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Habeşler Italyan notasını reddetti 
Zehirle öldürülen müslüman sultanıın 

toprakldrJlnJl kendilerinin sayıyorlar 
ı Feci kaza/ Son dakika 

D;in gece, U rtahöy lırınlarutm önü büyiih harbin veıika ıenele

rini hcM.ırlatıyordu. (X) İ§aretiyle gölterilen yerler fırının demir 
kepenk leridir. 

·oün gece Ortaköy 

Ekıneksizlikten 
eziyet Ç-~kti 

Belediye, belediye!.. nerdesin? .. 
Şu manzaraya bakın ..• Tramvaycaddeıinin ta yanıbaıında, lıta~ 

. bullular, yere ıerilmİf gübreler iizerinden yürüyor ... Gübrelerin öte· 
sintle lti§eler vardır ... Laıelerin yanında bir lağım çukuru açılmııhr •• 
Bu deliğin etrafında yeıil ıinekler.. kara ıinekler, ıivri ıinekler uçuı· 
maktadır ... 

Halbuki çeıme, bir abidedir... Çeımenin arkasında koskocaman 
ve kesil nüluılu bir Kabatcq maha~ lesi yükıelmektedir ... Tıamvay catl· 
desinin öte yanında inhiıar binalarını görüyormnu: •.• Yüz metre ile· 
riJe, Dolmabahçe ıartıyı vardır ... 

Belediye nerdeıin? ... Bizi naııl ıokaklarda yürütüyorıun?.. BizP. 
rıaııl kokular koklatıyorsun? .. 

HABER 
ıstanbuıun en çok satılan 
hakiki _akşam gazetesidir 

ilanlarını HABER'e 
verenler kar ederler. 

YEDiGüN 
Bugün çıkan (YEDIGON) ün 

(32) sayfalık yaz sayısını alınız 
ve Avrupa mecmuaları ile muka • 
yese ediniz. Neticenin (YEDi
GÜN) ün leh.inde olduğunu tas -
dik edeceksiniz. 

Kadıköy-Büyükada 
arasında 

Gizli bir tünel var mıdır ? 
ızda 

Zavalh b. r sıvacı Roma, (Huıusi) - Burada kat'iyetle söylendiğine göre, Mu · 
1 solini, İtalya ile Habetiıtanın arasına girmek üzere lngilterenin ile"i 

Dçüncü kat:ta~ dÜ· sürdüğü teklifleri reddetmİ§tir. Ml&solini ile görütmek üzere Romay:. 
şerek öldu gelen İngiliz Bakanı Eden. Avrupaya taalluk eden itlerde, hele 

Habeşistan meselesinde, anlatma ğa muvaffak olamamıttır. 

Meselenin arsıulusal sonucunun İtalyanın uluslar kurumun-

dan çıkması ve Lehistan ile Maca ristam kendisi ile beraber sürükle· 

Bugün aaat 10,30 da Çar§ıka -
pıda eıki F eyziati lisesinin bulun
duğu 'yerde yapdnıakta olan Ce • 
mal Beye ait binanın üçüncü ka
tından Hasan ?aminde otuz yaş • mesi ihtimali olduğu sanılıyor. 

larm~a.Elazizli bir sıva~~ m~va ·(Tafsilat Ve yazısı dördüncü sayfanın 
zene~tnl kaybederek du§~.Uf ~e 4 ncü ve 5 nci sütunlannda) 
beyn parçalanarak hemen olmuş 
tür. Poliı tahkikata başlamış • ı---------------------------

tır. Metresinin para hırsı yüzünden 
,. ........................................................ ! 

•Kibrit ucuzladı! 
1 

Kibrit ve çakmak inhisarı 
verdiği bir kararda temmuzun 

( birinden itibaren büyük kutu • 
: ları 50 ve küçük kutuları 40 
; . 

1 

paraya satmağa karar vermış 

v~ v~ziyet alakadarlara bildiril 
mıttır. . 

1 ........................................................ . 

ve 
• •• •• 
ınonu 

Ankara, 25 - Atatürkün lstan· 
bulu şereflendirmeleri günü yak • 
laşmış.tır. Başbakan ismet İnönü 
de Atatürkün htanbula hareke -
tinden ıonra tetkik seyahatine çı· 
kacaktır. İsmet İnönünün seyaha. 
ti bir buçuk ay sürecektir. 

GEZnlNliiDMnz 
30 Haziran Pazar günü ya· 

pılacak gezintimizde 

BAYAN LEYLA 
AZERBAYCAN 
TRUPUNU 

Beğeneceksiniz 
Resmimiz orkestra §efi 

Hamid.dir. 

§§§ 
Gezintimize iştirak etmek ve 

iyi bir gün geçirmek f ıraatını 
kaybetmeyiniz. 

++ 

• 

Bilet ve davetiyeler (Vakit 
Kütüphanesinde) verilmekte· 

\ dir. 

........ ~------------------....ı 

.......... ~---------------------------------------... 
Cüzanıa 

yakalanan 
haydut! .. 

ı ... ., 
ı 

Jlomanyalı cüzzamlıların tecrübe edild ikleri ve taarruza uğrayan Tiçilesti 
hasta hanesi 

(Yazısı 12 inci sayfamızda) 

Şükrü Kaya 
Kayserlden Anka

raya d6ndil 
Ankara, 25 - Beş yıllık endüs· 

tri (sanayi) planının tatbikine ge. 
çen sene ba,lanmı,tı. Planın bi
rinci kısmında olan Kayseri. beı 
fabrikası bitmiş ve çalışmağa baş
lamıştır. 

Fabrikayı tetkike giden lçi,Ieri 
Bakanı Şükrü Kaya işlerini biti -

rerek Ankaraya dönmüştür. lstas. 
yonda müdafaa Bakam Kazım Öz 
alp ve diğer bakanlık erkanı tara· 
fından karşılanmıştır. 

Bereketli 
yağmurlar 

Son dakikada yurdun her tara • 
fmdan gelen telgraflarda bere • 
ketli yağmurların Y-ağdığı müjde· 
ıi gelmektedir. 

i·························································· 
· Bir zenci boksörü 

Karne rayı 
Nakavt etti 

Nevyork, 26 - Amerikalı 
zenci boksör Joe Lui, eski dün
ya şampiyonu Primo Karnerayi 
nakavt etmİ§tir. · 

Çok güzel dövüşen zencı 
boksör, birinci, ikinci, uçuncü 
ve beşinci ravuntlarda egemen 
(hakim) bir maç yapmı~, dör •. 
düncü raYun~~ her iki hokı;ör 

de müsavi puvan almıt1ardır. 
Altıncı ravuntta Karnera, üç 

defa yere düş.müş, nihayet 
nakvat olmu§tur. 

SPOR yazıları-
mız 3 üncü, . 

sayıfalarmızdai . ........................................................... : 



Dün gece Ortaköy 

Ekmeksizlikten 
eziyet çekti 

.. . ' . 
: • ' J 

JI ' .f1 . -· c -ı..:.:"!<:.t.IJ ~' bir harp 
yarattllar manzarası 

Yeni Emniyet müdürü bay Sallh 
Kılıcın dikkatine -

Ekemke fiyatı bucünden itiba • 
ren bir kurut dClha yükıelmi9, on 
bir kuru, olmuttur. Francela fiya· 
tı da kırk para zamla on beı kuru
ta çıkarıJmıftır. 

Dün g~ce ıaat 8,10 da telefonu· 
muz çaldı. Telefonda asabi bir ses 
fu ..:>zleri söyledi: 
"-Burası Ortaköy.. Hiç bir 

fırın.da ekmek bulamadıiHDızdan 
ekmeksiz kaldık. Halk fırınlara 

hücum ederek ekmek istemekte • 
dir. 

Bu haberi alır almaz de:hlll bir 
muharririmizle fotoğrafçımızı Ya • 
ziyeti tesbit etmek için otomobil • 
le Ortaköye gönderdik. Mubarri • 
mizle fotoğrafçımı fırından 
ekmek almak için yıfılan balkm 
resmini aldırıDNDAk için her ne
dense savaıan bir polis memuru -
nun çıkarclıiı mil§kiilltla hayli 
uğra!tıktan sonra giiçbell resim 
alma~a ve halkın isteklerini tesbit 
etmeğe muvaffak olmutlardır. 

Hadiseyi mubarririmiz ~yle an
latıyor: 

- Ortaköyde Mehmed Eminin 
fırınının önüne vardığımız zaman 
hc:Jk caddenin yarıamı kaplamıt , 
ekı;J.Gk..Hh:~u için ujraııyordu • 
~~ın ~g~hları bombo§tu .. 

Demir kapıaınm bir kanadı kapan· 
mıf tı. Kapıda bulunan bir poliı 
memuru içeriye ıirmeie ujrqan 
halkla mücadele ediyordu. 

Bu esnada resim almak istedik. 
Bu it için umulmadık miifküli.t • 
la kartılaflık. Prizinden istifade 
etilimiz ilk dtiklcinda siıorta yan
dı. Yandaki dükk&nlıarda priz 
yoktu. Arkada bakkal Y ordanm 
dükklnına müracaat ederek pri • 
zinden bir kaç saniye ittifade et • 
mek için rica ettim. 

Fakat bubi Yordan isminde 
olan bu vatanda• her neclwe ri· 
camı reddetmek ıarabetini ı&ı • 
terdi. 

Gazete iateJinin halkm illeti ol• 
duğunu söyledim. Fakat o mlna • 
sız inadında iarar ederek bir türlü 
razı Qlmadı. Nihayet güçbeli bq. 
kabir 1.erde priz bularu resimleri 
aldık. 

Priz için çektiğimiz bu mütküli
ta maalesef vasif eaini yanlı9 anla· 
yan ve dükkancılara prizlerini 
vermemelerini tenbih ıibi ,eyler· 
le bir kaç saniyede bitecek olan 
resim alma itini on, on bet daki • 
ka uzatan, ve bu ,__lf hareketiy· 
le bir sürü halkm toplanma11DI te
min eden polis memurunun büyük 
hissesi Vlf.l"dır. 

Bir prizimizi de Jioparan l:iu po
lis memurunun maaleeef mımera· 
sını teal>it etmeğe mun.ff ak ola • 
madnn. Yalnız kendisi zayif, orta 
boylu, esmerdi. Yeni Emniyet 
Müdürümüz Bay Salih Kdıcm bu 
hususta dikkatlerini celbederiz. 

Ne ise, bu mütkülltı yendikten 
aonra etrafımda bir çok halle top • 
lan:ırak ekmeksizlikten fu tekilde 
derd yanmala bqladı1-: 

OnalcJy ilkeleai memurlana. 
dan Cend: 

- D8rt çocujwu var. Ekmek 
hulamai{ığımdan c:lola71 aç kaldık. 

Kııın havaların en dehtetli olduiu 
zamanlar bile bu hal olmamıttı ... 
Bir an Beıiktattan ekmek gel
di, fakat çaoucak bitti .. 

Pandeli oğlu Niko ismindeki 
genç: 

- Kaznadığım para ile ancak 
ekmek yeyip geçinebiliyoruz. 6 
karde!im var. Bu alqam ekmek 
almak için ıeldim .. Bir lokma bile 
bulamadım. 

Yumurtacı Muazff er: 
- Yüz dirhem ekmek alarak 

karnımı doyurmak için fırına git • 
tim, içeri girmenin imklnı yoktu • 
Baıka bir dükkana aittim, yalvar· 
dım, yakardım v~rmedi. 

Terlikçi Hüseyin: 
- Ben de ekıuek için ıeidim •. 

Fakat fırında ekmek bitti, y~ de
diler. Bunun üzerine evvelce bir 
kaç ekmek almıı olan bir ıt dam • 
dan 15 kunıp. bir kilo ek··Mk al -
dım. 

Şua: 

- Ekmek bulamadım .. Betik -
tafa kadar gittim, geldim .• Tram -
vaya ela bot yere 7,5 kurut ver -
dim. Bir kilo ekmek böJ.le 17,5 
kuruıa seldi. 

Yako: 
- Evde bet kitiyiz.. Ekmeği -

miz yok .. Nasıl döneceiimi bilmi • 
yorum. 
Fırm yanındaki bakkal Meh. 

med de fU t&zleri 86yledi: 
- Esasen Ortaköydeki fınnla • 

rm çıkardıiı ekmek Ortakaye yet· 
miyor. Bunun için evvelden bil • 
haua Betiktattan akpmlan bura
ya ekmek ıetirtilerek sablırdı • 

Fakat fiyat meHleıinden dola • 
yı Betiktat fmncılan da haraya 
ekmek ıiinclermiyorlu. Halkın 
ekmek sıkınt111 da buradan çıkı • 
yor. 

Danmek için yilrürken &nüme 
on, on iki yqmda bir çocuk ıetir· 
diler. Çocuiun atzı, çeneei, üatü 
batı kan içincl.,di. lmri David 
imit, fırından ekmek almak için 
uiratırken adamın biri diraeiiyle 
burnuna vurmUf .• 

Otomobilimiz güçbeli halkı 
yararak yola düzülebildi.. Biz gi -
derken fınncı Mehmecl F.min ıür· 
'atle dükkinın kepenklerini indir
mit, ve demir kapıımı kapatarak 
müstahkem meykiine ( !) çekil • 
mı·.~ ,.. .. 

Hakikaten aon zamanlarda but
daym bir iki kurut yükselmesi ü • 
zerine her gün, lttanbulan bilhas· 
.. Ortaköy vibi kenar maballele • 
rinde tiddetli bir ekmek bubra • 
m kendiaini göetermekte ve neti • 
cede yukarıda .,udıimm ıibi bir 
kilo ekmek bulmak için burunlar, 
ditler lmnablmakta, yahut deie • 
rinin qaiı yukarı iki miali para 
gözden çıkanlmaktadır. 

letanbulun ekser halkmm fakir 
olduğunu, ve hunlardan büyük bir 
kısmının yalnızca ekmekle karnı· 
Dl doyarduiuna a6z aaDne alır • 
aak ekmek buhranının ne kadar 
feci neticeler dofurabileceli ap • 
açık ortaya çıkar. 

:Y arm ekmek nadmun li)uele-

HABER - Alqam Postası 

Uluslararası 
Ajanslar 

konferansında 

26 HAZlnAN - 193:ı; 

Veni VugosıciV 6'8şb'a· 
kanı Stoyadinoviç 
kinıdir ve ne diyor? 

Benes söz söyledi "D : d ._ . . k J 
Prai, 25 (A.A.) - Bağlatık a· iŞ S!yasamız egışmıyece . ,, 

janslar konferanıı itlerini bitire· Belgrad, 25 - Yeni Yuıoılav- olarak girmiı, 1912 de kı•a hir "'" 
rek daiılmqbr. ya Bqbakanı ıu diyevi (beyanat) Ue, 1926 ya lt.aclar ba baluınldcıa 

Çekoslovakya dıı itleri bakanı vermiıtir: lıalmlfhr. Diıaan lnırt•mlf, clar-
Benea, delege (murahhas) lar i· "iç sıyaıadan dolayı çıkan hü · luğanu •aflaml§ ve "Dinarın kur
çin bir öğle töleni (ziyafeti) ver· kWııet buhranı, Prenı Pol'ün ı-e· tancın,, adını kazanmıtıır. Yu
mif, ve tölen sonunda bir diyev nit mikyasta temasları ve çalıtma· •oalavyanın e'onomilı ve linanıal 
(beyanat) vererek, §Öyle söyle • ları neticeainde sona ermittir. hayatı hak,ıntla birçolı eıer vs 
mittir: Yeni hükUnıet yalnıs eski hü · betkeler ya.zmıı ve 1920 de Bel· 

_Haber alıp verme ajanıalan kumetin dayandıiı partilere delil graf üniueraitaine linanıal bilgi. 
devlet adamlarının itlerini çok timdiye kadar hükUınete uzak ka~- ler prolesörü olmuıtur. E•ki racJ;. 
kolaylaıtımıaktadır. Bağlaırk a - mıt olan partilere de dayanmak- 'al lırkcuınclan ve bu fırkanın yö. 
jamlar ise ar1?Ulusal (beynelmi • tadır. Kabine uu itibariyle bir it rütim lıomifai üyainclentli. Bir
lel) yaklqmalara ve banım ko. kabineaidir. Ve berkesin el birlili· ~ tlJa 1aylau ue •on llıincilıd-
runmasına çok yardım etmitler • · ne güvenmektedir.,, namla Senato iiyai HSllmiflir. 
dir diyerek Çekoslovak hükUıne • Baıbakan bundan sonra &u Y euıig laiilıiimelinin linan• 60 
tinin dürtyanın sükilnet ve barıt buhranın yalnız dahile ait oluo hıiı •ılatiyle 6İ1'olı linaıual fed
içinde ilerlemesini istediğini söy • harici ııyuada hiç bir deiiıiklik Wrler al.,,..,tır. Bu •tııla hyın
lemit ve en ıon olarak bugün bü- mevzuubahsolmadıiını, Yuıoılav tlırlllı itleri iP,. ilıi mİl7flr dinarlık 
tün güçlüklere kartı ben yarıta yanm ıerek küçük itil&f devletle· 6ir lıretli _,,.,,..,, 134 mil70no 
inanıyorum, çünkü bu if iyi istek- ri, ve ı~lue Balkan anlqması 18Wen lııM Uelli ( uadeli) lıre· 
li devlet adamlarmm elinde bu • devletlenyle dostça münuebetle- tlUerin Uenmaine /uu., uermif, 
hınmaktadır. rinde ve Franaa ile olan ananevi emlctlı 11er,uini yiüde yirmi indir-

Türkiye 
Tuna konferansına 

girecek mi? 

bailanbsmda devam edecelini rniı ue 6il'fOlı re.imleri lıoltlırarak 
söylemittir. yllriimlerin ue itele lıöyliinlin ya. 

STOY ADINOVIÇ KiMDiR lıllnii önemli mrefle 7••nUeımif-
Bel,rat, 21 ( A.A.) - Yeni Ya· tir. (luılilletmifılr.) 

go.lau Baıbakanı B. Sıoyaclinovlç B. Sıoyadlnoulçln lmuwı ken-
23 Temmuz 1888 ele ~ia cli•ine bütün çeuenlerJe biiyiilı bir 

Yakında toplanması beklenen clofmuı, öğrenimini (lalaailinl) ıilhret ue .. ugi •ailtınttfhr. Kert
Tuna konferansı için yeniden kı- Belgrat üniver•ituintle yapmıı. tllai elıonomilı, linan•al, •oy•al ve 
mıltılar batlamııtır. Yunan Sü ba- Franıa ve lngiltereJe siya.al elw· ulcual kalkınmalar alanında yapt· 
kanınm (harbiye nazmnm), Ro· nomı' kurlarını te .. 1..1· ... :·ıı·r. 191"' -' • • b'·ru· ti la • •" ...... -. cı fmlfma ı~ u n ıar an aıı: 

maya çağrılması itini de bu yol· de PQfiç kabinesine /inan• bakanı •ayı!maktadır. 
aa anlatmaktadırlar. Atinada ÇI · -------------------------
kan hükUınet taraflısı bir gazete, 
General Kondilisin Türkiye ve y,J 
nanistanın da Tuna konfranıım1 
girmesi itini konuımak üzere, Ro · 
maya ıideceğini yazıyor. 

Romaelan gelen bir ajans ha· 

Bir Alman tarihçisi 

Kadıköy-Büy·ükada 
... 

beri ise, bu konferansm mi devrea e • 
bitirilmesi ıeklindeki yeni proje· 
den bahsederek "evveli Alman 
hükUnıeti de dahil olduğu haldP 
herkeain uyuımaıını kolaylattıra· 
cak ltir formül bulunacağını, son 
ra bir kaç büyük devletle daha 
sıla eöz baiları yapılacağını,, bil-

01!0$IDdtı 
MllAddan ~vvel kazılmış 

Bir tunel bulmağa uğraşıyor 
Bundan bir buçuk aene kadar 

evvel bir Alman elinde huluna:ı 
bir takım vesikalara dayanarak 
belediye, ve müzeler idareainden 
!zin almıt ve KadıkCSyle Bü)'ilka
da arasında mil&ddan evvel yapıl
mıı olduiunu iddia ettiii bir tü
neli bulmak için çalqmap &at· 
k&mlf h. 

fettiflerinden Danit 'in altıyol al
ımdaki evinin l>ahçeaindedir. B•l 
yolda yapblı çalqmalar da he
men netice vermiı, ve bir takım 
kubbeler, kemerler meydana çık · 

IDlfbr. 
dirmektedir. 

ceiini göz önüne alarak daha 
fazla para kazanmak kayıuıiyle 
az ekmek yapan ve halkın ekmek 
istemelerine mukabil dükkin ke • 
penklerini indirerek sinen fırmcı • 
lar halka kartı büyük bir suç itle • 
mekte oldu_ldannı bilmelidirler. 

Belediyenin en birinci vazifesi 
lialkın en mühim ııduı olan ek· 
melin her yerde halkm ihtiyacmı 
kartdayacak niabette kanuni fi· 
yatla 1&blmasmı temin etmektir. 

Çok tükür memleketimizde bir 
kıtlık yoktur. Buiday mU.ulleri • 
miz iyidir. Hattl bizi doyarcluktan 
maada, barice bile aatabiliyoruz. 

Ne lqnhulun nüfuu birdnebi • 
re çoialmlf, ne de balı. birden • 
bire büyük bir oburluk ıelmiıtir • 

latanbul fıimlan enelce nasıl 
klfi miktarda ekmek yapıyorlar • 
sa timdi de ayni miktarda ekmek 
çıkarmaia mecbur edilmelidirler. 

Halkın ııdasiyle alakadar bir 
iJte suiimmal yapılmasına kat • 
'iyen lıazı olamayız.. Bunlar tid -
detle tecziye edilmelidir. 

itte biz, bu ihtikarı meydana 
çıkarmak ve ıütunlarmnzda ilan 
ederek ilgili (ali.kadar) makam • 
larm dikkatine sermek istedik . 

Prizimizi koparıp resim çek -
memize mini olmak iıteyen bay 
memur, kendi vazifesini anlama· 
mıt olmakla kalmayıp az daha bi· 
zi de vazifemizi Y.apmaktan men • 
edecekti. . 

Almanm ·elindeki pllnlara 18-
re tünelin bqlanııcı ... 71 mG· 

Fakat Almanm elindeki para 
bittlfinden hafriyat ilerliyememi. 
ve mfllpet, menfi bir son uc elde 
Mlilememittir. 

Çekoslovakya, Romanya, Vugosıavxa 
Yunanistan, Türkiye arasında 

Bir posta birliği 
Küçük andlqma deTletleri 

ekonomik kon.eyi, (Yani Çekoa • 
lovakya, Romanya, Yugoslavya 
clevletlerinin iktiaadl ıuruı) Bük
retteki son toplant11mda Bal· 
kan andlatmaaı devletlerile kü • 

çük andlqma devletleri aruında 
bir poata birllii ıerçeklettinnek 
üzere tedbir almıttır. 

Gelecek toplanb 4 birinci tet • 
rin 193;$ te Belgratta yapılacak• 
br. 

Karanlıkta metresi sanarak 

Yanlışlıkla evli bir 
kadına saldıran 
şolör öldflrilldfl 

Aydın - Germencik' de kadın 
yüzünden bir cinayet iılenmittir. 

Bet yıldır uypmuz 1ollaradan yü 

rüyen Hicri ismindeki bir kadınla 
münasebette bulunan tof&r Tn· 
fik, evvelki gece Hicrinin evine 
gitmiıtir. KaplJI Hicrinin brd.,i 
açmıı, Tevfik henüz anlatıllQJ7.aıı 

bir sebepten dolayı sevgilisi zati· 
nederek karpsma çıkan kadflllll 

llzerine hücum etmiftir. Boiuflll'' 
sırasında yetifen kadının koca'• 
Hamid, Teıriiie yedi el atet et· 
mittir. Kurtunlardan iiçii raıtla~ 
DUf, Tevfik kaldınldıiı hutanede 
ölmüttür. 
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~! 
Fener-Güneş 

bugün ·Roman
yaya gidiyor 

Balık · istihlftkimiz 
Fenerbahçe ile Günet muhteliti 

Bükrette iki maç yapmak için bu
gün Regel Carol vapuriyle Roman
Yaya doğru hareket edeceklerdir. 

arttırmağa çalışılacak 
Ekonomi Bakanhğı 

iki Fen erli ve bir Günetli idare 
adamının riyasetinde gidecek o • 
)'Uncular şunlardır: 

bahkçllığımızın inkişafı için 
tedbirler ahyor 

Fenerbahçeden: 
Bedii, Hü.samecldin, Fazıl, Re • 

§ad, Esad, Ali Rıza, Niyazi, Fik • 
ret, Namık, Lebib. 

