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Habeşistan hudutlarında 
kanlı çarpışmalar başladı 
Hart ı ı önüne geçilemiyecek Müthiş bir kan davası 
ingilizler bundan korkuyor _ 

. Bugün Galatada 

arşaflı bir kadın 
Sekiz el ateş ederek bir sabıkalıyı vurdu 

Böylelikle on beş sene evvel öldürülen babasiyle 
kardeşinil"' intika- -

Huduttaki Habet kalelerinden biri mını aldı 

ltalqanlardan 30 
Habeş/erden 10 ölü var 

Bu ıabah ıaat 6,20 de ıehri· 

mizde miıli görülmemit bir cina· 
yet olmuıtur. Biri 1,5 yaıında ol· 
mak üzere dört çocuk a=ıaıı 35 
yatlarında çarıaflı bir kadın, İn· 
tikam mabadiyle bir adamı cad
de ortaıında tabanca ile 8 ye· 
rinden vurmuıtur. 

" 
Habet • ltalyaıı anlaımamazlı 

tını ~ık feci bir dereceye sokan ve 
lttı!c 'bundan aonra harbin önün~ 
teçilmez bir f e]aket haJine gelme • 
•ine sebebiyet veren yeni hadise 
l~r olmuştur. 

Roma, 4 (Huıuıi) - 31 Mayıı; 

günü müsellah Habeıli bir grup 
Dankali sahasında yerli latlyan 
jandarmalarından mürekkep bir 
lcüçük gruba hücum etmiştir. 

30 yerli ltalyan öldürülmi' ştür . 
Habetliler binlerce hayvan alıp 

kaçmıılardır. 
Mahalli kumandan ihtiyat ted. · 

:····················································::-.-::-:. il .1. k b• .: birlerialmııtrr. 

Bir muharririmiz vak'a yerine 
giderek tahkikat yapmıf, vak'ayı 

gözleriyle gören ve itilenlerden 
köfteci Talip, manav Aziz ve Yeni 
liae talebelerinden Ali ve diğer 

(Devamı 2 ncide) 
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U g U mek tecrübeıinde bulunmuılardır. 
cekilivor 

Veni kabineye 
kimler girecek 

Önce verilen haberlere göre, 
bugün İngiliz kabinesinin ç.~kile" 
ii gündür. 

i" eni kabinenin listesini cuma 
ti.inü Baldvin hazırlayıp bildire . 
tektir. 

Haber: - Şimdiki halde yeni 
kurulacak kabinede, dıt bakanlı
tı en çok söz götüren yerdir . Bu
~Ya İngilizlerin genç d\p:omatı 

denin getirileceği söyleniyor. 

s· Eden, eğer tim.diki dıt bakan. 
_ır Con Simon çekilirse gelecek· 

tır. Fakat Edenin gençliği, bu 

Beyaz sarıklı oldukları için hal · 
-·--..,. -A--..1~ -•-•L. ii••rA-
kendilerİne Dubab denen yerli 
müalüman İtalyan askerlerinden 
b. " b ı "d ' . ır grup, un ara ur.,, emrı 

( lHl'anıı 2 incide) 

Vasıf Çınarı 
nasll kaybettik 
Merhumun cenazesi 
bir Sovyet harp ge-

mlsly le gelecek 

AnkarayeuJitti l 
Bir müddettenberi ıehrimizde 

bulunan Atatürk dün akpm hu -
ıusi trenle Ankara ya dönmüflür. 
Kendisine A vrupadan dönen dıı 
itleri bakanı Tevfik Rüttii Araı 
ve maiyeti erkanı refakat etmek -
tedir. 

Atatürkün Ankarada henüz iti
matnameıini vermemit olan bir j . 
ki elçiyi kabul edeceği, sonra tek· 
rar tehrimize ve Yalovaya ıeref 
vereceği haber veriliyor. 

Büyük Şef, istasyonda kalaba. 
hk bir kütle tarafından uğurlan -
mıt, vali, lstanbul kumandam. 
Parti ba9kanı kendisine vilayet 
hududuna kadar refakat etmiıler
dir. ltteyki için bir mahzur sayılıyo!". 

punkü bir politikacı için lngiliz 
~kınıına göre, yetiımi, olmak G ö r i n g 
vl\c.k 40 yaımda mümkündür 

e bundan on sene ıonra•ına ka Perşembe gftnll 
~"r da kendisine genç gözil~ ba- Belgrada gidiyor 
drlıyor. Eden bugün 37 yaımda · Belgrad, 4 (A.A.) - Buıün 
tt. Gelecek ayın 12 sinde 38 Dalmaçya kıyılarında bulunan B. 

~'tına girecektir. Dıı bakbnlığ ı, Göring, bazı ileri gelenlerle görüı· 
'!bakanlıktan sonra gelen en V ani Çınar mek üzere 6 Haziranda Belgrada 

"'-------~~(_D_ev_a_rn_ı_2~n_cı_·a_e_)~~~~~-Y-az_ı_••_2~in_c_i_•a_y_ı_ıa_J_a ____ g_id_ec_e_k_t_ir_. ____ ~~----~-

l 
Tayyare ianesi vermek için 

stanbuldaki 250.000 esnaf 
üç kısma ayrılacak 

Belüci•tanda fGf fGf Ü•tünde kaim ıyan Ketta fehrinden iki manzara 

Orta Asya zelzelesıne dair tafsilat 

Kapıların çerçevesi 
altına sığınanlar 
kurtulabilmiş 

Vahşi kabileler, yıkılan şehir
leri yağma ediyor 

Oç gün evvel BelGciıtanda vu -
kua ıelen ve yirmi bin kqiyi öldü -
ren zelzele hakkında bu ıabah ıe 
len lngiliz gazeteleri büyük tafıi • 
lat veriyor. 

Zelzele eınuında 44 lngiliz tay· 
yarecisi de ölmiiftür. Yıkılan tay· 
yare karargahının enkazı arasında 
daha 20 - 30 kadarı kayıptır. lnıi
liz tebaası siviller de ölmiiftür 
Bunların aayııı 11 dir. Altı tanesi 
çocuktur bir tanesi yeni gelindir. 
Bu genç kız iki hafta önce evlen .. 
mek üzere zelzelelerin olduiu 
Ketta ıehrine gitmit ve ölmüttür 

Kendisiyle beraber )'eni kocası 
Te annesi de ölmiiftür. 

Zelzelenin olduiu Ketta ,eh · 
rindeki bütün poliı kuvveti İngiliz 
komiserleriyle birlikte öhnüıtür. 

Ketta ıehri BelGciıtanm lngi • 
lizler elinde olan kısmındadır. 
Hindiıtanın timali tarki hududu • 
na yakındır. 

Zelzele yerine doktorlar, hasta · 
bakıcılar, yıiınta yardımcılar gi -
diyor .. Beluciıtanm bu kısmı b ir 
mezarlıkla dötenmittir. Zelzele 
sece herkes uyurken olmuflur. llk 

aaraıntıda, bütün binalar uyuyan 
halkm üzerine yıkılmııtır. Ka· 
çabilme fıraatmı bulanların da 

dökülen, düıen tatlardan vücutları 
delik deıiktir. 

(Devamı 2 ncide) 

~! 
Seged takımı 
bugün geldi 
Macar sporcular 

Unttmttzdekl hafta 
iki maç yapacaklar 

Önümüzdeki hafta Galataaa ... 
ray - Betiktaı ve Fener - Gü· 
Def karıtık (muhtelit) takımlarile 

iki maç yapacak olan Macaristan 
profesyonel liki dördüncüıü Se -

ged takımı, buıün saat 11,30 dil, 
Romanya bandıralı Köıtence va • 
purile tehrimize gelmiıtir. 

Macar sporcular 14 kitidir. 
(DelJfUIU Z incide) 
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Müthiş bir kan 
da.vası 

(Baştaralı 1 incide) 
bir çoJ< kimselerle görüşmüştür. 

Aldığı notlara nazaran bu kanlı 
vaka şöyle cereyan etmiştir: 

Arapcamii, Demir çıkmaz .so· 
kağında 8 numarada, T opanede 
AEG şirketinde Bitlisli H~eyin 
ile karısı, Gülizar ve 4 çocuğu o
tur:::naktadır. Çocuklarının hepsj 
erkek olup biri 15, biri8, biri 4, ve 
birisi 1 ,5 yaıındadır. 

Gülbar komşularına mütema· 
diyen memleketinde babasım ve 
kardeşlerini kesen Kazım isminde 
bi:r adamdan bahseder. Ve zaman 
zaman babası ve kardeşleri için 
ağlarmış. Kazım Bitliste bu kan
lı cinayetleri işledikten sonra 15 
:>e:!le hapse mahkum olmuştu. Fa· 
kat aradan 15 sene geçtiğinden 
gcç:mlerde hapisten çık:nııt, ve 
doğruca lstanbula gelmiştir. 

Kazımın lstanbula geldiğinj 

geren hem§erilerinden biri Güli· 
zara bunu haber vermi§. Gülizar 
da babasiyle l<ardeşlerini kıtır kı· 
tır keaen bu adamı öldürmeğe an· 
diçmiştir. 

Bunun için evvela ~ocuı Hü. 
seyine bir kaç defa gidip Kazmıı 
bularak vurmasını böylece baba· 
siyle kardeşlerinin intikammı aJ. 
me.smı söylemişse de kocaaı karı
smın bu sözlerine aldırmamı§, ve 
bu • fikirlerinden vazgeçmesini 
taniye etmiştir. 

Fakat Gülizar koca.sının naıi· 
hatlerine al·dmnamıt ve babaam· 
dan kalma bir tabanca ile Kazı· 
mın yolunu lbeklemeğe baılamıı· 
tır. 

ıB:mun için bu sabah da aaat 
3 Jt~ .. ~alkarak iSİyah bir çarıaf 
gi!7.1':.J İi, tabancayı koynuna soka· 
rn!c Çeşmemeydanı caddesinde 
Y ~~il direk hamamı önünde kena· 
ra oturarak Kazımın geçmesini 
beklemiştir. 

Saat tam 6,20 de Kazım ya· 
m nt1u kim olduğu hen.üz anl<4ıla· 
u. ı -~;:ı bir arkadaııyle birlikte . 
K~:ıaköy istikametinden görün
Mi:.;fttir. Gülizar bu esnada yüzü
nü örtmüş olduğundan Kazım 
kendi.sini tanımamış, ve önünden 
geçmiştir. 

Tam hamamın önüne vardığı 
zaman Gülizar cı.yağa kalkmış ve 
koynundan çıkardığı tabanca ile 
K&21mın arkasından ateş etmeğe 
ba:)lamıştır. 

Kazım ilk kurşunu yer yemez 
kanlar içinde yere yuvarlanmış 

ve ~ırpmmağa başlamıı, bunu gö· 
ren arkadaşı - da kendisini bırakıp 
kaçmıştır. 

Bu esnada karşıdaki çaycıda 
çay içmekte olan köfteci Talip ta
banca sesini işitir ititmez dön
müş, ve kadını tutmak istemişse 

de kadın: 

- Sokulma yp.nmıa, ben vur· 
dum ! diye haykırmı§, bir taraftan 
da tabancasını yerde kıvranmak
ta olan K;aznnın üstüne botalt
makta devanı etmiştir. 

Kurşunlann hepsi isabet et· 
miştir. Birincisi belinden girerek 
göbeğinden çııkmış, ikincisi srr
tından grerek ~ol me.mesi üstün· 

den çı:kmış, üçüncüsü avucunu 
delmiş, diğer ikisi de Kazımın ha· 

caklarını delmiştir. Bu suretle 
Kazım tam 8 yerinden yara a]. 
iiirştno. 

Ta\aneamn kurşunlan bittik· 
ten tona Taliple diğer birisi ve 
bir polis memunı kadım tutmuş
lar ve Kazımı da Y.arı ölü bir :hal-

de Sen Jorj hastan.esine k:a1dır· 

mı§lardır. 

Gülizar karakolda cinayetini 
tamamiyle itiraf etmiştir • . Sen 
Jorj hastanesine kaldırılan Kazı· 
ma da derhal a,meliyat yapılD11§· 
tır. Yarası çok ağır ve hayatı teh
likededir. 

Bu suretle bedbaht kadın hem 
kendi hayatını, hem Kizımm ha
yatını mahvetmiş, lhem de en kü
çüğü 1,5 yaşında olan dört çocu· 
ğunu öksüz bırakmıştır. 

Koyun bahçeye gl~dl 
diye clnayetl 

Dün gece de saat dokuzda 
Hürriyetiebediye tepesinde bir 
cinayet olmuş, Mehmed Meno İs· 
minde yirmi yaşında bir genç So
tiri isminde bir çobam av tüfeği 
ile vurarak öldürmü§tür. 

Cinayete aebep Sotirinin otlat
tığı koyunlardan birinin Mehme
din bahçesine girmesidir. Buna 
hiddetlenen Meno, Sotirinin başı· 
na av tüfeğiyle üç defa ateı et· 
miştir. 

Cinayeti haber alan jandar· 
malar derhal vak'a yerine koş
muşlar, ve Meno'yu yakalamış

lardır. Katil cinayetini itiraf et
miştir. 

Müddeiumumilik tahkikata el 
ltoymU§tur. 

Orta Asyadaki 
zelzele · 

(BQftarafı 1 ncide) 
Kurtulan pek nadir kimselerin 

ibu, mucize nevinden kurtulu§l.\ 
şöyle olmuıtur. Önce lambalarm 
salladığını görmüşler ve bütün ai· 
fer halkı toplanarak kapının 

çerçevesi albna fırlamışlardır. 
Bina, hemen arkalarından yıkıl· 

mıştır. Bina yıkıldığı halde kapı • 
ların çerçeveleri kalmıştır. Ve ora
lara sığınanlar kurtulabilmişler · 
dir. 

1934 yılı 15 İkinci Kanununda 
Hindistanda bir zelzele daha ol· 
muş ve Biharda on iki şehir yıkıl· 
mıştı. O zamanki ·büyük felaketi 
hatırlayanlar, arziyat bilginlerinin 
"tefe'ül,, kabi'linden !U &Özünü de 
hatırlamaktadır. 

O zaman bir bilgin demişti ki: 
usunun gibi bir kaç felaketin da .. 
ha olması beklenebilir. Çünkü ar· 
zın çok derinlerinde büyük ahenk
sizlikler kendini gösteriyor.,, 

Son zelzele Ketta §ehrinden 
başka diğer şeıhirleri de yıkınıttır. 
Maatung tehri uıtura ile tıraı e · 
dilmişe dönmüttür. :Ahalinin çoğu 
kendi evlerinin enkazı altında öl
ınüttür. 

Kelat tehri, arı peteği gibi yer 
yer çukur ve cesetle doludur. Ta§ 
ütün de taş kalmamıthr. 
Şikarpur ve Lakarna tehirle • 

rinde çocuklarını kapıp kaçabilen 
ana ve babalar mer' atara "Ram! 
Ram!,, diye çığlıklar . kopararak 
koşmuşlardır. ''Ram!,, Hindu 
alihlerinden (Rama) nm adıdu 

h:ıgiliz gazeteleri, zelzele Hra · 

sında ölen 44 İngiliz tayayrecisi · 
nin adlarını liste halinde neşret • 
ınektedirler. 

Son gelen ha.berlere göre sarım 
tdar 1hala devam etmektedir. Zayi
atın 40000 olduğu da yazılmakta • 
dır. 

ilk sarsmtıdan sonr·a tamir edi 
len telefon ve telgraf hatları yeni ~ 
den koptuğu i~in muhabere kesil· 
miştir. Dağlarda yaşayan ıarı 
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Habeşistan hu- Esnafın ve 
dudunda kanlı · · 

zenginlerin 
verdiği ianeler çarpışmalar tayyareye 

( Baştarafı 1 ncide) 
vermişlerse de dinletememişler , 
bunun üzerine ateş ederek 10 Ha. 
beşliyi oldürmüşlerdir. 

Habeşi standa 
hastalanan 

italyanlar 

Hava tehli -
kesini biten ü -

yeler günden ~.f 
gü~e çoğll.lıyor. f~ 

hattına bağlıdır. Hatta yetin: yıar· 
du yapmak için Üsküdard-s 11Jdı -
ğım korulukta yapacağım teeisa -
tı da vaziyetin inki§afına b~ralc ~ 
tım. ı 

Erzurum hattını yed;, seki~ 

Roma, 4 (Hususi) - Ha.beşis · 
tandaki İtalyanlar arasında ma -
larya ıalgın halindedir. 329 hasta 
ameleMeainya getirilmiştir. 

Habeşliler ingiliz 
mandasını mı 

istiyor? 

milyon lira tenzilatla aldım. Bu l' 
şe 48 milyon lira bağladım. Be • 
nim de memleket müdafaaeı içi1l 
dütündüğüm var tabii •. Faka.1 fİrl'' 
dilik bir şey söyliyemem.,, 

Tayyareye 4000 Esnaf ne vereceK? 
lira veren Bay 

Hayri lıtanbuldaki bütün esnaf ku• 

Bır çok yurt . ~; 
taşlar da büyük f 
mikyasta teber -
rülerde hu1uriu . 
yorlar. Sirkecide 
Mühürdar 
zade hanında 
Nur kalem tir -
keti müdürü Nu
ri 25,000, ayn; 
h1Lllda mühendi9 

Roma, 31 - lta~ya.n - İngiliz 
gazeteleri ara•mdaki münakaş.:ı 

devam etmektedir. Yazılanlara 
nazaran, Ha.beşliler, 20 sene müd ··· 
detle İngilizlerin himayesine gir · 
meği istemişlerdir. Fakat, Haıbeş. 
liler, bunu tekzip ediyorlar. 

Londra, muharebe 
olacağından 
endişede 

Londra, 4 (A.A.) - Habeıista
nm İtalyaya karıı bir salgın yap· 
tığı hakkında Romadan gelen ha
berler, büyük bir kaygu uyandır . 
mıştır. 

ve müteahhit Hayri 4000 lira v~r 
mitlerdir. 

Türk kömür madenleri Anonim 
ıirketi 1000, Antalya nakliyatı u
mumiye §İrketi 500 lira vetmiılet"· 
dir. 

200.000 liralık te
berru doğru değil 

Bu sabahki Cümhuriyet gazete· 
si hava müdafaası için Tayyare 
Cemiyetine 120 bin lira veren Ab
dürrahman Nacinin kardeşi Nu · 
rinin 200,000 lira verdiğini yazı -

yordu: Bu sabah Nuri ile gfüüştük 
iki yüz bin lira verdğii haberi et
rafında dedi ki: 

ltalyan hükumetinin, bu hadise. ''- Ciimhuriyet gazet~sinde 
yi Cenevredeki hakem komitesi - 200,000 lira verdiğim hakkmdak' 
nin yetkesinden (salahiyetirden).,. haber doğru değildir. Ben böyle 
dıtan ıaymasmdan ve süel bir bir teberrüde bulunmadım. Göniil 
müdahaleye girişmekte kendi ken- isterdi ki bu savaşta benim de 
dini haklı görmeainden korkulu • geniş mikyasta İ§tirakim bulun · 
yor~ sun. Sermayem ve kredim büyük 

Siyasal çevre '(muhit) dün akw tenzilatla aldığım Sıvas • Er:ıurum 

ıam, bu yeni hadisenin kotarılma· V f ç 
smı ya ualual komisyonuna, ya ası ınarı 
sınırları tahdit edecek olan komt- ' rr • • ~ • 
teye ve yalıut ki bca~ka bir yenl nasıl kaybctttk? 
kuruma yüklemek imki.nlar~nı gö_- Moskova, (A.A.) - Türkiy~ 
rütüyorlardı. büyük elçisi VaHf Çınarın ölüm ij 

Ancak bu çevrelerin , bu liu · hakkında çıkan bülten de denili • 
ıustaki umudlan zaiftir. Zi:ra or - yor ki: 
duyu kızıldeniz kıyılarında, bü • Vasıf Çınar 30 May11 akşam; 
tün yaz tutmanın Bay Muıo!ini i evinde birdenbire sancılanarak 
çin güç olacağını düşünüyor ve kuamağa başlamıştır. 
Romanın, bir an evvel süet harekd. Sabahleyin hastayı muayene e ·· 
ta geçmek kararını vermek iste • den profesör Fronzolot bağırsak· 
mesinden korkuyorlar. larm dUğümlenmiı ve Perituandc.ı 

lngl·ıı·z kabı·nesı· taharrüş olduğunu görmüştür. 
Bundan sonra yapılan konsol · 

tasyonda profesör Burdenko v-e 
Hertzen bulunmuı ve ayni teşhis~ 
koymuşlardır. Hastanın kurtulma
sı için yapılan bütün emekler boıa 
gitmİ§ ve bir Haziran sabahı hasta 
Krem1in hastahanesine kaldınl -

(Baştarafı 1 incide) 
mühim mevkilerden biri olduğu • 
na göre, Edenin bu mevkie geti
rilmesinin nasıl temin edileceğ; 
gerçekten merak edilecek bir me· 
sele halindedir. 

