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Barış ve güvenlik işi hakkında 

On milyonlarca Ingiliz 
düşüncesini bildirdi 
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Başka cazip sorgulara gelen . 

~ karşılıklar da 4 ncü sayfamızdadır 

Ônder Kamal Atatürk bugün HaydarpQ.§a lıtasyonuncla 
kendiıini karşılayanlarla birlikte muflanna giderken 

ATATC~K 
lFD © rry ©l<dl ©l 

Dün alqam saat 20 de hususi ı 
trenle Ankaradan hareket eden 
Büyük Önder Atatürk hu ıabah 
on l>irde lstanbulu ıereflendirmiı
lerdir. 

Atatürk Derincede vali vekili 
Rükneddin ile İstanbul kumanda • 
nı general Haliı tarafmdan kartı -
lanmrttır. Büyük önderi Hay • 
darpqa iıtaıyonunda da bir çok 
say1aYlarla emniyet direktörü Bay 
Salih Kılıç kar§damıılardır. Ata· 
türk motörle Dolmabahçe sarayı • 
na gitmittir. 

nm bira.z aıağısında otomobilden 
indiler ve evvela yeni yapılmakta 
olan kendi kötklerinin iskelesine 
doğnı ilerlediler. Kıyıdan 70 met· 
re kadar ileride deniz üzerinde 

yapılmakta olan bu kötkün zemini 
tamamlanmıttı. Büyük Önder bu
rada ba.zı direktifler verdiler ve 
Floryanm nasıl baymdırlaıacağı 

hakkında ilgili (alakadar) olan1r· 
dan izahat aldılar. 

Bundan ıonra kıyıya gelen Ata
türk denize doğru giderek elleri -
le suyu yokladılar ve: 

:·· ... -··--····---··············" .................... _ .. : 

1 
; 
işçiler! 

Cumartesi günü 
yevmiyeleri halle-

diliyor : 
Ankara, 27 - Ekonomi Ba-i 

kanlığı, Cumartesi günü öğleye~ 
kadar çalııan iıçilere verilecek! 
yevmiye hakkındaki formülü·i 
nü hazırlıyarak Bakanlar Hey·İ 
etine göndermiıtir. Bu formüq 
de, iıçilere Cumartesi günü tanı; 
ye~miye verilmesi, fakat gün·I 
lük çahtmalara yarımııar saat! 

; eklenmesi esası kabul edilmiı·İ 
İ tir. i 
•"•••• ww .................................... _. 

Musolini 
A+.."ü ... J D4lma h~c saraynun 

deni• kaP-ısrnClan cr0N1:1rt- ··

yanlannda bulunan zevatla bera • 
ber 1araym bahçesinde bir müd • 
det durmuşlar ve ıonra caddeye 
bakan kapıdan dıtan çıkmıılar • 
dır. 

"e .. ı- .-li. Acaba baratcli 8vdeSl"'Çıpla olarali 
ne ka~e.r?,, diye sordu1ar. Ve ili ÜÇ saat ~lftçllik yaptı 
ve ettıler: • _ 

"- Buraaının kUmlarmın pek Hak ettıgi 
ince ve güzel olduğunu görüyo· • • ld 

Bu kapının önünde otomobiller 
ııralanmıt bulunuyordu. Atatürk 
daha motörlc ıaraya gelirken 
Floryayı görmek isteğinde bulun
duklanndan Floryaya gitmek üze· 
re otomobiller hazırlatılmı§tı. 

rum. Florya güzel bir yer olacak.,, yevmıyeyı a 1 
Bundan sonra plaja bakan ıır

bn üzerinde Saylav Kılıç Alinin 
köıküne gidildi ve büyük §ef bu· 
rada bir müddet istirahat ettiler. 

Saat on ikiyi biraz geçerek sa • 
raydan hareket edildi. Büyük Ön· 
derin bu gezintisinde yanında öğ· 
retmen Afet,Riyaseticümhur genel 
sekreteri Hasan Riza,saylav Kılıç 

Ali ve Cevad Abbaı, yaverler, il
bay yardımcısı Rükneddin ve em
veıair zevat bulunuyordu. 

Büyük Şef Floryada tren hattı-

Atatürk fU dakikada Floryada 
bulunmaktadırlar. 

Lozan, 28 - Macar Ekipi, ltal • 
yanlara, Almanlara ve F ransızla • 
ra karfı kılrç kullanma §ampiyon· 
luğunu kazanmıştır. 

.............................................. ~ 

Gezintinıiz 
CUMARTESi GONO SAAT 

~ lbHYIÇlYJ ~a 

\Q)ka<dlaır 

Littorya, _(İtalya), 28 - Baıba· 
kan Muıolini yeni yapılmı§ olan 
Mare du Ponten köyüne gelerek 
ilk mahsul münasebetiyle çalışma· 
lara yan soyunuk ve gövdesi çıp • 
lak olarak iıtirak etmİ§, üç saat 
çalııarak yevmiye almıı ve köylü • 
lere verdiği bir söylevde, "bugün 
iyi çiftçileriz, yarın iyi asker ola • 
cağız.,, demittir. 

A vusturyada ve 
lsviçrede de 

Yer sarsıldı 
Viyanadan, Bern' den bugün ge

len telgraflardan anlaşıldığına 
göre, Bal, Zürih, Bern' şehirlerin • 
de dört saniye süren şiddetli bir 
zelzele hissedilmiştir. Duvarlar 
çatlamı§, binalar zedelenmiştir. 

Dün saat 6,5 de, bilhassa İns • 
burkta, Bregenz' de ve Voralberg • 
de üç dakika süren şiddetli bir 
zelzele duyulmuştur. 

Bııbozuk Çin aıkerleri 

Pekin'i işgal eden 
Japonlara karşı 

Çin askerleri 
isyan etti 

Asiler, demiryollarını bozdu 
(Yazısı 4 üncü sayfamızda) 

/Jütün dünya •ıyasasını bııgün, Nil nehri üzerinde toplamı§ gibidir. 
Resmimiz, Nil nehrinin ıu &edlerini göıteriyor 

Habe§-lngiliz-Fransız ve l talyanların Nil etrafındaki müca
delelerini 4 üncii sayfada okuyun •. Biletlerinizi almış 

bulunmalısınız ... Tayyare hücumlarına karşı çare 
Bu saatte satışa mutlak 
surette son verilecektir. 

Kalamış Vapuru 
Sun'i s·erablar yaratmak 

Pazar Sabahı Saat keşfedilmiş 
8 05 d Son lngiliz tayyare manevrala-

' 
e Köprüden. r•nda, yeni bir fen icadı kullanıı

mıştır. Bir takım "hayal şehirleri,, 
kuran yalancı bir buluttan ibaret K a 1 k · I y o . r olan bu icadın aslı çok gizli tutul-

'·----... -----------------~~ maktadır. 

Bu yalancı bulutların bırakıldı· 
ğı bir mevkii bombardıman etme
si için, Manş denizinden gelecek 
tayyare filosuna emir verilmiştir. 

Filo gelmiş, emir verilen yeri 
bombardıman etmit fakat bulut • 
lar silindikten sonra, balanıtlu ki 

bombardrrnan etmek istedik!erl 
yer, daha 40 kilometre ötededir .. 
Aslım çok gizli tuttukları bu es

rarlı hayal şehirleri, muhtemel 
bir harpte çok kimseleri ıaşırta • 
caktır. 
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TüneUer birbirini takip ediyor! Otonlobı Kaba taşla Taksim 

arasında gizli tünel?.. soygu~c v 

• 

Muharririmiz bu tünele girdi. 50 metre kadar gitti Sur harıcınde bır adamın bogam 
Fakat geri dönmek mecburiyetinde kaldı, zira... zını sıkıp parasını aldılar 

Son zamanlarda lstanbulda ye
niden bir takım tünel hikayeleri 
söylenıneğe başladı. 

Bunların birincisi sözde Kadı • 
köyle Büyükada arasındaki bir yer 
altı yolu idi. 

Bir taraflan bu tünel hakkında 
uluorta rivayetler söylenirken, bir 
tanftan da Kabataşla Taksim a .. 
raunda hu şekilde bir tünel oldu • 
ğu ortaya atıldı. 

Dün bir muharririmizi bunu 
tahkik etmeıi için Kabata§a gön • 
derdik. Muharririmiz bu tünelin 
ba11 olduğu iddia edilen Kabataı1 
Sed üıtünde bayan Semihanın evi· 
ne g1tmif .. Bir ucu Kabataşta, di · 
ğer ucu Taksimde olduğu aöyle • 
nen bu tünele girerek tetkikat 
yapnuştır. Bu hadiıeyi göyle anla· 
tryor: 

- Sedüatünde Kabatat camii • 
nin yanındaki kapıdan girdik .. 
Bizana devrinden kalma bir ta• 
krm dik merdivenlerden tırman • 

dıktan sonra eaki bir ,aedin dibin • 
de bulunan tünelin methaline var • 
dık. Ceketimi çıkardım .. Elime de 
kuvvetli bir elektrik feneri alarak 
esrarengiz tünele daldım. 

Tünel çok dar ve alçaktı. llerle
mek için dört 'ayak üstünde yürü • 
mek lazım geliyordu .• İçeriye se • 
nelerdenberi kimse girmem.it ol • 
duğundan yolu bir takım iri örüm
cek ağları kapatıyordu. 

Mütemadiyen ilerlemekte de • 
vam ediyordum .. Çok az bir zaman 
sonra gimıit olduğum methal kay
boldu. Duvarlar, ve tavan munta • 
zam ıurette örülü idi. Yerde yer 
yer ıu birikintilerine ve hazan iri 
iri tatlara tesadüf ediliyordu. Ba · 
zan da bir takım ev temellerine 
raıtlayordum. 

Tünelin düzlüğü bitmif, hafif 
bir yokut hatlamııtı .. Hava da bit
tiğinden etrafı ağır bir küf kokusu 
kaplamı§, nefeı almak güçletmiş· 
ti. Bütün alnımın ve yüzümün 

Kasaplar, hayvan başı.nal 
. a yyare ianesi verecek 
Böylelikle senede 25000 lira toplanacak 
Dün İstanbul Hava Kurumun • 1 Kadınlar Kolu kaza ve nahiyeler • 

da toplana.il Kasaplar ve Celepler deki teşkilat işini görütmüşler ve 
Cemit~ti başkanlariyle sabl'k Ka

sap}_. Cemiyeti batkanı Ahmet 
!(aranın iştirakiyle yaptıkları mü · 
~ :--.kerede mezbahada kesilecek 

koyun ve kuzulardan birer· 'kuru~. 
sığır için beter kurut, toptancı 

kasaplardaxı dörder kurut alınma· 
sı kararlaştırılmrı ve yapılan he · 
sapta bunun ıenevt 25 bin lira.ya 
yakın bir gelir temin edeceği anla· 
tılmıftır. 

Dün toplanan Hava Kurumu 

29 Haziranda yapılacak olan mi • 
tingin baıka bir güne bırakılma • 
smı karariaştırmışlardır. 

Haber aldığımıza göre Nur ka· 
lem fabrika11 aahibi Nuri Dağde • 
lene Hava kurumu merkezi tara • 
fından müraasa platin bir tayyare 
madalyası verilmiştir. 

· Memleketin her tarafında yar • 
dımlar günden aüne artmakta ve 
üye yazılanlar çoğalmaktadır. 

Ekmek Fiyati niçin 
naıa düşmüyor? 

Buğday ucuzdur! 
Bufday ve un fiyatlarının dü! • min edildiği için borsada hararet· 

mesi ekmek fiyatının da dütme • li satı§lar olmamakta çok kimse 
sini icap ettirdiği halde fırıncı - fiyatların dü,meıini beklemekte
lar henüz böyle bir İ!e yanaıma • dir. 
maktadırlar. Dün ıehrimlze muh • Dün borsada satılan miktar 
telif yerlerden 329 ton buğday ve 130 tondur. Buna mukabil haric-
244 ton un gelmiştir. ten 297 ton buğday gelmiştir. 

Na)'lh kc.misyonunun bugün top- Evv~lce mallarını daha pahalıya 
lan~rak ekmek fiyatlarım düşür ~ natmak için sakhyanlar şimdi daha 
mesi beklenmektedir. ucuza satmamak için elden çıkar-

Bar-şada yumuşak buğdayın ki· mak çareleri aramaktadırlat'. 

losu 7 ve !ert bu~dayın 5 kurutla Memleketin hiç bir yerinde kurak. 
6,10 kuruştan satılmıştır. lık tehlikesi kalmamıftır. Un fi. 

,,. "" lf. yatlarının da düşmesi üzerine elc-
Şehriınizde Anadolu ve Trak· meğin de tabiatiyle düşmesi bek

yadan gelen buğdaylar ihtiyaçtan lenmektedir. Narh komisyonunun 
fazladır. Ziraat Bankası piyaıayt bugün toplanarak bu huauıta bir 
iyi bir duruma sokması üzerine karar vermesi ihtimal dahilinde
satıştan çekilmiştir. Maamafih Is- dir. Bazı fırıncıların karıtık unla
tanbul şubesi direktörü Hamidl~ rı ucuza alarak ekmek yaptıklarr 
muavini Mehmed Ali ıatrı esna-ı haber alındığından bel~diye mn
sında borsada bulunarak durumu murları aıkı bir kontrola batld· 
tetkik etmektedirler. Fiyatlar ban- mıtlardır. Durumun hergün değiı
bnm teıbit ettiğinden daha dü· mesi yüzünden narh frnmİ!yotıu 
!Üktür. Dün buğdayda on para fiyatları günü gününe teıbit edt .. · 
kadar bir dü'. Ü! görülmüttür. Bui-ı cektir. 
dayın daha ziyade düıeceği tah- • 

bir ter tabakasiyle kaplanını§ ol • 
duğunu hiuettim. 

Elektrik lambaaiyle etrafı mua
yene ettim.· Yol alabildiğine hattı 
müstakim üzerinde uzayıp gidi -
yordu. 

Daha fazla ilerlemeğe lüzum 
ve imkan görmediğimden geri 
döndiim .. Ancak elli metre kadar 
gidebilmiştim .• 

Kabatattan bir rivayete gör~ 
Alman sefarethanesi, bir rivayete 
ğöre de Taksime kadar uzadığı 
iddia edilen bu yolun anladığmıa 
göre gizli ~ir tünelden ziyade bir 
ıu yolu olması ihtimali vardır. 

Eğer cidden gizli bir tünel ol • 
saydı, hiç olmazaa bir niıanm sı • 
ğacağı, ve yahut iğilerek yürüye • 
bileceği kadar büyük olması lizrm 
gelirdi. 

Erenköyünde oturan bir komis- den aralarında münakata batla • 
yoncunun Edimekapı dıtrnda zor- m19tır. Tam bu sırada karanlıkta 

la 155 linuı alınmıttır. Ali iımin • iki kiti peyda olmuş, bay Alinin 
deki bu zatın batından geçen bu yanma gelerek kendisini karako . 
vaka' iddiasına göre ıQyle olmut • la götüreceklerini aöyleyerek oto -
tur: mobile bindirmitlerdir. Otomobil 

Erenköyünde oturan Bay Alinin sür'atle yol almıt, Edirnekapı sur· 
Fatihte Altay mahallesinde bir ları dıtına çıkmıt, yolda iki kişi 
akrabası vardır. Zevcesini iki Bay Alinin gırtlağına aarıl~rak 
gü nevvel bu akrabasına miıafir • paralarım almışlardır. Otomobil 
liğe göndermittir. Rami yolunda duı-ınuş, Bay Ali 

Evvelki gece Bay Ali biraz iç • yere bırakılmıttır. 
mi§, saat on bire doğru Eminö • Bir saat kadar yerde yatan bay 
nünde duran bir otomobile yak .. Ali neden sonra kendisine gelmiş, 
laşmıt, pazarlık etmiı, yetmit beş doğruca jandarma karakoluna gi
kuruşa anlaşmıttır. Bay Ali Altay derek boğazındaki yara ve bere
mahallesinde otomobilden inmİ§ , leri göstermiş, şikayette bulun • 
şoföre bir lira vemti§, üstünü iste- muştur. Bay AJinni 155 lirasını 
miştir. Şoför gece zammiyle alanlarla toför jandarma tarafın • 
birlikte 150 kuruş istemiş, bu yüz. dan şiddetle aranmaktadır. 

Bir gazetede hem de ciddi ciddi f ... 
Yoksa yukarıda da ıöylediğim 

gibi ancak dört ayak üıtünde yü • 
rünebilecek kadar dar olan bu yo • 
lun gizli bir tünel olmaıma imkan 
yoktur.. ı 1 • 1 ~~rr 

Süvarilerimiz 
Viyana da 

Finans bakanına ktidın 
ilô.cı tavsiye olunuqor 

Viyana, - Viyanadaki konkur· 
larda Türk suvarileri birinci mü· 
aabakada gene muvaffakiyetli de-

aldılar. Bu ayın 
23 ünde batlıyan müsabaka
lara Fransız, İtalyan, Türli, Çek 
Avusturya, Macar ıuvarileri ittt· 
rak etmişlerdir. Uk günü yapılan 

Arapkirli Mustafa isminde biri- , taf a bu tohumları yemiş, ameliya• 
ıi Finans bakanı (maliye vekili) ta ihtiyaç göstermeden iyileşmit· 
bay Fuadm kanlı baaurdan muzta· tir. 
rıp olduğunu, tedavi içinAvrupaya HABER - Böyle bir kadın ili· 
gideceğini ititince bir gazete ida· cmın Maliye hakanına tavsiye 
rehanesine gitmif, kendiıinin tav· edilmesini ancak ııülümacnccek 
s!f.e edeceği ilii.cjn 1CullA!''lily~1 ... t"'k miilüvette bulduk ve bunu bir ga • 
airde ameliyata lüz~ kalmıyaca· zetenin ciddi ciddi birinci sayıfa· 
ğını söylemiştir. Bu adamın tavıi- aına dercetmeı!ne büıbütün gülüm 
ye ettiği Hiç, gül bumu denilen sedik. 
yabani güllerin tohumlandır. Muı· 

ve 70 hayvanın girdili mUıaba .. --------------------------
kada birinciliği ltalyanlar kazan· 
mıt, Bizden de mülô.zım Saim on 

Garip bir macera 

~~:-:~ :.~:::İ~.~:; :: .. r::~ Kürekleri kırılmış yüze-
•ırıkh kudret müıabakaımda dft ' 
üç sübay birinciliği, diğer uÇ ıü
bay da üçüncülüğü taksim etmiş
lerdir. ikinciler araaında da gena 
mülizim Saim vardır. 

600 bin liraya 
üç yeni vapur .. 
Bunların Floryaya 
işlemesi muhtemel 

Avrupaya kaplıca ve vapur yap· 
tın:na İ!leri için tetkikata gidendi· 
rektör bay Cemil Avrupada bir 
çok ıosyetlerle temaslarda bu • 
lunmuştur. 

Bu sene yeni vapur almak için 
bütçeden ayrılan 600 bin lira ile 
üç tane yeni vapur yaptır:ılabile • 
cektir. 

Gemi tezgaıhları bugünlerde 
yapılacak gemilerin planlarını A
kay idaresine gönderecek, bu 
planlar bir heyet tarafından tet • 
kik edilerek ona göre ısmarlana • 
caktır. 

Bu yeni gemilerin Florya plajı • 
na tahsis edileceği söylenmekte ~ 
dir. 

Akay idaresi bundan başka 
memleket dahilinde gezintiler ter· 
tip etmek maksadiyle bütün vila • 
yetlerden güzel manzaraları bü· 
yük fotoğraflaı· halinde istemek· 
tedir:. Bu suretle yapılacak propa· 
gandaıun tesiriyle hem idareye 1 
birgelir ve hem C!e vatanda§ların 
memleketi tammaaı temin edilmiş 
olacaktır. 

rek Yalova sahillerine 
kadar gitmişler 

Kayıkları ise Hayırsız adaya 
düşmüş 

Bundan bir hafta evvel polisel 
Fenerde oturmakta. olan 20 yatla· 
rında Handan isminde bir gencin 
kaybolduğu haber verilmit bunu 
;müteakip gene Be,iktaıta Hayri 
isminde bir gencin ortada olmadı
ğı söylenince bunların Be,iktattan 
bir kayığa binerek gezmeğe çık
tıkları ve bir daha görünmedi!< 
leri anlaşılmıştır. Geçen gün Ha
yırsız adadan gelen bir yelkenli 
Beşiktaşta kiralanan kayığı bul
muş kayık sahibine verilmittir. 
Bu suretle gençlerin bir kazaya 
kurban gittikleri zannolunurken 

ölüm 
Arkadaşımız Hakkı .Süha, kar -

deşi muallim Mehmet Esrarı kay. 
betmek felaketine uğradı. Meh -

met Esrar 36 yatında, iyi yetitmiş, 
değerli bir gençti; yurda faydalı 
olınuı, memleket çocuklarının ye
tiştirilmesinde hizmeti geçmişti; 

ölümü ailesile birlikte kendisini 
tanıyanların hepsini derin bir acı 
içinde bırakmııtır. Bu acıyı biz de 

kendi bağrımızda duyuyoruz. 

ikisi birden meydana çıkmıtlar
dır. Gençlerin anlattıklarına göre 
Moda açıklarında küreklerinin 
kırılması üzerine kendilerini au· 
yun akmt11ma bırakmışlar ve bu 
suretle Çınarcık aahillerine kadar 
gelmişlerdir. Orada karaya çıkan 
iki genç paraları olmadığı için bir 
kaç gün Yalovada kalmağa mec· 
bur olmuşlar ve nihayet lstanbu'a 
gelebilmişlerdir. Kayık sahilde bı· 
raluldığı için dalgaların tesiriy14' 
Hayırsız adaya kadar gelmiş ve 
yazdığımız bir yelkenli taraf ında11 
bulunarak sahibil}e verilmiştir. 

Karadenlzde fırtına 
Gireıun, 27 - İki gündür Ka • 

radenizde tiddetli fırtına var •• 
Kuvvetle esen karayel kıyılardaki 
fındık bahçelerinde ve meyva a • 
ğaçların zarar yapıyor. 
Dün Vatan vapuru yükünü t~.ma· 
miyle a1aından kalkmaya mecbur 
kalmıştır. 

Bugün gelecek olan Aksu V o -
naya ~ığmmıştır. Ordudan r el • 
mekte olan bir motör parçalana· 
rak batını§, altı kişi boğulmuştur. 
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:Benim q,ötüşüm: 
~ ---.z..~ ~ awwws=-= ,--......-

Ü <Ç hecede 
ü<; kelimelik 

biır cümle 
Türkçede yeni bir usul ba~ladı 

Kaz~nç vergisine itiraz bu~~~~i~ mı 
eden doktorlar . 

Ankara, 27 (A.A.) _ C. H. Partisi genel batkanlık dıvanı yal 
mz kendi özgütleri için afağıda ya zıh kurul adlarını . kısaca anlatan 
kelimeleri kabul etmit ve bu kelimeler örgütlere, partı g~nel sekreter 
liğince bildirilmittir. 

