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Bitler Livali Berline 
v 

çagırıyor 
Bir taraftan Leh zabitleri Alman ı 
manevralarına iştirak ederken 
diğer taraftan Fransız zabitleri 
Rusyaya gidiyor ... 

F ranaa, Sovyet Rusya ile an -
18.§rp bir karşılıklı yardım misekı 
aktettikten sonra, timdi ikinci bir 
Yardım misakı daha yapıldı .. Sov-

Yetler, bu sefer Çekoslovakya ile 
karııltklı yardım miıakı aktetti .. 

Bu misa.klar, iki devletin biri te
cavüze uğradığı zaman birinin ö -

tekisine yardım etmesini İcab et
tirir mahiyettedir. 

İkinci misak ayın on altısında 
yani dün Prağda imzalandı .. Bunu 
bir telgraf haberi olarak bildinnit
tik .• 

Mi$aka bağlı bir de protokol 
(Devamı 2 ncide) 

l'tormandiyanrn baıka vapurlar arannJa 11öriinü1ü 

Dünyanın en 
vapurunda 

büyük 
grev 

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

Havr, 16 (A. A.) - Norman -
dia gemisinin mürettebatı ile be -
taberliklerini göstermek için 

s&lllplen gemisinin 500 tayfası da 
ırev ilan ebnİ§lerdir. Bu sebepten 

dolayı bu vapur da bu gün kalka -
lnıyacaktır. 

liavr, 16 (A.A.) - Nonnandi · 
~vapuru Samplen ve Laf ayet ge-

ıltlılerinfo tayf al arı grev yapmış • 
•rdrr. ..... 

ı, Nol'Jnandiya vapuru daha henüz 
eı altı gün evvel inıası bitirilen 

;"ıı1anın en büyük ve en yeni 
~tlintığidir. Boyu 313 metre •e av 1 v 75 b ~ ıgı in tondur. Bu iti· 

barla dünyanın en yüksek kulesi 
olan Eyfelden 13 metre daha uzun 
ve yedi buçuk kere daha ağır de -
m ektir. 

Yapılan ilk tecrübelerde dört 
uskurlu olan koca vapur rahat ve 
devamlı olarak 32 mil yapmıştır . 

tik seferinde Avrupa ile Ame -
ı·ika arasındaki mesafe rekorunu 
kıracağı ümid ediJiyordu. 

Vapurda 1 süvari, 3 süvari mua
vini, 9 güverte zabiti, 17 çarkçı 
zabiti, 19 asistan, 292 güverte ve 
makine tayfası, ayrıca 158 tayfa, 
50 yedek tayfa, 60 itfaiye tayfası, 
30 elektrikçi, 7 matbaacı, 30 her -
her, 187 ~çı ve 628 kamarot var
dı. 

Beşiktaş - Apollon 
maçı bugün 

lfF " 

Musolininin 
kızı Londrada 

ltalya 8Qfbakanı MuHolininin 

kız.ı ( •oldaki Bayan) KonteHa 

Edda Kiano Londraya gitmiıtir. 

Resimde ıağda görülen Bayan I· 
talyanın LQnclra el~iıi Granclinin 

karındır. Reıim, MuHolininin kr 

zının Londraya ayak bastığı vakit 

alınmııtr. 
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~ Haber i 
~Yarından itibaren si 
sayıfalı nilshalarını ~ 

kaldırıyor ~ 

Her gün pek . 
zengin mündere-~ 
catıa 12-16 ve i 

daha çok sayıfah~ 
çıkacak ve 5 ku- ~ 

r uşa satılacaktır.i . 
Dün de aziz okuyucularımıza S 

bildirdiğimiz gibi, Haberin bugüne-! 
Iinizde bulunan 8 sayıfahk sayısı,i 
kfü•iik hacimdeki niishalarımmn: 
so~uncusu olacaktır. Artık varınJ 
dan itibaren her gün 12 Ye h;ftada ! 
bir kaç kere on altı sayıla ~ıkaca-f 
~L ! 