Loit Corcun kabineye girmes~ 

ihtimali şimdi zayıflamı§ görün · 
mektedir. 

vahşi kabileler yağma maksadiyl~ 
şehirlere İnmişlerdir. 

· Quetta, 4 (A.A.) - SanıJdığ<

na göre, Masting ve Kelat ahal\ 
sinin yüzde 8 ni sarsıntıda ölmü§w 
tür. 

Kabil, 4 (A.A.) - Dün J<;an
dahanda hafif bir sarsıntı duyu!. 
muştur. lnsanca kayıp yoktur. 
Şaman - Quetta demiryolunun 

Aboliıllabdan sonraki kısım yı -
kılmıştır. . 

Simla, 4 (A.A.) - Guetta şarı 
yıkıntılarının altında 20,000 ölü 
bulunduğu sanılmaktadır 5000 
yerlinin ölüleri çıkarılmış ve gö
mülınüştür. 

Rasathanemiz 
zelzele kaydetti 

Dün İstanbul rasathanesi sa· 
at on birden sonra merkezi lstan ~ 
buldan 3700 ki'lomet,:-e uzakta o "' 
lan yeni bir sarsıqtı kaydetmiştir . 
Bu sarsıntının Belucistanda oldu -
ğu tahmin edilmektedir. 

mıştır. 

O gün, o gece yapılan muhtelif 
kon&oltaıyonlarda kalbin birden· 
bire zayıflamaıı, tansiyonun dü, · 
mesi, idrarda teker bulunması 
doktorları Konaervntif ve ameli · 
yatsız bir tedaviye mecbur etmiş -
tir. 

Fakat bütün tedbirlerin boş.ı 

gitmesi en nihayet ameliyat yapıl· 
maSina mecburiyet göstermiştir. 

Ameliyatı prof eıör Bur denk o ve 
Linborg yapmış'lar ve bağırsaklar · 

da tam bir felç arazı görmüşler • 
dir. Ameliyattan ~~nra kalb ya· 
vaş yavaş ağırlaşmış ve 8,40 da 
tamamen durmuştur. 

Vasıf Çınarın vefatı üzerine 
Moskovadaki bütün elçiler ve Sov 
yet m\i-messilleri sefarethaneye gi· 
derek bat sağhiında bulunmuılar· 
dır. 

Sovyet gazeteleri bu hususta u• 
zun yazılar yazmaktadırlar. 

Cenaze 6 Haziranda Odesaya 
ve oradan sehrimize bir harb ge -
misiyle geıl;rek Ank~raya gönderi· 
lecektir. 

Ankara, 4 (Telefonla) - Elinı 

rumları başkanı ve çevirme kolla· 
rı üyeleri 15 haziranda tecim oda
sında bir toplantı yapacaklardır. 

Bu toplantıda hava tehlikesin -
den korunmak için ha va kununU "' 
na yapılacak yardımlar üzerind" 
konuş.ulacaktır. Kabul edilene· 
saıa göre latanbudaki 250.00o 
kadal' esnaf üç bölüme ayrılacak · 
tır. Bu üç bölümün birinci bö)Uınii 
yılda 20 lira vererek hava tehliJce· 

sini bilen aııl üye olacak, bundaP 
sonra 20 lira veremeyenler ons.~ 
lira ile yardımcı üye yazılacak 
lardır. Bu paraları da vereıneyeıı· 
le;verebildikleri kadar Tayyar~ 
Cemiyetine yardım edeceklerdir. 

Bu genel toplantıdan evvel es" 
naf kurumları teker teker topla.na• 
rak kendi aralarında kararlar .,e
receklerdir. 
İstanbul esnaf kuruınlarmın a " 

macı lstanbuldaki hava tehlike ' 
sinden korunmak için az veya çolc 
para vermeyecek bir tek eanaf kal 
mamasıdır. 

s~~ged ·takımı 
.'. geldi ..... 

< Baftaralı 1 nciıfe) 
Bunun on ikisi oyuncu, biri ııJ1; 
trenör Hunparya ve Macar nıillı 
takımmm meşhur oyuncusu Beli' 
Rebrodur ki, lüzum olursa bunl"' 
da oynıyacaklardır. 

Ve biri de klüp ve kafite11i" 
reisi M. Armand Villanyidiı. 

Kafile reisi bize şunları ıöyle' 
miştir: 

"Takımımızda (6) tane entet' 
nasyonel oyuncu vardır. Bunl•'· 
geçenlerde F ranuzlara karşı P• ,' 
. k ı . . .,, ıııil' 

rıste oynayan a ecımız, sag 
dafiimiz Pris, sağ hafımız Cllr~ 
ço, orta haf Samagi, ve ıai açı 
Gsrani ile sol açık Bognardır. ı 

Üç tane de genç oyun..:uııı" 
vardır. 

Lüzum görürsek me§hur e.ntr;~ 
nörümüzü de oynatabiliriı. 
maçlarda iyi bir varlık gö5t~rııı;~ 
ğe bakacağız, çünkil bu af ı.P i : 

• J1l ti 
sında mensup olduğumuz, ıs . 
tafıdığımız Seged şehrinde, o;t 
koslovakya §ampiyonu Sparta dt 
karşıla,acağız ve ayın 23 ur.de ·ı~ 
biz Praga giderek -SparU 

1 
, 

8 ca bu maçlar revan§mı oynı,Y lı 
ğız ki, hu maçlar bizim için ço 
ehemmiyetlidir.,, ~ 

b . k'ld k b . "". ' So'f:f't ır §e ı e ay ettıgımız ·ııl! 

elçimiz Vasıf Çnarm cena:ıe~ ç 
Sovyet hükumeti namına i§tira .. 1' 

o ter"' 
den heyet Anka.raya kadar ge i ,, 
büyük ölünün gömülme mera• 
minde bulunacaklardır. 

11
j, 

Hükiimetimiz Vasıfın ceııaıe itti 
nin tayyare ile gönderil~eı• ıi• 
Sovyet dost hükUmeti bu eh~ .t · 

h•ttı>' .. 
ya hakkında Sovyetleriıı 1 "le ' 
larıru göstermelerine ıneyddIJ iı ' 
rebilmek için karadan ve e~ı;tt" 
den gönderlimesine müsaade 

1 1'ı'' 
miş ve bu istek hükumetıniıce 
bul edilimıtir. 
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~Foqc~v=u~Bit~.=q~&~u~Ş==ı~~;.=~~;~;;;~~ 
~- "-1-~ ~ 

Zavallı berberler! •• 
Bütün mille.t, bu hafta, oh, ke 

ki, iki buçuk gün tatil yaptı.. Fa • 
~at, zavallı berberler! .. Onlar yan· 
dr .• Eakiıi gibi, çala makaı, çala 
Uatura ıaç, ıakal tıraft edip duru 
Yorlar •• 
Tanıdığım bir iki berebr, yolu· 

lllu keıerek dediler ki: 
- Gazetenizde bir çok defala,. 

Yazdırdık.. Fakat henüz teıirini 
foreınedik .. Bunu, bütün uluıun 
rahat rahat tatil ettiği günler yüzü 
•uYu hürmetine bir daha tekrarla· 
)'rn: 

"Biz berberler insan değil mi · 
Yiı? Bizim de dinlenmek hakkı· 
lllız Yardır. Ço1uğumuzla, çocuğu M 

llıuzla vakit geçiremiyecek miyiz?. 
"Halbuki, rekabet yüzünden 

İtnkan bulamıyoruz .. 
'' Belediye, bu rekabeti dindir· 

llıek iktidarındadır. Fakat, hafta 
la.til günlerinde ruhsatiye vererek 
huna mukabil ıenede her dükkan . 

dan bet on lira kadar para topla • 
dığı için, varidatını kaybetmemek 
"1aksadiyle, dükkanlarımızı mu 
'f}ren günlerde kapatmağa bi~; 
~7\'ketmiyor .. Böylelikle o, yılda 
ır kaç bin lira kazanacak diye 

biz çürüyoruz. 

l:ı "Dünyanın her memleketinde 
erberlerin de istirahat zamanları 
~lrdır. Bazı memleketlerde, pazar 
~Ürıü öğleden ıona dükkanlarını 
lpatan berberler, pazartesi gün•ı 

6ileyin açarlar. 

''Eğer biz de de bu uıul tatbik 
tdilirae, hem gene belediyeye vari
dlhmızı veririz, hem her gün hal
tın hizmetinde bulunuruz, hem dt: 
'lftada yirmi dört ıaat tatil ede ~ 
..... _ . -•--=---·-- --' --·11 • 

'---~at·~e SUreyya 

Atatürk 
kutluladı 

Ankara, 3 (A.A.) - bveı; 
~l'enseslerinden lngrid ile Dani 
lll~ka Yeliahtinin evlenmeleri mü
~l•ebetile reisicumhur Atatiirk i
dt İsveç veliahtı prens Güstav A· 
I 0lf arasında teati edilen tel yazı
- .. , funlardır: 
l'"eç veliahti ıon Alteı prens 

Güstav Adolf 
STOKHOLM 

~ ~renses lngrid ile Danimarka 
I t~1ahti prens Fredrikin evlenmet\' nıünaeebetile en hararetli teb· 
~ lerimi kabul etmenizi ve müm
lt ~ evliler nezdinde en halisane 
~ l'k\ennilerime tercüman olmanız~ 
C\ ederim. 

Kamal Atatürk 
Son ekıelanı Reisicumhur 

Kamil Atatürk 
ANKARA 

Sigaraların 
harmanları 
iyileşiyor 

inhisar idaresi yeni 
bir cins sigara ~ıkardı 

İnhisarlar idaresi yeni §ekil ve 
harmanlarla yeni paketler içind~ 

hazırladığı cigaraları ıatıfa çıkar

mağa batlamıştır. 

idare, piyaıadan kaldırılan 
(Gazi) cigaraaı yerine en yüksek 
cinıten tütünlerle hazırladığı bir 
cins cigarayi (Samsun) ad•lc piya
.saya çıkarmııtır. 

Bu cigaralar lükstür. Uçlii ci -
garalar 41, uçsüzlar 36 kuruta sa
tılacaktır. 

Bundan baıka (Boğaziçi), "Y <'· 

nice,, (Yalova), (Ser kil doryan) 
ve (Bafra Maden) cigaraları har
manları da kamilen değiştirHmiş
tir. 

Bu cigara harmanlarına ço1c 

miktarda en iyi cins tütünden ka
rıttırılmııtır. Bu cigaralarm pa · 
ket ve ambalajlarının ıekli de de 
ğiıtirilmiıtir. 

Yeni paketler eskilerine nisbet 
le daha güzelce bir görünütte· 
dir. 

-o--

Halkı uçmıya 
ahştırmak için 
Öğrendiğimize göre, halkı ha 

va hayatına alııtırmak üzere ıeh
rimizdeki Türk gezgincilik acen 1 
lelerinden (iTA) lstanbu~ üze · 
•un.le DlrJ-;J-:) O&KlKa, - Oı.IC'IU I1 

dakika sürecek uçak (tayyare) 
uçuıları tertip etmektedir. 

Bunun için (Er Fıans) uçak 
ıirketile anlaımııtır. 

Bu uçuşlar pazar günleri öğle -
den ıonra saat 14 de ba1lıyarak 
aktam altıya kadar nöbetlt~ devam 
edecektir. ilk uçuılara, lstanbul, 
gazetecilerinden birer Bav;,.n ve 
Bay davet edilecektir. 

Bir otobüs, üç motörlü olan u 
çaklarla uçacakları, pazar glinle · 
ri Taksimden alarak Y eşillcöy u -
çak istasyonuna götürecek. uçuş o
radan baıhyacaktır. 

İstanbul ve civarı üzerindeki 3:1 
dakikalık uçuş, Y eşilköyden ada · 
lar, Yalova, Boğaz ve Kılyosn 
kaplıyacak, ıonra uçaklar Kilyos
tan Beyoğluna geçerek Y e~ilköye 
dönecektir. 

14 dakikalık uçuf ise yalmz 
Köprünün iki yanı üzerinde ola · 
caktır. Bu iti tertip edenletın söy
lediklerine göre, uçacak olanlar, 
12 bin liraya sigorta edilecektir. 
Hükumetten müsaade alrr.ak is\ 
tamamlandığı takdirde uçuflarm 
önümüzdeki pazara başlıyacağ: 

umuluyor. 

Evlenme işlerinde 
·ücret ve 

bahşiş yasak ! 
Belediye dün şubelerine dikkatt! 

değer bir yayım göndermittir. Ev-
lenme işlerine dair bulunan b1: 
yayımda §Öyle deniliyor: 

"28 Eyh1l 926 sayılı kararın yan· 

ht tatbiki yüzünden evlenme me· 
murlarımız, haftanın muayyen 

günlerinden haıka günlerde, bele 
diye dairesinde ve çalıtma saati 
içinde yapılan evlenmelerden do · 

layı evleneceklerden para alındı -
ğı anlaşılmıştır. 

Bundan sonra gerek pazartesi. 
gerek perşembe günlerinde ve ge · 
rek batka günlerde dairede yapı • 
lacak evlenmelerden dolayı evle • 
nenlerden ücret alınamıyacaktır. 

Memur ve müstahdemler çalııma -
larına karııhk belediyeden ücret 
ve ya maaf aldıklarından dolayı 

en ağırı tatbik edileceği gibi ayrı ~ 
ca kanuni takibat yapılacaktır. 

Bundan baıka evlenme salon • 
larmın iyice görülebilecek yerle • 

rine de büyük harflerle yazılmıt 
olan ıu levhalar asılacaktır. "Ka · 

nun mucibince yapı§tırılması ge • 
reken damga pullariyle Tayayre 
Cemiyetince bastırılan kıymetli 
evrak bedellerinden baıka evlen • 
me iti için gerek memurlara ve ge· 
rek hademelere hiç bir sebeple 
para verilmez ve memurlar ve ha
demelerce de alınmaz.,, 

Bundan baıka evlenmenin ne • 
rede yapıldığı bir deftere yazıla -· 
cak, evlenenlerle şahitler bu def · 
teri imza edeceklerdir. 

Evlenme dairelerinin bademi'! 
ve odacıları bir seneden fazla ev • 

hiç kimseden, her hangi bir nam lenme dairelerinde bulundurulmı~ 
ve ıebep altında bahşiş ve hedi - yacaklar, baıka odacı ve hademe
yede alamıyacaklardır. Ücret V.! lerle değiştirileceklerdir. Şimdiki 
hediye alan memur ve müsta.h- ı hademe ve odacılfl' hemen de
demler hakkında idari cezaların ğiıtirilecektir.,, 

1 

Yumurta fiyatları 
düştü 

ispanya ile aramızda Madritt~ 
yapılmakta olan tecim konuşma -
ları, iki aydanberi bir sona vara · 
mamı,tır • 

Bu konuımalar uzadıkça da 
Türk • İspanyol tecim a~laşmaıı 
uzatılmaktadır. Fakat bu l"ğreti 
uzatılışlar daima Türk ihracatçı -
sının aleyhine bir sonuç verdiğir.
den ihracatçılar bu halden çok 
sıkıntı duymaktadırlar. 

Gene bu yüzden ötürü lspan -
yanın bizden aldığı başlıca mad· 
de olan yumurtalarımızın fiyatlan 
son yedi gün içinde inanılmıya · 
cak kadar düşmüttür. 

iki hafta önceye kadar 16--18 
lira olan yumurta sandıkları dün
kü piyasada 10,5 - 11 lira idi. 
Bununla beraber bu fiyatlara d:ı 

satış bulunamadığından yumurta 
ların buzhanelere alınması mecbu· 
riyeti hasıl qlmaktadır. 

Son bir kaç gün içinde her 
gün bir çok yumurta sandığı buz
haneye alınmııtır. 

-0--

y eşi tayın gezi ntlst 

010 bulunan 

Seyyar satıcının 
definesi 

Abdullah isminde ıeyyar bir sa -
tıcı "uçukpazarda yeni handa o • 
turduğu odada ölü olarak bulun ç 

muştum. Hiç kimsesi olmıyan Ab
dullahın terekesine el koyan sulh 
hukuk mahkemesi memurları ölü • 

nün odasına giderek eşyaları tes ·• 
bit etmişlerdir. Bu arada sandıkta 

bir hayli para bulunmuştur. Vazi. 
felerini bitiren memurlar tam çı -

kacakları sırada pencereyi kapat · 

mağa uğraşan hanın katibi pence
renin kenarından beş tane elli 

liralığrn düştüğünü görmüş ve bu 

paralar yeniden zabıt yapılarak 

terekeye ilave edilmiştir. 
--0--

Terkosun süzme 
havuzları 

Kağıthanedeki süzme havuz -
ları yeni hattan tamir edilmekte • 
dir. Bu tamir bittikten sonra şehre 

gelen su daha saf ve temiz bir 
halde gelecektir. 

Y eşilay cemiyeti, bu sene gene -o--
bir deniz gezintisi tertip etmiştir. Parti Vilayet Başkanı 
Vapurda içkisiz eğlenceler 1apı - C. H. Partisi İstanbul vilayet 
lacaktır. içki aleyhtarı gençlerce- idare heyeti baıkanı Hilmi, dün 
miyeti de bundan sonra hec ay ge.- akşam Ankaraya gitmiştir. 
zintiler hazırlayacaktır. Bir hafta sonra dönecekt;r. 

\ ~tıımızm evlenmesi münaıe 
~ tde izhar buyurmak lUtf~ndn 
tıı lunnıuı olduğunuz doıtane te . 
~ ~rıilerden dolayı zatı devletin'· 
\ •anıimi minnettarlığımı arze - --------------------------------------------

>ibı. • • G:•tav clolal r ş E H R İ N D E D D L E D İ -] 
~r • · • l · 

'·~·:..aı;:,:,~:;:nr••ım•rı Yangın yerleriniıi fenalıliları 
Hafta tatl il lstanbul, müzeleri, camileri ile meşhur olduğu kadar 

lllftnasebettle yan~ın~~~~yle d~ meşhur bir yerdir. Laleli, ve ~atih gibi 
~ • • • 

1 mislı gorulmemış yangınlar bir zamanlar şehrın hemen 
~h·'~ta tatıh yasasının ılk defa hemen bütün ahşap kısımlarını yakıp kül etmiştir. Ve 

1kı dolayııile bazı yanhtlık - bir mahallede, bir sokakta bir ev yandı mı bunun an-
~ bıeydan verilmitti. kazı senelerce olduğu gibi kalmaktadır. 
\~tediye, böyle yanlıtlıklara Bu durmam~ ş~ f e~ahklarr yardır:. . . 

~dil._ ·ı s' · · bu h fta 1 - Gayet çırkın btr manzara tcşkıl etmcktedır. Bıl-
~en meme ı ıçın a h . . . v k 

1 
. h 

1 
i 

1 •ttd h f b. . hassa şe rımmn aşagı yu arı nr seyya şe tr o ması 
'l\.1 a er tara a ır tamım bu gibi çirkin manzaralara hiç tahammiil edemez. 
~,t ... .b. d k f' 

~i .
1 
ecegı gı ı, ayrıca a ey 1- 2 - Yangın arsaları birer pislik, toz ve mikrop yurn-

l &n edecektir. sı oluyorlar. Cadde, veya sokak ne kadar temizlense 

ufak bir rüzgar buradaki bütün tozları derhal sokakla· 
ra yaymakta dır. 

3 - Sokaklarda oynayan çocuklar buralaı.,.·a tozlara 
batmaktadır. Yarı yıkımış duvarlar da çocuklar için her 
zaman bir tehlikedir. 