Kı.saca T iirkçesi 
Büyük Kunıltay 
Kongre 

Osmanlıccuı 

Büyük kongre 
Vilayet, kaza, nahiye ve ocak 

kongreleri 
Umumi reislik divanı 
Umumi idare heyeti 
Vilayet idare heyeti 
Ka2a idare heyeti 
Nahiye idare heyeti 
Ocak idare heyeti 
Haysiyet divanı 

Bugün ·' Etibba Odası!,, nda 
toplanıp ·bu işi ~~rüşe~ekler 

Doktorlar bugün "Etibba Oda· içın hır taraftan boyle topla~lılar 
sı !,, nda doktorların kazanç ver- yaparlarken, diğer taraftan f ınans 
gisi meselesi için genel bir toplan- (maliye) Bakanhğı tehrimizdeki 
tı yapacaklardır. Bu toplantının ilgililere bir yayma ile yeni bir 
çok kalabalık olacağı timdiden durumu bildirmittir. Bu yayma
yapılan hazırlıklardan anlatıl- ya göre gayrisafi iradları 500 li-
maktadır. radan aşağı olan doktorlardan 

d b b··1·· .. (b' bı·r, ve safi iradları 500 liradan Doktorlar an ir o umu •r 
kısmı) bugünkü durumu olduğu fazla olanlar da iki lira ruhsat 
gibi kabul ederek kazanç vergiıi tezkeresi harcı vereceklerdir. Ba
beyannamesini vermişlerdir. Bir kanlık bunu Etibba Odasına da 
bölümü de beyanname vermemit· bildirmiıtir. · 
}erdir. Doktorlar kazanç vergisi 

Bazı semtlerde kibrit 

1 
bulmak güçleşti 
Bir kaç gündür Şarımızın h;. 

meu bir çok yanlarında adama-
kıllı bir kibrit yokluğu baş gös
t~rmitl.ir. Vakıa bu yokluk halk 
için sevinçli bir sonuncun mutlu . 
bir başlangıcıdır amma ne de ol
sa bugün bazı semtlerde kibrit 
bulamıyan halk vardır. 

Finans (maliye) Bakanlığının 
mütemadi ısrarları üzerine kibrit 
ve çakmak tekidini (inhisarı) e
linde bulundurulan sosyete kibrit 
fiyatlarını 1 O paxa daha indirme
cre karar vermiıtir. Yani timdi 60 
paraya satılmakta olan büyük ku
tu kibritler 50 paraya, timdi 50 

Genbaşkur 
Genyönkurul 
llyönkurul 
tlçeyönkurul 
Kamunkurul 
Ocakyönkunıl 
Onur kur 
Partikur 
Gen kurul 

h a 1- paraya satılmakta olan küçük ıs:u .. 
tu kibritler de 40 paraya satıla: .. 
caktır. Bu fiyatlar 1 - rl' emmuz .. 
dan ötesi. için J;aılıyacağmdan te-ı 
kit (inhisar); sabcılarm elindeki 
kibritlerin tiugünkll fiyattan iad&o 
sini ve 1 ~ il"emmuzda ucuz fi .. 
yatla kibrit almalarmı liendileft.. 
ne bildirmiştir. Bunun üzerine l>ü~ 
tün satıcılar evvelki günden itil:ia .. 
ren ellerindeki kibritlerini acen· 
talara geri vermeğe bqlamıılar .. 
dır. Satıcılar en çok yarm ak§amaı 
).(adar _bq kibritleri geri ver~bileı 
cekleri için acele etmektedırler. 

işte bu yüzden yarının bolluğu &! 
gün darhk doğurmuıtur. >! 

Partidivanı Kasınıpaşa, Eyüp 
• ~·:•tiumumiye kı tatil günleri pazar 

fı.rkardaki ajans telgrafı, Türk 1 Rusya.da i?~il~~la.hera'ber.olmuş- kU ru 1maSIn1 istiyorlar 
· · bir ol başlangıcın· tur. Daıma ışıttıgımız (Komıntern) . 

çenın r•Pfe~ı Y, t riyor , kelimesi (Komünist enternasyo- lıt.anbulun muhtelif yerlerinde Bilindiği üzere amele\er liaf~ ••: 
da~~ und·~~:t~i':~e, g~zünüz· nali) sözünden kııaltılmadır. 1- haftanın muhtelif günlerinde pa- nunda para aldıkları i~in . '.'.m~'. 
d kg'er ı at ki meseli (gen- . lanlarmı sördü~ümüz Sovtorgflot, zarlar kurulduğu gibi timdiye ka· haftalıklarını Cumaıtesı günu a 

en açmamış ır ' f'l ) d kt' 1 K d aktadırlar Cumartesi günü pa· h lw ) .. .. .. kısimdcın mürek- (Sovyet ticaret ı osu eme ır. dar Pazar gün eri asımpata a m · 
aş . r sozu uç Bunun gibi o kadar çok kelime1'~r Eyüpde pazarlar kunılurdu. Cu- ra alan bir amele haftalığını ı~· 

keptır: . ) ( l) k ı· yaratılmıştır ki, inkilaptan evvel ma tatilinin Pazara çevrilmesi Ü· Jecek Cumaya kadar ~ayama· 
1 - ( Genıf gene e ıme d.. · ·· .. d d .. d b h ftabkla liakkaUar· ' Rusyadan çıkıp da sonra onen zerine bu pazarların tabi gunun e ıgın an u a • . . 

leriıtin, Rualar ana dillerini anlamıyacak kurulmaması için kuruluı günleri dan pahalı olarak ıhtıyaçlarını sa· 
2 _ Baskanlık kelimeainin, ' h l · lm .. b )maktadır 

~ hale gelmitlerdir. Cumaya revrilmittir. Bu a o cı· tın a aga mec ur. o. . • f • ... 3 _ Kural kelimesinin ilk he· :r 8 · h lkr b tid 1 
Bn tarzda kelime doğurabit· var halkının tiki.yetini mucip ol- u cıvar a ır 11 a ı e m~-1 ce\"?rinden... . ( .) kt d racaat ederek pazarların lat1 mek bilhassa endüstrı sanayı ma a ır. . . • .. l 

Bunlar, yanyana gelerek kos- . . ' k t d I d T" k • d Çünkii gerek Eyüp gerek Ka- günlerinde kurulmasını ııtemıı e-:--
d b. ıçın pe ay a ı ır. ur çemız ~ .. ' . . 

koca bir kelimeciğin için e 1" bu kabil:yet le hasıl olduktan sımpafa halkının çogu ameled,r. dır. 
mefhumu doğurmuşlardır. F f l 

sonra, Avnıpalıların onogra 'te- PJAJlar ve deniz Beledtye memur arı Asri diller arasmd..ı, böyle kı- d f h' d k ı· a 
lefon, ra yogra , ıpo rom e ı- ay,vare kurumuna 

sa tm:ılnr pek çoktur. En basitle· _.ı .... hal ycnQıtıı..lcu. tbt bbyuna 6anyoları · .Y · l ki 
rinaen başlıyo.Iım: yeni fenni, idari ıstılahlar doğa- ucuzlatılacak yazı aca ar 

İngilizler, sigaraya bile (sig) caktır. 
1 

.
1 

·r I • • Belediye memurlarının da tay-
Belediye p aJ arın tarı e erını demektedirler. Fransızların oto- · H lk . . . b d 1. k d' B 

1
... yare kurumuna üye yazılmaları ve a Partısının u ce ve ı go·'zden geçirme te ır. azı p aJ · 

mobile ( auto--oto) dedikleri ' • ' devlet memurları gibi her ay ma-
T" k, eye yepyeni bir yolda ilk ların tarifelri tastik edilmemiıtir. m""~hurdur. Almanlar (Guten ur :· ' · aşlarmdan yüzde iki nisbetinde ~ adımı attırmıştır. Bunlar ucuzlatılacaktır. Belediye, I Tağ) yerine Tag derler... bir para vermeleri belediye reisi-

l O plajlardan ve deniz banyoların· Fcıkat en cazip kısaltma ar, (VA·rt ) ğine bildirilmiştir. 

'ile uac, 'ile flO/I, 
~- .. _.. :ıwoss~..-.......~_.....__ 

eraltı mek tnpleri 
Bizde ve dünyanın heryerindıe 

mektep binaları bol ışık, bol ha
va alabilecek biçimde yapılır de· 
ğil m1? Çünkü hepimiz ışık ve te
miz havanın sağlık olduğuna ina
nırız. Ancak, buna inanmıyan in
ıanl:.ır da var. 

da vardır. Bunun örneklerini kim 
bilir kaç 'defa ıiz de görmiqsünüz
dür. Bu merak tabii bir sevktir 
ve doğuıta vardır. Sözümüze i· 
nanmıyorsanız fU resme bakın: 

·~ 

Avusturalyaya mahsus olan v~ 
Emu denilen deve kuşunun şu civ
civi yumurtadan çıkalı ancak iki 
gün geçtiği halde çok meraklı bh 

dan balkın ucuzca istifadesini te · 
min etmeğe çalıımaktadır. 

Cumartesi günlerinin 
yevmiyesi meselesi 

Gazhane amelesi vilayete ba.ş 
vurarak Cumartesi günleri yarım 
yevmiye verildiğinden şikayettE' 
bulunmu§lardır. 

Daire şefleri bütün memurlar
dan ayrı ayrı taahhütname alını-
yacaklar, bütün memurların isim
lerini birer liste halinde tanzim 
ederek bunları her ay memurlara 
imzalattıracaklardır. Yüzde iki
ler, maaşlı memurların Temmuz 
maa!larından, ücretlilerin Hazi
ran aylıklarında~ kesilmek sure· 
.tiyle başlanacaktır. Florya plAjında 

Florya plajındaki inıaat çok ~lorya y~luna 
ilerlemiştir. Dün Vali vekili Rük- seyrüsefer ışaretlerl 
nettin, Emniyet Direktörü Salih 
Floryaya giderek yapılmakta olan 
inşaatı gözden geçirmiılerdir. 

Sahildeki kumluk 'ile tren bat· 
tının sağ kısmına düşen kısım ve 
buradaki Florya bahçesi tamami
Je belediye tarafından satın alın. 
mııtır. Deniz üzerinde bir de lo· 
kanla yapılmaktadır. Florya ça-r .. 
şısındaki b~rakalar yıktırılacak· 
tır. 

Belediye, imar edilmekte olan 
Florya plajları ile ,ehri biribirine 
bağlıyan 46 kilometrelik asfalt 
yola arsıulusal seyrüs~f er işaretle· 
ri koydurmağa karar vermiştir. 
Bundan sonra Istanbula gelecek 
gezginler ve triptik şeklinde ge
lecek otomobiller gezginlerin 
Floryaya gitmeleri tabii ·gÖrüldü
ğünden bu İşaretlerin derhal ko· 
nulmasma ba§lanacaktır. · 

Kariye camllndekl 
bir mozaik 

tehllkedey mi ş •• 
Şehrimize gelmit olan Bi~ans 

eski eserler uzmam :<mütehassısı)' 
Con Filip Daston Kariye camiinde 
I>ulunan mozaik levhalardan biri· 
nin dütmek üzere olduğunu söy
lemektedir. 

Bu levha, ı>undan bir kaç yıl 
evvel açılan ve "Meryem Ana,, yı 
gösteren mozaik levhadır. 

Bir İngiliz yer araıtırıcısı olan 
Daston, bu mozaik levhanın bu
gün düımek Ü2ere oluşunu, mo
zaiklerin bundan bir kaç yıl evvel 
temizleniıindeki uıule atfetmeli .. 
tedir. 

Ayakkabıcılar 
dericilerden 
şlkAyetçl 

Ayakkabıcılar, lstanbuldaki 
deri fabrikalarının sattıkları de· 
rilerin üzerine kendileri tarafın
dan ya~ılan ölçü rakkamlarmın 
derinin hakiki ölçüsünden çok a
ıağı olduğunu öteden beri ileYi 
sürerler.- Ayakkabıcılar kurumu 
bundan evvel bu hususta yaptığı 
te,ebbüslerden bir sonunç alama
dığından tekrar hükumete müra
caatla ölçüler müfettişliğinin ba 
İ§i kontro!unu istemişt!r· 

tapp'lar temiz bava ile gün 
ışığından mümkün olduğu kadar 
kaçmak için mekteplerini yeral· 
tında k"zar. Bunların yeryüzünde 
yalnız çatılarını görebilirsiniz. 
Lap)"lar gün ışığına hiç aldırmaz
latıt, ;Jnkd bunlar senenin altı .• a
yını daimi karanlık içinde geçırır
ler; ülkelerinde yalnız üç ay gü
neş yiizü görülebilir. Orada en ha· 
fif havalar bile keskin ustura gihi 
kesidc).i:rı.. işte bunun için yaz, kış 
ve"'bdh~rda temiz hava almak a· 
kılhı:-ına b-ile gelmez. En küçük 
bir dl!lik bile büyük bir di~katle 
tıkanır. 

yv:7~7;;·anı:::f ı:e::t~il:d~o:;_ . ·---ŞEMICm3i:K:Elıillllllml•H111a::mııaR:ımmaı·ı~·Nm:ırım:11--Daıııı-•E:m:ı_R_ımlll_D=-mnı•Lm:ı:' ım1•E-..:~cııR:trw...~-:i~· ~aız:-..:ı::ıraı.ı~~ 
mağı aklından bile geçirmiyor! Jl 

Bütün delik deşikleri tıkalı ve 
boyuna yakılan ateşle cehenneme 
çevrilmia olan Lapp'la.rın yeraHr 
mektebi ciğerlerimizin day~namı-
yacaıJı bir yerdir. Fakat kendile!'i 
için ·b\ıraıı tam yaşanacak yer sa
ydır çünkü alışmışlardır. 

I • 

sepette ne var? 

Tecessüs ve merak hissi insan· 
larda olduğu kadar hayvanlarda 

Menba sularının 
ucuzlatılması için 
Belediyenin iyi kaynak (mem

ba) sularını ucuzlatmak için yap
tığı inceleme (tetkikat) bitmek 
üzeı·edir. Bu iş için memba sahip· 
ledne danışılmakta ve yeı-inde in
celeme (tetkikat) yapıl.maktadır. 

Su fiyatlanmn birkaç güne ka
dar ucuz olarak tesbit edileceği 
söylenmektedir. 1 

Gece tramvayları. meseles·· 
Bebekte oturan muallim Cafer anlatıyorı 
- llk önce tramvaylardan şikayetçiçyiz· Tramvay 

Şirketi yaptığı tramvay tarifesile bizi adeta buraya 
nef yetmiştir! Bir işiniz çıkıp / starıbulda biraz geç 
kalmak mecburiyetinde kalsanız, 'yalıut size geç vak • 
te kadar kalacak bir misafir gelse dönecek tranway 
bulamaz. otomobile binmek mecburi11etinde kalırsınız. 

Ne olur? Tramvay Şirketi lıiç olmazsa birer saat 
fasıla ile olsun saat ild11e kadar RPbeklcı Eminünü 
veya Karaköy arasında Tramvay işletemez mi? 

Hem bu ihtiyaç yalnız Bebeğe mahsus değil, le • 
tanbulun diğer uzak semtlerine de racidir. 

Sonra sabalıları t'e . akşamları da araba miktarının 
mulıakkak çoğaltılmasi lazimdır. Çünkü bu ıramvay. 
/ardan yalnız Bebekliler değil, Hisardan tutun da ta 
Uluköye kadar bütün b11 semt istifade etmektedir. 

Hele şimdi yaz olması münasebetiyle buraları kl.§a 
nisbetle daha kalabalıktır. Bu r:aziyet karşısında hal • 
kın çektiği eziyeti varın hesap edin. 



HABER - Akşam Postası 

Musolini E e e 
J 

neler konuştu 
lngiltere, H~beşistandaki göl işinde ltalyanın da 

haklarını tanımaya yanaşıyor 
Habeşistan bir demiryolu yapmak imtiyazını Italyaya 

müsavi haklarla verecekmiş 
Lomha, (Hususi) - Lord E- hususta anlatma ihtimallerinin a- Paris - Buradaki gazeteler u-

"denin Muaolini ile konuşmalımn • zaldıimı bildirmektedir. luslar kurumu konseyinin 25 A· 
"dan bambafka bir hakikat ort&ya Diğer taraftan İngilizce bir ga- ğustostaki toplantıaında Habe§ia • 
çıktı .. Habq işinin bitme.ine ln - tan işinin muhakkak konuşulma • 
gil zete, Edenin Roma konuşmaları terenin bü)rük bir emek harca. • smı istemektedir Diğer taraftan 
dığr anlatılıyor. Buradaki gazete - hakkında gönderdiği malUınattan uluslar kurumu 1-(.abeJistan işini 
lerin Roma ayta.rlarmdan Jmuha- hük:Umetin memnun kalmadığını görüşmeğe kalkarsa, ltalyanın ku-
birlerinden) aldıklan haberlere da bildirmektedir. rumdan çekileceği söyleniyor. 
göre, lngiltere Ha~istandıa. ltal
y_aya geni! paylar venneğe hazır 

hulunuyor. 
Hatta, Habeıi&tannı !imalinde -

ki meıhur T sana gölü baraj İmti· 
yazm~ ltalyaya da ikbsadi men· 
faat teminine taraftardır. 

Bu suretle Sudana verilecek su
lar gene emniyet altında buluna· 
caktır. Fakat~ lngiltere, !imali 
Habe~iıtanm İtalyan ekonomik 
ı(ilduadi) nüfuzuna. kapalı bi:r İn· 
gjliz nüfu2 m.ıııta:kuı olduğu iddi
-..ından vaz geçe.ektir. 
Valvaı demirvoıu 

meselesi 
Diğer taraftan İtalyan ve Ha • 

'beı ••kerlerinin çarpıştığı Valval 
nİmtakasmm ltalyanlara bırakıl· 
mau huauıunda Habeıistanda bir 
temayül görülmektedir. Anck, bu· 
na b.rfılık, ·hemen yapılması li -
znngelen bir hudud tahdidi iıte • 
mektedirler. 

Bununla beraber, H&bqiatanm, 
Habeşistandan geçecek bir ita} -
~An • !l~b~ demi:ryolunun yapıl
masına da muvafakat edeceğini 
zannetmektedirler. Ancak her iki
ıinin de bu demiryolunda. da mü· 
.avi hakları olması gerekmektedir. 
(İcap etmektedir.) Bundan baıka, 
Habeşistan İtalyaya bazı ticaret 
imtiyatları da verecektir. 

Musolinin bunlara yanaşıp ya • 
naşmıyacağı merakla beklenmek· 
tedir. Fakat bir çarpı,manm önü· 
ne geçmek için her zamankinden 
.'daha çok gayret aarfedildiği görü
lüyor. Ve vaziyet biraz aydınlan-
mı§tır. 

Avrupa işleri 
Gazetelerin öğrendiğine göre, 

Musolini, İngiliz ha.kanına, bugün 
için Tuna misakının kendisini çok 
ilgilediğini (alakadar ettiğini) 
söylemiştir. 

1 Musolini İngiliz - Alman deniz 
ank.!maeı etrafında, ltalyan gaze .. 
te]cr:,,in yaphğr kadar tenkitci 

' bir durum almamııtır. Ve şark mi
ıakı bahsinde de hararet göster • 
mittir. 

İngiliz bakanının esas gayeıi 
nem Habeş ihtilaf mı gidermek 
hem de lngiltereye kartı son yapı· 
lan ltalyan tarizlerinin yersiz ol
duğunu anlatan bir faaliyet göster· 
mek olduğµ anlaııldı. 

~ ~ .ıı:. 

ı-:: -Bugün gelen ajans haberleri 
Edenin Londraya döndüğünü bil • 
~irmektedir. 

il Eden, Romadan Parise gelmiş, 
Fransa Ba.§bakaniyle konutmuf , 
oradan Londraya hareket etmiı • 
tir. 

Fransız - İngiliz konu~an • 
' nın pek yav8.f gittiğine dair Fran· 
sı.z gazeteleri yazılar yazmakta • 
ciır. 

Son dakikada relen bir .haber, 
Paris, deniz meseleleri hakkında 

noktai nuarmda israr ettiği için 
İngilizlerle Fransızlar arasında bu 

lngilizler, Süveyş kanalı
na bekçilik etmeli mi? 
Mısır gazeteleri türlü türlü düşüncede ... 

Nilin. suyu · etrafında didişmeler .. 
Bazı Mısır gazeteleri muhte-f laıma konu§maları yapılmaktadır. 

mel ltalyan - Habeı harbinden Yakında Adis-Ababada ku· 
bahsederek kendilerine ait olan nılacak kongreye Habet impara· 
Süvey§ kanalının kapanması h~ · torunun daveti üzerine iıtirak e· 
landaki İngiliz aıyasasını doğru deceklerdir. 
bulmaktadır. Bunların anlattığmo. Vehib paşa 
göre, her türlü taarruzlara karşı Süryell midir? 
arsıulusal bir mukavele akdedil . Beyruttan gelen SovtülahataY 
mi§ olmasına rağmen, 1910 yılın - gazetesinde Habetistanda bulu
da. Osmanlı ordusu kanala taarru2 nan ve Krallar Kralının n:ıaiyetin· 
etmittir. Bu yüzden, fngilterenİI:\, de çalıtacak olan Vehip Paıaya 
Süven geçidini emniyet ve mu- ait bir yazı vardır. Bu yazıda Pa· 
haf aza albna almak sıvasasr doğ . şanın aslan Lübnanlı olup oraruo 
ru bulunuyor. en büyük ailelerinden olan Sava-

ltalya taraflısı bir gazete d<e ga 3Ülalesinden olduğu bildiril· 
kanaldan her devletin istifade et, mekte ve ailesinin lstanbula gele· 
mek 'hakkı olduğunu ileri sürerek rek V ehip Paşanın İstanbuld:ı 
H il bunu ihlil etmek, ka:nalm doğduğunu v• bunun Sav-a.3:a. aile
emniyetini bozmak demek olaca· sinde yapılan tahkikatla da doğ-
.. akta 'h t ltal ruluğunun meydana ç1ktıjmı yaz-
gını., yazm ve nı aye ya· ak d 
nm "her ne pahasına olursa olsu·~ m ta ır. 
kanaldan geçmeğe ba§ vuracağı- Askerler haddı aşmış 
nr,, anlatmaktadır. Londra, 28 - Deyli Telegraf 

Diğer taraftan mezunen Kıbris· gazetesinin Adisababa.dan aldığı 
te bulunan Mısırdaki İngiliz 07 . haberlere göre Habe,istan hiiku • 
dusu kumandanı General Vayr meti bir tebliğ neıredeerk ltalya 
çabucak Mısıra döıunüş ve süet tarafından gönderilmekte olan aa• 
kurulu toplamıştır. lngiliz tayya- kerlerin, kolonileri müdafaa için 
relerinden bir çoğu Sudana git - lüzumu olan miktarı çoktan ••tığı· 
mİ§tir. Ve kıt'alardan bir kısmı. nı bildirmi~tir. Tebliğde Ha.beşUı
meç.hul bir istik.amete hareket et· tanda huna kar§ı bir harekete geç· 
miştir. mediğini ve bitaraf hakemler Ro-

Habetistandaki meıhur Tsana ma hükumetine hak verdiği tak .. 
aölünün ikibeti hakkında Mısw dirde İtalyanın istediklerini yap • 
Nafıa Bakanı da bir diyev vere- mağa hazır olduğu ileri sürülüyor. 

rek demiştir ki: Kim haklı? 
"- ltalyanm Habeşistanda ih · Lahey, 28 - halya. - Ha.be-

du edecği herhangi vaziyet, bi · tistan uzlaştırma komiıyanunun 
:ıim Tsana gölü üzerind~ki hakla- toplantısından sonra bir tebliğ çı
rnnu:t zerrece ihlal edemez. Bu karılm11tır. 
gölün sularından bol bol istifad~ Bu tebliğe göre yakmCia her iki 
etmek için Sudan hükUm.etiniu tarafın mümeuilleri dinlenecek
anlaştığı bir Amerikan kumpan- tir. Komisyon mea'uliyetleri araı
ya.aiyle biz de mukavele yapmış tırmaktadır. 

hul~n~:oruz. B~ proje~ bitiri!· Uluslar sosyetesl-
me11 ıçın 180 mılyon lıra harca- . . 
mağa karar vermiı ve bir müddet . n 1 n b 1 nas 1 
tenberi sarfiyat ba,lamı§lır. Bizinı Cenevre, 28 - Uluslar Sosye· 
bol suya ihtiyacımız vardır. Ayni tesinin on beş yıldanberi bulundu· 

ğu b;na satılığa çıkarılmışdır. U
zamsnda bugünü değil, yarını da 
dü~ünmek zaruretindeyiz. T sana 

luslar Sosyetesi yakında yeni "Ar-
iana,, sarayına yerleşecektir. 

gölü bütün Mısırı ilgiliyen (ala- _ _ _ 
kada,.- eden) bir mesledir. Habe
~istanın vaziyetinde bir değişiklik 
olduğuna dair reanıi maliımatımn 
yoktur. Bunun için timdilik endi· 
te yersizdir ... 

