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şu lngiliz gazetesinin yediği herzelere bakın: Tgn~.!_~r~m2k_m~!.~k1!:5.!.AJ...~a-~iv3I_k1 

Müttefiklerinin vadettiği (? !) } S \ a Il b U} U Il 
ANA DO lb U · Yer altı yolları 

T© iP 1rcakD carn fil o içinden otomobil geçecek 
Italya zabtedememiş kadar geniştir 

Onun için Habeşistanı istila etmek, hakkı imiş Hele Kadıkö~ sem-
(Yazısı 2 ncı sayfamızda) tının aıtı delik de

----------------------~----=------ şlktlr. Fakat bütün 

-
Londrayı iki gün önce ka61p k~ı\ ıran bir fırtına, jddınmla, m 

bıumalan büyük zararlar vermif tir. Yallar kapanmq, ydtlınmJan 
lif ~""' ölmüg, bir s-ok ldmselw yaralanmr.11 demiryolları kayan 
topraltlarla dolmuı,--yiiderı:e lfile"fotı '"Adflfiltf, llOlllİm «ere. m 
selle» : yollara akıp gitmiftir. Reımi miz ba manzaralardan birini gÖ•· 

teriyor. Bu ıabah gelen lngili% gazetelerinden aldılr. 

.......... : ... -~ ............... -- . i Faşistler aley-
Mıkı gazetecı i . . 

Kahkahalarla güleceğiz. Gö-i hındekı kongre 
~l~e~it derecede meraklı re-i topla nam ad 1 
11mlı ıınema romanı. Bu ro·: 

nda Miki Amerikanın meı-i Cenevre, 29 (A.A.) - ltalyaya 
~: haydutlariyle çarpı§acak-~ kartı faaliyette bulunmak üze.re 
tll'. ~ lsviçrede toplanaca~ olan fatıst 

Y b 1 : dütmanları, kongresıni federale-
a rı n aş ıyor i kurul yasak etmeğe karar vermit· 

--·······················-· .. ··············· .. ···· .... tir. · 

Gıe~ü1ii1tümü~ 

A%erbaycan trupu okuyucusu 
Mehmet Kırzali 

YARIN 
VAPILIVOR 

Saat 8,05 de 
Kalamış hareket 

ediyor 
Bilet satın al

mak için bugün 
son gündür 

Kupon toplamıyanlar 
125 kuruş 

Caz aı Saz • Bayan Leyla 
Azerbaycan trupu 

Tramvay Şirketi, gezintimize lştlrAk 
edecek okuyucularımızın gece semtle
rine kolaylıkla dönebilmeleri l('ln, 

muhtelif semtlere arabalar tahsis etmiş
tir. Bu arabalar vapurun dUnUştlnil 
EmlnUnilnde bekllyeceklerdlr. 

Gezinti programımız 6 ncı sayfa '1lızdadır. :Vapurun uğra 
yacafı g<Ssterilen iskelelerde programda İ§aret edilen. saatlerde 

bulunulmasını pkuyuculanmııdan rica ederiz. 

Avrupada ve Asyada gazeteler, ada_ıa_r~ 

Y 
• giden tünel ışını eni yer SarSln• yanlışyazdılar. Böy 

t 1 ld ıe bir tünel~ Sultan 
1 arı ·O u Hamid zamanında 

Moıkova, 29 - Evvelki gün da aranmuf, IAkln 
f~\mirde, Stalin abac:f'da yer sar- tılsımlı diye vaz
smtıları olduğu duyulniuttur. Taf- geçilmişti, çünkü ••• 
ıilit elde edilememittir. Anket İ· 
çin uçaklarla bir heyet gönderil· 
mittir. Halka her türlü yardımda 
bulunulacaktır. 

(Yazısı 4 üncü 
sayfamızda) BayMetzela 

Viyana, 29 -Tiroide Salıburg
da on aaniye aüren yeni bir ıar
ııntı duyulmuttur. Şoförünü seven 

lngiliz lordunun ki~Br I~giliz kadını 
Cenaze namazı . Kocasını . 18 yaşındaki 

kılındı · . 
lnsiliz psetıelerinde okunduP., 

.. ~ ~· ölan Mii&lü -
man lnıiliz lordu Lord Hedleyin, 
lalim dini Uzere cenıaze namazı 
kılınarak ıamülmüttür. İngiliz a
silleri arumda. ilk Müalüman olan 
Lord Hedleyin cenazesinde Hint
liler, Araplar, Afrikalılar ve Mıaır
lılaT bulunmuıtur. 

Bir ara hava bozmuı ve cenaze. 
ye gelenlerin büyük bir kımıı ıı· 
lanmıttll'. 

Lord Hedley, Londrada büyük 
bir cami yapmak İstiyordu. Fakat 
bu iıe yetecek kadar henüz para 
toplamadığı için yapmağa kalkıt
manuftı. Müslüman olmuı İngiliz 
lordu, Mekkeye de gibnittir. 

Kendisi hayatmm hemen son 
devrelerine kadar bokı yapıyordu. 
Gençliğinde maçlv yapmıfbr. 
Oğullannm hepsini de boksör ye
tqtirmi§tir. 

Salih Kıhç 
Sabıkalılara aman 

vermlyecek 
Yeni Emniyet Müdürü Bay Sa

aşıkına öldürttü 
Yakalanınca ı "Katil benim!,, dedi, 

kadın öldü ve şoför idamdan kurtuldu 

Katil ıolör 

lngilterede 18 yqında ve ida

ma mahktim olmuı bir ıoförün 

mahktimiyeti ebedi hapıe çevrit
mittir. 

Stoner iıimli bu ıoför, Ratten · 

bury isminde birini öldürmüttii. 
Buna sebep de Rattenbury'nin ka
ruiyle bu ıoför araımda bir ma-

cera bqlamıı olmaaıdD". 

Şoförün annesi bu liavadisi a· 
lınca: "Nihayet i~imizi aaran kor
kudan kurtulduk. Fakat yıllarca 
oilumuzu yanımızda göremiyec.e· 
ğiz .•. ,, ~ 

Stoner'in idamının eJ;edi hap· 
ıe çevrilmesi için 350 bin imzalı 
bir istida ile İngiliz Bakanlığına 
müracat edilmiıti. l 

Şoför Stoner öldürdüğü ada
mın yanında çalıııyordu. 67 ya
tında olan bu adam, İngiliz · sos
yetesinin yüksek tahsiyetlerinden 
ve pek tanmmıt bir mimardı. Ci
nayet geçen Mart ayında, adamnı 

artık itten çekilmi§ olarak ya§a· 
dığı .villiaında oldu. 

Bu cinayete §oförü maktulün 
kanıı sevketmİ§tİr. Fakat timdi 
ölmüt bulunan bu kadın, muha
keme esnasında katilin kendi ol
duğunu -ıoföre beslediği aık yü
zünden- ileri sünnüıtü. 

lih bazı muamele değiıiklikleri ------ ------- - - -------- 
yapmağa karar vermiıtir. Mevcut 
Kalemi Mahsus teıkilabnı kaldll'
mıtbr. Ayrıca lstanbul civarmm 
bir çok yerleri jandarma mmta· 
kaaına idhal edilmesi dolayısiyle 
jandarmanın biribiriyle sıkı tema· 
ıı muhafaza etmek ve müıterek 
bir çalıtma temin edebilmek için 
yirmi dört saatlik vukuatın bir 
listesini muntazaman· tetkik ediJ> 
fazla ıuç iıleyenler hakkında po
lise verilen sal~hiyeti kullanmak 
bu hususta alınan yeni tedbirle~· 
cümlesindendir. 

~! 
Spor yazılarımız, (8) ve (14) 

üncü aayfalanmızdadrr. 1 

Çingeneler · arasında 

Gazfltemiz, pek yakında, bu isinı de pek cazip bir yaşanmış tefrikaya 
bati rya caktır. 
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Habeş ordusu 
olmak 

başkumandanı 
isteyen 

HABER - Akpm Postam ........_ 

şu l'ngiliz gazetesinin yediği _berzelere bC!_km_: 
Müttefiklerinin vadettiğj t? !) 

Anadolu topraklarını V ehib Paşanın 
tercümei hali ... Italya · zabtedememiş 

Vehip Paıa hakkında son gün
lerde epeyce yazılar yazıldı. Bil
hassa V ehip Paıanın nereli oldu
ğuna dair bir çok ihtilaflı fikirler 
yürütenler var. Genel savaıtan 
(umumi harpten) sonra yabancı 

pasaportu ile yurdu bıraktı. Ka
çan eski Osmanlı pa,ası Vehibin 
Beyrutta çıkan Savtül' Ahra ga
zeteai aslan Lübnanlı Savaga a
ilesinden olduğunu ve Vehibin de 
bundan sonra dünyaya geldiğini 

yazmıfh. 

Vehip Paıayı iyi tanıyanlardan 
bir zat da: Y anyalı olduğunu, as
keri idadide çavuıken bir mey
dan dayağı neticesinde çavut ni
ıanının söküldüğünü, ve 1899 
da mektepten erklnıharp yüzba
tılığı ile çıktıfını söylemektedir. 

Vehip Pata bundan ıonra ıı
rasiyle on dördüncü orduya ve Ye 
mendeki hareketlere ittirak etti. 

Meırutiyetten sonra 1909 da 
harbiye mektebi kumandanlığına 
tayin edilmitti. Y anya müstah
kem mevki kumandanlığında bu
lunduğu sırada, Y anya sukut e
dince Yunanlılara teslim olmuı ve 
sulhtan sonra lstanbula dönmiit· 
tü. 

Vehip Paıa bu eıaret vak'asın
dan sonra Şam ordusuna nakle· 
dil.mi§se de mensup bulunduğu lt
tihad ve terakki cemiyetine güve· 
nerek harbiye nezaretinin bu ka· 

rarına kartı iıtif a edip gitmem it· "lngilizler gibi, benim maksat- müıtemlekelerini zaptedecekleri 
tir. larnndan biri, zaptetmiş olduğum muhakkaktır.,, 

Umumi harpte tekrar orduya müstemlekeleri muhafaza etmk- "M. MU$0lininin ilk dütünceıi 
intisap eden V eh ip Pap Çanak- tir. Diğeri de fazla olan nüfusumu- bu müıtemlekelerin müdafaasını 
kale ve Kafkas harekatına ittirak zu yerleştirmek için yeni ülkeler temin etmektir. Bunu yapabilmek 
etmiıtir. Rus cephesinin sukutun· bulmaktır.,, için de 100,000 İtalyan ve 200,000 
dan sonra, bir zamanlar da Ba- Romada yaptığı bir konuf?Dada Habeıliden mürekkep orduyu iki 
tumdan İstanbula gaz ticareti kendisine bu sözleri söyliyen ltal
yaptığı rivayetleri dolaımağa baş- ya Baıbakanı Mu&<>liniye karşı İn· 
lamııtı. En nihayet mütarekede giliz Daily Mail gazetesi muarriri-

müstemleaine taksim etmek ve bun 

ların iaıeleri için Habe,istanın 

ittihadcılarla birlikte hapsedildi. münbit ve pek zengin olan arazi • 
ri diyor ki: ıı·nden ka"'fı' mı'ktarda almak ı'stı' • Bu sırada Vehip Pata bir Ermeni 

gazetesinde çıkan yazısında Er· " Eritre ve ltalyan Somalisi ilk 
meni meselelerinde hiç bir ~lka- bakıtta küçük görünüyoırlana da 
ıı olmadığını ve bütün mes'uliyet bunlar, ltalyan müstemlekeleri • 
Bekirağa bölüğünden kaçtıktan nin yarısıdır. Bunlar ltalyadan üç 
sonra takip edilirken ölen gene it- bin mil uzaklıkta bulunuyorlar. 
tihadcı arkadatı Diyarıbekir va- Bu ülkelerle hemhudut olan Ha • 
lisi doktor Retid Beye ait olduiu- beıliler Afrikarun muharip bir kav 
nu söylemiştir. 

Bu yazı üzerine merhum doktor midir. Bu harbcu millet 500,000 
Reşid Beyin ailesi tarafından bir ıili.hlı asker besliyebilecek ileti • 
de temiz bir dayak yemitti. dardadır. Avrupada bir harp w . 

Türk tabiiyetinden olduğu hal- kuunda ltalyanm Eritre ve Soma· 
de bir ltalyan pasaportu ile mem- liye ıilih ve erzak gönderemiye • 
lekeli terketmit ve ltalyaya iltica , celi, Habeılilerin de ltalyanrn bu 

yor. ltalyanın mesahai sathiyeıi 

Franıanın yarı11 olduğu halde nü 
fusu Fransanınkinden 2 milyon 
fazladır. Bu fazla nüfus yaııyabil-

mek için yeni ve genit araziye 
muhtaçtır. İtalyanlara müttefikleri 
tarafından Ana.dolunun zengin 
topraklarından vadedilen ( ! ) yer· 
ler zaptolunamadı. 

Tabiidir ki yeni ıenit araziye 
muhtaç olan ltalya bundan 14 ae
ne evvel Uluslar Derneğinden vah· 
ti diye kovduğumuz Habetlilerin 

zararına olmak üzere hareket e'de--
cektir. 

1906 senesinde İngiltere, Fran
sa ve ltalya Habeıistanı araların· 
da taksim için bir muahede imza· 
lamıtlardı. lngiltere ile Fransa a· 
ra11nda ayrıca imzalanan muahe • 
de mucibince de lngiltere Mısırda 
istediği gibi hareket edecek, Fran
sa da Faıta harekatında serbest o
lacaktı. 

Fransanın Fasta, lngilterenin Mı· 
sırda yaptığını bugün İtalya Habe
ıistanda yapmağa azmetmittir. 

İtalyanın Habetistanı zaptetme
si ne lnailtereye, ne de Franıaya 
dokunur. Bugün İtalyaya meydan 
okuyan ve cenge hazırlanan Ha • 
betlerin yakın bir zamanda bize 
de hücum .ctmiyecelderini ne ile 
temin edebiliriz? 

Medeni ltalyanm Habeti•tana 
yerletmesine mümanaat etmek bi
zim için medeniyete kartı durmak 
demektir.,, 

e~~.ı~~dahlrk~ n~---E-d_e_n-,-1-n---~-----------------------smdan dolayı mahkum olduğun- Parls ve Roma seyahatlanndan sonra -dan, İtalyanlara dütman olan Ve- 1 e it AI e 1 
bip öcünü almak için nihayet Ha- ngı ere. manya ı e 
beıistana ıeçti. Fakat Habet im- ..., 
paratoru kendi ıücüne güvendi-

ğini ve yardıma muhtaç olmadıiı- b •• b • • t • • ki Id 
nı söylemesi üzerine Vehip Paıa- " us u un ya aşmış o u 
nm ba,kumandanlık liulyaaı yan-

mıttır. ~ • Eden mülakatlaf;ına Jt ctair: ifşaat : 
ltalyanlar, siyasal 

isteklerini 
ekonomik kılığa 

sokuyormuş 

Musollnl Habeş i$1nl sulh yoluyle halle yanaşmamış, 25 
yıllık bir manda istemiş. lnglllzler, buna razı olamazmış .. . 

Habeşlstanı Inglllz mllstemlekelerlne bağlıyan demlryolul 
lnıiliz Bakam Eden Paris ve olduğunu anlatıyor. Gazete Muıolininin, Habeı ili· 

Romadaki konutmalar hakkında Franıız ıazetelerinden Lil;;er. tilalini muslihane bir tekilde hal· 
kabine arkadaılarına tifaht iza- te, Fransız-İngiliz- İtalyan an- letmeğe yan~tmadığmı, Habeıia
liat vermittir. Liverpulda çıkan latmaıı demek olan ıon konutma· tanda yirmi yıllık bir manda isto· 
Daily Post ıazeteıi, Roma ve Pa- lardan ıonra "Streza cephesinin,, diğini yazarak, Edenin böyle btr 
riste yapılan konuımalardan ıon· yarıldığını yazmaktadır. teklifi kabul etmenin İngiltere İ· 
ra, İngiliz - Alman elbirliğin\n çin imkansız olduğunu bildirdi-

Bunun da ispatı şimdiye kadar aldıkları 
ekoııomlk imtiyazlardan bile istifade 

etmemiş olmaları imiş 

Londra (Huıusi:) - Adiıa • ltalya,a timdiden verilmiı imti. 
babadan gelft haberlere göre, yazlar araımd1. radyo iıtaayonu 
Habeıliler, ltalyanlara Habetis • ve yol yapmak imtiyazı vardır. Bu 
tanda ekonomik imtiyazlar ver • yol Eritrenin Auap mevkiinden, 
mekten çekinmiyorlar. Fakat ltal- Habeıistanın Dessi mevkiine uza
ya=ıın istediği ekonomik imtiyaz - nacaktı .•. 

)arın, gekli değiıtirilmit birer ıi • Adiaababa ile Roma araımdaki 
yasal istek olması enditeleri var • gerginlik, Adisababadaki İtalyan. 
dır. 

Bugün Habeıliler, verilecek her 
hangi imtiyazın ıiyasal maka.atlar 
uğurunda kullanılarak, Habeıia • 
tan üzerinde İtalyan kontrolünü te 
mine yarıyacağmı diifünmektedir. 

Habeıistanın, İtalyanın bir müs 
temlekesinden öbür müstemleke • 
sine yapacağı ve Habqistandan 
geçecek herhangi demir yolunun 
inzıbatını kendi üzerine almak İı· 
temekte ısrar ediyor. 

lardan bir kısmının daıha bundan 
iki gün önce çılanıt olmalarıdır. 

Bunlar, Adiıababadaki Faıist teı· 
kilitmın tavsiyesi üzerine çıkmak
tadır. 

HABER 
ıstanbuıun en çok satılan 
hakiki ak•am gazetesidir 

ilAnlarını HABER'• 
verenler' kar .. ederler. 

Mevcut bir muahede dolayısile, 
"yalnız balyaya has imtiyazlar,,da 
veremiyecek bir mevkidedir. Fran· 
sa ile yapmıt olduğu bir muahede 
herhangi ulusa Habeıistanm bü -
tün hakları verememesini amirdir. 
Bundan baıka Habeıiatan hüku · 
met çevrenlerinde (mahafilinde) 
anlqddıiına göre, İtalyanlar, Ha. 
beıistana ve kendilerine ıimdiye 
kadar verilen imtiyazlardan iste
nildiği gibi istifade etmemitlerdir. 

• --- v 

daha kuvvetlenmesi ve daha ıe · Fransız gazetesi Lö Tan kar~ı ğini anlatmaktadır. 
niı mahiyet alması ihtimalinden kartıya baıarılmamıt itlerin dip- Diğer taraftan, Cenubi Afri· 
bahsetmektedir. lomatik vasıtalarla baıardacğm· kadaki Cape Town ıehriyle Adiı 

Bu gazete, Avrupanm bantm1 dan umutlu görünerek iyi görüıü· Ababa arasındaki timendifer hat· 
korumak için Almanyanın yeni nü muhafaza etmektedir. tını yapmak imtiyazı bir lıviçre 
bir kuvvet olarak ortaya çıktığına İngiliz gazetelerinden "Daily ırup'una verilmiıtir. 1938 yılına 
ipret ederek, bu yeni kuvvetin ih- Telegraph,, İngiliz Bakanı Edenin kadar bitecek olan bu hat, Hl\be
mal edilemiyeceğini yazıyor ve Roma ve Pariste yaptığı görütme· tiatanı dolruca cenubi AfrikadaJci 
lnıilterenin takip etmeğe baıladı- ler üzerinde ıu dikkate değer if · İngiliz müstemlekeleriyle '-'•ih 
ğı bu yeni sıyasanın sulh lehine ıaatı yapmaktadır: bir hale getirecektir. """' 

Deniz konf eranımın, bu yıl bit
meden önce toplanması iıtenmek 
tedir. lngiltere hükUmetinin bu 
yolda verdiii bir teklif notasının 

Fransız hükümetince kabul edi
leceği sanılmaktadır. 

Diğer taraftan İngiltere, Al • 
man deniz anlatmasını Sov • 
yet Rusyaya da bildirilmiıtir. 

lngiliz parlimentoıunda soru • 
lan bir sorguya kartı lngiliz dı§ 
bakanı S. S. Hor lnıiliz - AI-

nıan deniz anlaşmuının tesiı·1eri l masraf tahmininin parlamento • 
hakkında Baltık hükumetlerine nun bu devresinde yapılacağı 

bir· şey bildirilmediğini söyle - zannediliyor. 
miştir. Fakat, yeni hava iiıaarafmm 

Bu itler üzerinde uluslar ku- ilanından önce, İngiliz hükiime • 
rumu bakanı Edenin bir diyevde ti 'bu gibi bir tedbire neden lü· 

bulunması beklenmektedir. 
İngiliz hükUınetinin bugünkü 

siyasasının 3 ıubatta Londrada 
ilan edi!en lngiliz - Fransız be· 
yanna.meıinin ayni olduğu tek .. 
rarlanmıştır. 

Diğer taraftan lngiliz dıt ba • 
kanı &ldvin, yeni bir hava mas
rafının yakında ilan edileceğini 

fakat tarihini henüz aöyliyemiye
ceğini bildinniıtir. 

Bununla beraber, bu y:eni 

zum gördüğünü ve bütün yeni 
teklifleri genel bakımdan anla• 
tan bir "beyaz kitap,, neıredecek· 
tir. 

• • • 
Londra, (Husuıi) - Deniz ıl· 

liJılarr meselesini görüşmek U· 
zere, Franıa, halya ve Sovyet 
Rusya.dan birer mümessil çağır • 
mak hakkında bir teklif vaki ol· 
duiunu, lngiliz batbakanı Bald· 
vin, lvMrı kamarasına ıbildirmit· 
tir. 
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Voğta. Sie tJöti4 
Tür~ insaflıdır 

Yabancı teba- Floryaya 
daki esnaf ve otobüs · 

işçiler Seferlerin Edlroekapı 
Ekmek 
fiyatları 

Buzda 
ihtikar 

Fena vaziyete dDttll Rami Uzerlnden ya
"Borcu nu ver de pılması dtııtıntllOyor 

öyle git 1,, "Çalı•m•· Belediyenin baymdırlıiı iti bir 
voru m ki para ka- taraftan olanca hızile ilerlerken 
zan ı p borcum U difer yandan da Floryanın ıimen • 

vereyim 1,, diferle ıehirden uzakhtı dikbti 

BugOnlerde tekrar 
lnmesl lhtlmall varmı 

Buiday fiyatlarının 'düftüiii ile
ri sürülerek ekmek narhmm derhal 
değiflirilmesi lizımpldiii yolun· 
da bir cereyan haıd olmUıflur. Bu 
huauata belediyede salahiyetli bir 
zat demittir ki: 

Reledtye tedbirler 
almağa mecbur 

kaldı . 
Son ıünlerde tehrin birçok ta• 

raflanncle. buz bayilerinin buzu 
muayyen olan narhtan yukarı sat
tıkları nazarı diklmti celbetmekte
dir. Bu hal bilhasaa ııcaklann faz. 
lalqtıiı ve bundan ötürü buz alan· 
larm çoğaldıiı zamanlarda olmak
tadır. Belediye bunun için buz bat 
bayiinin bu noktaya dikkat ıözü • 
nü çelrpıit ve bunun bir ihtikir ol • 
duiunu öne sürerek ıebirde muay· 
yen olan fiyattan yüksek para alı· 
narak buz alım ve satnnma mey • 
dan verilmemesini hildirmittir. 
Buz batbayiliii bunun üzerine IMı 
hususta bayilerine bir yayma J&p
mıt ve bu eibi bareket"9 buhman· 
larm elinden bayilik hakkn\m a • 
lmac:ağı gtbi bir yandan da hakkm 
da takibat yapılacainu bilcllrmit-

Küçük sanatların Türk tebaa • çekmekteydi. 11-ili olanlar bunu 
ıma hun bakkmdaki kanunun ıözönüne alarak Floryaya en kıaa 
tatbiki üzerine latanbulda bulunan yolla tehir balkınm varabilmesi 
ecnebiler memleket dıtuıa çıkmak için arqtırmalM yapmıılardır. 
tadırlar. lıtaiıbuldaki Maltalılar • Oirend'iiimize göre bu huauı • 
dan bir kıımı Maltaya dönmek iı· ta yapılan arqtmnalarda Edime
temiflerae do Malta hük6meti, kapı - Rami üzerinden ~eçecek 
Maltada itıiz miktarmın artmama- bir otobüs hattmın Floryaya en 
11 için bunları alm•mqtır. lngiliz kısa yol olacaiı sonuncuna (neti· 
koD10loau bu it üzerinde dün de· ceaine)vanlmıfta. Bu suretle Flor· 
mittir ki: ya otobüsleri nJnız yazm çalıtır 

" - Buğday fiyatı IOD bir iki 
gün zarfmda ekmek fiyabnı indi
recek derecede ·dilfmemiftir. Narlı 
gelecek hafta gene çartamba ıünü 
deiiftirile. :ektir. 

