini bekli· 
yecekıin. Daha evvel kendisini 
rahatsız etmemekliğini söyledi. 

- Peki .. Peki. 
Kokarder ıslık çalarak uzak:· 

lattı. 

Jipsi evine kadar giderek !.col· 
tuğunun altında bir paket ve kü • 
çük bir lamba ile geri döndü. 

Telefon; 41065 -----· ,, 

SERSERİLER YATAOI ' 

Monklar bağlanarak Serseriler 
Yatağında bir evin izbe bir oda11· 
na kapatıldı. 

Reisler de onun hakkında veri
lecek karar için bir toplantı yap· 
tılar. 

Ragastan dövü§ten sonra Man
f rede ıormu§tu .• 

- Bana bir Çingene karısın· 
dan bahsetmiıtiniz? .. 

- Jipsi anadan mı? 
- Evet, onunla konuıaıbilecek 

miyim? 
- Şüphesiz .. 
- Öyle ise timdi onu görmek 

istiyorum. 
Manfred bu aceleye §atmakla 

beraber eğildi. Ve kendisini Jipsi 
Anarun yanına götürmeğe hazır 

olduğunu söyledi. 
Ragastan delikanlıyı gittikçe 

hayrete dütüı-en lbir heyecanla: 
-- Rica ederim derhal gidelim! 

~edi. 
Manfred: 

- Vay, acaba Şövalye beni bü
. yüten çingene karısını tanıyor 

nıu? T anımryorsa onunla ne alıp 
vereceği var? .. 

Bir kaç saniye sonra çıngene 

kansının evine girdiler. 
Manfred: 
- Jips\ Ana, İ§le bu yabancı 

ıizi görmek istiyor. Rica ederim 
kendisine iyi kabul göateri~iz. 

Çürıkü kendiaine bir çok feyler 
borçluyum, dedi. 

Çingene karısı Şövalyeyi tit· 
teten bir sesle: 

- Safa geldiniz oğlum, dedi. 

Ragastan Manfrede döndü: 
- Oğlum,, Liıtfen beni bu ka· 

dınla yalmz bırakır Dlllınız?. 
- Şövalye, size kartı o kadar 

borçluyum ki ve o kadar büyülC 
bir sevgi besliyorum ki en ufak 
isteğinizi y:erine getirmek benim 
için büyük bir zevktir. 

Bu ıözleri söyleyen Manfrecl ne
zaketle eğildi. Ve Ra.ıgutan da 
içini çekerek onun gidiıini seyret • 
tikten sonıra Jipsiye d'ôndil: 

- Size bazı ıeyler sormak i1-
terim. Doğru olarak cevab verir• 
seniz aizi zengin ederim. 

- Söyleyiniz Senyör, istediği • 
niz gibi cevab vereceğim. 

- Şimdi buradan çrkan delikan-
lı ..• 

- Manfred mi?. 

- Evet, Manfred ! Onun nerede 
doğduğunu bana söyler misinfa?. 

- ltıalyada. 

Rag~stan kalbinin 
çarptığmı hissetti.. 

- Artık ıüpheye 

Bu delikanlı benim 
Ah Beatris ne kadar 
cakt d·İye dütündü. 

kopan:auna 

lüzum yok •• 
oğlumdur ... 
mes'ud ola· 

Sonra Jipsiye: _ 

- Onu nerede huld\illuz?. Ital • 
yanın neresinde?. 

- Buldum mu? Nasrl buldum 
Senyör?. 

- Evet, buldunuz .. Veya aldı• 
nrz !. :! 

Jipsi saf bir tavırlat 
- Sözünüzden bir §ey anlamı• 
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yorum • Manfred bulunmuş bir 
çocuk değildir • 

-Yanhı anladınız .• Yani bu 
çocuğun size kimin ta.rafından ve • 
rilmiş olduğunu anlamak isterim. 

Çingene karısı sakin bir tavırla 
cevab verdi: 

- Hiç kimse tarafından .• 
- Sizi son derece zengin ede • 

ceğim .. Ne istiyorsanız söyleyiniz. 

- T qekkür ederim Senyör •. Bu 
fakir eve bir parça para girmesi 
büyük bir lutuftur. isterseniz fah
nıza da bakayım?. 

Yalnız sorduklarıma cevab ver
menizi isterim .. Manfredin kimden 
çalmdıjrm söyleyiniz! .. 

- Aldanıyorsunuz senyör ... 
Manfred hiç kimseden çalınma • 
mıştır .• 

- Babası kimdir? Tanıyor mu· 
alliluz?. 

- Heyhat, onu nasıl tanmıam .. 
&bası Napolili bir asılzade idi. 

Ragasta.n yüreği çarparak: 
- Bir Napolili mi? diye hayret

le bağırdı ...• 
- Evet, o vakit genç ve çok gü

zeldim.Onun pek hoşuna gitmişim. 
Ben de onu seviyordum .. Bu kısa 
aşktan Manfredim dünyaya gel -
ai. 

Ro.gastan iskemlenin üzerine yı
gddı .. 

- Demek Manfre'd sizin oğlu -
auz öyle mi?. 

- Evet senyör oğlumdur .. Ona 
~adığı babasının ismini bir 
natıra olmak üzere taktım. 