Londrada çıkan "Morning 
Poıt,, gazetesi, Habeş anlaşmaz

lığının ''lngiliz- ltalyan elbirliği 
ni tehlikeye düşürdüğünü,, yaz· 
maktadır ... 

Giridden gelen bir haber Ha 
he§İstandaki göl Uzerine Sudan ve 
Mısır hükumetleri arasında pay-

Yugoslavyada siyası 
bir af 

Belgrad, 28 - Yeni lçbakam 
son ~eçimdeki seçime taalliik eden 
bütün mahkU.ıniyetleri affetmek ij
zere bir kanun li.yiha&ı hazırla· 

maktadır. 

Yangın zannı 
Beyoğlunda Mezarlık sokağın -

da otomobil tamircisi Vahdetni 
dükkanından duman çıkmı§, yan -
gın zannedilmiştir .. 

Yunanistanda 
Çaldarls niçin fikrini 

söylemiyor? 
Atina, 28 - Çaldaris, "kraliyet mi? 

- cUmhudyet mi 1 diye halka sorula • 
cak sualin büyük bir bitaraflık için
de sorulacağını ve neticede buna kim
senin itiraz edemlyeceğini söylemiş • 
tir. 

Anek.sartitos gazetesi, bu hususta 
niçin Çaldaris kendi fikrini söylemi· 
yor. "Kraliyetçi midir, yoksa cümhurf
yetçi midir?,~ diye bfr makale yazmlJ, 
bu makale umumun aJltasnu celbet -
~ir. 

Bir emirname ile milli müdafaa şft
rası teşekkül etmiştir. 

Orta Avrupada 
bunaltıcı 
sıcaklar 

Berlin 28 - Almaııyada tiddet· 
li bir 11ca!k hüküm ıürmektedir. 

Silizyada hararet tahammülün ÜS· 

tüne çıkmıttrr. Kırlarda 11cakbk 
61 derecedir. 

Berlin 27 (Ai)' - Almanya
da korkunç 11caklar hüküm sür -
mektedir. Berlinde gölgede 34 de
receyi hulmu§tur. s:(~aklardan bir 
çok kaıalar olmqftur. 

Val'§Ova. 27 .(A.A.) - Bütün Le
hiatanda b\Jnaıitı~ı uca.klat ~ır. 
Sıcald:fk :Varıavada. 41, Gdyiada 
50 derece ıantigra.cb bulmuıtur. 
Puek lrorf eznide deniz SUJUnun 
derecesi 28 dir. Birçok gütıe§ çarp· 
ma vakaları olmaktadır. 

Müşterilerimizi 
aldatanlara 
ibret olsun 

. Ankal'a ~7 (A..4\.) - -L..Türkofis-
tcn bildirilmitt.ir ; ~ .u • __ 

lstanbulda Karaağaç meııba -
hasında bağırsak tecinıeni ile uğ • 
.-~şan SurroeY.anm Nevyofkta bir 
Amerikan firmaama gönderdiği 
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10 milyonlarca 
lngilizin 

düşüncesi 
Ingilterenin islahlanmau, ulus • 

lar kurumunda üye olarak kalma• 
ıı, tecavüz eden ulusa kartı eko
nomik (iklısadi) veya süel ( aıke· 

rt) tedbir almaya i~tiı·ak etmeai, 
buıuıi silah ticaretine kontrol kon• 
ma11 gibi çok canlı meseleler Ü:!e -
rinde İngiliz ahalisinin dütünceıi· 
ne müracaat edilmit ve "evet,, 
hayır,, cevapları toplanmıthr. 

Bu meıele üzerinde ayrı ayrı a· 
lınc .. n cevaplar ıunlardır: 

- İngiltere Cenevrede uluslar 
kurumuna bağlı olarak kalsın mı, 
kalmaım nıı?. 

Kalam: 11.090.387. 
Kalmasın: 355.883. 
...:_ Al'arulusal anlaıma ile. silah • 

)arın azaltılmasına taraftar mısı· 
nız?. 

Evet: 10.470.489. 
Hayır: 862. 775. 

- Arsıulusal (beynelmilel) bir 
anlqma ile ulusal • ısüel (milli 
askeri) deniz ve kara. tayyareleri• 

nin liivedilmeıine taraftar mıu -
mz?. 

Evet: 9.533.558 • 
Hayır: 1,689.786. 
- Husuıt silah imal ve ticareti· 

nin menedilmeıinden yana mıar • 
na?. 

Evet: 10.417.329. 

Hayır: 775.505. 
Nihayet, taarruz eden ulusa. br

fı diğer uluslarm ıüel veya eko • 
nomik tedbir almaıı meselesinde, 
aüel değil de, yalna ekonomik 
tedbir almağa 10.027.608 kiti '•e
vet,, ve 635.074 kişi taraftar gö • 
riinımüttüı-- -"-·-

Jcabettiği. talidirile~iüel tedbir 
alma.k teklifinde iae, 6. 748.368 
kiti "evet,, 2,351.981 kqi "hayır,, 
cew.bmı vermittir. 

bağrnaklann önergeıine uygun -------------

çıkmadığı ve ç~rük olduğu N~~: Pekini işgal 
yok konsoloslugmnuzun verdıgı 

bilgeden anlaşıl~lf, meselenin iç· eden Japonlara 
karşı 

yüzü incelenmek üzere Ekonomi 
Bakanlığınca Sürmeyan adliyeye 
verilmiştir. 

Bakanlık bu sibi iıterde çok 
duygulu (hasıaı)_ davranmakta -
dır. 

Buna. benzer daha birçok i§ler 
ıerçinlenmektedir. (tahkik edil
mektedir.} 
. 
Fransada yeni bir 

kanun: 
Harp zamanın
da ferdlerin 

malları 
Parla, 28 - Harp amamnda Ulu -

sun teşkilltlandmlm.ası hakkında ha
ıtrlanan l(anun projesi meclise veril -
mlştir. Yüksek müdafaa meclisinin 
ta.svibinden •eçen b11 proje harp ha • 
Unde bütün milli vasrtaıarm en ima 
bir zaman içinde hilkOJnet emrine ge. 
tebileceğine dairdir. Şiındiye kadar 
böyle bir kanun mevcut olmadrfm • 
~an bu gibi ahvalde ahnan f e:rtle.re a. 
it mallar müıJadere şeklinde olltyordu. 

Birbiri erini 
yaraladılar 
Çakm&kçılarda Va.ide hanında 

Iranlı Aziz ile Hatim arasında 
kavga ç•kmıt, Hatim çuvalcı bıça· 
ğı ile Azizi arkaaından alır auret· 
le yaralamı§ttl'. Aaiz yaralanın -
ca, yere düıen bıçaiı kapmıf, 
Ha§imi sol bac:ağmdan ha.fif ıuret· 
te yara.Iamıttır. Aziz hasta.haneye 
kaldırdmı§, Ha~iın yakalaıuıut • . . 
tır. 

Pravda gazetesine yazrldığma 
ıöre, Çindeki Japon aüel (aakerO: 
hareketleri, Sovyetlerin tesirinde 
bulunan Mogo1iatam kutal:m4k 
(ihata etmek) makaadmı ıütmek• 
tedir. 

Japonlar, yalnız Şarp.n değil, 
Sugiuan ve Şan.si eyaletlerini de 
İ§gal edeceklerdir. 

Böylece, dört eyaleti ele geçir
dikten aonra, Japonlar, Çinin or • 
talarına doğnı askeri kuvvetlerine 
dayanan ekonomik (iktiıadt) nü• 

fuz yaratacaklar dil'. 

.Japonlar Pekinde 
örfi idare nan etti 

Tokyo, 28 - Çin aMterleri ara • 
11nda isyan çıkmuından korkul • 
duğu için Pekinde idarei ör_fiye 
ilin edilmiştir. Japon kuvvetleri 
Pekinde uayiti temin için uğrq· 
maktadırlar. 

Pekin isyanı nasıl 
olmuş? 

Tokyo, 28- Pekin iıyanı şöyle 
olmu,tur 

Bir kaç bin Çinli gaYJ'İ munta • 
zam asker, şehre taarruz etmiıler, 
fakat Japonlarca püskürtülmüt • 
!erdir. Bunlar cenuba doiru 
ilerleyip bir gar işgal ettikten ııon· 
ra demiryolunu ve telgaf hatları • 
nı da bozmuşlardır. Pekinle Tien • 
'tsin ara.aındaki münakale ve mu· 
habere ~eıilmiıtir. 
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kapı açıldı ve o ikinci 
~top sesleri duyuldu 
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Bir A~kın 
Hikd esi 
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Ra.uf, öyle vicdan a:iabı çeke· ı 
c.ek imaıılardan değildi. Hat.ti, b:.ı 
huıuıiyetini hazan kendi de dü 
§ÜDÜl: 

gördüm ... Otomobilden iniyordu. 

- Pek ali ... 
Kadın, bunu. söyleyince ve bu 

cevabı alınca, ortadan silindi Ra
ufla Deniz başba§a kaldılar. - "Adam, sen de... işim mi 

k ' B • • . ' d" yo • ... en enayı mıyım .... ,, ıy~ 

söylenirdi. 
Genç kadın.: 

- AdamalaUı rol oynamak i
cab eder! dedi. Gayet vakur ve 
gayet güzel görünmelisin... Hem
şiresini t~selliye gelen iy.i kapli 
bir kardeıe benzemelisin. 

Zırttul ay~nın dibindeki §U 

ölii, Ant01fyonun bu iti canla bat
la t.mi'ğunu anlatan en büyük §•• 

~...d dejil miydi?. Eğer Frenk Sü -
le,ymana bir fen.alık yapınaaını dü
tünıeycli, ona yardnn edecek olan 
bu askeri bir kılıç 'YlU'UJiyle yere 
sermezdi. Yalnız bu hareketi An· 
t.onyonl'.in F ernando tarafmdan öl· 
..diirlilmeıine yeterdi. . 

ğenmit olan lıpanyollara hizmet 
edeceğinize bizim yamm:ızda ça.· 
lııınınız •. Onlardan daha hoş tuta
nz ıizi. .. 

Kapının arlı:uında birı kımslda .. , 

Mini mini yavrunun a§ırılmas1-

nı takip ed'en bir kaç gün zarfın
da, üç cürüm ortağı, R:endi kend~ .. 
lerine bile itiraf edemedikleri DÜ· 
yük bir korku içinde ya§adılar. 

Maamafih, telaşları belliydi. - Korkma ... İcab eden h~r §&• 

nıt oldu. ' Her sabah, büyük bir isticalle. 
ıazeteleri alıyorlar, sütunlara he· 
yecanla göz gezdiriyorlardı. 

yi yapacağım .. . 

- lta}ya bir gün onlardan kur • 
tulacaktır .• 

Frenk Süle)"IDııll& bir Upanyol 
ukerinin b\I gen~ ltaba.a! yüzbaşı· 
na selam dıı~d.uğuml ıöı:dii ... 

Antonyo. ukare baiı:rdı.:. 

Frenk Süleyman kapıdan girdi· 
ği zaman kendisini küçük ve her 
etrafı gene nemli ve ke.lm dllVar • 
larla çevrilmiş olan bir odada 
buldu. Antonyo henüz kapanma · 
yan geçide doğru yürüdü. Yerde 
ya.tan asekri bacağından tutarak 
oraya sürüidedi ve gfali yolun ka · 
ranhğına attı. Sonra gizli yolun 
köfelerinden aldığı bir kaç avuç 

kum ve toprağı yerdeki kanların 

üstüne attı. Zaten buranın dö,e • 
mesi yoktu ve yer, topraktı.. Bir 
kaç 5aniye sonra burada bir aske. 
rin öldürüldüğünü ve kan dökül • 
düğ:inü gösteren hiç bir iz kalma-

- Tamam .. Haydi gidP-lim .. 
.Diye mınldandı .• 
-Gidelim •. 
ikinci kapı açıldı ve o anda top 

ıealeri duyuldu. 
Frenk Süleyman ıordu: 
- Bunlar ne ? . 

- O halde onları 'beraber kova· 
lım. 

- Karlmıada Türkleri bulun
ca. onlardan ayrılamayız.. Çünkii 
bizim için onlar Türklerden daha. 
az korkuludur. 

Antonyo beıkliYor Te Frenk Sü -
]eymanm sözlerine cevab veriyor· 
du. Son .c>:ıler Frenk Süleymana 
tuhaf görünmedi. Bu düıman de • 
likanlrama hak verdi. Ne de olsa 
lspanyollarla aralarında 'bir din 
birliği vardı. Fakat Türklerle bu 
kadar da. ilişikleri yoktu. 

Antonyo, odanın kapısını açar • 
ken söylendi: 

- Piyale Beyin hücum edi~i bi
zim itimize Y'"1'adı •• Bütün asker 
mazgallarda ve kulelerde olduğu 
için buraları bot gibidir. 

· - Bu kapının ardında asker 
;u..L-? 

Kapıyı araladı ve baktı .• 
-Yok ... 
Diye mırıldandı 
-Gel!.. 

Diye Frenk Süleymana işaret etti 
ve yürüdü .• 

...... Yukarı'1a aav&§ var .• Biz i§i• 1 

mizi çabuk bitirelim .. Babam ıağ· 
dır deiil mi?. 
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Antonyo, gizli kapının önündeki 
askeri öldiirünciye kadar bu işi ıo· 
nuna kadar yapıp yapmamak ara· 
aında bocalıyordu. Ne de olaa onun 
yüreğinde de bir vazife a§kr var • 
dı. Hatta biraz önce Frenk Sü • 

- Elbet .. O gimdi bizim için 
dünya kadar değerlidir. 

- Benim iç.in her zaman öyle • 
dir. 

- Hüsmen kurtulduktan ıonra leymana verdiği açrk ve mertçe 
Allah ~ baiıtlum ?.. cevaplar, onun yiğit bir adam ol • 

Frenk Süleyman bu top ıesleri· duğunu gösteriyordu. 
ne bir mana verememiıti.. Piya • Fakat artık bütün çekinmeleri 
le Bey ona yirmi dört aaat bekle · yok olmuf, girdiği karıtık yoldan 
yeceiini, çünkü huırhklann o za· kazaa1z, belasız çıkmaktan baıka 
mana kadar ancak biteceğini, bir düşüncesi kalmamıştı .. Çünkü 
TUl'aud Reiıin de dah11. önce döne· geri dönmekten hiç bir kazanç el
miyecejini aöylemi,ti. Piyale Bey de edemiyecekti •. Eğer şimdi doğ· 
ab~u~ ve ~V&f itl~~~de T':"'aud ı ruca F ernandoya gitse, olup bite -
Reıııeı tecrube du1uncelerınden ni anla.ha, Frenk Süleymaru da ele 
istifadeyi hiç bir zaman elden bı • · verae gene kendisini kurtaramıya· 
rakmıyordu. caktı. Üıtelik zavallı babası da 

Fakat naaıl olmuttu da Döyle Kızıl Kadırganın direklerinden 
vaktinden ~ok önce kaleye hücum birine sallandırdmı§ olacaktı .. 
et.mitti.. Antonyo yürüdü. 

Antonyoya ıordu: Elindeki kılıcı ikide bir tartak. 
~ F emando, kaleden bir çıkıt hyor, her an bir insan bağrıN deş • 

mr yaptt?. meğe hazır olan bu çelik parçası, 
_ Ha'1f •. en ufak bir kımıldaruşta bir §İm • 
- O halde.. ıek gibi parlıyordu. 
..... Piyale Bey hücum etti •• 
- Fa.kat?. 
- Bunda tatacak ne var?. Bize 

Hüamen Reiün. pri verilmeai için 
on dakikalık bir zaman nrdi. 
Halbuki qadan aaatler geçti. 

- Şimdi Hüımeni buradan alıp 
da kaleden çıkar ~ıkmaz her !ey 
bitecektir. Siz, iyi bir delikanlısı • 
nız Senynr Anb;>nyo .. Bizimle be • 
raher ıeliniz •... Bu kendilerini be-

Frenk Süleyman da onun ardın· 
daydı. 

O da geniş ağızlı Türk palasını 
sıyırmıştı.. O da, ailahmt ınn11kr 

tutarak ikide bir tartaklıyor, vah • 
ti parıltılar saçıyordu. 

Antonyo dört be§ baaamak ))ir 
merdivenden çıktı •. Kaim me~ a• 
ğacmdan yapılan ve üstü pul pul 
demirle?'le kaplanmıı olan bir ka· 
PIYI itti •. 

- Dü§m&n kaleye saldırıyor .... 
Arkadat1arın oı-ada. ?rpqıyor. • 
lar, senin bura.da itin ne ?. 

- Beni bmaya Senyir Matki 
di Salerııo'n kendiai lmydu .. 
Kendisi emn verm.edik4e ayrıJau.. 
yacaimu .a,ledi. 

- Marki S.le~ lMitün uke -
rin mazgal ve ku·le1ere kotm.alan -
nı emretti. Bu emri taD& bitcliriyo-. 
rum .. Sağa prk, m&?l~ mart!.... 

Hiç bir hareket olmadı .. Aske .. 
rin hali tereddüd ettiği anlatıb -
yordu. 

Antonya kılıcını kaldırdı ve as
kerin göğsüne doğru uzattt: 

-Yerilen kumandayı dinleme
yen bir asker, öMüriilür .• 

Dedi... 

Neredeyıe dediğini yapacak -

Nöbetçi de belki ona Ürft ko .. 
yaca.k ve ikisi binoirleriyle çarpı
§acaklardı. Frenk Süleyman bu .. 
nu düşünerek Antonyonun yardı -
mına koşmak iıtemİ§, baaamak • 
lardan bir hamlede çıkarak oda -
nın kapısında göriinmüıtü. 

Halbuki asker artık oradan ıi · 
decekti .• F ernandanun e.n ç.ok aü· 
vendiği bir yüzbaşı yalan söyleye· 
cek değildi ya... •• 

Son defa yüzbatıyı aela.mladı, 
fakat ıelam vaziyetinde doaa kal· 
dı .. Çünkü kapınm etiğinde,. elin.
deki yalın pala ile heliıen iri,.arı, 
cin bakıtlr Frenk Siileyman, gözü· 
ne ilitmipi. 

Gözleri dört açıldı ... YuValann • 
dan fulayacak gibi b\iyüdu. Nere
dey&e delirecekti. Kalenin içinde 
bir Türk akmc.nı.. Bu, olar feY 
değildi .. Femando buna ha.her a· 
lıraa ne yapardı?. Eiet" kaleye bl
nun gibilerden da.ha. iki yü2 kişi 
girerse, bütün u •ker zincirlere vu • 
rulacak, yahut kılıç.tan aeçecekti. 
Nöbetçi, ölümün ıoğuk nefesinin, 
enseainde değil, Y1ireğinin ti için
de bir kasıraa ıibi eatiğini hiuet • 
ti ...• 

AntonYo odanın kapıaına bak· 
tı ... . 

Frenk Süleyınanı gördü ve~ 
- Aecele ettin~ aersem herif!. 
Der gibi onu bir anda ba§tan 

ayağa kadar ıüzdü. 

Fakat her ,eye rağmen bu iti 
bir an önce bitirmek gerekti. A3 • 

kerin bir gürültü çıka.rmamuı için 
elinden geleni yapacak, hatta onu 
da diğer nöhetç.i rihi fUracıkta 
yere ıerecekti. 

Buna vakit kalmadı ... 
Asker, birdenbire hopla.dı. Elin

deki sile h yere diiftü ve 'kendiai 
kapıya kotlu. 

' (Devamı VGT) 

Powler ne vaziyetteydi? 
Bir iz bulabilmişler miydi? 
Hayır ... 
Tela, edecek bir §ey yok ... Ga

zeteler, bu. husızlık etrafında gü
rültü çıkarmıyor... Hiç bir tehdit 
altında değiller ... Hem, bereket 
versin ki, o günlerde, çok dahe 
milhim vak'alar çıkmt§h. Cinaye\ 
ler üstüste oluyordu. Zabıta ha
'berleri yazan nıuharrirler, bunlar 
la metguJ oluyordu. 

Hllllsa, mini miııi Jalenin ça
lınmış olmaaının iki satırlık gaze · 
te haberleri arasında bile gözük
mediğinden sevinen üç cürüm or· 
t.ajı, tamamiyle sakinle§tİ. 

Rauf: 
- Bu işi pek ustalıkla yapbm. 

Çocuğun deği§tirilc:liğini belki an· 
nesi bile f uketmemİ§tir ! diye c;. 
jünijyordu. 

---:-:--~ 

GiZli ~ yurduna getiridi· 
ği günün ferdut, ç~uk, Madam 
Bonne tarafından bir sütnineye 
verildi. Ve ebe, böylelikle çocu · 
ğan çok iyi besleneceğine ve da
ima gürbüz olacağına dair anne· 
sine söz verdi. 

Jale, hakikaten gürbüzdü, tar!J 
manasiyle müte,."lasip bir vücudu 
vardı. 

Şimdi İ§te, hesap görmek z~
manı gelmişti. Artık işler tatlıya. 

bağlanmalıydı. 
Adnana bütün planım anlattn 

Ayak direyecekti... Evlenment'l 
n.manı geldiğini söy!iyecekti. E. 
ger, Adnan kalp hastal•ğr çeken 
nnnesi, bu havadis üzerine çat d i· 
ye düşer, ölürse keyfi bHir ... 

Bu, ona vız gelirdi. 
- Ne derin dü,ünceme, Ra • 

uf ... 
- Hakkın var, kardeşim., .• 

T b ... d "'"J • ? - a 11 egı mı ya .... 
- Sen, burada ilanihaye kala· 

manm. Fakat, ayni zamanda 
yengenin yanına da giderek pat 
lıyamazsm. 

- Aman, Allah vermesin ya-
rabbi... · 

- I,te bunları Adnana söyle ... 
Bir çaresine baksın... Faaliyete 
geçsin ... 

Genç kız, manidar bir gülüm
semeyle: 

- Emin ve müsterih ol.. -de 

Tam bu sıra.da, kapı çalındı. 
Madam Bonne aldanmamı§h. 

Misafir gelmişti. Koridorda ayali 
seeJeri işitildi. KapL vuru.ldu. Son
ra açıldı. Adnan etikte görün'dü. 

Madam da arkasından belirdi 
ve kapıyı: kapadı. 

Delikanlılar, içeri girer girmez, 
ilk iş olarak Deniz Hanımın l>oy .. 

nuna atılmak oldu. Lakin, Rau .. 
fun da orada bulunduğunu farke
derek kendini topladı. 