Nalla Fen Mektebi 
taşınacQk 

• _ Malta hükilmeti, buıün bir halde kalmaktan kurtulacak 
Ma.ltada · izlerin çok olduiunu ve her zaman mütteri bulabilecek· 
ıön alar: buradaki Maltalıları lerdir. Bu yold.ki tetkikler ilerle
kabul etmek istememittir. Buıün mektedir. 

Mühendia mektebinin yeni ıübe. 
ler iliveaile ıenitlemesinden ötürü 
mektebin yanında eaaaen dar bir 
binada bulunan NJia Fen mekte
binin batka bir binaya nakli ta • 
kaniir etmittir. Nafia Fen mekte • 
bi için yeni bir bina aranmakta • 
dır. Mühendiı mektebinin yeni tıı
beleri Nafia Fen mektebinin tim • 
diki binaama yerleıecektir. 

250 aileye yardım ediyoruz. Yap- Rami otobüs hattınm yakmda 
tıfmuz yardım bekirlar için 15, fehrin müaaadetile 17 otobüı itle
evliler için 30 liradır. Bir yandan- mele bqlıyacaktll'. Bugünlerde 

t . ~~ ır. , 
Diler yandan da belecH,e liangi 

bayilerin yüksek fi,.tla bm sattık 
ları hakkında araflrrmalar yap • 
maktadır. Sivil belediye memur· 
lan bu itle u~raımaktachrlar. 

da Maltada it bulmaya çalıtıyo • bu huauata bir karar verilmit ola
ruz.,, 

Diler taraftan itlerinden çıkarı
lan ecnebilerden bir kısmı da pua· 
port alıp memleket dıpm. çıka • 
mamaktadırlar. Çünkü bunlardan 
vergi bakayaları wtenmektedir. 
Borçlarını ödemiyenlere İle pua · 
port verilmediği için lıtanbulda 
ipiz ıücaüz dolqmaktadırlar. 

Bunlar diyorlar iri: • 
- lıten menedildik. Tam d~rı 

çıka::aktık.; Verai ~ ... ili 
ye bize pasaport vermediler. Para
mız yok. Çalıımamıza ela müaaa
dc edilmiyor. Vergiyi nuıl verip 
dı~arı çıkacajız bilmiyoruz. Bari 
vergi borçları yerine bet on sün 
hapiı yatarak da bU borcu öclaek.. 

Bunlarm da zavallı' imanlar ol· 
dudunu gözönünde tutarak hakla
rmda bir kolaylık ıöstermek Tür· 
kün ilicenaplığı iktizaımdandır. 

• Her gUn sDylDyoruz 

Ekmek ucuz
lamalı! 

tHiı\ de l:~ğday fiyatları ~ pa· 
ra dütmüf ve üç ıündenberi dü • 
ten miktar kilo batma 50 parayı 
hulmuttur. Ziraat Bankası sabtı 
keamittir. Kuraklık tehlikesi kal· 
madığmdan Anadoludan ihtiyaç· 
tan fazla mal gelmektedir. 

Dün bonada yumutak buiday. 
lar 6,10 ve sertler 5,10 kuruftan 
muamele görmütlerdir. Dün tehri· 
mize 177 ton buiday 45 ton un 
gelmiıtir. Buğdayın mütemadiyen 
dütmesi herkeste ekmeğin ucuz -

lryacağı sevincini uyandırmııken 
ortada böyle bir hareket ıörüleme· 
mektedir. Komisyondan buida • 
ym ekmek fiyatlanna tesir eclecek 
kadar diifmediği aöylenmektedir. 
Buğday yükselir yükselmez ekme • 
ğe hemen bir kurut fazla narh ko
yan komisyon bujde.y inince ek • 
melin de fiyatını indirmek için a· 
caba neden ayni aceleyi ıastre 1 
miyor? ' 

caktır. 

Gayri mtlbadlllerln 
ytlzde yirmisi 

Ziraat Bankası tarafmdan ı•:r· 

PIAjlarda sıhhi 
tedbirler 

rimübadillere yüzde yirmi mikta- Belediye plijlarm ıdıhl vaziyet. 
nnda bir para verilecefi y&J'IDh· lerini gözden aeçirmektedir. Bu· 
11 (pyiası) hükGmetin parayı ralarda halka verilen mayolarm 
banbnm delil ıayrimübadiller denizde yıkandıktan sonra bat • 
k iıyonunun vermesini iıtemet~ kasma verildiii ,&iilmüflür. Bele
.. om. kesilmittir. Tediye emr;. diye ııh~at birlili mayolann de· 
uzenne ·_ı..:... ~- ·.::cı·ı . • :.l-~- L-'--

. fr " J ... • leritk"Pll'liif -... -· •••ılM ._... DWU • 
...... 
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·1m··~:e:--ı::.caırur. yor. Fakat bu itin kontrolü çok 
ven eaı U-t Bu .. barla. b ka b. 

ıüçtür. ıtı aı ır çere 

Çakmak kaçakçısı aranmaktadır. 

Mezbahanın kantar
Jarı bir t8rlll 
lşletllemlyorl 

Mezbahadaki otomatik kantar • 
ları müteahhit itletemedifi için 
belediye tar~fından müteahhit 
hakkmda kanuni takibata ıiritil • 
mittir. Müteahhit Romanyadan 
mütea.uıı ıetirmeeine rafmen 
kantarların üçünü de itletememif • 
tir. Bu yiizden mezbaha resminin 
kilo üzerinden alınmuı ıene ıeri 

bir bayan... O•• 
Dün Romanyaya gidecek yol- un gece· Otel flyatlan çok 

culann aümrük muayenesi yapt· elektrik pabah gUrUldfl 

kalmıttır. 

lırken Bayan Çilya Markoviç'in k •ıd• Belediyece birçok yerlerin fiyat 
vaziyeti ıüpheli ıörülmüt ve yapı- cereyanı esı 1 listeleri tetkik edilip indirildilini 
lan ııkı bir arqbrrJada eıyalan .. . 

d b. pak t çakmak lqt Dunıece elektrık kablosunda olan yazmıttık. Otelcilerc;len , bazdan • 
arum a ır • e bu I bir anza yüzünden saat dokuza nm da listeleri bu suretle indirilir-
bulunmuıtur. Çılya n arı yere k kal lektrikl b. d b0 ken itiraz edilmiıtir. Bazı otellerin 

1 • • fakat d ve- çeyre a e er ır en ıre 
atma;c: ııtemıt mey an ·· .. tür B " d b ·T· bir kit ilik bir odaya bet, iki kiti • rilmeden yakalanmıt ve orada 1'.ı· aonmut • u w yuz en u Lm 

I tıyl be b ·hti mab tramvaylar olduıu yerde kalmıı, lik bir odaya iki lira istedikleri ıö-
ktu an ~ap ~I .~er 1 181 

ev ve dükkanlarda mumlar yakıİ- rühniiftür. Belediye bu fiyatları 
emesıne verı mıt r. mıttır. Elektriklerin ıönmeli ıine- çok pahalı bulmaktadır. Otelciler 

Süvarilerimizin 
yeni bir 

muvaffakıyeti 

ma, eilence yerleri, bahçeleri de aralarında otelleri sınıflara a1ırtp 
karanlıkta bırakmıttır. Cereyan fiyatları teıpit edecekler ve beledi· 
lıtanbul cihetinde bir buçuk aaat ye bunları uyıun görürse tasdik e
kadar, Beyofluncla İle yarım aaat decektir. 

Viyanada yapılan atlı müa · 
bakalara ittirak eden auvarileri-1 
miz ik~ zafer daha kazanmıtlar · ı 
dır. 

kadar keailmittir. Boiaziçi tram· 
vayının itlediii tarafta iae, elek
trikler bir müddet pırpır etmit, 

Ramiye 'rerlios 
suyu verilecek 

fakat hiç ıönmemittir. Belediye ıular idaresi Rami hal
kının iıteği üzerine terkoı suyunun 
Rami köyüne kadar uzalblmaıı • 
na karar vermiıtir. T erkosa Rami· 
den timdiye kadar birçok abone 
kaydedilmittir. 

20 atlının ittirak ettiği müaa 
bakada ıuvarilerimiz dördüncü 
geldiler. Viyana ıehri kupasına 

mahsus o!an en mühim müsaba
kaya da 38 at i9tiralc etmiı, ve 
Teimen Eyüp Öncü üçülıcülüğij 
al,mağa muvaffalc olmuıtur. 

ŞEHRİN DERDLERİ 
• Şekerli maddeler ucuzlamali 

Son aylarda, hatt& &On aylarda değil, son ~eneler
de pahahbfa kal'fl yapılan mücadelenin en parlak 
bir sa:yıfası ıUphe yok ki şeker fiyatlarının aşaiı yu • 
kan dlrtte bir derecesinde indirilmesidir. 

Halkın en belli bqh gıdalanndan biri olan şeke
rin bu derece ucuzlatılması her halde teker istihllkini 
de arttıracak, bu suretle bizdeki şeker endüstrisinin 
(aanayiinin) ilerlemesini temin edecektir. 

Yalnız §eker fiyattan böyle önemli (mühim) bir 
derecede indirilirken gözümU bir §eY çeldL 

Şeker fiyatı ucazladıiı halde ,ekerden yapılmıı ı 
maddelerin hl~ biri ucmlamamııtır· Evvelce 30 - 35 
kurup olan taban helTUı rene 30 - 35 klll'Uf8, te • 

kerden yapılmış dfter tatlılar da gene eski flyatlanna 
satılmaktadır. 

Esasen ölçfiler kanunundan, yani okkalann kal • 
karak yerine kiloların konmasından sonra yeni fiyat· 
lardan dolayı halk bir hayli zJyana girmlıtl. O za· 
manlar yapılan bir istatistiğe göre, umum yiyecek 
fiyatlarında yüzde 10 dan, yüzde 20 ye kadar bir 
ÇOK"Blma l'tiriilmfiştü. Şimdi şeker fiyatlannın dörtte 
bir dereceslnde dfittflitine göre, ~kerden yapılmıı 
tatblann filln da bu nüıbette düşmesi llzım ge1mek
tedlr. 

Ak.si halde bu glbJ maddelerin eekerden yapılma • 
cfıtına inanmak Uzma pür. 

._,swwws awwws ırwwws ._----..., .--..... 

. Deniz altından 
Kutba seyahat 
Meıhur kutup ki.tiflerinden Sir 

Hurbert Wilkinı, timal kutbunun 
600 kilometre kadar yakınlarında, 
buzlar altında bir denizaltı raıat 
iıtaayonu kurmak istediğini, "t ima 
li Amerika gazeteciler birliği,, mu
habirine IÖylemittir. 

Sir Hubert, bir denizaltı gemi • 
ıile timal kutbuna varmak niye • 
tindedir. Amacına vardığı za?ran, 
denizaltı gemiıini muayyen bir 
noktada, denizaltından demirle • 
tecektir. Beraberinde götüreceği 

bilcinlerin ıu akıntılarını tetkik ve 
l:av"ının her türlü tart ve değitik
liklerini al'&flırabilmeleri için, de· 
nizaltı ıemiıi icap edene, aylar• 
ca, hatta yıllarca, denizaltında 
demirli kalacak ve ı yapılan taraa
ıutlar bütün dünyaya bildirilecek· 
tir. 

Sir Hubert 1936 yılında bu d• 
nizaltı ıemiıile yola çıkmak ni • 
yetindedir. Spitzberg'de timal su• 
larmın altına dalacak ve Beherinı 
denizine böylece varacaktır. Sir 
Hubert J.aPbiı iti fÖyle anlatmıt • 
tır: 

" - Denizaltı ıemiainin emni • 
yetli ve rahat bir iıtilqıa.f vasıta11 
olduğunu iabat ettikten sona uzun 
chuutumuz için seçilecek yere gi • 
dip demir atacağız. itte burada 
bilginler denizaltı akmtılarının i .. 
tikametlerini tetkik edeceklerdir. 
Denizaltı ıemiıi elveritli vasıtalar
la buz tabakalarını kırarak deni& 
yüzüne de çlkacaktır.,, 'J 

Bu deneme muvaffak oldulu 
takdirde, Sir Hubert timal ve ce
nup kutuplarının bmla bölgele • 
rinde (mıntaplarmda) on iki ta• 
ne meteoroloji iltaayonu kurulıiıa· 
ıı için bütün dünya bilıinlerini da
,.et edecek Ye bu iataayonlarm 
anıuluaal JVClımla kurulmasını 
temine alr&facaktır. Sir Hu• 
bertin elediklerine göre g• 
rek timal, ıerekıe cenup 1 
kutupları buzları dünya ku • ı 
raklrk ve J'limur durumlarına te • 
ıir etmektedir. Ancak bu taraaaut
ların ~erçek bir ıonunç (netice)' 
verebilmeleri için en aıağı on be.r 
yıl yapılmalan ıerektir. 

Sir Hubert demektedir ki: 
- Tam üç yıl cenup kutbunda 

tayyare ile bot yere meteoroloji 
iıtuyonlarma elveriıli merkez • 
ler aradıktan sonra, denizaltı ge
miainde karar kıldım. Buzlar üa • 
tünde yürümekle varılamıyacak 
bir yere, bir denizaltı gemiıile gi. 
dilebilir. Bundan başka böyle bir 
ıemi oturmak, denemeler yapmak 
ve tetkiklerde bulunmak için en 
rahat bir biçime sokulabilir •• 

• lylllk, aaQhkl 
Kime: 

- Ne var, ne yok? 
Diye sorsanız alacağınız kar

tdık: 
- iyilik aaihktır ! 

Gelgelelim, bu kısa kartılık· 
tan sonra itin alttarafmı pek kur
çalamaya gelmez. Çünkü bir kaç 
saniye önce ıizin (nevar ne yok?) 
sorgunuza (iyilik, sağlık) la kar
tılık veren adam ıize iyilik ve 
sağlıkla hiç münaaebeti olmryan 
öyle ıeylerden aöz açar ki ıiz İçi• 
Dizden: 

- Hay Allah müatahakrnı ver
ıin; bu herifin iyiliği aailıiı böy. 
le olursa ya kötülüiü, haatalıtı 
nasıl olacak? diye söylenirsiniz! 

Bu, (nevar, ne yok?) aorguıu· 
nun en hot kartılıiı tu olaa g• 
re1r: 

- Binin yarııı bq yüz amma, 
o da bizde ıok! 
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lstanbulun 
yeraltı yolları 

li.ik .... ~~ .. ~kt;~'i'~~~·ı· ~?~uklar1ımb ız1ı ye · 
İ de öz Türkçe 

1 
ışını nası u u yors 

e 
uz? 

Okuyucularımız iki gün evvel f 
Kadıköyle Büyükada arasında 

m.e~udiyetinden bahsedilen ve 
bütün gazeteleri harekete getiren 
tünel meselesini elbette unutma • 
mışlardır, 

Halli bu haberi alınca ben de 
Kadıköyüne gitmi§, sanayi müfet· 
tif i Danışın bahçesindeki bu tü • 
nelin methalini görmü§tüm. 

Danit bana bu esrarengiz tü • 
neli büyük bir maharetle ortaya 
çıkaran hakkında ıu izahatı ver • 
mijti: 

- Bunu ortaya çıkaran Metze· 
Ier isminde bir Almandll'. Bu a· 
elam bütün hayatını yer altında 
bulunan gizli eserleri meydana 
çıkarmağa vakf etmi§, ve bir çok 
muvaffakıyetler kazanmııtır. 

O zaman bu Metzeleri hulma
y_ı ve kendisile konuımayı çok 
iatemittlın. Fakat Kadıköyündeki 
evinde maalesef kendisini bula • 
mamı§tım. 

Dün güzel bir tesadüf aradığım 
lialde bulamadığım bu pyanı 
'a:likkat adMnı ta matbaamıza ka • 

\ 11ar getirdi. Hemen kendiıini ko-
1 :nupna odasma aldım, ve konuş .. 
mağa ba§ladık. 

Metzeler, yirmi dört Yatında, 
zayıf, kısa boylu, ıeki lbakqh bir 
gençti. latanbulda doğup büyüdü· 
ilinden, türk~eyi de iyi konuıu • 
yordu. Gelişinin sebebini ıu 9e • 
kilde anlattı: 

- Gazetenizde benim Kadıkö .. 
yü ile Büyüknda arasında bir yer 
altı yolu olduğunu aöylediğimi 

yazıy:>rz~nm:. Halbuki ben bunu 
iddie. etmedim. Elimdeki planla • 
Ta göre, Danişi n evinin altından 
Haydarpa§a, Ütiküdar, Moda, ve 
Kaclıköyünün bir çok taraflan • 
nn giden on iki yol bulunmakta· 
dır. F .ı.kat Kadıköy le Büyükada 
arasında böyle bir yol olduğuna 
d~.h· hiç bir işaret yoktur. 

1 lstanbulda yalnız Pendikle Bü· 
yükada araıında böylo yer altın .. 
dan bir yol olabilir. Hatta Abdül· 
hamit zamanında bu yolun Pen • 
Clikteki methali bulunmuı, ve açtl· 
mağa bqlanmıt tı. 

Fakat toprağın altına 3 kulaç 
inildikttn sonra yoluıı tıkanmıt 

olduğu görülmüş. Ve dinamitle 
açılmaıma çalııdmıı. Fakat etraf 
·granit olduğundan ıüne~in ıı· 

1 cakbğını naklediyordu. 
1 Bu müthit arcaklığı o zaman 
tılsrrıı zannetmiılerr ve çalışmak • 
tan vazgeç.mişlerdir. 

- lstanbulun baıka tarafla -
· nnda böyle yeraltı yollan var 
mıdır? 

- Ne diyorsunuz? Elbet var· 
tbr. Bütün lıtanbul, Üsküdar, 
ve Kadıköyün altı delik detiktir. 
Bu yolların kimisi içinden oto .. 
mobil geçecek derecede geniı ve 
büyüktür. Ben bunlann bir ço -
ğunu biliyorum. 

- Bu gizli yollar ne için ya -
pılnuştrr? 

~ - Bu gizli yolların ba§lan· 
r sıç ve sonlarında manastırlar ve 
saraylar vardı. Bizanslılar bura· 
'da otunırken ekseriya bir takım 
h'aydutların veya başka hüku· 
metlerin hücumlarına uğrarlar 
dı. Bu esnada kaçmak, ve yahut 
diğer manastırlar ve saraylardan 
imdat istemek için hu yollardan 
istifade ederlerdi. 

Sazan da hiriatiyan veya put· 
perestler mabetlerini böyle topra· 
ğm albnda gizli olarak yapar ve 
orada ibadet ederlerdi. 
\ Kadıköıünde Ba.~ Daniıin evi-

nin altmda. mevcudiyetinden hah· 
settiğim heykelli oda da bir ma • 
betten batka bir §ey değildir. 

- Danitin evi altındaki gizli 
yolları naırl keıfettiniz? 

- Almanyada bir adamın e· 
linde bir takım planlar varmıı. 
Bunlardan birini bana gönderdi. 
Ben evveli. bu yeraltı mabedinin 
yerini daha aıağılarda tahmin e· 
diyor ve bir kuyu arıyordum. Bu 
eanada Dan it in evinde üç kuyu 
olduğunu haber aldım. Müracaat 
ettim. Bay Danit teklifimi kabul 
etti. 

"Evveli. kuyulara inerek bun • 
lann hakikaten Bizanı devrin .. 
den kalma eıki ıeyler olduiunu 
anladım. Kuyulann içinde yol· 
lar o• vardı. Buna göre mevkii 
tayin ettim. . 

"Sondaj yaptık. Ve b1t.hçede 
toprai111 120 santim altında çök· 
mü9 bir kemer k11mına tesadüf 
ettik. Burayı kazdığımız zaman 
mahzen meydana çıktr. Bu suret .. 
le sabahleyin baıladığımız çaht • 
ma öğlo üzeri muvaff akryetli ne • 
ticesini verdi. 
Yalnız mahzen toprak dolu İ• · 

di. Bunların bir k11mını çıkardık. 
Plana göre, asıl 12 heykelin bu • 
lunduiu salon tam binanın altı• 
na tesadüf ediyordu. Bunu orta • 
ya çıkarmak için odadan top· 
rakları çıkararak temiz1emek li. -
zım geliyordu. Halbuki hu kadar 
çok param yoktu. Sonra belki ev
de yıkılabilirdi. Bunun için haf • 
riyalı ilerletmekten vazıeçmek 
mecburiyetinde kaldım. 

- Bu toprak altında çalrıma • 
ğa nereden merak ettiniz? 

- Ufaktanberi böyle ıeylere 

' Ankaradan gelen haberler! • • v t 1 d ( M ı ı · 1 
~önümüzdeki seneden itibareni ogre men ~r en ua ım r-
i ilk mektep kitaplannın Ozi den) do•• rt SOrgU SOrUI Or 
i Türkçe olarak basılacağı bildi-i UY 
İ rilmektedir. Kitaplar husuıi biri .. ~~aradan ~ildirildiğine. göre ğe lüzum görüyor musunuz? 

komisyon tarafından hazırlan·i Kultur Bakanhgınca (maarıf ve· 2 - Y bancı dil öğretiminin 
1 mııtır. Pek yakında devlet mat-; kaletince) hazırlanan yeni çalı · diğer memleketler dereceaine vat'-

1
1 baası tarafından basılacaktır. 1 ma programı bitirilmek üzeredir. maaı için ne gibi tedbirler alın· 
........................................................ .1 Bu münasebetle Kültür Bakan· maiıdır? 

Almanyada 

Eski suç 
3 - Liselerin teşkilat ve prog· 

ramlarında dğitiklik yapılmalı 

mıdır? Bu değitiklik nasıl olmalı· 

lığı lise öğretmenlerinin (muaf· 
!imlerinin) fikrini de almağı mu· 
vafık bulmuı, ve kendHerine ce· 
vap vermeleri için fU ıualleri ıor 
muıtur: defterleri 4 - Lise kitaplarında baa11ı,, 

dır? 

Yoklanıyor 1 - Orta okul proJramlarını dil ve pedagojik bakımından gör· 
naııl buluyorsunuz? Bir değiıikli · düğünüz eksikler nedir? 

Berlin, 29 (A.A.) ~ Pruıya ~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~ 
diyet kurulunda eski komünist 
aaylavlarrndan Bay Vilhelm Kas· Eti Bankası 
per, nasyonaı-· sosyalist rejimin Memleketin elektrik 
hükumeti ele almasından önce si
yasal faaliyette bulunmuı oldu· ve m~den fşlerlle 
tundan ötürü,, 3 yıl hapıe, 5 yıl ugraşacak 
müddetle d~ ıoysal haklanndan Ankara, 28 - Eti &nkaaı 
mahrum ol111ağa mahkUm edilmit· pek yakında açılacktır. Barika 
tir. yalnız veya batkalarile birlikte 

Fransanın 
yeni askerlik 

tahsisatı 
Paris, 29 (A.A.) - Müzake· 

relerin uzayıp aideceğini gören 
Bay Laval, aaylavlar kurumunun 
dün aktam müıakereye haıladığı 
fazla ıüel tahsisatı teklifini ıerı 
almıthr. 

Teklifte, ıü bakanlığı ıçm, 
288,664,590, deniz bakanlığı i· 
çin; 21,000,000, h"vn: bakanlı~ , 

için 44, 170,270 ve ıömürgeler ba· 
kanlıiı için de. 3, 799,000 frank İs· 
tenmekte idi. 

maden ve elektrik itleri hakkın .. 
da teçimel kurumlar _(ticart mü -
e11eıeler) yapacak ayni zaman -
da memleket iç ve dı§mda bu gibi 
klırumlarla temasta bulunacak .. 
tır. 

Bankaya iki enıtitü bailt ola • 
caktır. Bunun biriıi maden tetkik 
ve arama enstitüsü, diğeri elek· 
trik enatitüsüdür. Birinci en~titü 

çahımaya baıladıktan sonra Ö • 
konomi Bakanlığındaki petrol ve 
maden arama daireleri kaldırı -
laca.ktrr. 