Güneşten: 

Nejad, Faruk, Reşad, Bambino, 
Rasih, Rebii, Salahaddin. 

F utbokularımız 2 ve 4 Tem • 
ınuzda Bükreşte Yuventus, ve C. 
F. R. klüpleriyle karşılaşacaklar· 
dır • Bu takımlar içinde Sofya • 
da yapılan Balkan kupası maçla -
rına iştirak etmiş bir çok beynel
nıilel oyuncular bulunduğuna gö • 
l"e maçların çok çetin ve heyecan· 
lı olacağı anlaşılıyor. 

Futbolcularımıza muvd.ffakı · 
Yeller dileriz. 

Eluıgarlar it:iraz ett:i 

Ökonomi Bakanlığı deniz mah · 
sullerimizden balığın son yıllarda 
komşu memleketlerde büyük bir 
rağbete mazhar olmaSI ve mem· 
leketimizin balık ihracatı için çok 
müsaid bir durumda bulunduğu· 
nu gözönüne alarak balıkcılığınu
zın inkişafı için bazı tedbirler a!· 
mağa karar vermiştir. Bunun için 
de evvela balıkcılığa devlet tara
fından gösterilebilecek kolaylık 
lar teshil edilmiştir. 

Öğrendiğimize göre bu kola•ı
lıklar arasında şunlar vardır: 

Balık resminin kaldırdmas, 

İstanbul balıkhanesinin hususi va
ziyeti ve memleketimizde en Ö· 

Sofya, 25- (A.A.) - Bulgar 
apor federasyonu, Balkan kupası tramvaydan düştü 
aonucuna itiraz etmiştir. Federas. Aynalıçeşmede oturan kebabçı 
Yon hakem tarafından kabul edil- lhıan T epebaşında 665 numaralı 
nıiyen ve habulü halinde Bulgar vatmanın idaresindeki tramvay .. 
takımını galip çıkaracak olan go- dan dütmüş, bacağından yaralan· 
lün kabul edilmemesine itiraz et· mıştır. • 
rnektedir. Denize düştüler 

Mesele arsıulusal spor f ederaı& - j Balıkçı Y ako oğlu Y a.sef bir 
Yonu tarafından tetkik edilecek • sandalla balıkhaneye gelırlerken 
tir. mezbahanın et taşıyan motörü san
------------,...,........,..~·· dala çarpmış, baba oğul denize 

~Vkaffa bele dOFmUJtUr. Etraftan yeti9en aan-

1 

araSJOdakİ 1 dalcılar tarafından Yako ile oğlu 
. kurtarılmıştır. Sandal parçalan .. 

anlaşamamazlık 
Evkaf idaresi ile belediye ara

amdaki ihtilafları halletmek için 
ıeçilen hakem heyeti şehrimize 

gelmiştir. 

Hakem heyeti Tokat saylavı 

Nazmı, Yusuf Kemal, adliye en. 
cümetıi başkanı Mıünir, Mustafa 
Şerafettinden ibarettir. 

Ayrıca bu heyette evkaf idare· 
aile belediyenin birer murahhası 

bulunacaktır. Heyetin tetkik ede· 
ceği işler su, istimlak bedelleri, 
Jnezarlıklar ve icar işleridir. 

Su ihtilafı yeni belediyeler ka
nunundan sonra meydana çıkmış· 
tır. Yeni kanu:t mucibice şehirde
ki bütün sular belediyeye ait ol -
duğu için belediye evkaftan ge • 
Çen suların varidatını istemiş
tir. 

Evkaf idaresi ise sular için ay
rıca bir gelir olmadığını, bunların 
diğer gelirler içinden çıktığını 
•öylemiştir. 

Gene yc""'İ kanun mucibince, 
belediyeler şehir dahilindeki 
b:ıezarlrkla··ı şehir dışır.a naklede
cektir. Evkaf idaresi, belediyenin 
bu işleı-i yaparken bir çok ba
kımsız asraları da mezarl•k saya· 
tak kendisine mal ettiğini söyle -
~ektedir. 

Ayrıca belediye ta··:ıfmdan 

mıttır. 

Bir iddia 
Sıraservilerde oturan Hayriye · 

nin Salahaddin isminde birisi ta • 
rafından 20 lirası dolandırılmış • 
tır. Salahaddin yakalanmıştır. 

Eşya çalmış 

Pangaltıda oturan belediye tah· 
sildarları Faiz tanımadığı Ahmed 
isminde birisi tarafından evinden 
bazı eşyasının çalındığını iddia 
ebniştir. 

Kalbi durdu 
Dün gece dokuzda Unkapam 

köprüsünden geçen seyyar şekerci 
60 yaşında Ali oğlu Dursun kalp 
sektesinden ölmüştür. 
Cep karıştırmış 

Sirkecide Ardaşın cebini ka • 
rıştıran sabıkalı Hasan yakalan • 
mıştır. . 
yangın 

Uzunyusuf mahallesinde Şük • , 
rübey sokağında oturan arabacı 
ihsanın k:lrısı Dürdane çamaşır 

yıkarken tahta perde tutuşmuşsa 
da çabuk söndürülmüştür. 

Dilenci 

nemli (mühim) balık satış yeri 
ve ihraç merkezi olması dolayısi
le Okonomi Bakanlığının burasi · 
le doğrudan doğruya alakadar ol· 
ması ve lstanbulda modern tes1 · 
satlı bir balık satış yeri kurulma
sı, balık naklinde ve itlerinde kul
lanı1an mazot, motör, ağ ipliği v .: 

tenekelerin gümrük resimlerind<
değişiklik yapılması, ordu VP 

mekteplerde asker ve talebeye ta 
ze ve konserve balık yedirilmes1, 
tuzlu ve taze balık ihracatının dü · 
zenlenmesi, bir konserve ve bahk 
gübresi fabrikası kurulması, dış 
anlaşmalarda balığa mevki veril · 
mesi, kredi ve sigorta temini .. 

Ziraat direktörü 
şehrimizde 

Tarım (ziraat) genel Direktö-

rü Abidin dün Ankaradan ıehri· 

mize gelmittir. Tarım müesses~· 

lerini gezecektir. Tarım ispekter· 
',.. .. · ( .·· ~~ttişleri) teftite başla· 

mıtlardır. 

--0-

Ruzu fazlaya satanlar
1 Buzun bir çok semtlerde gene 

bet kuruşa satıldığı anlaşılmıştır. 
Belediye huzu üç kuruştan fazla
ıya satanların teshil edilerek bildi
rilmesini istemjştir. Bunların elle· 
rindeki ruhsatnameleri geri alına· 
caktır. 

-o--

Gümrük muamelele
rinde değişiklik 
Gümrük ve inhisarlar Bakan· 

lığı 20 tondan yukarı vapurlarh 
motör ve yelkenlilerden yabam·ı 

limanlara uğrarpıyan gemilerin: 
tonilatosu ne olursa olsun hamule 
!erinin manifestoya ithali mecbu 

riyetinin kaldırılması ve kordon 
pusulasiyle mahn JZeçirilmesi için 
tetkikler yapmaktadır. Bu şekiJ 

tahakkuk ettiği takdirde büyü~ 
bir değişiklik yapılmış olacaktır. 

-o-

Yeni sebze hali 
Kerestecilerdeki yeni sebıe 

hali beş gün sonra açılıyor. Bele· 
diye, Meyvahoşta dükkan tutmuş 
o)an kabzımallara dün ikinci bi.r 
tebligat daha yapmış, 3 Haziran 
aksamına kadar dükkan ve mağa
zaİarın nıutlak boşaltılmasını bil
djrmiştir. 

Şişe 
fabrikası 

Gelecek hafta açış 
merasimi yapılıyor 

iş Bankasının kurduğu Paşa

bahçedeki yeni şişe fabrikasınd~ 
bir müddetten beri yapılmakta o
lan tecrübeler çok iyi sonunçlat• 

vermiş ve fabrikanın 1 Temmuz
da işe başlaması takarrür etmiş
tir. Fabrikanın açılıt töremil".' 
(meraaimini) Cuma günü şart 

mıza gelecek olan Okonomi Ba-
kanı Celal Bayar yapacaktır. 

3 

'ile uac, 'ile ıJolt - --- ---Son moda sakal 1 
Üç yıl kadar 

önce menıle -
.... e .ımıze de 

r;elmiş olan Hi. 
caz velil::.ti 
son zamanlar • 

du } .. -. - da 
seyahatı:ı : ıl;.tı. 

Bu arada Pari • 
se de u~rayarak Fransız Reisicüm· 
huru tarafından kabul edildi. 

Fransız gazetelerinden öğ•·eni
yoruz ki, bu ziyaret Parisin züppe 
delikanlılarına bir moda ilham et • 
miştir. Bu moda a::ayib bir sakal 
modasıdır, resimde şeklini görü • 
yoraunuz. 

Paşabahçe şişe ve cam fahri- ilim kahramanları 
k d.. nın en modern tesisat · 
ası unya . . . . Simpson yeni keşfetmiş olduğu 

lı fabrikalarından bırıdır. Fabrı· kl f 'Ik l k k ki d • oro ormu ı o ara o - ayıp a 
kayı şimdilik Fransız .. usta!ar~nı~ · kendi kendini bayılttığı zaman, 
gözcülüğü altında Turk ışçıler• bu baygınlıktan bir daha uyana. .. 
çalıştıracak, sonradan bu Fransı:r. mamak tehlikesi bulunduğunu da 
ustaları fabrikadan ayrılacaktır· bilhordu. Prt>fesör Pikard ilk at • 

Fabrikaya ilk sipariş inhisarlar mo~fere çıktığında kellesini koltu• 
idaresi tarafından yapılmıttır. ln- ğuna almıştı. 

: hisar idaresi şimdiye kadar dışa· Radyo:.!ı~n na.kiki tesirlerini~ 
rıdan almağa mecbur olduğu 'işe- bit etme!< için kollarını, gözlerini, 
leri bundan sonra burada yaptt·· hatta hay~tlarmı feda etmi§ olan 
racaktır. lnhiaar fabrikaya 1.5 doktorların sayısı pe~ çoktur. 
milyon tişe ısmarlamıttır. Son zamanlarda ise büyült bir. 

Bu modem fabrikadan önce ls· alim, içi I·Hdro • Şiyanik gaziyle 
tanbulda iptidai olarak -dört şişe dolu kapalı bir odaya girmiştir . 
fabrikası kurulmuttu. Bugün bun· Bu bilgin, köpekleri boğan gaz 
lardan yalnız bir tanesi çalqmak· miktarının, insanlara, bir zararı 
tadır. ddkunmıyacağını isbat etmek için 

---o- .... böyle büyük bir tehlikeye kendi 

U •• nvan~ liendini atllHştı. 
Denizin çok dipleri~ tlalmtıli 

tezkereleri işlerinde, okz~euhHel>azıtemer
kiizlerde zehir olmaKta'dır. Buna; 

üsküdarda 25 lira 
Ista b lda 2 lira 
İstanbul şehri iki sene evvel 

yapılan bir teşkilatla lstanıbul -
Üsküdar - Beyoğlu olmak üze • 
re üç mali kısma ayrılmış ve ar • 
tık mali işlerin ta~amen düzene 
girdiği söylenmişti. 

Fakat bunların aralarında tat· 
bikat !abasında bir - - 'c ayrılıklar 
olduğu görül.mel 

Mesela haziranda .• ıı.!kellefle -
rin vermekte olduğu vergiyi be • 
yanname ile vermek istiyenler bir 
Unvan tezkeresi almak mecburi -
yetindedirler. 

Ünvan tezkeresi biri iki ve di
ğeri yirmi beş liralık olmak üze· 
re iki kısımdır. lstanbuldan iki 

liraya alınan bir Ün'Van tezkeresi 
ayni müessese ayarında diğer bir 
yerde Üsküdarda yirmi beş liraya 
veriliyor. 

Bu şekil bir çok şikayetleri 
mucip olmaktadır. Kazanç vergi

lerinde göze çarpan bu yanlışlık • 
lar diğer vergilerde de görülmek
tedir. 

Alakadarların bu işle 
olmaları beklenmektedir. 

meşgul 

raJmen geçen ~1 iki bilgin, batmıt 
'denizaltı gemilerinde, kaçmadan -
ervel ne k~ar müddet okzk:enle 
y&§&Dabileceğini denemeğe kal • 
kıf!llışlardı. Bunlardan birisi ze • 
hh-lenme izleri belirinceye kadar 
mukavemet etmiş ve tam zama • 
nmda denemeye nihayet vermiştir. 
ikincisi ise evvela umumi felc iz· 
leri göstermiş, sonra kendinden 
tamamiyle geçinciye kadar imdat 
işareti vermemişti. Bununla be • 
raber onun da imdadına yetişile • 
rek en acı bir ölümden kurtarıl • 
mıştır. Böyle gerçekten fedakar ve 
kahraman bilgi adamları olmasay· 
dı doktorhık gibi bir çok bilgi şu· 
heleri bugünkü terakki şahikala • 
rına çıkamazdı .. 

Floryada yapı işleri 
Vali muavini Rüknettin yanın· 

da Yalova kaymakamı Şefik o1-
duğu halde dün Floryaya gitmiş, 

çah§maları gözden geçirmiştir. 
Florya ile telefon görüşmesi ha~· 
lamıştır. Elektrik bir kaç günP. k11.
dar verilecektir. Florya yolu d 1 

bu ay sonunda tamamlanacaktır. 
-o-

Halkevi temsil 
şubesi için .• 

lstanbul Halkevinden: 
1 - Temsil şubemizde amatör 

olarak yetiştirilmek üzere Bayan 
ve Baylardan öğrenici (talebe} 
alınacaktır. 

•attn alınan yerlerin paralan ev .. 
kaf idaresine hala veri!;:nediği ve 
'bu işin senelerdenberi mahkeme· 
lerde "Ürün.düğü herkesce malfun • 
du~ • 

Her i!d daire bu ~uretle birbi • 
•inden bir çok paralar iater:ıekte 
~ iki tara.f ta kendiainin haklı 

Her halde )az geldiği için olacak, 
dilenciler hissedilecek derecede çoğaldı. 

sokaklarda 

Dilencilerin karsız mevsim saydıkları kışı Da· 
rülacezenin sıcak kucağında geçirdikten sonra yaz ge· 
lir gell!lez hem gezip tozmak, hem de kar mevsimi ol • 

duğundan bol bol para kazanmak için birer bahane ile 
Darülacezeden çıktıkları anlaşılıyor. 

Sonra gene ı-on zamanlarda yeni bir tip dilenciler 
pek fazla çoğaldı. Bunlar boyunlarına birer iple asıl· 
mış ufak bir kutuya beş on tane biskü,·i ,.e saire ko · 
yup mütemadiyen dükkanlara giren ve dilenen ufak 
çocuklardır. Geceleri geç vakitlere kadar bunların 
meyhane ,.e kahve köselerinde sürtmelerinin hem ah • 
laki, hem de terbiyevi, fenalıldarını saymağa lüzum 
yok. 

2 - Alınacak öğrenicilerin or 
ta okulu bitirmi, olmaları gerek
tir. 

3 - yoklama sonunda alın:ı
cak Bayanlara (15 den 30) Jiraytt 
ve Baylara (5 den 15) liraya ka· 
dar yol parası da verilecektir. 

4 - Yazılmak isteve'lkr' .... J..~ _. 

gün Cağaloğlunda Halkevi Mer 
kez Direktörlüğüne baş vurarak 
isimlerini deftere geçirtmeleri 
bildirilir. 

~!clu~unu ileri sürmektedir. Ha .. 
:eın ht-yetinin bir iki güne kadar 
l§e haş) ;yacağı söylenmektedir. 

Bu yeni türeyen dilencilerden biri de Piyer Loti 
caddesinin sonunda oturuyor· Yüzü bakılam1yacak 

kadar iğrenç olan bu dilenci, gelip geçenlere fena hal· ı j 
de musallat olmaktadır. 

Bu ufak çocuklar ekseriya ebe,·eyinleri 
dan öteye beriye gönderilntekte ve bu fena 
rüklenmektedir. 

tarafın · 
yola SÜ· 

Bunların da süratle önüne geçmek lazımdır. 



• 

Dün düşen 

Y-ıldırımlar 
Bir adami ağır 

surette yaraladı 
Bir de çocuk yaralandı, birçok 

kadınlar bayıldı 
Diin sabah yaian yafnıunı ve 1 Boyacıköyünde Yunus Ata so -

Azapkapıda bir apartmıana dü - kağında 11 numaralı Hamdinin 
ıen yıldınmı dün tafsili.tile yaz • evine de yıldırım dütmüttür. Yıl
mıttık. dırım damı deldikten sonra, miıa· 
Yağmur öğleden sonra devam fir oduının konsoluna çarpmıf, 

etmemi§, yalnız ara aıra serpittir- aynayı ve konsolu parçalamıı, 
mittir. Dün 3,5 milimetre yağmur odada oynayan sekiz yatında Ne
yağmıthr. Yağmurdan Ortaköy, cati ismindeki çocuğun bacağı da 
Fındrklı tramvay yollarını Akıa • hafif surette yaralanmııtır. 
Tayda Horhor caddesini, Kadıkö • Oaküdarda hakimiyeti milliye 
yünde iki hamamı su bumıttır. caddesinde mütekait Ragıbın ah-

Dün Azapkapıdaki apartunan • f&P bahçesi ne düten yıldmm ev -
dan baıka muhtelif yerlere de 

veli aöğüt ağacına çarpmıı, son· 
yıldırım düpnüıtür. 

ra evin içeriıine ıirmif, elektrik 
Bir yıldırım Amavutköy ın1la- kablolarını yaknuı, merdivenleri 

rma dütmüttür. Amavutköy kır 
hasara uiratmıt ve evin önündeki bekçilerinclen Oaman ıırtlar • 
elektrik ~ireiine de çarparak fin· da dolatırken, yıldırımdan bir kol 
canları kırmıttır. 

Omıana isabet etmif, bekçi ha • 
fmdan ve aol bacatmdan yara • 
)Ulllllf br. 

01111anm tedavisi jandarma • 
lar tarafından ıapıhm!, Şiıli Et • 
fal iıaıtahanea)ıe kaldırılmııtır. 

Qaman ağır ıurette yaralıdır. 

Dün geceye kadar baygın yatmıf, 
bir aralrk ifade verebilmiıtir. 

Venizelos 

Nunıoımaniye camii avluaun • 
daki ağaca da yıldırım düpnüf, 
ağacın bir Jôımmr parça)amıt • 
tır. 

Dünkii yıldırrmlardan bir çok 
kim~eler korkmuı, yıldırmılarm 
düttüiü evlerde oturanlardan 
ıbir kaç kadm bayılmrttır. 

diyorki: 
Sanlldığından çok daha 

kuvvetliyiz! savaşımız bitmedi! 
Pariıte b1rtunmakta olan Ve--t. )of l6 

nizeloı, Londrada ~ikan Mancea-
tef' Gardien ıueteai muhabirine 
ıu sözleri aöylemiıtir: 

- isyanın nasıl bittiiini bili· 
yoraunuz. B~ndan ıonra bükOmet 
tarafmdan çıkarılan temel yuaaı· 
na muhalif m•vakkat emirname· 
ler devri ba.tlamııtır. Bu emirna· 
melerle bir hamlede parliınento 

ve ayan feahedildi. Divanıharpler 
1180 Jô!i aleyhine hükümler ve~ 
ai.Gıyaben,veyahutvecaben 53 
kiti ölüm cezaıına çarpıldı. 

Çaldariı büldbneti itte bu ha· 
va içinde Yunaniıtanm temel ya· 
ıasını da değittirecek parlimento 
için seçim yaptırmaia karar ver· 
'di. 

inan hanıi yolauzluiu ıayaca· 
imı f&lttıyor. örfi idare ve aan
ıür altmda bulunan bir memleket· 
te MÇİme kalkıtmanın neye ben-

zediğini siz takdir cainiz. En tiafif 
söylenecek teY ıeçimin yolıuz ve. 
hükümsüz olduiudur. • 

Yunaniıtanda temel yuanm 
delitmeai için parlimento ile i· 
yan mecliıleri~in toplanmuiyle 
vücuda gelen mecliıi milli reyleri· 
nin bette üç ekaeriyetinin buna ta
raftar olması l&zundır. Halbuki 
Çaldaris bunlara kat'iyen ehem· 
miyet vermemektedir. 

Bütün bunlar kartnında Cüm · 
huriyetçiler pek tabii olarak aeçi
me ıirmemeğe karar verdiler, Ve 
bu terait altında seçilen parla 
mentonun kanuni bir kıymeti yok
tur. Şimdi bu parlamento rejim i
çin reyiim yaptıracaktır. 

Fakat eski Cümhuriyetçilerin 
cepheai daha yatamaktadır. Ve 
bu cephe Çaldarısin zannettijin· 
den çok sağlamdır. Savatımız da· 
ha bitmedi.,, 

·vunanistanda 

Kralcı olan Kondilisi 
taraftarları terk etti 

Davet ettiği toplantıya yalnız 
müsteşarı geldi 

Mina, 26 - Kralcı olduğunu bir Brahanis bun:.::.:..n sonra c:ümhuri • 
~ Mizı1e ve yuıaile bildirmit yetçi olacağını ilin etmittir. 

ol~ ıü bakanı Kondilisi taraftar• Pariae ıitmek için Seliniğe 
fari yalnız bırakmıtlardır. uğrayan itçi, çiftçi partisi bqka-

Bu zat, bir fırka sahibiydi. nı (fırkası reisi) Papanaatasiu 
Partisini son durum üzerine ça- Parise gidince Venizelosla görü • 
ğırml§br. U.kin davetine ancak ıemiyeceğini, çünkü buna lüzum 
fimdi :\iatefarı olan zat icM>et olmadığını aöylemiıtir. 

:atmlıılir. •ıl • llic küme ıelme- Pap:ınasiuiu demiıtir ki: 
mlftlr. - Hük4metin krallık için bat 

Şimdiye kadar kralcı olmakla vuracağı geneloy (reyiim) hiç 
tanınan methur aaylavlardaıı bir teY ifade etmiyecektir. 

HABER - Akşam PostaSI 

Dışbakanhğı 
kadrosunda 
değişiklik 

ANKARA, 25 - Dııbakaıi • 
hğmdaki terfi, tayin ve nakil • 
leri bildiriyorum: Berut bat kon· 
solosu Fahri Rıza, Berlin konaol0;
su Fuat, Londra elçiliği baıkatibi 
Muzaffer, Berlin büyük elçiliii 

batki.tibi Bedri Tahir,Peıte elçiliğ~ 
ki.tiplerinden Hasan Cevat, Tok • 
yo maslahatgüzarlığı katibi Hü 
seyin Osman, Vartova büyük el · 
çiliği katibi Faik Behçet, Tebriz 
kançları Nahit, Pariı konıoloıu 
kançları Haydar derecelerile met• 
keze nakledilmitlerdir. , 

lakenderiye bq konıoloau Ni
zamettin Adisababaya, Berut bat 
koıolosluğuna Berlin büyük elçili· 
ğinin orta elçilik müsteıarı Feri • 
dun Cemal, Berlin büyük elçiliği. 

müateıarhğına Roma büyük elçi · 
lik müıtetarı Celil Osman, Rom~ 
büyük elçiliği müsteıarhiına meT· 
kezden orta elçilik müıteıan Zek; 

Hakkı, Berlin konsolosluğuna mer. 
kezden Ali Rıza, Londra büyük e!-

çiliği bat katipliğine merkezden 
Faik Hüseyin, Viyana elçiliii ki.· 
tiplerinden Cevat Oıman Peıte el· 
çiliği katipliğine, Viyana elçiJiğ: 
katipliğine merkezden Zeki Nu · 
rettin, Pariı büyük elçi1ik ki.tip · 

}erinden Cemal Lutfı Bertin hü • 
yük elçiliği katipliğine, Pari.t bU· 
yük elçiliii katipliğine merkezden 
Siret, Tokyo maslahatgüzarlığı 
katipliğine merkezden Nurettin 
Naci, T ebriz kançlarlığına mer · 
kezden Kimil, Paria konsoloalu • 

ğunda kançlarlık itini görmek ü · 
zere Atina elçilik katiplerinden 

Mehmet Recep,, Atina el~lik ki • 
tiplijine ~erkezaen Melimet Re · 
pt tayin edimiılerdir. 