8 Sayıfalık nüsha1arımızda biri 
çok devamlı yazımızı bugünkü gi-i 
bi koyamamak istırarında kalma- i 
mız, okuyucularımızın hakir şika-i 
yetini davet ediyordu. Kendilerin-i 
den istediğimiz bir kuruş g ibi ufak i 
bir fedakarlığı gene kendilerinin ·i 
menfaatine, gazetelerinin daha mü-S 
tekamil bir şekil de ~ıkmasına ı;oa r- S 
fedece "Yimiz için, okuyucularımızın i 
kararımızı yerinde bulacağım u-! 
muyoruz. i 

Ha her. yarından itibaren hergün S 

8 · 12 - 16 sayıfa olarak Ye daha ol-S 
)~ e,~k.ltlf Apollon takımları bu,:rcin ".taksimde ka.r::ıtO§acaklar .. Dün gun münderccatla çıkacak ,.e beş ~ 
)'~Blnıı.z gibi Şnelin1 iltihakı ile Bqiktaı tam kadro.ile çıkacaktır. • kuruşa satılacaktır. : 

Boynu zincirli Fransız 

1
kadmlarmm yaptıkları mümayiş 

Fransız kadı -
nının seçme hak

kını hala alama 
dığı malumduı . 

Son belediye se 

çimi dolayısiyle 
Fransız kadınla 

rı boyunlarına iş 

lunmuşlar ve esin 

gibi ya§amak iste· 
mediklerini ilan 
etmif lerdir. 

1935 BÜDCESİ 
Devletin varidatı 
masrafından fazla 
194 milyon Jlralık btldcemlz, geçen 
seneninkloden on milyon Jlra fazladır 

Casus Levrens 
HAiil iyileşemedi 
lavrenıin hakiki bir resmi 

( Yazısı 2 nci sayıfada) 

Ankara 16--935 mali senesi mu· 
vazenei umumiye kanun layihasile 
Bütçe Encümeni mazbatası bası

larak Kamutay azasına dağıtıl· 

mıştır. Bu yıl için tek!if edilmek· 
te olan masraf bütçesi 194882727 
lira ve varidat bütçesi de bu mas

rafları tamamen karşılamak üzere 
194,923,000 liradır. 934 yılı 

için kabul edilen masraf bütçesi 
yekunu 184075636 lira olduğuna 

göre 935 umumi masrafları için 
yapılan teklifler on milyon sekiz 
yüz yedi bin doksan bir lira faz
ladır. 

Sanayileıtirme programı 1çın 

üç milyon ayrılmı§tır. T e§rinler-

de yapılacak nüfus sayımı için de 
dört yüz bin lira tahsis edilmiştir. 

Masraf bütçelerinin devlet daire

(Devamı 2 ncide) 

imamın kansı, kocasının meyzinle 
... kav'Qa-e=tmesiüzerine "Elavkirdl = --

... ,_ """!' ,_ ,...,, ~ _... _, ,_, r1"" 

- Yangın vaaar ! 
... ve , itfaiyeye haber verildi ... 

Dün ak~m Cağaloğlunda garib 
bir vak'a olmuştur: 

Cezrikasım mahallesinde otu -
ran Miiezzin Ahmedin bir müddet 

evvel Cezrikasım camiinin imamı 

ile arası açılmış, imam müezzini 
Evkaf müdürlüğüne ıikayet etmiı
tir. 

ilerisindeki imam Alinin evımn 
önünden geçerken kavgaya tutuı· 
muıtur. 

l'Ort, ılar da kuvvetli bir ralriphrlar. Maçın güzel olmcuını ümit edi· Gazetemize doğrudan doğruya! 
~. l'ukariki resimde Apollon oyuncularını görüyoraunuz. abone yazılmış okuyuculanmızın! 

abone müddetleri doluncıya kadarE 
OçüncO sayfanın beşin- gazeteleri eski şeraitıc gönder1ıc-İ 

Bu şikayet tesirini göstermiş, 
müezzin Ahmed Davutpaşa camii-

Kavga büyümeye başlayınca 
Mehmed Alinin karısı "yangm 
var!. Y etitin komşular!.,, diye 
bağırmış, bu feryad üzerine itf ai -
ye haberdar edilmiş, bir kaç daki
ka sonra da lstanbul grubu gel
mittir. 