Bir cep klavuzu 
basılacak 

Ankara, 28 - Dil kurumu kı • 
lavuz üzerindeki çalı~malarını bi
tirmittir. Gelen pek ~ok önerse 
(teklif) gözden geçirilerek bir 
kısmı kabul edilmİ§ bir kısmı 

düzeltilerek alımnııtrr. 

Komisyon §İmdilik biri türkçe 
lugat ve diğeri kılavuza girme • 

miş olan yabancı ıözlcrin kdavu· 
za katılması itile uğra§maktadır. 

Bütün bu İ§ler bittikten sonra 
"Osmanlıcadan· türkçeye,, ve 

"Türkçeden Osmanlıcaya,~ olmak 
Uzere iki cep kılavuzu basılacak· 
trr. 

Türk dili arqtırma Kurulu ge • 
nel sekreteri yaptığı bir bi1diriğ • 
de ka11ıhklar kılaYl.ıt&Unun ktt p 

§eklinde basılması ihakkmm ka • 
nun yollarile kurula almdığını 

merak ediyordum. Tarihle de a· -------------
lakam vardı. Eski Bizanı eser~ Fransada 

Enstitü memleketin her hangi 
bir sahasında jeolojik tetkikatta 
bulunabilecektir. Eski maden 
mühendis mektebinin vesaiti bu 

bildirmiıtir. 

yeni enetitüye ge~ecektir. • A 

}erini okumağa ba~ladım. 
Toprak üıtünde çalışmaktan meraklı bir 

Elektrik itleri de ikinci ensti • Vilayete 
tüye geçecek ve Ökonomi Bakan• t kk • • d • 
lığının elektrikleştirme bürosu ye- eşe ur e erız her nedense hiç ho§lanmıyor.. d • • 11 

dum. Bunun Uzerine toprağın al - U e 0 n~. erutitü:.e geç.ecektir .. Bertin OrtakUyil 8 ,. bırakan 
tında çahşmağa batladım. 

- Toprağın altında çahtırken 
hiç bir tehlikeye uğramadınız 

mı? 
- Çok! Danitin mahzeninde 

çalrıırken bir defa üstüme top • 
rak yıkıldı. Bir defa da yağmur -
dan do1ayı elektrik telleri kon· 
tak' yaptı. Lambayı elimde tutar • 
ken birdenbire lamba elime ya
pıştı. Cereyan vücudumdan ıeç • 
meğe başladı. Bereket versin ki 
Ray Danit vaziyeti görerek tefle· 
ri kopardı. Yoksa halim harap· 
tı. 

- lstanbul tarafında bulunan 
bu giıli yolların bazılarından 
bahseder misiniz? 

- Mesela Samatyadan Edirne· 
kapıya bir yol olduğu gibi, Sultan .. 
ahmetten Edirnekapıya kadar biit 
yük bir yeraltı yolu vardrr. 

Hatta lstanbulun zaptı eınasın• 
da papaslar Ayaaofya kilise • 
ıinde bulunan kral Kostantinin 
at üzerinde küçük bir heykelini, 
kilisenin mücevheratmı, altınla 
üzerine kartal reımi işlenmİ! 

büyük iki perdeyi, 6 kazan içftde 
bu yoldan kaçırntı§lar ve Ka'riye 
camiıi civarında ıurların mermer· 
den yapılmı! bir tarafına ıöm· 

müşlerdir. 

Bunu bir Bizanı eserinden oku· 
dum. Arattmmalar yaptım. Ve 
neticede ıurun menner kıınnla • 
rmı gördüm. Yalnız hu defineyi 
bulamadım. 

Metzelerdcn resmini aldırması 
için rica ettim. Kabul etti. Ye 

Paris, 29 (A.A.) - B. Jan Ki· yuksek muhendıo mektebı profe.. ')" 
yap ''Chiappe,, ile B. Piyer Godin ıörlerinden Adolf Adn bugün. fırıncıyı mahkemeye 
arasındaki düello bu ıabah öze] lerde memleketimize gelerek ıu verdi 
bir bahçede yapılmııtır. B. Godin kuvvetleri hakkında tetkikatta Sah günü Ortaköy halkının 
sağ kalçasından hafif yaralanmıt· bulunacaktır. ekmeksiz kaldığını yazmıştık. Vi-
tır. Banka elde edeceği malumat 

Bu düellonun sebebi, gazete· üzerine maden ve elektrik işle • 
lerden birinde Godin imzasiyle rine para yatıracak \re eğer daha 
çıkan ve eıki poliı direktörü tara- . evvel yatırılmı§ ise sermayeye 

layet bu yazımızı büyük bir ilgi 
(alaka) ile takip etmiı, tahkikat 

fından kendi için bir hakaret ıa- ittirak ed~ektir. 
yaptırmıı, Hat ime ait fırının oıün 
az ekmek çıkardığı teabit edilmiı· 
tir. Bunun üzerine bu frrıncı hak: 

kında kanuni takibata geçilmit-
Glresunda bir deniz 

kazası oldu 
Giresun 28 (A.A.) - Sert eeen 

ve 36 saat devam eden yıldız ka • 
rayel rüzgarı denizi kabartarak 
büyük dalgalar yapmıt ve bu yüz· 
den bir kaza olmu§tur. 

Süleyman reisin motörü içinde 
13 yolcu olduğu halde dün ıaat 
19 da Ordudan Pirazize gelmek
le iken Piraziz limanı önünde fır· 
trnadan devrilmit yolculardan üçü 
erkek üçü kadın olmak üzere altı 
kiti boğulmuştur. 

Gelen ba§ka bir motör diğer ye
di ki§iyi kurtarmıttır. 

baımdan geçen ve geçecek me• 
rakh maceraları bana birer birer 
anlatacağını, ve akla hayale gel -
miyen yeraltı tünellerini birer bi· 
rer bana göıtereceğini vadet· 

Takas suiistimali 
yUzUnden tir. Vilayetin bu alakasına ve kıaıı 

r akas ıuretiyle memleketten bir %'\manda neticelendirmesine 
çtkarılan eıyanın dejerleri üze· teıekkür ederiz. 
rinde yapılan suiistimal tahkikatı ------
tamamen bitirilmiı, evrak lstan· idarehanesi kapanan 
b~l G~m~ü~ B~~m.üdürlüğünc doktor yok! 
gonderılmııtır. Suııstımal rapo· 
runda birinci derecede ihmal v~ Etibba Odası ikinci yıllık top· 
terahileri görülenler Ticaret Oda- lantısını dün saat 17 de yapmıt· 
11nın bundan evvelki çevirme kohı tır. Evvela idare heyetinin gördü
üyeleridir. (idare heyeti azaları) ğü i§lere ait rapor okunmuş, ka· 
Diğer yandan gümrük memurla· zanç vergısı meselesi etrafında 
rından bir k11mı da itham altında· görüşülmü§, toplantıya nihayet 
dır. verilmiıtir. 

~ Dünkü gazetelerden biri ka· 
Karni k zanç vergisi vercmiyecekleri için 

bazı doktorların muayenehanele· 
rini kap:ıttıklarmı yazıyordu. Bıı Türklüğü tahkir 

suçlle tevkif edildi 
ti. -nm 'lvz.ıa !qa1'lam •!puaıınw 

husu~ta Etibba Odası Başkanı Ni
yazi ismet dem ittir ki: 

- Henüz Etibba Odasına rnu· 
ayenehanesini kapattığı ve dok~ 

Ben de aıırlardanberi gizli kal- teahhidi ve Ehram oğlu Karnik 
mrt bu yollara kendisile birlikte dün muhasebeci Raifle hesap gö
gireceği.m. Ve gördüklerimi re • rürken aralarında münakaşa baş· 
simlerle birlikte bütün okuyucu• lamış, bu sırada Karnik Türklüğü 
larıma anlatacağım. tahkir etmi§tir. Karnik tevkif c· 

SERTOGLU diln1i1tir. 

torluk yapamıyacağını 'biicilren 
kimse yoktur. Yeni vergiler eski-

lere göre azalmııtır. Kapatma 
keyfiyetini tahmin etmem.,, 
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Hey ... qy!. imdad .. imdad .. Açınız/ 
Orada kimse qok mu? 

Frenk Süleyman Antonyodan 
daha atik davrandn. Elini belin· 
deki kuıağa attı .. Oradan hançe • 
rini çekti .. Hançerli eli havaya 
kalktı ve ileri uzandı .. Y alıo han • 
çer havada bir tim§ek parıltı11 çiz· 
di ve: 

- Türkler! .. Türkler, kaleyi ... 
Diye haykırarak kapıya ko§ıln 

nöbetçinin iki kürek kemiği ara • 
arna saplandı .. 

.A.aker yüzüstü düttü .• 
Krrıltıya benziyen bir sesle ye • 

niden haykırdı: 
- Türkler! .. Türkler! .. Türk .. 

Jer !. 
ı 

Ağzından burnundan kan ho · 

tandı. 
Bir iki defa olduiu yerde dep • 

rendi ..• 
Dıtandan ayak ıeıleri ıeliyor · 

du. Antonyo kulak verdi ... 
Frenk Süleyman da dinledi. 
Seıler onların bulundukları ye • 

re doğru geliyordu .. 
Antonyo y rd i ölüyü kollA· 

rmdan tutarak odanın kuytu bir 
köteıine çekti .. Ayağiyle yeri e • 
ıeledi ve kanları toprakla örttü .. 

Frenk Süleymana dönerek: 
- Kenara .. Kenara! .. 

Dedi .. Kapının ardını göaterdi . 

Ayak sesleri yaklattı .. 
Bu, bir zabitle iki aakerdi. 
Konuta konu!& geliyorlardı .. 

Gürültü.nün geldi~i tarafı iyice 
kestirebilmek için biribirlerine 
danıııyorlardı .. 

Odaya girdiler. 
Antonyo kenara ıindi ve Frenk 

Sülyemanın da kendisi gibi yap • 
maaı için eliyle itaret etti . 

Zabitle iki aıker o odayı da 
geçtiler ve gizli kapının bulundu· 
ğu bölmeye gittiler, 

Tam o ıırada Frenk Süleyman 
yerinden fırladı .. Aradaki kapıyı 
çekti .. Sürgüıünü sürdü. 

öte tarafta kalan aıkerlerle za· 
bit, fatırdıklarmı anlatan bir aeı 
çıkardılar. 

Frenk Süleyman Antonyoya 
döndü: 

- Gizli kapıyı bilirler mi? Aça· 
bilirler mi?. 
-Hayır .... 
- O halde bizi rahatıız ede • 

mezler .• lıimize devam edebiliriz. 
- Evet ..• Fakat zorluklar çoja· 

Jcyw. Allah verede bundan sonra 
ka.,ımuza kimıe çıkmasa .. 

- Çıkarlar&& kendileri zarar 
görürler 

Aralık kapısı yumruk ve mız • 
rakla alabildiğine vuruluyordu .• 
Çekiliyor, itiliyor, açmak için uğ· 
raıılıyordu. Zavallılar belki de a • 
nun kendi kendine ve rut gele 
kapandığını ıanmışlardı. Çünkü 
derinden derine birer inilti ıibi g& 
İlll sesler tanları e<;ylüyordu: 

- Hey ... yy !. İmdad .. İmdad .. 
Açınız! Orada kimae yok mu? 

Frenk Süleyman .A.ntonyoya 
döndü: 

- Bunların aeslerini kimae duy· 
maz. Biz1m de vaktimiz dar .. Ça • 
buk olalım. Haydi! .. 

- Hakkın var, fakat bu kılık • 
la aeni da.ha ileriye ıötüremiyece • 
limi anlad m .. 

-Neden?. 
- Kim görse çığlıiı ha.Ar •• 
- O halde ıen git ve Hümıen 

Reiıi zındanmdan alarak buraya 
getir .. Ben beklerim. 

- Bunu da yapamam .. Hüsmen 
Reisin zindan kapısında çifte nö • 
betçi var .• Bana vermezler. Çünkü 
F ernandodan böyle emir almışlar• 
dır. 

- O halde?. 
- Söyle! 
- Ben timdi Hüımenin zinda • 

nına deiil, F crnandonun oduına 
gidiyorum .. Onun elbiselerinden 
bir katını alıp döneceğim .. 

S ' t - onra ... 
- Sonra11 o kadar. Anlayama· 

dın mı?. 
Hiç an1amaz olur mu? işte fİm· 

di itin nereye varacaimı Frenk 
Süleyman da hemen kestirmitti . 

- Şimdi anladım .. Ben F eman· 
do olacairm .. Yani uydurma Fer -
nando .. 

Antonyo gitti. 
Frenk Süleyman onun ardından 

aeılendi: 
- Çabuk gel! Yukarıda top seı• 

leri çoğalıyor .. Savat kızıştı .. Piya· 
le Bey kaleye girmeden önce Hüı • 
meni kurtarmalıyız .. Yoksa hiç bi
riniz ca.nmızı kurtaramazamız ! 

Antonyo bunların hepıini duy • 
madı bile ... 

Frenk SüleY1J1an da düşünüyor· 
du: 

- Doğrusu açık göz delikanlı .. 
Eier bizim aramıza girse iıimize 
yarayacak.. Öyle ya.. F ernando • 
nun elbiselerini ıiydikten ıonra 
benden kim füphelenecek? Hüı. 
menin gardiyanları o zaman her 
iıtediğimi yapacaklar... Reisi 
kendi elimle zındandan çıkaraca -
ğım .... Bir defa Salernodan dışarı 
çıkalım da ondan sonra Piyale 
Bey ablukayı ister kaldırsır., ister 
kaldırmasın .... Kuyumcuyu oğluna 
bağı§ladıktan ıonra, verdiğimiz 
sözü elimizden geldiği kadar yap· 
mıt oluruz. 

Kapının ardına ıinmiş, elindeki 
palanın aapını aımtrkı tutarak ıes • 
ıiz duruyordu. 

Eğer aralık kapıya hala vuru • 
lan yumrukların ve belli belirsiz 
duyulan yardım iıteklerinin ses • 
leri de olmasa buranın bir mezar· 
dan farkı bulunmıyacaktı .. 

• • • 
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BtR ÇIKIŞ? 

Piyale Bey yirmi dört saatten 
önce kaleye hücum etmeyeceğine 
dair verdiği karan bozmamıftı ... 
B uzaman içinde F ernandonun teı· 

. 
lim olacağına emindi. Hüsmen 
Reisin kurtarılma11 itin, amirallrk 
vazifeainin ağırlığı altında pek 
ıilik olarak bile göremiyordu. Ka • 
le ve kaledekiler teılim olunca bu
nun da kendiliiinden olup bitece
ğini önceden Frenk Süleymana 
söylemiıti. 

Fa.kat aradan iki aaat geçme
miıti ki Salerno kalesinin mazgal· 
!arından Türk askerlerinin üzeri· 
ne 11kı bir top ateıi açılmıftı. Met· 
.risleri kazplakla uğraıan askerler 
~ a.tef kal'§ıamda biraz gerileme;. 
le mecbur olmu9lar, Piyale bey 
de metrislerin biraz daha geride 
ka~ılmaıntda bir mahzur görme • 
mi§ti. 

DüJtnan topları Türklere büyük 
bir zarar vermiyordu. Çünkü az 
zamanda bu toplardan sakınma • 
nın kolayı bulunmuıtu. Fakat Pi
yale bey F emandonun kabadayı· 
lığını cevapsız bırakamk iıteme • 
mitti. Gemilerden bir kaçım i~ke 
leye en yalcın olan kıyıya sümıüf, 
batt•n ara-etm~t Ye o da topla -
rile atefe batlamıftı. 

it yalnız top ateıile kalsaydı, 
çok ıeçmeden iki taraf ta bot ye
re harcamaktan vazgeçecek ve 
bütün bunlar birer gösterit ten 
ibaret kalacaktı. 

Fakat birdenbire iç kalenin ka
pıaı açıldı. F emandonun aıkerle • 
rinden üç yüz kadarı baıtan aya• 
ia kadar zırhlar içinde göründü. 
En önde duran yüz kadarı da atlı 
idiler. Aıma köprü hendeğin üa • 
tüne indi ve düıman ukeri ora • 
dan ıeçerek dört nal Türk asker· 
ri üzerine saldırdı. 

Piyale Bey çabucak karaya çrk· 
(ı. Atına bindi ve bir timıek hı • 
zile emirler vererek Türk afları· 
nı bir anda, bir yalçın duvar ıibi 
düflllana çevirdi. 

Şimdi Azaplar, Yeniçeriler, Si
pahiler ve akıncılar ııükremiı an· 
lanlar gibi dütmanın üstüne sal • 
dırmıştı. 

Manevra o kadar hızla yapıl • 
mıttı ki aradan on be, yirmi da • 
kik& geçmeden F emandonun yüz 
süvarisi Türk aıkerlerinin or • 
tasında kmlıp kalmı,lardı. Kalın 
ağızlı palalar, adi kılıçlar, balta, 
topuz, ok, mızrak birbirine karı • 
fıyor; ıili.hların zırhlara çarpma. 
ıından çıkan aert aeıler, ara sıra 
patlıy&n top ve tüf eklerin, pif tov 
larm ıürültüıüne karıııyordu. 
Şurada bir ıipahi bir dütman 

zabitini bacağından tutarak yere 
indiriyor, sonra keskin palasmı 
ağzından sokarak arkasından ç.ı • 
karıyordu. Çünkü ilk hakıtta zırh 
ıız olan yeri ora11 idi. ötede bir 
yeniçeri elindeki kocaman topuz· 
la her vuruıta bir kafayi kırıyor. 
bir dü§manı yere ıeriyordu. Saler 
no kalesinin önü korkunç bir 
savatla inliyordu. 

(Devamı var) 

= 

Bir Aşkın 
Hikdvesi 

ıH•l••••r:ı;ki~d~~·;•ı•e•eıı•ılll;;:::·•ui 
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- Ezeldenberi bu gibi §eyler o· 
lur... llkönce ıizin batınıza geı 
mit değildir. Maamafih, mes'uli
yetin büyüktür ... Müsaadenle bu
nu derhal söyliyeyim... Doğrusu. 
yengemin annenizle ahbap olma
sından istifade ederek biraz ileri 
gitmitsiniz ... 

Adnan, h.ıcikt bir heyecanla: 
- Senin bana ıöylediiin bütün 

bu acı ıözleri ben de kendi kendi· 
me ıöyledim ... ·-dedi .• Hata itlen
di bir kere ... Olan oldu... Şimdi, 
mesele, tamirdedir ... Tamir ede · 
ceğim ... 

- Ben de ıenden baıka türlii 
liareket beklemezdim, dostum! 
Sen, ıayet doğru, namuskir bir 
insanım, bunu yalnız ben değil, 
bütün dünya biliyor ..• Eğer bu dü
şüncem biran fÜpheye uğrayarak 
sarııhna, cidden bedbaht olaca-
ğım •.• 

- Şüplielenmele liacet yok .. 
Şundan emin ol ki, pek ·yakında. 
enişten olacağım ... Sevgili hemfi· 
ren benim aevgili zevcem olacak .. 
Bunun için sana•namusum üzerine 
söz veririm ... Benim de en birincı 
emelim budur! 

- Öyle ise h'er ıey unutulmu§ .. 
Nafile yere biribirimize acı sözler 
söyplemiyelim ... 

· Rauf, Adnanın elini tuttu, sık
tı. Onu, hemtireıinin uzandığı ve 
bu muhavereyi ali.kayla takip et· 
lifi t•.zlorıp doğru sürükledi. 

- Siz, bahtiyar olmağa hak 
kazanmıt insanlarsınız. Mes'ut o-

. lunuz ! -dedi.- Kardeıim, Adnan. 
Haydi, kannı kartımda öp baka· 
lmı ... Bana gelince, buradan git
mem lazımgeliyor. Zira pek çok 
itim var .•. 

Adnan: 

. 
landı. Katlarını çattı. Adnana 
baktı. 

- Nen var? -diye tekrarl;dı. 
- .... 
Genç adam tereddüt ediyordu. 
Sonra, kararını vermi§ gibi: 

- Dün aksam, anneme açılmak'. 
istedim. 

-E? ... 
- Evet, açıldım ... -diye genç 

erkek mırıldandı. 
- Peki, annen ne dedi? 

- ilk sözlerim, zannettiğim t~ 
sirini bıraktı. Ah, ne yapayım, 
Denizciğim •.• Ne yapayım, sevgi· 
lim ... Annem aeni hiç. •evmiyor ... 
Bir insan naııl olur da hislerinde 
bu kadar aldanabilir, bilmiyorum 
ki .. Bilhlaaa annem gibi ha11u bir 
insan ... Herhalde seni tanımıyor1 
hakkında yanlıı hükümler veri .. 
yor. 

Deniz, gözlerinde liulunmryau 
yaıları, gizlice ıildi. 

- Annem, doğru, namuılu, (a. .. 

ziletli bir kadındır. Onu, dolam
baçlı yollarda ikna edemiyeceği· 
me kanaat getirince, kendisine bü .. 
tün olup bitenleri itiraf ettim. 

- Aman, ne ıöylüyoraun? ... 

- Evet, ıöyJedim. 
- Peki, ne dedin? 

- Uzun zamandanl>eri biribi· 
rimizi sevdiğimizi söyledim. Aı· 
kımızın bir de timsali doğduğunıJ 
haber verdim. Kendi ismimi eiz
letmemek için, ad~ı ~•vrunı;" 
vermek mecburiyetinde olduğu . 

mu da bildirdim. 

Aman yarabbi... Bunları heu 
söyledin demek ... 

- Evet.. 
- Peki, ne oldu? .. , ' 
Genç. kadın, sapsan liesilmif. 

alacağı cevabı bekliyordu. Oğla• 

- Peki, peki... Bizim için na- nın heyecanı da daha az değildi. 
hakyere itinden olma ... -dedi.. Deniz, bunu pek ali. hissediyordu. 

Alı h 1 d k D • Adnanrn annesi, kendisinden - a asmar a ı , enız ... 
_ Güle güle, aslan ağabeğci- nefret ederdi. Deniz, bunu da pelC 

ğim ! ala biliyordu. Oğlu üzerinde kadı
nın ne kadar nafiz olduğunun da; 

- Allehaımarladık, Ad11an... farkındaydı. 

El sıkıtmalanndan sonra, Ra· Acaba netice neye varacal( .. 
uf dışarıya çıktı. Fakat he'l>~ire 

ainin bir fırsatını bularak gö-ı 
kırptığını ve kurnaz kurnaz gül 
düğünü gördü. 

tı? ..• 
(Devamı ııar)' 

Her it mükemmel gidiyordu. r 
Deniz Hanım, ala bir manevra HABER ' nec"kti ve onu parmağının ucun 

da ne güzel döndürecekti... 

Milyonlar onun olacaktı ... 
Ve Rauf, §Öyle dü§ünüyordu: 

- Bu milyonlar, benim de ola· 
cak ... 

Adnan müstakbel kayınbıra
derini kapıya kadar teşyi ettikten 
sonra, geri döndü. Yerine oturdu. 

Görseniz, Deniz Hanım, ona 
kartı öyple mülayim, öyle mü!fik 
davranıyordu ki ... Kollarını itı· 
kının boynuna doladı. 

- Ah, sevgilim! Bilsen seni ne 
kadar aeviyorum ... 

- Ben de ... Ben de seni seviyo 
rum... Herhalde aklından başku 

§ey geçmiyor, fÜphelcnmiyorsuu. 
değil mi? ... Seni seviyorum. 

- Nen var, kuzum?... insan. 
yüzüne bakınca bir derdin oldu
ğ\ınu zanneder. 

~kşa.m Postası 
ISTANBUL ANKARA CADDESi 
Telg raf Adrcsf: ISTAl\"'BUL RAllER 
Telefon Yazı: 2881% idare: 2U'70 ................................................ 

ıtBOrtE $ARTLARI 
Türkiye Ecnebi 

Senelik 
0

1400 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık '130 " 1450 " 
3 aylık 400 .. 800 • 
i 1 aylık 150 ,. 300 .. 

f iLA" TARIFES1 
!.·. Tll'.areı U4nlannm satın U,60 

Rea:nl UAnlar 10 kunıştu.r. 