Fincancılardan Süleymaniyeye çıkan lsmetiye Cad· 
desi de böyle bir iki yanmış veya yıkılmıı. evin tozlara 
buladığı bir caddedir. Buradan günde yüzlerce otomo· 
bilin geçmesi hafif bir rüzgarla harnlanan tozları daha 
~ok harekete geçiriyor. 

Du deret'e i~lek olan bu cadde sırf bu tozlar yüzün· 
den geçilemez bir hal alıyor. 

Zehirden şifa abil 
o~uyor 

Tedavi edilmez hastalıkları iyi 
etmek için şimdi bir takım lngi -
liz bilginleri öldürücü zehirleri 
denemektedirler. 

lngilterenin ulusal tabii ara! • 
tırmalar enstitüsünün laboratu • 
varları bu yolda bir çok der.eme • 
ler yapmakta ve epi ilerlemiş bu • 
lunmaktadır. 

Boğulmamak için çapalamak .. 
ta olan bir adamı kurtarmanın en 
iyi yolu evvela kafasına sersem 
edici bir yumruk indirmek, sonra 
s11.hile çıkarınca ona sun'i solulC 
aldırmaktır. Bunu yüzücülerin 
hepsi bilir. Nitekim en zehirli ne
batları insaniyete hizmet ettirmelC 
için hu prensip gözönünde tutul • 
maktadır. 

Zehirle sinirler önce felce uf • 
rablmakta, sonra da sun'i tenef • 
füs vermek suretile lazım g~len if 
yapılmaktadır. 

Bu cins zehirlere kürare den
mektedir. Denemelerde bunlardan 
temiz kristaller çıkarılması için • 
dir. Kristallere Kürarin deniyor. 

Şimdiye kadar Kürarin kullan -
masmı bilmiyen doktorlar bizzat 
zehiri istimal etmekte idiler. ln • 
gilterede Kürarin kristalleri şiın • 
dilik Tetanus tedavisinde kulla • 
nrlmaktadır. Bunun müzmin Nev• 
rasteni hastalıklarında kullanılın• 
aı da tecrübe edilmektedir. 

ô 

13 sayısının uğursuzluğu 
Avnıpada ve Amerikada 13 ıa· 

yısı her nedense uğursuz sayılır. 
lngilterede bu manasız inanca 

kartı bir cemiyet vardır. B4'kın bu 
cemiyet ne yapmıt: •· • 
Mayıs 13 saat on üçte. üç kere " 

on üç kişi London otelinin. ~emel< 
salonuna girerek on üçer k~şi ol • 
mak üzere üç masayft. oturup, on 
üç türlü yemek yemitleı: ve on 
iiç türlü içki içmiılerdir. 

Bunlar klüp 13 ün üye\eti ile 
davetlileri idiler. 

ô 

Dünyanın ilk bira fabrikası 
Arkeologlar, yani eski eserleri 

araıtıranlar şimdi dünyanın mi 
bira imalathanesini aramağa ko • 
yulmuşlardır. Bu imalathane bun· 
dan 6000 yıl önce Irakta bira yaP,
makta idi. 

Kazıcılar Tepe Gavra hö~ğütt .. 
de yassı bir mühür taıı bulmutlar
dır. Bu höyükte üst üste yirmi eı• 
ki tehir gömülüdür. Yassı mühür. 
taıının üstündeki resim de iki ki.
şinin ellerinde kocaman sırıklar • 
la büyük bir kazanın için~ karıf 

tırdığmı gösteriyor. 
Bu kazanda bira yapıldığı sa • 

nıhyor. 

Çok eski bir köy 
Lehistanın Brzesc şehri yakın • 

larında yapılan hafriyat ortaya 
tamamile fosilleşmiş bir köy çı · 
karmıştır. 

Bu köyün ahşap olan evleri 
timdi fosil halindedir. Tabnin o-
dildiğine göre köy 4000 1 ıl önce· 
ki bir çağa aittir. 

Ertuğrul Muhsin 
-seyahate çıktı 

Şehir tiyatrosu rejis~rü Ertuğntl 
Muhsin, zevcesi Neyire Neyirle 
beraber dün ot"bmobille Avrup:a 
seyahatine çıkmıştır. 

Bay Ertuğrul Muhsin t:vvelii 
Bük;eşe gidecek, oradan A vus -
turyaya geçecek, Dalmaçya yolile 
Orta Avrupa şehirlerini d-:>laşn , 
caktır. Bu seyahat iki ay sürecek
tir. 
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sıovo ve çatlak Kampana diyor ki: ISabah Gazeteleri ı 
ne diyorlar? 

Gayet garip bir dava 
Boğazları kapatmak 

istememizle 500 
tayyare siyasarnız 

KURUN -Asım Ua bugünkü ba§ 
yazısını po&ta uçaklarına ayırmıştır. 

Kamutayın bir kanunla sırf bu işde 
kullanılmak üzere beı yüz bin liralık 
bir talısi8ate ayırması ve poata uçak· 
ları işiyle Bayındırlık Bakanı Ali 
Çetinkayanın uğraşacağı haberini bu 
işin yürüyeceğine bir delil olarak 
saymaktadır. Ve demektedir 'ki: 

"katil o değildir, 
·katil benim.,, 

Biribirine bağh işlermiş Son günlerde İngiliz adliyesini 
§aşırtan tuhaf bir cinayetin muha · 
kemesine Londrada bakılmağa 
ba§lanmıştır. Kanadalı genç bir 
madam olan Rattanberi ile Persi 

lan doktor hastayı tehlikeli göre • 
·11 

rek hastahaneye kaldırılması iç• 
HaTa kuvvetlerimizi aağlam-ı 

laıtırmak ve muahedeler bozul· 
duğu takdirde boğazlal'I emniyet 
bakımından tahkim etmek iste· 
mekliğimiz Bulgar gazetelerinden 
"Kambana,, da ve "Slova,, da ye. 
ni akisler uyandırmıştır, bunlar· 
dan Slova, şöyle yazıyor: 

"Arkasında Rusya bul\lnan 
Türkiye hükUmeti, Bulgaristanın 
ıilahlanması mevzuu ortaya atı· 
lınca, bunu fırsat bildi ve kendi
sinin de boğazları tahkim etmek 
hakkını kazandığını ileri sürdü .. ,, 

Slova gazetesi bundan sonra: 
"Boğazlar ne kadar tahkim edi
lirse edilsin, bu Bulgaristanı ala
kadar etmez,, demektedir. 

Ayni gazetede çıkan yazının 
bir yeri de §Öyledir: 

"Bir kaç yüz torpil, bir kaç a
ğır top hataryesi, denizaltı gemi-
lerine kar§ı çelik ağlar, Marmara 
denizinde bir kaç torbido filo
su ... Bunlar, boğazların masuni-
yetini temin edebilir ve bu vaıı· 
talar sulh zamanında boğazlar· 

Makedonya 
komit~cilerinden 
50 kişi idama mah

ktl m edildi 
Sofyadan bildirildiiine göre u

l<eti, mahkemeler Makedonya ko ~ 
mitesine mensup olanların bir ço • 
ğunun muhakemesini bitirmiı ve 

elli komiteci ölüm cezasına çar • 
pılmııtır. Fakat henüz hükümle.r 
infaz eclilmiıtir , HahkOmlar 1 

maznun oldukları diğer suçların 
tesbitinden aonra idam edilecek 

lerdir. Halen Türkiyede bulunan 
Mihailof üç defa gıyaben ölüme 
mahkUm edilmiıtir • 

Fasda isyan 
çıktı 

Paristen gelen haberler, F aıta 
bir isyan çıktığını bildiriyor. Bir 
Franıız yüzbaıııı, iıiler tarafın· 
dan öldürülmüıtür. Fransız kuv
vetleriyle asiler arasında ÇAJ'plf• 
malar olmaktadır. lıyanın büyük
lüğü hakkında henüz tafsilat yok
tur. 

Diğer bir habere göre F u Sul
tanı, Franıarun Cezayire aiden 
Akdeniz donan.maaınm kumada
ımı Provana zmh1ıımda ziyaret et 
nıi§tir. Amiral, Sultanla uzun u
ZUn konUJIDuıtur. 

Kamutayda 
Ankara, 3 - Kamutay bugün 

N1D'i Conkerin baıkanlığıu"da top
Janarak gündeliğinde bulunan 

kanunlar üzerinde görüımüı ve bu 
arada İran ile aramızdaki emni _ 

yet, bitaraflık ve ekonomik emek 
birliği andlaımaıını kabul etmif . 
tir. 

Bundan sonra kültür bakanlığı 
merkez teıkilatmda yapılacak de . 
'fitikliklere aid kanun ve 4 birinci 

lefrin 1926 dan önce bulunan va • 
laflara aid tatbikat kanun layiha • 

mu s3rüşerek kabul etmiıtir. Ka· 
mutay çar§ama günü toplanacak • 

dan çok uzak bir yerde, mesela 
Sivastopolda da depo edilebilir.,., 

Hava kuvvetlerini sağlamla§

tınnak ve başbakanımızın söyle
vinde de duyulduğu gibi en aşağı 
500 uçak edinebilmemiz meselesi 
üzerinde "Kambana,, gazetesinin 
yazdığı da gene boğazlar i§İne 

dayanmaktadır. Fakat 'bunda İn
gilizlere atfen §öyle bir cümle ya
zıyor: 

"Türkiyenin daha beıyüz harp 
uçağı satın almak istemeleri lngİ· 
liz diplomatlarının canını sıkım§· 
tır. Sıyaaal çeverenlerden (ma
hafilden) sızan mütalealara göre, 
Türkiyenin bu hareketi ve hazır· 
lığı boğazlan tahkim etmek husu· 
sund11.ki kararını kolayca tatbik 
etmek içindir.,, 

"Kambana,, yazısının altyanı 
şöyledir: 

Türkiye, yakında Gelibofo ya
rım adasiyle Şarki Trakyada bazı 
harekatta bulunacaktır ... Türkiye 
hükumeti Haziran ayı içinde 
Franıadan 35 harp uçağı getirte
cektir ... ,, 

ingiliz-Alman 

DEN iZ 
konuşmaları 

Londrada başladı 
lngiliz-Alman deniz konut· 

maJarı i~in delegelerin s~ilmiş 
olduğunu ve bunların adlarını 
geçenki bir sayımızda yazmıştık. 
Son gelen haberlere göre Alman 
delegeleri Londraya gitmiıtir. İn
giliz Dıt Bakanı kendilerini bu
gün kabul edecektir .. Ancak de
niz konutmaları bakanlar arasın
da değil, her iki tarafın deniz İ§· 
leri mütehassısları arasında ola· 
cağı için lngiliz Dıt Bakanı Sir 
Con Saymen daha itin başında 

çekilecektir. 
Bununla beraber, Alman dele

geleri Jngiliz Başvekili ve deniz 
bakanları ile ayrıca konuşacaktır. 

uğratırken diğer taraftan polift 
de haber vermiştir. Yaralı baıta • 
hane de ifade veremeden ölıııiif ' 

Posta uçakları yalnız posta işi 

demek değildir. Bu ayni zamanda 
memleketin müdafaası için bir hazır
lıktır da. Biz sivil hizmetlerde kulla- Stoner iıminde bir ıoför madamın tür. 
nılan bir çok vasıtaların kısa bir za- kocasını öldürmek ıuçundan maz- Tahkikata gelen poliıler mad•· 
manda süel bir hale getirilebildiğini nundurlar .. Muhakemenin en tu • mı ıarhoı ve bir sinir nöbeti içill'. 
bUiyoruz. Bu karar ayni zamanda ba- haf tarafı her ikisinin de diğerini de bulmuş'lardır. Madam poHılet' 
sının yayılmasına ve okurlann çoğal- kurtarmak için cinayetin kendisi· b b 1 ei' 

ak Ç .. r..:: b görünce a uk ıa uk aöy eıun 
masına da garayac tır. unN4 ası- tarafından yapddığında iarar et ~ ıe 
nın yayılm<18ı sadece sürat işi demek- baılamıf, kadını teskiu etın' 

mleridir. ujraıan polisler buna muvaffak" 
tirTAN - Baıyazısı A. Şükrü Eame- Maktul ihtiyar bir deri tüccarı la!Dıyarak sabahleyin tekrar gel· 
rindir. Başlığı ''Amerika krizinin yeni idi. Artık istirahata karar vere· mişlerdir. 
şekli., dir. rek itten çekilmit ve Kanadalı bi:r y 

1 
. . d ko • 

Eski Amerika Cümlıurresisi zama- k ı ı k J 'it 1 · j apı an ıstıç.vapta ma anı 
ız a ev enere ngı ereye ge mış k d" .. ··ıd·· k ·1te' 

nında başlıyan krizle uğraşması için B h . d "k casının en ısını o unne ı 
ve ammautt şe rın e ı ameh d•y• • b .. - l'I k• 

Ruzı·elte (ulusal knlkınma kanunu). l . . ıgım ve unun uzerıne a:ınına 
ile verilen hakkın bir mahkeme ka- başlamı§tı. htıyar Rattenberı o • l k k d. . . kurt clııit' 

vine gen,. bir •oförle bir kadm o • ser e .. vura.ra. en ıaın·ı· . ar-·• rariyle yeniden elinden alınmasın- Y :s 1 B -· 
dan balıscden Şükrü Esmer bunun da hizmetçiıi almııtır. Şoförle teh· nı soy em.ı§tır.. ~~n uzerıne 
ana yasanın t'erdiği salalıiyetle ya· likeli seyahatlere çıkan genç ma • dam tevkıf edılmıştır • .. 
ı;ıldığını söylemektedir. dam gittikçe samimiyeti arttırmı§- Sevgilisinin tevkif edildiıı: 

Ruweltin yeniden bu hakkı alabil- Jar ve bu, ıenelerce devam etmiş , duyan genç. ıoför hemen karak0 

mesi için ancak ana yasanın değişme- tir. gelerek katilin kendisi oldu~ 
sine bağlı olduğunu aöyledikten son- d ~ 

· · d k Bir gece odasından telatla kal - madamın hiç bir suçu olma ıı··-ra, bunun başarılabilmesım e ço · ab · 
güç ve senelere bağlı görmektedir. dırılan hizmetci salona geldiği ~a· söylemi§tir. Londra cinayet ııı 

CVMHURll'ET - Yunus Nadi man efendisini kan1ar içinde yere kemesi katilin tesbiti için tahki1" 
başyazısında A<.·rupanrn yeniden ka- uzanmıı olarak görmüt ve çağrı · ta devam etmektedir. __.,.,, 
rışıklığından bahsetmekte ve buna -----------------------------

sebep olar°! da.!talya-Ha~eş anla- Yunanistanda Fransada altıf1 
~amamazlıgını gostcrmektedır. dl 

/talyan bQ§ının, /ngiltere ı.·e Fran· "M t k ti 1 1 paketi e r·ı çalın seyı itlıam eden bir digev vermesi, e a 888 par s n n . . 
ltalyan gazeteleri durumu oldukça menfaati için Fransanın Lil ,ehri emtia il. 
aydınlatmaktadır dedi~-ten sonra: . k il l idi tuyonunda yapılan bir albn hı', 

- ltalya Almanya ıle anlaşmak ı- ra ye Ç r" ıızhğı Fransız jandarmalarıJSJ ~ 
çin kur yapıyor, Diğer taraftan da Yunanistanda aaylav seçimi h ı· y t ktad 
/ ·ı F '· d" · t a·~· · h l d 1 ayı ugra§ ırma ır. ngı tere, ransaga nen ı ıs e ıgını hazırlıkları araret e evam et • 29 b h L"I h · ·,ti*' 
yapnıadıklan için çatıyor ve bunlar- kt d' mayıs aa a ı ı fe rı 11. 

me e ır. p · ki b" ba k dan kaytsız ıartaı.z 'llflrdım istiyor. • _ • • yonuna arıste ır Ddtıl)Ul J 
Bu isteğe plJre bu i~i nPvlet Jtalua· Bat bakan 9.al~~rıs Sela'?.'ğ~ gı- ,1 ... ~ ••• :~ ... ı.1~.r- ::0 .-- ~--... -·~ ~~ 
nrn yanında yer alarak o Habeşi8tan- derek halka hır soylev soylıye • mi§ti. Bunlar ıehrin ıkı ha~, 
dan ne istiyorsa doğrudur diyecekler cektir. aittir. Şefdötren paketleri :n~ 
ve kendi işleriymiş gibi tutacaklar. Çiftçi ve işçi partisi bafkam ve usul dairesinde teslim ell"İf' 
. ltalya Habeıistanla ıaı•aşa giriş- Papanastasyu, kralcı Metaksasm ancak ok k etli madeni ;bti~ 

tıkten sonra At'usturya, Brenner ve ç ıym o I 
Orta Aı·rupa, Tuna .. Bunlann hepsi sözlerine cevap vererek: ede? ~~etler furgo.na ya~aı- ,ır 
/talyaya göre i.•ter i8temez ikinci Metaksas derhal ve hal'<ın rey; lektırıklı arabaya dıkkataızce >' 
plana geçmek lti..,m gelecektir. Al· alınmadan kralın getirilmesini is- larak bir köşeye fırlatılmıfb ~ 
manya ile anlaşılırsa bu Almanyanın tiyor. Halbuki YunanistanJa kra~- barcı kendisine müracaat ~ 
arayıp da bulamadığı bir iı .. Ve lıat- . "fl. · ·' y bankanın adamına teslim euP'. lık rejimı ı as etmıştır. una -
td~ ltalya .Hatb~?lst!.an ytolu~u.ttutsun • "k" 1 ı. 11 k isterken ruvalların içindek\ şl~.r 
ıyip temına us une emına vere- nıstanın ı ıye ayrı masına ~ra 1 ~ k ld ~· ,.. 

cektir. sebep olmuştur. nın kayıplara arışmıt o u-.-
ZA.UAN - Zaman imzalı baıyazı· Metaksas krala sadakatinden laşılmıştır. • ( 

sında (demokrasinin galebeai) nden değil, partisinin menfaati için Yapılan tahkikat, paketler~• 
balısedi!'or. Fransadaki kabine . ~uh· kralı istemektedir, demittir. lektrikli araba ile anbara taŞ Jıl', 
~a;zı mısal olarak alınarak denılıyor Bütün hırvatlar hü- ken delindiğini ve altın çub11 0~ 

-o- Demokraside ::ayıl hıikumetlcr da- rınm bu deliklerden çalınıı:ı•t 
kOmet aleyhinde duğunu göstermiştir. ePa~ Bu dapeşted e memle- ima demokrasi alcuhmde bulunanla

rı harekete getirir. Bunlar kendi dü
k eli mi z hakkında şüncelerinin doğruluğuna durumun 

bir konferans mükemmel bir örnek olduğunu iddi-
Budapeıte, ı (Hususi) _ LJ.., aya başlarlar. Fakat Avrupada en iyi 

• idare edilen, vaziyeti umumiycleri en 
luılar arası kadınlar kongresı ya- ziyade sükünet içinde geçen, ikfüadi 
zıcılanndan Dr. Feltoronyi Mag· bu/ırandan enaz mütee."Jsir olan memle· 
da dün Budape§tede Gellert oteli ketler yalnız demokrasi ile idare edi
büyük konferans salonunda büyük len memleketlerdir. Yalnız kurulan 
bir kalabalık önünde resimlerle hükumetin kuv~tli olması lazımdır. 

• . . Flanden'den sonra kabine teşkil 
takıp edılen bır konferans ver d B z_ 00. / k tl' bl d 
mittir. 

Bu konferansta Türkiyenin ye · 
niden doğuıunu, siyasal, soysal ve 
ekonomi sahalarında yapd3.r.. bü · 
yük ilerlemeleri ve Kam&lizmin 
hakiki manasını dinliyenlerin al . 
kışları arasında anlatmıttır. 

1 L A N 
Deniz yolları iıletınesi idaresin

den aldığımız Eytam ve Emlak 
maaı cüzdanımıza aid mühürle· 
rimizi kaybettik. Yenisini çıkaraca 
ğımızdan eskisinin hükmü yoktur. 