ltf aiye mahalieye geİince yan • 
gın olmadığını anlamı§, halkı he • 
yecana veren kadınla kavgacılar 
hakkında tahkikata baılanmııtır • 

el sütün undaki spor ccktir. ! 
yazısını okuyunuz. .. ...................................................... : 

ne nak1edilmiıtir. Bu nakilden ca

nı sıkılmıt olan mi:ezzin Ahmed 
dün aktam evinin bir kaç adını 
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Bu fesad tamimlerini yazanlar 
bir türlü ele geçirilemiyor 

Sofyadan bildirildiğine göre, 
meçhul bir teşkilat tara:f mdan 
aleyhine yazılıp tamim edilen gizli 
mektupların ikincisi de çılanışbr. 
Bu ikinci mektup, birinciden de 
serttir. 

itham maddeleri ıunlardır: 
Sözde kralın yaverleri, her gün 

bir bangerin evine kralın otomobi-
1 iyle giderlermiş. Kralın kardeşi • 
nin Avrupada yaptığı 25 milyon
levalrk borcu bu banker ödemi§, 
fakat buna karıılık, Bulgar devle-

Casus Lavrens 
hala 

iyileşemedi 
Birinci ıayıf amızda lntellicens 
Servisinin meıhur Lavrensini 
makyajsız olarak görüyorsunuz. 
Fotoğraf yeni gelen İngiliz gaze
telerinden alınmııtır. 

Gazeteler, Lavrensin geçirdiği 

kazaya dair şu tafsil atı vermekte
dirler: 

Bundan birkaç gün evvel casus 
Lavrensin motosikleti, bir kasabın 
motosikletine çarpmıf ve meşhur 

cuusun kafası yarılmıştı. Hasta 
hala kendisine gelememiştir. Ha
yatı tehlikededir. 

Kaza, Lavrensin kendisi için bir 
tepecikte ku.rmakta olduğu kulü
benin civarında olmuştur. 

Gazeteler, bu münuebetle, ca-

tine bir takım kanunlar k:!.bul et • 

tirmiş. Sözde, kral, bazı §Üpheli 

sanayi işlerinden alil.kadarmış .. 

Kralın çok iyi arkadaşlarından o
lan iktısat nazll'ı, guya bir teker 

işinden 6 milyon leva komisyon 
almış. ithamlara nazaran, kralı 

millet değil, bangerler tutuyor • 
muş .. 

Dahiliye nezareti, bu beyanna • 
meyi yazanları bir türlü ele geçire· 
memektedir. 

Ecnebi gazeteler de 
Boğazlar 

mesel esile 
Uğraşıyor 

Sulh mucthedelerinin ıüel (as
keri) hükümleri değiftirildiği tak
dirde bizim de Boğazlann tahki
mini isıiyeceğimiz bir hakikat ha
!ine girdiği şu zamanlarda ecnebi 
gazete1erde de ayni mesele mev
zuubahs olmakta ve önce Sovyet 
Rusyadan başhyarak Balkan and
Ja!ması azalarının da uygun gör 
düğü v t.2kviye edecekleri bu iste
ğimizin manasını anlatacak tarih
çeler yapılmaktadır. 

Avusturya, Macaristan, Bulga
ristanla olan ıulh muahedelerinde 
süel (askeri) hükümlerinin değiş

tirilmesi Streza fonferansında ko
nuşulmuı ve bir mesele haline gir 
mittir. 

::~~çJiq:tFi ııatini de yazıyor -0-r_m_a_n-ın kızı 

Lavrens, lntellicens Servisteki Dün başlıyan bu 
işine Harbi Umumide ba§lamış ve 
yakın farkta faaliyete geçmiştir. romanın hlilasası şu: 

Afrikada havanın birdenbire deMısırdaki Arap bürosuna en genç 
ı ğişmesini, kararmasını hayra yormaz. 

aza olarak girmişti. 1922 de ngi- Jar. Muhakkak bir feJaketin geldiğine 
liz hava kuvvetine makinist ola- hükmederler. Böyle havanın birden
rak kaydolmuş ve Hindistanda hire karardığı bir günde Niyar.1 Ni
hi:o:met ettikten sonra gizlice in- yamların köyünde bir genç kız yağ
giltereye gitmiştir. lngiliz hava murdan kurtulmak için kulübesine 
kuvvetinden de bu yılın mart ayın· koşuyordu. Bu kız Mara idi. Düşünce-

liydi. Başından bir felaket geçmişe 
da ayrılmıştı. benziyordu. Yağmurdan sonra kulü-

Terfi edemiyen 
memurların 

Lehine bir kanun 
maddesi 

Ankara, 16 - Barem kanunu· 
nu değiştiren kanun projesine ye
niden çok ehemmiyetli bir ilave 
yapılmıştır. 