1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;:,ahıhı ve Neşrıyat Müdürü: 

HASAN RASiM US 
B:ıaıJdrfı yl'r : ı \' ' J\ l'T • :'ltatbaaaı 

iDARE EVi 

KUPON 

172 
29·6·935 

Genç kadın, sanki daha iy1 
görmek için, geriye doğru yas- ._ ____________ .,: 
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o o lÜI lfifi) lÜI 
lb~kD~rrk~liil 

Yakın tarihten 
kanlı yapraklar· 

Katil Hauptman şimdi yalnız 
konuşuyor 

ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katibi 
mes·uıü Cemal Oğuz anıatıyori No. 71 papaslarla 

Soo yıllar içinde hiç bir cina· 
yet, Lindbergin, çocuğunun kaçı

rılıp öldürülmesi kadar bütün 
dünyaya yayılmamıştı ... 

Lindbergin kim olduğunu VP. 

onun çocuğuna ne olduğunu he'!"· 
kes biliyor. 

Aslında insanı "evlat sevgisi., 
gibi çok derin bir yerinden vuran 
bu vak'anın, --çocuğu olsun o \· 
masın- duyan, seven bütün dün·J 
ya insanlarında acıklı yankılar 
(akisler) uyandırması tabiidi .. 

Lindbergin çocuğunu kaçırıp 

öldürdüğü anlaşılan ve üstelik fid 
yei necatı da almıt bulu,1an idama 
mahkfun Amerikalı Alman ma
rangozu Hauptman acata ne ya· 
pıyor? 

Hauptman! 
Alman ordusu makineli tüfek 

taburlarında bulunmuş, maran
gozluk etmiş; kumar oynamış, hır 
sızlık yapmış ve bir zamanlar bir 

insan olarak tanınmış bulunan Ha
uptman .... 

ldam mahkumu olan ve aylar
dır hapishanede yaşayan bir ada 
mm gülümsemesi kadar kimse
nin tıddına giden bir şey yoktu .. 

Gülümsüyordu. 
Kendisini Lindbergin ·çocuğu

nun katili diye yakaladıkları za 

man dudaklarını gererek! "Püf!.. 
demitti .. Ben mi katilim? Göre
ceks;niz .. hakikat nasıl meydani\ 
çıkacak!,, 

"f'idyei necat,, olarak Lindberg 
ailesinden alınmıı paraları evinde 
bulup kendisine gösterdikleri za
man ayni terbiyesiz sırıtışla her
kesin yüzüne gülmüıtü .. 

Hakyerine getirildi. Suçlu san
dalyesine oturtuldu. Kendisine 
''kı:til !,, diye itham parmağı uza· 
nacağı vakit gerçi biraz sarsılma
dı değil. .. Fakat gene ayni garip 
emniyetle gülümsüyordu .. 

Muhakeme devam ettiği müd
detçe, karısıyle, hazan eve alına
cak bir döteme meselesi, hazan 

. çocuğunun istikbali hakkında söy
lenip duruyordu ... 

F rtkat muhakemenin taka gö
türecek yeri yoktu .. Gün geçtikçe 
gizlilikler ortaya çıktı. Ortalık ay · 
dınlandı. Şehadet şehadet üstüne 
yapılıp dört yandan: "Katil bu
dur!,. diye sesler bir sağnak ha
linde Hauptman'ın üzerine yağı· 

yordu .. 
Nihayet Şubat ayında, suçu a

damakılh ortaya çıktığı için ken 
disinin elektrik sandalyesinde i
dam edileceği bildirildiği vakit 
bir defa daha kireç gibi bembe · 
ya.z kesildi. Fakat hemen kendisi
ni toplıyarak gene gülümsemişti.. 

Ertesi gün hapishanede kendini 
görenler, tıraf olmu' ve saçları 
güzelce taranmış ve tertemiz bir 
gömlek giyinmiş olduğu halde ra 
hatlık içinde buldular. Kendisiyle 
konu~anlara ıöyle diyordu: 

zine idam mahkumuna sıra ile ve· 
da etti. 

Yanm düzine idam mahk\imu 
sıra iie elektrik sandalyesinde ce· 
zalarını gördüler. 

Gülen Hauptman, ,imdi artık 

Birer ikişer kaçanlarla beraber 
Maltadaki esaret hayatından 
yakayı sıyıranlar nıühinı bir 

yekun tutuyordu .• 
- Merhaba bay Fethi,.. J - Canrm, bu Ankaradakiler de ı 
- Merhaba Cemal!.. ne tuhaf, ne düşüncesiz adamlar • 

ltin daha fena bir tarafı da 
vardı. Kara Vasıf bu fikirlerini 
bir mektupla Ankara hük\imetine 
de bildirmiıti. Bu mektubun bir 
sureti de her nasılsa ele geçmiıti. 

lıte asıl bu mektuptan sonra bü • 
tün kamp sakinleri haklı bir te • 

- Bu gece sizi rüyamda gör· dır. Burada bizim içimizde teh · 
düm ... 

- Hayırdır intaallah.. Anlat 
bakalım ... 

Rüyayı anltatım ve şaka olsun 
diye bir tabirde bulundum! 

- Çok yakında memlekete dö • 
necek, büyük, tanınmış, herkes ta· 
rafından sevilen ve sayılan bir a· 
damla birleşeceksin .. Bir kalaba -
lığa ,eflik eden bu büyük adamla 
beraber çalııacaksın ..• - -

Sayın (muhterem) büyük elçi, 
o zaman, böyle gönülden gelen 
iyi duygularla tabir ettiğim bu rü
yayı dinlemiş, gülmekle iktifa te
miıti. • 

Katil H auptman 

gülmüyor, alay edemiyor .. lıledi
ği suç, bir yavru çocuğun kırılmıı 
kafa tası, kanlar içinde gözü ö
nünde büyüyor. 

Ölüm mahkiimları dairesirtde 
hayatını yazmağa savaştı. Anne
sine mektuplar yazdı. Hatta sev
diği köy evleri, kırlar için ouli
ranlar içinde şiir bile yazmağ;ı 

çalııtı .. 
Boyuna gülen Hauptmanı son 

defa gören bir gazete muhabil'i 
Nevyorktnn ıunları yazıyor: 

"Vücudunun sağlamlığını mu· 
haf aza için her gün yaptığı jim
nastiği bırakmıf... Gardiyanlarile 
ve komtulariyle konuşmuyor, za
lim gözleri gittikçe çukura kaçı· 
yor. Rengi ve ağırlığı bir ruh gib• 
uçuyor .. 

Karısı da onu anlatırken, za
yıfladığını ve keder içinde oldu· 
ğunu söylüyor ... Uyuyor .. Eskiden 
gece yarısına kadar kitap okur ve 
sabahları yedide kalkardı. Şimdi 
geceleri uyuyor, gündüzleri de u
yukluyor .. Bulunduğu yeri unut· 
mağa çalıııyor •. Kendisini, yalnn: 
çocuğundan başka bir teY hareke· 
te getirmiyor .. Lindbergin çocu
ğunu öldüren katilin d~ bir küçü!t 
çocuğu var ... Fakat çocuğuna, ken 
disini hapishane parmaklıkları a · 
rasından göstermek istemiyor. 

"Anneaine son yazdığı mektup· 
ta : 

"- Saçların gümüt gibi.., Kal· 
bin A.ltındır anneciğim!. demi!tİr 

Sonra, yeni arkadaşı hapisha 
ne papazını yanma çağırar'ak din 
üzerine konutuyor, ıin:diye kadar 
bir dua bile etmemit olan Haupt
man, timdi bir din delisi olmuş
tur. lncilden, ve din kitaplarından 
başka bir şey okumuyor ... Ve artık 
gülmüyor .. ,, 

Bir hafta sonra, büyüklerin 
memlekete dönecekleri haberi 
geldi Kampta Fethi ile karıılaş • 
trk. 

- Rüyan çıktı, dedi .• 
Cevap vedim: 

- Evet! Hoş bir tesadüf oldu .• 
Hayırlı olsun. 

Bizden ayrılarak vatana dönen 
bu kafile ve onlardan evvel birer 
ikitor kaçanl rl-. beraber Malta -

daki esaret hayatından yakayı sı· 
yıranlar mühim bir yekun tutuyor 
du .. 

Geri kalan bizlerin ekserisi sivil 
kimselerdi.. içimizde vaktiyle 
garnizon kumandanlıklarında bu· 
lunniut bazı zabitler de vardı. 

Biz kalanlar, günlerimizi An • 
karadaki ulusal hükiimetin teıeb
büslerini beklemekle geçiriyoruz , 
gece gündüz vaziyetlerimizi 
münakaıa ediyor, iskambil faliy • 
le istikbali keşfe çalıııyorduk •• 

Bugünler, menfa hayatımızın en 
üzücü, en kararsız saatlerini tqı • 
yordu. Çünkü, İngilizler içimizden 
bir kıımının mutlaka (beynelmi • 
lel divanı adalet) adını taktıkları 
meçhul bir heyete tc:silm edilme· 
sinde iarar ediyorlardı. 

Milli savaş henüz sonuna erme· 
mit ti .. Harb Sakarya boyunda bü· 
tün şiddetiyle devam ediyordu. • 
Yurdun büyük bri parçası hala it • 
gal altında bulunuyordu. Vaziyet 
kararsızdı. 

Bütün umudlar, ulusu kurtuluş 
yolunda ayaklandırmıı, bütün 
dünyaya kartı ulusal şerefi ve İs· 
tiklali korumağa andetmit olan 
Atatürkün tahsmda toplanıyordu .. 

cir işiyle alakadar olanlar ve vak
tiyle İngiliz esirlerine fena mua • 
mele ve i,.kence yaptıkları iddia 

edilen bazı zabitler var. Halbuki 
bizi buraya aiyaseten getirdiler . 
Onları bizimle bir safta tutmak 
doğru olur mu? Onlar ağır suçlar
dan dolayı yakalanmı, ve buraya 
getirihni~lerd ir. 

Onların yüzünden bizim de e· 
airliğimiz uzayıp gidiyor. Hazır, 

İngilizlerle bu yolda bir müza • 
kere başlamıştır. Ankara hükU -
meti bizim gibi idari ve siyasi ıe· 
beplerle Maltaya nefi edilmit o

lanları bir an evvel kurtarmalı, 

İngilizlerin tekliflerini kabul ede
rek ötekileri bırakmalıdır. 

Kalanları divanı adalet muha -
keme eder, adalet, neyi iktiza et· 

tirirse o ypılır. Kurtulan kurtu -
lur. 

Kara Vasıfm sırf kendisini 
kurtarmak için ıöylediği bu ıözler 
hodgamlığa en e-üzel bir misal 
olaliilir. o zaman onun ooyle bir 
mütaleada bulunması o kadar ak-

ıi tesir yapmıf idi ki kendisinden 

en yakın arkada§lan bile yüz çe· 
virmiş, onun bu gizli sözlerini or
taya vurmuşlardı. 

hevvür ve galeyan gösterdiler. 

O da bu asabiyeti hissetmif, 

odasına kapanmıştı. Hiç kimseye 
bakacak yüzü yoktu. Utancından 
günlerce odasından dııarrya çıka· 

mıyordu. 

Arkadatlardan bir kaçı bu çir • 
kin hadiseyi ört bas etmek için 

çok uğra§ıyorlardı. Nihayet umu -
mun merdudu olan böyle bir dU. 

ıüncede bulunduğundan kendisi • 
nin d~ mütee11ir oluğu ve arka • 

daılara tarziye verdiği anlaııldı. 
Mesele de böylece kapandı, git • 

ti ..•• 
ilk alman kurtuluı haberleri Ü• 

zerine arkadaşlardan bir çoğunun 
bavullarını bile hazırladıklarını 

aöylemittim. Ben de tetikte bu • 
lunuyordum. (Haydi) dedikleri 
gü , kapıdan ç acak vaziy.,Çttey, • 

diın. 

Ben, lstanbula Maltadan hatıra 

olarak güzel bir ıey de götürüyor· 
dum: Bir köpek! .. 

< De'O(l]lfı rxrt; 
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iŞTiRAK ŞARTLARI 

G) Ellerinde iki senelik daimi, okuyucu kartımız bulunanlar paraıra 
i~tirak ederler. 

@ Ellerinde iki senelik daimi okuyucu kartımız bulunan okuyucula. 
nmız yanlarında en çok dört kiti getirebilirler ve bunların herbiri 
için a~kıener kurut ücret verirler. (Pulu ve vc1 0 :ai dahil). 

E) Ellerinde bir senelik daimi okuyucu kartı bulunanlar para112 itti· 
rak ederler. -•:ınlannda c..n çok iki kiti :.etirebilirlnve ban!,r:n her 
biri için ~ar kuruş ücret verirler. (Pulu ve vergisi dahil). 

G) Ellerinde bir aylık kupon buJunanlar (90) kurut ücret öderler. 
( Pulu ve vergisi dahil). Bunlar yanlannda bir kiti de getirebilir
ler, bunun için de aynca 100 kurut öderler. 

Ellerinde ne davetiye ve ne de bir aylık kupon bulunmıyanlar 121 
E) kuru~ öderJer. (Pulu ve vergisi dahil) 

- Çok sürmeden bütün dünya· ===================== 

Bir gün arkadaşlar arasında bir 
fiskostur baıladı.. Herkeste bir 
hiddet ve asabiyet seziliyordu •. 
Sebebini araıtırdım ve öğrendim 

ki bizimle beraber kampta esir bu
!unan miralay Kara Vasıf birinci 
kamutayda saylavdı .. T erakkiper· 
ver f rrkanın umumi katipliğini 

yaptı ve Anadolu tarafında Ban • 
liyö httmda bir lokomatifin al • 

Gezintimize iıtirak için ıimdiden hazırlanınız. Tam bir buçuk gün 
eğlenecek ve iyi bir tatil geçinnit olacaksınız.. 

nın gözü önünde masum olduğum 
ilan edilecektir, göreceksiniz .. B'· 
bir yanlışlıktır. Ben katil değilim .. 

1

1 
Kendisini sonra yeni Jerses• 

napishanesine, ölüm mahkumları 
dairesine g<Stürdüler. 

Aylardan beri oradadJT. 
Aylardanberi, belki yarım dii· 

HABER 
ıstanbuıun en çok satılan 
hakiki akşam gazetesidir 

ilAntarını HABER'e 
verenler kAr ederler. 

tında kalmak suretiyle çiğnene -
rek Öldü.· arkadaıların hepsini 

1 kalplerinden yaralayacak bir dü· 
şüncede bulunmll! .. 

1 Kara Vasıf, kendisinin mahre • 
mi o!an bazı arkadaılanna ıunla· 

i rı ıöylemit: 

Gezintiye iştirak edecekler arasında 
ayrıca bir müsabaka tertip edilmiştir 

Dş'ltftıraı~ e<dlnırnnza IEğDenecelk ve 
taım ~nır ınHeşe nçnınıde cını se&<nz 

saaı'lt ~eçnırceceksnınınz 
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Kartal Oğullarının ülkesi 
ARNAVUTlbUKTA 

No. 10 Türkçeye çeviren: A. EKREM 

ülke yalnız sıcak değil, aqnı zaman
da aç bir qerdir. Burada topu topu 

on somun ekmek bulamadık 
Her iki üç ıaatte bir muhafız • { epey atııtırdıktan aonra çeneleri 

larımız duruyor, batbuiları acı açıldı; ahbaplığı koyulattırdık. 
bir 11hk çalıyordu. Bunun üzeri • Tekrar yola çıktığımızda bay 
ne fesleri sarıklı, elleri martinli papas da bizimle birlikte yürüdü .. 
bir takım adamlar kayalıklardaki Dereye vardığımız da, gördüğü -
çalı çırpıların diplerinden çıkıp müz sargı bezlerinden çıkardı, iç
kendilerini gösteriyordu. Bunlar lerine azıcık dinamit koyarak kü -
mahalli jandarmalardı. Korucula- çücük bir bomba yaptı ve ıuya at
rımız bizi onlara teılim ederek tı. Bomba rekor teıkil edecek bir 
bizden ayrılıyor, jandarm:ı!.n da patlay19la gürledi ve suyun yüzü 
ikinci postaya kadar bize refakat balıklarla doldu. Dağlıkta yiye • 
ediyorlardı. cek pek kıt olduğundan o gün ve 

Peki, buralarda gezip dolaıtık· 
ları bildirilen haydutlar nerede? 
Yalnız bir gece kampımız kartı · 
smdaki dağlıkta tüfek ıeıleri itit· 
miıtik. Bunun haydudlarla bir 
müsademe olduğu söylendi. Lu · 
lat'ın anlattıklarına bakılırsa hay· 
dutlar öc aldıktan ıonra kaçan; 
yarı aç kalıp da yiyecek bulama · 
dığından dolayı iti soygunculuğa 
vuran yahut da araıuluıal karga • 
talık çıkarmak için Balkanlılar 
tarafından para ile tutulp bura · 
lara sal dırı lan seraerilermİf .. 
Hem sıcak hem de 

aç bir toprak 

nak sayesinde korunabilmekte • 
dir. 

Yakıcı sıcaklar, kıt erzak ve 
herkesçe tahtakurusu ve pireden 
tutun her türlü haıaratla dolu dö· 
ıemelerin üstünde yatmak artık 
canımıza tak etmitti; bu yolcu • 
luğa çıktığımıza, çıkacağımıza 

binkere pişman olmuıtuk. 
Nihayet suya 
kavuştukl 

Şotiden cenuba doiru ltkodra· 

Arnavut gelinlerinin tiıtanları ba§tanbG§a altın sikkelerle dona . 
tılır. 

Hamamda bir güzel keıelendikten ıonra, ellere kına .ürmek ıaç!a
rı ıiyaha boyamak ve katlara rcıs tık çekmek Arnavut gelinleri için 
gerek olan bir tuvalettir. En nihayet anneler ve ihtiyar kadınlar ge
linin liıtanını alhn ıikkelerle donatırlar. Bu ıikkeler neıiltlen nesi-
le intikal etler ve yalnız düğünlerde kullanılarak elden çıkanlmaz. 

mızdan naııl atladığımızı bilmi • t nağımıza sürerek vedalaıtı.. T ı • 
yoruz. Üstümüzü batımızı yırtar - raılan üzamıf, öteki Arnavutlar 
casına çıkarıp kendimizi serin da fırça kılı gibi sert sakallarını 
suya attık. yüzlerimize sürdüler. Bu tema. 

Gittikçe darlaşan, sonra birden· aın verdiği ürpertiye ditlerimizi 
bire geniıleyerek gene daralan ukarak dayandık ve ses çıkarma· 
Kiri vadisinden sekiz saatlik bir dık .. 

1 yürüyüıle it kodranın askeri ka • Otomobile atladığımız gibi şeh· 
I rakollarma vardık. re doğru ıürdük.. Uzun müddet 

Burada. atlardan inerek hem arkadatlarla biribirimize bir tek 
atlarımıza, hem de yanımızdaki söz ıöylemedik. Belki de bu uzak 
adamlara: ve ıssız dağlardan kurtulmut oldu· 
-Tanrıya ısmarladık! ğumuz için sevinmiyorduk. 
Dedik .. Bizim Pete yanağını ya- S O N Ahmed Ekrem 

Ülke yalnız sıcak değil, ayni 
zamanda aç bir yerdir. Bir dağ 
köyünde durdulc. llurada topu 

lopu on somun ekmek bulamadık. 
Köylüler ıelecek haıadı bekler • 
ken aulu keçi ıütüyle karınlarını 
doyurmağa uğratırlar. 

Arnavutluğun devlet merkezi hoıar adımlarla garpldcıtmalıtatlır. 

Haydarpaşadaki eşi bulurımaz 
nebatat bahçesi mahvoluyor 

Bir gün dağda bir papaun fa • 
kir kilerinden bir kaç parça etine 
ortak olduk .. Konuıurken dere • 
de dinamitle balık avlandığının 
doğru olup olmadıiını ıorduk. 
Papas bu sorgumuza tatmıı gibi 
gözlerini faltaıı gibi açtı: 

- Tanrı esirgesin, hic; böyle 
yabanice bir it olur mu?. 

Dedi .. Bir iti için dolabını açtı. 
içeride bir takım ıargı bezleri 
gördük. .. 

- Bunlar nedir ?. 
Dedik. 
- Kurt un yaralarını sarmak 

için etzalı bez! .. 

Kartılılını verdi .. Dolapta pa -
paslara pek de yakıımayan daha 
bir kaç parça etya vardı. Biz de 
içki dolu matre.larımızı sofraya 
koyduk. Papaı büyük bir ittihayla 

Burada İf gü,le, pazarlıkla uğrG§ır ken müezzinin "haydi namaza,, de: 
me.ine icabet etmefe kimıe vakit bulamıyor. Solda gördüğünü: a· 
elam Tiran'ın en büyük camiinınmüezzinidir. 

Tıp fakültesi Haydarpatadan 1 Bu sefer de nebatat bahçesinin 
lstanbul taraf ma geçeli topu topu o vakit yeni yapılmakta olan 
iki yıl bile olmadı. Fakülte lstan· (Tıbbiyei tahane) yanında kurul
bul yakasına geçer geçmez de eı • masına karar verildi. Tekrar ıer. 
ki fakülte binasına Haydarpaşa ler söküldü ve Haydarpafaya 
lisesi ve mua11im mektebi yerleı • nakledildi. ve yüzbqı Abdunah • 
ti, yani bina bakımsız bırakılma • mana aerlerin yerleıtirilmeıi iti 

ertesi gün akıama kadar hep 
"dağ ala balrklariyle,, geçindik. 

Sevimli ala vadisinden çıktık . 
Gürgen ormanlariyle örtülü dağa 
tırmandı~. Sonra tekrar yokuı a· 
9ağıya inmeğe batladık .. Sıcaktan 
her yanı kavrulmuf, kuru derele -

rinde çekirge sesinden baıka bir 
ıey itidilmiyen kupkuru bir mın • 
takaya girmiştik. Burada küçü -
cük bir dereciğin akması yahut 
kuruma11 bütün bir köy için ölüm 
yahut yaşama hükmündedir. 

Şoşi yakınlarında fııkıran bir 
kaynağın ıulan her on iki ıaatte 
bir tam otuz tane kupkuru mınta
kayı sulamak için nöbetleıe pay -
laımaktadır. Bir çok familyalar 
müthit ıuıu2lukta ancak bu kay -

dı. havale edildi. 

Şimdi esefle ve yüreğimiz sız • 
layarak öjreniyoruz ki Tıp fakül· 
tesinin bugün memleketimizde eti 
olmayan büyük nebatat bahçesi ve 
serleri, kütüğü sökülmü~ bi· 
rer bağ tarlaaı haline gelmiJ. 

Bunun mes'ullerini araıtırmak 

bu memleketin bu yüzden . ettiği 
ziyanı teabit etmekle ilgili olan • 
lar ujrqırken biz de bu çok de • 
ğerli nebatat bahçesinin kurumu 
hakkında malOmat topladık. 

Öfrendiiimize göre eaki fakül • 
lıkodralı iki çocuk fotoğrafçının tenin bu kıymetli bahçesini ıüsle· 
kendi reıimlerini naııl almıı oldu- yen serleri 1323 ıeneanide o vak· 
ounu anlamak için biJl/Ük merak tin en meıhur ermeni zeginlerin • 
irindedir. Arnavut çocukları öyle C:len Azaryanm Büyükderedeki ya· 
sokakta baıı bof bırakılmaz dalma 
göz altırıda bulundururlar. Yanla- lııının bahçesinde bulunuyordu . 
rında büyüklerinden birili olmadıkça Avrupadan getirilmiı olan bu 

gezmeğe de çıkamazlar· ıerler ve içindeki Hindiıtan cevi· 

Herfey yerli yerine yerleıtiril • 
mit, serlerin camları da takılmıt • 
tı.. Fakat b11 itler oluncıya kadar 
devrin mürtefi pataları da o na • 
dide ve e§i bulunmaz nebatlan 
takıim edivermiılerdi. 