10 uncu derece memurlarından 
iktisat ve ticaret dairesinde Ab · 
dullah Zeki, dördüncü daireden 
Nurettin Naci, betinci daireden 
Mustafa, birinci daireden Cemal 
Baki ürüncü daireden Ali Hay • 

' 3' • • 

dar dokuzuncu dereceye; 11 ıncı 
derece memurlanndan Gümülcü • 
ne kançlan Arif, Peıte elçiliği kl· 
tibi Saffet, Londra elçiliii kitib1 
Hasan Nurettin, Berlin kançlan 

Nihat Refik, Banlon kançlan 
Rıza Refet, V qington elçilik kl· 
tibi Nizamettin, ikinci dairede O. 
mer L6tfi, tahakkuk daireainde 
Nuri, protokol dairesinde Kenan 
konaoloıluk İ!lerinden Kimi) Em
rüllah, levazımda Hamit Sıtkt, 

Moskova kançlan Fuat, tifredce 
Saim, umumi evrakta Ferit, Ah ~ 

durrahman onuncu dereceye; 12 
nci derece memurlanndan OrhaTJ 
11 inci dereceye yükaeltilmitler · 
dir. 

Moskova elçiliği 
Ankara 25 (A.A.) - Moskova , . 

büyük elçilijine Diyarıbekir say • 
lavı Zekai, Apaydı'ın atamını 

(tayini) Cümhur Batkanı tarafm· 
dan onaylanmııtır. 
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Eden'ln seyahatinden şu elde edildi: 

Ingiltere Italya ile 
Avrupa işlerinde 

uyuştu 
Habeşistan işinde uyuşamadı 

Habeşler Italyan notasını reddetti 

öldürülen sultan 
Romada lnailiz Bakanı Eden

le ltalyan Bqvekili Muıolininin 
dün bir ıaat kadar konuımaların· 
dan ıonra Eden ıazetecilere de· 
mittir ki: 

tana verdiği nota tiddetli biT akiı 
uyandımuıtır. 

İtalya, verdiği notada, Habe· 
f iıtanın bu hareketinden İtalya· 
nın zarara uğradığını söyledikten 

"-Avrupanın ıenel durumunu sonra, Roma hükumetinin bu me· 
etrafiyle tetkik ettikten aonra 3 sele üzerinde bütün itiraz hakları
Şubat tarihli Londra protokolu il" nı mu haf aza ettiğini bildirmekte· 
Strezada kararlqtınlan eaulara dir. 

göre çalıf11lalarmuza devam etme- Son ııelen bir habere göre, Ha· 
ğe karar verdik. beıiatan, ltalyanın verdiği nota • 

lngiliz-Alman deniz anlatma- ya karıılık (Cunna sultanlığmm 
ıı ile hava miaakı hakkında teati ötedenberi Habet malı olduğunu 
ettifimiz fikirler mucibi memnu· bildirerek notayı reddetmittir. 
niyet neticeler venniftir. Habeşlstandakl 

Habetistan meaeleaine ıelin· biricik müslüman 
ce: iki taraf noktai nazarını bil- sultanı zehlrlenml• 
dirdi. Habqistan hakkınd~ lnıi~- Habetistan tarafından el konan 
tere tarafından ltalyaya hıç bı? Cimma ıultanlığmın ölen ıultanı 
teklif yapılmadıiı için bu mesele- Ebu Caferin bir ağulanma (zehir· 
ye dair herhangi bir karar veril- lenme) neticeainde öldüğü zanne
medi. Bununla beraber, Habeıia· dilmektedir. 
tanda arazi durumu hiç bir deii-

tikliğe uiramıyacaktır. 

Bundan batka Anupayı alik&
dar eden bütün meseleler doıtane 
bir tekilde ıörüfiildü. Almanya
nm Uluslar Kurumuna dönmeıi 

Habetlere muarızdı. Cimma, 
Habetiıtandaki biricik iıli.m dev • 
letiydi. Sultan, Habeıiıtanm hi • 
mayeıini, ancak hanedanmı ba • 
rınchrmak tartiyle kabul eylemi! • 
ti. ı 

meHleaini mevzuubahaetmedik.,, Roma kaynaklarmdan ıelen bu 
İngiliz Bakanı Eden bu;ün öi· haber, Cimma sultanlığı toprakla -

leden .oma -.'--'ar.sJ?arieie dönerek rına t imdiye kadar ne bir Habq 
1.'lllll l§YB.rt cm-enıuruJ )le"' öır n ~fbuıu 

Fransa Bat ve Dıt bakanı Lavalle mırc 
gıİ-memit olduğunu ili.ve ediyor • 

konutmalarına devam edecek ve -------------
ltalyanm görütünü bildirecektir. 

Eden, Muıolini ile ıörüıtük· 
lerini kendi hükU\ftetine de bildir-
mittir. 

Roma, 26 -lnailiz nazırı Lord 
Edenin buraya yapbiı ziyaretten 
alınan neticeler §Öyle hulisa edile· 
bilir: 

1 -Habeıistan meselesinin ba
rıt Yoliyle halline imkin buluna • 
mamııtır. İtalya Habetistanı iyi 
bir komıu teli.le.ki etmiyor ve bu 

vaziyette Adiaababada memleke • 
tin dahili idare.ine kantacak ltal· 
yan memurları bulundurulmaamı 
iatemekted ir. Habeıiatan iıe bu • 
na razı olmüyor. 

2 - İtalya deniz silahlan me • 
selesini diplomasi yoliyle lngilte • 
re ile münakqa edecektir. 

leabmda mütehassıslar da gön· 

Komünist 
·talebenin 

Belgraddakl açllk 
grevi 

Belgrad, 26 (A.A.) - Devleti 
koruma h:ıkyeri tarafmdan Bel • 
ırada yakın "Çingeneler adum • 
da,, kapıık (mahpus) tutulmakta 
olan, albaı kadın olmak Ü%eTe 39 
kömüniıt talbe (talebe) bqka 
bir hakyerinde ıorguya çekilmele
rini sağlamak amacı ile he! gün• 
denberidir açlık grevi yapmakta • 
dırlar. 

Dün bunlardan 31 kifinin dilek• 
leri yerine getirilmitse de, öbüt 
arkadqlarının da ayni muameleyi 
ıörmelerini elde et'!lek için, gre • 
ve devam etmeğe karar vermiıler-
dir. ı 

derecektir. Pilotsuz bir 
Bu vaziyette görii!melerin Av· 

ıupaya taallGk eden noktaların· tayyare 
dan müshet, fakat Habetiatana da· Londra; 26 (A.A.) - Cumarte-
ir olan kısmından da menft netice· si ~ünkü Hava kuvvetleri hayra .. 
alındığı anlatılıyor. mmda, yalnız r:adyo dalgalariyle 

Eden Parlse kontrol edilen bir hedef uçak ıö • 
dönüyor rülecektir. -

Roma, 26 (.,\.A.) - Bugün l2 Bu uçakta 130 beygir kuvvetin-
de buradan hareket edecek olan de bir motör vardır. Uçaklar• 

Böcek yağmur:o bay Eckn Pariate duracak ve Fran- kartı koruma bataryalarınm tali .. 
sız hükUmetine Roma konuımala- kull I k D 1 • Berl:nd~n yazıldığına göre, minde anı aca tır. a ga ya 

Ren nehri üzerindeki Ruucluy • rmı izah edecektir. yım merkezinin on millik biT çef • 
ma aaatler.:e ıı · :.ren bir böcek y~ j Bay Eden, hareketinden evvel reai .içeri~inde, pilotsuz uçabil • 
muru yağmııtır. bay Suviçle son bir konutma ya • mektec:lir. Bununla beraber, içind• 

Böcekler 1::.:ut halinde aıelmif· pacaktır. pilot varmı§ gibi ayni manevralar' 
ler ve bulut halinde yere iıımitler- Habe•l ller notayı yapabilmektedir. 
dir. Yollar o katlar dolmuıtut ki, tanımadı Bu uçak timdiye kadar ıizli t11" 

gel1p gitme durmuı ve kimae ao- Habeıistanın İtalyan nüfuzu tulan yaraçlar (aletler) lüt•İll: 
kala çrkamamıftr. albnda bulunan Cinma ıultanlığını de bulunuyoTdu. Onun için be~ 

Nebatatın tamamen mahvolma· doirudan doiruya kendi eline al· halka gösterilec;ek, fakat uçml)'• 
undan korkuhnaktadır. ; muı hakkında İta)yaıım Habetia· caktır. 
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Yazan: KADiRCAN KAFLJ No. 45 

Kale1Je bu yapılacak hücumları beş 

Güzelliii, cazibeıi ve bunlar 
üzerine ilave olunan acemiliği, 
ncemiliğinin verdiği cazibe, onu 
daha güzel gösteriyordu. 

Sarhoşlar bile, ayılarak, ona i
yi muamele ediyordu. Adeta bir 
hanmıefendi muamelesi yapıyor -
lardı. Samiye, yarı solmuı buket
lere kadar, bütün çiçeklerini sat-

altı saat ~eciktirebilirseniz bir aksi- ::~:.ı;~k~::~: ;:~~:!:~i.ilk 
lif in önüne ~eçmiş oluruz ~~!e~~n sana.. ilk seferlik, 

Bunlardan dörclüncü ile beıır.cı kolbatı Frenk Süleyman!.4 böyle darmadağın ettiğini hayalinde gö. hiçte fena değil ... Demek ki, ma
araamdaki ~izginin en aıa.ğıdaki bağrrmıftı. rüyor, daha şimdiden yüzünde bir şallah bet lira toplaya.bildin. E • 
ııaktuına he-' -""..;i bir parma~r - Çünkü Frenk Süleyman metria· lskenderin, bir Sezarın zafer ay· ğer böyle giderae mükemmel .. 
nızla hızlıca basınız. Mihrap oldu· leri aıarak ıavaf çizgiıinden ileri· dınlığı okunuyordu. Sonra, genç kadına., bir lira 
ğu gibi ~·ava§ yan· -eri:ıe doğru ye geçmif, aanki bur!.sı kendi hah- O bu hülyalarla vakit geçirir - uzattı: 
kayacak ve bir kapı açılacakt·-. çeai, kendi çiftliği imiı gibi kolla· ken Frenk Süleyman itini haıar· .. - lıte yevmiyeniz, küçük ha-

.. , br ,ar' f Miye doj rır-t sallıya aallıya iç kalenin ka • mağa çalıııyordu. nım .. Burada alış verit, itte böyle 
ru çekili durun ki önünüzdeki a · pıaına doğru yürümüştü. Beklenen Kiliseye girmesile kendisini gü- peıindir ! 
çılacak olan botluğa dütmeyeıi - ok ve sapan taılarile top güllele • nah çıkarma odasında. bulmuı bir Samiye, müphem bir iki keli • 
niz. O boılukta dik bir merdiven rini aldırıt bile etmiyen bu adam olmu,tu. meyle teıekkür etti. Sonra, önlü • 
görecekıiniz. Merdivenin üçüncü oralar'1" ne arıyordu? Mihraba yakl&Jtr. iünü çıkardı. Şa.pkaıını , manto-
baıamaia kuvvetle basınca ıizli Frt I Süleyman batını çevir- Oraya 'diz çöktü. ıunu aldı. 
kapı tl!krar kapanacaktır. Dönütte di. K1zgın bir aeıle ıu cevabı ver- Sağ köJesinden batlıyarak içe- Doğruaunu söylemek lazım ge-
kapmm tekrar açılmaıı için de ge· di: riye doğru ırralanan mermer pli- lirse memnun değil, denemezdi. 
ne ayni basamağa kuvvetle has - - Srkı aıkıya ne sorarım? Ke - kaları saydı. Bu kadar kıaa bir zamanda bir 
man1z lazmıgeleceğini unutmayı • şif yaparım. Tam sekiz tane idi. lira kazana bil mitti. Patron ka -
ıuz. On 'basamak indikten sonra - Sana ziyan olur. - İtler iyi gidiyor. Antonyo 'be- dın, ona, "günde iki üç lira çıka -
b; : ~üzlüğe varacalumız. Burası - Orasını ben bilirim. ni aldatmıyacak. Fakat eğer al • rabilirsin ! ,, dem itti. 
doıdoğru kalenin duvarları altın • Kolbaıınm\ yanındaki bir top - datırsa vallahi fU kuyumcu moru• Böylelikle, evinin geçimini te-
dan geçer. Yanınızda bir ateş ve. çu zabiti onun kolunu çekti: ğu Kızıl Kadırganm grandi dire• min etti demekti. 
.;a ~akmak bulundurmak gerek - Ne yoraram kendini ... Bu ğine asacağnn. Sonra da kesik ba· Kendiaini buraya ıetiren ka -
değildir. Yalnız eJlerini?.i ileriye Turıut Reisin erlerir'-'endir. Kor - tını hediye olarak ıöndereceğim. dına. da tetekkür etti, kapıcıya 
doğru uzatarak yavaı yava, yü • lnnuı yoktur. Atef içinde bile Diye söylendi. da .• 
rüraünüz ve parmaklarınız nemli böyle reserler... Fakat tunları ilave etmekten Bu mutavaaut kadınla: 

~. ___ l. __ i.~·· .ı ............ tlıııcha• -.amııın ,.:ı,ırur F.renk Süleyman ıon sözleri söy· kendisini alamadı: - Ev ıahibeıine aöyli)'.elim, 
sunuz. Burası da ıizli liir pıdır. li;J~3riirümaiflii. - işin sonu a varına, de • ıana a a ehemmiyetli itler ver _ 
Orada bekleyin. Ben çok ıeçme - Şimdi daha hızlanmı§h. diiimi yaparım ama, bundan ne ain ! _ Dediler. 
den ve ilk fırvtta orada buluna· Kenardaki dükkan ve evlerin çıkar? Moruğun ölümü reiaimizi _Nasıl daha ehemmiyetli İ§ • 
rak açacağım. Ondan aonraıını ha çatıları albna geçti. Bu ıırada bize bağıılatır mı? ler? 
na bırakın. Beraberce iti bitiririz. kalenin yükıek mazgallarından Damarlarındaki kan biran ao • - Canım, 0 bilir .. Hele sen bir 
Yalnız Amiralinize tekrar rica e • ahlan bet ok vıılıyarak onun ba - ğur gibi oldu. kere kapı aç .. 
der de kaleye bu yapılacak hücum tının üstünden geçti. Kafası durdu. - Bune. bir türlü cesaret ede • 
ları bet altı saat ıeciktirebilirıe • Frenk Süleyman bir ııçrayı§ta Sonra ailkindi ve sağdan batlı- miyeceiim. 
niz bir aksiliiin önüne ıeçmit 0 • biı· ka ""'ıı·n esPi-ine, sonra orıtdan yarak tatları saymağa batldı.: Mutavu1Jt kadın: ,. 
)uruz. Bana inanın ve ıüvenin. kartıki köıeye kottu. Henüz b;r - Bir... - lli.hi kızım ... Ben de eski. 
Bu bir §Övalye tözüdür ve babama ıaniyenin onda biri geçmemişti ki - iki.. den ıenin gibi ııkılganın biriy • 
fena1ık yapmayınız. Onu ıize e • kiliaenin mermer basamakların • - Üç... dim .•. insan, sonra, öyle ııırılıyor 
manet ediyorum. Bu i•i baıkuına da göründü. - Dört... ~ :s lci .. 
açmaymız. Yalnız ıelme-ıeniz İf Yeniden on be! yirmi ok ve bir Dördüncü ile beıinci arasındaki Samiye, kapının önünde fazla 
bozulur. o kadar da sapan taşı onun bulun- çjzkinin en aıağıdaki noktas1· gevezelik etmedi. 

duğu yere ıerpildi. Fakat Frenk r.a bat parmağını daladı. Bütün Antonyo pencereye yaklaıtı. 
Kale duvarlarından otuz kırk 

aclnn kadar uzakta onun ceva.bmı 
bekliyen Frenk Süleymanı ıördü. 
Yanında birkaç arkadatı daha 
vardı. O -:ıt an kağıdın üzerine 
!U IÖzleri de yazmaktan kendini 
alamadı.: 

Süleymana bir ıey olmadı. O bir kuvvetile baıtı. 
kendi çevikliğiyle kilisenin basa- - Ah ... 
maklarını çıkmış, kabartma ha Ne oluyordu? Kalın duvarlara 
reıimlerile aüslü olan kapısından gömülmü§ gibi duran koea mih • 
geniş salonuna girmiıti. rap birdenbire kımıldadı. Duva -

F ernando uzaktan hunu gör - rın içine doğru geriledi. Bir kapı 
m\itlü. Fakat onun kilisede bir işi gibi açıldı. 

"Frenk Süleyman, kendisi aça. olabileceğini dütün.medi bile.. Frenk Süleyman gözünün önün· 
ca.ktır. Sadece bunun ke§fiçin kalenin de karanlık bir dehliz ıbuldu. 

Halbuki huna ne lüzum vardı; 
Kızıl Kadır.-ada ondan bafka bu 
dilden anlıyan yoktu ki .. 

Antonyo biraz önce yere attığı 
taıı aldı. Mektubu ona güzelce 
aardı ve bağladı. Sonra pencere • 
den batmı çıkararak yukarıya, 
••la, ıola iyice baktı. Tatı Fren'k 
Süleyma.nm hulunduiu yere dof
ru J,üyük hızla attı. 

dört yanını dolatmak istiyen gö • Kenarlara tutunarak ayağını i· 
zü pek akıncılardan biri olduğu • çeri attr. 
nu sanmııtı. Şimdi de ok ve sapan Birinci baaamağa bastı. 
yağmuru karııaında kilisenin içi- İkinci baıa.mağa in.eli. 
ne ıığınmıftı. Artrk oradan çıka • Üçüncü basamağa geldiği za • 
mazdı. Nitekim aradan birkaç da- man vücudunun bütün ağırlıiını 
kika geçtiği halde değil kendisi verdi. Kiliaeden dehlize giren cılız 
külahının kenan bile görünme.mit aydınlık yavaı yavaı küçüldü, a. 
ti. zaldı ve silindi. 

F ernando kalenin etrafına met- Mihrap biçimindeki kapının ka-

Annesini fevkalade merak edi
yordu. Onun yanına koıtu. 

Kapıcı: 

- Merak etme, kızım ! - Di· 
ye arka.undan aeılendi. Anneni 
buıün dört kere yokladım .. 

Hakikaten, annesi, eskisi gibi, 
ıakin sakin yatıyordu. Gözleri 
bir noktaya dikilmit, duruyordu. 
Samiye onu alnından öptü. Ör· 
tüsünü örttü. Sonra, tekrar soka -
ğa fırladı .. Baboısına bakmak i · 
çin hastahaneye eitti .• 

. . . . . . 
O tarihten itibcren, Samiye i

çin yepyeni bir gün batlamıftı. 
Sabahleyin, evini biraz nizama, 
intizama soktuktan ıonra, öte be
ri almaia gidiyordu. Gündüz ye
meğini hazırlıyordu.. Haıtaaına 
bakıyordu. 

risler kazan Piyale Beyin asker - panmaıından çıkan top bir ıeı 0 • 

ferini gözden geçiriyor, on daki • nu iatemckıizin, oldukça ıaratı. 
kalık zaman geçtiği halde onların Fakat kendisini çabuk toparladı.. Eğer o gün ziyaret eunıyae, 
hücuma baıladıklarını görerek Ellerini ileriye doğru uzattı. Yü- babaımt yoklamak için hastaha • 

neye koşuyordu. Babasının tedavi 
ıi bir türlü bitmiyordu. 

Doktorları~ söylediğine bakı • 
lıraa, artık bir kaç hafta geçme
den nekahat devrine giremez· 
mit .. 

İhtiyar amele, dudaklarında 
bir tebessümle kızını karşılıyor, 
iniltisini kesiyordu. Kızının ııh • 
halini ıoruyor ve karısından ma • 
lumat istiyordu. 

Bir gün, gene: 

- Evladrm... Paran yok , ne 
yapıyorsun? - Diye sordu. 

- Var, babacığım. 
- Peki amma, nasıl? 

Eski mürebbiye, baba.sma, ne • 
rede s:alı~tığını, nasıl bir iş gördü· 
ğünü anlattı. 

Bu sözleri dinlerken, Bahri ba • 
tını hazin hazin aalladı. 

- Vah, yavrum, vah .. Ben ,;;i 
böyle yerlerde çalııaaın diye mi 

t .. d' ? ye ı§tır: ım •• , 
- Ağlama, baba ... 
- Ağlamıyorum, yavrum ... 

Gözlerim ıulandı.. Nezleyim de .•• 
Baba - kız, birbirlerine uzun 

uzun baktılar. 

Samiye de, trı)kı babası gibi 
dü§ünüyordu. Haddizatında, ye • 
ni iıini, o da aıla benimsememiş
ti. Bu meyhanede, ıigara duman· 
la.rı arasında ekmek parasını çı • 
karmak, hiç te ferefle bir §ey de 
ğildi. 

Hem, ,imdi artık, ilk günün 
iıtisnai hali de kalmamıştı. Eeki • 
den ona rehberlik eBen liız cı. .. ka • 
datJarı timdi onu yüz wtü bırak
mışlardı. Bazı sarhoşlar, ona ta • 
kılmak küstahlığını gösteriyor • 
du. Bazan da, onun vasıta.ile sa
ğa ıola mektuplar göndermek i .. ti 
yorlarclr. Genç kadın, bu taaaUüt• 
lerin herbirini bi ı · 'lde atlah• 
yordu. 

Bir vaat ... 
Bir eülümıeme .. 
Meseleyi hallediyordu. 

Fazla muıallat olanlarla ran. 
devuyu uzak bir zamana atıyor • 
du. Bunun için de mefru ıebepler 
gösteriyordu. 

Ve zihnen ~u ümitteydi: 

(Devamı var)' 

,----11'.m" .. 
HABER 

r'\ k•a.m Postası 
iDARE EVt 

JSTANBUL ANKARA CADDESi 
Telgraf Adre-1: ISTANBUL llABER 
Telefon l'aı:ı: 238'1'! idare: uaıo 

···Aa·a·;t·e ... ŞART°L·A·R·i°··· ı 
Türkiye Ecnebi! 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. ! 
6 aylık 730 ., 1450 ., 
3 aylık 400 .. SOO • 
1 aylık 150 ., 300 • 

iLAN TARIFESl 
Ticaret Ullnlarmm u.tın 12,M 

Bel:nl Ulnlar 10 l..'1U1lştar. 

. ················································ Sahıbı ,,.e Ncşrıyat Müdürü: 
HASAN RASiM US 

Basıldığı yer: (\'AKIT> 1'1atbaaaa 

Frenk SüleyJnanm onu yerden 
aldrirnı görünce ppkaımı giydi .. 
Kemerini ıaktı. Kı1ıcmı düzeltti. 
Eliyle kalbini hutırarak, hi9bir 
feY olma.mıt ıibi kapıdan çıktı. 
Daracık koridorda kayboldu. 

ıururu çoğalıyordu. Demek ki bu, rümeğe batladı. Çünkü kaybedi • -------- -----
Tur.-ut Reis gibi her söylediğini lecek bir dakikası bile yoktu. rı oldukça kızdırmqtı. Öluüz ço- •·------------... 
yapan bir adam değil, bir palav • Bu sırada Dalyan Mustafa ile cuk kendi cröheg'"'ini kendisi keser. 

-35-
-Heeeyy! ... - • • 
- Hee ... yy! .. Sana 

41ft, leTent kanndaı !. 

. . ' d • racı ımıf ..... iğer arkadaşları merakla bek. mit; timdi onlar da böyle idiler. 
Fernandonun ccaareti artıyor· liyorlardı. Bütün ümitlerini Frenk Piyale Bey varun Ulu hünkirm 

du, Süleymanrn bu kurnazlğuna bai- tanını yülUeitmek, matra'.baz Fran 
söylüyo • Erteai ıün Napoli Dükaımın bin- lamıtlardı. Piyale Beyden hile re· ırz kralının ıC.:nlünü hoı etmek i . 

Piyale Be,in uatlarmda1'. bir 
leree askerle imdada geldiğini, islerini kurtarmak için kestirme çin kaleleri kupto.dursı::ı. 
onunla birlqerek PiY.ale be>:in bir çare bulama.mıı olmaları onla- (Devamı var). 
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ŞUNDAN BlLflNIOAN • 

Dü~;a~ı-~-dcirt yanından V akın tarı hten 
meraklı haberler kanlı yapraklar 

insan hayat:ı 
uzuyor 

bii surette bir yanlıtlıkla düten bu 
insanın batına, bundan ıonra bi:-

ittihat ve Terakkinin eski Çankırt katıb 
mes'ulü Cemal OQuz anlatıyor; No. 69 

Kaliforniya Tıb Cemiyetind'! 
dünyaca tanınmıt operatör Star 
Judd' ın verdiği bir konferanstan 
1935 yılında doğan çocukların 

daha uzun ömürlü olacaklarıdsr. 

kaza gelmiıtir. Gördüğü beya~ A . 
gölgebirmezartatındanibarettir. rapyan hanında alıkonulan bu 
T ata sıktığı kurıun bu tatın bh· • k • T Ü k • • · • d • • h parçasınıkoparmıı,ve tesadüfen 1 1 r un 1 arnı ıçın azırlıklar 

1935 de doğanlar yirmi yıl ön 
ce doğanlara niıbetle vasati 60 
yaşına kadar yatavacaklaı', V.! 