Buna göre, her hangi bir ıebep
ten dolayı terfi edemeyen memur
lar altı se~eyi doldur.duldan sonra 
bir derece yukarı maa§ alacaklar -
dır. 

Devletler Çine 
siyasi ehemmi
yet veriyorlar 
Nankin, 17 -Tokyodaki Çin 

ve Pekindeki Japon mümessillik -
)eri sefaret haline getirilmiştir. Pe
kind~ki Amerika mümessilliği -
nin de sefaret olacağı söylenmek
tedir. 

besine girdi. Orada babasıyle anası 

vardı. Selam verdi. Ve onların ısrarı
na rağmen: 

-- Hiç bir şeyim yok diyordu .. 
Dışardn işitilen bir gürültü üzeri

ne Maranın babası Horama kulübeden 
çıktı. Bağırışların sebebini anhyarak 
hemen yatabrı yanındaki keskin bıçağı 
alarak U7.aklaştı. 

Arka~ını romandan 
takip ediniz. 

Eden son 
söylevinde 
Seyyahatlarının 

intibalarını anlatıyor 
Londradan bildiriliyor: 
İngiltere narnına büyük devlet

lerin merkezlerini ziyaret eden, 
bugün Mihri Has Lordu olan ve 
yakında dış bakanlık sandalyesine 
oturacak olan Eden, mühim bir 
söylev söylemittir. 

Nutkun kısaca manası fUdur: 
"Avrupada vaziyet iyi değilse 

de, her devlet kendi üstüne düşen 
vazifeyi yaparsa mesele kolayla -
§ır .. 

Almanya, Rusya tarafından 

İ bir tehlikeye maruz kalabileceğini 
1 söyleyerek 550.000 kişilik bir ordu 

Bağdad, 17 - İsyan tamamiyle J istiyor. k:ıkin, arada Lehistan var
hastırılmak üzeredir. Albuhassa dır ve Rusya dahili işleriyle uğ -
ve Savalim ismindeki kabile reis - ı raıtığı için uzun yıllar komıuları • 
leri tealim olmlJ!lardır. na hücum edebilecek halde değil -

HABER Akşam Postası 

i .............. Atatiirk•••••H••••H• 
1 
i lstanbula 

geliyor 
Ankara, 16 - Atatürk bu-

Habeş - ltalyan 
harbi arefesindeyiz!· 

gün öğleden sonra Emniyet a· Cenevre, 16 - Milletler Cemi· 
• bidesi meydanında ve Y enişe • yeti konseyi mayısın yirmisinde 
i hirde bir gezinti yapmışlardır. toplanacaktır. Habeş İmparatoru 
~ Halk, Atatürkü coşkun tezahü- bu konseyin İtalya - Habe! anla 
~ ratla selamlamıştu. şamamazhğına kat'i bir çare bu
! Atat ürkün yarın ve yahut ö- lamazsa, umumi seferberlik ilan 
i bürgün lstanbulu ıereflendir- ede:eğini, bundan sonra da Ha -
S meleri çok muhtemeldir. beş askerlerini savaıtan menet -
......................................................... menin imlcanı olmadığından mu-

-H itler Lavali hakkak surette bir harbin patıı-
yacağını söylemiştir. 