Fatma, Hadice, Şaban 
(248) 
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lstanbulun en çok satılan ha·: 
kikt akşam gazetesidir. ilanla ·i 
rmı HABER'e verenler kare ·i 
derler. : 

e en u"'on y e ·uvve ı r a anı 
olmamakla beraber etrafına kuvı·etli 
şahsiyetleri toplawştır. Vaziyeti 

şüphesiz çabuk düzeltecektir ve bu 
t1Urctle Fransada demokrasinin dai
ma hcikim kalacağı bir dalıa ispat e· 
dilmiş bulunacaktır. 

AKŞAıll - Akşamcı yazdlğı ya
zıda, Tan'ın ba§yazısının mevzuunu 
kurcalamaktadır. Ruzveltin tatbik 
ettiği kalkınma kanununun mahkeme 
karariyle kaldınlmasını büyük ve 
dikkate d<'ğer bir mesele olarak gör
mektedir, demektedir ki: 

Böyle bir h{ulise diktatörlükle i· 
dare edilen memleketlerde akla bile 
getirilemez. Orada yalnız keyif 
kimdir. 

hci-

Milli eğemenlik rejiminin zayıf

ladığuıa dair çocukça iddialara kal
kanlar Amerikanın arzettiği ıu hey
betli, haşmetli ue yüksek misal kar. 
şısrnda epeyce düşünmelidirler. Hü
kfımetler ancak kanuna hürmet ve 
itaat sayesir.ıle maddeten ve manen 

Belgrat, 4 (A.A.) - Hırvat Paketleri kimin deldiği b ..,Jı • 
köylü fırkası reisi Bay Maçek ıu anla§ılamamıtlır. Yapılan. tel' 
beyanatta bulunmuştur: minlere göre hırsızlar Par:i., • 

"Hırvatlar hükumet alc:yhinde altınlarla birlikte ayni trene şrl'' 
oy verecekler ve yeni bir :ntihap mi§ler ve hırsızlığı yolda tat 
siıtemi elde etmek için savatla • yarak baıarmışlardır. 9. 

Z w B _1.-fşf I 
d d ki d. 1 · arara ugrayan a~-- ..... t nna evam e ece er ır. çerı me. vP'_J. 

seleleri halledebi!ecek olan me - dele General ile KoınP~nn CY 

buılar ancak bu yeni siıteme göre 
seçilmiı olan mebuslar oiacak • 
tır. 

--0--

Macarlarla ökonomlk 
mUnasebetlerJmii 
Budape§te, 1 (Hususi) - Türk 

dostlarından olup ayni zamanda 

Macar - Türk birliği bakanlık a
zasından bulunan Zsilinszky, ya 
kında Türkiyeye bir seyahat ya • 
pacaktır. 

Bu seyahatin maksadı, 'Türk e 

Eskoınpttır. Zarar miktarı :yırı 

franktır. ftl 
Bu miktar ancak 250,00o 

ga sigorta edilmi,ti. 
--o- • 

Normand• 
rekor kırdJ .1, 

Nevyork, 3 (Huıuıi) - .;1 ~' 
}arın Normandi tranıatlaııtı 
vrdan buraya gelmiıtir. 1"~ 

Vapur, Havrdan buraya 
2 

d,1'1 

olan yolu 4 gün, 11 saat, 4 t 1,( 
kada almak suretile bir rekO 

konomi programında yapılan yeni mıştır. , 

adımları tetkik etmek, Türk - 0 f eti-· 
Macar ekonomi bağlarını kuvvet· Uskftdarda kon ti•~~ 
lendirmektir. Üsküdar Halk Pa~~; 

Z.ilinszky gibi, Macariıtanm e merkezi zehirli gazlar ~ 
konomi ve içtimai hayatm.~a ta - halkı tenvir etmek üz~re td'it~ 
nınmı~ bir adamın Türkiyeye ya - çin bir konf er anı tertıP e I 
pacağı seyahat çok önemli (ehem Konferans öğleden soıır•, 

ir. Parti merkezinde veril 



Yazan: KADiRCAN KAFLI 
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Buraya qelirken Mesina'da otuz· 
/spanqol qemisine baskın verdik 

- Gene de açtırmıyoru~. Tur- la dolu Kli. Öyle ki denizin aert zel çam kokusunu cijerlerine dol
IUt Pata altmıı ıemi ile ak~nda • dalıaları bu ıert lafları kemirmiı, durdu. Kim bilir, o belki de bunu 
dır. Düıman donanmalarının hep- parçalar .. ıı, yer yer mağ&l·alar yApmadı ve etrafta yabancılar 
si de kim bilir hangi deliklP.re tı- yapmııtı. Frenk Süleyman b'!lrala- j olup olmadıiını anl~mak için bur-
kılmışlar? ( rını küçüklüğünde bir defa dolat- DUDU havaya kaldırarak uzun 

· .. .. t" 0 __ al D uzun kokladı. - Turıut Pata iyidir ya. Ba,. mıt ve gormuı u. uur ara ragon ş· d' ... ? 
ka ne haberler var ? kayalıkları denilirdi. D' ım ıdne yapacagız 

. . · ıye sor u 
- lyıdır. Yalnız otuz lıadar Kızıl Kadırganın kıç kasarum- Bir fıııltıdan daha hafif konu • 

lspanyol gemisi Mesinada .r;oplan- da Hüımen Reiıle Frenk Süley -
ınııtı. Buraya gelirken onlPra b\r man ıöyle konuıuyordu: 
baıkın verdik ve hepıini birde11 _ Gözünü aç Süleyman ... Yaka 
Yakarak eilendik... lanmayasın .. E~er tutulunan na • 

Piyale tuhaf tuhai baktı. muaum hakkı için Salernoyu değil, 
Hüımen reiı bu kadar büyük bütün ltalyayı battan bata yaka • 

'bir zaferi ne kadar durgun bir rım amma, ıeni kurtaramazsam 
aeale, bayaiı bir teyden bahse . gene de içim kanmaz. 
der aibi söylüyordu. Yoksa ... Fa- _ Hiç üzülme Reis .. Bende bu 
icat buna imkin var mı? kılık olduktan sonra kim §Üphe-

- Bu, nuıl oldu? AnlatL. lenir? 

Hüsmen anlattı : _ ltalyanca ile lıpanyolcayı 
Piyale onun kendi yanında kal- da biliyorsun... Öyleya.. Ne ise .. 

ınadığına büıbütün üzülüyordu Tekrarlamafa )üzüm yok. Yapa • 
Delikanlıyı kucakladt, öptü. calın iti kavradm. Haydi yolun 

- Desene ki bize it bın.kma · 
açık olıun ... Tilki nerede? .• dın oğul... Çok yaıayasın ! Hayd' 

Yolun açık olsun! ... &iz de Mesinıı - Buradayım Reis!.. 

Teraane 
di: 

.-, ---
k&hyasına ~eslen 

- Hüımen reisin eksiklerini 
hemen tamamlayın. Hot tutaıın .. 
Anladın mı? 

Salerno zenain bir kasa.hadır. 
Orada bol bol altın, mücevherat, 
ltuaıat ve köle bulacağız. Lakin 
hiç delilse binden fazla ukerin 
bulunduğu bu dütman kalesine gir 
ll'lelc kolay değildir. Bunun için 
lorbalık delil, kurnazlık yapaca
irz. Hepiniz, her zamanki gibi be
lliın dediklerimden kıl kadar dıta· 
tı çılanıyacak, kumanda ve aözleri 
~ lculatile dinliyecek, tutacak • 
'1ılız ... 

- Elbet ... Elbet böyle yapaca • 
ita ... 
"-~unu Ayı Muıtafa .CSylemi,ti. 
--..al•rı da .CSıe kanttılar: 

- Bize bunları MSylemek bile 
klc ... Sen yalnız emret .•. lçimizc:M: 
"•in emirlerini yapmıyacak bir 
~le yoktur 

it. ...... Yoktur.. Yatuın Hümıen 
tar •• 
- Sal olun!.. O halde herkeı 

~trli yerine ıeçsin ... Kılıçlar bilen-
• il ••• 

'at 8-.ıtalar, topuzlar, tırpanlar ha
~ laı..ın ! . Toplar yallı ol.&cak. 
't tey hazır bulunacak ..• Dikkat! 

'rlcea yerine ..• 

U-.,...;J!-- .J----·-7 V • ...., 
bu zaman biz gene buradayız. 
Bekleriz ha! ... 

Frenk Süleyman Reisin elini sık 
mıf, zifri karanlıkta geminin bor
dasına doğru girmitti. Tilki Hasan 

da hemen onun arkumdan koıtu. 
Bir sandal denize indi. 

Sonra suları yararak sahile doğ
ru uzaklattı 

Kızıl Kadırganın güvertesinde
ki yüz elli kadar Türk yifiti, ken
diler.nden uzaklatarak karanlığa 
gömülen bu küçük sandala uğur 
dileyorlardı. 

Bu yifitlerin yİrmiıi gemici; 
ikiıi dümenci bqı, ikisi vardiyan 
alblı kürek yapıcııı, kal af alcı ve 
maraqoz ile yüzden çofu cenkci 
idiler. Ukin it aıkıya ıelince yel

kencilerle diierleri de aavqa gi -
rerlerdi. Yalnız 190 - 200 tane 
olan kürekciler bulundukları yerle 
re ayaklarından zincirli oldukları 

için oradan ayrılmazlardı. Zaten 
bunlar deniz aavatlarmda eıir e· 

dilen hrietiyanlar idi. içlerinde 
maaıla kullanılan Türkler hemen 
hemen yok ıibiydi. 

Kızıl Kadırıa açıldı; ıüne, doğ
madan önce ufukta kayboldu. 

iki arkaclaı iae aandalların' ka
yalann altındaki oyuklardan biri
ne aoktular. Birlikte ve yavq ya· 
vq yukarıya tırmandılar. 

Etrafta yalnız denizin hafif gü. 
riiltüıü vardı. 

tuyorlardı 

- Burada sabahı bekliyeceğiz. 
- Kurt filan olmum!.. Şu 

af açlardan birine tmnamak ! .. 
dar yakınchrludtLRcbcıauı:ö mm 

- Bu mevsimde, ıehre bu kadar 
yakın bir yerde kurtların ne iti 
var, ulan? .. Belki tilkiler vardır, 

onlarla da adatsın ! ... Korlanazsın 
sanırım .. 

- Sen de ikide bir bunu ileri 
sürersin... Korktuğumu ne vakit 
gördün? Korkaaydım ben de senin 
gibi frenk ıuratı takınırdım. iki 
yüzlü olurdum. 

Ağaçların arasında bir baykuf 
öttü. 

Frenk Süleyman 

-Sus! ... 

Demek istiyordu 
Sustular. 

arkadatınm 

Ormanı dinlediler. BaylCut bir 
daha öttü. Tilki Hasan aöylendi: 

- Çenen tutulıun uğurıuz ... 
Frenk Süleyman gene onun en

sesinden tutarak 11kmca ıözleri ya 
rıda kaldı. 

Sabaha kadar bir daha aiızla • 
rını açmadılar. 

Güneı ormanın ıık ıölıelerini 
aydınlattıiı zaman bu iki arkada
fın da birer balıkcı kıyafetind~ ol
dukalrını ıördü. Y alna dikkat 
edenler onların bellerindeki ku • 
takların altında birer piftov ile bi· 

rer hançerin ıak.lı olduğuııu •eze
bilirlerdi. 

Fakat bu zavallı iki halıkcıya 
kim dikkatle bakacaktı? .. 

Salemonun kale kapıları açıldı. 
Buralardan ıehire girenlerin ve 

oradan çıkanların sayıları bilinmi· 
yordu. 

Şimdi yakın yamaçlarda, vadi
lerde tarlalarında ve bağlarında 
çalııan k6ylülerin ıarkıları duyulu 

yordu. 
iki arkadat ormandan ıoseye 

çıktılar. Yorgun argın tehire doğ
ru yürüdüler. içeriye girdiler. 

Kapının sağında ve solunda mız 
raklı aıkerler vardı. Daha ileride 
iç kale görünüyordu. Kocaman 
pençelerini tehrin batına dayamıı 
gibi duruyordu. 

C.~Gtün leventlerin ıöiüalerinde 
-~~ Jilrekler, sanki bir yürekti. 
el...~ .. battıktan aonra Kızıl JCa. 
q- Provumı prka çevirdi. Son 
~" İlerledi. 
1..,,8-ıerno limanının aizı cenuba 
~rclu. Garpta bir burun vardı. 
~1_, •kayalı ve ,ubekti. Şimdi 
ı-;-;: olan bu kayalıklar o zaman· 

' hattan bata büyük ve 11k bir t-ornıanile örtülü bulunuyordu. 
11.lıklarm dip tarafı oyuklar-

Kayaların arumda köpüklenen 
deniz ikide bir parlıyor, f oef onınu 
raqele ıerpiyordu. 

iki arkadaı tepeye çıktılar. 
Şurada Salerno limanı ve onun 

ucunda da Salerno kuabaıile ka
lesi hayal meyal MÇİliyordu. 

Frenk Süleyman arkadatmın 
kolundan tuttur 

- Dur! •• 
Tilki Hasan durdu. Ormanm gü. 

iki arkadat fırınların, mağaza· 
ların önlerinde duruyorlar, oralar· 
da ıanki birisini arayorladı. En 
ıonra diğerlerinden daha zengin 
olan bir çartıya girdiler. Sağa 
tola bakıyorlar, geleni geçeni hiç 
çaktırmaksızın gözden geçiriyor • 
lardı. 

.<Devamı var) 

5 

Bir Aşkın 
Hikdvesi 

ı·:·::.:~i~d;;~~~:T·~:~-ı 
'····································-·-······· 

tık iti, Beyoğlunun münasip o· ı tavsiyede ~ulu~arak ~~ze latla · 
tellerinden birine yerleımek ol- yım: Hemıırenız hen uz pek za · 
du. Hemtiresini ziyaret, ondan yıftır, pek halıizdir. Onu eu ufak 
sonraki itti... bir heyacana sevketmeniz haya • 

Şimdi iıte, bu ıebepledir ki, tına mal olur ... Bunu dütÜLerek 
tehrin bu semtinden geçiyordu. gayet ihtiyatlı davranın... Öyle 

"- Burası ... -diye dütündü.- çıkıımağa fili.n kalkıımayın .•• 
Fakat, hayret bizim hemıire ha· Rauf, ditlerini sıktı. 
nrm da burada ne anyor? Yenge- Her halde acayip ve feci lir ha• 
min evinden niçin çıkmıt acaba?.. dite cereyan ettiğini anlamqtı. 
Neyse, merakım ç.ok geçmeden - Sakin olun .•• 
tatmin edilecek ... ,, 

Kapıcıya, ev sahibi madamın 

evde olup olmadığını ıordu. 
- Madam Bonne buradadır ... 

Birinci katta, ıağ tarafta ... Buyu. 
run ..• 

Ve merdivenleri acele acele 
çıktı. 

Zili çaldı. 

Kırk yaılarmda kadar bir ka· 
dın kapıyı açtı, siyahlar ıiyinmit· 
ti. Yüzünün hatları gayet ciddf, 
hatta biraz asıktı. ilk balatta ltir 
aileye, müe11eseye müdürlük e
den kadınlara benziyordu. Lakin 
balatların da endiıeli bir ifade 
vardı. 

- Madam Bonne ıiz misiniz? 
- Buruı ... Griiniz efendim .• 
Kadm, Raufu bir ıalona ald(, 

Kap:yı kapadı. Biran ortadaı: kay· 
boldu. 

Şimdi, delikanlı, etrafına ba 
kıyordu. Buruı, adeta bir beklem" 
oduıydı. Fakirane dötenmi• ka • 
dife koltuklar ... Orta yerde 1:,ir ha· 
b ... Kenarda bir iki kınk etajer .• 

Filhakika, sabırsızlıkla, yerin • 
de tepiniyordu. 

Ebe kadın, gülümsüyordu. 
- Buyurun .•• 
Birtakım ıofalardan, oda!ardan 

ıeçtiler. Bunlardan bir taneıi mu
ayene odası, öteki yemek oduıy • 
c:lı. 

Sonra, eDe kadm bir kapı it , 
ti ve içeri doğru seslendi: 

- Küçük Hanım! itte ağabeyi
niz ıeldi. 

Rauf, odanın içine dofru birkaç 
adım attı ve orta yerde duadu. 

Evaahibeıinin yapbğı birçolf 
mukaddimelere raİmen, bu vazi • 
yeti bir türlü hamıedememifti. 

Vaziyetten anlqddığma ıöre, 
bu oda, evin en iyi odasıydı. Fakat 
yine de ortalıkta bir ıoğukluk var
dı. Gerçi bir ıalamandıra yanıyor, 

odaya tatlı bir ııcaklık ver~yor · 
du ... 

. Tam Du ıırada, Madam Bonne 
ortadan ıiliniverdi. 

- Allah Allah .• Burası da De· --------------
.... i ? .. Kardeti• burada ne an • 

(Devamı var) 

yor? - Diye dütünmekte devam 
• etti. 

Bu ıırada, kadın tekrar görün
dü. Genç erkeii bqtanataiı ka • 
dar ıüzerek: 

- Deniz Hanımm beklediii zat 
siz misiniz acaba? - Diye sordu. 

- Evet. 
- Kardeti misiniz? 
- Kardeıiyim. 
- Benim ismim Madam Bonne· 

dir ... Franıada birinci cins el::eler · 
den sayılırım ... Fakat. •. 

Dudaklarında acı bir tebe11ürn 
belirdi: 

- Burada beni diploma.sız sa . 
yıy o r la r hernedense .. 

Bu muhavere franıızca olarak 
devam ediyordu. 

Delikanlı: 

"- Öyleyse niçin F ranaada ic · 
rayı san'at ediıp zengin olmuyor -
ıunuz ? ... " Diyebilirdi ••• 

Fakat, karıı11nda bir Fran11% 

Hususi dersler 
Franıızca ve İtalyanca dersleri 

büyüklere ıeri ve pratik metotla 
öğretilir. Çocuklar için ayrı usul 
takib edilir. ikmal imtiha~larına 
hazırlanılır. No. 2092 posta kutusu 
na yazınız. ,(4340) 

Satılık ev ~e arsalar 
Meşrutiyet mahallesinde satılık iki 

parça arsa ve bahçeli 12 odalı bir ev 

Nifantaş VaJi konafı caddesinde 

numara 32 aile kasabı Bay Hasan 
Hikmetten sorulacak. (4370) 

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

' HABER 

kadını franıızca konuıuyorl!u. O • f ·--·;;:9o·n·e--·ŞARTL."A"ii"i"··15 nun için - Raufun zihniyetine gö- ! Türkiye Ecnebi 
re - hürmetle susmaktan ba1k;1 İ Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 

Akşam PC'~tası 
iDARE EVi 

ISTANBUL ANKARA CADDESi 
Telgraf Aclree.!: ISTANBUL HABER 
Telefon Yazı: 2S8'71 idare: ZQ'70 

yol yoktu... i6 aylık 730 " 1450 • 
Kadın, devam etti. i3 aylık 400 .. 800 • 
- Evet, her. ebeyiaa .. Hemtire · il aylık 150 ,, 300 " 

niz de benim müıterimdir. j ILArt TARiFESi 
D 1 k 1 . d d İ.! Ticaret lllnlarmm •tın l!,30 e i an ı, yerın en sıçra ı: aeemt 111n1ar ıo lmruftur. 

- Allah Allah ... Ne münnebet? ·s;;;w;r;;·N·;·ş;;;;;--MÜdü;ü; 
- Mütterimdir .• Fakat, müstc- HASAN RASiM US 

rih olunuz .... Bizim meale~e esrar Buddıfı )'Vı (VAKiT) llılatlıua 
gizlemek tarttır ... Ellerimize tevdi l••••liılll••••lllİ•••ıııi 
edilen aile namuslarını kentli na- -------------
muıumuz ıibi muhafaza ederiz. 

Artık, delikanlı adamakılh si· 
nirleniyordu: 

~ Ne demek istiyorıunu7. ça -
buk ıöyler miıiniz, Madam? ..• Fe
na halde aıabileıiyorum ... S:\dede 
ıelinis ... 