1944 de doğan çocukların vasati 
65 yatına kadar yafayacakları u
muluyor. 

bu pa~;ça pol.iıi.n gözüne gelmit ve yapı I rn akta .• d .• 
onu kor etmıttır. 

"Herhangi birimiz, yirmi be5 
yıl önceki insanlara nisbetle al• ı 
buçuk sene daha uzun yaşamağı 

umabiliriz,, diyorlar bunu söyli
ye'n lngiltere fen ve endüstri ara3-
tırmaları dairesi sekreteri Sir 
Frank Smit'tir. Bu adam diyor k; · 

"Tıb, mühendislik ve kimya 
dünyasındaki elde edilen yeni bil · 
gilerin tatbikatı olmasaydı, bu yıl 
İngiltere Kralının 25 nci yıldönü
müne eritenlerden on binlerce ki· 
ti ölmüt bulunacaktı, hayatın va
sati uzunluğunun daha çoğalmn 

ıı kendi kendimize iyi baktığımız
dan değildir. Daha iyi ıu tertiba
tı, daha iyi hıfzıssıhha ve ameli 
yat san'atının gittikçe daha art
mr§ ve incelmit olmasıdır.,, 

Bu suretle bugünkü fennin ha
yatı uzattığı anlaşılıyor. 

Tırnaklarını kemi
rerek t:uzakt:an 
kurtu!an köpek 
Şehirde seve seve beslediğimiz 

hayvanlardan kedi ve köpeğin n~ 
kadar büyük ve ne korkunç bi,. 
yırtıcılıkta olduğunu keıtirebilif 

misiniz? 

Yüz hakkı 
Çekoslovakyada çıkarılan ye

ni bir kanun, san'atkirların yazı
ları, ve resimleri gibi herhangi 
insanın yüzünü de meıru bir hak

la koruyor onlardan sahibinin iz 
ni olmaksızın başkasının istifade · 
sine meydan vermiyor. 

Bunu yapan cezalanacaktır. Çt- · 
koslovakyada çıkan yeni kanun. 
hiç bir fotografcının, habersizc~ 

kimsenin resmini çekmesine mü · 
ıaade etmemektedir. 

itfaiyecilerden si
nema yıldızı 

Binalar çatır çatır yanıyor ... 
Bütün itfaiye kahramanca ha

rıl harıl çalı§ıyor .. Bunu sinemada\ 

görünce, belki uydurma bir tev 
sanırsınız .. 

Belki Amerikan filmlerinin ço· 
ğu böyledir. 

Herhangi yangın filmlerinden 
bir çoğu böyledir. Ancak timdi 
Londra itfaiye şefliği bundan ıon-

raki büyük yangınların filmini 
kendisi aldırmağı düşiınmektedil'. 

Burada aktörler, tabiatiyle it· 
faiyenin kendisi olacaktır. Londra 

itfaiyesi bir sinema makinesi v~ 
film tedarik etmektedir. 

Çekilecek filmler, hem yangın 
söndürme hususunda bir derı ve 
tarihi vesika makamında olacak-

Son zamanlarda İngilterede 
bir metreye yakın denebilecek bi r tır. 
boyda korkunç bir kedi öldürül · En korkunç gürültü 
dü. 1928 - 29 senelerinde yüzler Yaşadığımız modern dünya içinde 
ce lira kıymetinde koyunu parça- çinde en korkunç gürültünün ne 
layan bir de köpek öldürülmüşEi. olduğuna dair bir çok tahminle:
Bu köpek, yanına yaklatan her- yapılmıştır. En korkunç gürültü· 
hangi insanın hemen gırtlağına nün, kaldırımlarda işletilen elek
atıhyordu. 1929 yılında nihayet trik burgusu olduğunu ıöylüyor-
yakalanarak öldürüldü. lar. 

Gene lngilterede, 1810 yılınd3 
bir yabani köpek yedi yüz koyun 

öldürmüş ve yüzlercesini de sak
lamı,tı. iki yüz kiti -ve bir çok 
kurt köpekleri tarafından yakala
nabilmiş ve vurulmuıtur. Bu müt-

hiş köpek timdi aamanla doJdu
rulmuı olarak Keıvik müzesinde· 
dir. 

1916 - 1927 yılhrı arasında 

da Amerikada böyle bir yabani 
belirmit ve bu on yıl içinde 40,00tl 
sterlinlik hayvan öldürmüıtür. Bir 

defa bir tuzağa ayaklarının ucu 
ile yakalanmış fakat tırnaklarım 

kemirmek suretiyle kurtulmuıtur. 
Daha sonra Jun Vilıon isimli 

methur bir tuzakcı, bu yabaniyi 
de yakalayıp öldürmeğe muvaff alc 
olmuıtur. 

kendi kendini kör 
et:t:i 

Halbuki tayyare kabinesi i
çersindeki gürültü hepsinden faz
la dır. 

Fen adamları bugün sıcağı öl· 
çen termometreler gibi bir' "gü· 
rültü termometreıi,, yapmıtlardır. 
Gürültünün kesafetini göstermek · 
tedir. 

.Şu "gürültü termometresi,, bef 
kadem kadar öteden bir ıılığı 

(10) rakkamiyle kaydediyor, pen
ceresi açık duran bir tren vagonu 
içinde gürültü (60) dır. bir tünel· 
deki gürültü (80) dir (Bizim tü
nelde daha çok olmak lazım ge · 
lir). Bir elektrik burgusu (90) o· 
larak gösterilmekte İ§leyen bir 
tayyare kabineıindek.i gürültü ise 
(100) dür. 

Fennin en müthit gürültü ola
rak kaydettiği top gürültüsüdür 
ki, bir ıslığın 10,000.000,000 biı · 

yüklüğündedir. Ve beı kadem ö 
tedeki bir aslanın kükremesinden 
yüz defa fazladır. 

Dünyada akla gelmedik ıeyle: 

oluyor ... • • • 
Bir Amerikan polisinin kendi ----- - --------

gözünü nasıl kaybettiğini bHiyo" 
musunuz? 

HABER 

Maltaya sürülenler içerisinde o
nar kitilik gruplar ayrılacak, bun
lar yeni ve muhtelit bir divanı harb 
tarafından muhakeme edilmek ü
zere lıtanbula sevkedilecekler .. 
Sürgünler, İstanbulda Kroker ote • 
linde kısaca istiçvab edilecek, içle· 
rinden bir kaçı serbest bırakıla • 
cak, itilafçılar ve İngilizlerce vü-

cudu muzır görülen diğerleri tek
rar Nemrud Mustafa divanı har • 
bine verilecek ve bu divanıharp • 
ten idam hükümleri alarak birer 

, birer temizlenecekler. 

Bu it parti parti yapılacak ve 
kimsenin f Üpheıi uyandırılmıya -
cak .. 

İngilizler bu planı tatbike bat • 
layarak Maltadan ilk kafileyi İı
tanbula gtinderdiler. Kafile, on 
kiıiden mürekkepti ve içlerinde 
Liziıtan meb'uıu olan arkadaıım 
Sudi de vardı. 

Sudi ile bir arkadatı lıtanbula 
gelir gelmez diğerlerinden ayrı • 
larak Arapyan hanına tıkıldılar , 
diğerleri de yalancıktan beraet e
derek serbest bırakıldılar. Arap -
yan hanında alıkonulan bu iki 
Türkün idamı için hazırlıklar ya • 
pılıyordu. Fakat tam bu sırada, 
lngilizler, hiç 1-Mowu:Ji1dcı i bb 

hadiıe kartııında kaldılar. 

Anadoluda kurulan ve istilacı
larla kurtulut ıavafına giriten u· 
luıal hükumetin İıtanbuldaki kol
ları İngilizlerin bu kanlı planla -
rının içyüzünü öğrenmit ve An • 
karayı haberdar etmitti. Büyük 
Önderden iıgal kuvvetleri ku -
mandanlığına kat'i bir ültimatom 
geldi. 

Ve İngilizler, mürettep bir plan
la imhası mukarrer olan bu va
tandatların, bir felakete uğradı 
takdirde Anadoludaki İngiliz e-

sirlerinin de ayni muameleye tabi 
tuulacaklarını bildiren bu ü!ti -
matom karııaında apıfıp kaldılar . 
~abii bir takım yurtdatlar için 
hazırlanan bu müthit suikast ha
zırlıkları derhal suya düttü. 

Bir hafta sonra lstanbula gön -
derilen kafile Maltaya iade edil -
di. 

O zamandan ıonra da lngiliz • 
ler bize pek <!okunmaya cesaret 
edemediler. Kahraman Atatürk, 
yurdu kurtarmak için cabalarken 
dütman elinde eıir kalan bu bir 
avuç Türkü unutmamı§, bizi de 
kurtarmıftı. 

Bu sıralarda benim ensemdeki 
Bu sıralarda benim ensemdeki 

mahud çıbanlar tekrar bat gös -
terdi .. Tekrar hastahaneye nakle
dildim. Doktorlar, bu sefer bayıl
tarak esaslı bir surette smeliyat 
yapmak İcab ettiğine karar verdi-
ler. 

Bu karar beni oldukça telita 
dütürdü. Gurbet elinde, ölüp kal
mak vardı. Belki bayılıp ayıla • 
mazdım. Polis, geceleyin bir mezarlık 

tan geçerken bir hıtırtı ititmiı v~ 
hemen dönerek tabancasına ıarıt 
mııtı. Karanlıkta uzakta bir be· 
yaz hayal görerek an~ızın ate§ et 
mittir. Fakat karanlıkta gayet ta-1 

ıstanbulun en c;ok satılan 

hakiki akşam gaze tesidir 

ilanlarını HABER'e 

verenle r kar ederler. 

Önce ameliyata razı olmadım .. 

1 Israr ettiler. O zaman ameliyat 
1 olmamak için bir bahane bul -

ı dum: 
- Size emni~etim yok.. Beni 

bayıltır, sonra ayıltmazsınız.. Bu geçici ve çok tatlı, saadet 
Haıtahanenin ba9 doktoru bu l•ülyalarındt.n ne onu, ne de ken -

sözlerime fena halde içerledi. Fa- ,1imi mahrum etmeğe kıyamadım. 
kat akıl hastaıı olduğum tayi ol • Ve kendisir..e üç çocuk babası ol • 
duğu için pek aldırıt etmedi. duğumu söylememeyi tercih ettirn. 

-Biz doktoruz. Bizden tüphe lngiliz kızı, uzun aylar, esraren • 
olmaz .. Doktorlar bütün insanla· 
rın sağlığı için çalışırlar. 

Bu ıefer başka bir ıey tuttur • 
dum: 

- Sizin yanınızda bir Türk 
doktoru da bulunmazsa ameliyat 
olmam. 

Haıtahaneden kamp kuman • 
danlığına telefon ettiler ve bizim
le beraber sürgün bulunan doktor 
Süleyman Numan (pata) yı çağır
dılar. 

Süleyman Numen (paf&) da 
geldikten sonra batka bir bahane 
bulamadım. Mütevekkiline ame -
liyat masasına yattım ve batımı 
kloroform maskesine uzattım. 

••• 
Gözlerimi açtığım zaman, kar • 

tımda, platin saçlı, m!lvi gözlü, 
pembe beyaz bir İngiliz dilberini 
gördüm.. Batından beyaz bonesi
ni atmıı, yanakları ate§ gibi kı • 
zarmıt, yüzüme bakıyor, minimi -
ni elleriyle suratımı tokatlıyor • 
tin 

Halinden, telaıından henimle 
çok alakadar olduğu anlatılıyor -
du. Nitekim ayıldıktan ıonra be -

nimle uzw. boylu konutmağa, 
dertletmeğe baıladı. Bu güzel İn
giliz kızının sözlerinden bir ma -
cera aradığı ve bu maceraya beni 
ortak yapmak istediği anlatılıyor
du. 

Esasen ilk falına baktığım gün
den sonra onu bana kartı daha 
yakın ve ıamimi bulmağa baıla

mıttım. Bu falcılığımdan doian 
bir sihir ve keramet eseri miydi? 

Bileklerimi ovarak beni ayılt • 
mağa çalııırken mahzun bir eda 
ile kendindeıı bahsediyordu: 

- Babam Mancisterde büyük 
birdemir fabrikasında u.ataba§ı idi. 
Üç sene evvel bir infilak netice -
sinde öldü. Annem bu acıya daya· 
r.c.madı. O da bir sene sonra bizi 
bıraktı, gitti. Biz iki kardeı kal -
dık. Erkek karde§im, benden da-
ha küçük!ür. Babamın öldüğü 
fabrikanın verdiği tazminat pa • 
raıını onun tahsiline ayırdım. O 
timdi Kembricte okuyor. Ben de 
hastabakıcı oldum, anamın, baba-

- · ı ncısım t1n11.trnak i _ · batımı 

alarak bur"v" k1'dn gcl··H.~. Da -
ha da uzaklara, daha şarka gitmek 
istiyorum ... 

- Mesela nereye? . 
- Sizin memlekete, İstanbula ... 
- lıtanbulda nasıl yat'\YKak -

sın?. 

- Gene böyle hasta bakıcı .. 
Belki de .... 

- Evet belki de •• 
- Belki bir hareme girer hanım 

olurum. 
Menekıe rengi gözlerini göz

lerimden kaçırdı. Kıpkırmızı ke • 
silmitti. Heyecanından bayıl • 
mak derecesine geldiğini f aı"kedi
ycrdum. Genç kııı: benden um -
duğu suali bekliyordu. 

giz ve harem hay&tının taba-_.··· ·.., -

ri içinde mest ve ıeri.zad yapd1 • ' 
Be11 de bu hayalperver kızın aaa .. 
detinin ir\inahıız bir)p.hidi olmak 
zevkini dt•ydum. 

••• 
ikinci ameliyattan bir ay sonra 

tekrar kampa gelince arkadaılar • 
dan bir kısmının Maltadan kaç -
mağa muvaffak olduklannı öğren· 
dim. Bundan bir iki ay evvel de 
Kırzade Mustafa ile eski Adana 
valiıi kaçmıtlardı. 

O zaman lngilizler bize karıı 
biraz tiddetli hareket etmeğe bat-

ladılar, hafta izinlerini kaldırdı -
lar, kampı kordon altına aldılar. 

Fakat bu tiddet uzun müddet d.e· 
vam etmedi. Sonra bizi yine ser.• 
beıt bırakmıtlardı. 

lkinıei ve toplu bir halde yapı .. 
lan firar hadiıesi lngilizlerin tek
rar akıllarını bqlarma getirdi. 
Bu sefer daha tiddetli tedbirler 
aldılar.. -~ 

Biz arkadaılarımızm 
ması pahasına maruz kaldığımız 
bu müıJriilitı bittabi sevinçle kar
tılıyorduk. 

• • • 
Malta tirin ve mamur bir ada

dır. Medeniyet burada iyi itle • 
mif... Her türlü konfor mevcut .. 

Adada kıt yoktur. iklimi ekseri -
yetle bahar havaıı içinde geçer. 
Yalnız yaz ayları, fazla 11çak ya
par. 

Maltızlar biri İngilizlerin, diğe 
ri katolik papasların olımak üze
re iki kuvvetin elinde esirdir .. 
ler. 

Adada papastan ve kiliseden 
çok hiç bir tey yoktur. Sokaklar-
da, köte bqlarında sık sık hiristi
yan dinine mensup azizlerin hey• 
kellerine teaadüf olunur. 

Bunların hemen hepeinin önün 
de kandiller asılıdır. Kiliselerin 
çanları gece gündüz faıılnaız ıu• 
rette çalar. Her kilisenin bir (yev
mi mahsus) u vardır. O gün bütün 
halk toplanır, dualar edilir, çal • 
gılar çalınır, oynanır .. Bu ayinler, 
büyük köy düğünlerine benzer. 

• 
MaltaJa ailelerimizden uzak • 

ta, tam bir kürek mahkumu haya-

tı sürüyorduk .. Ailelerimizi yanı • 
mıza ıetirtmek husuıundaki te
tebbüılerİiniz iyi bir netice ver • 
memiıti .. Yalnız, her nedense Hü· 

seyin Cahidin ailesinin ıelmesine 
müsaade \ crilmiıti. 

lıtanbuldan hareket edeceiİ• 
miz ıün avukatların, ermeni ter• 
cümanm, hatti o meıhur K 8,.,+cl1 

Benetin v:ıidleri ne olmuttu? Hani 
)~apacakları tetebbüsler neticesin • 
de beni on beı gün içinde tekrar 
geri aldıracaklardı?. Hani ailemi 
arkamdan ıöndereceklerdi?. 

<Devamı varı 



Macaıır - ı Kartal Oğu larını e 
Haydutı~~-arasında ARNA VUTILUKT'~" 

Ikinci eıc.ıo .. e kazandım. Kazan
dıklarımı cebime koymuyordum. 
Dördüncü, beıinci altıncı, elleri 

hep ben kazandım. Terlemeie bat
!ıyordum. Bir haydutla kumar oy• 
nama.k ve boyuna kazanmak ne 
müthit bir itti. Yedinci elde ae~e 
kazamnayayım mı? Önümde da • 
ha §imdiden 20 ıer florinlik bir 
yığın birikmitti. Büz gibi bir ter 
aırtnndan aıağıya akıyordu. Ne o
lurdu Preşburg kumarhanelerinde 
de böyle bir ıanaım olsaydı! "A • 
man Allahım bu ıef er hana kaybet 
tir.,. diye dualar ederek bütün ka· 
za.ndıklarımı yeniden kağıdın üı -
tüne koydum. Nafile; sekizinciyi 
de kazandım. Daha timdiden ken
dimi ölmüı tanıyordum. Haydut 
ıülerek; 

- Benim yiiit koca dayım; her 
halde ıen atkta taliıizıindir. Çün

kü kumrda kaza.nan aıkta kaybe • 
der dedikdten ıonra, gözlerini çe -
virerek Kontese manalı manalı 
baktı. 

Benim bütün a.za.m tirtir titriyor 
"du. Dokuzuncu eli de oynadık. Ge
ne ka.zandrrn. 

Haydut elini masaya vurarak: 
- Koca dayı, böyle gidene ben 

bütün Bihar vilayetini kaybedece -
ğiın! 

Dedikten sonra önünde artakal· 
mıt paralan topladı. Ben de tit· 
riyerek kendiıine kazanını§ oldu· 
tmn paraları geri vermeği teklif 
ettim. Haydut kızdı: 

- Sen beni ne sanıyoraun? Pa
ralarını topla yolaa kapı dııarı 
ederim ha! 

.A.--·• Atl .. bw"" \, P.•ra.la~t 4in 
r\ıs4yapacaktmı? Bunlar kimbilh
kimin canına kıyılarak ele geçi • 
rilırrıİ§tİ ve bu ıef er de benim za -
vaUr canıma dokunarak geriye 
alınacaktı. Hepaini toplıyarak zi • 
ıanlara verdim. Verir vermez df' 
yapnııı olduğum deliliği anladım. 
Demek ki paralara tenezzül et -
memek suretile kendimin zengin 
bir adam olduğumu an1atmııtım. 

Ziganlar hemen etrafıma ütü~e 
rek sevdiğim ıarkmın adını ıordu
Jar. Ben de Konteıe hanıi prkı • 
dan hoılandığını sormak suretile 
bu İ_!ten yakamı sıyrrdrm. 

Kontes nazlanmadı. O pürüz • 
ıüz ıakrak sesile "kıt yaz Puszta 
da otrurum,, ~arkııma batladı. 
O kadar güzel, o derece kuvvetli 
ıöy)üyordu ki nerede olduğumu 
unuttum. Kendimi Budapeştedeki 
locamda ıanarak alkı,Iamağa bat 
ladrm. 
Haydutların baıı da a1kıtladı. 

Sonra Kontese öğretmek için ken
di ıarkrunı aöylemek iıtediğini an 
)attı. 

Gür ve güzel bir seale, timdi 
hatırlıyamadıjım bir türküyü ıöy
ledikten aonra gene bana döne • 
rek: 

- Haydi bakalım koca dayı 

ırra senın. 

Fena halde ııkıldım. Böyle kor· 
kunç bir yerdeı yegane bildiğim 
:CAliahaıımarladrk benim seuiz 
yuvam) tarkııını nar;ıl ıa>yliyebi • 
ı·rc1· ? ı un .. 

- Ben prkı söylemesini bil
mem ki . 

Eskiden bir opel·a parçası aöyle
.diğimi sandığım zamanlarda Kon
tes kahkahalarla güler, ıesımm 

akordauz olduğunu söylerdi. Bunu 
1bildiğim için timdi şarkı söyleme· 
le nafUe ceearet edemezdim. • 

Bu srrada Kontes bana fr;anıız
ca olarak başımı derde sokmamak 

tçin şarkı ıöylememi öğütledi. 
inadım yüzünden onun bir hakart> No. 7 - -

Türkçeye çeviren: A. EKREM 

t·~~;~m:;•n;:;~:;".;~·ıir=~z b~· Bu nördül1ün adamı erkek mi sanı-
hale ıelebı1mek ıçın böyle hır ~ ' A!j ' 
te-ıvik kafi idi. Ne yapabilirdim? ? O k d k kt • h • bz•r 
Kalbim korku oklarile delik de· qorsun. Q lll er e lr lÇ 
§İk olmuı, boğazını öldiıriicü bir k 0 l / 
dehşetin teıirile kupkuru "Allaha va ıt ev enemez 5 
ısmarladık,, ıarkııına başladım ve • 
elimden geldiği kadar söyledim. ) bütün hayatını böyle eısiz ve bo1 
Şarkının ortasına kadar Kontes: ) geçirmeğe mahkumdu. 
hiçbir ,ey yapmadı. Fakat "yal ~ Dağın doğu ve batı yarnaçl~rı-
nız aenin bağrında meı'ut olabi\i· l nı birbirinden ayıran sınıra var• 
rim,, paı·çaımda seıimi yükselt ı ' dık. Esasen muhafızlarımızın k .,. .. 
mek için kendimi zorlayınca, se • bile sınırları buraya kadardı. 
sim çatlak bir zurna gibi akord • Yanaklarım uzun uzadıya bizim 
suz çıktı; Kontes kendini tutamı• yanaklarımıza sürtüştürdükten 
yarak, bastı kahkahayı, arkasın" sonra bizden ayrıldılar. 
dan haydutlar da büyük gürültü· Hiç bir ücret ve mükafat bek.ı 
lerle güldüler. Ben de hiçbir se · 

1 
lemeksizin bizimle yedi saat yü• 

hep yokken gülmek mecburiyetini ı ~ \ rünıüfler ve kabilelerini bir kan 
duydum. ~ ı ı d~vasına karıştır~~mak için ~ü· 

Sonra tekrar danıa batladılar. ~- ı tiın yolculukta hızı korumag-ı 
""" Konte• bir türlü yorulmuyordu. ~~ ;, ı hazır bulunmuşlardı. 

Tanyeri ağarıncaya kadar dansef• t · -:i ı 
0
1200 metreden birdenbire ye· 

ti. Ancak güneş pencerelıerden ı· " .. ~~· ı şil (Şala) ovasına inen dik inişi, 
şık venneğe başladığı zaman da, \ atlarımızı yedeklerimize alarak 
haydutlara artık yorulduğunu ve yaya indik. Şala vadiıinin dört 
arabasının koıturulmaıını ıöyledi. ) yanını tepeleri karla örtülü dağ· 
itte •imdi bizim de hapı yutmamı- T. • .1 . ıı... k .. 'k il 'd . l I . lar bir duvar gibi çevirmekte · 

"$ l . . - ıranın ızcı en uayra ve mr.ızı a e geçı reımı yapar ar • .zc~-

zın •ITatl ge mıtti• lik Arnavutlukta çok yayılmaktadır. dir. 
Haydut dııarıya çıktı, arabacı Şimdi Malisörleri tetkil edeh 

ile uıaiı uyandITarak arabyı koş- Bu bağırma, dağlıların telsiz Jiryalıların hep döğmeli oldukta- yedi gruptan biri olan Dukajin· 
turdu. içeriye gelerek gidebilece • telgrafıdır. Bağırılan havadiı te- rını söylemiyor mu? )erin topraklarmda idik. Kendi .. 
ğimizi bildirdi. Hiç şüphesiz bizi peden tepeye giderek bizim blr Pate bu döğmeli adamı par- ıi de Dukajinlerden olan kılavu .. 
yolda öldürecekti. haftada aldığımız yolu bir kaç mağile göstererek : zumuz Pate bizi taş duvarlı ve 

Arabadan inerken kurduğum- ıaat içinde kateder. Korucuları - - Bu gördüğün adamı, erkek mazgallı bir kargir hanaya gö • 
dan daha büyük bir korku ile tek- mızdan Lulat bize bağırmanın mi sanıyorsun? O kadın - erkek- türdü. Burada önümüze ekmek, 
rar bindim. Beni en çok üzen şey, daima ,ifre olarak yapıldığın' tir; hiç bir vakit evlenemez!.. çorba, peynir koydular ve altımı• 
para çantamın benden almacağı - söyledi. Bu söze aklımız ermemişti. Ağ· za birer ş.ilte serdiler. 