Şimdi nebatat bahçesi var .. Fa· 
kat nebatat yoktu .. Tıbbiyenin a. 
çılış töreni 16 Şaban 1323 de ya. 
pıldı ve ancak gelen yıllar hürrİ· 
yetin ilanından sonra on binlerce 
lira sarfiyle hakikaten eıi az bu • 
lunur bir kollekıiyon vücude geti· 
rildi. itte timdi bakımsızlıktan 
yerinde yeller estiği anlatılan 
bahçe budur. 
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Urolope - Operatear 

H Babıali caddesi Meıerret ote· 
!! li 88 numarada her gün öileden!İ 
H 'k'd k' k d :: ii ıonra ıaat ı ı en ıe 17.e a ar. il .. ·: 
..._..::n111111m1m::mıum:ma::::n::ia 

ya giden yol birdenbire 1200 met· zine kadar nadide nebatat ve 
re yükıeklikten düıer ve Guri i &erlerin iç ve dıtındaki Tütyadan 
Kuk'dan geçer. Bombot ve ıaaııız heykelleriyle beraber bir irade ile 
yarı yabani yerlerden boyuna a· 1000 altm liraya aatm alındı. 
ıaiıya iniyoruz. Araııra tektük Fakat bunların oradan aöküle . 
yolcularla kar9ılqıyoruz. Arka • rek nakli bir mesele oldu, Evvela 
ıında 25 kilo kadar mıaırla aç, ~ it Galatada camcı İngiliz Ah • 
köyüne doiru ÜÇ gündenberi yü • mede havale edilmit iken ıonra · 
rümekte olan bir kadına da teaa. dan ıeraıker Riza (pqa) nm em· 
düf ettik · riyle bu ite F eıhane yüzbqıların· DOKTOR 

Uzun zamandır özlediiimiz Abdurrahmanm idareıindefeıha- Kemal Özsan 
Kiri ırmağına Peraklinin yakmın· ne inıaat ultaları memur edildi .. Urolog - Operatir 

dan akarken görebilmek için ıiv • Serler aökUldü ve bugünkü Gül- Bevliye MUtehassısı 
ri taıh patikadan aıaiıya tam hane hut&haneıi bahçeıine kurul- Krakög - Elrıelıiyor mağaıa.ı 

Arnauullulıta Pcuar günlerin• maJı.ul elbiıeler ıörülecek ıe1ler· 
dir. 

beş saat yürüdük.. 1 mağa batlandı. Fakat o sırada Ab- yanında. Her gün öğleden ıonra 
Nihayet suya kavuıtuk! Atları· dülhamide vaziyet bildirildi. lilı•.111d•en•8•·•e•k•ad•a•r• .. ••T•t•l:•lm1İııl21İ35İlll 



Sporda 
ihtikar var! 

Maç seyredenlerden 
alınan para çoktur 

Son yapılan !:'ener - Beşiktaı; şilt J 
maçında, bir an antrede durdum n gö 
zilme şöyle bir manzara ilişti: 

tribün 2:> kuruş yapılmalıdır. 
Bu hile ucuz bir fiyat değildir. 

• • * 

Davis 
kupası 

Avrupa §ampiyonasının tayini 

için bir müddetten beri cereyan 

etmekte olan Daviss kupası tenis 

maçları tasfiye müsabakaları biı 

mit ve finale Çekoslovakya İl"? 

Almanya kalmıthr. Davis kupa· 

ıı maçlarında iki merkezi Avrupa 

memleketlerinin finale kalmıt ot 

malan bugüne kadar ilk defa gö 

rülmüt bir hadisedir. Avusturya· 
Delki kulüp idarecileri benim bu id· hların, Avrupa kıt'ası üzerinde en 

diama karşılık diyecekler ki: 
- Amatör kulüpler, maçların hası

Iatile yaşarlar. mutlaka çok para ka
zanmamız hlzımdır. Fiyatları indire

kuvvetli rakipleri tanılan Fransız

lara kolaylıkla galibiyetlerinden 
ıonra Avrupa ıampiyonluğunu 

Çabuk kırılan bir rekor 

Ustttnden ba~ından pek te hali ,·ak
ti yerJnde olmadığı anlaşılan ve ba -
şında mektepli kaı:;keti taş-yan 

bir genç, elinde tuttuğu bir liralık 

bilete bakıyor, hem yürüyor, hem de 
söyleniyordu. 

Biraz kulak kabarttım, kulağıma 

şu sözler çalındı: 
- Bir hafta beş para. ız kaldım .. ,, 
Bu satırları yazıma ve tezime 

kund vermek için yazdım annıa· 
yınl Tamamen hakikattir. 

meyiz. 
Buna karşr ben de onlara şunu ha

tırlatmak isterim: 
Bugünkü fiyatlar yarı yarıya indi

rebildiği gün, maçların müşterisi de 

Geçen günkü ıpor salılfemizde, Fransız kadın tayyareciıi blurı so 
dilmekteydi. Fakat iş hiç de ümil Hilzs'in 11,289 metreye yükselerek yeni kırdığı kadın tayyareciler hava re ~ 
edildiği gibi çıkmamtıtır. Alman- korunu aradan bir hafta geçmeden ita lyan kadın tayyareci ~larkiz Carincı 

Negrone tarafından 12,0.13 metre yükı ekliğe çıkılarak tekrar ı e büyük bir 

kazanacakları kuvvetle tahmin e-

Esaı en 10 - 15 dakika gi.,elerin 
önünde durulsa daha b(;yıe ne man
zaralar görülebilir. 

••• 
Spor işlerinin iterleme.;;ı spor 

seyirciler::ıirı, spora olan alfikanrn 
artmaı:;llc mümkiindür. Halbuki çok 
yanlış clü~ıinen klüp idarecilerinin 
statistik ve direktiflerinin hatalı 

hareketleri, bu işi gittıl:çe ba 1-
tabyor. 

••• 
. Apollon takımı lstanbula geldiği 
zaman, hem klübün hem de Yanan 
f edera.<1yonunun ikinci başkanı o -
lan Mö ·yö ,Maloho!':Ja ahbap olmuş • 
tuk. 

Spor işlerinden konuşurken, bizde
ki dühuJiye fiyatlarını adama söyle -
diğim zaman, mübalağasız sa~ları 
dim dik oldu ve: 
-1Jwıa rağmen nacııJ müşteri bu • 

luyorsunuz'! !,, 
Diye şaştı kaldı .. 

••• 
Bir çok fedakarlık yapılarak geti • 

rilen Avrupa takımlarile yapılan 
maçlar ne ise.. 

Fakat kenef\ kendimizle yaptığı · 
mız maçlarda, bilhassa böyle şilt ,.e 
lik gibi resmi karşılaşmalarda seyirci
lerden, tribünlerin pis tahtalarında o
turmak mukabilinde <bir), ayakta 
durmak için (yarmı) ve bilmem bal -
konda temizlenmek yüzü görmiyen 
kırık .sıralarda oturmak için de (.2) 

lira gibi bugün çok büyük bir yekun 
olan parayı almak, spora karşı yapıl· 
mış bir stıikasttir. 

• • • 
Yalnız oynayan klüp mensupların • 

cla.n bir kısmına 50 kurusluk bilet 
Yermekle iş biter zanned~nler alda -
nıyorlar· 

Çünkü, ucuz bilete asıl ihtiyacı o
lanl:\r, halktır. Mektep talebeleri ve 
a~kerlerdir. 

Bug'lin bir mevkii içtimaiye 
1i oJan talebe, gidip dühuliye tara· 
fmda oturamaz, mecburen, bir Ura 
gibi, bir talebe için pek çok olan 
miktan verip tribün bileti almak 
mecburiyetindedir ki, işte bu da yu -
karıda rast geldiğim manzaranın bir 
çok eşlerini hazırlar. Ve bu da .. 

Bu işe merak sarmt~ daha doğru
su bu hastalığa tutulmuş, bir zaval
lı talebenin, bütün bir haftalığını 
bir buçuk saatlik bir maç için f erta 
etmeı:;i demektir. 

• • • 
BugUn şekerin kilosu 30 kuruşa, 

tuzun kiJo~u 10 küs'Ur kuruş:ı , bil
mem en iyi etin kilosu 40 - 45 kuru
§& ~tılırke~., bir spor merakh:;ındau 
yerli bir maçı seyrettirmek Jçın, 
(1) lira almak, bu işte hakikaten bir 
JhtikAr yapmaktır. 

Çünkü bugün böyle bir miktarı ,·e
rebilecek hal ve vakti yerinde babayi
ğit, spor se:>ircileri ara!':mda hemen de 
)'iizde yirmiye inmi<•tir. 

Azamt fiyat, balkon için (1). tribün 
fçfn 50 n duhuliye için de 25 kuru~ 
olmalıdır. " 

Klüp men~uplarına ve talebelere de 

iki misli artacaktu. lar karıılarına çıkan Avusturyalı· 
Ve o zaman hasılat noktasından hiç . ları çok güzel bir oyundan sonra 

hir şey deği miyecek, şimdi maçlarına periıan etmifler ve maçı ~1 ka
:!000 müşteri toplayan kulüpler o za- zanmışlardır. 

man ·1000 kişi top1ayacaklar ve ciro - Çekler de Cenubi Afrikalıları 
dan bugünkü ayni parayı, belki ve da
ha fazlasını kazanacaklardır· 

Son olarak şunu da hatırlatmak is· 
terim. Bu işi kuJüpler ve statlar kendi 
kendilerine yapamazlarsa spor teşki -
Hitr, hatta hükO.met işe müdahale ede· 
rek sporun ilerlemesine en mühim 
bir engel olan bu derdi kökünden hal
etmeli. ve spor sahalarına giriş fiyat· 
larına bir nevi narh konmalıdır· 

izzet Muhidclin APAK 
Ayni dertden bir 
·okuyucumuz da 

şikayetçi 

Yukarki yazıyı yazdıktan •on
ra, bir okuyucumuzdan da ayni 
mevzu üzerinde, çok meraklı bir 
ıikayet mektubu alJık. Haklı id. 
diamızın ne kadar doğru olduğu· 
nu iıpat eden ba mektubu da ay
nen koyuyoruz: 

Futbol maçlarında alınan trİ· 
bün ve duhuliye ücretleri, hepimİ2 

itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki 

5-0 yenerek hezimete uğratmış
lardır. Bu ıuretle finale Almanlar 

ile Çekler kalmııtır. Pragda 12-

13ve14 Temmuzda yapılması ka
rarlaştırılan final müsabakasının 

pek heyecanlı olacağı anlaşılmak· 
tadır. Almanların galip çıkmaları 

ihtimali daha fazla . görülmekte· 
dir. 

bugünkü hayat ıeraiti karıısmda 
çok fazladır. Ve bütün futbol me· 
raklılarının mütemadiyen ıikayet 

edip durduğu bir meseledir. Fa

kat her nedense; bu §ikayetler ve 
bu huıusta gazetelere yazılan ya

zılar bir türlü nazarı itibara alın · 
mıyor ve buna kimse aldırış et
miyor; yalnız, futbol ıeyircisinin 

azaldığından ıikayet ediliyor. 
Ücretler bu durumda kaldıkça, 

seyirci sayısının daha da günden 

(Devamı 1! incide) 

Sen nehrinde kotra yarışları 
Geçen hafta Fran~ada Sen nehri iizerinde büyük kotra yarışları ya· 

pıldı. 

Re mimiz, şiddetli bir rüzl!fır altında yapılan bu yarı~larda, iki kişilik 
küsük bir kotranın dönüş manevrasını yapmak üzere kendi ini kullanan -

ların nasıl bir enerji sarf ettikleri-
ni, Ye teknenin devrJlmesine mani-----~----.----..-.-_...,., ......... ,..,.,....,. 
olacak müvazene)i bulmak için ne 
gUç vaziyet aldıklannı gösteriyor. 
Zor i~ amma! O kadar da keyifli! .. 

farkla kırıldığını yazmııtık-
l' c .. bugün bu yeni dünya rekortmeni ltalyan kadınının büyük mur•affa • 
/ayetinden sonra tayyaresindcn inince dostlan tarafından tebrik edilirken 

alınnuı bir resmini koyuyoruz. 
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ışın. şakası 
Beşiktaş - Fener
bahçe maçında 

Maçdan evvel 
lki arkadaş konuşuyorlardı: 
- Siz ne dersiniz ... Kim yener? 
(OüşünUr, düşünür cevap verir) 
- En İ)i oymyan 1 

Maç esnasında 
Fener takımı: <Adlarının türkçe 

karşılığı ile-) oyunu nasıl oynadı? 

Kaleciliği (güzel) bir hale getiren, 
(Yasar ve Faziletli) iki bek_çtnin kur
d ğu san Jaci t :Knle; (dofro yol, 
tali ve yüksek) yardımcının yardımi
le (yalvarişla, kurtaran, yazan, ve 
düşünceli, biri de <Şaban) ayında do· 
ğan 5 akıncının iki sayısı. 

Beşikta, takımı da: gene (yüksek) 
bir kalecinin (ışık) 1t (güzellik) Jeri 
olan iki kale ağası, (ayırıcı, güzel, fe· 
gizli) 3 hafın <canlı, lıaklı, yetici, 
biribirinden şerefli). 5 akıncısının ha· 
zırladığı sayıyı ge~emedi ,.c yetil • 
di. 

• • • . 
Fener antrenörü saha kenarına çık· 

mı tr. 
Bazı kimseler bu kıymetli misafiri, 

yak1şmıyacak, !ena lakırdılarla. dışa
nya çıkma!':ını istediler. Kızdı ve çık· 
tr. 

Bir müddet sonra, Beşiktaş umumi 
kaptanı (Sadri) coşarak (pıif) e çık· 
mıştı· 

Olduğu yere bakarak ona da (pist!) 
dediler. Gülümsedi ve çıktı .. 

Koyu hir fenerli takım hakkında 

soranlara diyor: 
- Bugün eksiğiz.. 
-Meselfl kimler? .. 
- Efendim, bir defa Yaşarın an • 

trenörle bir hidi~esi olmuş oynamı -
yacak , Cevat h:tsta. 

- Eh başka!. Galiba ihtiyatlarda 
oynamıyacak !. 

Stadyum! 
Sol kale. arka..;;ında çardak; ve al· 

KA D 1 N 
ATLETLER 
Avrupada bil -

hassa lngiltcre -
de kadınlar ara -
sında spor lıer 

gün dev adımlari -
le ilerliyor. 

YukarıJ.:ı resim· 
de gördüğüniiz, in •ı ••• 
ğiliz kızı .JJlis K. 
Grant geçenlerde 
Londrada flapı -

lan bir atletik müsabakada, yüksek 
mükemmeliyeti ı·ücudunun cüceliği 

' 
yandoza dair iki kişi konu:.uyordu~ 

- O çardağı niye yapmışlar?. 
- Her halde sahiplerinin keyfi 

yerinde , daha ke)if sürmek için ya• 
hut sporculara salkım salkım üzüm 
yetiştirmek için ••. 

- Ya o aJyandozlar .. 
- Sahanın havasını daha güzel • 

!eştirmek için. 

Oyunun ortası hakem haber verin-

- Biri merakla soruyor- - Bu 
deftşme nedendir? .. 

- Neden olacak, bu gördüklerin 
umumt kaptadır takırna yeni va . 
ziyet vermek için giderler· 

Bu ne oyunudur? 
- Bu ne oyunu allah aşkına! 
- Şilt maçı.· 

• • 
- Hangi şilt maçı a· •. kard~q_. 
- Bu senenin .. 
- Amma yaptın ha! .. Bana kalırsa 

bu 933 ten filan kalmasın • 
- Amma yaptın ha! ... · 
- Niye kardeşim, 932 ninki ancak 

geçen ~ün oynandı da .. 

Maçdan sonra 
- Beşiktaş Feneri nasıl yendi 1 
- (Hakkı) ile yendi, <Şerefi) ile 

kazandı .. 

antrenörler 
- Fener antrenörü sormuş: 
- Beşiktaşın antrenörünün adı .. 
- Haci Hüsnü demişler .. 
- Bence tanınmış bir adam değil 

amma; takımı bi ~nlrştınyormuş, dl 
ye cevap vermiş·. 

- Siz onu nn!':ıl buldunuz? 
Sorgu~una da müte,·azi bir vn:. iyct 

alarak : 
- Bugünkü oyuna bakılırsa her 

halde henden iyi demiş .. 
S.TURGUT 

atlamayada l,i5 geçmiş ve Stilimirr 
ile bütün erkeklere parmak ısırtnıı§tır· 
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KCÇCK HABERLER 

Fransız sahne ve sinema artiıti 
Mirey 

~e lf\) lYl l9> 
k lU1 '\Ç: [l?) lY ırn li11 lY1 'fF n n m n 

an o 1n1©1 o 
Meşhur kaşi · "'I Bird ile 

birlikte cenup la gitmiş o -
lan iki sinema c;,. ~ ... atörü dönüşte 

beraberlerinde 40 bin metre film 
getirmişJerdir. Bu filmin montajı 
yaıınlırken birçok kısmı atılmış 
birkaç bin metresi alıkonulmuştur. 
Opert"tÖr1 • • ·~p mıntakaların • 
da r 1 J ıl kalmışlardır. 

aa Mavn İİlYI lfila\ DD 

k aı !hl ır ca m sı lf\) o ifil o lf\) 
'1'<e lfl1 n 'ff Dom n 

Meşhur çingene orkestrası şefi 
Alfred Rodeyi, Brigit Helmie 
birlikte çevirdiği filmde görüp o
nun "M~car Rapsodini,,ni çalr,ma 
hayran olmıyan kim vardır? 

"' Dört beş sene evvel gösterilen 1 
ve ıehrimizde pek beğenilen "Vol
ga kayrkçılarr,, filminin başlıca 

erkek artisti Vilyam Bnyd ölmüş
+ür 

• "Ehlisalip.,, Amerikan rejisö
rü Sesil B. dö Mil'in yaptığı film· 
terin altmıt birincisidir. 

:,. Çocuk yıldız Şirley yedi ya -

şına girmesi dolayıaile büyük bir 
ziyafet vermiıtir. 

"'Paramount bütün güzei sesli 
artistleri toplamaktadır. Bu kum

panya meş.hur Lehtenörü Jan Kipu 
rayı da mukavele ile kendisine 
bağlamıştır. 

:r. Levis Ston sinema~a girişinin 
yirminci yılını kutlulamqtır. Ye • 
niden üç senelik bir mukavele ya. 
pan bu artist mukavelenin sonun
da sinema hayatından çekileceği
n · öylemektedir. 

:;. Holivudda, sinema 1iayabnı 

tak· p etmek üzere daimi surette 
300 gazete muhabiri !bulunmakta -
dır. Bunların otuzu ecnebi gazete
cile1'dir. 

Bu filmi çevimıezden önce za
ten meşhur olan Rode şimdi büs " 
bütün töhret kazanmış ve kendi _.... .......... .._""""" __ . 

:,. Zenci dansöz Jozefin Baker, 
Alber Prejan'la birlikte "Prenıes 
tamtam,, adlı bir film çevirecek • 
tir. 

:,. Sinemanın "tarihten önceki 
devri,,nin meşhur yıldızı Fraçeska 
Bertini ltalyada bir film daha çe
virmiştir. Mevzuu Viktoriyen Sar
du'nun bir eserinden alınan bu fil
min adı "Odet,,dir. 

JJ @caı lnl 1K ıra vif@ ırcdl 

@ Dil "aı ş o Dil ©J aı e 
Joan Kravford geçen ay ON 

yaşına basmış, bu münase -
betle bir de ziyafet vermiştir! 

Yanlış yazdığımızı sanmayın on 
yaşına! .• 

Şimdi Joan Kravford ismile a
nılan yıldız bundan on sene evvel 
Lüıil Lö Süör admı taşıyordu. Si-

nema. haY.atına girince şimdiki is
mi aldı ve bu isim altında meşhur 
oldu. Şu halde on yaşına girdiği • 
ni söylemekle hata ebnironız de -
mektirl 

., T arzan ,, 'lilmleTintle 'liegenlltm 
artist Morin 'O'Sallivan tenis 

kıyaletile 

K~pekDeır 

melk.tebnınnn 

'ltaı OebeDeırDR 

Holivudda köpekler için de bir 

mektep vardır. Burada filmlerde 
görülen köpekler yet ittirilir. 

Bu mektepte timdi 70 ta1ebe o
kumaktadır.! içlerinde en zeki ve 

istidatlısı "Prens,, adlı Danimar -
ka cinsi bir köpektir. Bu "köpek 

- artist,, şimdiye kadar Greta 

Garbo, K'"' 'et Koıber, Klark 

Gey: gibı -çok artistlerle ayni 
filande rol a_.ınştır. 

:t- Marlen Ditrihin yeni çevire

,. 1i filmin adı "inci gerdanlık,, 

• ·. Filmi rejisör Ernst Lubiç ida· 
rt:. edecektir. 

• Leon Tolıtoyun '1ıarp ve sulh,, 
eseri Fransada filme aimacaktır. 

hesabına bir film çevirmeğe baş · 
lamıştır. Film gene çingene hay_atı 
na dairdir, adı Juanta... 1 

ı(önigsmark,, 'lilmin"Je vaktiyle Hüget Düllo'nun yaptığı rolde oy· 
namak üzere Fransaya giden Eliza Landi. 

Kısa bir 
ad! 

"ihtirassız cinayet,, filmiyle A

merikada töhret bulan yeni gine· 

ma yıldızı Margo, yeni sinemaya 

baıladığı zaman kendisine şöyle 
bir teklif yapılmış: 

- isminizi değiştirmeniz lazım. 
Margo ismi güzel bir ad değil.. 

Genç kadın düşünmüş, taşınmış 
ve §U cevabı vermiş: 

- Margo ismini ben beğeııiyo. 
rum. Amma, mademki siz beğen -
miyorsunuz, pekala.. O halde asıl 
ismimi kabul ederseniz olur, biter. 

Asıl ismi neymiş biliyor musu. 
nuz? 

Donna Mari,a Margarita Gua -
dalupe Bastado Castilla ! . 

Yeni yıldızlar"Jan Nita Raya 

Amerikalı çok tanınml§ opera artiı ti Gras Mur Avrupada bir aeyahat Sinema yıldızı isim değiştir
yaphktan sonra Amerikaya Jön~ii. ,.~raJ,., ~:~ ~ - (ilmi çevirecek. me~en vazgeçmeğe mecbur kal. 

Resimde ~nu bır p_.aıd.a goruyorsunuz. mı§ •• 
Kler Dod' ve AJriyen Eyms plajda .• 



Otomobil 
seyyah ati 

Kocasr bir otomobil ıeyahatine 
çıkmııtı .. Bir arkadatı sordu: 

- Kocandan maktup alıyor • 
mU1ıun?. 

- Şimdiye kadar iki mektup al· 
dım.. Birini bir hastahaneden, ö
tekini de hapishaneden yazmış .. 

Ankuş ve osDok 
Tiyatroda berbadın berbadı bir 

piyes oynanıyordu. Halk ralrk çal • 

mağa batlamıştı .. F aikat içlerinden 
üçG alkıtlryordu. Sordular: 

- Siz muhakkak piyesi yazan 
muharririn akrabasındansmız •. 

Cevab verdiler: 
- Hayır, biz ıslık çalanları al· 

kqlıyoruz .• 

- Ben gokken müıteri geldi mi? 
- Geldi usla.. iki bay geldi, "eller yukarı!,. dedikten sonra çekmeceyi 

bofaltıp gittiler. 

A.braham Levinin bulunduğu vapur kazaya uğradı! 

Bir 
tavsiye 

- Babam ödünç aldığınız beş rtl~ 
lirayı rk:a ediyor.. f::i 

- Baban benim gibi yapsa ya! .. 
Paraya ihtiyacı varsa başkasından 
ödünç alsın! .. 

lelYI se1PeırkD 
<dlc~ıru 

.Patronun yanına çıkarak izin İs· 
tedi. Patron kızdı: 

- On bet günde bir izin isti • 
yonunuz, dedi. Bir kaç aydanberi 
kaç defa izin aldınız? Karınız has· 
talandı izin... Kaynananız öldü 
izin.. Kayın biraderiniz kazaya 
uğradı izin .. Şimdi gene batınıza 
hangi felaket geldi? 

Memur boynunu büktü: 
- Bu ıef er ki pek ciddi, dedi •• 

Evleniyorum. 

!Kavga 
Kavp ediyorlardı .. Biri hiddet· 

le sordu: . 
- Sen beni budala mı sanıyor

sun?. 
- Hayır, zeki sa11ı1yorum amma 

bel ki de aldanmqımdu ı 

• 

Vatüne vazife olmıyan i§i yapma! 

Dev adam R 
Cambazhane direktörüne gide • 

rek camlbazhanede bir İ§ istedi
ğini söyledi. Direktör aordu: 

- Ne İ! göreceksiniz? Boksör• 
müsünüz? 