Rauf, ona elini uzattı:· 

- Görüyonım ki 'burada liuluıı-4 
mam hayretini mucip oluyor. 

Delikanlı, utandı, kızardı. Yer~ 
lerin dibine ıeçiyordu. 

- Evet. .. Aksini desem yalan 
söylemiş olurum ... 

- Deniz, bana esrarını söyle
mek mecburiyetiııd-e kaldı. Yok .. 
sa, iıin içinden çıkanuyacaktı. Bi
liyorsun ki, yengemiz, onu Reşadi-

yede sanıyor. Mektup falan yaz
mağa kalkrtrr, mektup da ele.. ge . 
çer, işler böylelikle meydana çı-

kınca tamamdır ..• Değil mi ya ... 
Benim, bir sürü tedbirler almam 
ve felakete mani olmam lazım 
geldi... 

- Ah, te,ekkür ederim valla .. 
hi. .• 

- Azizim, ıana hiç fena bi" 
ıöz aöyliyecek ve telmih kinaye 
falan yapacak değilim ... Olan ol-

du ... Kardeşim ve sen, ikiniz det 
gençliğinizin, cahilliğinizin kur
banı oldunuz ... A~kın emrine ita• 
at ettiniz, kendinizi koruyamadı· 
nız ... 

< Deoanu var) ,. • 
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Bu ıırada, yan odada, Madam~~~~~~~~~~~~--

Bonne, içtiği kahveyi yarıda hıra· i9------------·
karak1 baş_ını kapı aralığından u-
Z&ttr: 

- Dikkat! Dikkat! 
KUPON 

- Ne nr? 
- Adnan Bey geldi ..• 
- Nereden biliyorsun? ı 
- Kapr önünde bir otomob•l 

durmuttu. Pencereden baktım, ----------'---•' 

171 
78-6-935 



6 HABER - Akşam Posta!!!• ,. 2~ HAZtRAN -193~ 

MDlyoıner onmak ister mısınaz? 

Amerikalı bir kız 
Kendisile evlendiğiniz takdirde 
milyonlarını vermeğe hazırdır! 

Yakın tarihten 
kanlı yapraklar 

Be~Ar ve fakir miıiniz? Yatınız 
kırkı aşmadı mı? Şöyle Amerika
ya doğru bir seyahati göze ahyor. 
ve evlenmeğe razı oluyor musu
nuz? 

ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katibi 
i9itmez derhal bir zile baımıı, bi- mes'ulü Cemal OQuz anlatıyor: No. 71 
raz ıonra odaya yirmi otuz kadsr 

kadın dolmuı. Bunlar ıelince a- Akl 1baş1 n da bir ad anı 1 n ti nı arh an e 
yağa kalkarak kendisinden 40 

Bu takdirde milyoner olabilir · 
siniz. Çünkü Şikago' da 28 yaıın· 
da tnilyoner bir kız kendiıine ko· 

santim daha kııa olan avukat Bli- h Ü cres İne ka Pati 1n1as1 İ hti n1a1 İ 
te yaradana sığınarak bir tokat 
aıketmif. soğuk bir duş gibi beni titretti 

ca aramaktadır. Daha doğrusu 
Şikago hukuk mahkemesi bu gene; 
kıza bir koca arıyor. 

Zaten çok zengin bir ana ba · 
hanın biricik çocuğuydu. Ebevey
ni ölünce kendisine bir milyon do· 
lara yakın bir miras kalmıştı. 

Felaket, felaketi, saadet, saa· 
deti takip eder derler. Doğru bir 
ıözdür. M:as Tavers'in ana, baba 
ıından sonra bir de amcası öldü 
Çok zeıııgin ve o derece haıiı ola11 
amcasının bu kızdan maada hiç 
bir kanuni mirascısı yoktu. Bu su
~ etle Miu Tavers tam manasiyı (; 

bir milyoner oldu çıktı. 

Miss Taverain bütün gaye,, 
mfL; 'ut bir yuva kurmak, ve rahat, 
rahat yaşamaktı. 

F&at aksiliğe bakın ki Tave .. 
ıe hiç bir talip çıkmıyordu. Erkek· 
ler, milyonlarının cazibesine rağ 
men kendisine kar9ı çok hürmeti; 
davranıyorbr, ·kat'iyen ili.nıaşk 

etmiyorlardı. 

Sebebini herhalde anladınız 

Çünkü Miss Tavers zengin oldu
ih1 :rı;:ıbctte çirkindi. iki metreden 
bir kr.ç santim noksanlığında bir 
boyJ füıı~f. Wl• kara bir deri, uzun 
mı· ':\:i!UD pir, burun, zayıf mı za· 
yıf.. . 

Il1iss T \vers'in çirkinliğini uzuıı 
u;:::d:ya tarif ederek okuyucuları
mızı müteezzi etmek istemiyoruz. 
Yalnız buı nunun 120 milyonluk 
Amerikada mizah gazeteleri içi,1 
birinci mevzuu teıkil ettiğini söv 

Avukat daha ne oldujunu an
lıyamadan kadınlar hep birden 
kendisini altı okka ettikleri gibi 
sokağa ahvermiıler. 

Zavallı adam kendisine gelin
ce poliıe müracaat etmif. Fakat 
dayak yediğine dair ıahid bula
madığı, ve klüplerin Amerikada 
geni9 hürriyetleri olduğu için po
lis bir ıey yapamamııtır. 

Bu esnada yaz da geldiğinden 
Mias T avera müridleriyle ( ! ) bir
likte kampa çıkmı9tır, burada hep 
birlikte bir kat daha perhiz yap
mağa ve zayıflamağa baılamı,lu. 
Gıdalarını yalnızca hava ile bol 
hol güneı banyoıu teıkil etmekte 

- Bu iyiliği sen yaptın bana!. 
- Hayır, ben bir ıey yapma -

dım .• Fakat sen mükemmel aktör 
oldun!. .. 

Kamp kumandam haftada bir 
kaç defa bizim odaları dola§ırdı. 

Onun geleceği günleri bildiğim 

için rikkatini celbedecek dekor -
lar hazırlıyordum .. Bir gün beni 
kızımın reımiyle hatbata yakala
dı. Yanında tercümanlık eden 
Fazıl Berki bulunuyoı·du. Yavru -
mun reımini uzattım, boynumu 
bükerek: 

- Haıta imiı .. Öelecek, dedim. 
Miıter Gan, acı acı batını ıal -

ladı .. Sonra ıunları söyledi: . . 
ımı9.. - Eğer benim yerimde burada 

Bu arada içlerinden birkaç a- kamp kumandanı bir lngiliz ol • 
za hu sıkı perhiz rejimi ve aldığı saydı. Cemal çoktan Malta timar • 
uyu9turucu maddelerin tesiriyle hanesini boylar, ölünceye kadar 
ölmü§, klüp menıuhu kadınlar, da oradan ç1kamazdı .. Sakin ol • 
hunları hususi bir meraıimle kal- ıun •.. Kampta fazla gürültü yap -
dırarak kamplarında bir yere masın.. Bir aya kalmaz ailesine 
gömmütlerdir. kavutaca.ktır . 

Bu hayat böylece bir müddet Aklı batında bir adamın bir ti-
devam ettikten sonra gene karısı marhane hücresine kapatılması 
Mi11 Tavera tarafından kandırıla- ihtimali, soğuk bir duş gibi heni 
rak kampa götürülen bir adam na- ititretti. Fakat bir aya kadar ka
ıılsa kamplarına ıokulmuı, ve er- nma kavuşacağım hakkında veri • 
keklerine kartı boykot yapan ka· len müjdeye de çok sevindim. 
dınların aeçirmekte oldukları k?r- Artık çocuğuma kavuşacağım 
lCUnç hayatı öğrenebilmif,-==viiiYi= günleri iple çekiyordum. Saatler • 
ti polise haber vermittir. ce arka üstü yatıyor, minimini kı • 

zımı dütünüyordum. Bu dütünme, 
Polis derhal kampı basarak ö-

bende i.deta bir hülya hastalığı 
lüm derecesine gelen kadınları 

haline gelmtiti. 
hastaneye kaldınnı9, ve Mi11 Ta-

Arkadatlar heni tebrik ediyor· 
vera'i de tevkif etmittir. lar: 

Mahkemede Tavera herkesi - Aman birader, ailene mek • 

lemekle iktifa edeceğiz. hayrete dütüren fU ıözleri ıöyle- tup yaz da gelmeden bizimkileri 

Mias Tavera evlenmekten üm\- mittir: de görtünler, bize onlardan haber 
- Ana babamdan, ve amcam- t' · l • dini kestikten sonra kaıaıını aç- ge ıraın er .. • 

d dan milyonlarca dolar mirasa kon Diye yalvarıyorlardı. 
mı!, ve milyonlarını ağıtmağ;ı 

d 1 duğum, n 28 yatına vardığım Ben de bu dostların arzularım ba~lıya,ak Şikago' da bir ka ın a. 
halde bir tek kiti bile benimle ev- ayrı ayrı yerine getiriyor, hepıi • klül,ü açmıt. 
lenmek iıtemedi. nin iıtedikleri için lıtanbula ayrı 

Klühün esas gayesi erkeklere 
Ben de erkeklerden intikam al- ayrı mektuplar yazıyordum. 

kar~ı boykot yapmak ve yalnızc~ 
ten'1a yerlerde toplanıp k~nd\ kerı mak için kadınları kendilerine Bir gün, refikadan aldığım bir 

kartı boykot yapmaia tetvik et· mektupta fÖyle deniyordu: din3 eza yapmak, çok az yeme~< 
yeınek, ve uyutturucu maddeler tim. "Beni lngiliz ıef arethaneain • 
kuHanrnaktır. Mahkeme Mi11 Tavers'in haı· den çaindılar. Maltaya gidip gi. 

1 IC\nı:?i i ş para olur da muvafak ta oldufuna hükmederek bir akıl demiyeceğimi sordular. Derhal gi· 
olm

1
z? Nitekim Min Tavera de hastanesine kaldırılmaıını karar-

1

' debileceğimizi, tamamen hazır 
la9tımıı9tır. Hastane doktoru da olduğumuzu bildirdim .. (Peki ıizi 

milyonlarını sağa sola koklatma 
ğa haşlayınca klübüne derhal bi. gazetecilere verdiii beyanatt~. çağ1uız) dediler. 

sürü aza buldu. 
Tavers bilhassa evli kadınlar:ı 

fazlı:J. iltifat ediyor, onları müte 
madiyen kocalarına kar91 boykot 
vapm?,.~a . ve aralarına gelerek bi"· 
likte yaıamağa teşvik ediyor, epey 
de muvaffak oluyordu. 

Mi11 Tavera'in evlenmesi lazım Bundan ıonrakı' mektuplarında 
geldiğini, bu takdirde bütün gay· karımın her gün İngiliz ıefaret -
ritabiiliklerinin geçeceğini söyle- hneıine giderek hangi gün Malta· 
mittir. Bunun üzerine milyoneı:" ya hareket edeceklerini öğren -
genç kızla evlenecek koca aran· mek iıtediiini, fakat müsbet bir 
mağa batlanmıttır. cevab alamadığını yazıyordu. 

Naııl, milyoner olmak iıter mi- Böylece bekleme aleti ve ümid 
ıiniz? içinde tam üç ay geçti.. Bir gün 

Hatta bunlardan Blit isminde . M •• S kamp kumancİanı beni çağırdı : 
bir Amerikalı avukatın karısı dn - Cemal ailen gelecek .. Fakat, 
derhal kocasını terkederek Mias --------------' _ _ Hüseyin Cahid gibi, dışarıda ev 
T<fYers ile birlikte yaıamağa. bat- .. ----···---~-·--•lllfl'llllı•llll tutup oturmazamız.. Onun için 
lamıı, bunu l;ıaber alan kocası da Mu••tercı·m kartımızda bulunan Niyovardela 
Taverıe gitmit. Karııını kendi!li kampında ıize bir daire verecek. 

yorum .. Yer yoksa çadırda hile o • 
tururuz.. Sizden, ricam, ailemin 
çabuk getirilmesidir. Onun için ne 
muamele lazımsa çabuk yapınız. 

- Sen merak etme.. Her ıey 
hazırdır. Çok kısa bir zaman zar • 
fında sevdiklerine ka vuıacaksın ! 

Bu kon~§madan sonra gene 
haftalar geçti.. Hiç bir seı sada 
yok ... Bizim her müracaatimıza 
bir batka cevab veriyorlar. 

Malta umumi valisi lıtanbula 
yazmıf. İstanbul bir türlü razı ol -
muyormut·· Yakında Avrupa mer
kezlerinden birinde beynelmilel 
bir mahkeme huzurunda muhake • 
me edileceğimiz için ailelerimi • 
zin Maltaya gelmeleri caiz değil • 
mıt ... 

Hayal kırıklığı ne fena teY ! Bu 
adamlar aciz bir ıiyaset mahku -
mundan hiç korlanıyacaklarına 
göre, neden yalan aöylemeğe te -
nezzül etmişlerdi. 

Bir gün hakikat bir balyoz gibi 
kafamıza indi: Bu adamlardan 
iyilik beklenemez .• 

Bu sırada memleketten aldığı -
mız haberler pek içeçıcı .. Anado -
luda milli ıavq ilerliyor, diifman 
mağlup oluyor. Uluı kurtuluyor • 
Bir tarafta köhne bir imparator -
luk çöküyor. Bir br:afto.n y eni, 

genç bir millet doğuyor. 
Anadoluda bir takım İngiliz esir 

leri var. Lord Gürzonun kayın bira 
deri mi, eniştesi midir, nedir, bir 
miralay da hunların içinde ... 

İngilizler, milli savat muvaf • 
fakiyetle inkişafa hqlayınca, bu 
esirlerin Maltada birebir değitti
rilmesini teklif etmi9ler ... . 

Büyük Atatürk, o zaman bu tek
life şöyle cevap vermiı: 

- Ya hep, ya hiç... Oradaki 
Türklerin hepsini isterim. 

Bu haber kampa geldiği, artık 
kurtulut saatimizin yaklaştığını 
dütünerek çok sevindik. Sevinci • 
mizin en çoğu da memleketin kur
tulutuna taalluk eden iyi haber· 
lerdi. Bir buçuk, iki ıenedenberi 
envaı türlü zulUın ve mahrumiyet· 
lere katlanan bizlere de nihayet 
'oh,, demek rahat etmek, mesut 
olmak tekrar kıımetmit .. 

Artık her günkü konutmaları -
mız bu mübadele iti etrafında çev· 
releniyor .. Hepimiz memlekete dö
nünce takib edeceğimiz itler hak· 
kmda programlar hazırlıyoruz ..• 
Günlerimiz neş'eli, mes'ud geçi • 
yor, her gün yeni bir eğlence bulu
yoruz .. 

Bir gün, Akagündüzle Kara • 
göz, Haciyvat, Beberuhi yaptık, 

gece perde kurduk, pma yaktık , 
Karagöz oynattık.. Bu Kara.göz 
f aılı bir kaç gece devam etti ve 
kamp muhitinde çok rağbet "1Ör -
dü ...• ne iade etmesi için yalvarıp yakar- aranıyor ler. Orada oturaca.karruz. Ara ıı-

mıttır. ra tehre ailenizle gezmenize de r.1üjdeyi bekliyoruz.. Ve bu 
Fakat Ml'ıı Taverı'ı·n ıo··zlerı·ne Almanca, lqilizce ve ltalyanca .. d ed'I k O h' d b M G · d muaaa e ı ece . zaman ır • müj eyi i2e iıter an getır i . 

hiç aldırmadığını görünce iti teh bilen, ıeceleri çahpcak bir müter- likte gezer, dolaıır, akşam kam· Sonbahar gelmitti.. Eylul ayın
dide bindirmit ve mahkemeye cime ihtiyaç vardır. Talip olan· pa döneniniz .. Buna muvafakat da idik. Kamp kumandanı güle 
=6ıacaat ederek kendiılni dava larm (mütercim) rummiJle "lı • eder miMn, etmez mitin 7. cüle gekli. , Bir haha kadar latan· 
eclecefhü llylemlttlr. tanbul poıta kutuıu 46,, adresine - Mister Gan ! Böyle bir ıual ı bula gideceğimizi müjdeledi. 

Bu zamana kadar ıoiuk kanlı- mektupla müracaat etmeleri. ıorulur mu? Suaamıt bir adama , Bu müjdeyi alan arkada9lar 
lığını bozmıyan Mi11 Tavera mab· - - - - - - (ıu iıter misin?) demeğe benzer. , derhal hazırlığa haıladılar .. Kimi· 
keme, ve dava kelimelerini ititir - - ~ - --- Teklifinizi olduğu gibi kabul edi· ıi eşya topluyor, kimisi latanbula 

mektub yazıyor .. latanbuldan al. 
dığımız mektuplarda da kurtul • 
mamız yakın olduğu, biraz daha 
sabretmekliğimi2i lazım geldiği 
bildiriliyordu. 

Arkadatların çoğu bavullarını 
hazırlamıılardı. F &kat bir haf • 
ta geçtiği halde el'an hareket ~mri 
gelmiyordu. O bir haftanın üze • 
rine bir hafta daha eklenmiıti .• 
Hali bir çıt yoktu .. Kamp kuman • 
danı her mürmcaatımıza: 

- Muhakkak gidİyortunu .. Me
rak etmeyiniz .• 

Cevabını veriyordu .. 
Nihayet bu geçinmenin de sebe

bini öğrendik: 
İngilizler, Avrupada beynelmi. 

lel bir mahkeme teıkilini taahhüd 
etmitlerdi. Bu mahkeme harpte 
mes'ul Türkleri de muhakeme e

decekti .. Dünya efkarı umumiye • 
ıine kartı böyle bir teminat veril -
mit bulunuyordu. Binaenaleyh, 
Türk sürgünlerden bir kaç ıivil ile 
garnizon kumandanlarından bir 
kaç zabitin esir olaTak alıkonul • 
maıını iıtiyorlar, diğerlerini ser• 
beıt bnakacaklannı temin ediyor• 
lardı. 

Bu son haber ~imizi ıinirlen • 
dirdi. • . 

r ....... 1,., •TW"•ldcütle !i&lincTe o· 
luraa sevinilecek bir mahiyet ala • 
bilirdi. Fakat bir kıımmın gönde· 
rilmeaini, bir takımının da ahko • 
nulmasını insani noktadan doğru 
görmeyenler pek çoktu. Bu itibar
la,Ankaradaki ulusal hük\imetin 
bizim hakkımızda yaptığı kat'i ve 
pazarlık kabul etmez teşebbüıleri· 
ni büyük bir heyecan içinde takip 
ediyorduk •• 

Kampa getirilen Türklerden bir 
takımı, şahsi teıebbüslerle kaçmıı· 
lardı. içimizde bulunan nazır, 
vükela gibi büyüklerden çoğu da, 
milli ıavatın aldığı muvaffakıyet • 
li durumlar neticesi olarak yapı • 
lan Londra ıkonferammdan sonra, 
öz Türk heyeti tarafmdan kurta • 
rılmıt, vatana kavutmaları temin 
edilmitti. Şimdiki Londra ıefiri 

Fethi de bu kafilenin içinde hulu· 
nuyordu. 

Ne tuhaf bir tesadüftür ki, F et
hiyi kurtulduğu haberini almadan 
bir hafta evvel rüyamda görmüt • 
tilin .. Bir kapıdan gÜtıeflİ, genit 
bir meydanlıığa çıkıyor ve "oh,, 
diye rahatlık nef eıi alıyordu .• 
Sabahleyin, kamptaki oduına git· 
tim •• , 

< DeMml va:-: 

ı-RAGAS-fA-Ni·N·ı 

OG LU 1 
Ve Borjlya 

Ragastanın oğlu formaları 
ile. Borjiya formalannı cildlet
tirmek isleyen okuyucularımt'ı 
12 - Temmuz - 1935 tarihi-! . 
ne kadar (Vakit Kütüphanesi} i 
n~ birer numara almak sureti? i 
le bırakmalıdır. İ 
Cild •;in on kurut ücret ödeye· l 
ceklerdir. i 

-···-··· .... --·..._... ......................... .,.ı 



Kartal Oğullarının ülkesi 
ARNAVUTLUKTA 

No. 9 Türkçeye çeviren: A. EKREM 

Şimdi de siyah cübbe qiqdifinden 
dolayı üstüne düşen bir vazife 
daha var: Kendi ellerile öldürdüğü 
adamı gömmek!. 

Mahalli bayraktarın evindel ta ol~uğu gi.bi, çağlar kadar ealti 
yerlere bağdat kurmut, yiğit tü· an'anelerde tekillerini hiç de
fekçiler arasına oturmuştuk. Bir- ğiştirmemİ§, bundan yüzlerce yd 
birimize sigaralar sunarken, ken- önce ne ise hala öyle devam et
dimize dair &0rulan suallere ne· mektedir. 
zaketle karşılıklar veriyorduk. Avrupalıların diline vendetta 

Arnavut dağlıları kabilelerile olarak geçmiş sözü misal olarak 
övünür, söz söylemekte ihtiyat · alalım. Bizde buna eskiden kan 
kar fakat ölünceye kadar inatçı davası denirdi şimdi de doğru · 

kitilerdir. 
Hele Dukajinler övünmekte v 0 

bu kaıbileye ilgili olmaktan ku 
rum duymakta haklıdırlar. Çün~ 
orta çağlardanberi Arnavutlu' 

kap111nı çalarak 24 saatlik bir hi· 
maye iıteyebilir. Bu evin adam • 
ları onu korum~ğa ve emniyetli 
bir yere kadar götürmeğe mee • 
burdurlar. 

Bu öc hııkkrnda çok alakaya de
ğer bir de vak'ayı anlatayım : 
Bundan bir kaç yıl önce aile §e -
refini temizlemek iti bir papasa 

j 

~ 

J 
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Arnavutluk devlet merkezi git tikçe GarplılCJ§maktadır. Eiri büğ• 
rü ve daracık aokalrların yanında elektrikle tenvir et/ilmi§ geniı ead• 
deler vardır. Eıek ve katır sürücii lerinin yanıba§tnda ayağı poturlu 
ıoförler en son model otomobilleri sürerler. 

Tiran ıehri Cenup ve Şimal Arnavutluğun ortasında olduğundan 
devlet mftrkezliğine ıeçümiıtir. 

dailannın bu kısmında orta Çi'I • Tam üç gün sevimli Şala vadisi- de (mıntakada) koruyucularımız· 
Iardanberi buyruk salmakta ola · · d k B nı ın i . uranın delicesine akan, dan biri gaydaıını §İtirerek dağ 
yasanın yapıcısı Lek Dukaji· akpak suları, yemyefil alanları ve havaları çalmak suretiyle bizi eğ. 
bu kabilenin çocuğuydu. Bilg\n b' l ın erce çekirgeleri gözlerimi • lendirmeg" e uğra"tı .. Eski yolcu • 
lerden bazısı Arnavutluk kab;1 

,. :ıi oyalıyordu. Şala kabilesinden lar ıaydanın çaldığı havayı belki 
Yatayııının batlangıcındanberi ' k ı d h f yanımıza atı an ye i mu a ız ö- de üzüntülü diye tarif edebilirler-
lan yasa ve adetleri bir ara v 

b b
. k h l nümüzde yürüyordu. Bunlar a· dı'. Ancak bı'ze beıtenı"n so"zlerı' a--

tıt>playarak ütün ır anun n • .-
. . d 1 J • t l raaıra tüfeklerini kayalık ar;\ıın- latılınca o·'yle olmadıg"ını o'"g"ren-

ne getırmıt a am o ara ı: •! e r 
.M. d l . . 1 da gizlenmit haydud yataklanna dı'k, Tu"rku''nu"n ıo"'zlerı' •unlardı·. 