_ı ,___... ? di • 1 :.... >I rrn ~lıı v v rt 
nt a ii 1.imn~IC1'.1 . Mesel&.~ "Ne.~ılun.:...,. Ytnce zıınız al . Bunu Ü2e- Pate yemeın.en sen_r~ .°~ -~l'-n., 
,.Haydut kendi~"' için de bir at bu "bir yabancı geldi,, demektir, rine Malda e Madha ülkesinin "kendi saçlarının vaftiz babası • 
eğerliyerek ve arabanın yanı ba • Bu ses düz bir hava çizgisi çize- yüzlerce yıllık belki de Amazon- na,, ait olduğunu ıöyledi. Maı; .. 
şmda dört nala giderek bizi ana rek 6 kilometre kadar mesafeden lar kadar eski bir adetini anlat- sörler de eski llliryalılar gibi ko.-
caddeye kadar çıkardı. Burada ititilmektedir. Ancak sözler o ka- tı. falarını u•tra ile traı ettirirler. 
şapkasını çıkardı. Bize detin say· dar uzaktan işitilmiyebilir. Malciarlar çocukları daha kü- Çocuk iki yaşına varınca yapılan 
gı gösteren bir selam verdi ve ge· Yolda giderken Müslüman h\· çükken drahomasrnı, çehiz para- ilk merasimde vaftiz b'abaaı ola-
riye döndü. ristiyan daha bir çok yol~ular bi- sını vermek şartile nişanlarla,-. cak adam makası işletir. Bizim 

Zerind şehrine gelinceye kadar ze katılmııtı. Şimdi on iki kadar Erkek evlat asıl makbul olandır. cenup vilayetlerimizde bir adet 
yaıamakta olduğuma bir türlü i · atlı ve bir çok yerde tüfeklilerle Şimdi çocuklar büyüyüp te ara· vardır. Sünnet olacak çocuğu tu· 
nanamıyorduıın. Ancak burada birlikte yürüyorduk. Atının üstün larmda evlenme olmadığı takdir- tan adama "kirve,, derler. Kir-
"ğznnı açarak Konteıe çıkıştım de dim dik duran, yakışıklı bir de, kız bakire kalmağı ahtederek velerle çocuk babası arasındi\ 
ve kendi çrlgınbğı yüzünden bjze süvarinin kolu düğmeli idi. Yu- erkeğin üstündeki evlenme bağc- sünnet münaaebetile bir çok he -
çok pahalıya malolabileeek bir nan tarihçisi Herodot ta eski ll - ru çözmeğe mecburdur. Bunda"l diyeler alınıp verilir. İşte Ar na -
belayı ıavu!turmu§ olduğumuzu k k Ih' b sonra artık er e e ısesi giye i- vutlukta da "ıaç vaftiz babası,, 
söyledim. Eğer bu haydutlar ben· d G lir, silah taııır ve eğer erkek kar· denilen adam böyle bir merasim 
d~11 korkmuaydı birçok münnse· inanıyor um. eceyarısından şa - "$ 

fak sökünceye kadar on sekiz çar- deıleri yoksa babaaınm ölümii dolayısHe akrabadan sayılır . 
b~taizlikler yapabilirlerdi. Bu ınV.· 

da• oynamak kolay iıı deg'"' Heli! üzerine topraklar kendisine ge - Gelelim biz, saç kesme mera -
naaebetaizliklerin baılıcaıını bjz "$ ~ 
yapmıfttk: Düıünün bir kere he- Ben dansetmemiş olmakla bera • çer. Ancak bü miras kendiai ö- ıimine: Çocuk hiriıtiyan ise kafa. 

ber ayakta duracak halim yokta. lünce ailesinden bir erkek evlada tasınde. istavroz biçiminde dört 
le, handa haydutlarla tanyeri a -

Kumar odasında solugu"' al<lmı. gerer. işte bu kolu döğmeli ka· parça aaç bırakılır. Eğer Müslü -
ğarıncaya kadar dansetmek ! 7 

Aıııl şans kendini şimdi göılernıe- dını biz erkek ıanmıttık. man iıe başın üç yam tra9 edile-
Ben bütün bu dertlerimi uzun 

uzdıya dökerken Kontes sözümü 
keıerek: 

- Benim sevimli Baronum uy
kun yok mu? 

Diye sordu. Canımın sıkıldığı -
nı göıterici bir surette kar!ı~ık 
verdim: 

- Hayır, yokl 
- Öyle iıe handa sonunu gt:'tİr· 
memiş olduğun ,arkıyı bitir bari. 
~ Ben uyuyacağım. 
Saat altıya doğru Arada ,·:ır· 

dık. Odasına çıkarken mtr.diven 
batında tanıdık]a .. ından üç kiş\ye 
raıtgeldi. Dün gece hatın2an ~: ~~ 
çenlerin .\ıepıini ayaküstü <.>.n~~~ı -
verdi. 

Baloya gittik. Bizim Kontes ha
lonuı• en gÜ!l'!l klldını idi ve hunu 
kendi de biliyordu. Hiç dautı·:: -
mediğine b.:.kılırsa, oraya güz<?JJi· 
ğini göstermekten başka niçin gel 
mi! olabilirdi? 

Dansa kaldrrmağa gelenlere 
çok yorgun olduğunu söylüyordu. 
Yorgun olduğuna doğrusu hen de 

1i idi. Masaların birinde LanslCne Bu kötü ve manasız adet yü· rek tepede bir müselles bırakıl-
oynanıyordu. zünden zavallı evlenme~ğe v~ maktadır. 

- Bana lutfen yer verin, deh • 
şetli şansım var! ... 

Amanın, ne de ıans? ! .. Tasta· 
mam bin florin kaybettim .. Yolda 
ise, ben ondan kaçtıkça, şana pe
şimden kovale.ı:rnştı. 

Bundan altı ay sonra, elime biı· 
gazete geçti. Resmi tebliğler sü -
tununda, (çünkü ben gazetenin 
başka taraflarını okumam) Seg . 

ged divaniharbince idama mah -
kUm edilen meşhur haydut Josef 
F eketenin asılmış olduğunu oku -
dum .. 

Bu alakaya değer gazeteyi ma
dam Stefi Repeye götürerek ha -
vadisi okudum. idam sözlerini bi
tirince : 

- Vah. vah, ne yazık! Öyle 
mükemmel bir dansördü ki! Çok 
acıdım doğrusu .. sözleri ağzından 
döküldü. 

Türkçeye çeviren 
Ahmet Ekrem 

Gittikleri yere ıazlannı da götürürler. 
Balkan yarım adannın çingeneleri he ryerde olduğu gibi saz v~ 

:röz a§ıkıdırlar. Çingene kemanlari;yle Arnavut curaları bir arada iyi 
tempo tutabiliyor. 
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italyan sür'at şeytanı 
ltalyan sürat ~eytanı ismini almış n lan meşhur olnmohil knşucusu Nut'o· 

lari hir kaç gün c·uı·cl, gayri resmi mahiycltr, bir koşuda saatte .12.1 ki· 
lomctre sürat lemin etnu'ğe muvaffak olmuştur. 

ltalyan koşucusunun otomobili iki mntnrlüdür. 
l'ukarıki resim hu müthiş süratte alınmış çok flÜZel bir enstantanedir. 

Kadın tayyareciler arasında 

irtifa rekoru 
Blrr llııarf'ltaı DçDnde Dkft keıre koıroOdo 

Bir haf talık rekortmen Maryse 

.ıJ Evvel~i günkü spor sayfamız 
dai meıhur Fransız kadın tayyare· 
cisi Maryse Hiloz'un kadınlar an 
sın da dünya irtifa rekorunu 11 

Son dakika 

bin 800 metreye çıkarak kırdığını 
yazmıştık. 

Halbuki bugün Avrupa gaze -
telerinden aldığımız a§ağıki ıa 
tırlardan anlatıldığı gibi, bayan 
Maryıe'nin rekortmenliği bir 
hafta bile sürmemi§, batka bir 1-
talyan kadını tarafından rekor 
tekrar kırılmıttır. 

Bu hususta Avrupa gazeteleri
nin yazdıkları satırlar tunlar -
dır: 

Meşhur kadın ltalyan tayyare· 
-cilerinden Konte• Negrone 1204.1 
metre irtilaa çıkarak kadınlar a
rcuindaki yük•eklik rekorunu kır· 

mııtır. Son defa Fransız kadın tav 
yareci•i Mary•e Hiloz'un elde et
tiği dereceyi Je bu ıuretle 16.1 
mernrre~mlf bulunmalrradrr . 

Uçuf tam bir •aat 40 dakika 

•ÜrmÜf, ve bu müddet zarfında 
hi•sedilen en' Q.fağı derecei hara • 

ret nakı• 65 olmuıtur. 

Jims Broddock 
etmiyeceğini resmen bildirmi~. dünya 
şampiyonluğu un,·am ve Şimeling 
karşılaşması etrafında yapılan bütün 
dedikoduların hoş patırtı ve balondan 
ibaret olduğunu füt,·c etmiştir. 

I 

l"ukarıki resimde Fransızların meı· 
lıur şampiyonlarından Andre Ca
zaumayou'nun, ayak üstü bir dalışını 
görüyorsunuz. Bakınız, şampiyon 

nasıl dim dik bir vaziyet almıştır. 

Gülüyordu 
fakat yenildi! 
/)ünga boks .şampiyonluğu etrafın

da son rıclen yukariki resimler ne gü· 
zeldir bakınız. 

.'Jlax Baer, Braddockla doı•üşürkcn 
rakibine lıiç ehemmiyet vermiyor ve 
mütemadiyen resimde görüldüğü gibi 
yumruk sallarken a/Qy ediyordu. Pa-

kat bu benimsememek ona koca bir dün 
ya şampiyonluğu ue lıa/kın nefretini 
kazanmaya mal oldu. 

Kii8tah<;a alay eden eski şampiııo· 
nu ıslıklarken, halk, cesurane ve ener
ji içinde dörüşen iki şampiyonu çıl

gınca alkışlıyor, teşvik ediyordu. 
Ve işte alaycı M ax hem şam • 

piyonluğu, lıcm de prcstişirıi bir arada 
böyle ka11betti. 

Kenardaki resimde yeni şanı • 
piyonun üç küçük çocuğu -
nu görüyorsunuz. Ellerinde koca boks 
eldiı·cnlerilc oynayan bu küçükler de, 

kinıbilir belki babaları (Jibi birer miis

takil 1anıpiyon olmağa nanı:et bulu· 
nuyorlar. 

Şmeling-Braddok 
D«Jınya şampDyOnDuiu DçDın 

~enlerde, Avrupa hoks tam
piyonu Alman Şimelingle bir 
müsabaka yapmak için düny!l 
boks şampiyonu Braddeckm Av 
rupaya çağırılacağını ve ihtimal 
Hamburgta karşılaşacaklarını 

yazmıttık. 

Hatta Braddock gelmezse 
belki de Max Baerin Avrupay.ıı 

Komite Alman boksörünün 

Braddock ile dünya ıampiyonlu-

ğunun mevzuu bahsolacağını bir 

müsabakaya çıkmadan evvel ko

mitenin göstereceği bir boksörle 

çarpıtması lazım geleceğini ve 

ıayet bunda galip gelirse o za· 

man Braddock ile müsabaka ya-

111 111 Şimelingle kartılatmak üzere pabileceğini pek haklı olarak ile· 

.1 ~](fi davet edileceğini ilave etmiştik. ri sürmektedir. 

~ Halbuki bütün Avrupa gazete -

~dkd~ll lerinin yazdıklarına göre, Nev-
~ ~ york boks komiteıi dünya bokı 

va~:rsmüller'in h.ekorunu kıran yüzücü G .. ... - - -f -t:b B tampiyonluğunu kazanmıt olanj 
U ıreŞ ve lUI O Braddock ile bu ünvanı elde et-

/ki gün evvel Fener-Beıiktu~ mek için çalıtan Alman Schme

A.meı·ikadan acele telgrafla Parise 
bildirdiğine göre, en·elsi gün yeni 
düny;ı ~111piyonu Braddock'un Mena· 
jer Geuld Braddock'un, 936 senesi ha
ziranına kadar, dünya şampiyonluğu 
etrafında yapılacak deriler'i kabul 

Esasen Avrupada boks yapması 

için teklif olunan yüz bin doları 

yeni ıampiyon az bulmakta ve 
teklifi kabul etmemektedir. Çün· 

kü sabık tampiyon 

velce 300,000 dolar 

Baer'e ev-

Yukarda, çok güzel 
bir plonjonunu 

gördüiünüz, fev
kahide güzel adeleli at· 

Jet, Amerikanın nıeşhur yüzücülerind en Peter Fick'tir. 
Son haftalar i~intte Amerikadan Anupaya gelen ve yeni ba~lnyan 

deniz me,·siminde yapıl:ın arsıulusal müsabakalara İltirak eden bu tanın -
-. yiiddl •rlu-zl Avrupada yaptığı müsabakalarda bir ~ok munffakı -
yetler kar.anmış ve bu arada Pariı;ıte türel yüzme havuzunda yaptı~ı bir 
müsabakada da dünyanın en meşhur yüzücüsü Coni Yaysmüllcrin rekor -
tarından birisini de kırmıştır. 

ling arasında yapılması tasavvur 
maçında balkonda iki arkadQ,f ko· 

olunan bu müsabakayı menet· mit idi. 
nuıuyorlardı: 

teklif edil· 

mittir. - Yahu mera,k ediyorum .• Bi· ___________ .:._ __________________ _ 

zim güreş ledera•yonu BaJkar.• 
Bay Ahmed •on zamanlarda h'ç 
futbol maçı kaçırmıyor. Bak gene 

gelmiı! .• 

- Bunda merak edecek ne vo-:. 
/§ çok bamt .• Son zamanlarda fut

bol maçlarında lutbolden ziyade 
~üre§ yapıyorlar ela, ondan!!! ... 

IEslkftden daha 
nvnsn vaırduR 

Gene Beşiktat Fener maçında, 

balkonda Galata•arayın yeni topu 
bırakmış mc§hur Suphisi, Anado
lu ajan•ı •por yazıcısı Salim 
Hamdiye takılıyordu: 

- Salim, bu ne iıtir. Millet bi
ribirine yapıştırıyor tekmeyi .. 

Bunlar bizim :z:amanımı:z:cla 

böyle tekme lalan atamazlardı .. 
Salim güldü ve cevap verdi: 

- O zaman daha iyi tekme a· 
tan vardı da, bunlara meydan 

kalmazdı! ... 

Denizde de Ski 

Su üzerinde Ski sporunun son :a manlarda moda olduğunu yazmıştılto 
Bu spor Fransanın "Cote d'Azur,. de nilcn sahillerinde de fevkalade rağbtl 

hulmoğa başlamıştır. 
işte bugün de çok zor l'C fazla idmana ilıtiyaç gösteren bu sporun ye· 

Bu cevaptan sonra, Suphi ıu•· ni bir enstantanesini ko11u11oruz. 
tu. · · 



Beırl§>eır cdJ tYı k\k!ıa 
ırn o ını da 

Seyahate çıkmııtı. Afrikanın. 

timdi iamini hatırhyamadığımlz 
bir memleketinde berber dükka
nına girdi. Sakalını tıraş etmeleM 
rini söyledi. 

Berber, fırçasını, usturasını ha· 
zırladrktan ıonra köpürtmek için 
sabunun üstüne .... 

Ne yapsa beğenirsiniz? Tüküı·· 

dü! 
Adamcağızın midesi bulanını!· 

tı. Hiddetle berbere sordu: 
- Bu ne i,? Tükrükle sabun 

köpürtülür mü? 
Berber, hiç oralı olmadan ce· 

vap verdi: 
-Yabancılara biz daiına böyle 

yapanz. isterseniz yerlileri tır~ 
ettiğimiz gibi yapalım. 

- Yerlileri nasıl tıra, edersi · 
rıiz? 

- Doğrudan doğr~ya yüzlerine 
tükür.ür, sonra sabunu süreriz! 

- Doktorluk çok f entı §ey de
ğil mi •.• Sabahtan akfJTna hep 
haıta insanlar ~örüyorsunuz.. 

- Yok canım canım. Sıhhatl 

yerinde adamlt'l.rt da muayene et · 
tiğimiz çohtur. 

S@ fi1l a.1 ırz lYI 
ldam edilecekti. Sabahleyin u# 

yandırdılar ve hükmü bildirdik· 
ten sonra son arzusunu sordulaı : 

- Bir şey ister misin? 
Mahkni cevap verdi: 

ses ~lYızeDDftc§JD 
Bayan Necibe sesinin fevkali· 

de güzel olduğuna inanmıttr. 

Hamdolsun radyoda garkı söyle· 
mez amma evlerine misafir geldi· 
ği zaman ilk fırsatla 9arkı söyle· 
meğe başlar. 

Geçen gece cıyak cıyak bir 
kaç şarkı söylemitti. lkram edi

len bir sigarayı içerken misafir· 
)erden bir doktora sordu: 

- Sigara acaba sesime zarar 
verir mi doktor? 

Doktor cevap verdi: 

- Hayır, bilakis çok ıçınız .. 
Sigara içerken 9arkı aöylemiyor· 
sunuz. 

s 

Köpeğin inadına çaTe! 

!Kem post~ 
yaıpaıromU 

Birinc.i sınıfta muallim talebe
ye ıordu: 

- 13 Elma var. Bunu 14 çocu

ğa müsavi surette taksim etmek 

li.zım. Ne yapmalı? Sual bira~ 
zor değil mi? 

Suale muhatap olan çocuk ce· 

vap verdi: 

- Hayır! Hiç de zor değil ! 
- Öyle mi? Peki nasıl taksim 

edersin! 

VaB<ot Y~~ l!<Daa 
Bir arkadatına dert yandı: 

- Azizim, dedi, tam iki yıl o

luyor ki karıma tek laf söyliyeme· 
diın. 

- Neden dargın mısınız? 

- Hayır! Sözünü kesmemek i-
çin .. 

<®iafaı çaıre 
- Azizim, insan hayatında gat 

yapar, budalaca bir söz söyliyeb\

lir .. O zaman yapılacak en iyi ha

reket bu iıe evvela kendimizin 

- Anneme söyler, elmaları gülmesidir. 
komposto yaptırırım! - Tevekkeli değil, sen müte· 

madiyen gülüyorsun ! 

- Taze incir yemek isterim. - Fotoğrafım bana benzesin, tabii olsun .. - Bana, yüz yıl önce mevcut olmıyan iki şey söyle .. 

- Daha taze incir çıkmadı kt. - O halde biraz sonıurtun kaynanacığım! - Siz ve ben •• 

- Zarar yok. ben beklerim ! 

Altıı çgıe IF\1ÇO n kY 
°'1 sekizinci asrın F ranaız 

muharrirlt-rinden F ontönel yüz ya 
tında gene oldukça dinç ve sağ · 

lamdı. Birgün bir kadının yere 
dütürdüğü yelpazeyi almak ıçm 

eğildiği sırada yere düşüverd i . 
Kadın onun kalkmasına yardı'TI 
ederken F ontönel özür diledi: 

- Ah! dedi, nerede seksen ya

tımdaki halim ! 

- Sizden aldığım çocuk arabasının son taksitini ver
meğe geldim. 

- Ya.. Çocuğunuz nasıl, iyi mi? 

- Doktor nasıl oldu bilmem? Karımın hıçkırığı tut
muştu. Korkut da geçsin dedi. Ben de birdenbire havaya 
tabanca attım.. 

- Çok iyi .. Askerlikte gayet iyi bir yerdeymiı .. 

tesnırn 
!Kasabnını ıresmn BaDnk vaı~o 

Zengin kasap çok hisli sanatki-

rın atölyesine girmişti. Resmini 

yaptıracaktı. Reıu.m sordu: 

Çin hastanelerinden birinde 
ddktor sabahleyin koğutları dola· 
~ıyordu. Hemşireye sordu: 

- Dün aktam kendilerine kuv- - Yalnız yüzünüz ve omuzla· 
vetli bir ilaç verdiğim üç hasta ne rınızm resmini mi y&paymı .. Yok•a 
oldu? boy mu olsun? 

- ikisi öldü. z · k d' 
Y 

' 
P k

. .. .. .. h t eogın asap cevap ver ı: - a. e ı uçuncu as a ne 
ld , - Elbette boy olıun ••. 

o u. 1 

- Onun için tehlike yok. Ver<l~ · ı Amerikadan getirttiğim bir çift 
ğiniz ilacı o içmedi. gıcır gıcır ayakkabı var ayağımda. 

Küçük Yekta biraz zayıftı!. 
Biraz toplanması için annesi ve 
babası ona balıkyağı içirmeğe 
karar verdiler. Fakat Yekta ha· 
hkyağmı içmek istemiyordu. Ba· 
bası onu razı etmek için: 
-Bahkyağından her bir kaşık 

içitinde kumbarana beş kuruş n. 
lacağım, dedi. 

Yekta razı oldu . . 
Balıkyağı tişesi boı,1ldığı za 

man kumbarayı açtılar. İçinde•~ 

Vasaılk 
Çocuk - Baba bir şey söyli

yeceğim. 

Babası - Sofrada söz söyle-
me demiştim .• Olmaz. 
Yemeği yedikten ıoora babası 

aordu: 
- Ne söyliyecektin? 
- Ağzına aldığın salatada 

Lokantada garson sordu: 
- Size ne getireyim? 
Mütteri cevap verdi : 

- Çabuk bir paravl\n getir. 
Kartıdan bir alacaklı geliyor. 

bir sürü çeyrek çıktı. Yekta sevin 
di, ellerini çırparak: 

- Ay Pe iyi! dedi, t·u para i:e 

"stediğim oyuncağı alır ,z. 

Yektaya bu para ile başka bi .. 
§İte bahkyağı aldılar! 

Mttsa'ffnır ~ce 
cç;©~lYJ~ 

Epey zamandır seyahatte o
lan eski bir dostları şerefine ziya 
fet veriyorlardı. Evin küçük çocu· 
ğuna sıkı sıkı tenbih ettiler: 

- Misafirin burnundan sakıtt 
bahsedeyim deme ! 

Çocuk bir şey anlamadan : 
- Peki! dedi. 
Misafir geldi, sofraya oturdu

lar. Çocuk, misafire dikkatle bak· 
tı, adamcağızın burnu hiç yoktu 
Hayretle babasına sordu: 

- Baba, misafirin burnundarı 
niçin bahsetme dedin, burnu hiç 
yok ki! 

- Yirmi dokuz yQ.funa girdi • 
ğim gün için bana het!iye ge'ir· 
medin .•• 

- Aman karıcığım, yirmi clo • 
kuz Ya§tna üç ıene evvel girdiğin 
zaman hediye getirmiftim ya .. 

\ Ô Hi v c ırg un n u k 
Rıhtımda bir sürü denklerin 

arasında yorgun argın bir zavall ı 

adamcağızın oturduğunu görünce 
haline acıdı. Avucuna bir yirmi 
bet kuruşluk sıkıştırdıktan sonra: 

- Çok yoruldun galiba .. 

Adam cevap verdi: 
- Ah evet! Sabahın saat altı· 

sından akşamın altısına kadar bu 
yükleri taıımak kolay mı 1 

- Hakkın var. Ne zamandan 
beri bu işi yapıyorsun? 

- Yarın baılıyacağım ! 

OB<@ırıı©>m n 
- Karıma gayet güzel iki yüzük al

dım.. 

- Mataallah! Paraya kıymı111n de
mek? 

- Yok canım .. Yüzüğün tatlan sah
teydi.. Hem kanm o zamandanberi el-

diven kullanmaktan vazgeçtiği için 
ekonomi bile yapını§ oldum. 

- Anne bak! Ne şişman adam,. 
- Parmağınla işaret etme diye sa· 

na kaç defa söyledim. 

Süimlir ıolörünün kamı fatna,ırlannı ütülüyor. · 
böcek olduğunu aöyliyecek - - Şimdi kaldırımlar üzerine mi çıkacak11nız?. 
tim! - Siz cadde ortan.na ~ıkmıyor musunuz;?, 
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Güzelliğinizi 

HABER - Af<şam Po~ta~ ... :?fi HAZlRA'S - 1935 

rp 
oldu? bozmadan ev işleri 

yapabilirsiniz! Cepheqe sevkiqat - tanklar - akıncı 
müfrezeler - tayyareler I 

iyi el losyonu ile hafif bir masaj 

Güzelliğin,. zarafetin, huzur ve 
sükunun yatağı sayılan Büyüka • 
da da, nihayet bir, muh rebe 
döndü. 