KUPON 

147 
4-6-935 

- Bat üstüne efendim. derhal ._ ___________ _. 
ıadede ıeleyim.. Size evveli bi!" 
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Haber'in 
hikayesi Erkek ve kadın 'Yakın tarihten 

Her akıam itinden eve döndüğ•j değildi. Fakat bir erkekti ve her 
zaman, ortalığı derli toplu bir hal- erkek gibi egoistti. kanlı yapraklar 
de, yemeğini hazırlanmıf ve karısı 
nı, yorgun da olsa, mes'ut hir gü
lümseyiıle kapıda kendisini bek -
ler bulcağmda nemindi. 

~ 1(. • 

Bir akpm Ahmet, hatıta bir 1 
yüzle eve geldi. Daha kapımn ö -
nünde: 

mes'ulü 
ittihat ve Terakkinin eski Çankırı kattt>1 

Cemal Oğuz anlatıyor; No. 49 

Kendisi elektrik tesisatçılığ c 

yapmaktaydı. Karısı Zehra da ev

de ufak tef ek çamaşır yı . 

kamak ıuretile aile bütçesine bir
kaç para ilave etmeğe çalıtırdı. f. 
ki yıldanberi evliydiler ve 11\rala
rında hiç bir geçimsizlik c~ma -
mııtı. 

- Ne oldum bilmem .. Müthi" 
rahatsızım. Arkadatlarla b :r mev 
haneye gittik.. içmek ist~medim 
ama ısrar ettiler. 

Serseri bu işi benim gibi yadırgamadı.. Hatta 
benden yarım lirayı ahnca kandilli 

Zehra, bir anne gibi, korasmı 
ıoydu, yatağa yatırdı. Sonra: 

bir temenna savurdu ... 

Tesadüf bir gün ikisini karşı . 
laıtırmıf, sevitmişler ve ev!en . 

mitlerdi. Ahmet yakıtıklı b;r deH · 
kanlıydı; Zehra ise sevim~i ,gü . 

zelce bir kızdı. Bunlar biril.irlerİ· 
ni beğenmelerinde şüphes;z imli 
olmuıtu. Fakat erkeğin Zehrayı 

seçmesinde yegane amil bu değit 
di. Zehra iyi bir aile ka ~mıydı . 
Üstelik çalıtıyor ve az da o!sa bir 
para kazanıyordu. Ahmet bu ev . 
lenme ile hem bir kadın, t.em de 
bir hizmetçi temin etmi, oluyordu 
itiraf etmese bile böyle dü4ündii
ğü muhakkaktı. 

Genç kadın ihtimal f azl • ça . 
hıtıfı için çocuğunu düş:i rmüş, 

bu hadiseden sonra sıhha~: biraz 
bozulmuıtu. Fakat i.avallı kadın 

bu halinden tikayet etmiyor, ha!· 
tahğını, ıztırap çektiğini kocası
na belli etmemeğe çalışıyordu. 

Mes'ut ve rahatını sever b;r ada -
mın kendi ıztırabını anlayamıya 
cağını, şikayetlerinin onu sıkaca
ğını biliyor, yüzünü sapsarı göre
rek kocası sorduğu zamanlar: 

- Bir ıey değil .. Şimdi aıeçer .. 
"'B~.6&'1 cMfittirlyor, baıka ıey· 
lerüen-bahsetmeğe gayret ediyor
du. 

- Haydi, gene nen var?. Biraz 
kendine gel.. Hazırlan da sinema
ya gidelim .. 

- Karnım, batım ağrıyor. 

Erkek, bu cevap karşısında ca
nı ııkılmıf bir tavırla söylerJiyor · 
du. Karısını daima sıhhat!i v.~ 

sağlam, yemeğini hazır, eviıı içi -
ni derli toplu bir halde görmek ar 

:ıuıundaydı. Bütün erkekler gibi. 

bunları gayet tabii bir şey olarak 
görüyor, bu itlerin nasıl yap~Jdığı
hakkmda hiçbir fikir sahihi bu
lunmuyordu. 

- Bütün gün çalııtım, yorul -
dum. Eve döndüğüm zaman her 

ıey hazır, ortalığı derli toplu gör
m~k ve kartımda karım, güzd 

Yüzlü görmek isterim. 

Diye dütünüyor, böyle düşün 

- Şimdi ıana nanesuy.l İl '! 
limon kabuğu kaynatırım . .B;r §ey. 
ciğin kalmaz. . 

Annesinden öğrendiği hu ev i 
tacını telaş içinde hazırlayıp kC' . 
casma içirdikten sonra üsti\nü ört
tü. Sonra ayak üstünde iki ~okmıı 
bir şey yemeğe hazırlandı . Fakat 
daha ilk lokmasını ağzmC\ atmış
tı ki kocası: 

- Zehra .. diye onu çağu.:k B;r 
fincan daha ilaç ver .. 

Kocasının başını elleri!e tuta . 
rak ilacı rahatça içmesine yardım 
etti. Ahmet aon yudumu henüz iç 
mişti ki: 

- Çabuk, dedi, fincanı yerine 
-koy da gel yat, aydınlık beni ra . 
hatsız ediyor .. 

Karısının yemek yiyip yeme . 
diğini hiç de düşünmüyordu bi 
le.. ' 

Zehra boş karınla kocasının 

yanında uzanmış, gözlerini kapa 
mıştı. Bütün gün çalışını! . yorul . 
muştu. ihtimal uyuyacaktı. 

- Zehra .. 
- Ne istiyorsun Ahmet! 
- Çok hastayım .. 
- Bir şey değil.. Mideni boz · 

mutsun .. Sabaha bir şey kalmaz. 
- Öyle ama timdi çok rahat 

sızım. 

Gece yarısına kadar miitema · 
diyen hastalığından tikayet etf. 
İkide birde karısını yataktan kal
dırıyor, türlü türlü ilaçlar hazırla

tıyor, inliyor, söyleniyordu. Niha
yet hızla yorganı üstünden ata · 
rak yataktan çıktı. Odada lir iki 
adım dolaştı. 

- Ben böyle ıztırap çekerken 
sen rahat rahat yatakta kalıyorsu:ı 
ha .. 

Zehra dayanamadı, yatakta•., 
kalkarken: 

- Peki ama Ahmet, dedt. ben 
de her rahatsızlık duyuşum3a se · 
nin gibi yapsam, acaba hoıuna 
gider mi? 

Ahmet hayretle karısına baktı 
ve cevap verdi : 

- Senle ben bir miyiz ya . Sen 
kadınsın! .. 

Fahire Mahir 

kt h 1__ l w ki b" me e &KaJZ o acagını a ına ;. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. .. 
le getirmiyordu. ii Doktor ii 

Tercümanın bu sözlerine de se
kiz elif miktarı mir: 

- Peki! ile cevab verdim .. 
Yukarı kata çıktık.. Açık göz 

Ermeni beni odaya bıraktıktan 
sonra gitti. Vak'ayı arşkadaşlara 
kısaca anlattım. 

Sabah olunca tercüman erkenden 
odamıza damladı. . Kahvaltımızı 
ediyorduk. Onu görür görmez 
lokmalar boğazıma dizildi .. O bu
gün çok neş'eli idi. Sırıtarak: 

- Bugün sabah kahvaltısını 

sizinle yapacağım .. Müsaade eder 
misiniz? dedi. 

- Hay, hay buyurunuz! diyerek 
kendisine yer gösterdik .. Oturdu • 
Bizimle beraber yedi, içti .. Kah -
valtı biter hitınez beni bir göz ita -
retiyle dışarıya çağırdı .. Koridora 
çıktık.. Parmaklariyle para işareti 
yaparak: 

- Haydi, dedi, akşamki vadini 
yerine gelir. İçeriye girdim, 
beş lira alarak dışarı çıktım.. Ve 
ermeni tercümanının avucuna ıı • 
kıştırdım.. Herif yarım lirayı da 
getirmemi emretti. Gittik onu da 
aldık .. Aşağıdan bir serseri çağır-
dı ... 

Tercüman: 

- Yarım lirayı bu adama ver, 
o senin İJİPti ~üu:~çk, deJ i .- dö 
nerek serseriye yeni memuriyetini 
anlattı .. Serseri bu işi benim gibi 
yadırgamadı .. Hatta benden ya • 
rım lirayı ahnca: 

- Allah ömrünüze bereket ver
sin beyim! diyerek kandilli bir te-

menna savurdu .. Onlar aşağıya 

indiler .. Biz de arkadaşlarla pen -
cereye giderek istifa ettiğim bu 
itibarlı memuriyetin! fiili tatbikat 
ve icraatını seyretmeğe başladık . 
Çok geçmeden serseri etrafında 
süngülü Mecusiler olduğu halde 
sokakta göründü .. Kovaları koş -
tura koştura rıhtım boyuna doğru 
götürüyordu .. Benim için pek tuz -
lu olarak devredilen bu garib an -

garyanın arkasından 

güldük .• 
uzun uzun 

O gün gene mutad olduğu üzere 
taraçaya çıkmıştık. 

Taraçada bütün arkadaşlar top· 
landık.. Hemen hepimiz siyasi se· 
beplerden dolayı yakalanmış maz · 
nunlardan ibaretiz. 

Zebra, bir doktora gidebilir . ii U 
di. Fakat doktora gitmek, ancak fi Ali İsmail H Güneıli, ılık bir bahar gunu ... 
hastalığın pek ziyadelettiğ1, has . ii ] Şehir ıtık içinde. Hafif bir bahar 
ta t ..... d"" t"' ....... ii HaydarpCJ§a haıtaneıi bevliye ii rüzgarı denizin taze yosun kokan ya aga Uf ugu zaman mevzuu 5 . :: 
bahsolabilirdi. Şimdi ortada mü - İ mütehauı.. iİ havasını bize kadar getiriyor. 
him bir hastalık yoktu ki.. D CJrologue - Operateur ~ Benim Bekir ağa bölüğünde bu~ 

B l k f 1 
:: lunduğum sırada ilk parti ile Mal · 

azı geceler_,_ ağrı. arı pe. az- Babıali caddesi Meserret ote-;_·i. 
1 ı b h taya sürülen eski saylavlardan Su 
a qıp tahammul edılmez ır a- Ji 88 numarada her gün ögwleden".:i. 

1 1 1: di, sonra tekrar lıtanbula getiril -
e ge diği zaman, Zehra, kocasın! R sonra ıaat ikiden ıeki7.e kadar .ii 

d d k !i - mişti .. Arapyan hanında bizimle 
uyan ırma an yavaıça yata tan , --·---·-· -· .... - _ .......... !! b 

1 
d 

iniyor, ellerile karnını tuta<ak ses- - .. --·-·-.. .............. u' unuyor u. 

sizce odada dolaııyordu. l' esadi.1- Biz bu arkadaşın Maltadan geri 
fen Ahmet uyanırsa onun bu ha - •••••••••••• getirildiğini duyunca kurtuldu 
Jine bir mana veremiyor: DOKTO R 1 zanniyle sevinmiştik. Fakat onu 

- Çıldırdın mı, diyor, bu ha - Kemal Özsan 1 
bir gün Arapyan hanında aramız· 

vada ütüyeceksin. Çabuk gel yat. Urolog _Operatör da görünce şaşırdık. Sebebini ıor · 

feyi anlayacağız, demişti. da ben ça~rıldım .• Bermutad satır' 
Filhakika, çok geçmeden Sudi - lı Mecusi ve Avusturalyalı muh•• 

nin Maltadan geri getiriliıinin ae - fızlarımın arasında alt kata indi1'· 
bebi anlatıldı.. Onu burada ağır · Baş gardiyan son anla~mamızd•tl 
bazı suçlarla itham eden bir tiki • sonra ban krşı fevklade teveccüh 
yetçi çıkmıştı .. İngilizler bu tiki. - sonra bana kar§ı fevkalade tev~ 
yet üzerine kendisini burada Ka ·· ··h .. t ..... b 1 t Bu te • . . . . cu gos ermege aş amıt ı-. 

radenız otelınde çalışan lngılız veccühe bir nişane olmak üzere,,.. 
divanıharbinde duruıması yapıl .. .1 l k k u··zere biıi 

k .. I _ L I . . . ı em e onuşma 
;a uzere ıtanıuu a getınnıtıer · küçük bir odaya aldılar. 00 

1
' aylık olan kızımın bağırmaıın'ı 
Sudi bu divanı harp itinin en - ı"tı" ....... c 

diıesi içinde .. Biz ne olacağımızt 
gürlütü etmesine evvelce .--
etmic olan bacgardiyan bu ıefet 

düşünmekle mefgulüz.. Burada :ı :ı-
daha ne kadar kalaçağız? Ne za . onu da getirmelerine müsaade et• 
man Maltaya sürüleceğiz? ltidiyo· mişti. 
ruz ki lngilizler keyfi icraatta al - Ben, her ne kadar biraz tuzlu>" 
mış yürümüşler .. Kroker otelinde malolmufıa da bu iltifata sevisi· 
itkenceden canlarım kurtaramı · mekten kendimi alamıyorduJI"' 
yanlar bulunduğunu, bazı günah- Refikam aöz arasında bana ıuııl•· 
sızların Bostancıda, şurada bura • rı haber verdi: 
da akla hayale gelmez bahaneler - _ Ermeni tercüman Mösyö f: 
le kurşuna dizildiklerini haber a • vard baıgardiyanla kon""° 
lıyoruz. 

' Bafgardiyan halinizle çok alaıı- • 
Gene haber alıyoruz ki, lnıgiliz - dar oluyor ve acıyormuı •• iki ı:&- • 

ler bizi yeni divanıh1lrpte muhake-
nebi avukat tutulmasını tavsiye I' 

me edeceklermiş .. Hepimiz bu - diyor. Bu avukatlar haatalığ 
rada kalmayı tehlikeli buluyor - ~.k 

ileri sürerek İngilizlerin bilY"'." 
duk. Çünkü, lngilizlerin elinde bir ~ makamlarına bir istida verere 
kukla halini almıf olan Vahded .. k -' mev uf bulundurulmanıza itir.,. 

edecekler. 
~-, o -- .J:...., ..... ...1. ı.. •• :.1 _1• • 

dinin suç ortağı olan Damad Ferid 
ve emıali ile memlekete ve ut~ 
karşt reva gôrdö.IUerı haınane mu- aik eden bir rapor verecek. 
ameleler gün geçtikçe artıyor ve suretle kurtulmak kabil olacaJı · 
çoğalıyordu .. Bunun için kendi 

yurdumuzdan bir an evvel uzak · 
laşarak insana kan ağlatıcı haki -

tır. 

Fakat, yedi yüz lira iti" 

şimdiden sonra ağıza alm 
şarttır. Hatta cüzdanı, içind katlere bu kadar yakın bulu:ıma, 

mak ve Mal tadaki diğer sürgün ar · muhteviyatiyle beraber tamadl 
kadaşlarımıza ulaşmak istiyor • aldığınıza dair batgardiyana · 
duk. zalı bir teslim ilmühaberi verf#' 

ikinci salı geldi. Gardiyanla! 
ziyaretçileri, gelenleri birer bire: 
çağırmağa başladılar. Bu ara· 

lazımdır. 

Ben bu İ§İn bu son taraf mı dd 
yunca: (Devamı car) 

lsveç prensesi ile Danimark~ 
prensinin evlenme merasim' 

+• tılkrar yatağa giriyor. hay- «raköy - Ebelsiyor nıağaza8ı - Malta ya niçin gönderildiği · İsveç \·eliahtının kızı prensei lngr: ~ Danimarka prensi 
Zavallı kadın hiç sesini çakar - Bevliye MUlehassısı 1 duk: 

lnmıamak için dudaklarını ı~rrı yanında. ~er .gün öğleden. so~ro mi bilmediğim gibi, niçin geri ge · ıFerdinand ile evlenmelerinden ıo:tra, adet olduğu üzere, Sto~lı·~,ı' 
yordu. 2 - den 8 c kadar.. Tel. llw35 tirildiğimi ve hi'.la mevkuf tutul - sokaklarında bir saat kadar böylıı! açık arabayla gezrıııftı 

Ahmet, fena yürekli bir adam duğumu da blmiyorum •. Tabii her Burada her ikisini de halkı ıelimlarken görüyorsunuz •• 
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Yeni Fransız kabinesi 

Bu sabah beyanDa
nıesinin son şeklini 

teshil etti 
Franaada para istikrarı hakkın- , kında genit salahiyet istemekte -

da, bir münasebetle Fransız cum· dir. Bu hususta bir proje hazırlar• 
hur baıkanı demittir ki: mıttır. 

' 'Fransa para istikrarı prensib;, Bui11on bu projenin süratle 
ni hararetle korumaktadır. istik - müzakeresini iıtiyecek, proje usu 
rar olmadan tecim (ticaret) itleri len mali komisyona verilerek cel 
hızlarını tekrar alamazlar.,. se kısa bir müddet için tatil edile-

Paris, 4 (Telsizle) - Yeni ka- cektir. Celse arasında komisyorı 
bine bu sabah saat dokuz buçul:.- projeyi müzakere ederek projeyi 
ta Tel ize sarayında reisicumhuruı1 ikinci celsede meclise yetittire · 
reisliğinde toplanarak kabinenin cektir. 
bugün mebusan meclisinde okuya- Bu projenin meclisçe kabul e 

C&ğı beyannameye son ve: kat': dileceği umuluyor. 
teklini vermiıtir. Ulular arasında 

Beyanname üç kısmı ihtiva et- · 1 · d 
ltıektedir. ilk iki kısım ma\i mese- para iŞ enn e 
lelere hasredilmiştir. Üçünci! kı - an 1 aşmak Ü zere 
•ınıda ise siyasal vaziyetten bah. Fransız finans bakanı Kayyo, 
•edilmektedir. j kendi memleketinde paranın de · 

Buisson kabinesi, evvelki kabi - ğerden dütürülmemesi için çahş
nenin siyasetini takip edeceğin~. tığını, bununla beraber, dünyanm 
lavalın değiımemesi de uasen ekonomik kalkınması için, öteki 
hunu göıterdiğini bildirmekte · I ulsularla da uyuıması suretiyle, 
dir. arsıulusal (beynelmilel) para is -

Yeni kabinede, düten Flanden tikrarı bafar!labileceğini umdu · 
kabinesi gibi mali meselel~ .. hak ğunu söylemiıtir. ...______ --- ----- --- ------

Bugün bir buçukta 
Divanyolunda 

kattan 
Divanyolunda Sıhhiye müzesi 

Jc.rıısmda 127 numaralı evde hi7.· 
lbetçilik eden genç bir kız, bugün 
'-at bir buçuk sularında evin j . 

bir kız ikinci 
düştü 

kinci katından atağı dütmüt. kız 

yetiıen polisler tarafından has -

taneye sevkedilmiıtir. 

...__----------~--~-----~~~-~----

ita l ya A-v ustu ry a 
Münasebeti 
değişmemiş 

Viyana, 4 (A.A.) - ltalyan si
~lıaaında Avusturyaya kartı bi · 
~iitiklik olduğuna dair yabancı 

Ynaklardan verilen haberler, 
teıınt çevrelerde tekzib edilmekte· 
dil' 

llu çevrelerde aöylendiiine göre, 
~ haberlerle hi.diıeler arasında 
d 'lrlamen karıtıtlık (tezad) var • 

it", 

Türk -İngiliz 
Ticaret anlaşması 
bugün imzalanıyor 
Ankara, 4 (Telefon) - Türk -

İngiliz ticaret anlaşması bugün 
imzalanacaktır. 

Anlaşma tarafeynin ticari İn· 
kitaflarını arttıracak esaslan ih -
tiva etmektedir. 

Kurtoğlu Faik, Türkofis bat
müıavirlerinden Bürhan Zühtü -
den mürekkep bir heyet yakında 
Franaaya gidecek ve anlatma et-
rafında konutacaklardır. 

iki şeyh İdam ispanyada bulunan ticaret mü-
messillerinden de yapılan anlat . 

ed i 1 d i ma hakkında malômat istenecek -

Bağdat, 3 (A.A.) _ Son isya- tir. Eski anlatmanın müddeti bu 
-.1 ayın sekizinde bittiği için bu za-
il ınürettiplerinden iki ıeyh i-

d~ d"lm' t " B" k A • 1 mana kadar imzalanmasına çalı . 
~ e ı ıt ır. ır ço ası er I 
"'1ılıtelif cezalara çarpılmrılardır. _ıı_a_ca_k_t_ır-=-·----------
~ Siıyuteh ıehri bir tayyar_e bom-Tuna konferan-
"' dnnanından sonra teslım ol-
'ttur. Harekat her yerde devam sına Almanyada 
. ektedir. Kabileler Fırat nehri- • k • ? 