LeK adlı ağ ıyı goıterır er. :r çeviriyor ve biz geçinceye kadar 
Lek yazısız olan yaıası bütli öylece nitan almıı vaziyette du . 

hükumet ve din yaııalannın üıı ruyorlardı. 
tündedir. Bu yaıa kısas usuH· 
:<ı .... ""'lJ~nio) temeline dayanır · Geçmekte olduğumuz fırın ka • 
ve u1u.uft h&;,.:..ıu, eı• ıs0 • .. t'c::u~ Bratın önündeki Oaum ırmağını ıu çok güzel köprüden geçersi-m-.z-. -4Mt:aıUJC e at••~• dol.,. l:;öJsc· 

"Büyük bir kayanın arkasına 

gizlendim. Ka.rdetimin katili o • 
ralardan geçti.. Çentekli ku11un 
vızladı. Ünümüzıün öcü almdı.,, ... 

~ DecrunPbttr) m 

diliği esasları üzerine buyruk Arnavutluğun yalnız :ki ırmağında gemi ifletilebilir. Çünkü ırmaklar 
ıalar. Daha açikça söylemek için Jağc/an denize doğru olan volla rında çok hızlı akarlar. Onım ır· 
diyebiliriz ki yasa erkeğe karıs:ı- mağı Cenupta zeytin, incir, bağ ve tütün yefifen zengin bir bölgeyi 
nr yahut çocuklarını öldürmek nılar. 
hakkını vermektedir. 

Bundan yirmi yıl önce bir dağ dan doğruya (öç) sözile ne de· 
lı Arnavut kendisine sadakats;-ı mek istediğimizi anlatabilirir. 
lik gösteren karısını, kain bi- Bugün ailesinin borcu sayılan b•r 
raderinin vermif olduğu bir kur- kan öcünü almakta gevşek davra
tunla öldürmüttür. Kain birade- narak bir Malisöre kabilenin ke· 
rin kurıunu vermesi iıe kız kar - pıları kapanır, bu adam aforo?. 
detinin öldürülmesine muvafakat edilir. · 
ettiğine bir belge sayılmıftır. Diğer taraftan öcalacağı adamı 

Ma.lisörl.er arcuınJa kan öcii yanında bir kadın yahut çocuk 
hala vardır: varken, yahut herkesçe kabul e · 

Arnavutluk dağlarında helP. dilmit bil' beaa yani muvakl<at 
Malisörler araıında kan davas! ı bir mütareke günlerinde öldüre • 
hala bütün tiddetile sürüp git- cel' oluna gene afaro~a uğrar •. 
mektedir. Matisörler çevrelerin Usulü dairesinde öcünü aldığı 
de doğup batan bütün impara - takdirde, meseleyi hemen her ta
torluklara rafmen hep egemen - rafa yayar ve ailesinin ,erefrı · 
Jik ve ozgürlüklerini korumut - temizlemiş olduğunu ilan eder. 
lardır. Ocalmak için kan dökülen adam 

Bu iyi nitancı buyruk salmak kovalanıraa, her hangi bir evin 

ARNAVUTLUGUN ZAHiRE PAZARI 
Arnavut dağlılan i~in lıkodra mıntaka pazarıdır ve bunlann en 

~ok altlıklan mal hububattır. Dağlardan üç günde inerek pazara var
mak ve buradan 25 kiloluk hububat çuvalını sırtlayarak geıiıin ge· 
riye gitmek Arnavutla kanrı için İ§ten bile ıayılmcız. 

düşer. Arnavutlukta an'ane ruha
nilikten ve 'dinin buyruklarından 

da daıha zorludur, Kara cübbeli, 
siyah aakallı papaı, elveri§Iİ bir 
f rrsat kollayarak piştovunu çek -
kurbanı çn soğuk kanlılıkla dua -
dirtrneden öteki dünyaya ıönder
mi!, it in bu eafha11 dağlı bir Ar -
navuda düten vazifedir; papas da 
bunu ıerçek bir Arnavud aibi 
yapmıttır. Şimdi de siyah cübbe 
giydiğinden dolayı üstüne düten 
bir vazife daha var: Kendi elleri
le öldürdüğü adamı gömmek ve 
mezara aolrtuktan aonra talkın 
vermek. .. Gerçek bir Arna vud gibi 
ulusal ödevini yapan bay papas, 
din töresini de gerçek bil' ruhani 
gibi yapmak için, kilisede ölünün 
ba§ı ucunda ne IÖylenirae aöyle. 
mit ve mezara gömdükten sonra 
kurbanı için soguk kanlılıkla dua· 
lar etmit, talkınını vermiştir. 

Kabile ihtiyarları tarafından 
idare olunan Lek'in yasası, yazı .. 
lı kanun tarafından kabul ve 
tatbik edilmit jüri usullerinin ya· 
şayabilmiş en İptidai §eklidir. 
Davacı kendi jürilerini tayin e

der; davanın bir karara bağlan .. 
maaı ve dava edilen adamın bera
et kazana.bilmesi ü-.l'n bu''t" ... • ~ un ıurı • 
lerin müttef ikn reyi lazımdır. Bü-
tün jüriler "suçlu değil,, deyip de 
içlerinden birisi buna aykırı rey 
verdi mi, bu adam jüri heyetin • 
den çıkar yerine iki kiti daha ge· 
çer. 

Jüriler ıuçlu için belki de ne Ö· 

lüm ne de hapiı cezaıma hilküm 
vermez, ona sadece bir para çeza
ıı yahut bütün emlakinin :yakıl • 
ma.ıı hükmünü verir, 

lıkôdra çarıılarında olıı veriş 
Arnavut kadınlarının yüzlerinf' bakın, aım.sıkı örtülü... Bunlar 

çarııda bir mala bakmak istediler mi ıanki pencere açıyorlarmıf 
gibi yüz örtülerini dikkatle kaldırırlar. 

Bratın kalesi. üst fehrin çevresini ıarar. ,Şu gördüğünüz kale duvar-
ları üıtüncle .,raaiyle Sicilya, Napoli, Türkiye, Avuıturya ve ltalya 
bayrakları clalıalanmııtır. 



•• •• •• uçuncu 
kümenin 

• 
şampıyonu • Feneryılmazın gözbebği çok kıymctlt on oır oyuncusu 

ikinci 
kümenin 

yeni takımı 
Genç FeneırynDnila~ 

Nasıl çalıştı, nasıl çalışıyor 
Bundan üç, üç buçuk sene en-eldi. ı 
(HABER) turnuvasını yapıyor

duk. Oynanan 2~0 maç esnasında 
genç bir klübün futbol takımı, fevka-

lade dürüst oyunları futboldaki yüksek 
kabiliyetleri ,.e daha sonra da tam 
sportmfnlikleri ite nazarı dikkati cel
betmişti. 

Turnuvada hakiki \'arlıkJar gös
terdikten sonra, hu takım yarım son 
ma(lannda tasfiyeye uğradı. 

Fakat kendisini tasfiyeye uğratan 

ra, eskisinden de daha canlı ve azim
li çah ıyorlardı. 

Geçen sene üçüncü küme lik maç· 
ları yarım yapıldı .• 

Terfi müsabakası, şampiyonu fa· 
lan ~k ar.laşılamadı .. 

Ji'akat bu sene, likin başından beri, 
fevkalade temiz ve güzel oyunlariyle, 
f<'eneryılmaz kümesinin, hem kuvvet, 
hem de kıymet itibariyle başına geç-
ti. • 

Dört sene enel Haberin sportmen-

Klübün kıymetli baıkanı Bay .~abri 

FeıneryoOmaız ıne 
DşDeır yaptı 

varlıkla civarındaki küçük tefek -
küJleri sineıinde toplamı§ ve gay
ri federe k)üplerle kurduğu İ!'tan · 

1 bul idman Birliğine girm:ttir .. 
I Birlikde on iki klüb çalıtmaktadır. 

Bu klüplerin içeriıinde Fener Yıl • 
maz derhal göze çarpmaya ba,Ia -
dı ve 31 - 32 Mmeıi lıtanbul ld • 
man Birliği (A) kümesi birincisi 
voleybol birlik tampiyonu c,Jdu, 
idman Birliği tarafmdan iki kupa 

nın koyduğu güzel bir kupayı da 
kazanmağa muvaffak oldu. 

Klübün bu çahtması ve göster • 
mit olduğu varlık ittifakın gözün • 
den uzak ~çmadı ve 933 ıenesin· 
de Fener Yılmaz kJübü federe e· 
dildi. Bundan sonra YılmazhlaT 
daha muntazam ve tam tetkilitJa 
çahıarak 933 - 934 aeneıi voley • 
bol (A) kümeıi birincisi ve latan • 
bul ikincisi oldular ve heyetin 

Klüb 930 aeneıi T eırini evv~ ..,,,Hl"·""·• t-....,_.. 
linde üç dört arkadatın tetebbü • 
ıiyle ve kendilerine yardımcı üye · 
lerle Cümhuriyet Halk Parti11i F e -
ner nahiyeıinde kurulmuıtur. 
Klüb 931 senesi Niıantnda hüku · 
metçe rt-ımen tescil ecHlmit ve o 
tarihten itibaren çalıtmaya batla -
mıtlır. Az zamanda göıb~rdiği 

Feneryılmazın Uk teıekkiU ettiği zamanlarda idman birliği şampiyonlu
ğuna kazanan takımı (ortada elinde kupa tutan kaleci şimdi '°k meşhur 

olan Be~taşlı Mehmed Alidir.) 

takımı ela sonradan ortaya bir kupa 
koyarak mağlup etti. 

O zaman, turnuvada tamplyonlar· 
dan ziyade takdir ettiğim bu genç ta· 
knnın yüksek kıymetini hissetmiş, ve 
programda olmadığı halde, bir şans· 
sızhkla tasfiyeye uğramış olan bu 
sportmen gençlere, tamamen hak et· 
tikleri bir hatıra, Atatürkün bronz 
bir şildini, ~portmenlik mükafatı o· 
Jarak verdirmiştim. 

işte bu gayrifedere takım Fener
yıJmazdı. 

ikinci defa Feneryılmaaz, evvedsi 
sene yeni federe edilmiş üçüncü kü· 
me klüpleri arasında tesadüf ettim. 

Çocuklar, teşkilata girdikten son· 

lik mükafatını alan genç takım, bu 
sene de yaptığı resmi maçlarla, arka· 
daşlarına sportmenlik misali oluyor
du. Ve böyle bir takımın elbet mu· 
zaffer olması şarttı.· 

Oldu da ... 
iki hafta evvel, 925 üçüncü küme 

şampiyonu Feneryllmazı, ikinci küme 
sonuncusunun karşısında terfi ma· 
çında bulduk_ 

Kurulduğu gündenberi, yılmadan, 
dinlenmeden, tam bir hüsnüniye, tam 
bir sporculukla çalışan çocuklar, bu 
işi de muvaffakiyetıe başardılar·. 

ikinci kümeye geçtiler. 

Klübü için gecr nündüz ralışan 
kıymetli başkaptan Talat ôzışık ve 

klüp genel sekreteri Fahri 

Şimdi karşımızda, acar bısikletci- =========================== 
)eri, çalışkan atletleri, kıymetli fut- sportmenliğin bir senbolı olmuş, her 
bolculanyl~ ikinci kümenin, genç, sene dev adımlarla ilerlemiş, ve iJer· 
yeni fakat çok zorlu ve olgun klübii liyor ... 
Feneryılmaz var.. işte bütün bunlar içindir ki, 

O Feneryılmaz ki, ta başkandan, Spor işlerinde yuvarlanan emek· 
en küçük iiyesine kadar, tam bir te- tar bir arkadaş sıfatiyle de ben; Fe
vazü içinde yılmadan, yorulmadan neryılmaz gibi bir klüple, sporculu
çahşarak kısa bir zamanda ne büyük ğumuz hesabına iftihar ediyorum .. 
işler görülebileceğinin nümunesi, izzet Muhiddin APAK 

Fener yılmazın lik maçlannda Karagümrüğe 1-0 galip 
şampiyonluğu alan takımı. 

gelerek 

ile onurlandı. 
932 • 933 seneıi şilJ • ıampiyonu 

oldu. idman Birliğinde tertib etti
ği atletizm bayramında bütün ko -
tularda en iyi dereceleri alarak 
puvan itibariyle birinci oldu. 

Fener Yılmaz atletleri Akıam 
kotularına her ıene ittirak etmek· 
tedir. Şark Şimendiferlerinin 

· tertib ettiği atletizm müaabakala.. -
rmda bet birincilik alarak madal
yalar kazandı. 

takdirini kazandılaı . 

Geçen ıene üçüncü kilme bir 
devrelik lik maçlarında en ön saf· 
ta bul1Dlmaktaydı. 

934 senesi; İstanbul yarı muka· 
vemet biıiklet ıampiyonluğunu 

kazandılar. 935 seneıi biıiklet ya
rışlarında sekizi mütecaviz madal-

yalarla onurladılar. Tetvik ya• , 

rıtlarında üç birincilik, iki ikinci • 
lik, üç defa üçüncülük aldılar. 

935 İstanbul kruı kotuıu f&mpİ• 
Tipuı gazeteıinin yarıtlarmda 

gene iyi dereceler kazandı (Ha
ber) gazeteıinin gayrif edereler a
raamda hazırlandığı turnuvada 
dömifinale kadar yükselerek ko - , 

yonluğunu kazanarak Atletizm 
heyeti tarafından çok kıymetli bir 

(Devamı 12 incide) 

mite karaı ile sportmenlik mükifa- ,..,._.,,_..-----~-----

h olarak Atatürkün mermer üze -
rine bronzdan büstü armağan e
dildi. 

Bu turnuva içinde Da vutpaıa · 

F•Mrgılmazın bir kaç bıaiklrlciai Sol batta çok mrıntar.am çal11an .,. lyi bir r1arlık göıteren Fener Yilmaz atletlerinden bir 6rup : Haber turnuvaıında Fencryılma: 
bir kupa kazannuıtı. bir müsabakayı kazandıktan ıonra Sağ llaralta lıtanbul ikincin olan Fener Yılmaz voleybolbularıgörünüyor •• 
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Çiçek pazarın dan bir görünü§ 

LAie devri geçtn şlmdDaa 

Gül devri 
başladı! 

ıstanbulda 2500 çeşit çiçek var. 
Yaln~ güllerin çeşidi 300 ü buluyor 

Çiçekçilerin işi pek 
tıkırında gidiyor I 

J\.caba dünyada çiçek sevmi
y~ var mıdır? Ben zannetmiyo -
nım. Fakat, eğer vana onlan ga · 
raibiyundan telakki etmek lizım 
ıelmez mi? 

Çiçek tabiatın en güzel süsü
dür. En güzel renkleri, en güzel 
kokuları, en güzel teklileri çiçek
lerde bulmaz mıyız? 

Her halde çiçekler olmasaydı, 
kadınlar mühim bir silahtan mab · 
rum kalacaklardı. Çünkü, aıa
l~ ya, kadınla çiçek ..bid>irleri
ne çok benz~rler. Ve çiçek kadı
na, kadın çiç~ie en yarapn teY· 

dir. 
• • • • . 

lıtanbul tabiat anasmm en gü-

rafında kurulan çiçek pazarlann
dan anlarsınız. 

Pazar ve panayırlann en güze· 
li olan çiçek pazarlar,1) pazartesi 
aünü lstanbulda Is Bankasının 

Çiçekçiler kahycuı 

zel kızlarındandır. Bu aüzel kız 
bin bir renkli ve bin bir türlü çi
çeklerin yatağında büyümiiJtür , -
Evet, lıtanbul çiçekten bir yatak 
iim idi. Senelerin ihmali, bu gü
zel kızı, saçı batı birbirine kanf
mıt, yüzü güneşten kararmıf. 

arka tarafında (Celilbey) soka
ğı denilen dar sokakta, salı gün
leri Yüksekkaldırımda ve KadıkÖ 

yrkanmamıf, temizlenmemit üstü yünde Dörtyolağzında, çarıamba 
batı dökülmüt fakir bir kenar günleri Fatihte Çarıambada. per
mahalle dilberine çevirdi. F~kat. şembe günleri GalatadP. Perşembe 

- Cami yıkılsa da !Dihrap ye· pazarında ve Şitlide tramvay du-
rin.ledir ! rağı civarında, cumartesi günle -

S-özıü gibi bin bir renkli çiçek- ri de Beıiktatta toplanıyor. 
]ere yatak olan bu ıehirde bili - Pazar gününü unuttu11 ! 
eski mazinin parçalarını görüyo- Diyeceksiniz. Hayır, unutma -
ruz. Tabii güzellikleri her gün bi- dım. Hafta tatilirlden evvel pa· 
raz daha harap olan lstanbulun zar günleri Üsküdarda, Kasım· 
bin bir renkli ve bin bir kokulu patada, Eyüpte ve Ka.-'l.köyde çi
çiçekleri ve bu çiçeklerle bezen - ~ek pazarları kurulurdu. Şimdi 
mit bahçeleri eksilmemiıtir. pazar tatil günü ... O gün kurulan 

Elcsilmek ıöyle dursun artıyor pazarların cuma günü kurulmas• 
bile... lazım. Fakat esnaf henüz bu ite 

·' 

Evet, ben bunun farkına var · bir karar vermemİf ... 
dım iyice .. lıtan bullulara bir hah- Geçen pazartesi günü lı tan- Lb':"atf -=a::mm=:a, .... kı:::en:-d:i:i:-:i:-yı-:-. -;b-:-ir-a-;d:--am- .-.---;b-:i-r """.d;-e-r-;d-:-im-:-iz-;-de_y_o-:-k-y_a_ıu_r_a""".d:--a:;!=----:....._K~a.:_r:.:d:o:n:y:a:!====-~-
çe, bir çiçek merakıdır arız oldu. bul tarafındaki çiçek pazanna Arkalıksız kahve iskemlelerine - Esnafın baıka derdi yok _En fazla hangi cinse rağbet 
Herkes vaziyetine, kazancına gö- l•ğradım. Dar sokağın iki far af ıM karı ılıklı geçip konuımağa başla- mu? var? 
re ba yolda didinip duruyor. Ki na saksı saksı çiçekler, fidanlar, drk. 
mi bahçesinde mevsim mevsim Hdeler doldurulmuf... Güllerin. - itler nasıl? - Yok gibi bir fey ... Şunun ıu- - Güllere! Şimdi li.le, karan· 
çiçek yetiıtiriyor. Bahçesi olmr • menekıelerin, küpeleriu, sa•dun . - Fena değil... Ahı verit olu- rasında belediyeye metre batına fil de çok yetittirilmeie baılan • 
yanlar, evinin balkonuna sırala · yaların, ıabboyların, salkımların yor. Geçinip gidiyoruz. bet kurut resim verip alıı verit dı. Gümrükler, Avrupadan gelen 
dığı saktılarla uğratıyor. env~ı burada ... Y emiı fidanları - Çiçeğe eskiden mi daha çok ediyoruz. Şükür ki çiçek merak- çiçeklere, tohumlara kapandı. 

Aristokrat sınıfa çıkarsanız o- duvar boyunca sıralanmıı, bodur rağbet vardı, timdi mi? lıları daha pek çok.. Şimdi kendi cinalerimizi ıslah e. 

rada da çiçekleri zengin ıalon - yavru çamlar bir kenar1 yığılmıt. - Eski itler haıkaydı hayrın! - lıtanbulda kaç çetit çiçek diyoruz. 
}arda billar vazolar içerisinde gö- mozayik takımları küçük tahta Malum ya, eskiden boı saksının yetittiriliyor? Bir sual dalia sordum : 
rünilnüz. Çocuk kafa11 kadar sandıklar içerisine yerlettirilmif.. bin taı:ıesi 120 kuruttu. Şimdi bin - Yalnız çiçek olarak 2500 - Müıterileriniz arasında ea 

yalnız fazla kimler var? 
- ihtiyar bdınlar. 

kasımpatları, renk renk laleler. Çiçekçilerin batı arı kovanı gi- tanesi otuz lira .. Farka bakın! Es- çetidi bulur. lstanbulda 
U211n boylu süsamlar, kokuları in- bi... kiden bir bahçede sekiz kurut 300 çeıit gül yetiıiyor ... 
sana zevk veren kranfiller, gül · Batı bozuk, asker, genç, ihti- yevmiye ile adam çalııtırılırdı. - En pahalı çiçekler hangile- - Genç kadınlar yoli mu? 

Çiçekçiler kihyuı buna fU c&o 
vahı verdi: 

ler, buralarda hatları bukleli yar, kadın, erkek ... her sınıf halk Şimdi 70 - 100 kurut yevmiye ridir? 
genç hızmetçiler tarafından bin tan mürekkep bir kalabalık... ile bahçivan bulamıyoruz. Hal 
bir ihtimamla bakılır. Herkes bir ıaksı kucaklayıp ıi· böyle olunca çiçekler de pahalı o-

• • • diyor. luyor. Çiçekler pahalılafınca halk 
Jstanbutdaki çiçek merakını Çiçekçi esnafının (So So) iı- fazla alamıyor. Maamafih bu 

haftamn laer PııU .-na hir ta • mhaciı bir kihnlan var. lımi lu· kadarına da eyvallah... Baıka 

- Güller •• 
- En ucuzlan?. 
- Küpe, fesli yan. 
- Kokusu en fazla Deienilen 

~isek?. 

- Genç Jladmların 'kendisi 
çiçek ..• Çiçeği ne yapacaklar! 

· lhıan Aril. Gökp_ınar 



ŞeJUule~~ 

Floryanın kara 
yolunda eğlenenler 

Flor)'.J yolundaki Gümüııuyu sırtlarında 'ok tatlı bir Pazar 
geçiren bir aile 

Floryanın iç kara yolunu bilir • 
•İniz. Hani Topkapıdan Floryaya 

kadar uzanan asfalt yol!. Florya • 
ya bu yoldan gidenlerin yüzde 

doku.nı otomobil, bisiklet, moto · 
ıikletle, pek azı da araba, beygir-

ı; giderler. Bu yol ile Floryaya 
yaya ol~ak eiden Çekmece civarı· 
nın tektük köylüleri bir taraf .ı hı· 
rakılacak olursa hemen heınen hiç 
yok gibidir. Eğer deniz ve han • 
yo çağında T opkapıdan Floryaya 
bir kaç otobüı iıliyecek olursa bu 
yıl lstanbul halkının çoğu oraya 
akacak demektir. Aıfalt yapıl · 
dığından ıimdiye kadar bu yoldan 
en çok otomobillerle Floryaya gi · 
demler zaten bilirler ki, natürel 

. görünii9lerinin etıiz aüzellikleri . 
le bu uzun yol lstanbulun en gü

zel ve göniil alan yollarından biri· 
dir. 

Bir kere Topkapı dıtındaki Tak· 

na yakın olan Davutpafa deresine 
inince hava ne kadar poyraz ohtr • 
ıa olsun insan orada güney (ce • 
nup) bir iklime girdiğini anlar. 

Bakırköy, Y eşilköy, hele Flor • 
yanın deniz banyoları için en uy
aıın bir yer olmaıı de hiç kutku • 
ıuz bundandır. 

Davutpaıa deresinden ıonra 

Beylik fırının önünden tat ocak • 

larına, Hazinedar çiftliğine doğru 
yol eene yükaelmeğe ve yükael • 
dikçe ıize yaklapn Marmaranın 

kumlu kıyılarının yaz günlerine 

mahsus tozlu karpuz kokuları da 

ya vaı ya vaf burnunuza gelmeğe 
hatlar. Hazinedara çıktınız mıy -
dı artık Fatih kaymakamlığının 
sınırlarından Bakırköy kayma• 
kamlığı ıınırlarına atladınız, Ba· 
kırköylü oldunuz dmektir. 