Fakat, böyle lmrb dostlar batı· 
na... Hani Büyükadada yapıl m 
gibi bir barba gönüllü gitmiyecek 
delikanh pek a2; vardır gibi geli • 

yor bana .. Eğer böyle bir asker 
kaçağı bulunursa ya aklı yoktur, 
yahut, kılıbıklığı a~ırı dereceyi 
bulmut bir evlidir. 

Neyse .. Biz batımızdan geçen 
şu gazayı anlatalım .. 

Köprüden dokuz kırk beıte 
kalkan vapurla Büyükadaya git • 
tik. Daha vapurdan çıkar çıkmaz 
harbin arifesini andıran fevkalade 
bir faaliyetle karşıalıtık. 

lstanbuldan yardımcı gönderil
mit polis müfrezeleri yollarda öte
ye beriye koşuıuyor .. Yaya kaldı
Tımlara tel ÖJ'1gÜler geriliyor .. Fa· 
kat, bu tel örgü ıizin bildiiiniz 
gibi harplerde dütman hücumu • 

yapın. nu keıınek için kullanılan dikenli 
Süpürmek, toz almak, , odayı tel örgülerden değildir. Bunlar 

Şahat görünÜ§Ü evin düzenini yerlettirmek, saçlarınızı tozla dol- bir milimetre kalnılığında idi tel
ayni derecde titizlikle korumak, dunır ve yilzünilze kirli ve bula· lerdir. Ve harb alayının geçeceği 

Ek · b şık bir görünüı verir. Bu itlerden ev kadmr için güçtür. serıya i · yollarda halkın toplanarak iz • 
k• d f d k ı k sonra daima tertemiz yıkanmak riıi için öte ın en e a arı yap· diham olmaması için sıra ile yaya 

h. d ı H lb lazımdır. Süpürge i•lerinden evvel mak zarureti ısse i ir. a uki Y kaldmmlarm kenularmda ağaç • 
ı d 1 b 1. k saç:larınızı güzelce fırçaladıktan na11 avranı acağım i ınce; §1 • ların arasına gerilmektedir. 

il kt h b f sonra bir yemeni, yahut başörtü· lıktan ve güze i en iç İr eda · iskelenin sol tarafındaki mey • 
1 k 1 k d 1 süyle sıkı sıkıya ve dıtarıda saç 

k&r ı yapıma sznn a ev İ§ eri danlıkt tanklar hazırlanıyor .. · ) b·ı· bırakmaksızın bağ]amabsınız. lf 
görü 6 1 ır. - Adaya tankları nereden °Ö • 

ı b 1 1 Y bititkten ve ellerinizle yüzünüzü • 
ıe mutfaktan U.J ıya nn: e- ki turm·· u" •ler. O canım asfalt yolla • temizce yıkadıktan, tırna arını· Y 

mek pişirmek iti güzel ıörünii§E- rm altı üıtüne gelmiştir, diyecek • 
zararlıdır. Ocaktan yahut •oba· zın içine biriken kirleri törpünü" sı'nı'z, acele etmeyı'niz.. Harpten 

l 'ucuyla ayıkladıktan sonra baıöı·· 
dan çıkan 11cak ık yüzünüzü kı- f bahsediyordum ki ağız alrşkınlığı 
zarttr, meaameleriniıi açar, hele tünüzü çözüp tarak ve baş ırçaa. 

kullanmalıaımz. ile tank dedim. Hakikatta, bunlar, pİfmekte olan yemeğin tadına 
bakmak aizi fitmanlatır. Bütün bu Haftada bir defa da yüzünü- adanın tık bayanlarını sabah, ak· 
zorlukları yenmek için mutfak İ· zü, beyadntıcı kremle uğuıturun. tam Tur yolunda dolaştıran lastik 

Bunların piyasada hazırları ve tekerlekli cicili bicili sepet araba • tine baılamadan evvel yüzünüze 
krem yerine, pudra csaı ü:ıerin· çok iyileri var. Kremler cins cins- larıdır. Hepsi tekerleklerine kadar 
den yapılmıf bir losyon sürünüz. tir. Yağlı derilere kullanılacak çeşit çeşit çiçeklerle donatılıyor .. 

kremle kuru derilere mahsus O· d k Bu losyon tebahhur eder1 deriyi Bu hazırlık devam e er en, 
serinletir ve ıeriyo pudralı bir lanlar ayrı ayrıdır. Satın alırken cepheye harıl harıl cephane nak • 

b k bu noktaya dikkat etmeniz lazım· 
yüz ıra ır. • !ediliyor. Evet; cephane: Adanın 

M f k · l · b' · 1 b dır. Ev kadını bu aöylediiiimiz k ut a •! erı ta ıatıy e uru"\ çiçek bahçelerinden aparılmış 
1 k S l k tedbirleri yapmaı;sa yüz, el ve uc arını ızartır. üs enme iate· kucak kucak karanfiellr, güller, 

di~iniz zamanlarda hususi burun kollarının güzelliğini muhafaz'l h 11 · 
6 d Ç k d k d' anıme erı ..... 

k 1 · d k' d d ı e emez. o geçme en en 1 rem erı var ır ı pu ra an evve Cephe: Yat klüp ile Splandid -
b d 1 b \ k kendinden tiksinmeğe hatlar. 

un an sürü ünce ütün ırmızı- palas •rasındaki aaha ... 
Doktor ... 

hkları gizler. lıkele batından Dadılar çam· 
Yemek pişirilirken tadına bak · lığına kadar olan saha müselli.h 

mak huyundan mümkün olduğu p-•m••-•-••••• kıt,•lar tarafından işgal edilmit .. 
kanar vazgeçmek. Hayatın neşesi Müsellah kıt'alar: Gözleri rimelli, 

Bulatık yıkamak, ufak tefek dinç olmaktır. parmaklan manikürlü, saçları 
çama§ır yıkamaları yapmak elle· H Q R M Q B • N permanatlı dekolte tuvaletler 
rinizi ve kollarınızın güzelliğini 1 içinde har biri canlı • birer bahar 
harap eder. Fakat bunun da ça- Tabletleri olan güzel bayanlar ve saçları bri 
resi var. Çamatıra ve bul•fığet yantinden parıl parıl yanan beyaz 
ba•la d vvel el v kollar Yorgun vücutları dinçle•tirir ı- ma an e e ınt ' 

1 
keten elbiseli tık baylar .. 

za zeytin yağı sürmek faydalıdır. ı·ktı"darsızlıgv 1 Ajanslar, İtalyan - Habet har .. Zeytin yağını sürdükten sonra, 
binin, Habeşistanda yağmurların .fazlasını bir bezle kurutun, itiniı 
yağma mevsimi olduğu için geri 

ve 
bitince bir el losyonu kullanın, Bel kJ• . . 
haftada bir kere de el ve kolları· gevşe ığını kaldığını yazıyorlardı. Ayni hal 

Büyijkadada.ki harb için de vu ~ nıza, beyazlatıcı kremle, gü~el 
bir masaj yapın. 

Bu cins kremler piyaıamızda 

vardır ve ucuzdurlar. Sürülmeleri 
de kolaydır. El ve kollarınızı sıcak 

giderir, yaşamak neşesin 

iade eder. Eczanelerde bulu 
nur. lstanbulda fiati 150 
Kr. Tafsilat için Galatıı Posta 

suda bol sabunla yıkarsınız, ada· ••••••••••• •• 

makıllı kuruladıktan sonra krem~ ~------------
le güzelce oğarsmız, bunu yirmi 

kutu~m 1255 

dakika kadQJ" böylece bırakır vo 
e~l: U ienıizlcni~inh:. Ellei' 
tertleıt,-ona, yafsn kremle uğus· 
turun ve bet dakika sonra ıilin . 

Göz Hekimin 
Dr. Şükrü Ertan 

BcbıAli, Ankara caddesi No. 6C 
Telefon: 22566 

Salı ıün!ePi meccııncndir .. 

Yok, e11eriniz sadece kıze.rmııaa, iıl•••••••••m•••• 

kua geldi .. 

Sabahleyin hava bulanıktı .. Va
kit vakit de yağmur çiseliyordu .. 
Onun için öğleden sonraya kadar 

hiç bir hareket görülmedi .. Yalnız 
seferberlik haıırhklarına hararet
le devam olundu. 

Saat beş .. Büyükada karakolu
nun önünde toplanan beyaz keten 
elbiıeleriyle poliıJer akıncı müf
rezeler halinde yolle.ra d iıldı • 1 
lar ve geçit Y.erlerini tuttulo.r. 

Harbi idare edecek olan erkanı 
harb heyeti ve jüri azaları Yat 
klüp önünde toplandı. Bunların 

içinde mütekaid general ve ıayın 
saylav Şükrü Naili de var. 

Bir ağacın üzerine konulmuf o· 
lan hoparlörle harbin ba§ladığı 
ilin edildi. 

Yaya kaldırımlarını doldunnu§ 
halk tabakaları da)ralandı .. Otel• 
lerin balkonlarını, pencerelerini, 
doldurmu§ olan insan kalabalığı 

üzerinde İpek mendillerden mü • 
rekkeb bayraklar göründü. Ve 
en güzel badem kremleriyle o• 

vulmu§, yumu§atılmı§ manikürlü, 
uf acık ellerden batka bir ıey ol -
mayan mitralyözlerle kartılıkh 

müthi! bir karanfil ateıi açıldı ... 

Göz gözü görmüyor •. HaTa ve yer 
al, pembe, beyaz karanfillerden 

görünmüyor Kimse ıiperde de • 
ğil.. Herkes kahraman ve herke• 
meydanda .. Hele o karanfil de • 
metlerine göğüs geren delikanlı • 

}arın cesaretine diyecek yolC .. Mü
dafaada mütemadiyen ate§ eden 
asker bayanların nitancılığına da 

parmak ısırmak lazım.. Ortalık 

çiçek, koku, kahkaha içinde ... 

itte harbin tam bu mah§eı1 ! 
anında 1-;ataryalar, tanklar cephe
ye geliyor ve harbin resmigeçit ta.· 
rafı bathyor ... 

Renk renk karanfillerden ya • 
pılmr~ kocaman bir tayyare .. için· 
de sarı saçlı güzel bir kız .. Etra • 
fa boyuna çiçekten bombalarını 

yağdırıyor .. 

Yanımda bizim gazetecilerin 
piri olan Nalbılnd oğlu Hıfı:ı du

ruyor. Tayyareyi ve kızı görünce, 
hemen mendilini çıkardı .. 

- . Ne oluyorsun, üatad?. 

- Aman birader, gaz maske • 
mizi unuttuk.. Ne olur ne olmaz 
bari ağzımı burnumu mendille tı
kayayım. 

Dilber tayayreci bizi gördü. A
cımı§ olacak ki dokun.mf.dan geç
ti. Fakat ilerido kendisini tebes· 
sümle seyreden .ıenç bir bMriye 

zabitini görünce hiddetle eğildi .. 
Ve kırmızı ateı gülünden bir gaz 
bombaeını kaldırdığı ıibi 1ıencin 
kafasına indirdi.. Tabii zavallı 
gözümüzün önünde şehid oldu ! .. 

Tayyeryi diğer bir tanncıi daha 
takib etti. Ondan sonra gene gül
lerden ve karanfillerden yapılmıt 
tık birev geçirildi.Bunu bahçıvan 

esnafının mor patlıcanları, yeşil 

snlatalıklllrı, tohuma kaçmıı ka .. 
baklan, sırıklarda ıallanan çİ• 
çekli arabası takib etti. 

Alay devam ediyor; yerdekiler .. 
le arabadakiler araam da f a51la .. 
sız çiçek ate~i devam ediyor . 

insiyaki bir aurette etrafı kok111-
yorum: 

Nefiı bir karanfil.. Etrafımda 
bu emsalıiz aavaım kahraman .. 
lan dolatıyor. Hepıi yan çıplak .• 
Fakat mahnnniyetten, hırpalan • 
maktan değil, molladan .... 

Hepsi ter, 'banıt yerine eaanı 
kokuyor .. insan böyle bir orduda 
ölünceye kadar emirberlik yapa • 
bilir. 1 

Srğmdrğunız yer çiçek sergisi.. 
Başımızı gözümüzü kaza, kader 

Jcurıunlarmdan aakınmadan dola· 
§ıyoruz ... 

Renk renk karanfiller, güller, 
ortancalar, limon çiçekleri, kırmı· 
zı renkli mnik minıolula.r, tatlı 
mavi renkli kinevyalar, rengarenk 

susamlar, kapalı gelinciği andı· 

ran rosilyalar, karanfile benzeyen 
petonyalar .. Daha bir sürü ismini 
bilmediiim çiçekler •• 

Çiç~iliğin, güzel aaıı'atlarm 
en güzeli, ve en zevkliai olduğunu 
bu minnacık ıe~i bbat ediyor. 

Bir aergiyi dolqtrken tanrdrlC 
birbayan kaJ'fımıza çrktı.. Bileği 
sarılı, kolu boynuna uıln 

- Geçmi§ olsun .• Yaralandınız 
mı?. 

-Evet, Tur yolunda ıimendi • 
ferCfen düştüm •• 

Büyükada.da §İmeıidifer •• Anla 
Clmızy:a .. Korlfu içinde tekra~ r.ı
dum: 

· - Şimen"diferden mi Clüştünüz? 
- Evet ••• 
- Hayretimi diğer bir bayan 

teakin etti: 
- Bizim buradaki §İmendiferi· 

miz kuzguni siyah bir merkeptir • 
Adanın en fazla koıan hayvam 
odur .. Bir de Marikamız vardır .• 
Ona da rağbet edenler çoktur. 

Dört ayaklı şimendiferden dü· 
§en bayana: 

-Geçmiş olıun, de.dikten son • 
ra harbin neticesini illn eclen ho • 
parlörü dinlemeğe batladım : 

- 16 nmnarah araba biriııci, 
12 numaralı ikinci, 17 numaralı 

ilçüncü 2 numarah 4 üncü, 11 un· 
maralı bet inci... Birinciye 50 lira 
ikinciye 25 lira üçüncijye 20 lira .. 
Müklfat kazananlara bayraklar 
veriliyor. • Kazananlar paTalan 
Tayyare Cemiyetine hediye etti· 
ler. 

Bir alkış tufanı .. Muzika sesleri, 
kahkahalar.. Dıtarı çıkıyorum .. 
Harb bitmif artık .. Sokaklar çi • 
çeklerden bir halı ile örtülmüş •• 
Etrafa mes,ud bir sulh havaıı hi· 
kim ... Kolları ve tfÖğüsleri çiçek • 
lerle dolu gençler kolkol dola • 
şıyorlar. 

S. A. Gökpınar 

::::::::::::::::::::::m:::::s::ı::::::m::::nm:::ı::Ü 

kır~~~ı~:.ı:::r~ini::~1~ö~~t~~~: ij Doktor H 
berlerinin bulunduğu ha,aklarla ~.~. Ali İSmaif ., 
süslü, bir öküz arabası geçerken .• 

karanfil ateşine fasıla verildi ve İİ Haydarptqa ha.tanesi berJliye 
Türk köyünün ve Türk köylüıü • müteha.,ın 

nün senbolü olan bu kafile alkı§· • Urologue - Operaleur 
lardan ıarapnellerle kartılandı . 

Babıali caddesi Meserret ote-
Önümdeki iki genç konuıuyor: - ı: 

li 88 numarada her ıün öilcden:; 
- Etraftaki kokuya bak!.. :. n sonra saat ikid~n seki7.~ kadar.·: 
- Zehirli ı:o.ı mı attılar.. :1: ...... ::···-·····························•l!••········::ii . ...... ·················~·,························ Tüylerim diken diken olmııı, l 
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==F=r=ansa cumhuriYeti içinde 
bir cumhuriyet! • 

yenı 
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Herkes maliyet fiati üzerinde 

Geçenlerde 

• 

eşya satmalıdır! 
ni (Fransız federist cümhuriyet -
leri birliği) sistemini icat etmiş 
olan yeni bir şarbayma malik · 
tir. HükUınetin aşağıdaki beyan· 
namesini köyün bütün duvarla -
rında okuyabilirsiniz: 

• 
yerın 200 metre altında 

Fransada epey de 
di kodu uyandt-, 
ran bir hadise oi
muş, garip fik;r. 
ler ileri sürdüğıi 

ve bunların tatbi
kine giriştiği için 
a a y 1 a v 1 ardau 
(m e b uslardan ), 

"Europa vasıtasiyle yerli ted

merler (tüccarlar) ve köylü i'çi
ler size, mal fiyatlarına hiç ol 
mazsa yüzde 30 vergi, tekalif. 

BİR İSY A 
IKTI 

N 
Filiber Bessonun 
parlamento tara
fından tevkifine 
karar verilmişti. 

Fakat mecliste 
hazır bulunan va 
kendisini müdah 
a için söz söyl ~-

komisyon, faiz kar ve masraf i
lave eden büyük mağaza, sendikıı 

. ~e kooperatiflerden daha ucuı 
fiyatlar verebilecektir. 

Asri ve ilmi değiş tokusun 
(mübadelenin) parası olan Eu-

Asiler lıavasız bırakı
larak qola getirildiler 

yen Besson, rey
lerin aleyhine çık 
tığını anlayınci\ 

meclisten çıkıp 

kaçmış, bir da- Yeni cümhuriyetin başkanı nıülıendis Arşe şehirlerde yol 
ha ele geçirile- cu nakliyatı için bu vasıtaları tavsiye ediyor. 

ropa, federe ve federistlerin kul

landıkları fiyatı ile maliyet fiya-

tı arasındaki farkı uzlaştıran bir 
vasıtadır. F ederist olanlar mal ve 
mahsullerini federelere safi ma
liyet fiyatına satan kişilerdir.,, 

Cizley nahiyesinin tecimer, zi· 
raat işçisi, sanatkar, mal sahiple-

N evyork, 19 Haziran 
Amerika hapishanelerinde bu

günlerde görülmemiş bir facia ce· 
reyan etmiştir. 

Amerika hapishanelerinde 
ara sıra geç.en hadişeler, başka 

ülkelerde olamaz. Ancak bugün 
.patlak veren hadisenin bir etine 
-dıtha ~erikada bile tesadüf e • 
dilememiştir. 

Kansas \'ilayetindeki Lausing 
hapishanesi PmsaJi arasında §icl -
detile tanınmıştır. Bu şiddet, içer -
ride ınzıtbatm çok sıla olmasından 
değil, fakat mahpusların çok .ığn 
bir işte, madenlerde çalışmağa 
mecbur olmalarından ileri geltr,ek 
tedir. 

Mahpuslar hergün maden kö .. 
mürü çıkarmak için gardiyanla -
rın nezareti altında takım takım 

yeraltı kuyu!arına inerler. Bun • 
lar öteki made!n ameleleri gibi i.,. 
pirtolu içkiler, fazla yemekler ve 
daha başka müıaadelerden isti -
fade edemezler ve asıl hadisenin 
ıebehi budur. Ağır hizmetlere 
mahkfun olan bu mahpuslar çe~
tikleri sefalete bir son vermek için 
isyana başvurmuşlardır. Mahpus 
lar, hallerinden birçok defalar ş.· 
kayet etmiş olmakla beraber bu • 
na kimse aldırmamıştı. 

Dün sabah saat beşte 380 kişi· 
lik bir mahpus kafilesi maden ku
yus~ına iner inmez 11 kişi olan 
gardiyanlarımn üstlerine çulJan -
mışlar, bunların ellerinden silah • 
larınr almışlardır. 

Bundan sonra elektrik kablola
rile asansör tellerini parçalamak 
içm koşmuşlar, fa.kat imdat işare
ti daha önceden verilmiş bulun -
duğu iç.in bu hareket fayda ver • 
memiştir. ı 

İşareti alan hapishane direktörü 
dişlerine kadar silahlı ve ellerin · 
de gözyaşı akıtan bombalar dolu 
gardiyanları büyük asansöre bin
dirdiği gibi ocağa indirmiştir. Beş 
gardiyan, asilerin toplanmış oldu
ğu galerinin ağızına kadar sokul
ınu,Iardll'. 

ilk sövüp saymalara rağmen 
asiler müzakereye girişmeği kabul 
etmi§ler ve ilerliyen bir gardiyana 

Gardiyanlar madene inmeğe 
hazırlanıyorlar 

ne istediklerini söylemişlerdir. 
Ancak ~"'oishane derektörlüğü 

böyle şartlara falan kulak asma· 
ğa yanaşmak istememesi,müzakere 

yi kesmiştir. Bunun üzerine de 
mahpuslar kömür vagonlarını çe
ken katırlara r.:.ahsus kocaman bit 
yığın samana ateş vermekle işe 
başlamışlardır. İdare buna da al
dırmayınca, asiler aşağıda duman 
dan boğulmamak için ateşi kendi· 
leri sön.dürmeğe mecbur olırıuşlar
dır. 

Gardiyanlar ateş edeceklerini 
söyleyince asiler de yanlarında 
rehin olarak tuttukları 11 memu
ru ilk ateşte kıtır kıtır kesecekle -
rini söylemişlerdir. Bu tehdit kar
şmnda asilerin açlıkla amana ge
tirilmesi kararı verilmiştir. An • 
cak bu isyan uzun zamandanberi 
hazırlanmıştı. Ve mahpusların 
yanında birkaç hafta yetecek ka
dar erzak vardı. Bu sebeple teh -
dit para etmemiştir. 

Aradan kırk saat geçince bugün 
sabahleyin tıaat dokuzda asiler 
yanlarında rehin olarak tuttukları 
gardiyanlardan ikisini yukarıya 
göndermişler, bunlar direktörlü • 
ğe şu dilekleri götürmüşlerdir: 

1 - Gıdanın iyileştirilmesi. 
2 - Hapishane direktörünün 

değiıtirilmesi. 
3 - Asilere ayrıca hiç bir ceza 

verilmemesi, 
Asile;· bu üç şart altında teslim l 

. . ' memııtır. 

Besson §İmdi, aşağıdaki yazıda tün kuvveti elinde toplamış dik -
bahsedilen köyde YC4amaktadır tatörüdür. 
ve Fransız hükfuneti kendisini Federist cümhuriyeti, saylav 
tevkif edememektedir. mühendisin siper topları tarafın-

Paris _ Soir gazetesinin, adeta dan buyruk altında tutulmakta -
istiklal ilan eden Cizley adlı bu dır. İnsan, böyle bir ülkeye gi

köye gönderdiği bir muhabiri, rince, damarlarındaki kanın sa • 
bu adamın ve taraftarlarının fl - vaş ıçın kaynaştığını duyuyor. 

' kirlerini oradaki tetkiklerine da- Nitekim 'aylav Filiber de Fransıı 
ya~arak şöyle anlatıyor: topraklarından kaçmak mecbu · 

Fransa ulusal toprakları içine riyetini hissedince bu yep yeni 
Andorre cümhuriyetini almışt•. cümhuriyete sığınmıştır. 
Şimdi de kaçmadan evvel f,ran· yeni cümhuriyetin tebaası 
sız parlamentosunda hiç beklen · bahtiyar görünmektedir. Esasen 
miyen müdaheleleri ve tok sözle yeni rejim de onların dileklerini 
ri ile nazarı dikkati celbeden say karşılamak için kurulmuştur. 
lav Filiber Bessonun halefi Arşe
nin zoriyle bir küçük mmtaka da· 
ha Fransızları düşünceye daldır· 
maktadır. 

Burası Niverne vilayetinde Bur · 
gonyanın sınırlarındaki Cizlev 
federist cümhuriyetidir. Yeni 
Puy Saylavı Arşe buranın şar -
bayı (belediye başkanı) ve bü -

-olacaklarını bildiriyorlardı. Ha -
pishane direktörü Mister Warren 
bu şartların hiçbirisini kabul et • 
medikten maada, telefonla asilere 
şu tebliğde bulundu: , 

- Çorba hazırdır. Haydi çıkın 
da için! Eğer çıkmcyacak olursa· 
nız bütün hava borularını tıka -
rım, hep boğulursunuz ! 

Asiler buna cevap verdiler: 
- Ölünceye kadar dayanaca -

ğız ve gardiyanlarınız da bizimle 
öleceklerdir! 