- Hayır.. Cam'bazhanenizin 
dev adamı olmak istiyorum. 

- Yok canmı ! Boyunuz bir bu
çuk metre bile değil ... 

- Ne çıkar. Ben dünyanın en 
küçük dev adamıyım!.. ·· 

Vestiyerde yankesecinin paltosu ! 

Pldjda bir f acial 

Deniz 
kazası 

Gemi batıyordu .• Yolcular ara";' 
aında bulunan iki yahudiden biri 
ötekinin ağladığını görünce hay • 
retle sordu: 

- Neye ağla yorsun Salomon? 
Vapur senin değildi ki .. 

Karrnsu san m nşl 
Mahkemede hakim sordu: 
- Gecenin ıaat ikiıinde ya • 

baucı bir apartmıana girdiğinizi 

itiraf ediyorsunuz .. Bunu ne mak· 
ıatla yaptınız 7. 

- Evim ayni binadaydı, katı 

§&§ırmııım ! Kendi evim ıanı • 
yordum. 

- O halde ev sahibi bayan sa • 
lona gelince neden kaçmağa dav
randınız?. 

- Geleni karmısandım 

- ~teı yakmak imkdn.sı:t •• Hiç ~ir yerde odun bulamadım. 
- O halde yeri kaz da maden kö milrü çıkar! 

Bir 
doktor 

g3idtlm. 

"Kamelyalı kadın,, müellifi 
meıhur Dümaf~ nükteleriyle de 

tanmmııtır. Tanıdığı doktorlar • 
dan biri ondan rica etmiı: 

- Haatahanemin hatıra defte • 
rine iki aatır bir §ey yazar mı11 • 
nız? 

Dümafiı kabul ebnif ve razma· 
ğa haılamıt: 

"Doktor Gal tedaviye ha§layın
ca hastahaneyi yıktılar!.,, 

Doktor sevinç içinde tetekkür 
ederken dümafiı ilave etmit: 

"Onun yerine iki mezarlık yap • 
tılar ! .,, 

Ov lYI ını e ını o e ır 
Hokkabazın hilesi na&ıl mey dana çıktı? lkiıi de &ervetlerini anlata an • 

lata bitiremiyordu. Biri dedi ki: 

Uzun ~açın faydalarından ... 

. 
••. ' • .l'. . . . . . ~ ~ 
~~l 
~),_ . ~ . 

-=-~ 

Azizim, benim Adanada öy • 
le çiftliklerim var ki nerede bitti • 
ği bile görünmez. 

Öteki cevab verdi: 

- Benim çiftliğ_in başlangıcı 
bile göriinmez ! .• 



# 

Süzme sözler 
imanların Cümhuriyeti Jeğiıtir· En yük•ek mabet: Vicdan ... En bü 
mek, kürrenin mihverini değiftir· yük din: irfandır. 
mek kadar güçtür. ,,. ,,. ,,. 

,,. ,,. "' ln•anın kaltuına denk, ruhuna ef 
Dalkavukluk hem davul gibi kaba, en .amimi arkaJCJfl gene 
hem keman gibi ince bir kendi•idir. 

sanattır. • ,,. . 
,,. • ,,. r 

Cahil ve mutaaasıplann elinde Y4'tJ Yük•ek üniverriteler bqeriyetin 
mak düıman eline erir Jüımekten beynini ve gönlünü tedavi 
daha acıdır. eden birer •tadyumdur. 

- -
Hindistanda fillerle yolculuk 

lliç şiiphe yok ki sinemalarda gö~ m.üşsün~zdür· •• ~!i~.dista~da fill~rl~ se· 
yahat hem tehlikeli, hem de eğlenceh dır. Resımde go~~uğünUz filin üstünde 
küçük hir köşk vardır. Bu köşkte sekiz yol~~ y~tabıhr •. !olc~lann çadı~ • 
Ja n , yiyecekleri, hasılı bütün ağırlıkları da ~ılı.? u.stUne yuklenır. Uzun Hın
dic;tan yokuluklarında filler kadar ta hammullu hayvan yoktur. 

r Mektep~ 
KötO damgal 

l 
Rıza ilkmektebi bitirdiği zaman 
on iki yaımda idi. Arkadqları 
ona 11nıfta tembel derlerdi. 

Riza mektepten çıkınca, arka
daılarmın alnına vurduğu bu 
kötü damgayı ıilmek iıtedi. 

• O, ökıüz bir çocuktU •. Tahıi-
lini devam ettiremedi. Menıu -
cat fabrikalarından birine çırak 
olarak girdi. 

On yedi yatında ancak otuz 
kurut yevmiye alabiliyordu .. 
Fabrikada vicdanlı zir ustanın 

1 

yanına düımüıtü.. Uıtaaından 
dokuma işlerini öğrenmekte 
gayret gösterdi. 

Aradan yıllar geçmiı, Riza 
yirmi iki yaıına girmiıti. 

Bir gün üniversite talebesi 
fabrikayı gezmeğe geldi. Bun • 
ların arasında Rizanın arkadq
ları da vardı. Riza kendi kısmı -
nın ustası olmuttu. Günde iki 
buçuk lira yevmiye alıyordu .. 
Univeraite talebesine bir mü· 
hendis gibi, dokumalar hakkın
da izahat verirken, talebeden 
biri Rizayı tanıdı .. Bir ıey söy • 
lemedi. Ve içini çekerek: 

- lıte, irade sahibi bir ço • 
cuk, diye mırıldandı •. 

Riza, alnındaki damganın ıi • 
lindiğini anlamııtı.. Artık ona 
herkes bir it adamı gözüyle ba
kıyordu. 

-- .... ,,. .... __________ ~- -
SABAH 

Siyah perde iniyor, 
Yıldızlar •Üiniyor. 

Şimdi günq doğacak, 
Karanlığı boğacak. 

lıte bakın gizlice 
U zaklCJf ıyor gece. 
Ufuk nurla doluyor, 
Artık •abah oluyor. 

- - -

Çiftçi, bakkal, yemi§~İ 
Memur, tüccar ve iıçi, 
Yine İfe koıacak. 
Hayat telirar COfacak. 

Döküldü herke• yola, 
Gidiyor •ağa, sola. 
Kalkın riz ele çocu_klar! 
Çünkü mektebiniz var •. ! 

Muallim Hasan NAHiD 

- - -
Dört bacakh yıldızlar 1 

Yıldız şeklinde vaziyet alarak bir tabaktan süt içen şu mini mini köpek · 
yavrulannı görüyor musunuz? Bunlar, Holivudda çocuklar için çevrilecek 
"dört bacaklı yıldızlar,. filmine hazırlanmaktadırlar. Hepsi birden yatıyor· 

'°-=-· Şaka: 

, !zzet Karayel lar .. Hepsi birden geziyorlar •• Hep~i birden yiyorlar. Her hareketlerinde-
Bu aahifemiz- --------------11 birlik ve intizam var. Bakalım, çevf recekleri filmde munffak olacaklar 

Kazananlar 
• 

GoO 1 
Maçtan sonra Seyfinin yanı • 

na toplandılar .. 
- Bravo be! .. Öyle bir gol 

attın ki ... 
- Yatasın koca aslan .. Ken • 

dini nasıl gösterdi! •. 
- O ne gol atıı be! .. Vay ca

nma! .. 
rler ı.a;~dcın bir ses çıkıyor · 

ou. 
O gün Seyfinin attığı bir gol 

ile (Şimıek Klübü) hasmını 
yemnit sayıldı.. Delikanlıyı 
stadyomda el üıtünde gezdirdi
ler. 

Seyfi ak~am üatü arkadatla
rınd an birine o günkü maçtan 
bahsederken hakikati söyle· 
me'kten kendini alamadı: 

- Azizim, dedi, sahada ko · 
§arken, kafam başka bir mest • 
le üzerinde İf liyordu. Dalgın 
dalgın, sağa sola atılıyordum ... 
Önüme gelen topa nasıl vurdu -
ğumun farkında bile değildim .. 
nerkea: "Gol.. gol..,, diye hay
kırırken kendime geldim.. Bir 
tesadüfe borçlu olduğum bu gol, 
benim ilk ve son Muvaff a·kıye • 

tim olacak galiba! .. 
Emin Vural 

deki bilmece· mı? 
terden 

1 
hediye ııııııttnnhıunnııımıı1111t111_.nfft1ıııı111""1"Rlllııııııtııı111111ıııaı --------------------------

kazanan mım ' mını okuyucu· Bugünkü bilmece 1 
ları:nızdan lı- ------------- -

=-~'='ldaN~ad;; J 1 l 213141516171 
Lemi. 

. Hangisi haklı 

_ Yemek listesinde pardesü tut -
mak ücreti göremedim I-

a=::::ms::: ~ DiKKAT ~·:1111:111111111 n H edtyelerimiz hf;r halta 

1 harlli bir kelimeyim. 

1, 2, 3 harflerim. kulağınızı 

tırmalıyan bir •a çıkarır. 4, 5, 5 
harflerimi üzerinize atar•am, 
canınız yanar.. Dikl:at ediniz. 
bCJfınız yanlmaın ... 4, 5, 3 lıarl
lerimi görerek ürperirıiniz ! 1, 2, 
6 harflerimi her •abah içernni't. 
Yedi harfimin içinde mühim b:r 
ıahriyetin yuva•ı vardır .• Onu bii· 
tün dünya tanır. Bile/iniz mi b~n 
nereriyim? 

Doğnı bulanlar artı.sından kur: il 
çekilerek birinciye 5 !ira, ikind
ye bir yazı takımı, ve ayrıca 200 
okuyucumuza da değt>tli hediye· 
Jer vereceiiz. 

(Bilmece müddeti 17 gündür) 

HABER 
ÇOCUK SA YIF ASI 

BUmece kuponu 
26 - 6 - 935 

.. 

Kazananlar 
Bu sahifemiz· 

deki bilmeceler . 
den hediye k" 
zanan okuyu
cularımızdan lı-
tanbul K ı 'l 

Mu:s.llim mek · 
tehi talebesin
den 345 MaH · 
ke. 

Tomas bir bankeri 
UIUmden kurtardı 
!"e,·yorkta akşamları gazete satan 

on iki yaşlarında bir öksüz çocuk, 
zengin bir adamı öliimden k•Jı tarmış
tır. 

Tomaı:ı, akşam üstü bir b·mn ö· 
nünde dolaşırken, uzaktan gelen bir 
otomobilin ateş aldığını ve şoförün 

kendisini. caddeye attığı halde oto • 
mobilin kendi kendine gittiğini gör -
mü~ büyük bir kazaya ml'ydan wr
memek ve içindeki banked kurtar -
mak için, motörün üzerine atılara!< 

kapıyı açmağa mumffak olnıuş -
tur. 

Banker, benzin kokusundaıı 
mobilde bayılmıştı. 

oto -

iki arkadaş 

Küçük köpekler, küçük çocukların 

dillerinden daha çok anlıyorlar. Dik
kat ettiniz mi, bilmem? Köpek yav. 
ruları daima küçük çocukların yanı • 
na sokulurlar. Yukardaki resme ha • 
kınız: Küçük çocuk, fino yanusunu 
nasıl terbiye ediyor: 

Mektep sergileri 
Bazı çocuklar, mekteplerde açılan 

sergilerde teşhir edilen el i' lcrine, 
bu işleri yapan çocuklann adları 

yazılmadığından şikayet r.diyor • 
lar • 

JJlekteplerde açılan çocuk sergile • 
ri, çocukların eserleridir. Bu eser • 
leri vücuda getirenle:'\' tanıtmak mu
allimlerin vazifeleridir. 

1 mıztla Jağıhlır. • 
__ :=-__________ _. :::::: :::::::::::::::::::::::::m=:m::: mı::nmma 

Tomas, bu suretle zengin IJİr ada· 
mın hayatını kurtarmış \e ban~<?r 
kendisine bu fedakar!ığınr.iaıı dolayı 
ancak beş dolar bah~iş veı-mi!Ştk ! 

Umarız ki mektep idare lıeyetlerı, 
ıikô.yet eden çocukları bu isteklerin· 
de lıaklı bulurlar ı·e arzularını yeri· 
ne getirirler. 

• • 

Yazısız hikaye : Fil kardeşin dağ· gezintisi 
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•No: 41• Yazan : Rıza Şekib 

Karşa ormandan katiyen 
ayrllmak istemiyordı• 

Güncı, tahammül edilemiyecek Karp, Murada batka bir §ey 
aıcaklığını olanca kuvvetile dal • söylemeden yanına oturdu. 
lar arasından süzerek toprağa ka . Nihayet .. 
dar indiriyor, etrafı nefea a)ınamı- -Amca, dedi. Filler ölecek mi? 
yacak bir hale sokuyordu. _· Kim söyledi? 
Bir ara Kartanın yanına giderek _ B na ö le geliyor. Ha üç 
· hl · l' · d · · a Y ' tımaa ı wyun serın ığın en ıslı • I t . . k agv ır 

aneaının yarası ço • 
fade etmeyi dü§ündü. Fakat gene H k b' 1 -
bu dakikada düıü~esinden cay. - a.yır .ızım .•~ !8 Y 0 maz. 
d M v k d ,_. b'' .. k Görmedın mı baban ılaç yaptı. 

ı. agaranın ya ının ar.;ı uyu E 1 ·ı · 
ağacın altında uzanmayı taaarladı. - vet ama 0 yara ara 1 aç pa-

ra etmez. Murat, ormana geleli, on seneyi 
atmııtı. Bu zaman içinde buradan - Görünün .. Hele timdi ıenin-
dıtarıya bir adım bile atmamııtı. le baıka ıey konupbm. 
Avrupa ıözünde tütüyor, gençlik Sen bu ormandan batka bir yer 
günlerini bir ıinema aeyreder gibi, görmedin. Dünyada öyle yerler 
içten Y.afryordu. var ki ıörülecek ,eylerdir. Sen bun 

Ö ıeldiii zaman ne Süleyman, ları görmek istemez misin? 
ne Karta daha dünyada yoktu. Bir KalJa düzıün ve yuvarlak o • 
dal adamından farksız bir halde muzlarını kaldırdı: 
aenelerdenberi Karta ormanında - Hayır, dedi. Ben ormanım • 
kalmıt bulunan kardqi Yavuzun dan baıka bir yer ıörmek iste· 
cemiyet içine dönmesi için Merzu· mem. 
ka çok çalıtmıı muvaffak olama - _ Senin ıibi ıenç ve güzel 
mıftı. arkadatlıarm olmumı iıtemez mi· 

Belki de aai kalsaydı bu malua- .in? 
dma irifecekti. - Hayır .. Hiç kimae istemem. 
bftıSaF Benim arkadqlanm bana yeter 

Süleymanla Karp dünyaya ıöz- ve çok bile ..• 
Jerini açarlarken o dünyaya ıöz ka - Süleyman mı? Süleyman ae-
pamıı ve bu ümit te kırılmııtı. nin kardqin ama ... 

Murat artık ihtiyarla.dıiını far- _ Kardeıim olduğunu biliyo • 
kında idi. Hele bunu ıimdiki gibi rum. 
aiaç ıölıesine uzandıiı zaman .. _ Dmek ormandan ayrılmek 
lar büıbütün hissediyor ve üzülü • 
yordu. O zaten Yavuza kavuımaz
dan evvel de ihtiyarlamıt ıayıla • 
bilirdi. Fakat Kahireden babasile 
küçük kardeşi Yavuzu ve arka -
da.ıwını Afrikamn içlerine uğur
ladıiı zaman yirmi yaımı ıeçkin
di. 

Aradan ccçe;o otuz küıur sene 
ruhunu ibtiyarlatamamq her ıeyi 
hlll yirmi yat ıözüyle ıörmekten 
ayıramamııtı. 

Murat, ajacm ıölıesi altında 
gözlerini kapamıı dütünüyordu: 
Daha burada çok katacak mıydı? 
YeTUZU bir daha tecrübe etmesi 
fena mı olurdu. Artık iki genç ve 
güzel çocuk babası olan Yavuzun 
cemiyet içine dönmesi kendisi 
için hiç o.~nasa bile bu çocukları 
için lazımdı. 

istemi yonun? 

- Hayır ... 
- Baban ayrılacak ama! 
- O git.le bile ben burada ka · 

lırım. 

- Yalnız korkmaz mısın? 

- Niçin? Sen de ıidecek misin? 
-Tabit gideceiim. B\D'aya sen 

doğmazdan yedi aene evvel ıel -
dim. Artık yetmez mi burada bu· 
lunduğum .. 

- Babam da seninle 
mi gelecek? 

-Evet .. 
- Babam beni burada 

bıralanaz .. 
- Sen de ıelirain. .• 

beraber 

yalnız 

- Hayır .. Ben gelince o da git~ 
mez. 

- Görürsün? 
-Görürüz. 
Karta siyah yuvarlak gözlerini 

kısa ktıa güldü. Uzun saçları o -

Cumartesi 
tSTANBUL: 

18,30 Jimnastik, Azade Tarcan -
18,50 Franeızca ders - 19,20 dans 
musikisi (pl!k) - 19,50 haberler -
20 spor müsahabeleri, Said Çelebi -
20,30 Bedriye Tüzün, ttirkçe sözUl 
eserler, radyo, caz ve tango orkestra· 
lan - 21~0 Son haberler, borsalar -
21,40 Yaylı sazlar kuvarteti, Ali Se
zai, Orhan, lzzd Nezih, Mesud Cemli 
- 22 plak neşriyatı. 

POST P ARlZlEN: 
20,50 Madam Jermen Feraldinln 

plaklan - 23,30 Hafif mueiki. 

TULUZ: 
20 MahalU şarkılar - 20,20 Viya· 

na orkestrası - 21,15 Armonik or· 
ketrası ve şarkılar - 22,45 Muhtelif 
şarkılar- 24 film musikisi. 

BERLlN: 
19,55 Orkestra 

Varyete. 
ViYANA: 

konseri - 23,30 

17,45 Eski operetlerden parçalar -
21 Madritten nakil - 24,40 Dan· 
sing. 
BUDAPEŞTE: 

19,20 Harp konseri - 20,20 Macar 
halk havaları - 23,80 orkestra konse
ri. 
VARŞOVA: 

19,15 Şimendifer memurları korosu 
tarafından Leh havalan - 20,30 Şar· 
kılar. 

BOKREŞ: 

21 den 22,50 ye kadar dans orke.s
trası - 23,35 Gazinodan nakiL 

MOSKOVA: 
18,15 Çocuklar için konser - 17,30 

Halle musikisL 

• • • 
Verdiğimiz programda her istuyo· 

nun en sr::ne ne~riyatmr göstermeği 

tercih ediyoruz. 
Bu ıuretle lüzumsuz tafsil at yeri

ne daha fazla l!ıtaeyonlarm progra -
mmı vermek kabil olmaktadır. 

.mw Dro HAZIM r m 
.. 1 

Cerrahpap hastanesi aabık51 

cildiye ve zühreviye mütehu·ı 
sısı Beyoğlu, lıt. cad. Bekir s. 

ll No: 9 .. :: m :aıe ıt:-=====.-::m=m11 

~BORSA~ 
1 Hınlannda yıldız ışarco olınıaı uı.c-1 
rinde 28 6-935 de muamele görcoler· 
dir. 1 Rakamlar le .ıpanış fiıtlanoı ~österir 1 

l ftukut (Satıt) · 1 

* Vtyanı 23, ~o ı 
* Mıdriı !6 -
* Bertin 42, -
* Varşova 24, so 
* Budapcsı" ~ .. -

• Londra fll8, -
• Ne.york 195.. -
• Parls 168. :50 
• Mlltno i04,-
* Brilhe 8!, -
+Atını 24, - * BOkreş 16. -
• Cennrr 18 ·- • Betrraı !i5, -
• Sorya H , ~O * Yotehlma 33, -
* Amsterdıı , Ş~. - * AltJn 941. -
• Praı 100. - * Mecldlyı: S9, -
• ~tnthn'm 8!. -· • Rnnot ?30. -

O Süleymanla Karşanm bu or -
manda kaldıkça baılanndan ge -
çen lıadiselerip eksik olmıyacağı 
anlatılıyordu. Bugün olmasa bile 
yarın, yarın olmasa bile öbür gün, 
yahut daha sonra muhakkak böyle 
korkunç bir tehlike içine dütecek-

muzlarını örtüyor ve dalgalanı • 1 Çekler (kap. ••· 18) _, 
yordu. F===== =====-;=;:;====11 

lerdi. · 

Murat dalgın bir zamanında ya
nında bir ıes it itti. Batını çevi • 
rince bunun Karta olduğunu gör-
"clü.: 

- Ne var Karta!, dedi. Nehir -
den döndün mü? 

- Evet .. Bugün ıu bile ateı gİ· 
bi .. 

- Ya demek sıcak! 
- Hem çok sıcak ... Babam ne-

rede? 
- O fillerle beraber biraz uzak· 

lqtı. Ama !İmdi nerdeyse döner 
aanınm. 

- Sen yor.gun musun ki böyle 
~ altına azanmqsm? 

- Hem ~ok_, kızım. Sen yorpn 
CfOiil miıin? .• Gel aen de fÖy}e ya· 
nnnda otur. 

(DerJamı var) 
• Londrı 6ıı.- • Stokhlm 3.llH4 

• • 1\evyon 0.7977:1 • Viyan a 4.W271l 
'f. Pıı Is ı2.P3 • !\ladrl ı 5.8075 
• Mlllııo 9.6219 • Berlln 1,9778 
• Brtltse 4.7182 • Varıo-n 
• Atlnı "3.6.q5 • Budapeştr 
• Cent" 2.4~4!1 • Bütreş 
• Sofya 63,79 ~S • Oclgraı 
• Amsttrdam 1.lfi9J • Yotohama 
• Pra J! 19,0JI ~ • Moskovı 

4,i07ll 
4,48-

77,90tŞ 

U.718~ 

2.7415 
1091.-

lıtanbul uliye üçüncü hukuk 
mahkemesinden: Ihsan taraf m • 
dan karısı Şithane karakolu Naz· 
Jrhanuıı sokağında oturan karısı 

Madam Roza aleyhine açılan bo
ıanma davasından dolayı M. A. ıı;:;:=~·-~-~~=E=S=H;::_::A:=,.,=====: 
he ~önderilen tebliıatm Mersinde il~::::========~=========! • ı* iş Banku • Q,~•>- 1 ramvay ~9.-
Çukurova barında artist olduğu Anıdnh Yll.7~ • Çimento ıs 10.10 

meınıhatile iade edilmesi üzerine 1 Reji i M Onyon Dd. -.-
.1 h' M . d k" d . sı.r. Hıyrtyt ıs.- : ark ne~. -.-

mumaı ey ın ersın e ı a resı • /*Mer1'ez Bankası ss. - Balya -,- ı 
ne ııönderilen tebligatlarda halen i U. 5iı:orta -.oo ~art m. ecza -.-

nerede olduğu belli olmadıiı met j Pomonıı 1!,40 Telefon -.-

nıhatile iade edildiiinden hak • l•tlkrazlar tahvlller 
kında H. U. M. K. nun 401 ıncı :===--=========-=' 

•t933Tlirk Bor. ~8.01 F.lettrlk -.-
maddesine tevfikan gıyap karau 11 a6 09 T 70 • ., , ramV&\ 31, 
ittihazı ile ili.nen tebliğine ve • • - ın 76.07 Rıhtım 11.00 

tahlrikatm 16-7-935 tarihine lstıkrlııDahllt 1 94.50 • Anadolu 400 
•!.rıaııl lstlkraıı H .- • Anadolu ı • 44.~0 

talikine karar verildiiinden key • A d ı 19!8 A M ıo. na olu ıı 51,5-0 
fiyet teblii yerine geçmek üze • Sıvu.f:r•uram O!i.··. • \1ünmsll A o.~,~ 

re ilan olunur. 140 

Spor-da 
ihtikar var 
Maç seyredenlerden ahnan 

para ~oktut 
(8'1ftaralı 8 incide) ıa kendilerine taniye ederim; mü 

güne azalacağına fÜpbemiz olma· bim bir futbol maçı olduğu za-
srn. 

Seyirci azlığını baıka ıebeple · 

re de atfedenler çoktur. Bu aradll 
dünkü top gazetesinin Fener
Beıiktat takımlarının şild tafsila
tını veren sayfaıında ıöyle bi ~ 
kaç cümle var: 

man stadyum kapısında veya .bi
let ıiıesinde bulunsunlar, fiyatla
rın çokluğundan ötürü içeri gir 
meyip mahzun mahzun geri dö
nen yüzlerce futbol meraklılarını 
kendi gözleriyle görsünler, bu hu· 
ıusta konutulan sözleri kendi ku· 
lakları ile iıitainler. 