Şimdi batı kozeyinizde (ıarbi 

timalinizde) bamyaSI ile meıhur 

FLorya yolundalıi Hainedar çiftliğinde Pa"r günü eflenenler 

keci mahallesi geçilip de Gümüt • Vidos çayıriyle Vidoı köyü; dolu 
ıu~daki Fntık dibine yaklatıl • rüneyinizde (prkı cenubunuzda) 
Üı mı, artık, ıHzünüzün alabildiği Veliefendi kotu yeri, Çobançe! • 
kadar gepgenit ve yem yetil ova • mesi, Aksu ve bütün Bakırköy; ö

lar, dereler, çayırlar, tepeler ve nünüzde tabak gibi Y eıilköy, 
küçük küçük korucuklar, aıra ııra Florya, Kalitarya olduğu halde bir 
bağlar, bahçeler, bütün yaz koku • ayağınız kuma bstı, belki de Flor· 
lariyle sizi karJılar. Sonra biraz yanın tuzlu, ılık, karpuz kokulu 
daha uzaklardan üzeri koyu kur· ıuyuna girdi demektir. Eier oto • 
ıuni çinko kaplı renit bir alanı mobilde, yahut motosiklette iıe • 
andıran ve rüneıin yaltmklariyle niz hef, <!aha daha, yedi buçuk 
yer yel' gümüt ıibi pırıldayan dakika ıonra Floryadsınız. 
Marmara ıize olanca çıplakhiiyle Heygidi güzellerin güzeli Flor· 
göğsünü açar. Gümü• suyu bayı • h ' ~ ya ey ..• 
rmdan qafıdaki Davutpa.fe. dere • 

ıine inıerken Çırpıcmm, Veliefen • 
dinin biribirine dolanmrt sık ağaç

hklan, havanızı öyle değiftirir 

ki oraya değin yuttufunuz latan • 
bul havasmm burada sanki yeni 
ve Ilık bir iklimle ba1kalqtığını 
anlannm... 

lstanlml yakasının kuzey (Şi· 
mal) iklimi sanırsam buraya ka • 
ianbrı.. flona yoJanclan ortalan-

Biz eskiden ıana bu yold~n kah 
manda, ki.h tenteli muhacir ara -
balariyle gider, ve gene yaz ayla· 
rının aylı, yıldızlı gecelerinde öy· 
le danerdik. 

Sen, daha o vakit bize lstanbu
lun en tabii bir cenneti gelirdin ; 
§İmdiden ıonra iıe delil yalnız 
lstanbulun, bütün dünyanın eşsiz 
ve aahici bir cenneti olacaksın ! .. 

BABEJl - ~lC~m Postan -...... 
-

Meteliksiz prensler tekrar 
nasıl zenginleştiler? 

Sinema yıldızlarile evlenen 
kardeş prensin maceraları 

•• uç 

Serj, Davit, Aleksi adlı üç 
kardetin hayat ve sergüzestleri 
ne güzel bir roman mevzuu dur. 

Mdivaniler hatlarında aile rei
si general Za.haryas Mdivani ol • 
duğu halde, kızıl ihtilalden sonra 
Tifliıteki saray, petrol kuyulal'ı 
ve bütün servetlerini bırakıp k~ç
mıtlardı. 

Avrupaya doğru yola çıkar1<en 
bavullarını yükte hafif pahada a· 
ğır ne var ne yok tıka basa dol • 
durmuılardı: 

Altın, gümüt, kıymetli tatlar 
ve aile hatıraları ..• 

Ancak felaket tek baıına gel
mez ki: Servetlerini çıkarmak i· 
çin bavulları açtd<ları zaman, ne 
bulsalar bejenirsiniz? Hain bir 
ufak bütün o pahalı eıyayi ala • 
rak, bavulları değerıiz halılarla 

doldurmut! 
Parise ıidip yerleten aile ken • 

dilerine orta halli bir aile hayatı 
kurmuılardı. Bugün iıe vaziyet 
büıbütün değitmittir. Mdivaniler 
yüicsek sosyetelerin en ileri ıelen 
ıahsiyetleri araeındadırlar .. Bu na 
sıl olur? ... 

Kendilerini çok yakından tanı • 
yan bir aile dostu bu suale bakın 
ne cevap veriyor: 

Onlar efsunlayıcı bir ıahıiyet 
hususi bir cazibe hulasa bat dön· 
dürecek bütün evsafa maliktirler. 
Ancak bütün muvaffakiyetlerinin 
yeıine amili kız karde9leri pren
ıesi Ru11adanadır. Bir peri kadar 
sehhar olan bu kız, üç erkek kar 
detini tö}ıretin en yüksek bua • 
mağına eriıtirmek için elinden 
geleni yapnnıtır. 

Prenseı olmasaydı, üç kardeı, 

buıün isimleri bile anılmıyan 
aönük birer delikanlıydı. 

Ortanca kardet David Kalifor
niya petrol madenlerinde ken· 
dine bir it bulmuıtu. Bakuda ken· 
di malları olan petrol kuyuları 

dolayııile bütün .kardetleri gibi 
bu itten çok anlardı. 

1928 yılında o günlerin en met
hur sinema yıldızı Mey Murray 
la Holivutta evlendi. Bu düjün 
Holivutu baıtan bata heyecana 
dütilren bir hidiıe oldu. Merasim· 
de bulunmak için herkes stüdyo • 
ları bırakb. Bütün dünya beyaz 
perdelerinde kendine ıinema pren 
sesi lakabını verdirmit olan bu 
yıldızın şimdi gerçekten pren .. 
ıea olmaamı herkeı görmek isti • 
yordu. 

Evlendikten aonra bal aymı Pa· 
riste geçirmiyen bir sinema yıl • 
drzma o vakitler dudak bükülür • 
dü. lıte bunun için Davidle karısı 
Parla yolunu tutturdular ve bura• 
da general ilk defa olarak gelini
ni gördü. 

General ıenç kadının güzelli • 
ğine hiç tüpheıiz hayran olmut • 
tu. Ancak diğer çocuklarına da 
aöylediii gibi, ailelerine bir aktri 
ıin girdiğine canı sıkılmıştı. lhti· 
yarın bu aözleri lizan gelen tesi
ri ıösteremedi, çünkü çok ıeçme· 
den aldıiı bir telgraf büyük oilu 

Serjin de Pola Neıri ile nipnlan
mıt olduğunu bildiriyordu. 

Bu ikinci izdivaç için türlü türlü 
rivayetler vardır. Ameı-ikada aöy· 
lenen lidere balaiına Pola N.,.. 

ri rakibi May Murrayı kıskandı • 
jından bunu yapmrıtır. 

Bal ayını Pariıte geçinnek Po
la için bayağı bir itti! O en hah 
vapura atladığı gibi Pariıi boyla· 
mıı, Serenkur ıatosunu ıatm al -
mrş ve Paris, Londra ve Nevyork· 
tan gelen en kibar bir cemiyet 
huzurunda düğününü Pariste yap 
mııtır. 1 

Bu evlemneler çok uzun sürme
di. Önce Holivut May Murraym, 
sonra da Pariı Pola Negrinin 'bo· 
şanmalarına ıahit oldu. 

Çok geçmeden Serj Amerika 
operalarının en mqhur aktriıi 
ve ıantözü Marry Mak Komikle 
evlendi. 

Bu yeni roman da birincisi gibi 
aıkla bqladı ve gene birincisi gi
bi botanma ile bitti. ~imdi de ıı· 

sonra Pariıte bir aarrafın yanın·· 
da oldukça kabarık bir maqla it 
buldu • En büyük emeli Van Al· 
len ai1esinin kendisini bekledikle
ri Nevyorka gitmekti. Burada Ame 
rikamn yükaek sosyetesi ile tanı • 
§acaktı. Alekaiı kalbinin özlediği 
genç kızı görebilmek imkanlarım 
temin için var kuvvetile çalııtı ve 
günün birinde Okyan.osun kartı 

yakasına geçti. 
Burada zenginliğin verebile • 

ceii her imkandan istifade et• 
ti. Parise dönWM:e de karannı 
verdi. ÇalJJtı, çabaladı ve rakip • 
ıiz denecek kadar güze1 olan Lu
vizle evlendi. Şimdi biriıi Ameri
kada, ikincisi Framada olan muli 
·teıeaı iki konağı, ıayısız midil· 
1i atlan ve en yüksek aosyeteye 
mensup bir çok arkadaıları var • 

- -E•lri .inenİa yıldıiı Pala N•vi fİtn diki halinde (ortadaki raim) ve 
Ud filmimi• 

ra en küçük kardeı Alebise ıet "' 
mitti. Büyük babaıı J. Aatorun mu 
azzam miraıına konan Luvis Van 
Alen adlı ıüzel laza ıönül verdi .. 
ii zaman, on yedi yaıında idi. 

O vakitler Londranm Kembrlç 
üniverıitesinde okurken bu kum 
ayni y~rde talebe olan iki erkek 
kardeşile arkadqlık peydah -
lamıftı. 

Kız da Amerikan zencinlerin • 
de moda olduğu için tahsilini yap 

mak için lnıiltereye ıelmiıti. 1tte 
bu tahsil müddetinde ıık ırk ıö • 
rüıtüler ve belki de biraz seviı • 
tiler. 

1 
dr. Fmt bütnn Gmlar ~leksm 
tatmin edememitti. 

1932 de "Utıi,, ye gelerek be
tanma davası açb. Bir ae~lik atk 
bu hercai preme kifi gelmit • 
ti. 

Karnı lieıkH.lnl ço1' eeYlliti 
halde botanmak Jiusuaunda ısrar 
etti. 1932 ikinci tqrininde Llhy; 
mahkemesinden karan aldı ve al
tı ay ~a 'da, timdi Penoda bo-
9anmak davasmı ikame edece)( 
olan gene 2engin ve çok güzel 
Barbara Huttonla evlendi. 

Diyorlar kl bu botanmadan 
aonra Alekaiı Jiendiıini hlll an • 
mekte olan birinci kamile tek· 

Aleluis mektehi 'bitirdikten rar evlenecektir. 



•• •• VURUM EK 
~fil f<§ly<dl<§l80 
SPORDUR 

gerçek yürüyüf sayılamaz ve spor 
değildir. 

RA"RER - Aqam Poshlr 

Yürümeksizin yaşanamaz. Yü· 
rümek sporların belki de birinci
sidir. Fakat ondan ev\·el de işle
yen hayatın ilk tezahürüdür. Yü
rümüyen adam yaşamaktan, sağ
lam ve normal bir hr.yattan vaz· 
geçmiş demektir. 

Nasıl yürümeli? 
Asıl önemli olan da hudut'. 

Yürüyü§Ü soluk almağa uydurmak 
lazımdır. Bunun için c:!:: adımları 
saymak gerektir. Bu da şöyle ya
pılır: Yürüyü§e sol ayağınızln 
ba§lıyorsanız, sağ ayak yere de
ğince bir dersiniz ve sağ ayağın 
her değişinde sayarsınız. 3oluk 
alırken değil soluğu dışarıya ve
rirken saymalısınız. Soluğu içeri
ye çabuk almalı ve dıtarıya ya va, 
~ava, vermelidir. YokUş çıkarken 
soluğunuzu muhakkak adımmıza 

Bir kaç yüz metre yürüdükten sonra yüz metre kadar ko§mak. 
faydalıdır. 

Yürümek bir sandalyeden bir 
koltuğa, bir odadan ötekine, bi' 
evden diğerine gitmek değildir. 
Yürümek, bir yol üstünde iki, üç, 
dört saat yol almak demektir. 

Vücudunuz hareketsiz yaşaya 
maz. Hareketlerin en kolayı yü
rümektir. Yürümek, solumak de · 
mektir. Bir yoku, tırmandlğınız 
yahut koştuğunuz zaman azamı 
soluk alırsınız. Yürümek tabiatın 
kucağına atılmak, ayaklarınızı 
toprağa çarpmak, yaTatıcı kuvvet
ler toplamak demektir. Şehirler 
ve $rler bizim için ancak bir ka
festir. Hakiki anamı:.: topraktır. 
Biz de ona yürümekle giderh. 
Faydalı olan yürüyüş ise, açıklık
ta yapılan yürüyüştür. 

• • 
Yürümenin de kendine elveriş

li kılık kıyafeti vardır. Resimleri
miz size yürümeniz için naaıl gi
yinmeniz lazımgeldiğini gösteri-

Muntazam adımlarla yürüyü§ 
yapan iki kadın 

göre uydurmalısınız. Her çift a
dımda bir soluk almak iyidir. 

Kadınlar bilhassa yürüyü§ ek
zersizlerine büyük önem vermeli· 

yüz metre kadar koşmakla baı
larsınız. Bu yüz metrenin sonun
da üç yüz metre ka-:lar yürürsü
nüz. Bunu ilk günü yalnız bir ki-
Jometrelik mesafede tatbik edin. 

ı 

Batlangıçta belki .:Je biraz yor· 
gunluk duyacaksınız; ancak za· 
mania ve alışkanlıkla antrene ol
duktan sonra ko§U "nesaf el erini 
yüz metreden iki yü1.e, daha sorı-

ra da üç yüze çıkarab~Jirsiniz. Fa· 
kat koşudan maksadcmız çabuk 
gitnıek ve kendinizi zorlamak d~
ğlldir. Kofa'r adın1 deJ:ğimiz jim
nastik adımlarla koşunuz ve solu· 
ij'unuzu adımlarınıza uydurunu?.. 
Koşarken her üç tane ç'.ft adrm bt· 
l}ına soluğunuzu dışa• .ya verin ve 
bir tek çift adımda so!uk alın. 

Eğer sıhhat bakınandan yürü
yüş 100 değerindeyM•, koşmaK 

iOOO lnymetindeclir. K·"'şmağa alı· 
şabilmek için elden gelen her şe· 
yi yapın; hatta imkansızlığı bi!e 

yor. dir. Bundan başka gerçekten spor- } enmeğe uğraşın. Çünkü gün olur 
Ne kadar yürüyelim? Bunuı1 cu olan bir kadın yürüyüş ekzer- ki iki üç saat yürüyüş yapamazs1· 

um vermiş olursunuz. 
Yürüme ve koşma size uzun 

bir ömür, tükenmez bir gençlEc 
ve çok güçlü bir sağl1k vereceği 
gibi güzelliğinizi, ''Ücudunuzuıı 
cazibesini, çizgilerini2in tenasü· 
~ünü muhafaza edecelftir. 

en küçük ölçüsü !ledir? En büy~- sizleri esnasında her a~ at başındd nız. İşte böyle günlerde on be~ 
ğü? Temiz havada biraz yol yürüdü~ hiç olmazsa yüz metre mesafeyi yahut yirmi dakika koştunuz m•J Kırda yürümenin zevkine 

En küçük ölçü 10 dakika, en ten •onra iıtiha ile yemek yenir.. koşar. Sabahleyin i1k yürüyüıe vücudunuza lazım olan spor gıda- doyum olmaz 

büyüğü de 40 kilometredir. Ancak -------'-----------------------__.__-----------------....,.--------
normal olan iş, günde 24 kilomet· • • 

reli~n::ü::::.a::~~:~lr• .. Y~~· o ı en Çinlinin ardın dan ya-
bilir. Ancak vasati otan yuruyuş , 

::~~a ss:!~o=~~:~~:· ::~~~~e~~~ kılan otomobı· ile ''şof o···ru·· 
~;t~a:~~:;~l~ç ls;a;ii:ı!!;r~~:·. '' 
ıanlabilir. Öğleden sonra da 10 Çinli doktorların, modern te f dı. Bunun kokusu kafuru andı·) kika kadar böyle bekledikten son-
kilometre yol almak hiç de zor de- davi bilgilerini çok iyi anladıkları rıyordu. Parmaklarının ucuyla bu ra sargıyı çıkardı. Şişedeki yağ· 
ğildir. Böylece 25 kilometre yol halde kendilerine göre bazı usul· tozdan bir parça alarak Çinli ah- dan tel<rar sürdü ve bu yağla bil 
alınmıt olur ki, bu da vasati bir leri kullandıkları ve bu usullerin babımın çürüyen ve ağrıyan diş; likte bacağı sıkı sıkıya masajlcl 
miktardır. 15 kilometreden aşağı herkesi şa§ırttığı anlatılır... etrafma adamakıllı sürdü. Ve di~ mağa başladı. Ben, kendi hesabı 
olan yüri.İyü§ler sadece gezintidir; Mesela dişleri iyi etmek, yahut etlerini etraflıca uğu§turdu. Bu ma buna dayanamazdım. Fakat 

icap ederse çekmek için büsbütün suretle tam üç dakika uğraştı. öyle geliyordu ki bu yağın ipta! 

"Miki Fare,, nin reııamı tanın· 
mı§ Amerikalı ressam Volt Dqne) 
Londraya miaalir gitti. Ke~dmn ~ 
yapılan ikramların haddi heaabı 
yoktur. Burada reııamın kendiai7 
imli etliği aevimli hayvancıkla 
&irlikte görilnüyor. Amerikalı re•· 
•am Normandi vapuriyle Ameri-

1 kadan gelmiıtir 

kendilerine has bir yol bulmuşlar "Sonra Çinli dişçi, on dakika edici bir hassası vardı. 
dır.. kadar bu beyaz tozun, tesirini Çünkü doktor pek ' sıkı olan 

Londradaki Çinlilerin gene göstermesini bekledi. Ve nihayet masajını hastaya hiç istirap ver· 
Çinli olan bir diıçisi hakkında b\ • çürük dişi, baş ve gösterme par· meden yapıyordu. 
İngiliz muharrir şöyle yazıyor: mağiyle tutarak ileri geri ve iki "Bir çeyrek saat kadar son?:\ 

''Tanıdığım adam, Londrada yana aalla'dı. Otuz saniye kad(\r sargı yeniden sarıldı ve adam a I 
iş gören Çinli bir tecimendir. Çin bir zaman sonra, diş şişeden. bir yağa kalktı. 
hakkında konuşurken, bu memle- mantar çıkarılır gibi fakat dah"' Çin usulü tedavi ' yapılmadan 
ketin lsanın doğmasından iki biıı az bir gayretle çıkıverdi.. önce ayağa kalkmasına imkan 
yıl önce mevcut olduğunu anlat- ''Bunun üzerine, Çinli ahba- yoktu. Fakat şimdi benim kada ı· 
tıklan sonra söz hastalık iyi etme? bım, hatta gülümsiyerek: sağlam ve yolunda görülüyordu 
bahsine geldi .. Onun evinde otu· 
ruyorduk. iri bir gonga vurdu. 
ruyorduk. iri bir gonga vurdu. 

Kapının önünde bir Çinli görün· 
dü. Çinli ahbabım, hizmetçisine 
kendi dili üzere bir şeyler söyle
di. Hizmetçi çıktı. Fakat ikinci 
defa geldiği zaman arkasında bir 

Çinli daha bulunuyordu. Bu yeni 
gelen Çinli kat kat elbiselerinin 
arasından bir ufak çanta çıkardı. 
Ve ahbabım olan Çinliye arhk 
benim de anladığım bir işaretle 
ağzını açmasını söyledi. 

"Çinli ahbabım güzel lngilizc-. 
konuşur. Bana tesadüfen ağırı

makta olan kendi dişinin bir Çin
li dişçi tarafından nasıl çıkarıla
cağmı gösterecekti. 

"Çinli dişçi, önce çantasında '1 

epey miktarda beyaz bir toz çıkar· 

"-Garp dünyasında böyle bh 
~ey gördünüz mü? diye bana sor
du. 

"Böyle bir şey görmediğimi ve 
bilmediğimi, itiraf ettim. 

"Ertesi günü Çinli ahbabım 
bir diğer Çinli hastanın evin~ be~ 
ni götürdü. Bunun da attan düşme 
neticesi olarak bacağı şişmişt1. 

Arkadaşımın işareti üzerine baca
ğı muayene ettim. Dizden itihare11 

baldır renk renkti. Ve tabii b1r 
bacağın iki misfine çıkmıştı. Bir 

Çinli doktor çantasından küçük 
dört köşe bir şişe çıkardı. içersin 
de sarımtırak Te tereyağı mukave
metinde bir madde görünüyordu. 

Doktor bu sarımtırak yağı ba
cağa tatbik etti ve üzerine bir sar 
gıyı hafif surette sardı. Yirmi da-

Ertesi gi.in bu ayağı sakat adcı. 
mı tekrar gördüm. BenimlP. hem 
her, hemen hiç bir şey olmamı~ 

gibi görülüyordu. 

Çinli doktora, bu ilacın gizli
liğini anlatması için ne kac.'.a.r u 

rar ettim~e bir fayda çıkamdT. 

Bir şey öğrenemedim. , 
Bununla beraber, bild1ğimi:.t 

Garp dünyasından uzak bir mem · 
Jekette olmasına rağmen, t ı bbıu 

her yeni ktşfine vakıf bulunuyot 
du.,, · 

Bu müşahedeyi anlatan h.giliz.. 
bir iki yıl sonra, Çinli arkadaşr

nın öldüğünü yazmakta ve. bura 
rada inamlmıyacak kadar garip 
bir vak'a nekletmektedir. 

Çinli demiş ki: 

"Hayatımın sona ermekte ol· 
duğunu arhk sezmeğe başlamı{· 

tım. Bu sebepten öbür dünya.tal<i 
rahatlığım için hazı hazırlıklarda 
bulundum.,, 

Bu, eski bir inanışın icablarıy
mış ... Ruhlar, bu dünyadan ''öbür 
dünyaya,, geçtikten sonra da ba
kılmak istermiş .. 

Yani evler modem bir ölü ise 
otomobiller, para ve elbise ... 

Bu suretle, öldükten sonra ada
mın vasiyeti üzerine otomobili 

yakılmı~, hatta şoförüne benziyen 
bir manken yaparak onu da yak
riuşlar ... 

Öbür dünya denen yerde bun· 
tar da yeniden vücuda gelerek a

damın rahatını mı temin edecek
ler dersiniz? .. 

Bunları bir tarafa bırakalım ... 
Bugün çindeki sosyal yeniliklef', 

ve ilermeler Çinlilerin garp dev· 
letlerile yarışmakta oluşları daha 

çok göz alacak şeydir. Yukar
da resmini gördüğünüz bir Çinli 
hukuk doktoru ile Çinli modern 
kıza bakınız! 
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-RADYO ORMANIN KIZI Prôgramı 
\' a1'fl ~cı1'fcar C1raıuwla.,. Alrücunn Wıa limMfnif.onnanla
.,""" ••" .,1ı H w,.,...n1.ıı, it~, ..,. oe ı.anıı romanı 

28 Haziran Cuma 
lSTANBUL: 

•Noı 4~ Yazan: Rıza Şekib -
18,36 claaa ....... (pllk) - ıuo 

haberler - 19.'9 Bp cu. tlıllp 115z-
Ul eeerler, - -.ıo Koaı.ru. - -.W 
attlbo erk.an. ba11d - il •d· 
10 eu ft tap ~ tlltçe 
lkltl eaerler. Zl,.11 - Soa ı.ı.rltr, 
bonalar - 21,40 BalılkJU. ... -
D JIQlstro Goldlabat Wanllade 
koro JaeJetL 

Aslanlı adam fillerinden bir 
kısmının aldığı yaralardan 
dolayı öleceğini umuyordu 

- Hayır, kıamı .• Nereye ıide • 
cekıin?. 