Direktör tehdidini yapmağa baş
lamış, çok geçmeden yarı boğul • 

muş mahkUmların bağırıp çığrış -
maları işitilmiştir. Bunun üzerine 

yüzlerine gaz maskelerini takan 

gardiyanlar artık halsiz kalan 

mahkumları yakalamk için ku:y,u -
ya inmişler, fazla mukavemet gör-

Bütün soysal kötülükler, hüku· 
metlerin finansal (mali) uygun -
suzluklarmdan doğar. Burada \
se kanuni para ortadan kaldırıl
mış ve yerine (sahte kanuni pa -
ra) diye yeni bir vasıta konul • 
muştur. 

Cizley köyü "U. R. F. F.,, ya-

Tanınmış tayyare desinatörü 

yüzba§ı Perseval 2300 millik mf'" 

sa/eyi 17 saatten az bir zamanda meden ?.sileri yaka!amıslardır. 
Şimdi, madeni, işler bir h~Ie koya gidip gelme uçmuıtur. Bu mesafe 
bil'mek için hiç olmazsa üç hafta 1 ngiltere ile Cezayir arasıdır· . A · 

ı ~ d A ·1 k 1 d b'' ··k dam sabah kahvaltısını CezayırdE a:ırm ır. sı er uyu ar a uyu 

1 
zararlar yapmışlar ve birçok yer • akşam çayını Londrada almı§ttr · 
leri yakmışladı. Burada tcıyyareıiyle görünüyor. 

ri, hasılı bütün ahalisi f ederedir
ler. Bunlar yalnız kendi araların 

da satın alırlar ve mallarını an· 
cak maliyet fiyatına satarlar. 

Bu rejim altında Cizleyde ha~ 
yatın gerçekten ucuzladığı te~bit 

edilmiştir. Mösyö ArşA mahal\i 
bir deneme ile federist sistemi -
nin kıymetini ve bunun genel h.t 
biki sayesinde tecimsel buhranın 
önüne geçilebileceğini isbat et .. 
mek İ&temiştir. 

Cizley feder)1t cümhuriyetinde 
bundan başka şaşılacak işler de 

yapılmıttır. Mühendis Arte ye
ni bir nakil vasıtasmı denemekte 
dir. Bu, Federatif adı verilmekte 

olan yumurta biçimindeki tekne
lerdir. Bu tekneleri taşıyacak ka· 

lın teller ayni zamanda elektrik 
cereyanını da nakleder. Bu ha~
ların inşa masrafı kilometre ba
şına 200,000 franktır. 

Bu nakil vasıtası kurulmuş ve 
işleyen öteki sistemlere benze -
memek içindir. Yer altında tünel 

ler, yer yüzünde trenler, havads 
tayyareler işliyor. Yeni cümhuri
yet ise henüz işlenmemiş olan 
ver üstünü kendine seçmekte ~ 
dir. • 

Bakın Mösyö Ar~enin taraftar

larından biri olan Paris belediye 
meclisi azası ve F. Bessonun mü
dafii Mösyö M. Sabatier ne di· 
vor: 

Arsenin zaferi üç ve;heli bir 
zaferdir. Bundan 150 yıl önce, 
onun prensipleri belki de çılgın· 
hk sayılırdı. Ancak bugün elde 
edilen neticeler bizi düşünceye! 

sürüklemektedir. 

Onun sistemi değiş toku-ş!an 
(mübadeleyi) hiç şüphesiz ko • 
laylaştırmakta büyük bir elverit
HJik Ş?Östermektedir. 

F ederist başkan yeni sınırı o
lan Velayda para bastrrmağı. 

hudutlara sınır kazıkları dikme
ği ve Averniyenin bu çok güzel 
köşesine seyyahları çekmeği dü
tünmektedir .,, 
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Çok faydah yeni bir keşif 

Sisde vapur 
kazalarının önüne 

geçiliyor! 

±222 

ı sabah G~zeteıerı 1 Metresinin para hırsı yüzünden 
ne diyorlar? • • . 

KURUN - .ff. Asım Ua, dün gağan c u z a rn a 
gağmurlardan kuraklığın önüne geç· 

:ıi~E?:';7:!~~=~~:~ yaka ı anan 
mtıhaulUe ödememi:ı ıartilc Avrupa 
fabrikalarının bayındırlık balcanlığı • 

~~11':acı'akt"',,:
11

,_':a~"!r~~===:.
1

:1:.:~ h ayd ut ! 
Berlin, 26 (A.A.) - Havu ay· j de dağılmaaınm önüne ıeçebil- .... • • 

tarından: mektedir. Yazık ki, ülkemizin IUlama ar09 • 
ları olmadığından bu imkdnlardaıa 

Bittabi bu tekilde toplanmıt o • lagdalanabilmemiz ancak havaların 
lan elektrik kuvvetleri dağılarak ve buluUarın iyiliğine bağlı kalı

Romanyada mlsklnler nastahanesl 
nın kasasını nasıl soydu ? tiddetlerini kaybetmiyeceklerin • gor. 

elen tesir kuvvetleri fevkalade ar - TAN - F. R. ATAY lrandakl Bükreşten yazılıyor: 

Berlin fizik bilginlerinin rörün
mez bir ıtık ketf ettikleri aöyleni • 
yor. Bu ıuvağm(tua) eaaıı hertz 
dalgalarının iıtenilen yönete gön • 
derilmesindedir. tacak, ve yağmur gibi, fırtına gibi ilerilik hareketlerinden f'IPka gigil • Amerikan ,polisinin makineli 

Soyaunculuk iti böyıec. bittik· 
ten eonra, herifler elde tabanca 
ıeriıin ıeriye çekilip avl\iJ'a var 
mıtlardır. Dııarıda hiç bir 19yden 
korkmayan bu müthiı ordu ile ge 
ne karıılqmıılardır. Korkunç ıu 
ratlar ımbyor, parmaksız eller 
kendilerine doğru uzanıyordu. 
Soygmıculuğu görmek için bütün 
kamp avluya toplanmıttı. 

Dalga uzunluğu 1 O santimetre
dir. 

hava bidi~eri bunun kuvvetini meainden, Poligami ,,. Muta nikdlıı tüfekleriyle karıdqan, yahut düt
bozamıyacaklar, ve parazit filin kaldırılmaauu:Uuı. din eavapları hak· man bir çetenin tüfek namlulariy-

1 kında konulan kagıtlardan, dUi, ya - le ..:;z viize ıelen birbir haydut Bu tuvağın 'mahrek çizgiıin -
den baıka bir y~rde zaptı müm· 
kün olmıyacaktır. 

Parazitlerin, fedintr denilen 
dalga dütüklüiiinün, yağmur ve 
ıiıin bu tuval üzerinde hiç bir et· 
kiai almııacaktır. 

yapamıyacak ardır. 6ann etkUertlen arıtmak için kurulan 3 "' .1 - 97 

Ayni zamanda ıözle ıörünmi • komiagondtİn bah.eden yazıaında dl- jandarmaların eline düten hiçbir 
miyen bu elektrik projektörü an. gar ld: Konilcalı 91kiya, metbm Roman· 
cak kendi mihveri iıtikametinde lraıada atılan Ueri tMlımlaro, batı yalı haydut T eodor Katanyunun 

Deniz f enerlerin~e ııık yerine 
&u hertz ıuvajlan kullanılacak ve 
ayni zamanda bunlar ıözle ı<> · 
rülmiyecektir. Bir vapur bu g•· 

va_i içinden ıeçinc:e vapur içind~ 
ki hopar)ör kaptana bulunduiu 
slJceyi bildirmit olacaktır. Ber · 
imde yapdan deneçlerin iyi sonuç 
ı.. verdifi bildirilmektedir. .. . . 

tesir yaptığına ıöre açık denizler- devletlerinin ıömürJMlcU olduğu zengin bir vurl1lJ1 ümidile geçen· 
de deniz feneri vazifesini de mü • memlekeUerü bin verUmez. lerde ujradıiı belıl kadar korkuıç 
k 1 b·ı kt" Çünldl batı nwdenigetinden olmak ve ürkünr bir vaziyete dütmemiı-

emme surette söre 1 ece ır • demek, dU, killtilr, aigaaa ve ökono - 097 

Bu ıörünmiyen elektrik tuab mi özlilk ve özenlflini kazanmak, ti. 
projektörler, vapw-a konacak bir ~·· yanl kurtulmak aömllrgellltten çık • Tiçileati adı, Romanyalı kulu· 
alete pelc uzaklardan bile tesir e- mak ümelttir. Ôgle memleketlerde er lar için ıerçelcten ürkütücü bir 
debilecekler, ve vapur kolaylıkla kekler. ancak, 11erieı ,,._ ~ .CSzdür. Bura11 Romanya hükameti 
b lund w __ı_ •• ta . ed b"le unaurlan tularlar-. Ballan dın IJoğ • nin bir müddettenberi cüzamları u uıu m~n 1.1n e ı • __ , v ~----- L-- 1 nl 

• muuıgı _. ..-- uuaaT ar; o an 1 kta 1..L.lf.... k R cektır. • bir daha kalkınan a. top ama o w.._u amptır. o • 
Şimdiki deniz fenerlerindeki :::ı:~rler. B6gle mmıle:n.. manyada bu en müthif haatahia 

projektörler, hem mahdud meaa.. Zerin erginlUc oe e/fflik kahMmcrn- "beyaz ~lüm,, denmektedir. 
feye kadar ıidebilmekte, hem de lanndan baMolu.nan gerlerde: Tunanın Delta bölseai, ıay11ız, 
aiı oldu mu tunamiyle bpanarak - Onlar llUtlen, rneanlyetimizden adalar, bataklıklar ve ırmak kanal 

D..a. •-•- aftan --•-· ld i ·· '--- 1 .. kt-..J· .,Udlrt. ürler. 1 ·1 ·ı b" rd" L_ ıut1 ~r ....-,r ı ma ıo · vapur.wra yo aöeterme auır. ..t~ .r..n 1 1 
it ~- arı e ıeçı mez ır ye rr "Ye au 

ın _ _:ı· f" :l-iJ • · buld--'-' B · f"lA • • 4 uuır~n ran auur arına a-.,.- kork ha tal al b" hal re uar" ın ız~ ennm U1Ua • u tuaa 111 ı an teıır etmıye • oeniflettiji batı medeniNeti sınırı • unç~ıim ı l11l ır • 
rı teJ', elelmik dalcalarmı bir pro- ceiinden vapurlar her havada e • nı, Rıza Şehlllfalı Aıya ortalaTU1a de buyruk aaldılt bir mmtakadır. 
jektıör teklinde muayyen bir İlti • min olarak sefer edebilecekler, ve kadar tllrllgor. Burada balıkcılarla aileleri 
kamete çevirebilmek, ve havada bir çok kazaların önü almabilecek· ZAMAN - Zaman imzalı ~ oturmaktadır. Bunların ıailık dü 
müttehidü~merkez küreler halin • tir. tt11Jgaredllkten bahutmektedlr. Bun- zenlmine aldmnabmn, aürdülde-
~-::----------------------- da denlgor ki: ri pek iptidai hayat, meaniyet 

Takas işlerinde' Inglllz -Alman deniz "!';ı':::~::;z u"':;:!~°':n'":!:'. mermı..mdea maıroım.ıan,çok 
y Is 1 k 1 lok anlaşması Ozerlne rinde Parilfe dllde '5 ta1111annin gi- akiclenberi cüzam huulıtmı ken 

0 uz08°tflnyeo 1suz Fransızlar dip geldiiinl oörtlik. Bizde maaıeaeı eli anlvmda aaJım bir halde ,.. 
bir tek bile aioU tag11arenln gi,dlp f&hnlf ve üretmittir. Daha u a• 

An~ ZS - latanbulda tM • 
ldt-.,..-tahkikatı devam ebnekte 
olan takaa ıuiiıtimali itinde kıy -
met meaeleainden bqka miktar ü
zerinde de yolauzluk olduiu anla· 
tıhııq olcfuiundan bu mesele üze
rinde menul olmak üzere yeni bir 
tahkHc heyeti tetkil olunmuftur. 

Heyet tahkikatına bqlamıı ve 
ec:ael>i memleketlere ınkedilen 
mallarm IDildRlan hakkında ma
liallt kontoloNuklard.n maltmat 
İlt :-· --~ır. 

--0 

Ntlfus itleri 
dlrektlrlOttı 

do 1 o•ldilt 110ktur. man enel SOO nüfusluk bütün bir nanma arını rauyareclllk tfllngqnın bugünkü gi· kö .. b alimla bul ol. 
difinde yalnız bir aakerl mJıdalaa. 7Wl u 1 • • •• &fllHf 

arttırıyor vaaıtası değildir. her ~gtlen evvel bir duiu handıılen hütun dünyayı 
temeddDn ve teraltld nnüllr. heyecana dütünnüftii. 

Pariı, 25 - lnıitiz - Alman 
deniz anlqmaıı dolaynile deniz 
encümeninde Framız deniz baka· 
nr, Pietrinin izahatmdan aonra ıu 
noktada bütün encümen üyeleri 

CVMBURIYET - Alctetıiı& Cemil, Bu durama çare bulmak iatiyen 
"Belediyeler imar hegetl Ue ~iTd - Romanya hük4meti, )d;yü Jcaran. 
lik esaalan kuruluyor,. '-•1ıklı ma -

vwr tina altına alarak bütün dünwadan kalede bi14 k09 halta önce lıilktlmet .1 -

tarafından teklif w Kamutagca ka. tecrit etmif Ye Tiçileati de bir CÜ· 
bul olunan ,ehlrciliğe dair ktllllllllln zamhlar kampı kurdunnuttu. 

• . öneminden <ehemmiyetinden) bal& • Bu b--.. -'ar r.1t.k 
1

_, __ bı"r -··ret 
yenııı aetmektedir. AHa.a ~ uu ~ 

ittifak etmiılerdir: 
"Yenay muahedeainin 

hazırlanmadıkça, Franaa özıür • Aldettin Cenıll, bögle blr kCUUlna o- altmda bulundurulmakta ve huıu· 
lüğünü (ae.-beatliiini) mulıafaza lan llıtigacı anlattıktan aonra, bu ıt mütu.de ve ayni aam.anda fev-• ebnelidir. karan alan lımet lniniJ ~ kallde tedbirler alınmadıkça bu • 

Emniyeti korumak için bilhuaa "Türk uluaunun rahatı ve Ueriai atlı· raya kimae ıirememektedir. Ci • 
Atlantik ftl Akdeniz filolarmı na,, alkı#amaktadır. var köylüler kendi itleri için yol• 
1cunet1enc1irmetidir.,, Tuz perakende kaça cuhıia mecbur olunca, ciivmlı • 

Ankara, 24 - Nüfua itleri ıe- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRiiiiiiiiiiiiiii:iiiiii satıJacak? lar hutahaneai cin.nndan ıeçme-
nel direktörlüiüJJe lzmir hukuk Her gu·· n o··z Tuz fiyatı on bet Hazirandan mek makaadiyle, çok dolqık yol -
itleri ctirelctörii Ali Fuat taJin e- aanra depo ve anbarlarda topta.1 lanlan ıiderler .• 
41Bmfttir. Türkçe üç kuruta indirildiii halde pera · Bu "Yqayan ölüler,, kampma ıı 

ww(>w kende olarak 6-7 kuruta tuz ıa- Haziran süaü öileden aonra hiç 
Temmuzda Kllyosa beş kelime tanlar görülmüttür. Belediye Ô· hekİenmiyen dört kiti ziyaretçi 

otohls ltllyecek konomi Direktörlüiü tuz fıyatlaT , selmiftir. Bunlar at üatünde ıel • 
- Taksimle Kilyoa aruında oto- ı ~~~:ıKo~;te üzerinde esaslı itelen (tetkik) mit ve hastahanenin kapııı önünde 
'6a itletmek irin beleClı"yeden ı·- yapmaktadır. Bu tetkikler ıonun· yere atlamıılarclır. 

3' Ttllatı lıbnatü,,e olan - Konm· da tusun perakende kar kuruts 
. • t • ti" Bel d" buna • • eak 3' Kapıcı, önlerine reçmek iıteyin. zın 11 enmıı • e ıye ıznı aablabileceii teabit olunacalı, 

•,..; .. L.-- d • · ORNBKLER: 1 - KilllleJlln a,w ce, içlerinde elebqı oldufu anla· ftnDJ~ ... r. • emDl1l2 ~m an ıtı· zami fiyat ilin edilecektir. t 
Mıen otebüe itlemefe bqllJK&k- korunatu olmak istemem. 2 - Btl. tılan adam, tabancaamı çıkardığı 
bJ" ytlk Brltanya koruneaklannı sa· Eyu··p tcra memurluğundan: ribi: 

• · yar mmıaa? 
J- Malanlr - Çekiaek Mahbua olup paraya çevrilmeıi - Yol ver!. • 

---~---

20/ ltktetrinl / 1935 Puar 
Günü mmıleketin her 
tarafmcla ıenel nüfus 
a&JDDı Y.9Pılacaktır. 

· 1 - NUfus saymuna ftU ohaak 
fiure belediyelerce hlltan blaalua 
numara konulmaktadır. 

2 - Numarasız binalarda oturan • 
Jar hfik4mete llaber vermefe mffl·Ur· 
tlurlar. Otardgp bina numarav. 
olduğu halde haber vermlyenlerle bu 
aumaralan hozan n ailen " kaldı -
l'all]ar için para cezası nrclır. 

BqWalal: 
..,,.. IDftlllft mldlrlQI 

ORNEK: Bu iti yapmakta ne si· mukarrer bulunan aandalya, masa Diye rürlemiı ve arkaımdaki a • 
bl ~ekler aöıilyornnm? ve ıaire .29 • 6 • 935 tarihine mü • damlarla ltirlikte avluya ıirmit • 

3-llellfe-1- Çıkaf, 2-Ki· aadif Cumarteıi ıünü saat 13 den tir. 

"e:-_ M'""1altlla _ Dtlseltl~ 15 kadar Balat Köprübatmda aç~ HaaUlar hemen kotUf&J'ak ya -
ORNEK: Bir gazetede atız so. arttırma ıuretiyle paraya çevrile• bancılarm çevreıini aarmqlardır. 

r&Tlardan biri de dbeltl~lerin Us- ceiinden isteyenlerin yüzde 2,5 Elebqı dediiimiz aclam butala -
tllıutedir. telllliye mütteriye ait olmak üze- n ailihiyle dafıtmala uiratmıt • 

ORNEKLER: 1- Bu maim ÇL re mezkür gün ve saatte yerinde mgıyaffak olamayınca elleriyle 
kail neresidir?, 2 - Bu aylenin 1 hazır bulunmalan ilin olunur. Wnlan iterek kendine bir yol aç· 
kökeni hakkında ne bilfyornnu? ( 132) mıı ve -n•ndakilerle birlikte mü· 

S - Haoale - Gönderi J-

ORNEK= Bankamn 300 liralık t===========::::::- dürün oduma sirmiftir. 
pnderfsinl aldınız mı? ~ H A B E R Ta1'ancuiyle direktörü tehdid 

Not: Gtutt.dze giJndnileuk ederken, . arkaclatlan n kuaya ·--'•• '* kellatekrln OMltllllL ıstanbuıun en eok •atılan 
.,_... h kiki k•• te idi saldırarak otuz bin leyden i&aret calan ltrıllanılmamtı1ını rlea ede. a • m gaz• • r 

ı ilAnlarını HABEFI'• olan mevcut parayı almıılardır; 
rlı. • b 

verenler kar ederler• izim paramızla qaiı yukarı yüz -.... -- --- -- -- --ı 
- ----- -

altmq lira kadar bir te7 ! .. 

Haydutlar yeniden uğrqarak, 
cabalayarak kendilerine bir 7-01 
aç.abilmitler, ve atlarmm ıırtma 
atladıklan ıibi ımtıp ritmitler 
dir. 

Vilayetin bütün telefon ve tel • 
ıraflan itlemeie bqlamıt, her ta• 
rafa, en küçük jandarma karakol· 
larına bile haberler ıalnut ve • 
hastahane müdürünün tariflerin• 
den haydudun Teodor Katanyo • 
dan bqkaaı olmadıft anlaplmıt • 
tır. Bütün bu hareketler aadece 
bir haydudu yakalamak için delil, 
daha ziyade cüzam hastalrimı ba • 
ııbot bırakmamak için yapılmıı • 
tır. Aradan iki ıün bile ıeçmeden 
Teodor bir ormanın kenarında alü 
bulunmuttur. 
Şakağından geçen bir kurtun 

kafasını darmadağın ebnit bulu • 
nuyorclu. 

Yapdan tahkikatta \zyA!Jdun 
Babadağ köyünde Voiniça Muu.· 
tesko adlı bir metresi olduiunu 
mqd'&Da çrkarmqtır. Kadm jan
darmalara verdiii ifadede: 

- Ah •• Bütün kabahat bende ! 
Onun böyle bir delilik yapacajmı 
bilmiyordum ki: Gelecek anar· 
teai kurulacak panayırda takmak 
üzere bana bir çift zincirli uzun 
küpe satın almaaı için onu ııkıttı • 
np duruyordum. Parası olmacbiı· 
nı "Ye jandarmaların bu yalanlar-
da çok aıkı olduklarından para 
bulamıyac&jmı söylüyordu. Ben 
ıene kanmıyor iırar ediyordum •• 
Nihayet israrlarıma dayanamadı 

para bulmak üere çıkıp gitti. ~ 
tam dönünce, önüme bir avuç do • 
luau para attı ve bımlan nereden 
&fll'IDlf oldujunu söyledi •• Az kal
ım bayılıyordum .. Paralara bak • 
madım bile •• K;ndiıine hemen çı· 
lap gitmeeini bir daha bana'°· 
kulmamaımı söyledim .. Çıkıp ıit· 
ti .. itte bütün bildiklerim &undan 
ibarettir. 

Demittir. 

Fakat, bu ifadenin doğruluiun· 
dan füphe edilmektedir. Haydu • 
du, kendiıine ciizam qıladığı 
için, ıevıiliainin öldürdüğü aanıh• 
yor. 

Ro~yanm kaç zamandır üç 
vilayeti blıp kavurmakta olan bu 
haydudun ölüaünü gömmeie kim
se cesaret edememiı, üatüne ıas 
dökülerek ceaedi yakılmııtır. An• 
cak yanındaki üç kitinin hüviyet • 
leri henüz teıbit edilememiıtir. 

T eodor daima ayni taluılar1• 
salıımaz, her seferinde yanma 
bqka kinueler alırdı. itte bUDUll 
için üç kiti bir türlü bulunama • 
maktadır. Bütün ahali cüzam kol'"' 
kuaiyle bu üç kitiyi aramakta, jen
dannalara yardım etmektedir. 



7.6 HAztıtAN - 1935 

Bir milyoneri 
teshir ettf 

Bir utıa m pyaaı hayret ~ 
ttıaı aalattyor: 

Son r.a .. •Jarda weJırimJz milyoner 
]erinden blrlle eYleamif olan B&JU· .. 
bir müllkat -asında pnlan anlat.. 
tı= •Bir fotelnlJaanenba b•ul aaloau 
memuresi i.U.. Tnaletlerime, beni 
glzelliştinıeek alr tedbirlen IU'f• • 
clecek futa param yoktu. Ancak dal· 
ma tenime 1oa derece itina ederdim. 
ZevcfmJn dikkat naanm çeken ilk 

.. Jla bu teahn oldalana eminim. Da· 
ima -ı'okalon padıur,. m lnd]amnm. 
"Tobloll ,.dram"_.._ bldbt. 
pyuı hqret bir ,._ ... ,. ftl'ir ...... 
dl artık •11kt..ıd ...... llıtiJMm 
yoltur. MaamalUa. ..... wroblon 
p1ldrur,. adan batb paclra kallan • 
mıJaeainn, çün1di, daha pek çok pa
halı utılan ,.dralardan IOk iJ1 oldu· 
tuna kanlim. 

-rmıoa l'9Guı. a aulk cildi 
bile kvutmu; pmkfl, "Krema klptf-
11" ne femal 1ılr nrette kaıqtmlauş
trr. Budan hqka •Krema klptlll,. 
pwdranm 4 def& fula aman da,... 
• .,,... hialet eder. Fe'f'blAde .. • 
mıt 1ılr ..ıoau uu milddet dau et,. 

-1s llile, dldbüsl mutlaka parlak
lıktan masun tutar. 

"Toka1on pudrası" tene, erkeklerin 
çıldırasıya sevdikleri ve btitfin kadın· 
l•rın 11pta ettikleri harikullde git " 
'iilltit verir. 

HABER - llpm Posfuı 
-==--===----~--=====-==========: 
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------·· Hayatın ne•esi 
dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
Tablatıerı 

'{organ vtlcutlara dınç\eştirir 

iktidarsızhğı 
va 

Bel gevşekliğini 
giderir, yaıamak neşeıinı 

iade eder. Eczanelerde bu'u 
nur. lstanbo\da fiati 150 
Kr. Taf•illt içia Galata Posta 
kutusu 1255 .................... 