Ragataan son bir ümide kapıl • 
dı: 

- Bu delikanlı, sizin kendi an • 
nesi olmadığınızı söyledi .• 

- Onun böf.le zannetmesine 
ben aebeb oldum .. Zavallı çocuk , 
o kadar zeki, o kadar kufl'etli ki 
muhakkak bir astlzade olduğuna 

kanaat kesbetti •. Ona adi bir çin
gene karısmın oğlu olduğunu söy· 
lemek, kalbini kırmak demekti .•• 
Senyör, insanın böyle fedakarlık
ları düşünebilmesi için ana olma • 
sı lazmıdrr. 

Jipsi gözlerinden akan iki dam
la yaşı sildi ... 

Birdenbire: 
- Ah, mesela Lantene onun gi· 

bi değildir. O da bana anne der, 
fakat annesi değilim .• Untene ha· 
kikaten çalınmış bir çocukhır. Ba· 
bası bir Parisli idi. Öldü .. dedi. 

Ragastan, artık yeter demek is· 
tiyormuş gibi eliyle bir işarette bu
lundu. 

Büyük bir acı ve yeis duyuym·· 
du. 
Ayağa kalkarak kesesinden bir 

avuç altın çıkarıp çingene karısına 
uzattı. Jipsi dua ederek paraları 

aldı. 
Ragastan Manfredle beraber 

Serseriler Yatağına dönerken çin• 
gene karısı da masanın bir köşesi• 
ne oturarak düşünmeğe başladı . 

- Senyör Ragastana hakikati 
de söyleyebilirdim .. Bir anda bir 
çok kimseleri mes'ud edebilirdim. 
Fakat sebeb ola.cağım bu kadar 
saadetlerin bana ne faydası ola • 
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caıkt[·. Şövalye: "Evet, Manfred 
ıizin oğlunuzdur .. Madam LUkreı 
Borjiyaya yaranmak için onu ça • 
lan benim. Fakat Lukres şimdi öl· 
müttür.,, deseydim, Manfred kısa 
bir zaman sonra baba.siyle beraber 
geçip gideoekti .. Fakat Linteneyi 
de beraber götürmek istemiyeceği 
ne malUın. Hem insanlar mes
ud veya bedbaht olmuı, bundan 
bana ne?. Benim saadetim veya 
felaketim1e alakadar olundu mu 
ki? Oğlumu gözümün önünde aı -
tıklarım gördüğüm gündenberi 
döktüğüm göz yatlanm kimse dü • 
tündü mü?. 

Jipsi ana başını ellerinin arası· 
na aldı .•• 

Asılan oğlunun anıhtı onu tit -
retmitti .. 

Fakat kalbinde artık bu hatıra • 
lar acı değil, kin uyandırıyordu .. 

Dişlerini ııkaraık: 
- Lanteneyi elden kaçırdık. Bu 

suretle Monk'lardan dütündüğüm 
müthit intikanu alamamak.. Hayır 
buna müsaadt' edemem .. diye aöy· 
lendi .• 

Ayağa kalkarak Serseriler Yata· 
ğına bakan pencereye yaklath . 
Meydanın ortamdaki büyük a • 

teşin yanında serseri reislerinin 
toplanmış olduklarını gördü .• 

Lantene de bunların arasında 
bulunuyordu .• 

Manfred Ragaıtaınla beraber bi
raz açıkta duruyordu . 

Çingene karısı Lanteneyi tanı -
Jınca titredi. Ve gözlerinden kin 
dolu bir ışık f ıtkırdı. 

Bununlıa beraber onun asıl kini 
Li.nteneye değildi. 

Bu va.hti kin, Lintenenin baba· 
ama, Parisin polis müdürüne, idi. 

Dövüş esnasında Jipsi ana a.çı'IC 
pencerenin önünde durarak gürül
tüyü dinlemitti. 1 

O, kralın adamlariyle Mookla • 
rın mağlup olacağına derin bir ka
naat besliyordu. 1 

Serserilerin cesaret ve ustalığı • 
na güvenmekle beraber Lantene
taraf~an Monklarm tahkiri ve 
mağlubiyeti ona taliin biT cilveıi 
olarak muhakkak vuku bulaca.X 
bir şey gibi geliyordu. 

Ve serserilerin galibiyet haberi• 
ni aldıjı zaman hiç hayret etmedi. 
Penceresini sükunetle kapattı ve: 

- Bunun böyle olacağını ben 
zaten biliyordum. Allah çocukla • 
rımızı her zaman korusun ve bah
tiyar etsin! diye mmldandı. 

Sonra aşağıya inerek rüzgar eı· 
tikçe uzayıp kısalan, sağa sola kıv 
rılan alevlerin ışığında reislerin 
toplandıkları meydana doğru yü • 

rüdü. 1 

Bu sırada Lintene söz söylüyor
du. Jipsi kulak kabarttı: 

- Demin de söylediğim gibi biz 
bu adamı öldürürsek büyük fela • 

ketlere uğrarız. Sözlerime inanımz. 
Bilakis imtiyazlarınızı çoğaltmak, 
menfaatlerinizi sağlamlaştırmak 
için bu vakadan istifade ediniz. 
Kendisinden size bundan sonra 
hiç bir harekette bulunma· 
yacağma dair söz almız. Bundan 
batka zannediyor musunuz ki kral 