"iıa bendlerini kesmitlerdir. Bir gırece mı . 
~erler kül haline gelmittir. Yugoslav gazetelerinde okun -

"UGQSLAV duğuna göre, bu ay Romada tor--
1 !anacak olan Roma Tuna konfe 

HABER- Akşam Postası 

• 
Ipnotizme ve spiritiz 
Şarlatanlar elinden kurlu 

İlim sahasına • 
geçıy 

Fen, her sahada birden ilerli - latacağımız hadiseye pek yakı:ı küçülmekte dev 
yor. Bir taraftan artık dünyadan olduğundan bunu okuduktan son · gelir ki ufak bir be 
uzaklatarak yıldızlara gitmeğe ra vaziyeti daha kolaylıkla kavra- lamağa hatlar. Da 
çahıan insanlar, bir taraftar, da yacaksınız. büsbütün susar ve 
ölümün çaresini arıyorlar. Bu harikulade tecrübe fU tekil. dar rahat ve tabii 

Ebedi hayat! itte insanların e- de yapılmıtbr: turur ve yahut ya 
bedi gayesi 1 ipnotize edilmeğe, yeni ıun'i büzülür ve toparla 

Fakat fen yalnız teknik ve müs· surette uyutulmağa çok i~tidatlı Bu tekil rahimd 
bet ilimler üzerinde yürümüyor, bir medyüm, gayet derin surette nine çok mütabihti 

Ruhiyat üzerinde, insan ruhu ü - uyutuluyor. tizör emirler venne 
zerinde de yürüyor. Ve bu saha Bundan ıonra ipnotizör kendi mektedir. 
daha o kadar ketfedilmemİf, oka- sine tu tekilde emirler veriyor: Nihayet birdenb" 
dar meçhuldür ki fizik bdumın · - Uyuyunuz! Uyuyunuz! Da - ide hadise vukua g 

ha derin, daha derin uyuyunuz! 
dan fen gayeye \"3nnıttır denile - Buraya kadar itt 

h ld b d h Şimdi hayatınızı dütününü:?:' 
bildiği a e, u saha a enü-:: kalidelik yoktur. il 
yeni girilmi§tir denebilir. Uyutulan adamın 3o yatında ol- za merkezinin yava 

Bununla beraber, insanlar asır · duğunu farzedelim. Bu takdirde ması ve maziye do ... 
larca bu yolda çahtmıtlardır. Fa - uyutucu kendisine fU ıekilde emir- diye izah edilir • 
kat bu yol o kadar harikulade, o ler vermeğe baılar: Fakat ilmin h 
kadar Ç'etin itil ld asırlarca bu aa- - 20 yaıınızdaki hayatınızı dili nokta bundan 
hada bir karıt bile ilerlenememiş- yaıayınız ! Şimdi artık 20 yatında- lar. 
· sınız ! tır. Büzülmüf, ve bir 

Bundan sonra insanlar müsbet Hakikaten medyüm bu e~nadl\ almıt olan medyüm: 
·ı· 1 h d ff k t kendisini 20 ya•mda zauneder. ı ım er sa asın a muva a ıye · 'S' _ Daha evvelki 
ler kazanmağa baılayınca pek Sorulan suallere yirmi yaıında ta! 

f 1 dd.. t l" t ld 1 bulunan bir genç gibi cevap ve az a ma 1 ma erya ıs 0 u ar· Emri üzerine bird 
B .. 1 • 1 ı I l kt rir, on sene müddetle bütün hatı -oy e ış ere mefgu 0 ma 811 Eski rahat halini a 
vazgeçtiler. Ruhu, ruhiyatı inki.. ralarını unutur. Hatta evli :ıe ev-
ettiler. li olduğunu, çocukları bulundu . konutmağa hatlar. 

ğunu bile unutur. rikulide tarafı bu k 
Fakat son asırlarda müsbet i- yet, medyümün ke 

1. 1 k Bundan sonra uyutucu medyü 
ım er gayeye varınca, te rar ru- ka , ayrı bir ıahsiye 

h d ıd 11'- ma tu emri verir: hiyat sa asına önü ü. ·"' tec - çok ihtiyardır. Ve 
··b ı ·· b t b" ( t" ) - Şimdi de on yatınızdaki ha-ru e er mus e ır sonuç ne ıce bir memlekete, bat 

1 b b b 'd yatınızı ya•ayın ! vermemek e era er, u yo. a ça- T batka bir ırka mens 
Bu emirden sonr~ medvüm a • F Id lıımalara devam edildi. Ve niha • yümün ransız o u 

yet fevkalade neticeler alınma deta çocuklafır ve on yaımda bir denek, sonradan gi 
ğa batlandı. mektep çocuğu olur. On ya~ından mesela bir lngiliz ol 

sonra bütün tanıdıklarını ve öğ 
Şunu da söyliyelim ki b •ı saha- eder. Hiç bilmediği 

rendiklerini unutur. Annesi, ba · 
da bir çok ta ıarlatanlar türedi. en ince aksamlarına 

bası ölmüıse kendilerini ıae ıa • 
Bunlar bu itlerin esrarengiz ma- fuz etmek ıartile m · 

nır. Elhasıl kendisini tamamile 
hiyetinden istifade ederek pek nuıur. Fransızcayı u 

küçük bir çocuk bilir. k 
çok kimseleri soydular. Bu it ha\- tını baıtan sonuna 

Bundan sonra ipnotizör: 
kın gözünde itibarını kaybetti. yani adeta bu adam 

- Bet yaıındaki hayatınızı ya k 1 b 
Fakat ilim sahasında irlerlemek yüme inti a etmit 

ıayın! B k d · te devam ediyordu. Ve devam e - uraya a ar lf Daha sonra: 
diyor. kısmıdır. 1-Jarikulade 

- Dört yatındaki hayatını · 
Bununla beraber bu ıahada dur: 

zı ... 
timdiye kadar binlerce hidiıc tc'I· Daha sonra: Tabia!la ilmi beye 
bit edildiği halde daha henüz b;r Ü yapılan bu tecrübele 

I • • 1 d ransına küçük antantın ve Bal- - ç ... ec isi açı 1 k' 
tek kanun bile bulunmamı•tır. Daha sonra·. mün sonradan girdiy kan antantının girmesi be endiği T 

bl Biz burada gene ilmi bir heyet lk' hakkında nüfus kayı 
\;~ırat, 4 - Yugoslav m~clis1 gibi, Avusturya, Macaristan But- - ı ... 

ı.._ J önünde yapılan bu harikula•:e tec- Ve nı"hayet·. de arattırma yapılmı 
"'Sina dün sabah saat 9 da a garistan, Lehistan , talya ve bel-

W... . - ru"'belerden birini anlataca0ız. d k h ce elde edilmittir: -~lbr. , ki Almanya da ittirik edecek~ "' - Bir yatın a i ayl\tır.ızı ya-
'1 ı· · d k 1 b · Geçen criinkü gazetemizrfe bir fayın'· Medyümün sonrad ı.a.~·ıec ıtin içı ve ıtı çok a a P.· l!r. 0 -

~ ı.ıük. .. • • ·-----------~-- yazı vardı. Bu yazı Pettetle iris Emirlerini verir. Medyüm de bu ıahsiyet öldüğü gün, 
...:..:· o umet partısıne mensup ·ık kt b k!'-•ların hepsi gelmitti. Mu ha . 1 m e e isminde bir kızın ufak bir hasta - emirleri muntazaman dinl:yerek dakika ile, medyümü 
~ • "h ba 1 1 k ld lıktan sonra kendisine geldig"'i za- gittikçe daha ufak yattaki hayat- gün, saat hatta daki 
~ ~llti a tta yo SUZ U O U • k•tapları ,~deri sürerek gelmeın!ıler 1 man isminin Lüsiya olduğunu söy- larını yaıamakta devam eder. ve yüzde yüz birdir. 

UzlUrkçeleştlrlllyor lediğini, kendi dili olan Macarca- Bildiği liaanları, ilimleri, ı>kuma, i t te ruhiyat alemin 
~"tiç kürsüye gelerek 5 mayıs Ankara, 4 (Telefon) -Dil ko - dan bqka pek iyi bir suretti! bil· yazmayı, hatta konuımayı bile u • tin tezaüfü) denilen, 
~da hükUınet partisinin misyonundan ayrılan bir kol ilk diği Almanca ve Fransızcayı d:ı nutur. Bir yatında bir çocuk gibi rin tenasüh nazariyes" 
~bir zafer kazandığını yen: mektep kıraat kitaplarını öztürk - unutarak, hiç bilmediği İspanyol - sesler cıkannaya hatlar. ziyen, fakat ilmin heni 
~etin de kral Aleksandra çeleıtirme itine baflamıttır. Yeni ca konutmala baıladıiını bildi - Bundan sonra ayni emirl~r ay, mediği en ıayanı hayr 

11i o n ..K.11· ~~[JI1Jl..al~J~ıt:U .. LL"1t:ı"A..JeJMOıin LUı.aa•~.__.__.&.n.wl..1--~----~--...-l~~L-b..--1-J.:.......---.~---.....a--.a--'-'.__...._.. 



8 fi ABER - Ak~am Postası -
' 

RADYO 

ORMANIN. KIZI- sugun 
tSTANBUL: 
18: Almanca ders. lS.30: Jimnas-

Vapurculuk 

V ahgi hayvanlar ara&ında ve Alrikanın balta görmemiı orman 
lannda geçen Qfk ve kahramanlık, heyecan, esrar ve tetkik 

tik (Bayan Azade Tarcan)t 18.50: 
Muhtelif plaklar. 19.30: Haberler. 
19.40: Bayan Kazım <Keman solo). 
20: Maliye Bakanlığı namına konfe· 
rans 20.30: Demir caz 21.15: Son ha
berler, borsalar 2L30: Radyo orkes • 
trası. 22: Radyo caz ''e tango orkes· 
trası. 

r-ooo••oo••H2•3•••oo••••H•O•i 1 

Haziraiı . 
HABER'iN i 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
İstanbul Acentahğı 

Linıan han, Telefon: ~2925 

romanı 

• No: 1 llİ Yazan: Rıza Şekib 1 

büyük deniz ı 
Trabzon yolu 
A K S U vapuru 4 Haziran 

SALI gUnU saat 20 de RizeyE 
kadar. Y 1 s rtına geçen diş erin 

acısile. koyruğunu bir kamçı 
gibi kullandı ve ... 

823 Khz. BUKREŞ, 364 m. 
13 - 15: Gündüz pllk yayımı. du· 

yumlnr. 18': Pllk. 19: Duyumlar. 19. 
15: Pllk. 20: Sözler. 20.20: Operet 
pllkları. 21: Verdi hnkkında sözler. 
21.15: Verdinin eserlerinden opera 
musikisi. 22.50: Duyumlar. 23.0:>: 

gezintisi 
günüdür 

Genel tatil günü 
Pazara çevrildi.~ 
21 h a z ı r a n d a~ 
yapılacak olan~ 
De n i z Gezi n -i · 
timiz de bu yüz-~ 
den 23 hazirani.= 

izmir sür'at yolu 
SAKARYA vapuru her haf· 

ta PERŞEMBE giinleri ıaat 
16 da lstanbuldan IZMIRE v• 

PAZAR günleri de lZMIRDEN 
lstanbula kalkar. 

Aslanlı adam, yılanm kendi.si • 
ne sarılmasına mani olaıbilmek 

için bir e1iyle boynundan y~la • 
maya ve öbür eliyle hançerini aap· 
lamaya uğrafıyordu. 

Fatuıla Bora da timdi avdan 
vaz geçmiı görünüyorlardı. Aslan
lı adamın bir müddet yılanla bo • 
ğuımaa.ını seyrettikten sonra yar • 
dımına kotmutlardı. 

Bora, korkunç hayvanın tam or· 
tasından keskin di§lerini geiçnnit· 
t\. F atuı da saldırmak için açık 
bir yer bekliyordu. 

Yılan sırtına geçen keskin dit 
lerin acısiyle kuyruğunu olanca 
tiddetiyle bir kırbaç gibi kullandı. 
Ve bu havada ıslık çıkararak sav -
rulan kırbaç iki eliyle yılanın bo
ğazından tutan Aslanlı adamm 
kulağına çarpb ve o anda Aılan • 
lı adş.mın bir külçe gibi yere seril
diği görüldü. 

Fatu§ Yavuzun böyle boylu bo
yunca yere serildiğini görünce pe
lindeki posta di,Ierini geçirerek 
kenara çelkt:i ve hemen Boranın 
yanma koştu. 

Yılan zaten yaraa1nmıştı.. He · 
le Bora kendisini hiç kıpırdaya · 
mıyacak bir hale koymuftu. 
t=...._t'll'l~waıya yardıma geldiği 

zaman yılanın neredeyse cansız 
dü~eceğini sezmitti. Bu yüzden o
nunla uğraşmayı Boraya bıraka • 
rak yeniden Aslanlı adamın yanı
na döndü ... 

F atuş, büyük pençesiyle Yavuzu 
yokladı.. Onda bir hareket göre • 
meyince törpüyü andıran genit ve 

büyük diliyle evveli kollarını ıon
ra da yanağını }laladı.. Bununla 
efendisini derin uykusundan uyan· 
dırmak istiyordu 

Bora da yılanın tamamiyle öl · 
düğüne inan getirdikten sonra Fa
tuıun yanına gelmişti. 

Aslanlı adamın on dakikayı a -
§an hareketsizliği kaf!nında Bora 
ile F atut ne yapacaklarını §&fır · 
mıt bir halde kaldılar.. Neden 
ıonra Bora acı acı üç defa kökre -
meye yakın bir seıle haykırdı • 

Artık karanlık derinleşmİ§ti .• 
iki hayvanın ye§il gözleri bu ka • 
ranhk içinde fosfor gibi parhyo: 
ve durmadan efendilerinin etra 
fında dönüp dolcqıyorlardı. 

Neden ıonra Aılanlı adamda u· 
fak bir kıp.rdama göründü. Bu 
kadarcık bir hareket iki hayvan~ 
da deli gibi sevindimıit ve yeni M 

den Yavuzun kollariyle göğıünü 
yalamıya başlamıılardı. 

Aslanlı Adam vücuduna doku · 
nan törpülerin tesiriyle doğrul • 
du. 

Evvela iki eliyle batını tutarak 
oğuşturdu, sonra da sendeliyerek 
ayağa kalktı •• 

Hala elinde ııkı ııkı tuttuğunu 

sandığı bıçağım kmına ıokmak 
için hazırlandı . 

Fakat onu boğu§otuğu ıırada dü· 
türır.üş olacaktı.. Sürüklenerek 
yerde up uzun yatan yılanın yanı · 
na sokuldu .• El yordamiyle yerde 
bıçaimı aradı .• Fakat bulamadı . 

____ Karanlık alılıklar biribirine 

geç.mit aiaç kökleri .bulmasına en
gel oluyordu. Onu gündüz gözüy
le bir baıka gün arayıp bulmay1 
daha akıllıca bir hareket saydığı 
için yerinden doğruldu ve dostla -
rmm antlarını olqadı. 

Konser nakli. 23.45: Fransızça ,.e Al
manca duyumlar. 

175 Khz. MOSKOVA 1724 m. 
18.15: Denizci şiirleri - Kızıl ordu 

şarkıları - Bizimle şarkı söyleyiniz. 
19.30: Ulusa musiki. 21: Konizetti • 
nfn "LUCJA" operasının radyo adap
tasyonu. 22: Almanca yayım. 23.05: 
Fransızça. 24.05: Felemenkçe. 

Mersin yolu 
GERZE Yapuru 7 Hazfraı: 

CUMA günü saat 11 de l\fersinr 
kadar. Yavuz, timdiye kadar ormanda 

bu Habet yılanlarından tam ou 
bir tane öldürmüttü .• Öldürmeıine 
de ıebeb, bu cinı hayvanların hiç 
bir aebeb yokken hücuma kalkma· 
!arıydı. Onun adetiydi .. Kendisi
ne zararı dokunmıyan hiç bir hay
vana iliımezdi .. Fakat ilk ikisi o • 
nun bu iyi tabiatinden istifadeye 
kalkarak hücuma yeltenmiılerdi . 
Artık o gün bugün onlara tesadüf 
ettikçe boğuımayı it edinmiıti • 