- Timsahlı çaya ... 
- Haydi öyleyM .. Ben buaün 

ı•hmiyecejim •• lıteraen Süley • 
ıaanı da yanına al •• 

- Ben yalnız ıic:lecejim .. 
N 
.. ., 

- açın •• 
- Oyle canım iatiyor •• 
Karta bir ıeye "öylo canı İlle • 

meıi,, o bahis üzerinde fazl• ko • 
n~ya bile mahal ftl'llliJecek 
kadar kat'I olurdu. B.hau 1Ranu 
bil dili için ıee çdcanaacb. Y abuz 
omualaruu kaldmnakla iktifa et • 
ti. 

Kuta •JT1ich. 
Yawa. ~ıua kahnca u itede 

1-ir iti~ plıeai .atına ıaanm•t 
elan Murada yaklaftı: 

- Atabey Kup.dan ıialeclim 
..... fifterden en af&iı dairdünü 
ka1'»edecejbı. Yaralan alır ••• Bu 
Jradar derin yarada •elürin inünü 
abuk naklnuz. 

- Mwet •Yftll cnap verme· 
di. At ıonra: 

..... Ne yapmalıJU? Decli. 
..., Ya~ bir teJ JOk. Şa,.t 

Mhirlenaıitlone aliimleri pak u· 
zun ıürmiyecektir. En çok yarım 
ıaat içinde zehir teairini g~ıtere • 
celdir .. Karıanın bunlan ıarme. 
meıi içi~ timdi bu yaralı Te ~ 

• .fıeti~n. ıerilere götürme-
liyiz. -

Murat, Aılanb atlama yardım 

etmek için ayaia 1ıaDm. Ve: 
- Niyam NiJMlllana .. yap • 

trklarını nadileriM ....... lı • 
ıın? 

- Brrabr.M delili& Y1111n 
onlardan fıiriaia --~ 'o a ·•le 
konuımaya ..-..W JV • 

Gahcek adamı Mırn•• " 
enlarla wı bw mücadeleye giri • 
ıecelim-

- Bota ile F atofa. bir fey ol • 
madıya? 

- HaJU ••. Olmadı. Fakat fil • 
leritai ,...ı...Jannın cezalarını 
onlar ~r. Arılanlı a· 
dun birdenbire durdurdu aonr• 

- Sama dedi sormayı unutbım. 
Gorillerden ne lıaber? Ben N9ıyam 
Niyamlarda iken bir ıey oldu 
mu? 

- Hayır ... Hiç bir teY ofmadı. 
Onların ufak bir izine bit~ rutta
madbn. 

- lmkinıız .. Gorilterin bu ka
dar aoiuk ·kanlı olabifecelderini 
talrmin etmem. 

- Ben de zannederim &JIMIUl .. 

- Sen bihnatin atabey ... Co-
ıillule bw onnaada ne çelditi· 
mi bir ben bir de Allah biltr .. 
Oal•, 1rir DDlan, dala em ıel • 
~M•wk9711 da kas.ıcawtl••· 
cb. O ıiiUii üzüntiimü 1Naüa itile 
unutamam. 

- AnlabaJtta?. 
- Sen ,. ... ~ni bili. 

y,onwı .. Aıd•t:m•k yqemak •i 
slntiWir& BUtün.bunled. ...... 
ua.diiina. t-sı diWatM. b-Jm,_ • ---Xarwl. •.w. .... plmz 
bn.ktm? 

- Zarar Y.OI'. Bu aaat ıorille • 

rin harekette bulunamıyacakları 
bir aaattir. Onlar ılmdi ağaçların 
gölıelerinden kıyamet kopsa bir 
admı bile dıfU'lf& çıkmaalar. 

- Sü.leJman nerede? 
- Matarada olacak.. Çocuk 

çok hırpalandı •• çok yonıldu. 
Buıün hiç bir yere çıkamaz ıanı· 
rım.ı 

- O halile \en maiaraya ıicle-
yim •• 

- Haydi sit Abafey. 
- Haydi ıit aiabey. 

ben ıötüriiriim. 

-18-
ZEHIRU SOl 

Fitleri 
Filleri 

Murat, majaraya. döadütü aa
maa Süle;rmam boylu boyunca yer 
de yatar ıönniittü. Bunu daha 
çolc Jorıunluiuna yorduiu için 
ses çikannadan yiiriimeye ona u· 
yandınm.m&Ja çalıpyodu. Bir 
müddet böylece. durdu. Fakat sea

ıizlik, canını ırkmqtı. Gene dıta· 
rıya çıkma,, tercih etti. 

(Devamı va) 

POST PARIZIEN: 
:.'0,30 Film muaWsi - ıa.58 Jlorll 

Şiqlyenin pllklan - 2UI TIJatro, 
, TULUZ= 
19,15 tea • ye kadar edNlra De 

operet ha't'&lan. flba a P M. ft Vi· 
yau orbatrur - ....... -~. 
ları - 1UO an1011ik ork.ın. - 2' 
Melodi. 

BRESLAV: 
20 Orkestra btm•L 
BAMBUBG: 
21,45 BaQ9 lPa ,...,.. ~ 

kalp.. lalmJl o,..._ 
STUTGART: 
2C)JO Şu kowri - 3.1.,10 c.ıa.tıa 

komeri-
VlY ANA: 
18,20 Kadıalar ..... afMlml .. • 

siki - 23,25 laafif •mıd - Vi1ua 
mnsild& 
BUDAPBŞTE: 

22 Eski aletlerlA tııkl • 8 ı wt· 
lerf - 23.30 ppa erlı•trur - ~ 
caL 
VARŞOVA: 
20,30 Madam Gieraltovskanm pn 

konseri. 
B'OKREŞ: 

21,15 Oda mmikllıL 
MOSKOVA: 
18,30 Opera parçalan 21. HalJc 

konseri. 

T\:JCl.KiVE 

• 

llQ~LlT 
BANKASI 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
QA~T ... bO~Q 

Türk Hava. Kurumu 
Biyik Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce . kişiyi 

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

Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 
AJDca: 20.000, 12.000, 10.000 lira Iıkikrami1e

lıalıe ( ~ ) liralık mükifat vardır ... 
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19tlrak ecllnl& Eilenecak ve 
tam bir ne .. ıotnde on ••ki• 

•••~ gltÇlrecelcsınıa 

- Yılmaz 

SallqlaGlran 
'9 ()() ~ 

(.,la.,, • ,,.,., 
kapa müklfat olarak 1'rfnuızlı at • 
(etlere verr1di. 

fWr Yılmaz. atı.tiamde ple • .. 
-L • • • • 1 ...... ,.tifl• ...-MBe WID IJ'I 841M.,.. ...... 

935 hatbol b~em kununc:la Fe
_. Yıl..m .-çlw üiadliii ka· 
•nddar. 

93C ... ..aeai;. ~lıd ....., 
lilr ~ a pusu ve 30 
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lrl ... Is•• 
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' h ele ,,, ..... ,..>, .. 
BüyUk bir aparbman 
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65 yaşından sonra herkes 
tekaüt edilmelidir 

Amerika reisicünıhur namzetle
rinden Long'un dikkate değer 

bir programı var 
Gelecek aene Amerikac:la yapı • için kapılara kad~ dizilmit olan 

lacak olan reisicümhur intihapla • memu-rlarm hiç birine ıelam ver· 
rı için ça.lıtm.alara hararetle de.- memİJ .. Oda.sının kapısını tekme 
vam edilm.ekteclir. ile açınlf· Ceketini ve p.pkumı 

Daha timdiden muhtelif parti~ bir koltuğ.ı üstüne attıktan ıon • 
ler, ileri sürdükleri namzetlerin ra muasmm yanma geçmif. Ağ· 
~amnaaı giD bara.retli p'r'Opagan zında yarı yanmıt olan ci.garayı 
dalar& airi§mitler, ve çalqmala yere ıerilmif olan canım halının 
bqlamqlardır. üstüne atıp tozlu ayakkaplariyle 

Ruzvelte kartı aava.ıa giriten ezdikten sonra bu yebniyormuf 
b\l namzetlerin biri de Luiziyana gibi ayaklannı da masanın üatiine 
Sena.toru Huey Lonıdur. koymut ve bu turet1e çalı§Jllağa 

Deha. ıimdiden 5 milyQD A.meri• bqlamııtır. 
kalcyT peıinden türiikliyen, ve ıün Bazan hava fen• oldu, yahut 
g~e kuvveti artan bu adam tenbelliii tuttu mu hiç dairesine 
aılen faıkir bir ailenin çocuğudur. gitnıemekte, ikamet ettiği orta 

Daha 12 ~ iken aokak • halli oteldeki odasında yatağın • 
larda. kitap~ ufaktefek tuvalet leva. dan çıkmayarak hüküınet işlerini 
z!Jllatt filatı satarak hayatmı ka • görmektedir. 
za1U70l. Geceleri de muntazaman Looa•un bu adetleri ıeçenlerde 
gece m.ekteplerine giderek ders • Almanya ile Amerika aruında 
lerini takip ediyordu. az da.ha bir mesele çıkarıyordu • 
Loaı bira büyüdükten sonra Almanyanm Nev Orlean iamin· 

bir J;ağ fe.btikasırun simsarı oldu. deki ho.rb gemiai Amerikayı ziya· 
Fab~ka yağlarının nefasetini is· ret ettiği emada gemi kumandanı 
bat etmek için bir köte batında yaldızlı elbiselerini giymi~ olduğu 
herkesin gözü önünde börek filan halde~eıaıimle v:al\yi ziyarete 

,.. .. "'l'ifiriyor ve plip PÇ4Jnl ... .--~-ftl,t'ia1~iılil·~~li2-ini 
sız olarak dağrtıyo:r. Aruıra pi • üstünde yeşil renkte bir pijama ol· 
§irdiklerillin nefaaetini daha can· duğu halde kabul etmİ§tir. 
lr ol.9.rak anlatmak için bu börek· Alman amiral bunu bir hakaret 
leri afzııu f&pırdata fapırtada yi· sayarak hükUmetine bildirmiş, Al· 
yor, ve duyduğu lezzeti ballandıra manya hüktimeti de hadueyi Va
baUanchra anlatıyordu. şinıgtona protesto etmiş, mesele 

· LODI bu tekilde bit bayat 14tÇİ • güç bela yatrytmlmıJtı. 
rerek ve. geceleri de muntazaman Bu hadise Amerikalıların çok 
çalıpn.k 21 Yatında hukUk fakül- ho,una gittiğinden kendisine muh
teıini Qitirdi. B~nda.n sonra bir ta· telif yerlerden binlerce pijama ~ 
raftan avukatlık yapmağa btladı· diye ola:rak aöndennişlerdir. 
ğı tibi bir taraftan da siya.etle Bununla beraber Lonı çok ma • 
uğn.fma(a baıladı. hir bir hükU~t adamıdır. itlerini 
tık clefa.1924 de Luizyau ıuvv· büyük bir sür'atle, ve tam bir ita • 

n3rü (valisi) olmak için namzet.. betle yapmaktadır. Amerlka.lıla • 
liğini koydu, fakat mutaffak ola .. rın bayıldıkları bir nokta da i~e 
madı .• A.merikada. v&liler bu §e • bu siirtatçiliğidir. Hatt:i. bu sür'at .. 
kilde seçilir. ·Fakat bundan dört çilikte 42 dakikada 42 emirname· 
sene sonra yani 1928 de iıkinci in· yi meclise kabul ettirmek gibi kı -
tihapta büyük bir eberiyetle ka " rrhnaz rekoru vardır· 
zanarak. vali, ve iki MDe tonra da 
Luizyana Sent.toru oldu. Long'un bir hu1U1iyetİ de çok 

sağlam karakterli olmaaı, ve ver-
Bugün tam 43 Yatında olan diği sözleri her ne bahasına olur .. 

Long'un en büyük husuaiyeti, ıa olsun mutlaka tutmuıdır. Nite-
mevkiini dalına f akid.erin sayeıin· kim Luizyana valili olmadan ev • 
de kazanmuıdtr. Lonı Am.~rika '" vel: 
da "fakirleri en. çok eeven adam!,. 

d 1 - Bütün yolları yapacağmı, 
ismiyle tanımmıtır. Son ünya 2 - Talebelere mektep kitapla-
bu1uam neticesinde fakirlik art • 

üfu d rıru parauz temin edeceğini, 
bkça bittabi Lona'un n .. zu a 3 - Elektrik fiyatlarmı ve te)e .. 
o niabette artıyoTdu .. 

fon ücretlerini indireceğini vad .. 
Long vali ve Seaator olduktan detmi§, ve hakikaten vadinde du

ıon~a bile e&ki hayatım hiç deiit • rarak bun.lan yapmqtır. 
tinnemiftir. Boı vakitlerinde gene 
gençiliiinde avam ettiii aaaino Şimdi de ilan ettiği proğramm .. 
ve meyhanelere devam etmekt~ da §U esaılar vardır: 
ekae:r1Yeti amele ve küçük eanaf 1 - Serveti 3 milyon doları a .. 
olan. eıki arkadqlariyle birlikto ıan kimselerden mütebaki servet· 

' içmekte Te eğlenmektedir. leri alınarak un.ıumi hizmetlere 
}i~tti. bazı d~alar uf ek tef ek tahsis etmek, tröstler ve karteller .. 

kavgalara da giriıiyor. Bazılarma le tiddetli bir müa.deleye giriş • 
bir iki yumruk atıyor, bazdann • mek. 
dan da biT iki tane yiyordu.. 2 - Her Ame:rikah aileye bir 
~-.ali olduktan aotra da es- ev, bir otomobil, bir de: radyo te .. 

kt teırifu uaullerinin topunu Dir • min edeceğine emin bulunmakta • 
den ortadan kaldmnqtır. Vali ol• dır. 
duğU ~ keodiaini kaqılamak 3 - Her İtçi ailesinin geliri se • 

nede asgari 2500 dolar olau.ktır • 
4 - Amerikada bir tek ipiz 

kalmayıncaya. kadar it saatleri in· 
dirilecektir. 

S - Anıerikada okumaya im • 
datlı olan her fakir gencin üniver
site tahsilini ıonuna kadar bütün 
ihtiyaçları paruız olarak temin 
edilecektir. 

6 - Her Amerikalı 65 ya§ından 
ıonra. tekaüd edilecek ve liükUmet· 
ten ihtiyarlık tekaüdiye m&a§ı a· 
lackatır. 

Bu proğramclan da anlqıldıiı 
gibi Long fakirleri, i!çileri, genç· 
leri, ve ihtiyarlan et:rafma topla • 
Ml§Ur. 

Bunlann saynı lier zaman ·diğer 
halktan "daha fala olddundan 
Lonl'un RUZTelte liarıı ne derece 
de mühim bir rakip olduğu kendi· 
liğinden meydana çılCar. 
· Murad Sertoflu 

lıtanbul ikinci iflas memurlu · 
ğundan: 

Müflis Trikotajcı Filip Nilmla
yidi in alacaklıfarma kartı teklif 
etmit oldufu kongardatonun mü· 
zakeresi için a]acakhlarm S-7-
935 Cuma BÜJlÜ ıaat 15 de daire. 
mi:rde ha:nr bulunmalan ilin o .. 
lunu1". (12690) 

vermek istemiyor 1 r<u~ut (~a~ış) ~-- -ı 
1 * Londra 1119, • \'i}:ın:ıı :!3. ·o 

Dün Haliç ıoıyeteai (iırketi) u· 
mumt her.eti Galatada Y ovakim 
hanmda toplanmıştır. 

Bu toplantıda aoıyetenin ıon 
durumu görü§ülmüt ve neticede 
huıkukt, finansal ve idari durum· 
Iar üzerinde mutJak ve geni§ bir 
aallhiyetle idare heyetinin ite bir 
eon vermesi kararla§!Dıştır. 

ldare meclisi bugün tekrar top
lanacak ve sosyete ile belediye a-
ruındaki anlaşamamazlıkları e· 
ıulı ıure.tte tetkik edeceklerdir. 

Sosyetenin belediyeye terkedil
mesine dair henüz hiç bir karar 
verilmem ittir. 

• Neryork 12~. - * l\Ja.ırır !6 - ı 
• Parls 168. SO * Bcrltn 42, -- I 
• MllAno mı. - • \'anova ~4 :o ı 
* Brukse 82. - • fludapeşr,.. ~5. -
• Atına 94, - • Bükres ıo. -
• Cenevr~ eıs -- • Pelgrar ::.. -
• Sofya 24 !iO * YoLobarr ıı :>:l, -

* Amsterd:ı r 8;\, - * Altın ı 4 r. -
* Praı: 100. - * Mecidiye ~9. -
• ~ rnkhn' m !l?. - - " fü•nknor 930, -

1 
'"""=i 

, Çekl«:r (kap. sa. 16) 1 

j • Londra 6ı9.'.ı0 • Stotb lın 3.13 

l • 1'\evyort 0;797 /i • Viyana 4.Y.~711 

-:.. Paı ls 12.113 • Madrl r 5.805 
l • l\llltno 9.52l10 • Berlln l,9:'!10 

• Brükse 4.7190 • Varşou 
• Atin• 3.6~5 • nuoapeşr~ 
* Cenevre 2.4330 • Bükre~ 
* Sofya 63,775' * l!elgr:ıı: 
* Amsterdam 1.11192 • Yolı:obamıt 
* Pra ı: 19,0ll!\ • Moskova 

•.rn:-:
•.48-

77.~025 

:'4iJSl'! 
Z. 7435 

109t.- il 

Hi11edarlar sosyetenin ıslah e • _ E S H A M ı 
dilerek iyi bir §ekle sokulmasını !ş Bankası 9.S4>- Tramvay ~g ı 

Anadolu 25.7!i * Çimento as. rn:~ 
istemektedirler. Reji 2.&> C"nyon De~. -.-· , 

Geçen günkü mahkemede ehli sır. Hayriye rs.- ~ırk Deı - .- 1 
•MerkezBaııkuı S7.~ Balya -,-41 

vukufun raporuna itiraz eden sos· u. Sigorta -,oo Şart m. ecza -.-
yeht avukatı raporda yolcu adet • BomoııtJ 11.40 Telefon - . -

lerinin azaldığından bahsedilme • istikrazlar tahviller 1 
diğini binaenaleyh ıeni bir ehli 

• t9S3Tilrk BOT. 28.05 Elcktrl• -.-
vukuf :rıaporu tanzimi lazım geldi • . ıı 2G,0!5 Tramvay 31,70 
iini töylemit ve mahkeme kara - • - m 26.szıı Rı.bttm ı:r,oo 

lstitrltıDahlll l 94,50 • Aıladohı , 
n ban.un üzerine 21 ilkteşrine trıl.lll lıUkruı 95.- * Ana.dolu H !!" .. ~! 
kalmıftır. l9!8 A M JO, - Anadolu nı 51,50 

Sıvu-Erzunua 95- . Mll•usil A, ~!.l!!I 

lıtanbul aallye altıncı Tr.ukuk mala 
bnıatnden: stanbul 4 üncü icra memurhı .. 
Meınnmıe tarafından Fatih beledi. ğundan: 

ye8f itfaiye sabık efradından ve ha - Tamamına ehli vukuf tarafın. 
len ikametglhı meçhul bulunan Ali dan (2304) lira iki bin üç yüz dört 
aleyhine 935 /60 numaralı dosya ile lira kıymet kesilen, Beyoğlunda 
İstanbul Asliye altmcı hukuk daire • Hüseyinağa mahallesinde doğra
sinde açılan ihtar duasmm gıyaben macı aokağmda. eski ve yeni 2 No.
icra kılman.. muhakeınesi sonunda lı aydmlığı, te?'koı ve elektrik te • 
29 - 5 - 935 tarihinde bir ay zarfın - • ha 
da &TÜle dönerek kocalık vazüesini sısatmı vi ki.rgir ev dairemizce 
yapmasının ihtaı:ına mahkemece ka. açık arttırma~ çıkanlmq olup 
rar verilmiş olduğundan bir sureti §artnamesi 22 • 7 -935 günleme • 
mallJc~e dh-anhanesine ilama tarihi cinden itibaren div'~e~'ası. 
ilAndan itil>aren on beş gün zarfmda larak 5 • 8 • 935 günlemecine raat
temyizi dava edilmediği takdirde mu. layan pazartesi günü saat 14 den 
amelei kan.uniyenin icra edileceği ma. 16 Y!1 kadar dairemizde satılacak-
11Uıa olmak -ve tebliğ ına~amına kaim tır. Arttırmaya girmek irin v;o..,. 
olmak i1zere ilb olunur: d -~ J - ... 

e 7 buçuk teminat akpsı almır .. 

_ ) >:>.. 
, "" -,,, 

' Bi.ri.kmiı vergi, belediye resimleri 
ve vakıf icaresi miifteriye a ittir. 
Arttırmada p.Jri menkule takdir 
edilen kıymeti bulmak §art olup 
aksi halde en ıon artbranm taah • 
hüdü yerinde kalmak üzere, arttır
maya on beı güp daha öte atılarak 
20 • 8 • 935 günlemecine rastlayan 
sah günü ayni yer ve ayni saatte 
satıla~ak ve en çok arttıranm üze
rinde brralDlacaktır. 2004 No. h 
kanunun 126 ıncı maddesi m.uci • 
hince ipotek s~hibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin gayri menkul üze. 
rindeki haklannr, hususiyle faiz 
ve masarife dair bulllMD iddia.la
rmı, müsbit evrakiyle birlikte ve 
20 gün içinde dairemize 'bildirme· 
leri §arttır. Aksi. halde hakları· 
:nı tapu aicillerile sabit olmadıkca 
ıabş bedelinden paylaşmasmd;n 
hariç kalırlar. Daha geniş bilgi e: 
dinm~k isteyenlerin 35 • 835 doı • 
ya No. sile dairemize müracaat .. 
ları ilan olunur. (138) 

~ 

Almanca ders 
Tecrübeli bir Alman mualJinı 

tarafından ehven fiyatla Alma"
ca nıatematik, istonografi, ve Ji
san ·dersleri verilmektedir. lstiyen 
]erin idarehanemizde F. F. rumu-
zile müracaatlan. 135 

Sütnine arayanlara 
Sütü bol ve sıhhati yerinde bir 

anne, sütninelik yapmak i stiyoı . 
Sütnine isteyenlerin ,u adrese mü
ra..caatları. 

KıutmPQfcı Tahta Gazi nu
mara 11 Ali 



SATiE 
Şehrm şebekesine bağ!anan bütün elektrik motörlerinin fiyat:arrnı lenzıl eUığmı oı··.11::?.ı ~ ... : l~.u-::~uıir.ı r.ı

bildirir. Ayni zar:ıanda kuvveti muh:ırrike tesisatı fiyatları da mühim bir derecede tc·- .... 1. e~ilmı)tU. 81 1 

motör satın almadan veya herhangibir kuvvei muqarrike tesisatı yaptırmadan evveJ her halde Sntie ' de:ı · 

bir meccani proje istemeniz menfaatiniz icabıdır. 

V! H AZl RAN - '!.93~ 

___ ATiE 
Kullanınız. Müz'ic istirabrnıza muvaffakiyetli 

Umum yaralarda yanıklarda baş ve vücut çıbanları na karşı SiKA TRiN f ( bir tedavi tatbik etmi~ olursunuz. Depos u lş Bankası 
' ' arkasında 12No :lu MANZONve ROTTON ecza deposu. 