•aençlik Tllsımı" 
SEKSÜLIN 

Eger lktldaraızhktan $1klyeb:I 
ıseniz. eger birçok Haçlar 
ahpta hiç birinden fayda 
glrmedinln• size son bir 
TECR0BE tnstye edeceQlı. 

SEKS U L i N kullanınız. 
Bu sa·ıJr,ı ~·.<ı~iet i13ç. terkibındeki 

Kanı, Sinirleri, Beyini ilı'trı 

ccıcı unsular sayesinde iki kelime :le 

GENÇLiGIN TILSIMI dır 
KUTUSU 200 Kr• 

&EŞiR KEllAL • MAHIUT CEVAT 
ECZAN~ SiRKECi 

- - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- -- - -- - - -- - - -

!BRSDILBR YATAOI SBRSBlltLBR YATA<la. 

dan ela Ü ... Wnıderdi. Haydi 
amim ıidip M&ya Flariyali bu
lum. pmldi ,.nıımmda bulunma 
il çok 1Ammcl1r. 

Manfred fırladı. 
...... ~~tr: 
- Bu &enim oilum delilmit!• 

Dedi. Fakat hlr bç dakika 
IODI'& erifeceii aaadete hakikaten 
t&ytktir. Yüaüne baktıkça, .aale
rini dinledikçe hu delikanhyı da• 
lıa mükmwel buhqonnn. iki 
ıenci ... edeceiim için hu .. 
,..hatimde bir teJ' ka,taelmit ol
muyorum. 

Biru IGlll'& Manfrecl pri din 
dü. 

Yaemda u,.lalar ıifimıit bir 
adamftrdı. 

........ ı.,ı. tuhaf, ecüç, 

lliiciis, Wr -- tlrOnce kmcli • 

-· pek IRl,ok Mr merhamet ...... ,... 
Maafredt -
- MIQI u Pnbe. itte 

Ma.,& Fllri1al seldi. Sbe .a,t .. 
tlliim ,u,ı kendisini Ji19tin 
aaıl Wt-11 J.91'1• koy&Mlininis 1 

Rqutaa ıenç kmn ıık uk 
Nlaaettiii hu tuhaf adama bak • 
tı. 

o. elini uattı. 
Trillale ha eli ...,_,u 
- Faklrleri eımek, onlara m• 

.. ...... ıayet kolay ft deni-
•'rie ..... ..._.. hlr it iken, 
•mıek ld aalarm aadetlerile de 
• tpalr ~ •tpH imanlar, 

büyük senyöler bulunuyormut ! 
Dedi. 

ŞöY&lye cevap verdi: 
- Mösyö Flöriyal. Enell ıize 

tunu aöy1iyeyim ki, ben dütündü· 
tünü ıibi öıle büyük bir Senyör 
delilim. Kendim feliket melde • 
biDclen Jflitmit oldujum İçin 
batkalarınm elemlerinden hiaae 
alma11 ve onları teselli etmeli bi· 
lirim. 

- Möıyö, her kim olunanız 
olunuz .• Yüksek kallpliıinia !. in• 
tanların pek azlannda bir araya 
ıelen temiz huylan kendinizde 
topl&!Dllf old6tunuzdan miilaa • 
de edenenlz yüsünüri daha ya• 
landan ıare,ün. 

R,Mtan tiliilmeyerek: 
- Haydi ıeliniz. Dedi. 
Uç kiti hemen yola koyuldu • 

lar. lapada Kana da arblann • 
ian ..Siyordu. 

Trihule: 
- Jiyete dair biae mal6mat 

verecek biriıinin bulundujunu 
aiylaaitsiniz ! Dedi. 

- Şimdi ıöriiniinüa?. 
- Adlllllanmıaı ıddapalım. 
Tribule ile M~fred ıiddetli bir 

heyecan duyuyorlardı. Raıaatana 
plince, artık arqbrmalanmn iyi 
t»ir netice vermesinin imklnsa ol· 
cfulunu dütünüyordu. 

Sen Deniı tokafma varıtdı. 
Evin etrafmdalri avlunun ka • 

pnı açıktı. 
Rqutan &3pa&rı kesilerek, a• 

çık bulun• aobk kap11111& kot · 
tu. 

- Kmm, Dolenin Uwkifi ıiyaal 
bir m ... ı. idi. ŞövalJ'eye ıelin • 
ce, ıiu JlllDİD ederim ki onun bir 
kılma bil• ilitllmi1ecektir. 

JiJet BeatrİIİD Jmcaima abla. 
rak: 

- E.l•eda nwhm !. Elveda 
merhametli ve yiiluek kalpli ma • 
elam! diye luçJurcb.. 

Beatria: 
- Şnketmaab, bu ıeceki hare

ketinis çok fenadır •• Diltbt ediniz, 
yaptıiınıa bu kötülükten dolayı 
batauza bir feliket ıelmeain ! 
dedi. 

Kral titredi •• 
Fakat eotuk bir taVD'la eiilmek· 

le iktifa etti. 
Sonra Jiyete döndü .. 
- Kamı Mkkımda fena bir dü

tiiDc:e bealiyonunuz, bunu baba· 
lık 19fkatiyle hükümıüz bıraka· 
cafnn. Omld ederim ki yakm • 
da bu dütüncenisden dola11 çok 
pitman olacabmız ! Llptenyeri, 
elinbi Dütee de Fontelöye "" • 
nis ••. 

Llptenyeri hemen itaat ederek 
Ji,.m. elinden tuttu. 

Kral hürmetle Beatriıi sellm· 
ladı... 

- Mad•m, Şhalyeye kimse ta· 
rafmdan iliıilmi,.cektir. Buna Ja.. 
sıma Yaclettim. 5asümti tutaca • 
iaa .. F abt siaüme itimacl ederek 
keadiline ta .... ••Hnis, hemen 
ltaı,a,a diaıiin. .• 

AJalcta laarelalbla duran Beat • 
ria bu .azlere iıtihfaflı bir ıülüt • ......... ~ 

Ukin kral buma a&'medi .. 
- Ba eefer arbk lazımı kimse 

elimden alamaz! •• 

DiJe llUl'IWam.rak dlf&rlJ.& çık-
tı. •• 

-s-
MOSYO FLORIY AL! 

Ş6valye Dö Raıutan, Jipai a • 
nadan &Jl'lldıktan IODI'& Maııfre
din yanma ıelmifti.. 

Serıerilerle kralm atkerleri ara· 
unda geçen dövüt eanaaında deli· 
kanlıyı iyice tetkik etmit ve Mon
fokon daraiacınm yanında kal • 
binde doian aevıi çoialmqtt. 

- Oilum deiilmif .. Zarar yok! 
Eier kayhettiiim yavrumu bul· 
mak naıip oluna onun bu deli· 
kanlı ıibi olmumdan bqka bir 
ıey iatemem. diye clüıündü. 

Şimdi, onunla ko~ alet 
ten fıtkıran aleTlerin ıııjmda de

likanlıyı tetkik ediyor ve kendi kerı 
dine: Acal. çinaene karuı yalan• 
mı IÖyledi 7 di19 dÜfÜDÜ70J'da. 

Fakat neclen plan söyleıin? 
BiJle 1:rir yalana iebM Lakrea 

BorjiJ& ~ Halbuki LCik· 
rea ihDüt ft Rapataa da Jipeiy~ 
büyük bir Mnel ndetmifti. 

Oaun ~ yalan eii,lmaeie lü
nm JOkta. 

Bununla beraber delibnlırun 
arif yüsiillde MPD Beatriıin 
mairar söriimitüDtla bir b farke 
der sibi ONJOI', fllkat kendi ken • 
dine difüaü1w ft bunan, benzer
lik aruup buır mub&,,Uetin • 
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JfARYOl.llMI· 
Z'A SİL li 
trA.f \'AtaMI/. 

·.~ 

Haziran 
ABER'in de- ., ~· ~rş~~~~ 

niz gezil"'tisi 
günüdür -- •"'" 

SERSER1 LER YAT Ar.J 

de doğmuf bir vehimden ibaret 
olduğuna karar veriyordu. 

Manfred: 

- Mösyö )ö Şövalye, öğrenmek 
istediğiniz teyi öğren.ebildiniz mi? 
diye sordu. 

- Heyhat, evet .. Fakat rica e
derim söyleyiniz. Çingeneler tara
raf ından çalınarak Hatarat Yata
ğına getirilen bir çocuktan bahso~ 
lunduğunu duydunuz mu hiç'! 

- Mösyö, hurda bunun gibi 
vakalar çoktur. Hatta ben bile 
ihtimal ki çalınmıı veya kaybol -
mut bir çocuğum! 

- Ya!.. Küçüklüğünüze dair 
hiç bir tey hatırlamıyor musunuz? 

- Pek karıtık bazı şeyler .. Fa
kat bunları bir araya toplıyarak 

tam bir tekle koymak istediğim 
zaman hepsi dağılıyor. Tam bir 
fey bulup çıkartamıyorum. Bakı -
nız, hazan ltalya gözümün önün
de canlanır gibi oluyor. Bazı za -
manlar ruhumu okııyan bir aile 
hayatını dütünürüm. Yüksek dağ
ları, muhtefem bir bahçeyi, güzel 
bir evi görürüm sonra hepsi dağı
lır ve kaçar. Hepsinin birer hayal
den ibaret olduğunu anlarım. 

Ragaatan heyecanla dinliyordu. 
- Demek bu çingene karmmn 

anneniz olmadığına eminsiniz öylP 
mi? 

- Evet, Jipıi bana kartı hiç bir 
nkit bir anne tefkati gösterme -
di. Ah, Lintene hakkında pek 
b6yük bir ıevgisi nlduiu için bel
ki onun annesidir. Fakat rica ede-

rim, böyle teylerden bahsetmiye• 
lim. benim için ebediyyen kapa • 
lı bir kitap olan geçmitten birkaç 
satır okumağa çalıtmak çok bey
hude ve lüzumsuz bir feydir. 

- Hakkınız var, evet ,ıizin gibi 
gençliğin bütün kuvvet ve güzelli· 
ğini kendisinde toplıyan bir deli -
kanlıya maziden çok istikbal ile 
uğratmak düter. 

Manfred batını salladı: 
- istikbal bana geçmitten da

ha karan Irk görünüyor. 

- Siz yafta olanlar için fena 
dütünceler .. 

- Kusuruma bakmayınız. Mö.
yö, hakkımda çok büyük liituflar 
gösteren size kartı ten görünmek 
için kendimi zorlarken bile içim 
kan ağlıyor .. Ne yapayım, bu elim 
de değil ki ... 

- Y esinizin ıebebini öğrenmek 
isterdim doıtum. 

- Mösyö lö Şövalye, kalbime o
k~dar sevgi ve itimat telkin etti • 
niz ki size çocukluk hatıralarım • 
dan bahsederken kardetim Lan -
teneye söylediğim zamanki te -
selliyi buluyorum ... 

- Pekala, öyle iıe kalbinizi ba
na açmız .. Sizi teıelli edebileceği· 
mi umuyorum. 

- Şövalye, Y esime sebep tu • 
dur. Bir genç kızı çıldırasıya se • 
viyorum. Bu atkı pek yakında iti· 
raf ettiğim halde onu uzun bir za• 
mandanıberi sevdiğim muhakkak · 
tır. 

- Üzüntünüze sebep bu mudur? 
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- Hayır .. Şimdi anlarsınız, sev
gilim Fransa kralının kızıdır. 

- Anlıyorum .. Arada.ki hende-
ği aşamamaktan korkuyorsu-
nuz.! 

- Hayır .. Bu değil .. itin öyle 
bir kötü tarafı var ki.. Kral kızı 
olduğu halde Jiyetetmusallat olu
yor. 

- Kızın ismi Jiyet mi? 

- Evet, kendisi bu ahenkli isim 
den daha güzeldir. 

- iyi ama, kral nasıl oluyor da 
kendi kızına .. 

- itte inanılması yüz kızartan 
alçakçasına, ahlakıızcasına, cani
ceı ine bir hal! .. Kral kızını ıevi -
yor! Anlıyor mu.unuz?.. Ona a
td<lır. 

Ragastan o kadar büyük bir 
hayret göıtermeden: 

- Kötü bir tey ! .. Y esinizi tim
di anlıyorum. Sevgilinizi bu ah • 
lakıız babanın elinden alamıyor
sunuz! 

- Bereket versin ki kız onun 
elinde değildir. 

- O halde, ona kavutmaktarı 

sizi kim menediyor. 

- itte asıl üzüldüğüm tey bu
ya! ... Jiyet saraydan eırarengiz 

bir suretle kaçırılarak kayboldu 

O zamandan beri arıyorum. F abt 
bu ane kadar izine tesadüf edeme
dim. 

Manfred batını önüne eğdi. 

Ragastan ona ıülümıüyerek 
baktı ve: 

- Bizim eve kadar ıelir miıi • 
Piz? dedi. 
- Möıyö ŞöTalye, ıize muha • 

f ızlık etmek benim için en büyük 
bir fereftir, dedi. 

- Sözümü yaniq anlıyonunuz. 
Bize kadar gelmenizi istiyorum. 

- Bu saatte mi? 
- Saatin geç olmaımdan ne 

zarar var. Sizi, Jiyete dair malu" 
mat verebilecek biriıile tanıttır& • 
cağım. 

Manfred sarardı ve: 
- Ne diyorsunuz? diye haykırdı •• 

- Doğruyu söylüyorum .• 
- Ah Mösyö, beni zalim bir 

hayale kapılmaktan muhafaza e
diniz. 

- Kalp ainlarmm ne kadar 
acı olduğunu pek iyi bilirim. 
Korkmayınız, ıeliniz, zanneder • 
ıem memnun olacaksınız. 

- Sözünüze iD&n.1Tım. Fakat 
bana yeniden hayat veren bu se
vincin ne kadar büyük bir yeiıten 
sonra gelmit olduğunu bilıeniz 
bulunduğum fU heyecan sizi hay 
rette bırakmıt olmazdı.. Fakat 
rica ederim müsaade ediniz de 
yanıma birisini daha alayım. 

- Dostunuz Lanteneyi mi?. 
- Hayır! .• Sevmit ve hürmet 

etmit olduğum birini .. Jiyeti bü • 
yüten ve ona babalık eden bir a
damı .. Möıyö F1öriyalı ! 

- Ne?.. Mösyö Flöriyal bura 
da mı? 

- Kendiıini tanıyor muıunuz? 

- Hayır, yalnız size Jiyete 
dair mal6mat verecek adam on • 
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o~~~.~~:~i~~~~.~~~i~~~~.~~~~m~ir~~~n~İ~·ı~ı~~~~~~~~ •. ısa y 1 n H a 1 k a i 1 an 
şaiıda cinı miktarı ve muhammen bedellerı yazılı 4 grup yıy~el< = 

ve içecek her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere Haydupaıada gar 1 Temmuz 1935 ten başlayarak 
binuı dahilindeki 1 inci itl•tm• lc;omiıyonu tarafından 28.6.35 cu · 
ma aünü aaat 15 de açık ekıiltme ile aabn almacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin bia.larmda yazılı muvakkat temi

nab vermeleri ve kanunun tayin ettiii veıikalarla kanunun 4 üncü 
n:ıaddui mucibince bu ite rirmeje manii kanuni buluımıadıiına da· 
ir beyanname ile ya bizıat veya ıönderecekleri taahhütlü teklif 
mktuplarile ebiltme ıünü natin den evvel komisyona mür,caatla 

r~ lazımdır. 
Bu ite ait tartnameler Eıki" hirde idare haıt&neıinden ve Hay 

darpapda gar binası dahilindeki t inci iıletmo komisyonu tarafın 
dan paraıız olarak verilecektir. (3236) 

Azami Muhammen muvakkat 
miktar bedeli teminatı 

Gurııp 1 : Ekmek 12000 Kg. 8 kurut 72 lira 

2: Koyun eti 
3: (Süt 

(Yoiurt 
4: Sadeyaj. 

Tua 
Telıehriye 
(irmik) 

Pirinç (Beypaı:afı) 
Makarna (Çapa) 
Pirinç unu CC.pa) 
Kunı ıolan 
Toz ıekn 
Kesme teker 

7000 " 40 ,, 21 o ,, 
3800 ,, 10 ,, 12 ,, 

4000 ,, ıs ,, 12 ,, 
800 ,, 60 ,, 
350 " 10 ,, 
180 ,, 25 ,, 

800 ,, 20 " 
100 ,, 25 ,, 

zoo " 40 " 
800 ,, 5 " 
900 u 39 " 
900 ,, 42 " \ 

Çay (1 inci nevi) 
Beyaz peynir 
(Edirne) 

Kuru fa•ul1e 
(Ayıo kadm) 
Nohut (Karabiıa) 
Bamya (Amuya) 
Mercimek (yeıil) 

80 " 300 " 
400 ,, 50 " 

,, 20 ,, 

; ·:. 1: ·:.ı 
MuvakKftt tef1\'inatı 
184 lira 58 kuru~ 

Domateı takaıı 
Lhııon 
ZeJtinralı 
Kahve çekirdek 
Patateı (aarr) 
Kunıüaüm 
Jmıik 
Un (çift ııfıı:) 

Yumurta 

80 ,, 10 ,, 

120 " 30 " 
3500 A Z 1/Z 

60 Kı. 40 Kur. 
24 ,, 110 ,, 

1200 " 7 1/2 ,, 
300 ,, " 
80 " 25 ,, 

80,, 9"\ 
8000 A t ,, 

ıstanbul Beledlyest t1Anları 

ISO Paket eaeri cedit 200 H 
300 Pakot eteri cedit 200 1i çiqili 
900 Paket Müzekkerelik 200 li kalın 
130 Paket Tezkerelik 200 1i kalın 
30 Paket ince makine .kliı dı 500 li 
20 Kutu Karbon kljıdı fil marka 100 li 

SOOO Adet Sünı•r kljıdı Ju ano 38 librelik 
30,000 Adet Mektupluk ıarf kaim 
91500 Adet Teakerelik ıarf 

IOO Adet BüJUk kak zarf 
700 Adet Orta kalla ıarf 

t ,900 Adet Kurtun kalem ai yah Nur marka 
800 Adet Kuttun kalım llttili No. 8,~ 
100 Adet Makine l&ıtili No. 6880 
'100 Şiıı Mürekkep ıiyah ld kiloluk Papaian marka 

30 Şiıe Mürekkep kırmızı 1---4 kiloluk Papaiın marka 
700 Kutu Toplu iln• 
100 Kutu Sarı kalem ııcu Pf:ri marka 
100 Kutu Beyaz kalem ucııPeri ıııarka 

1,600 Adet Sürıülü doıya bl'yük boy 
150 Adet Makino ıeridi M S. Reınitiko ıqarka ız metre 
30 Kutu Reıim çivisi No: 372 li 
ZO Şiıc Zamk 1--8 Pap•lan 
~ Adet Boyalı kalem Vandtyke 
100 Şite lstanpa mUrekke1'i Pelikan 

1,500 Adet Kopya kalem Vandeyk 

1 

Yeni kibrit fiatları 
Büyük kutu :_50 para 
Küçük _kutu : 40 para 

:.:::-. 

1 - Şimdi 60 paraya satılmakta olan bUyUk kutu kibrit- :_ -
lerln 1 Temmuzdan itibaren 50 paraya, ktlçllk kutu kibrit- ~~~ 
lerJn de 40 paraya satılacağını bildirir ve fazla isteyen ~ 
satıcıların Sosyetemlze ve aceotalarımıza haber verHmeslni ~-
dileriz. -

2 - Acentalarımız, satıcıların ellerindeki klbrltlerl 29 11 
Haziran tarihine kadar geri alacaklarından, sayın halkın E 
kibritsiz kalmamaları için birkaç gUnlllk gereklerini şimdi· =: 

• den almaları rica olunur. fi: 

Türkiye kibrit ve çakmak inhisarı 

, 

Kibrit satıcılarına il8n 
1 - 1 Temmuz 1935 ten başlayarak halka 

kutu kibritleri 50 paraya, küçük kutuları 40 
satacaksınız. 

2 - Elinizde bulunabilecek kibritlerden zarar gör- ~ 
memeniz için bunları 29 Haziran Cumartesi ö~le vak- ,; 
tine kadar acentalarımıza geri vermeniz gerektir • u ~-_,, 

1 tarihten aonta hiçbir talep ve iddianın kabul edilmi- ~~ 
yece§ini şimdiden bildiririz. :~ 

~ Türkiye kibrit ve çakmak inhisarı -~ 
~111111~mmı~wıım~mmm~mmıınıııı111ıoo~ınıınaıt11m--11m111Gı1 •m ~ mın nı ı' J ti 

Etibba Odası riyasetinden: 
Odalar nizamnamesinin 26 ncı maddesine tevfikan me•leki 

görütmeler için oda heyeti umumiyeıi 28 Haziran 1935 cuma gü
nü saat 17 de toplanacağından S:\ yın üyelerin 1ıelmeleri rica olu-
nur. 

"' .. 
Azadan kazanç beyannamesi vermeli tercih edenler dahi 

beyannameyi tercih etmiyenler gibi gayri safi iratları 500 liradan 
atağı iıe bir lira ve 500 lira ve daha fazla iıe iki lira ruhıat tez
keresi harcına tabi oldukları Finans Bakanlığının cevabi iı'arına 
atfen ilan olunur. (3554) 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Maltepe Enstitüsü için ıartn-l mesi mucibince bir adet Jeneratör 

pazarlıkla satın alınacaktır. Fi ya hız teklifler münakasa dan bir haf ti\ 
evvel Tütün fabrikalar ıubesi mü dürlüiüne tevdi edilecektir. Ver· 
nıek iıteyenlerin 11-7- 935 tari- hine müıadif Perıembe günü saa! 

14 de yüzde 7,5 güvenme paral~ riyle birlikte Kabataşta Levazım v ! 
mübayaat 9ubeıindeki Alım komi \yonuna müracaatları. "3263,, 
...........•.................•....•.......... , .....•••........•••................•......... 
tubu ile beraber ihale 'IÜnü olan 27-6-.935 Perıembe günü saat 
15 de daimi encümende bulunm-,\ Jıdır. (8.) "3290,, 

Metre 
704 

Top Cinı 
6 Bez hortum 
1 Klinger 
4 Liıtik 

Kilo 

46 
104 

,., 
Adet 

(3()tt)SAU N~ 
~~~ 

Kat'iyyen zarar vermed.:-n teri 

keser kokuyu izale eder. Eıbise ve 

çoraplarınızı uzun müddet yeni o
larak ıaklar. 

Mide ao u 1 a·u- \. ::: _ -,~:_ ·. 

Mide ekşiliUeri . ·: .. 
Mide yanmalar·ı --" .. 

3IO Adet Mühür mumu Kartal N. 3 
k 1 Zımpara. ta•ı 

160 Adet Fabtr kurtUn ı em 
100 

~ 
Mutamba 

3 h a ı ı ın s ı ı ı ık dan i ı eri g e 1 eri 
yürek çarpı_ntllau ;~ 50 Adet ZNnk f11"Ça11 5 Parketa ipi 

tSO Adet Bezli ve hallı zarf kalın 32-45 Beyaz ıancak ıalvoıu 
SO Adet Bezli ve b.llı ıarf 24---34 Yuvarlak deıtere 
30 Paket Mektupluk kalıt 100 li 3 p amuk ıalrnaıtra 

250 Adet Kalem sapı 11 Amyant talmaıtra 
38 Adet l•tampa Pelika11 No: 2 22 Ufa.k ıalmaıtra 

42 
(2 büyük) 

32 
69 

3 
4 

Yukarda 1Ldedi ve cinti yazılı . 34 kalem lnrtasiy,, açık ~ksiltıne ih Tel halat 614 4 
aln,acakttr. Bu krrtaıiyenin tahmir: bedeli 2218 lira 20 kuruftur. Şart Merakihi bahl'iye reıminden olan borcundan dolayı haciz altınll 
name ve nümunelerini görmek içi · Levazım müdürlüğüne mijracaa~ alınan ve Hiri~toıtomoıa ait yukt.rıda cins ve miktarı yazılı gemi ~
etmelidir. E.ksiltmeye girmek isteyenler 2490 No: lu kanunda yazı\.i yasının 27- 6-935 Perşembe g\inü saat 14 de Sllndal BedetlenindE. 
vesika ve 166 lira 50 kuruttuk muvakkat teminat makbuzu veya mek-l açık arttırma suretiyle satılacağı ilan olunur. (B.)_ "3547,, 

SU DOL 
almakla ·. 

hcınen ge~er.-.-.· 
'· --- lliılllUI--- -
r;.;. 

Ecznnelcrde 50 kuruş. 

KullaııılmJsı kutu~cski kagıd~~-
r.ı .uhJu. -. 