PARIS KISA DALGALAR: 
6: (25.60 m.) Plak. 6.45: Duyumlar 

13: (19.68 m.): Duyumlar, borsa 14. 
30: İngilizce duyumlar. 14.40: Söz • • 
ler. 14.50: Paris y~şayışı 15: Soysal 
yayım. 15.30: Karışık konser. 18: 
(23.23 m.) Duyumlar. borsa 19: Söz
ler 19.30: Hafif musiki. 20.30: Sözler. 
21: Duyumlar. 21.30: Federal yayım. 

~~~~,.~~~~~~~~~!!!!~ Pazar günü ya-~ ı? 

Buraya av için çıkmıılardr. it · 
le bir yılan hikayeıi aalanlarmı a'i 
bıraktırmak için ıebep haline gel • 
mitti. 

Şimdi ne yapacaklardı? Borı 

açtı. Fatıı§un da midesi ondan da· 
ha dolgun değildi. 

904 Kahz. MAHBURG 332 m. 
20.10: Eğlencelf muzik. 21: Du-

1 

yumlar. 21.15: Robert Schumann'ın 
125 inci doğum yıl dönümü. Kendi e· 
serleri. 22: •'l\.linna von Barnhelm,, 
adlı piyes. 22.15: Duyumlar. 23.40: 
Münihten halk müziki. 

pılacaktır. l 
Daimi okuyucu 
kartları olan oku
yucularımız gezin
timize parasız işti- · 
rlk ederler. Bu 
kuponların daimi 

i kartlarla değişti-

~ B O R S A ~, j rllmeslne başlan- i 
: mıştır. i 

1 l Jız1Jannda yıldız işareti '>lınlar üze· ............. - ........................................... . 

inde 3 6-9~5 ele muamele görenler· IUttl'lltfllllll"'-ıt11llmıtı~ 
lir.] Rakamlar kapanış fiatlann.ır;österir j Kiralık büfe 

"ukut (Satıt) 1 

UCUZCA 
Satılık Fotoğraf Makinesi 
Konteıu. Netel 6,5 X 9 

Cilalı ıan tik ağacmdan, kö~ 
ğü ıan metinden, açılma ve ki" 

Bu civarda, bu saatten ıonra a 'I 
bulmanın imkansızlığı karııımda 
kısmetlerini baıka yerde aramala· 
n lazım geliyordu. 

• Londra 
* Nnyork 

tıl8,-

125. -
• Viyan• !3, -
* Maı:lnı !6 -

23 Haziran 1935 pazar gunu 
yapılacak olan büyük deniz gezin· panma tertibat' gayet pratik fi 
timize tahsis edilen Akay Şirketi - fevkalade kullanııh çok tık ve )lr 
nin _(Kalamı§) vapurunun büfeleri men hemen hiç kullanılmamıt bit 
kiraya verilecektir. L, fotoğraf makinesi satılıktır. şa1iff. 

• Parls 169. - * Bertin 43, -
• VU$OV• 25, -
• Budapcştl' ~4. -

• Mlllno ~O!, -
• Brllkse 82, -
*Atına 24, - * Blltreş l6, -

Aslanlı adam önde, aılanları 
yanlarında karanlık ormanların 
içine dalarak keıtirme bir yoldan 
asıl nehrin şark tarafına Y.oHandı· 
lar. 

• Ceııenr 

" Sofya 
€08 ·-
!4, -

• Belgrat ~4. -
* Yokobama 33, -

Talip olanlar en çok aym 14 ün- filmpak ıasisi ve çantuı me~ 
cü cuma gününe kadar idarehane
mize müracaat etmelidir. 

* Amsterdam 8!,- '* Altın 038, - tur. 

-10-

* Mecidiye 4S, so J 
• füntnot !30. -

! • Praı 91', -
• ~tokholm 31 • • • 

Çekler (kap. sa. 16) 1 

,'• Londra 617.7:; * Stokhlnı 3.1116 
4.'135 
5.8!% 
ı.9~78 

4,2160 
4,4970 

eawwk~,...,._.~~ı?k~0::"'"".'M"-..aktne büyüklüğü: 6,5 X 9 .. 
LUa ObJektif: 1: 4,5 Zals tesar. 

Satın alınış fiati: 85 Ura. 
arıyoruz Satış ffati: 50 lira. ŞEYH . SlBRlN ÇlFTLICINDE ... 

Esirciler, Şeyh Sihrin çiftliğine 
ıık ırk hücum ederek zahire iıter· 
ler, vermezlerse kuvvet kullanarak 
alırlardı. 

1 

• NcV)orl: 0.7955 • Viyana 
°(• Parls ı2.Cı6·· • Madrlr 
• l\Jll4Do 9.64 ·o • Beril o 

Gezintimiz için bir cazbanda Aynca bir de telemetr vardıf• 
ihtiyac vardır. isteyenler gene a • lstlyene makine ile beraber - a1111.,S * Prilkse ı 4.6975 • Varşon 

• Atlnl 84.:\2- • Budıpew 
* Cuevre 7.4660 * Bilkrcş 
* Sofya 64,2f36 • nelgraı 

Gene böyle bir esirci kervanı • Amıterdam t.1786 * Yokohıma 
gelerek uzun zaman Şıkka civarm· • Pra~ 19,072~ • Moskova 

78,7187 
~5.:!536 

U291 
1087.7!-

yın 14 üncü cuma gününe kadar 
mürcaat etmelidirler. 

nını11111ıııınnııı1111111ıııınnınıınıuııttnnınıı111111ıııınınıı1111111ıııın 
Afrikanm içlerine uzanacaklardı . [ E 5 H A M 1 r. :..-rm--:mrın::: •• :a::ı::-ı..:11:, 
Niyam Niyam esirlerinin çok pa • =-=1ş=B=a=n=ta=5 ,==9=.1=,,=_=:;;;. 1;;;.ra=m=v=ay==}9=.-~ H Her gün ÖZ ii 
ra edişi bu külfete katlanmalarma., ı•Anadolu ~~.~o • Çimento as 9.90 .. •3 
ıebeb oluyordu. Reji 23S Onyon De2. -.-· :; T .. rkçe beş :. 

Bö 1 • k f l 1 k Şlr. Hayriye 15.- ~arlc De!. -.- r .. =.• u . i.
2

f1• ··ye esircı a i e erinin sık sı •McrkezBankası SR. - Balya -.- k 
1
. 

bu çiftliğe hücumları zahire ııkın· 1 U. Slgortıı -,00 Şartı: m. ecza -.- ~fi e 1 m e i.:~. 
tısını dog"'urmuftu. Çiftliğin he . P.omontı ~.so Telefon -.- • • 

i
2

i= 18 nci Liste i~ men hemen bütün ambarları kuru· 1 istikrazlar tahviller .. i! 
mu• bir haldeydi.. Bu gidişle ~============' :.:.· I - Sadık - Bayrı. :.:. 

T 1
1
•t933Tilr1'Bor. I ~ 8.4~ Elektrl~ -.-

kıtık 1 "" d d d ç·· :: Sadakat - Baynlık. :: ı o acagı mey an ay ı.. un ı* . . ıı 26,40 Tramvu 31.70 :: :: 
kü kıtlarr biribiri arkasına iki bin ı* . .. ııı 21.10 Rıhtım t7,00 ~I Örnekler: 1 - Biz dostlukları ·U 
kadar esirci gelirdi .. Bunlara Ki . ı lstJkrizıDahlll ı 94,25 • Anadolu 44.- ii mıza bayrı ve bağlıyız. ~ 

l
•Ergaal lstlkraıı 94. - * Anadola ıı 44,- .. il 

nunusani ve Şubat aylarında da t92S A ~ı 10, Anadoın ııı sı.so il 2 - Bayrılık en yük.irk insan ·ı 
geleceği muhakkak olan altı, yed? ı* Sıvu -Frzuram_9~. •'rıilmmıı A. ~20~ ii lık ı:tuıflarındandır. 

yüz eıirciyi ilave etmek icab eder· i! 2 - Lehte, lehinde - ı·ana 1 
=a Ekseriya Batara taraflarından madığı için esirciler ef yalarım sı • fi Lehte olmak - Yana olmak 

gelerek uzun zaman Şkka civarın ~ ğn1arla tatımaya mecbur olduk • :: Örnekler: l - Bu i~te sizitı fi . H• 

:ı 
da oturdukları esnada hem yük • )arı gibi kendileri de e§eklere bi • H kirlerinizden yana değiliz. ,1 
lerini taşımak, hem de çiftlikler • nerlerdi. Bir eıek on top bezle bi~· ;: 2 - Ben böyle önergelerden ı· 
de esir mübadelesi için ihtiyaçları de adam taşırdı. Gidecekleri yere ii yana olamam. 
olan yag-ı çıkarmak üzere bir çok d kt ti 3 - IJehinde söylemek - iyili-,. var ı an aonra eıeği bir, veya • 
ııg"' ır tedarikiyle uğra•ırlar ve bu 31

1 
•• ğini söylemek. 1ı T iki esirle, yüknü de üç esirle 

sıg-ırları zahire ile deği•tirirlerdi. · d . ":111• -. Ö. rne·k·: O, lıer yerde sizin iyili-ı 7 eğııtirirlerdi. _ 
Esircilerin, esir mübadelesı ıçın g gınıze soyler. 

Bu vaziyettte bir etekle beıt li ·. 
getrdikleri şeyin arasında Kalikot. ,.. i.1. 4 - Lehtar - Yanat. • 

ralık Kalitotu olan bir eıirci en az • getirdikleri feyin arasında Kaliko! ii Örnek: Alımet •izin en coıkun • 
S dört eıire ıahib olabilirdi. ·• cıtl d imrar vilayetinde dokunan !~ yan arınız andır. ~ 
T d d'kl · k b b" Esirciler buralardan topladık • •• 5 Aleylı Kar rampa a mı ver ı erı a a u !! - - §ı. 

bez, Amerikan, her biri on, on iki ları bu esirleri, kıymetlerine göre ~i Aleyhte olmak - lforıı olmak • 
lira kıymetinde tüfek, bunlardatı Hartum tehrinde en az iki yüz ii Aleylıte söylemek - Karşı .söy-. 
ba,ka bir takım ufaktefek, ayna, diyale (yani elli bet liraya) satar· is lemek. : 
tütün çubukları, alaturka terlik lardı. Bu esirciler arasında yüz i! Aleyhine söylemek - Kötülü · 

fes ve büyüklü küçüklü halılar bu· sığır yükü e§yaya sahih olanların ii ğüne söylemek. 
i! lunurdu. her biri bir dolatıttan sonra bir 21 r. 

Bunlardan her biri, yanlarında kaç yüz esirle dönerlerdi. :: NCYI': Gazetemize gönderilecek~ 
bulunan 11ğırlara bakmak üzer:: İfte, Şeyh Sihrin çiftliğine za • H yazılarda bu kelimelerin Osmanlı-p 
Bakara ahalisinde bir takım adanı bire almak için uğrayan esirci Fa· ~S ;:~an kullanılmamasını rica ede -j~ 
lar da alırlardı. k;h Ali de bunlardan biriydi. ~====:mı::::::ua•H11u1111mı:wn.I 

Develer bura iklimine dayana· (Devamı var) 

şartile 8 liraya verilir. 

4,6 X 6 ika Bebe 

Objektif 1: 4_5 Zaiı teıar 
Çok kullanışlı, kullanılmıştır. 

Alış fiati 80 liradır.. ~ 
3 nikel cam şaşisi, filmpak şs, 

ve çantasiyle beraber 30 liraya (; 
rilecektir. Ayrıca Herbiri 2 şer Ura le~· 
metinde olan 9 cam şaşisl daha ıtı ır 
cuttur. lstiyentere bu şaşiter ıı 
raya verilir. . 
müracaat yeri Ankara cadd"' 
(Yakıt Kitaphaneai) dir. ____,/ 

"Gençlik Tılsımı., 
SEKSÜLIN 

Eger iktidarsızhktan şikAyetCİ 
ısenız. eger birçok ilaçl•' 
ahpta hiç birinden fayd~ 
gömıedinizse size son b•' 
TECRÜBE tavsiye edeceOiZ· 

ı<.U'fUSU 

BEŞiR KEMAL 
ECZANESi 
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Tt.:J R K iVE 

Z 1 Q..6..LlT 
' f9ANKA5ı 

SPOR POSTASI 

HABER - ~ktam Postası 

Ademi iktidar 
ve bel gevşekliğini, sinir 

zafiyetini giderir 

Her eczanede bulunur 
Kutusu 150 kuruştur 
Adres: Galata, Posta 

Kutusu 1255 

{f PA t<1ARJ(A 
Müstilhzar~t ı 

HUBUBATU/fLARI 

SIHHAT 
VE 

KUVVET 

FLiT Bayıltmaz 

ÖLDÜRÜR! 

Sivrisinekleri ö L O ÜRÜN ÜZ. 
Bir sivrisinek ısırışı. hummayı tevlit 
edebilir. Tesirsiz ve ancak bayıltıc• 
bir (haşarat öldürücü mayi) nln stv. 
rlslneklerl öldürebileceğini -zan ettiği. 
nlz vakit maruz kalacağınıa tehlikeyi., 
düşününüz. Huzur ve emniyetiniz için 
FLiT kullanınız. FLiT. hakikaten v& 

ebediyen öldUrUr. Leke yapmaz, taze 
ve IAtlf kokuludur. Siyah kuşaklı ve, 
asker resimli san tenekelere dikkat 
ediniz. Fiatlar tenzilAtlı. 

Umumi Deposa : ı. CRESPIN, fst. Galata, VoJYD4ı ffın f,; 

Dün ve Yarın Külliyatının 31 inci /(.itabı 

Memleketimızde ve ecnebı memleketlerinde bütün spor •e 
gençlik hareketJerini ve ıporcu gençliie verilmesi lizım gelen 
yeni . tekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iste· 

yenler münhasıran S P O R P O S T AS 1 nı okumahdarlar. 

/. Rasln Külliyatı 
Meıbur Rasin Külliyatının dördlincO ve son cildi çıktı. Ter
cüme, iistat H. Nazımındır. Bu büyük bir irfan mahsulü ve 
zorlu bir himmettir. Mütercim her iki dile bntüo inceliklerile 
adeta hakim bir halde olduğundan her dört cilt birer Abide 

Her yerde fiatı 5 kuruttur. mutlak 

20S - RAGASTANIN OGLU -

nızda başkası bulunsun, her zaman 
teşrif edebilirsiniz! 

- Hapisanede bir işkence odası 

var mı? 
- El·et, her türlü işkence aletleri

miz de var. 
- Ata.. Al!? 

Loyola Konsiyerjeriden çıkıp yo
luna devam etti. Ertesi giinü Doleye 
soracağı suallerle almak istediği ce· 
vapları düşüne düşüne Pöti Şatelc 

civarındaki dar bir sokağa vardığı 

zaman saat dokuza gelmişti. Bir kat
lı harap bir evin önünde durdu. De· 
mir kaplamalı ve iri çivili kapının 

tokmağını çaldı. 

Kapının üstündeki ufak pencere 
açıldı. Sert bir ses: 

- Ne istiyorsunuz? diye sordu. 
- Metr Ledu'y_u ı 
- Siz kimsiniz? 
- Orası sizi alakadar etmez. Kra-

lın emriyle Metr Ledu'yu görmeğe 

reldim. 
Pencere kapandı. 
I.oyola bir sürgü ve zincir gürül

tüsü işitti. Nihayet kapı açıldı. Bir 
ses: 

- Giriniz, dedi. 
Loyola i~eriye girdi. Ufak bir ko

ri ·· .-dan geçtikten sonra genişçe bir 
oclı..J a vardılar. 

Papaz: 
- Metr Ledu nerede? diye sordu. 

Adam: 
- Benim ! dedi. 
Loyola onu tepeden tırnaia kadar 

stizdü. 
Bu elli yaşlarında kadar görünen, 

luaa boylu, etine dolıun, ıeniş enseli, 
lıd em. karmakarışık sakaJh, korkunç 
1n11th Mr adamdı. 

Bundan sonra Loyola odayı göz
den ~rdi. 

Bir tarafta bir ocağın içinde bil· 
yük odunlar yanıyordu. Ledu deni· 
len adamın soğuktan çok müteessir 
olduğu belliydi. 
Odanın ortasındaki masanın üs

tünde ekmek kırıntıları ve yemek ar· 
tıkları duruyordu. 

Odada en çok dikkati çeken du
varlardı. Bu duvarlar öküz kaniyle 
kırmızıya boyandığı için çok tuhaf 
bir manzara gösteriyordu. Odanın 

etrafında, duvarların boyunca ayni 
suretle kırmızıya boyanan bir sıra 
tahta çakılıydı. Bunun üzerinde ise 
gene sıra ile çiviler vardı. Bu çMlere 
muntazam surette pırıldayan, yanan 
bir takım aletler asılmıştı. Bunlar 
ocağın kızıl alevleri altında korkunç 
bir ışıkla yanıp sönüyorlardı. 

Bu bir balta kolleksiyonu idi. 
Büyükleri, küçükleri, tek iki ağız· 

lıları, ağır ve hafifleri bulunuyordu. 
Duvarın karşı tarafında ise her 

büyüklükte kerpetenler bir takım tu
haf çekicler, geniş kılrçJar asılıydı. 

Bunların hepsi ayni şekilde pırıl 

pırıl parlıyordu. 

Ledu, ziyaretcisini göz ucuyle sü
züyordu. Nihayet Loyolanm gözleri 
Leduya dödü. 

- Metr, zannedersem size yarın 

lüzum olacak-
- Bana evvela emri gösteriniz! 

Loyola bir kağıt uzattı. Ledu bu
nu, odada lamba falan olmadığı için, 
ocağın ışığında okudu. Sonra kağıdı 
tekrar papaza uzatarak: 

- Pek alA 1 dedi. 
- Bu mühim bir iştir. Mahpus azı-

lı birisidir-
Ledu bütün mahpusların kendisin

ce bir olduğunu anlatan bir işarette 
bulundu. 

Loyola: 

teıkil etmiştir. Tebrik ve tavsiye ederiz. 60 kuruş. 

~ RAGASTANIN OGLU -

garip vakalar. Bütün bu heyecanlar 
beni zayıflatıyor. 

- Bir şişe şarap bu heyecanımızı 
yatıştırır. 

- Evet, bundan daha güzel bir ilaç 
olamaz. 

- işte şurada bir meyhane var •.• 
- Evet, gidip adamakıllı içmeğl 

hak ettik. 
lki keşiş meyhaneye doğru yürü

düler. 
Fakat bir kaç adım atar atmaz bir 

denbire sokağın ortasına sırtfüıtü düş
tüler. Her birinin arkasına birer adam 
çullanmıştı. 

Inliyerek yere uzanan papaslar Ü

zerlerine iki gölgenin iğildiğini gördü 
ler. lki elin ceplerini gezindiğini his· 
settiler .. Sonra bu gölgeler birdenbire 
kayboldu. 

Tibo: 
- lmdat! diye bağırdı. 
Lüben: 
- Katil var! Yangın var!.. diye 

haykırdı. 

Fakat kimse görünmediği ve ken· 
dileri de korkudan başka bir şeye uğ
ramadıkları için iki keşiş doğruldular 
ve şaşkın şaşkın bakıştılar. 

Lüben! 
- Bize ne oldu? dedi. 
- Meryem ve azizler hakkı i~in 

şeytana rastladık. .. 
- Bırak yahu sen de .. inanıyor mu· 

sun onlara ... 
- Pek ala .• O halde ne idi. 
- Belki ayağımız bir şeye takıl· 

mıştır. 

- Ya o gölgeler ... O ceblerimizde 
gezinen eller .. 

- Hayal. .. Evham ... 
- Peki ama ... Ya uğ-radığımız bu 

korku .• 
- Meyhaneye koşmak için mükem

mel bir sebep işte! 

Bir kaç saniye sonra iki papas, Lü· 
benin güzel bir meyhane dediği kuy
tu ve pis bir yue girdiler ••• 

Fakat insan heyecanlı ve susamış O"' 

!unca... 
Tibo ile Lüben birer şişe şarap yu• 

varladılar. 

Sonra korkunç yüzlü meyhaneciyi 
çağırdılar. 

Herü: 
- lki frank I dedi. 
Tibo: 1 

- Çok pahalı fakat .... diye cepleri• 
ni aradı .. Meyhaneci elini uzattı. 

Papas Tibo ceplerini boş yere ara• 
dıktan sonra rengi sapsarı kesilmiş 

olduğu halde kesesini kaybettiğini 

söyleyince Lüben de ceplerini aradı. 
Jı,akat bu da boşa çıktı. 
J,übenl 
- Çalınmış! diye mırıldandı. 
Tibo: 

- Bizi soymuşlar! diye inledi. 
Meyhaneci: 
- Para! diye gürledl 
iki papaıo; ayağa kalktılar. Bu gihi 

zamanlarda daima yaptıkları gibi ya· 
nş yavaş kapıya doğru yürüyerek dıL 
a ve takdise başladılar. 

Fakat bu meyhaneci pek dinsiz biı 
herif olmalı ki bu dualara aldırış et· 
mediği gibi hemen kalınca bir sopa 
yakaladı. 

Lüben! 
- Din adamlarına vurmağa mı ce• 

sa ret edeceksiniz! diye bağırdı 

- Para!-
- Heyhat! Paramız yok! 
Bu sözler daha bitmeden kalın sopa 

evvela Lübenin sonra Tibonun sırtına 
şiddetle indi. Hiddetinden kudurmak 
derecelerine gelen meyhaneci alabildi· 
ğine vuruyordu. Keşişler bağırdıkça 

herif yapıştırıyordu. Nihayet kolları 
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BU YAKANIN NETlCESl 

Fanfar ile Kokar der köprülerden 
geçerek i)i kabul olunduklanna emin 
oldukları bir meyhaneye girdiler. Bu
rası Argolann devam ettiği bir yerdi. 
Orada Loyoliinın papaslara Yerdiği 
kesejle ceplerinden çıkan parayı pay· 
Jaştrlar. 

Kar oldukça büyüktü. 
Fanfar rahat bir nefes alarak: 
- Ne olur, hergiin böyle bir iki cö

mert papas elimize geçse .. Bak işte 
zengin olduk. Şimdi ne yapacağız ar· 
kadaş! 

Kokardcr: 
- Evvela karnımızı doyuracağız di

yerek altr franklık bir eküyü meyha
neciye gösterip nefis yemekler ısmar· 
Iadı. 

ı,ıe bu suretle, serseri1crin fena 
ahlakı mükafat gördü. ( !) Bunlar .na 
mussuzcasına elde ettikleri para ile 
karınlarını doyurdular. öte tarafta i
se faziletli ( !) papaslıır dayak yemiş 
ve tahkir olunmuştular. 

Heyhat, dünya böyledir? 

Bizim iki serseri, adam akıllı karın· 
larını doyurduktan sonra birihirleri
nin yüzlerine baktılar. 

- Bu keşişlerin böyle zengin ola· 
caklarını ı,.;m ümit ederdi. 

- Bana k:ılırsa o siyahlı adamın 
bu zenginikte parmağı \-ar. 

- Siyahlı adamın mı?-

- Evet 'J'nı Pünezdeki evden keşiş-
lerle beraber çıkan. 

- Demek ki bu Tibo ile Lübcni em· 
rinde kullanacak kadar ıengfn bir Se
y5r öyle mi? 
- Bana kalırsa kiliseye men.sup bir 

adamdır. 

- Fakat böyle bımbılları ne i~d~ 

kullanacak? 
- Belki biz serserilerin kabul ede· 

miyeceğimiz bir iştir. 

- Mesela. .• 
- Ne bileyim ... Herifi iyice dinle 

din mi ... 

- l\fayır ! Dinlemiyor, gözetliyor· 
dum. 

- Den hem güzetledim, hem de din· 
!edim ... 

- Ne dedi? 
- Siyahlı adam keşişlere hiç bir 

şey unutmamalarını tavsiye ediyor
du. Papaslardıın biri kitapları Dole
nin matbaasında bulduğuna yemin c· 
decelderini söyledi. 

- Bu sakın biz.im Lantenenin orta
ğı Metr Dole olmasın .. 

- Şüphesiz odur. Pariste başka 
matbaacı Dole var mı ki- Herhalde 
bu duyduklarımızı Lanteneyc anlat
malıyız. Metr Dolc te·rkif edildiği 

günden beri delikanlının ne kadar yeLq 
içinde bulunduğunu görüyorsun! Do· 
lenin muzır kitapları bastı,rından do
layı mahkum olduğu söylenmiyor 
muydu. 

- Bu muzır kit:ıplar ne acaba? 

- Orasına aklım ermez.. istediğim 
şey bitim için canlarını tehlikeye lrn
yan adamların saadetidir. 

l\lanfccd ile Lllntcne için icap eder· 
sc ben kendimi dört parça eder!m. 

- Ben de öyle ... 

- O siyahlı herifin ba1tsettiği mu· 
hakkak l\letr Dolepir. 

- Öyle ise gidip Untencyc bunu 
haber nrelim .. 1$te Triko da geldi. Bi~ 
ze lf>..zımgelen nasihatte bulunur. 

Hakikaten bu esnada Argo kralı 

devriyeye dostça bir selflm verdikten 
sonra meyhaneye girdi. 

Fanfar: 

l./GP/Nı'z 'TAMAMMISINli 
BAKAYIM. AMAN YA!i'E8.. 

Bi •• AHAD ~lVt:iv Yo.t 
.-!!_~REOc o? 
~ ....... :::: 
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-Triko! Gel beraber içelim I diye 
bağırdı. 

Triko gülümsiyerek: 
- Muzır serseriler ... Gene hangi za. 

valhyı soydunuz? dedi. 

- Sana ne.. Cebimizde içecekleri· 
mizin parasını Yerecek kadar bir şey 
var ya!. 

Triko Kokarderin yanına oturarak 
onun doldurduğu kadehi bir yudumda 
yuvarlayıp: 

- işte bu pek hoş! dedi. 
Kokarder: 
- Hepsi hu kadar değil! 
Kar§ılrğında bulundu. 
- Ne o, yoks.'l zenginleri soymak i· 

çin bir çare mi buldunuz.? .. 
- Hayır .. 
- Yoksa Fransa kralı gibi para mı 

basıyorsunuz? 
- O da değil.. Dinle... Bize men· 

sup olmıyan bir karde imizden bah· 
sedereğim •• 

Triko kaşlarını biraz çatarak! 
- Bu da kim? dedi. 

- LA'ntcne! 
Triko biraz sarnrdı -re yüzünü ek· 

şitti. 

- Ah .. Evet! Bir kardeş .• O hakiki 
bir kardeştir. Ey ... Ne olmuş bakalım? 

Kokarder vaknyr olduğu gibi anlat

tı. Aldıkları paranın miktarından baş

ka her şeyi doğru söyledi. Bilhassa 
duyduğu bir kaç sözde ısrar etti. 

Triko derin bir dikkatle dinlemişti: 
- Bunların hiç biri ehemmiyet ve

rilerek şeyler değildir! Dedi. 

- Demeksizin fikrinizce U\nteneye 
bunları haber vermeğe lüzum yok 
öyle mi? 

- Böyle bir şey söylemedim. Sen na 
ıl istersen öyl yap. 
Yalnız o kadar mllhim hir şey değil
dir dedim. A11ahasmar1adık, dışarda 
biraz işim Yar .. 

Bunun üzerine Triko ayağa kal· 
karak meyhaneyi bir dolaştıktan son· 
ra dışarıya çıktı. 

Kokarder: 
- Ben Trikonun fikrinde deği

lim!. dedi. 
- Bu Triko tecrübeli bir adamdır. 
- Evet, akıllı bir hrrsız olduğunu 

bilirim. Fakat bu sefer aldanıyor. 

Haydi gidip hepsini Lanteneye anln· 
talıml 

"' . . 
lğnas Jö Loyola keşişlerden ay• 

rıldıktan sonra üninrsiteye giden 
yolu tutmuştu. 

Fakat biraz gider gitmez sağa sa· 
parak Sen nehrine inip Pötf Şatele 

zindanına doğru ilerledi. 
Başını önüne eğmiş ağır ağır yil· 

rü:rordu. 
Düşünüyordu: 

- lüalın zafından i tifade edereK 
Etyen Dolenin tc ... ·kif emrini aldıktan 
sonra henüz kat'i bir karar verme•. 
mi~ti. 

Yalnız o gün Konsiyerjeri hapisa· 
nesine giderek yann mahpusla görü· 
şecel;rini .Jil 1ö Mnhüye haber ,·ermiş 

ayni 1.amanda Kralın emrini göster· 
mişti. 

Sonra Doleye dair bir takım sual• 
ler sorarak l\fahüden istediği gibi cc
rnplar almr~tı. 

Oradan ayrılırken Loyola yalnız: 
-Kendisini göreceğim zaman mcV'· 

Jrufun münasip bir odada bulunması 
iyi olur, sözlerini iHh·e etti. 

l\fahU: 
- Emriniz yerine getiriltcektir 

peder! cevabını verdi. 
Loyola bir saniye kadar tereddüt 

ettikten onra: 
- Delki yanımda biri bulunacak! 

dedi, 
- ister yalnız olunuz ister yanı· 
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NEOKALMiN A 
Grip· Nevralji • Ba, ve Dit atnlan- Artritizm ·Romatizma 
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( ıatanbul Beledlyeaı llAnları . 

Yeni Hal binasının rıhtım 
ve merdiven inşası : 

1 

L,lf bedeli 33887, lira 81 kuru ı olan yeni hal hinaıı rıhbmmın 
Uabpam cibetile yeni k6pril cihetine uablmuı ve nbbmda iki mer· 
eli._ latuı kapalı zarfla eluiltmıı!! ye konulmuıtur. Şartnameyi 170 
~ mukabilinde levazım müdür IUltlnden alınır. Eluiltmeye ıir • 
lllek için ele 2490 numaralı ~rttmn a ve ekeiltme kanununda yazılı ve· 

~J'& 2525 liralık muvakk't teminat makbuz veya mektuhile bera -
11191' teklif mektuplarını eluiltme ,UnU olan 10 8 935 pazartesi 
ltbat aaat 15 e kadar daimi •ı;cilm~ ne vermelidir. (B) (2820) 

S...lik muhammen kiraaı 1 oon lira olan Sütlücede Karaapç 
-.ı.au.ınde Sütlüce caddeainde Meabaha Pa1 mahallindeki baiır· 
'-ldıane 937 ıen81i mayuı tonuna kadar kiraya verilmek üzere açık 
lrttırmap konulmuıtur. istekli olanlar prtnameyi ıarmek Uzere le -

"tan. mildürlUiüne müraca"l etmelidir. Arttırmaya ıirmek için de 
~90 No. lu arttırma ve eluiltme kanununda yazılı Yeaika Ye 75 liralık 
'-Yakkat teminat makbuz vep m ektuhiyle beraber ihale ,Unü olan 

l
la,.. 8 935 pertembe rünü aaat 15 de daimi encüme~de bulunma -
ldır. (M) (2980) 

~------ -
Beıiktat Sulh birinci hukuk 

"'-hkemetinden: 

ı. 1351,41 Beıiktq Birinci Sulh 
qlllcuk m.hkemeainden müddei 
~~küdarda Tunusbağında Etem 
~ı aokajında 25 numaralı hane • 
de oturan Ahmed tarafmdan müd· 
deiaıe,tı Fatma ve Rahime ve Sa· 