Futbola meraklı olup da, maç
Beıiktat ~rasında, f ~~t bir F e · lara ıitmek iateyen ve sırf keseıi 
ner--Beııktq maçı ıçın çok aı müsaade etmediği için gidemiyetı 
denecek bir seyirci kitlesi önünd.e ev bundan dolayı temaıa zevkin . 
oynandı. Cum~rtea~1:ariacak, Pa- dne mahrum olanlar, futbola karıı 
zardoynkanaca ıe1 ın e • g~zle~~ olan ittiyaklarını gideremeyenler, 

(Dün ıild maçının tek dömi fi . 
nali ıtadyumda F enerbahçe ile 

ler e çı an yazı ar, seyırcı enn t h · d'l · k k d k 
b

• 1n k l k k" a mın e ı emıyece a ar ço • 
ır smını açırmıt o aca '. F k b b 1 k k' · d k "k" b" • . tur. a at aca. a un ar aç ışı · 

ata
1 
~~a) anca 1 1 ın seyırcı dir? diye bir ıual ıorulacak olu· 

ıe mııtı. bu 1 t dd'" ..... 
B d

.. .. h h ld ,_ nuraa sua e ere U&.aUZ ıu ce-
u Ufunce er a e ço& yan- b b"I" • • • va ı vere ı ırım: 

hftrr. Seyırcı azbfr, yapılan neı- . ... 
• Ua ahut. d"i h h · (Bınlerce .... Hatta on binler-nya n ve y ı er er anı1 

fU veya bu aebeplerden delil, yal- ce .••• ) 
nız ve ancak duhuliye ücretleriniıı Halep ordayaa alJın burada. 
çokluiundandır. Bu azalııta kat'· Bir defa fiyatlar indirilerek tec .. 

rübe edilsin; alınacak netice bu iyen baıka sebepler aranmamalı-
fikirde olmıyanlara çok güzel bi! 

dır. ı---1-
Hiç fÜphe yok ki; memleketi· cevap 0 ~ta. 

mizde en ziyade sevilen ve aeyİr· Bu yapılrrıa; temin edilen maç 
ciıi; diier ıporlara nazaran çok huılitlan da muhakkak surette 
olan futboldur. Kadın, erkek, bü- çoğalacak ve bundan hem klüpler 
yük, küçük aıaiı yukarı hemen hem de butfol meraklısı olan halk 
herkesin bu ıpora ka111 gösterdi- istifade edecektir. 
ği alaka hepimizce malUnıdur.. Binaenaleyh; futbol seyircisi
Bu hiç bir zaman inkir edilemez. nin ve dolayısiyle temin edilen 
Binaenaleyh elimizde çok ıarih hasılatın bir kaç misli fazlalqma · 
bir misal varken para meaeleainin 11 ve balkımızm futbola kartı g&. · 
bu itde büyük bir rol oynadıim" terdiği ateıli ıevginin soğumama· 
hüküm vermeğe mecburuz. ar arzu ediliyorsa -ki herhalde 

Alınan bu ücretlerin indirilme- arzu edilen bir ıeydir- tribün 
• 

aine acaba imkln yok mudur? ve duhuliye ücretlerinin bebeme· 
Yoktur deniliyona; neden yok- hal yarı yarıya indirilmesi f&rttll". 
tur? lmkin olmamasına aebep ne· Bu ciheti alikadarlann gözleri 
dir? önüne koyar ve bu iti ihmal etme· 

imkan varıa niçin indirilmiyo! yip herhalde biran evvel hallet· 
ve indirilmemekte bu kadar inat melerini kendilerinden ümitle bek-
gösteriliyor?. leriz. 

Bu meıele ile kimler alakadar· Raal ·Daran 

r 

Tt::J Q KiVE 

ZIR~.LiT. 
BANKA5t 

.DAoA 
BiRiKTiQEN 
RAı-IAT-bObQ 
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TAYYAREoe OTOMOBiLLE BiR GEZ!JVTI~ --vamvarn 
•-==wc;~~ ~i~;~=;;;;:abı;~~~ii;;:da=J! dişi 1 er! 

haline gelen ~emi ! ÖRÜMCEKLERİN DİŞİLERİ 
E•kl clllnyanın bilgi"" f •n. edebiyat ı K Q c A L A R 1 N 1 A Ş K TA N 

:. ::~:::.-;~:: ;::;::k·;::~~ -· S O N R A Y E R L ER! 
Avrupanın ideal ve sosyal gct§ayı • Dit i örümcek yüreksiz ve ge-

ıuıdaki güzelliklerin temellerini Bel. çimsiz bir hayvandır. Erkek ö· 
len endüstrisi hazırlamış ve olgunlaş. rümceğin ise üzüntülü ve korkulu 
tırmı§tı. Eskinin bütün güzelliklerini taş kalıplar lıalinde size gösteren, Yu. bir yaıayııı vardır. Çünkü hoıa 
nanistanı gezmek istemez misiniz? gitmediği gün diıisi onu yamyam-

Perikles, Fidyas, Tökidit, lktinas, lar gibi yer! 
Hervodot, Oripides, Arintofans ve Erkek ister hoşa gider ve se· 
Sokrat gibt büyük adamları ayni çağ. vimli bir ortak olsun, isterse ol-
da yetiştirmf.f olan HelUıs toprakla. muın daha evlendiği dakikadan 

itibaren acı mukadderatı ile ka-rır.ı gezip görmemek bir eksikliktir 
doğrusu! Dramın ilk babası olan Aşir 
in adını ı·e yüceliğini işitmiyen var rarlaıır. Çünkü karısı yuvanın hiç 
mıdır bilmem? Kzenfon ne zevk t•e bir vakit lüzumundan fazla kala-
merakla okunur. balık olmasına razı değildir; ora.-

Tarihi değeri gerçekten önemli o • da yalnız kendisi için yer buluna-
lan kontfu Belen ülkesini gezip do - bileceğini keıtirmittir. 

muzun böyle bir yolculuk için, buraya Kocasına bile yar olmıyan dişi laıanlara ne mutlu .. Anca;; birçoğu • 

her yıl Avrupa ve Amerikalı seyyah· örümcek, yumurtalarla yavrulara 
ltır gibi ne boş geçirUecek vaktimiz, bakmak İ§İnde büyük bir §efkat 
,,. de bol bol paramız var. gösterir; bunları haf tal arca mu

hafaza eder. Örümceklerin birkaç 
ıjı .... 

Bir nokta daha: 
Bugünkü medeniyeti doğuran kül -

türel ve estetik lıareketleri iyice anla
yabilmek için Yunan medeniyetini ve 
güzel sanatlarını araştırmak ı·e gör
mek gerek olduğu gibi, insan dımağı • 
mn, tarih yürüyilfünd4!ki geli§me ve 
olgunlaşma hôdisesini kovalayabil • 
mek için de Yunanistanın köşe ve bu
cağındaki geçmiş zaman izlerini fÖY -
lece olsun tammak şarttır. Kaldı ki= 
Yeni tarift tezi konuya (mevzua)_ daha 
çok bir önenı (ehemmiyet) vermiş bu
lunu11or. 

Bugün bir tarala atılma.aı yolu ol· 
muyan çok kuvvetli dökümanlar bize 
gösteriyor ki: Yunanistanda ilk nıe • 
deniyett kuran insanlar Türk ı,-kın -
dandı. Batta yalnız Yunanistanda, 
nlsbeten sonraki çağda gorunen ve 
Yıman medeniyeti admı alan olgun -
luk chwrcsi değil, dalıa eski olan Ak· 
deniz medeniyeti de kök boğlarile 
Türk ırkına bağlı bulunmaktadır. 

Okurlarımız kendüerine sunacağı -
mız bu yazılarda geçmiş bin yılların 
bln devriminden ve çevriminden geri 
kalmış muazzam ve bedi izleri ~ iş· 

· leri okurlarken o eski çağların ruhu • 
nu elbette kendi ruhlarında bir sani
ye ıçın duyacaklar, ve hem duygu, 
hem düşünceleri ile yapılamıyacak i§i 
yapacak, yani artık "var olrnıyaıı geç
mif,, içinde bir varlık geçireceklerdir. 

Bu yok olmuş büyük varlıklar için· 
de inaan dımağının gezini§i bizde en 
temiz ve yüksek lıeyecanlan uyandı • 
rır ı-e insanlığın bugün ve yann için 
yapnuıkta olduğu ıava1lar için de si· 
nlrlı·rimize bitmez tükenmez enerjiler 
vertr• 

l§te bunıuı için (HABER), bu sütun 
larda basacağı t;ok güzel ve canlı re • 
•imler, okuyuculan sıkrnıyacak açık 
ve pürüzsüz yazılarla sizi Yunani8ta • 
na götürüp orada geçmif gÜnleri ve 

Kor/onun eski deniz limanın ağz.ındalıi Pontikoni.ai aJanna küçüklüğıi 
clolayısiyle "Sı~an ada,, lakabı. ta kılmqtır. Ancak elaane burasını 
fCJf olma§ bir yelken gemin diye anmaktadır. Homer için burcuı 

"intikamın görünür tim.alidir.,, 

finı6iki durumu göstermek isliyor. J km yerde iniıe baıladık. Korfu 
Bu yolculuğu yoracak kadar uzat. h ıe rinin Venedik istihkamları ya-

mamak, en Aua bir zamanda her yeri 
dolaşıp her ıeyi görebilmek için ha .. kınlarında, gecenin süku.nu içinde 
vadaıı tayyare ve yerden otomnbil Ue tenbe) tenıbel yatmakta olan zevk 
hem iyi hem de günün modasına mu- ve safa kotra ve gemileri arasında 
va/ık olur değil mi? ibir yer almak üzere süzülerek de· 

A.E. niz ~züne indik. 

B .. ··~ d• : t • • . b' • T · Zeytin ormanlarile gümüşi, ser-

d 
uyutt kenızbayyarettsı ~~tü1•• d~· vi ağaçlarile koyu bir renk alan 

va an a aya eş ıaa e go r u. b · 1. .. . ... . . 
O

d' · b ld ıl u ıevım ı ada; guzelhgı ıle meş-
uıe ıse u yo a tam on y ge- h d Anc k h 1. . 

· · t' A k b' 1 l ... ur Ul'. a , aya ımızi işgal 
çırmıı ı. nca ız yo cu ugumu • d b. . H . y • t d w•J J 1 e en ve IZl Omerın ba:btsız kah· 
zu ~na:ıs anald e~ ta yayadya· ramanınm sihirli ülkesine sürük-
p~or ut kveyyo a. turayatstaal ece liyen yer, Korfunun eski deniz Iİ· 
ugramış ı . unanıs ana ya - ak 1 
d 1 kt

'k manmın Y ın armdaki küçük a· 
an ge ece ı . d kt 
Geriye uçuşumuz ltalyada baş • ~cı .. 1• Paskalye yortularında 

ladı. Brindi2ide Appia yolunun k~ylu alaylarile büyük bir canlılık 
sonunu gösteren ısaız sütunun ij9 • gosteren bu manastrrlr adaya 
tünde daireler çizerek, ltalyanın "Odisenin gemisi,, deniyor, çün • 
Malaryah Otranto ovasını takip kü gemi Poseidonnun arzusuna 
ettik. Kal'§ıda Korfuya geçerken rağmen serseriyi yurduna götür -
altımızdaki engin denizi gözetli • müıtü; ceza olmak üzere daha li· 
yoruz. Eski Yunanistanın ilk do. mana varmadan taşa çevrilmişti. 
nanmatı buralarda dolaşmıştı; lıte bu minicik adacık Ddisenin ef 
ıimdi lta1yan munripleri burada sanelerindeki gemi imiş! 
mekik dokuyorlar. Düşmüş bir impa-

Bab yönündeki ta.ılık ve çıpfak ratorun evi 
tepelere sürünerek ve a§ağıda Pa- Yu~anh köylü kadınların ça • 
leokaıtrizzanm münzevi manas • maıırlarını Ylkarken hala yapıık
trrlan andıran destani manzara11· ları gibi; Nausicaa ile bakire kız. 
na bakarak, Korfunun §İmal kı • lannın çamatırlarını ayakla ça· 
yı1an üttünde daireler çizdik ve buk bastıkları yerin arkasındaki 
Arnavutluk karasularına çok ya. tepede Avusturyalı imparatoriçe 

Elizabet dünyadan uzakta yaşa • 
mak iç.in kendine bir köşk kurdur
mutlu. 

Burya Abileion (Achilleion) a
dım taktı ve Truvanın en güzel 
Yunanlııı olan Aşil burada hey _ 
kel ve resiımlerle temsil edildi. Te
penin denizde hususi bir limana 
doğııı inmekte olan yamaç bahçe _ 
sinde Hayne (Heine)nin bir hey. 
keli vardı. 

cinsi yumurtalarını gittikleri yere 
taşırlar. Yazın sonuna doğru gö
rülen kurt örümceği kendi vücu
duna bağlı bir ipek torba ile do
laıır durur. Bu yuvarlak torbayı 
alıp bir yere saklıyacak olursanız, 
örümcek onu en ustalıklı bir bi
çimde arar ve bulur. Yavrular yu
murtadan çıkınca ipek bir beşik 

içinde, oraya buraya ta§mrrlar. 
Yem için ara sıra ufak tefek 

yolculuklar yapmakla beraber ge
ne bu be,iğe1 annelerinin himaye · 
sine dönerler. Bu küçük ipek yu· 
varlaklarm içinde yüzlerce yu
murta vardır. Yumurtalann hep
sinden yavru çıkınca, beslenmek 
zorlukları baı gösterir. Bu mesele 
de yavrular, bir düzine kalmcıya 
kadar biribirini yemekle hallolu
nur. 

Bahçe örümceğinin ağı gerçek· 
ten ~aşılacak bir endüstri parçası
dır. Örümcek yuvasının herhangi 
bir köşesinde saklanmış olsa bile, 1 

en küçük bir debrenişi, ipek teller 
ona ulattırırlar. Bu ağ tıpkı bir 
telefon şebekesi gibidir: Her is
tikamete uzanan ve haberler; 
müşterek bir merkeze taşıyan tel
ler .. 

Ülkemizde yüzlerce çeşid ö-

rümcek vardır ve bunların hepsi 
avlarını yakalamak için, ağ ör
mezler. Bunların bazısı sinek va 
böcekleri tıpkı bir tilki kurnazlt
ğıyle sinsi, sinıi avlarlar. 

Örümceği hazan bahçe duva .. 
rmda yahut tahta perdelerin üs
tünde görürüz. Eğer görebileceği 
yere bir sinek konacak olursa, (). 
rümcek yava.ı yavaş ona doğru 

gider ve wracağı mesafeye varın• 
ca bir kedi çevikliğiyle sineğin 

üstüne atlar. 

Diğerleri de ipek ipliklerinden 
hariklide bir ağ örerler. Bunun 
ortasında bir delik vardır ve Ö· 

rümcek bu deliğe yakın bir yere 
siner. Limonlukların ve bunlara 
benziyen yapıların köşelerinde lfü 
ağları görebilirsiniz. Ağların ba
zıları 40 santimetre mürabbaı ka
dar büyük olurlar. 

Örümcekler yalnız sinek ve 
böcekleri değil, kendi kendilerini 
de avlarla. Büyük cinsler, küçül< 
cinsleri kovalar. Fakat ekseriya 
küçükler daha kurnaz davrana
rak, büyüklerin elinden kaçmağa 
muvaffak olur .. 

Bu hayvanların yumurtladık

ları yumurtalardan çıkan yavru
lar hep yatamıı olsaydı dağ taı 

örümcek kesilirdi. Tabiat, bunlan 
biribirine kırdırmak suretiyle eze
li müvazene kanununu tesis et
mektedir. 

'A. E. 

Fransuva Jozefin adet ve ana
nelere aykırı olarak almı§ olduğu 
bu kadmm öldürülmesinden son
ra köş şimdi Hollandada sürgün 
hayatı yaşıyan Kayserin eline geç
ti. Sabık Alman imparatoru bu • 
rasmı salm alır almaz hiç sevme • 
diği Alman tairi ve seyahat yazı • 
cısı Heinenin heykelini hemen 
yıktırarak yerine acıklı impara.to • J 

234 yıl harap kaldıktan sonra yeni baştan kurulan Partenon 

Eski stadyumda 1imdi bir luenin tJpor tenliğini görüyorsunuz 

Bu ataJ;yum 1906 olimpiyatlarından az evvel tamamiyle mermerden 
olmak üe:zere yeni bQ.§tan kurulmuıtu. 

17 - Mayıs - 1930 da Yunan mimarı Bal.onos'un idaresi altında ı•a 
Amerikadan t>erilen paralrla Parte non' da yerlerine konan &ekiz sü
tunun daha açılma merasimi yapılmıştı. Sağ köfeJe Propylaca'nın 
bir parçasını görüyorwnuz. Burası da bir barut anbarı olarak kullanı-

lırken 1645 de bir yıldırım çarpmasiyle harap olmuştu. 

riçenin heykelini diktirdi 
Alınan imparatorunun yatı, 

Korfu limanında sık sık görünür -
dü. İmparatorun ada. kızlanna da· 

ğıttığı annağanlan, evlerde ve 
kızlrm elbiselerinde hala göre • 
bilirsiniz. 

<Devamı vQ-). 
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. ~ Türk parasının 
c.---~~ kıymetini korumak 

-----~' için yeni tedbirler 

lfe.~eLIJ'TıJ 1 
UCUZCA 

Spor Hareketleri 
--------------~----
Yannki 

Beşiktaş-Vefa şild maçı, 
Romenlerle atletizm 
müsabakaları var 

Bu akşam da Galatasaray klllbUnde boks 
maçları yapılacak 

Bu aktam ve yarın lstanbuldal c:in Romanya, ve TÜ1'kiye atletiz· 
muhtelif spor hareketleri yapıla- minin aıağı yukarı biribirine eı ol· 
cak. duğunu söylemek yeter. Türk eki-

Galatasaray spor klübünde bu 
akıam, saat 20,30 da da büyü1< 
boks maçları seyredeceğiz. 

Yarın da, ataiıda uzun uzun 
bahıettiğimiz Taksimdeki atle
tizm müsabakalarından başka 

Betiktat Şeref alanında Betik 
taş-Vefa yarım ti41 maçını sey· 
retmek imkanım bulacağız. 

Günün en mühim spor hareket: 
füphe yok ki, birinci kümenin 
zorlu takımı Vefa ile daha geçera 
hafta Fener gibi çok kuvvetli bic 
rakibine karıı fevkalade güzel bfr 
netice ile galip gelmit Betiktaf 
Arasındaki kar9ılaıma olacaktır. 

Vefa takımı, Eskitehir seyaha
tinde yaptığı oyunlarda, iki en iyı 
oyuncusu sakatlanmasına rağ

men, gene Beşiktat için hiç de ya 

bana atılır bir rakip olmıyacak· 
tır. 

Enerjik ve biribirine yakın bir 
oyun sistemi olan bu iki takıml'1 
karıılqması, futbol meraklıları 
na hakikaten heyecanlı ve güzeJ 
bir gün geçirecek mahiyette ola· 
cağını ümid ediyoruz .. 

Yarınki atletizm 
hareketleri 

bi 1933 seneıim~e Atinada yapılan 
Balkan oyunlarında Romen ekibi
le miisavi puvan almıt ve üçüncü 
olmuştu. Bu itibarla iki memleke • 
tin gençleri kabiliyet itibarile de 
biribirine eş ıayılabileceğinden 

müsabakaların ne kadar heyecan
lı olacağı kendiliğinden meydana 
çıkar. 

Yarın, müsabakaların muhtemel 
neticelerini yazacağım. 

• • • 
Galatasaray Spor kulübünden: 
1 - 29/ Haziran/ 1935 cumarte· 

si akşamı saat 20,30 da kulüp loka· 
linde amatörler arasında boks tef-
vik müaabakalan yapılacaktır. 

Duhuliye yirmi bet kunııtur. 
2 - 30/ Haziran/ 1935 pazar 

ve 2 / temmuz/ 1935 salı günleri 
saat 17 de l aksiın stadyomunda at 
letlerimizle Romanyalı atletler a -
rasında müsabakalar yapdacak • 
hr. Duhuliye 25, tribün 50, balkon 
100 kuruıtur. 

Müsabaka hakemleri: Batha • 
kem Ünvan, hareket amiri Park, 
Kronometrör antrenör Luiz, Adil 
Giray, Şinasi Reşit, Enis, Davit, 
Arive hakemleri Vedat Abut, 
Beyker, Peridis, atma hakemleri 
Ekrem, Agopyan, Kangelidiı. At-

y arın yapılacak spor hareket • lama hakemleri Ali Rıza, Hikmet, 
lerinin en önemlisi (mühimi) fÜp· Yaıumidis, saha komiseri llhami, 
hesiz Taksimde yapılacak olan at· magafon, Recep. 
letizm müsabakalarıdır. Pazar günkü müsabakalar: 100, 

Geçenlerde lstanbula gelerek 400 800 5000 ,, , , 400, bayrak, uzun 
bütün müsabakaları kazanan üç atlama gülle. disk, sırıkla atlama. 
Yunanlı atletten- sonra yarın tta Salı günkü müsabakalar: 1500, 
ayni sahada Romenleri göreceğiz. Balkan bayrak, yüksek atlama, 

Büyük bir fedaki.rhkla Roman- cirit, 
yacMın getirilen 10 beynelmilel at- 3 - 1/Temmuz/ 1935 pazartesi 
let yann bizim milli atletlerimiz · günü deniz yarıılarına ittirik ede
le boy ölçüıeceklerdir. cek Galatasaraylı idmancılarm sa· 

• Yannki müsabakaların ne .ı~re- ı at 12 de Bebekte bulunmaları bil· 
ce heyecanlı olacağını anlatmak i· dirilir. 

Bir temmuzda 
Deniz şenlikleri 

Programı 
Bir temmuz deniz bayramında 

büyük ıenlikler yapılacaktır. Gecr 
yapdacak feneralayı programı da 
hazırle.nnuıt.r. Buna göre donan
mıı büyük gemiler limanda demir
liyeceklerdir. 

1 - Eıe vapuru Kadıköy ve 
çevreei halkını alarak 21,15 de Ka
dıköy iskelesinden kalkacak, Sa
rayburnuna gelecektir. Şirketihay
riyenin 74 numaralı vapuru 19,15 
de Sanyerden kalkarak Büyükde
re, Beykoz, Y eniköy, Uluköy, 
Beylerbeyi, Üsküdar, Betiktat is
kelelerine uirıyarak davetlileri a
lacak Ye limana glecektir. 

Saat 21 de Sirkecide eski sev • 
lriyat lnünde toplanacak olan do
nammı balıkçı motörleri ile istim
bot Ye tenezzüh motörleri Marma
racla kıaa bir tur yaptıktan sonra 

yazıyoruz 

Anadolu sahilini takiben Saray • 
önüne geleceklerdir. Saray önünde 
fitek atıtına 21,30 da bqlana. 
caktır. Bundan ıonra vapurlardan 
ve sahitlerden fiıekler atılacaktır. 
Saat 23,30 da Saray önünde tah • 
lisiye manevraları baılıyacak, bü
tün gemiler projektörlerini bura· 
ya çevireceklerdir. 

Saray önünde liman inhi.arı· 
nın ıatmda tehir l:andoau, ve di· 
ğer bir tatta bahriye mızıkası 
bulunacaktır. Sarayönü teni iki eri
ne harp gemileri girerse bu gemi
ler filo kumandanlığı tarafından 
bildirilecek yerlerde demirliyecek· 
lerdir. 

Gece ıenlikleri saat 24 de İstik
lal ve denizciler marılannm ça -
lmmaaile bitecektir. Gece Yapur -
lar halla para ile ıezdir~ir. 

Ankara, 28 - Türk parasının 
kıymetini koruma hakkındaki 
kararnamenin 32 inci maddesi 
bakanlık heyetince deiittirilmit • 
tir. 

Türkiyeye aldığından fazla mal 
satan ve Türkiye ile Klering ve· 
ya ticari anlqması olmıyan mem

leketlerden kontenjan kararname • 
leri hükümleri dahilinde mal ithal 
etmek istiyenler bu malları 1 be • 
dellerini satıcı namına Türk pa • 
ra11 olarak Cümhuriyet Merkez 
Bankasına yatırırlar. 