ç 
L 1 ğu~:~:.bul 4 üncü icra memurlu · ı -IMllMOOmııımooımımıuııooıımmııııımmmıımınııııımımooııııımmımıımımımıııımıııımıımnıııımımwıımınımımmmıımımmınııı~m~ıı~ııımıııımımımwmııııımı~~l~OOmım~ooıırıımıımııım~ 

: kufT==~::;~;~!:t:hl~~: ~savı n Ha ık a ı I an ; L 
L 
E 
R 

E me~ tak~ir edilen B~yoğlund~ Hü- = ı 
L seytn aga mahallesınde eıkı ve 

E yeni Caddeikebir ve Tiyatro SO· :: 1 Temmuz 1935 ten başlayarak ~ 

R ~~§~~~~:.:f ~ Yeni kibrit fiatları ~ 
16-20-21-1- ili 6-17-IS-- § I~ 

Karozuk eczanesi mü-.;tahznralından: 

B.ALSAMIN BKSIRI 
Yüzdeki çilleri Ye lekeleri alır. Si

vilC'eleri yok eder. Tıraştan sonra. cil
de latif bir tazelik ve serinlik verir. 

1stnbul Asliye 
mahkemesinden: 

üçüncü hukuk 

Atiyenin Şişlide Meşutiyet ma
haıllesi ebe kızı sokağında 17 nu
marada mukim Mürteza aleyhi . 
ne açtığı 935/ 769 numaraya mu
kanret ihtar davasını havi arzü -
hal berai tebliğ gönderilmit ise de 
ikametgahı meçhul olduğu beya • 
nile bila tebliğ iade kılınmış ve 
ilanen tebligi tensip krlmmıştır. 
On gün zttrfında cevap vermesi ve 
aksi takdil'de vakiaları kabul et -
miş addedileceği ilan olurun. 

(2675) 

19-25-22-1- ili 6-23-24--- = 
~,~.±-

3

!~:k~t~::: i Büyük kutu : 50 para ! 
ve seneden sırf mülk odalariyle = 

beraber dekakin ve mağazaları = K •• •• k k 4 o ~ 
ve halen gerekCaddikebirvege- =~=~ uçu . utu.: para ~ 
rek Tiyatro sokağında ve Pasaj :: 
dahilinde dükkan ve mağaza VP = Ei3 

odaları ve bunların üstünde apar 5 l - Şimdi 60 paraya satılmakta olan bllyük kutu kibrit- ~ 
tımanları müştemil elektrik ve su ~terin 1 Temmuzdan itibaren 50 paraya, küçük kutu kibrit~ ::· 
tesisatı mevcut -Hiristaki han ve = = 
pasajı- namı diğer -Site Dö Pe- IJI JerJo de 40 paraya satılacağını bildirir Ve faz)a isteyen ~ 
ra- denilen hanın 1o hisse itiba- =satıcıların Sosyetemize ve acentalarımıza haber verllmestnl ~ 
riyle borçlu Aliye Saidin mutaıar- := dileriz • . i 
rıf olduğu bir hissesi ipotek borç- : 2 - Acentalarımız, ~atıcıların ellerindeki kibritleri 29 1_ 
tan dolayı açık arttırma ile satışa ~ Haziran tarihine kadar geri alacaklarıiıdan, sayın halkın ~ 
konulmut olup şartnamesi 11-- - _ 
Temmuz- 935 tarihinde divan- ~ kibritsiz kalmamaları için birkaç günlük gereklerini şimdi- 1 
haneye talik edilerek 935 senesi ~ den almalan rica olunur,. ; 
Temmuz ayının 30 uncu Salı gü a T k ~ 
nü saat 14 den 16 ya kadar latan -

1 il Ür iye kibrit ve cakmak inhisarı ~ 
bul 4 üncü icra dairesinde açık !! ! 
arttırma ile satılacaktır. Arttırme 1 ~ ~ ~ i 
hgünü gaykiri men~I ~.i.dıesi75~u: il K.b ·ı satıcılarına ila.Aı. n -ammen ymetmın yuz e §im =:! l rı ~ 
bulduğu takdirde ihalesi yapıla- sa 

cak ve bu kıymeti bulmadığı tak- = 
::;;;:;;; 1 - 1 Temmuz 1935 ten başlayarak halka büyük dirde arttırmaya en fazla İ§tİrak !3!! 

..----------· edenin taahhüdü baki kalmak Ü- ~ kutu kibritleri so paraya~ küçük kutuları 40 paraya . 
Hayat - il satacaksınız c-ın neşesı zere arttırma on be§ gün daha u- !!!E:! 

dinç olmaktır. zatılarak 935 senesi Ağustosunur. = 2 - Elinizde . bulunabilecek kibritlerden zarar gör- ~ 
H Q R M Q B • N 14 üncü Çarşamba günü gene sa"· :: memeniz için bunları 29 Haziran Cumartesi öğle vak- ~ 

1 14 den 16 ya kadar ikinci ve sor ~ tine kadar acentalarımıza geri vermeniz gerektir. Bu ~ 
Tabletleri arttırması yapılarak gayrimenkul -- tarihten sonta hiçbir talep ve iddianın kabul edilmi- 1 

Yorgun vücutlara dinçleştlrır hissesi kıymetinin yüzde 75 şinj -- yeceğini şimdiden bildiririz. • il 
•kt•d bulduğu takdirde en ton arttıran.'.' 91 T k §§ 

1 1 arsızhğı ihalesi yapılacak, aksi takdirde ~ Ür iye kibrit ve çakmak inhisarı ~ 
ve 

1 &atış 2280 numaralı kanuna tevfi - '-ıııııınııııııııınıııııııııımıı~ırımmmmııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııımıımmıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııını~ıııııııııınııııımııııııııımııııııııııııııııııııııııııııırnııı11111111mıınııımmııı~mıııııııooımııımııııı11111111ınıl' 
Bel gevşekliğini . 
giderirt yaşamak neşesio 
i•de eder. Eczanelerde bu u 
nur. lstanbulda fiati 150 
Kr. Tafsillt için Galata Posta 
kutusu 1255 ... ________ _ 1111 

Is~anbul asliye altıncı 
mahkemesinden: 

hukuk 

tbradıim i:iya tarafından kar -
deşi Fatma Bahriyenin gaipliğine 

. karar verilmesi hakkında açılan 
davanın icr,_ kılınan muhakeme -
ıinde kayden davacının kardeıi ol 
duğu anlaşılan Fatma Bahriyenin 
be, altı sene evvel son ikametga
hı bıdunan Akbıyıkta hamam S. 
12 sayılı evden giderek o zaman
danberi hayat ve mematından ha
bef' alınmadığı iddia ve bu bapta 
şahit dahi istima kılınmış ve ka • 
nunu medeninin otuz ikinci mad -
desi gereğince Fatma Bahriyenin 
hayat ve momatı hakkında malu
matı olan kimselerin ilin tarihin
den itibar~n bir sene içinde 935/' 
258 dmya N. sile keyfiyeti hildir
melm için gazetelerle ilanen da -
vet edilmelerine karar verilmit ol
duğundan kerfiY.et ilin olunur. 

. ,(137) 

I· kan geri bırakılacaktır. 
1 

Arttırmaya gireceklerin mez-
1. kfu hisseye isabet eden muham-
1 men kıymetin yüzde 7,5 ğu nisbe-

Hideni~iri'I ... ·.·.t: 
" . . .. J 

. ağrıyor-. ?. ~; 
tinde pey parası vermeleri veya 
milli bankaların teminat mektup
larım tevdi eylemeleri lazımdır . 

Satı§ pe§İn para ile olup vergi 
ve rusurou belediye mütterisine a
ittir. icra ve iflas kanununun 

126 ncı maddesine tevfikan hak
ları tapu sicilleriyle sabit olmryan 
İpotekli alacaklılarla irtifak hak-

kı sahiplerinin ve diğer alakadar· 
ların itbu haklarını ve hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddiala-

rını ilin larihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbiteleriyle 
birlikte memuriyetimize müraca

atla kayıt ettirmeleri lazımdır. Ak 

yemeklerden sonra .~ 
Sık ı~t,ı . ·. t 
. ş:ı~-f1 ınıik·'· . ~ ... :., . 
. . Eic şıı-ı ·k :: · ·" . -~ 

·. ·ve yun1"11a ~~? 

· hissediyorsınız? ,· · 
···u en..: en· .. · .. ·· ' .. :ıt 

suooıJ 
: ' '~ ' ,' i· { ..... :', i 

· . klll)an~. . .-';·:.\ 

E czanelerde 50 kuru'~:~ 
.Kullamlması kutudaki. kağ,dda°:· 

yazılıdır. ·. ·.,. · · 

si ~akdirde hakları tapu sicilleriy- -------------
le sabit olmıyanlar satış bedelinin yeni Kitaplar 
paylaştırılmasından hariç kalır
lar, alakadarların itbu maddei ka- Yeni Türk 
nuniye ahkimına göre hareket et- lstanbul halkevi tarafından her a _ 
meleri ve mahalli mezkurun evsaf yın sonunda çıkmakta olan ''Yeni 
vesairesi hakkında daha fazl :l Türk"ün 34 üncü Ye Halk Biği~i Ha_ 

malUınat almak isteyenlerin 933-
127 dosya numarasiyle rn ernuriye
timize. müracaatları ilan olu· 
nur. (12680). 

berleri mecmuasının 49 uncu sayısı 
birarada olarak çıkmıştır. On dört 
maka1eyi ihtiva eden ve biitün genç _ 
Jerle münevverleri alakadar edecek 
yazıları toplamış bulunan bu mecmu. 
ayı okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

Alela.de (haşarat öldürUcü mayi) lel'I 
alneklerl öldürmezler. Sadece bir iki 
dakika için bayıttırlar. Sinekler yenl•I 
den canlanarak üstünüze ve yemek·, 
ıerlnlze üşüşürler ve hastalı k tohum~ 
ıarını aşılarlar. Slneklerln ölUmünderY 
emin olmanız için muslrren FLiT lst9" 
ylnlz. FLiT, bUtün haşaratı hakikaten• 
ve ebediyen öldürür. Leke yapmaz,. 
taze ve latif kokuludur. Siyah kuşaklı 
ve asker reslmll sarı tenekelere dik
kat ediniz. Flatlar tenzllatlı. 

Umumi Deposu : J. CRESPIN, ftt. Galata, Vorvoda Hu 1 
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· I Devlet Demi~oııarı ve limanları i~letme Umum i~aresi illnları 
Mikdar ve muhammen bedeli aşağıda yazılı telgraf makinesi ye. 

dekleri 12 - 8- 1935 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usuliy· 

le Ankarada idare binasında satın alıncakhr. Bu ite girmek istiyen 

lerin 532.50 liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin et· 

tiii veıikaları ve ite girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair be. 
yanname ve tekliflerle ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine 

vermeleri lazımdır. Bu ite ait ıart nameler Haydarpaıada tesellüm 

ve ıevk müdürlüiilnde, Ankarada malzeme dairesinde parasız olarak 

dağıtılmaktadır. (3592) 

12 kalem telgraf makinesi ye""tltfr' 
Muhammen bedeli: 7100 lira 

• • 

SERSERİLER YATA~I 

Kukuletesini açan kadın: 
- Haydi bakalım, benim ıçm 

değil mi? diyerek Ale lö Mahüyü 
içeriye itti. Ve kendi de girerek 
oda kapısını kapattı. 

- Ah Madam, sizin olduğunıt
ru bilmiyordum. Sizin işinizi Kra
lınkine tercih ederim. Lutfen o
turur musunuz 7 Gerçi bu koltuk 
ıize layık değilse de .. 

H~dkaten Düşese gösterd1ğ; 

pek harap bir koltuktu. 
F' akat Kralın bat gözdesi ga

yet teklifsiz bir tavırla oturdu. 
Mahü gizlice eliyle yoklıyarak 

hançerinin yerinde olduğunu an
ladı. 

Düıes: 
- Söyle bakalım. Delinin evine 

g6lürdillünüz genç Dütes bu gece 
saraya nasıl geldi, dedi. 

- Madam, buna ben de tatıyo-
rum!. 

Y h. · M h''' - a, sa ı mı a u ... 
- Evet, söylediğim gibi .. 
- Azizim, pek uıtaca yalan 

s&ylüyoraunuz. 
- Madam, size yemin ederim 

ki .. 
- Hacet yok .. Bak, ben sizden 

dı:.ha serbest davranıyorum. Bu 
gece Kralın yanından çıkan polis 
müdürü bana geldi. 

Mahü sarardı. Ve yavafça ka
pıya yaklaıtı. 

Düıes: 
- Kaçmağa lüzum yok. Y okslll 

henden mi korkuyorsunuz? dedt. 
Mahü sadece : · 

- Evet Madam! cevabını vet"
di. 

Bu cevap öyle umulmayan bir 
şeydi ki Düıes ilk defa olarak bu 
çapkına merhametle baktı. 

Gülümsiyerek: 

- Benim neınclen korkuyora!ı 
nuz? diye ıordu. 

- Madam, sizden korkmam. 
Fakat zavallı Madam Sen All:J~

nın yiyerek ıancıya tutulduğu 
meyva hikayesini duydum .. 

Düıes ciddiyetle: 

- Aklınızı kaçırdınız galiba !.. 
Mösyö lö Mahü, bu korku ve mey · 
va hikayelerini bir tarafa bıraka

lım. Ben size fenalık etmek iıte

miş olsaydım hemen bu gece ya~ 

kalattırarak zindana attırırdım, 

dedi. 

Tamamen emin olan Mahü :' 

- Doğru! diye düıündü. 

- Mösyö Monklar bana gele-
rek öyle bir haber verdi ki, h4'ni 
uzun zaman dü,ündürdü. Size ha
zineden bin ekü verilmeıi ıçtn 

Kral emretmif. Bot sözlerle vakit 
kaybetmiyelim. Beni ele verdiniı. 
Neyse, bundan dolayı ıize gücen· 

mi yorum. Yalnız bir teklifim var. 
Bu gece kendisine hizmet ettiğiniz 
Krala ihanet etmek ister misiniz?. 

Bu suretle bu bin eküye benden 
kazanacağınız diğer bin eküyü İ· 

la ve etmiş olacaksınız! Bununla 
iki bin ekiinüz olacak ki bu f~na 
bir servet değildir. 
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ve senyörler tarafından takip edi
lerek ziyafet salonuna girmiıti. 

Hazır bulunan kadınlar ayağa 
kalktdr. 

Fakat kral mültefit bir tavırla 
rahatsız olmamalarını aöyledi: 

- Allah göıtermeıin, ben hiç 
böyle güzel ve ıevimli kadınların 
eğlencesini bozar mıyım? .. Bir ıe· 
yahatten dönen Dü,es dö F onten
blö'yü bir saat kadar yanınızda bı
rakmak dütünceıile geldim. Ma • 
dam Dütea Detamp7 genç dütesi 
bilhuaa sizin himayenize terkedi
yorum, dedi. 

Kral bu ıözleri herhangi bir i
ma dütünceıile söylememiıti. 

Fakat Düteı Detamp moşmor 

kesildi. 

Jiyeti kaçıranın kendisi oldu • 
iunu kralın anladığını zannedi • 
yordu. 

- Mahvoldum! .. diye diltün • 
dü. 

Bu haliyle bile Krala hürmette 
kuıur etmiyerek hemen kendi•ini 
topladı. Ve Jiyete güler yüz gö•
terdi. Ayni zamanda gözü Kralın 
arka11nda duran Senyörlere iliıti. 

Aralarında bulunan Ale lö Ma · 
h"' il .. d" u Y gor u .. 

- Beni ele veren budur. diye 
dütündü. 

Bu sırada Fransuva salondan 
çıkmı,tı. 

Bir çok emirler verilmit bilhas
ıa bir yolcu arabası hazırlanması 
tenbih edilmişti. 

Saray kadınlarının yanında ka· 

lan Jiyet de Düıes Detampı tanı· 
mı§tı. Nefretle titredi ve onun il
tifatlarına o kadar soğuk karııhk 
verdi ki etrafındaki kadınları a 
hayretini gören Düşes Detamp. 
her §eyi göze alarak : 

- Güzel Düıes ! Görenler si7İ 
korkuttuğumu sanacaklar! diye 
bağırdı. 

- Hayır Madam, helecanım·, 

ıebep sizin beni öldürbnek için 
bir delinin evine götüren bir ka .. 
dına aon derece benzemenizdir. 

Bir çok kadınlar : 
- Aman yarabbi! .. Bir delinin 

evine mi? diye bağırdılar. 
Jiyet: 

- Evet, Seneriler Yatağı civa · 
rmda bir kulübede oturan Mar• 
jantin ismindeki bir deliye.. Ma· 
dam aiz bu kadını tanıyor musu
nuz? .. 

Düıes Detamp dudaklarını 111• 

rarak cevap vermedi. 
Fakat Ale lö Mahü'nün ihane

tinden de artık hiç f Üpheıi kal
mamıttı. 

Üzüntü ile geçen b ir saatten 
ıonra Kral geldi. 

Düteı dö Fontenblö'yii almak 
için dönmüttü. 

Yukarıda küçük Düşesi nereye 
gönderdiğini ıörmüttüh. 

Kral geri dönünce Düte21 De
tamp hemen tevkif edHf'rk BHtile 
tıkılacağım zannetti. 

Fakat Kralın son derece neş' e
li olduğunu hayretle gördü. Sa
ray kadınlarının ziyafetine lôtf en 
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ittirak etti. Düşes Detamp'ın ya
nına oturdu. Ve herkes de Düte· 
sin eskisi gibi hala gözde olduğu
nu anladı. 

Bu sırada Monkların geri dön· 
düğü haber verildi. 

Kral: 
- Söyleyiniz de buraya gel

sin! dedi ve sonra da: 
- Madamlar, size bir havadis 

vereyim. Saray halkı bir seyaha· 
te çıkacak! sözlerini ilave etti. 

Düşeı Detamp'ın yerini tutmatc 
için can atan bir sürü kadın: 

- Şevketmaab nereye gidiyo
ruz. diye sordu. 

- F otenblö'ye,. Yarın yola çr
kacağız. 

Bu sırada Monklar içeriye gir· 
di. 

Kral: 

-Alay etmek mi?. Bu hiç ade· 
tim değildir Şevketınaab ! 

- Doğru .. Fakat söylediğinix 

o kadar inanılmıyacak bir ıey ki .. 

- Şevketmaab, bize ihanet et
tiler .. Pusuya düştük. 

Bunun üzerine polis müdürü 
hücumun nasıl olduğunu, ne su
retle mağlup edildiklerini anlat· 
tr. 

Kral canı sıkıldığı zamanlar 
yaptığı gibi odada bir a,ağı bir 
yukarı dolaşıyor, döıeme üzerin· 
de altın mahmuzlarının fakırtısı 

duyuluyordu. 

Monklar en sonunda: 
- Şevketmaab yeniden başla· 

mak lazım. Galibiyet herhalde 
Kralın askerlerinde kalmalıdır, 
dedi. 

- Nasıl memnun oldunuz mu · - Hayır Mösyö. Artık bu ite 
Monklar?. Şu Serseriler Yatağr· de nihayet verdik. Bir mutaassıp 
nı tamamen yakıp kül ettiniz ya?. papazın sözüne uyarak beni öyle 
diye haykırdı. - · bir işe soktunuz ki dünyaya kepa-

- Şevketmaab .. Sizinle biraz ze oldum. Serserilere mağlup ol-
görüşmek iııterim. mak ! Amen yarabbi!.. Ne maska-

Birinci Fransuva etrafına ha· ralık? Bir çok asker alayları bes-
kmdı. lemek beyhude bir zahmetıniş? 1-

Süslü elbiseleri içinde birer me şe tekrar başlamak istiyorsunuz 
]~k gibi görünen saray kadınları öyle mi~ .. Halbuki ben istemiyo

. i.ya~a kalktılar. Ve Kralı selam rum. Bu ders yetişir! Bu ini zorla-
)ıyaı:_al[ d!şarıya çıktılar. mağa ne lüzum vardı. Ecdadım 

Kral Monklara yalnız kalınca: dilencilerin imtiyazlarına riayet 
ettiler. Ben niçin bu yeniliğe kal- Söyleyiniz! dedi. 

- Mağlup olduk Şevketinaab.. kıttmı. 
Birinci Franauva sapsan kesi- Bir saniye kadar sustuktan 

lerek: ıonra devam etti: 
- Alay etmeyiniz Mösyö! de· - Biz aeraerileri rahat bıraka-

di. cağız •. Ve onlar da bizi rahat hı-
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racaklar. Pek doğru, gerçi biı 

polis müdürü için bu serseriler, bu 
yüzsüzler sürüsünü zaptedeme· 
mek ağır bir şeydir. Fakat doğru
sunu söylemek lazımgelirse bu a
damlar bize hizmet ediyorlar. Ser
seriler, halkı korkutuyorlar. Size 
bir şey söyliyeyim mi Kont? Ben 
serserilerden çok halktan korka
rım. 

Monklar soğuk bir tavırla: 
-Şevketmaab, hükümdar sizs\· 

niz ! Fakat demin hangi papaz
dan bahsettiğinizi anlıyamadım. 

- Loyoladan... Serseriler Ya
tağına hücum ederek ona yaran
Jnak istediğinizi inkar mı edecek
siniz? 
-Şevketmaab, ben yalnız Kra

lın nüfuzunu muhafaza etmek is
tedim. 

- Olabilir, diyelim ki siz hak
lısınız, fakat muvaffak olamadt
nız.Artık bu bahsi kapayalım. 

Polis müdürü Kralın niçin hid
detlenmediğini bir türlü anlıva

mıyordu. 

- Acaba ne düşünüyor, ne ta
sarlıyor.. Düşüncesini aklından 

geçirdi. 
Kral biraz sustuktan sonra: 

- Monklar, Düşes dö F onten
b löyü bulmak için çalışıyor mu
sunuz? dedi. 

- Evet Şevketınaab, iyi bir iz 
bulduğumu zannediyorum .. 

- Sahi mi? .. 
- Genç Düşesi Luvr'dan kaçı-

ranlara ait bazı ip udarı .. 

- Pek ali .. Onlan yakaladığı
nız zaman bana da haber verir
siniz. Genç Dü§ese gelince onun 
için zahmet etmeyiniz.. Bulundu. 

Monklar, sırası gelmi§ken §Unu 

da söyliyeyim ki yarın Fontenblö
ye gidiyorum. Pariste olan bitene 
dair bana hergün haber vermeği 
unutma! Haydi git azizim. 

Polis müdürü hürmetle eğile .. 
rek: 

- Serseriler galip geldi. Düşes 
de benim yardımım olmadan bu
lundu. Bunlar benim için iki bü
yük mağlubiyettir. Kral beni Fon
tenblö'ye götürmüyor. Demek ki 
gözden düştüm. Gidip bari Loyo
layı göreyim, diye düşünüp çıktı. 

Ertesi sabah Ale lö Mahü uy• 
kiıdan büyük bir net' e ile uyandı. 
Güzel bir tuvalet yaptı. Ve bin 
eküyü almak için Monklar8:. g:t
mek üzere hazırlandı. 

Giyindiği sırada bu p&.rayı na
sıl harcıyacağmı düşünüyordu. 

Tam kapıdan çıkmak üzere)" 
ken batı kukuleteli bir kadınla 
burun buruna geldi 

Kadın: 

- Çıkacak mısınız? dedi. 

Mahü içinden: 
- Düşes Detamp!. dedi. Ve 

yüksek sesle: 
-Mazur görünüz Madam. Kra 

hn hizmeti için çıkmakhğnn la
zım. Geri bırakmak mümkün de· 
ğildir, cevabını verdi. 