~~~ ve lhrahim ve müteveffiyc 
~'.f• Y ....... i Tahıin ve Saniye ve 
;::_-a•lc Ye Fatma ve Hayriye aley • 
~ikame ettili Betiktqta odun 
~~inde Ha)'ri Bey demekte 
~ Cetme eokatmda 10 nu • 
~ hanın f11111UDUD · izalesini 
!'JeP •• dan etmekle mumaileyht: 41ife verete1i Sani1e ve Me • 
fL __ •• Fatma ve HaJl'İyenin halen 

JUVANTiN 
SAÇ BOYALARI 

~ 
Kanzak Enaneal mU.tahzarlanndan 
Saçların 1ablt ve tabU renklerini ia

de eder. Kumral ye .tyah renkler de 
tertip edUmlftlr. Ter .,.. yıkanmakla 

dahi çıkmu. Dalma ablt kalır. Y egi
ne zaran11 ve aıhhf l&Ç boyalandır. 

~ılhları meçhul hulunma11 
...._ l»i1le 7apılacak tebtiiatm ill • 
--.. İcraaı talep ve olveçhile karar 
:.-U-iı olduiun~an me.&urelerin 
ı~elerinin mua11en hu • Dr. Hafız Cemal 
-.a111u 19/8/ 935 çartamba ıtınl'. DalaUi~ Mili•,.__. 
~O da Betiktat birinci ıulh Camadan batka tUnlerde ıaaı 
ı....._--.._ mahkemesinde -hazır hu . (2,5 dan 1) ya kadar latanbal Di· 
l~ hueueunda itln ye ipu nnyolundaki (118) numaralı bu 
~ ... _ L_ _ ıuıt bbineeinde hutalamı1 kabu ı 
'-. - .... ı tehlii makamına ka-
'id 01-caiından ihtarları kararıiı eder. 

11hncl.n olveçhile ilin olunur Muayenehane Ye n telefon" 
~ (245) 22396, yubk telefonu Kandilli 

.....,....._• HUmi Ziyca ___ , _38_,_B_e_y_l_er_b_e_y_i _48_. ______ _ 

_ , 

Bir çizgi çizene 

30Kitab 
'Deriyoruz I 

Aeağıda 30 rakamının 
yanlanndaki noktalan 
biribirine öyle bir çizgi 
ile bağlamalısınız ki be -
lirecek eekiJ bir insan 
baeı olsun. 
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Dün ve Yarın Tercüme 
Külliyatı'nı edinip okuyan it· 
te b6yle yetitkin bir insan 
kafasına sahip olur. 

Bu külliyatın şimdiye ka . 
dar otuz kitabı çıktı. Bu ka . 
dar :zengin bir kütüphanenin 
abonesi bir miktan peşin ol. 
olmak ve her ay bir lira öde
mek üzere 16 lira 80 kuruş -
tur. 

Yuk:ındaki rakamlar arasını bir 
çizgi ile bitiblrlerlne baf Jryarak 
dedfftmlz yetişkin insan kafası-
nı çizebilenler, bu çizdiklerini 

adresleriyle birlikte lSTAN • 
BUL ANKARA CADDESİ, VA· 
KIT YURDU adresine yollar • 
lana, relen dotru haller arasın-
da ~kilecek KUR'Ada kaz.nanı 

Birinciye kUlliyatm otm kitaplık 
bir takımı, ikinciye külliyatın 20 

· · aplık bir takımı, UçUncUye 'dllli· 
yatm 1 O kitaplık 

bir takımı hediye edilecektir. 

15 Haıiran 1935 saat 
12 de kur'anın çekilişin

de herkes bulunabilir. 

1 L A N 

A R i S T O Şl§ll Etfal butanetllnde M. T okatliyan paıtahaneai teh • 
ı~ E Gaz mUtahasstsr doktor ,,., TA Fi Z ı• K ı rimizin hiç bir tarafındı . tube aç· 1 Rıçat Ahmed Gözberk 

Birincı' Kitap J 
1 madığı gibi Bay Antuan Medovi· 

C. Halk Fırkası sırasında kız li- 1 
aeai kal'fmında 32 aumaradL Mua· çin pastahanemizle bir aüııa ali • 

\' .\IQT Fiatı 4~ Kuruş. yene saatleri saat 15 ten 18 e kadar kası kalmadığı ilin olunur. 

---.-M.a.tb•a•ası--ta•n•b•u•l-.;,...,.... .. ,. =--'"""'*'"""'""""'1111111" ..... .......,......j (24e) 

~-~.tlm'~l'!l· immllS811'!'1-mıı;,~.·~çs•~ • ı.:..u~ 

, Ve ~~r~ b~!~!,~!~~di ~ 
~~~~ ~.1rıtörlü bisik 'etkrımlzi göım<'den blslblcı 

veya moıosıkı. t almayıııız. 

NSU bistklet ••bt mağazası: 
Taksim CUmhurıy~t mr~darı No 7. 

l\tekıup adresi Posta kutusu G:ılara !075 
• M 

Yazlığa gideceklere! 

KırYOll •• SH~BIY81Drın enunı 
latanbul Rı••P•t• ~OkUfU no. 88 

ASRI MOBiLYA nAGAZASI Telefon 23407 

!inhisarlar U. MüdürlüQünden:I 
1 - Şartname ve pllnları muci hince Ankara Baı müdüriyetindP. 

kurulacak (2500) lira muhammen bedelli Klimatizasyon tesisat\ açılt 

eluiltme ıuretile münakaıaya konul muıtur. 
2 - Şartname ve planlar 25 ku ruı mukabilinde Cibalide l.evazırn 

ve Mübayaat ıuheıi nakit muhuip liii veznesinden alınacaktır. 
3 - Eluiltme 24--6-935 tarih ine müaadif pazartesi ıünü saa 

14 de Cibalide Alım Satım komisyonumuzda yapılacaktır. 

4 - Fiataız teklifler 14rtnamen in 14 üncü maddeei mucibince ek 
siltmeden on ıün evvel G!.lttada Tütün fabrikalar ıubesine verile · 

cektir. 

5 - Eksiltmeye ılrecek olanl.l rın Cfo 7 buçuk muvakkat ıüven -
me paraları ve icap eden ~esikalar ile birlikte tayin olunan ıünde 

Cihalide levazım ve mUhayaat vubeıindeki Alım Komisyonunıı 

müracaatları. (2480) 

Bazı kimeelerin handrollu içki ıiıelerini hofaltmak içlerine su 
doldurduktan ıonra t~krar piyua ya ıürdükleri zaman, zaman ıö -

rülmektedir. lnhiaarlar ldareıi bu hilenin önüne ıeçecek bütün idari 
ve teknik tedbirleri almıt olmakla hraber müstehliklerin de tatbik e
dilen uaul ve tekilleri bilerek uyanık bulunmalarını temin için bu 
yolda mevau takyidat aiaiıda izah · olunmuıtur. Şiıelerde hu etkile 
aylmı vaziyetler ıörilldülil takdirde keyfiyetin en yakın inhisar 
idareaine bildlrilm•i rica olunur. 

1 - içki tlfelerinin kamına matbu etilcet, ıitenln Tİakan kıı · 
mmdald boiazma boiazlık, yapııtınlmakta ve ıiıenin •izına mwr 
ve bandrol konularak damga baııl maktadır. 

2 - Etiketlere, içkinin nev'i, mikdar, derece fiyatı 'te hanııi fah
rika mamulatı olduğu yazılmakta dır • 

3 - Müskirat fabrikalarında içki tiıelerinin alızları mantarlan· 
dıktan ıonra renkli mühür mumu na bahrılıp üzerine bandrol geç iri· 
lerek fabrikanın mühürü ile daır ıalanmakta ve bandrollarm iki u · 
cu tiıeye yapıftırılmakJa beraber bofazlık bantları da uçlarm üsl 
kıımına ilsak edilmektedir. 

4 - Bandrollar için, ıayet ince ve ıu ile temasa ıayri müsaİ\ • 
vasıftaki kağıtlar kullanılmakta olup Üzerlerinde inhisar ldaresir..:n 
monoaramı, içkinin ismi ve matbu seri harfleriyle müteselsil numa
ralar vardır. Etikette yazılı içkininmiktan ve fİfeye yapıştırıldığı ta • 
rih te ayrıca lastik damıa ile bandrollarda ıösterilmektedir. 

(2768)' 

11ıııımt1H11111111111ııı11"""""'''"""''"11111ııııı11nıı"a11nllfll"'""111111Jllll•...,11111111ı1111••ınt11ı1111111""""1111111111'""""• 

BüyCık 

Tayyare Piyangosu 
Binlerce kişinin yüzünü güldürdü 
2. ci keşide 11- Haziran -1935 tedir. 
Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle( 20.000 ) liralık hbir mükafat vardır ... 

lstanbul Asliye mahkemesi ü - '1111--ı- Yenı ---•w• 
çüncü hukuk dairesinden: 

Haticenin koca11 Kadıköyünd~ 
Hünkir imamında Kızlarajası 

caddeıinde 52 numaralı hanedP 
sakin lzmirli Haydar oilu ibra 
him aleyhine açtığı bo,anma dava· 
sının ieta kılman muhakeme ne • 
ticeıinde kanunu medeninin 134 
138 inci maddelerine tevfikan bo· 
f&Jlmalarına dair mahkemeden çı
kan 6/ 5/ 935 tarihli ve 934 • 192~ 
numaralı kararı havi ili.mm müd· 
deialeyh lbrahimin ikametgahı 
meçhul bulunmasına mebni ili · 

FELSEFE 
Me9hur Dldero'nun 

ÇeYlren HAYDAR RIFA 1' 

~5 Kurut 

; 
nen tebliği tensip kılınmıt oldu · 
ğundan tarihi ilandan itibaren 15 
gün içinde lbrahimin temyizi dava 

edehileceii tebliğ makamına ka • 
im olmak üzere ilan otun ur. 

.(241) 
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Deniz gezlntlmlzln 
gftnftdftr 

Dünyanın en büyük gemiıi olan Normadi ta • 

mamlandı. ilk seferine çıktı, bugiinlerde Nev -

yorka varacak. 

19.280 ton (GroH register) hacminde olan 313 

metre uzunluğunda, 36 metre genİJl;ğindedir. 160 

bin beygir kuvvetinde olan mokinP.leri bu muaz -

.zam tekneye ıaatte 30 mil ıür'at temin etmektedir. 

Geminin büyüklüğü hakkında bir fikir vermek 

için bizim "Yavuz,, gemisile bir mukayese yapmak J ;ucı, 30 elektrikçi, 7 matl;;aacı, 9 bttrber, ·16 caz
kalidir. Yavuzun uzunluğu 186 metre,, geni,liği bantçı ..•• Bulunmaktadır. 

29,5 metredir, makineleri iıe 52.000 beygir kuvve- Vapurun kilerinde 2160 ıuraht, 51600 bardak, 
tincledir. 59880 tabak, 28120 kahve f;ncanı, 12450 ıolra -

Normandi 21'10 yolcu al!ıbilmelztedir. Mürette - bıçağı, 15340 kaıık, 14000 çatal, 600 çiçek vazoıu 
vardır. 

batı iıe tam 1411 kifidir. Bunlar araıında 1 ıüva-

ri, bir ıüvari muavini, 1 ikinci kaptan, 4 üçüncü 

kaptan, 36 makineci, 292 tayla, 187 G§çı ve aJçı ya 

mağı, 9 kcuap, 10 ekmekçi. 628 kamarot, 25 oda 

Soğuk hava depolarında iıe 10 bin yumurta, 
1000 piliç ve av hayvanı, 16000 kilo et, 24000 lit -
re §arap, 6950 ıiıe §ampanya ve eski ıarap, 26000 
fİfe likör, 16000 litre bira, 9500 tife mculenıuyu 

hizmetçili kadın, 15 moço, 1 doktor, 2 hastaba - bulunmaktadır. -

Filipin adalarında, fiıhaaa 6u adalann merke 

zi olan Manille ıehrinde bir uyan çıktığını tel -

grallar haber vermiflerdi. isyan, hükiimet kuvvet 

leri tarafından çok ıiddetle baıtırılmıı, isyana İf • 

tirak ettiklerinden füphe olunanlar bile so:-gıııuz, 
ıualıi:z kurıuna di:zilmi1lerdir. 

Ruimlerimizden ıoldakinde kilrfuna dizüen
lerden birkaçı, ıağJakinJe :se kurıuna Jizilenle
rin aileleri ve akrabalarının ce1retlP.r arasında tanı -
dıklarını bulmağa çalııtıkları görülüyor. 

Kuponlarınızı 

daimi kartlarla 
değiştiriniz 

--&~-,. 

Şalyapin iyileştl 

Meıhur Rus opera artisti -5alyapinin Amerikadan döndiiktetl ~f 
ra Fran•aJa birdenbire haıtalanclığını yazmııtık. Şalyapin iyileı"'.,.Jı 
ıimdi nekahet devrini geçfriyor. Resimde onu hızile beraber fJll' 

iıkambil oynarken •örüyoraunu. 