Satıcı bu parayı ayni memleke
te Türk malı ihracı suretile kul • 
lanabilir. Bunlar kleringli veya 

· benzeri andlqmalar yapılan 
memleketlere münhasır konten • 
janlardan istifade edemez. Bu 
maddede yazdı ithal ve ihraç 
memleketleri muvakkat antlaıma· 
lara baih hususi takas listesinin 
tabi tutulduğu takaslar da kıymet 
biçme bükümleri dahilinde cere -
yan eder. 

Söylendiğine göre, Türk - in· 
giliz ticaret an1apnasına iıtirik 
için müstemleke ve dominyonlar • 

100 lira çaldı 
Büyükadada maden caddesinde 

oturan Kiyenin bir buçuk ae ~ 
denberi yanında bulunan 17 yatın
da Tanat 100 lira çalarak kaçmıt· 

kAQıtlar tutuştu 
Alemdarda Alieddin matbaa • 

sının atelyesinde kırtasiye kağıt • 
ları tutuımuf, su dökülerek sön • 
dürülmüttÜ1'. 

.Jiletle kastı 
Bu sabah Beıiktattan tramvayla 

Karaköye gelen İstanbul icra mu -
hasebe mümeyyizi Saminin yele • 
ğinin iç cebi jiletle kesilmit, 28 
lirası çahnmııtır. Bu iti yapan sa· 
bıkalı Giritli Hasan yakalanmıt ~ 
tır. 

Sancılandı 

Kutucularda sepetçi Halidin 
dükkanında yatan İnebolulu Ce
mal dün gece sancdanmıı, Cerrah
pafa hastanesine kaldırdmııtır. 

Otobüs çarptı 
Cibalide Aııkpafa caddesinde 

toför Raifin 3723 numaralı kam • 
yonu J 1 yaıında Dursun isminde 
bir çocuğa çarparak bqmdan ya· 
ralanmasına sebebiyet vermittir. 

Satılık Fotoğraf Makinesi 
Konte11" Netel 6,5 X 9 

Cilalı sarı tik •tacından. körü
ğü aarı mqinden, açılma ve ka
panma tertibat• gayet pratik ve 
fevkalade kullanıtb çok tık ve he· 
men hemen hiç kullanılmamıt bir 
fotoğraf makineai aatıhktır. !'jasisi, 
filmpak ıasisi ve ç~ntası mevcut· 
tur. 

Makine büyilkUllU: 6,5 X 9 
Objektif: 1: 4,5 Zais tesar. 
Satın alınış fiati: 85 lira. 
Satış fiati: 50 lira. 
Aynca bir de telemetr varaır. 

lstlyene makine ile beraber alması 

prtile 8 liraya nrlllr. 

dan bize kartı fazla mal ithal e • ------ -------

dip az mal aatm alanlara da ayni J U V A T N İ N 
ıekil tatbik edilecektir. 

lstanbuldan 
Avrupaya 

MUkemmel bir oto
mobil yolu 

Londra - İstanbul arasında ya- ı 
pılacak otomobil yolunu tetkik i
çin ıehrimize gelecekleri söylenen 
lngiliz heyeti dün otomobille gel • 
mitler ve T uring kulüp taraf ındaıı 
misafir edilmiılerdir. 

Heyet yaptığı seyahatte Londra 
- lstanbul yolunun yapılması ge
reken yerlerile hudutlarda yapıla· 
cak gümrük kolaylıkları hakkında 
tetkikatta bulunmuıtur. Londra -
İstanbul yolu Macaristana kadar i
yi bir tekilde fakat oradn lstanbu· 
la kadar gayet fena olarak devam 
etmektedir. Eğer bu yol yapılacak 
oluna TÜ1'kiyenin Avrupa ile mü • 
nuebeti birkat daha fazlalatacak· 
tır. Bulga~ hükUmeti bu yolun ken· 
di toprağından geçen kısmını yapa 
caktır. lngiliz heyeti vaziyeti bir 
raporla Peıtede toplanacak olan 
büyük turizm kongresine verecek
tir. 

•• ---· ... -.. Oz di J ............. . 
1 42 ,inle liste l 

1 - Kati - ÖUit 1 
KatU - öldüren, ölUtçU 
Cinayet - Kıya 
Canl - Kıyan, kıyan 

ORNEKLER: 1 - Kadın yil • 
zUnden ölüt, 2 - Olütlerin sona 

1 ölümdür. 3 - Büyükdere kıyasını 

1 
işliyenler tutulmuştur. 

11 - Baret - Ozlem 

1 
ili - lıtiyak - Göresi 
Müıtak olmak - Göresi gelmek, 

ı göresimek. 

l
i ÖRNEKLER: 1 - özlem ve gö

resilerJe size saygılarımı sunarım· 

i 2 - Sizi göresim geldi. 
İ iV - Zühul etmek - Unutsamak 

Iİ z;;~E;~~::a bağışlanabilir, 
savsa (ihmal) hoş görülemez. 

V - Emanet - inam. 
i Emanet etmek - lnamlamak 

ORNEK: Atatürk'ün gençliğe en 
büyük inamı, Cümuriyettir. 

SAÇ BOYALARI 
Kanzok Erıanesi müstahzarlarından 

Saçların sabit ve tabii renklerini ia
de eder. Kumral ve s iyah renkler de 
tertip edilmiştir. Ter ve yıkanmakla 

dahi çıkmaz. Daima sabit kalır. Yegl
ne zarars•ı ve Rıhhi saç boyalarıdır. 

4,6 x 6 ika Bebe 
Objektif 1: 4,5 Zaiı teaar 
Çok kullanışlı, kullamlmıştır. 

Alış flati 80 liradır .. 
3 nikel cam fqist. fflmpak p§lsı 

ve çantasfyle beraber 30 liraya ve
rilecektir. Ayrıca Herbfri 2 şer lira kır 
metinde olan 9 cam pşisl daha mev
cuttur. lstiyenlere bu şqller 12 11· 
raya verilir. 
müracaat yeri Ankara caddeıi 

(Vakıt Kitaphanesi) dir. 

ZAYi 

148148 numaralı cüzdan ile 
BeyotJu tapu müdürlüiünden al • 
makta olduium maqnna mahauı 
berat kiğıdmıı zayi ettim. Hük • 
mü yoktur. 
Aydın adliye müfettiş nıuavini 

Yasef Selami 141 
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Büyük bir apartıman 
dairesi kirahktır 

l/fUllarda bu kelimelerin Oımanlı . Kabatqta, Sed üstünde <.,.üruluulu Mahmud Pqa apartımenınd3 
Not: Gazetemize gönderUecek 1 

calan kullamlmamaaını rica ede . ~k büyük bir daire kirahkt.r. 1- ·yat, ucuzdur. Manzara güzeldir ! 

rü. !I 1 ramvay istasyonuna Bcyoö:una çarııya yakınlık M"k 1 biı 
H••••••••• ... •••••••••••••eeMeaaH•H•••M•••H• ... •H=ı I D ••• U emJDe 

banyo dairesi ... 
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Kebaplarınızı, pasta ve çöreklerinizi ve ıair lezzetli yemekleriniz 
için koku ve dumandan ari 

Elektrik Fırınını 
KULLANINIZ. 

Harareti daimi ve arzuya göre ayarı kabildir. Tip ve cinsine gö-

re hütün fırınların fiyatlarında ml.ihim tenzilat vardır. 
Elektrik fırını alan her müıteriye hususi tenzilatlı tarife tatbik 

edilir. 
Satıı ınağazalanndan tafsilat isteyiniz . 

Taksimdeki sergiyi ziyaret ediniz. 

Cnlü best:ekAr -----1111 
Sadeddin Kaynak Gecesi 

3 temmuz çaı.,•m ba aı.şamı Harbiyede Belvü bahçesinde 

Telefon: 49091 

1 oeuıet ~emirvoııarı ue limanları isletme Umum i~aresi ilBnları 

"Gençlik Tılsımı .. 
SEKSÜLIN 

Eger iktldarsızhktan şlkayetci 
iseniz, eger birçok ilaçlar 
ahpta hiç birinden fayda 
görmedlnlzse size son bir 
TECRÜBE tavsiye edeceğiz. 

SALIPAZAR MACAZASI 
Salıpazarı, Necatibey caddesi No. 49 - 436, Tel: 44963 

METRO HAN 
Tünel Meydanı, Be) oğlu Telefon : 4-1800 

ELEKTRiK EVi: 
Beyazıt Mürekkepçilc r caddesi. Telefon : 24378 

KADIKÖY: 
1\luvakkıthane cadde si, Telefon: 60790 

BOYOKADA: 
23 Nisan caddesi Telefon: 56-128 

OSKODAR: 
Şirketi Hayriye iske Jcsi. Telef on: 60312 

Muhammen bedeli 35282 lira _,.mı muntelif eb'atta meıe kereste 
12 Temmuz 1935 cuma günü ıaat 15,30 da kapalı zarf usuliyle An. 
karada idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 
2646,15 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları. 

kanunun 4 üncü maddesi mucibince ite girmeğe kanuni manileri bu. 
lunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ka 

dar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 

SEKS Ü L i N kullanınız. 
Bu şayanı hayret ilaç, terkibindeki 

;·Kam, Sinirleri, Beyini ihya 
edicl"imsurfar sayes.inde iki kelime ile 

~ . . 

GENÇLiGIN TILSIMI dır 
KUTUSU 200 Kl'f-

Bayan Semahat 6zdenses 
No. 270048 Hicaz ıarkı • Bir ince belin 

Uıak ıafk · Hill yanıyor 

Bayan Mahmure Handan 
:l700SO Rumba • Denizlerde dola91r 

Aman GB.ıel Maçkalı 

Şirketi Hayriyeden : 
Bu ite ait ıartnameler 175 ku ruf mukabilinde Ankara, Eskitehir 

ve Hayderpaıa veznelerinde satılmaktadır. (3556) 

BfŞIR KEMAL · MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi Boiaziçi vapurlarına mahsus yaz tarif esi Temmuzun birinci 

Pazarteai sabahından iti haren tatbik olunacaktır. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Almanca ders 
Tecrübeli bir Alman muallim 

tarafından ehven fiyatla Alman· 
ca matematik, iıtonografi, ve H· 
san dersleri verilmektedir. lstiyen 

lerin idarehanemizde F. F. rumu· 

Bel soğukluğu ve Frengi'ye 
Yakalanmamak için en iyi çare, 21 senedenberi bu hastalıkların tedavi· 

siyle nfraşan Dr. A.KUTIEL'in tertip ettiği (NEOPROTEKTJN) ilacıdır. 

Yakında piyasaya ~ıkan1acaktır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. zile müracaatlan. 135 Eskişehir belediye riyasetinden 

19.cu tertip 3.cü keşide 11 1 emmuzdadır 
Büyük ikramiye: 50.000 Liradır or. A · Kutiel 

Hey'eti fenniye için lüzumu olan Hüstav Hayde veya bu evsafta 
diğer bir markayı havi bir aded takimetre ileti 12 - 7 - 935 Cu
ma günü ilıale edilmek üzere pazarlıkla eksiltmeye konulmuıtur. 

... f 'T': 

Ayrıca: 20.000, 12.000, 1-0.000 rra lıkikramiye
lerle ( 20.000 ) liralık mükafat vardır •.. 

Karaköy Topçular caddesi No. 33 leteklilerin o gün saat 15 de 22liralık teminat akçesile birlikte be-
ı;diye Encümenine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. "3613,. 
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Kardinalların hatta Papanın üs
tilnde ve onlardan daha kuvvetli 
bir tef vardır. 

Monklar büyük bir hayret ve 
korku ile: 

-Ne vardır? diye sordu. 
Çiinkü müthiı bir ıırrı öğrene· 

ceğini zannediyordu. 

Loyola: 
- Biz varız! dedi. 
- Biz mi? .• 
- Biz .• Yani dinin ukerleri. 

ha tarikatı, Jezvit Cemiyeti Kral
ların, imparatorların ve hatti Pa· 
pamn bile baı eğdiği muhteıern 

birlik .. 
Loyola, söylediği sözlerin ~u · 

sule ıetirdiği tesiri görmek iıti· 
yormut gibi dikkatle Monklara ba 
kıy ordu. 

Monklar eğildi. 
Titrek bir seale: 

- Peder kabul etmit olduiu· 
nuz mukaddea vazifenin kuvvet 
ve ıiddetini timdi anlıyorum, de 
'..J• 
aı. 

Loyala gülümsedi. 
Senerilere, fakirlere kartı son 

Clerece gaddar ve merhametsiz O· 

lan polis müdürünün hatin ruhu 
onun elinde bir balmumu parçası 
gibi yumuıuyor, istediği tekle gİ· 
riyordu. 

- Oğlum, dileklerinizi kabul 
edeceğim. lyileıince hemen "tiraf 
1umm dinliyerek size tarikatı · 
mrzm kaidelerini telkin edeceğim. 
Bu ıuretle cemiyetimize dahil ol· 
mut olacaksınız. Yalnız demin de 

söylediğim gibi bunlar gizli kal· 
malıdır. Herkes hatta Birinci 
F ransuva bile sizi Kralın polis mü. 
dürü olarak bilmelidir. Fakat be
nim indimde Jezvit cemiyetinin 
bir azası ve Cenabıhakkın indin· 
de ahiret saadetine hak kazanan 
bir kulsunuz. 

- Dine, kiliseye, intisap edece
iim muhtetem cemiyete ne ıuretle 
hizmet edebileceğim? 

- Sizi tetkik ettim. Hakiki iti· 
kadınızı, zekanızı, sağlam iman ı• 

nızı gördüm. En nazik, en tehli· 
keli, en ıerefli vazifeyi sizin için 
ıaldadnn. Siz dütman yanında va· 
zife gören güzide bir askerimiz o• 
lacaksınız •. 

Monklar hayretle: 

- Dütman mı? dedi. 
- Sizi, Fransa Kralını gözetle-

meie memur ediyorum. Oğlum 
maksadımı iyice anlayınız. Yakın· 
da Franıayı terkedeceğim. Halbu· 
ki bu güzel memleketin kader yo· 
lunda ne tarafa doğru sürüklendi· 
ğini her zaman bilmek isterim. 
Krala nasihat vererk kendinizi 

sakın belli etmeyiniz!. Bu benim 
vazifemdir. Fakat gayretiniz, sai· 
lam itikadınız, sayesinde yalnıı 

Kralın ne dütündüğünü ne yaptı
ğını değil, ne yapmak iıtediğini 
de öğreneceğim. 

Monklar bir fey söylemeden 
dinliyordu. 

(oyolanın teklif ettiği casuslu!l 
vazifesi onu hiç korkutmuyordu. 

Bu adam istirap çekiyordu. 
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La Mahü bu sözleri dikkatle 
dinlemitti. 

Düteain doğru söylediğine ka
naat getirdi. 

Soğuk kanlılıkla: 
- Ne yapacak mıtnn diye ıor

du. 
- Evveli bu geceki vak',!ltıı 

nasıl geçtiğini bana anlatmahsı· 
nız !.. 

Yalan taylemeğe hiç bir ıeoep 
olmadığı için lö Mahü geceki vak
ayı tamamen anlattı. 

Sözünü bitirirken de: 
- Düıes dö F ontenblöyü gör-

4ıüiüm zaman aize haber vermek· 
liğim llzımdı. Fakat Madam, u
zun zamandanberi çok parastz· 
dım, dedi. 

- Evet, Kral ıizi çok zengine
aebllirdi. lıte size gücenmediğimi 
tekrarlıyorum. Siz bir vasıtasmız. 
Hizmetinizden dolayı çok ı>ara 
vererek sadakatinizi temin etme\c 
benim vazifemdi. 

- O ... Madam .. Gene paradRn 
konuıuyorsunuz .• 

- Demek ki istediğimi yapma
ğa razı oldunuz. Tabii namueluca 
bir ücret karıılığında •. 

• - Bin ekü demiıtiniz, değil 
mı? 

- Evet.. 
-Emrinize Jiazrrım. Mesele ne-

·..ı· ? 
uır. 

- Küçük Düıeai yeniden 
geçirmek! 

- Güç bir it Madam .• 

ele 

- Adam sen de.. Güzel bir 

plan kurdum. Sizin düıünmeniz 

değil yapmanız lazım. 

- Evet, iyi bir alet gibi .. Bu:ıa 
da razıyım. 

- Pek ala .. O halde bugün öğle 
vakti bana geliniz .. Kral saat Hd· 
de Luvr'u terkediyor. Bütün saray 
halkı Fontenblöye gidiyor. Ben 
de bu aradayım .. 

- Ben saraydaki karakolumda 
kalacağım. 

- Bu hususta merak etmeyiniz ..• 
istenilen zamanda Fontenblöye 
gelmeniz için lazım gelen emr; a· 
lacaksmız. Bunun için de İcab ~ 
den §eyleri yaptım. 

Düıes tafsilata giriıtikçe Ma.,· 
hünün itimadı çoğalıyordu. 

- Madam, öğle vakti yanınıza 
geleceğim. 

Dütes ayağa kalkarak: 
- Evet, konuımak için iki ıut 

az bir zaman değildir, cevabını 
verdi. 

El çantasını karıtlırarak ince 
ipekten itlenmiı bir kese çıkarıp 
Mahüye uzattı. Ve tabii bir settle:· 

- Alınız, itte size pey akçesi •• 
dedi. 

Ale lö Mahü iki büklüm o1ara1' 
keseyi alrp elinde sıldl . 

Ayni zamanda bir çığlık ko-
pardı. 

Galiba kesede bir toplu iğne 

vardı. 
Ve bu toplu iğne de onun eline 

J>atmııtı. 
Düıeı kapıya doğru giderken 
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sanki Mahünün kopardığı çığltğı 
ititmemit gibi: 

- Oile vakti ha! .. Sakın unut
mayınız! dedi. 

- Tam öğle vakti geleceğlme 

emin olabilirsiniz Madıım .. 
Dütes dıtarıya çıktı. 
Mahü, onun uzaklatması 1Çin 

bir kaç dakika kadar bekledi. 
- iyi bir İf •. Bu cömerd Düıes 

zannettiğim derecde zalim dcğ;J . 

mit. Bana ihtiyacı olduğu bes~e'
li. Acaba zengin olacak mıyım? 

Neyse .. Bakalım kesede ne var? 
Mahü böyle söylenerek az ev

vel ocağın üzerine bırakmıt ol
duğu keseyi alınca bir daha hay
kırdı. 

Bir küfürle karıtık olarak: 
- Mel'un İğne •. Toplu iğnele

rini ötede beride unutan kadınla
rın canını ıeytan alım! diye ho· 
murdandı. 

Keseyi açtı .. 
içindeki altın değildi. 
Yedi sekiz sivri iğne ucu çı

kan küçük bir· İğne yastığıydı. 
Lö Mahü mosmor kesilerek: 

- Ah hain!.. Beni zehirledi. 
Fakat vay onun haline .. Ölmeden 
evvel intikamımı alacağım. 

Dedi ve kapıya doğru gitmek 
istedi. 

Fakat alnından buz gibi bh· 
ter akarak, ditleri bir mengene 
!ibi sıkııarak birdenbire durdu. 

!trafmcialri eıya d3nmeie bat
ladı.. G3zleri karardı. 

Dizlerinin üzerine düştü, 
Sonra yere yığddı. Bir aaniy-! 

kadar tırnaklarıyle dötemeyi tır
maladı. Sonra ebediyen hareket ~ 
siz kaldı. 

• •• 
Talihsiz lö Mahünün can çe· 

kittiği ve hayatında ilk defa ola
rak kavuıtuğu bin eküyü eline al
madan dünyaya veda ettiği sırad ~ 

Monklar da bir yatakta inliyen 
Loyolanın odasına giriyordu. 

Polis müdürü Kralın alaylı 
sözlerini bili. hazmedemer .. : ~ t i. 
Bir hükümdarın gözünden düt· 
mek o zamanlar büyük bir f eli.
ketti. 

Loyola Monklaruı geldiğj.d gÖ· 
rünce gözlerinde bir sevinç ıtriı 
parladı. 

Monklar, yatağın ucuna otu· 
rarak: 

- Peder, artık tamamen kara· 
rımı verdim. Nasihatleriniz, tel
kinleriniz beni irtad etti. MesihiTJ 

tan ve ferefinin. yükselmesi ve di
nin ebediliği için kurmuf oldu.ğu-

nuz Jezvit cemiyetine gireceğim1 
dedi. 

Loyola bir nefeste: 

- Çok iyi oğlum! cevabım ver· 
Cli. 

- Dünyadan el çekeceğim. i
hanet ve yalan çamuru ile kirli 
sarayı terkedeceğim. Belki bir ma. 
nastıra kapanarak teselli bulu .. 
rum. Herhalde vakit geçirmeden 
bir manastıra kapanmak İ•terim. 

- Hayır ... . 

- Ne aöylüyorıunuz peder? 
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Papaz kesik kesik: 
- Bir manastıra girmemeniz~ 

söylüyorum, dedi. 
- Bana halbuki bu fikri veren 

sizdiniz. 
- Hayır, size Jezvit cemhetin~ 

girmeği tavsiye ettim. Fakat ma 
nastıra giriniz demedim. Suayd" 
kalmanız lazımdır. 

- Ayni zamanda hem poliı 

müdürü hem de Jezvit cemiyetine 
mensup olabilir miyim? 

-Evet .. 

Monklar saf bir adam değild;. 
Heyecan ve hayretini saklamasr . 
nı bilirdi. Bununla beraber bu ıe· 
fer tamamen hayrete kapılruııtı. 

- Fikrinizi anlatınız peder, de 
di. 

Sonra sanki Loyolayı gücendir· 
mek istemiyormuı gibi ili.ve etti

- Eğer yorulmazsanız lutfen 
maneviyatın ruhu ve vicdanı ay 
dınlatan ışığıyle. beni irtad ediniz 

Loyola inler gibi bir sesle: 
- Oğlum, yorgunum. Lakin 

mademki bir ruhun selameti için 
söylemekliğim lazımgeliyor, Ce
nabıhak bana kuvvet verecektir. 
Size timdi ıöyliyeceğim 'özleri 
ancak bana çok yakın olan mürid 
lerime, kurduğum tarikatın esası
nı ben öldükten sonra devam et
tireceklere söyledim, dedi. 

Hiç bir §eyden korkmıyan 
Monklar bu adama kartı tuhaf 
bir çekingenlik duyuyordu. 

Loyola tekrar söze batladı: 
- . Oğlum, Cenabıhakka \•e Hi· 

ristiyan dinine hizmet etmek iki 
türlü olur. En kolayı birincisidir. 
Dünyayı dolaıarak onun uğruna 

mücadele edecek yerde bir manaı
bra kapanmak. Bunu korkaklar 

yaparlar. Bunlar gerçi hazan pek 
yüksek derecelerde eriıebilirlerse 
de çok zaman yüreği çürük in
sanlardır. ikinci yol iıe sağlam 
kalpli, zeki, gözü pek kimseler i
çindir. Oğlum. Bir ketit bir asker-

dir. Meaihin askeridir. Onun için 
bu ikinci yol, gene bütün diğer in· 
sanlar gibi yafayarak, onlar gihl 
hayat geçirerek ayni zamanda bü· 
tün hareketlerini, dütüncelerini, 
kuvvetini, zekasını bir maksada: 
Meaihin tanını yükseltmeğe . dinin 
kudıiyetini ebedileıtirmeğıe vak4 
fetmektir. 

-Fakat peder, bu ibadet usulü ... 

- Sözümü kesmeyiniz. maksa• 
dımı iyice anlamadığınızı g~rüyo .. 
rum. Evveli size sormak isterim. 
Dinden maksad. ne olduğum.ı bili
yor musunuz? 

- Din, papazlarımızın idare 
ettikleri sağlam itikadlıları doğru 
yola götüren manevi bir kuvvettir. 
Papazlardan daha büyük olan 
Peakapos ve kardinallar vat. Son
ra da bunların en büyüğü, ayağı 

yere tacı göğe dokunan Papa ge · 
lir. Yanılmıyorsam itte din bu~ 

dur. 

- Kısmen doğru söylediniz. 
Avam için din ve kilise budur. Fa· 
kat oğlum siz avamdan değilsiniz. 
~ikin papazların, Peskaposların, 

• 