Berline Bir ıavaşın önüne geçmek için 
v O İngiltere ve Fransa , İtalya nez -ça g 1 r ıy r dinde yeni bir teşebbüs yapmak 
(Ba:ıarafı 1 ncide) niyetinde oldukları halde Musso-

vardır. Metni aynen ıudur: 
!ininin son nutku bütün bu ümit"Her iki hükUmet, andlaşmada-
leri kökünden kesmiştir. ki ?rtlar yerine getirildiği ve 

Fransa tecavüze maruz kalanın Taymis gazetesi 
imdadına koıtuğu müddetçe karşı· ne d i yor ? 
lıklı yardım taahhüdlerinin mu· Londra, 16 - Taymis gazetesi 
teber olacağını kabul ederler. Mussolininin nutkunun uyandır -
AndJaıma Fransız • Sovyet 1 dığı inkisari hayalden bahsede • 

andlanf111Umın ayni bir metinle rek Fransa ve İngilterenin hal -
üç maddelik bir protokolu ihtiva yan - Habeş anlaşamamazlığına 
etmektedirler. bir çare bulmak için ellerinden ge-

Çek - Sovyet Ancllaıması Çe - leni yapmak vazifeleri olduğunu 
koılovakyanın emniyet ın~emini yazmaktadır. 
tam":°llamakta ve bu sistemi Lo • Roma, 16 - lngiltere hükômeti 

Roma büyük elçisi ve Milletler Ce
miyeti eski genel katibi Erik Dru -
mond'u telefonla Londraya çağır
mııtır. 

İngiltere hükumeti siyasi mese -
lelerde çok tecrµbeli olan elçisinin 
son Habeş • İtalyan anlatamamaz
lığı etrafında fikrini soracaktır. 

Roma, 17 - Burada çıkan F or· 
ce Armote gazetesinin yazdığına 

göre Habeşistan her tarafta sefer
berlik ilan etmiştir. 

Asmoradan gelen haberlere gö • 
re Şarkı Afrika müstemlekesi u
mumi valisi general Bono yeni ku -
rulan ve hudud yakınına gönderi -
len yerli taburlara dün bayrak 
vermif, muhtelif harb manevraları 
yaptınnıştır. 

So~ dakika 
Devletler 
müdahale 
etmiyecek 

Sir Con Saymen, İtalyan - Ha • 
bet meselesinde, İngiltere ile 
F ransanın müdahalede bulunacak 
!arına dair olan haberi tekzib et • 
mi1tir. 

kamo miaakına bağlamaktadır. --------------:--------------

Çekoslovakya ile Sovyet Rusyanın Örfi idare kaldırılınca 
Lehiıtanla olan münasebetleri bu - - - -- - - - - -

::!~~:e~:.hiçbir suretle zarar Yunanistanda Venizelos 
Böylelikle, Frama, Sovyetler ve f 1 h k 

küçük itilafın mühim bir devleti tara tar arı are ette 
arasındaki andlaıma bağlarından 

biri daha düğümlenmit oluyor • intihabat epeyce gürllltUltt olacak 
Bütün bu andlaşma silsileleri 

içinde, Almanyarun kendini pek 
rahat hi11etmediği görülmektedir. 

Pilsudski'nin cenaze merasimin· 
de bulu~ak üzere, Laval, Varto
vaya gittiği 11rada, orada, Göring
de bulunacak ve kendisini Hitler 
namına Almanyaya davet edecek
tir. 

Bu hadise, ıon andlaşmaların 

Almanyayı nasıl teli.ta düşürdü -
ğünü gösterir. Ayni zamanda fU 
hadiseyi de kaydedelim: 

Laval Sovyetlerle muahedeyi 
imzaladığı sırada, Almanya da bir 
askeri manevra yapılmıf, buraya 
Polonya zabitlerinden bir heyet de 
iıtirak etmiştir. 

Kartı tarafın süel (askeri) and
laşmalarına kartı, bu, bir nümayiş 
mahiyetindedir. 

Diğer taraftan, bir süel (askeri) 
heyet, Fransadan Sovyet Ruayaya 
gidecektir. 

Lavaı Varşovaya 
vardı 

Varşova, 17 - Bütün devletle -
rin büyük süel (askeri) şahsiyet • 
leri, birer birer Varşovaya gelme
ğe baılamışlardır. Bunlar arasın
da mareşal Peten, Feldmareşal 
Kavan ve Belçika generali T erıno
nia vardır. Hepsi de büyük mera· 
simle karşılanmıştır. 

Pilsudskinin cenazesi önünden, 
300.000 vatandaş hürmetle ve bü
yük bir sükôt içinde geçmiştir. 

Laval Varşovaya varmı§tır ve 
Bek tarafından karşılanmıştır. 

dir. Esasen ben, Sovyet Rusya 
kadar açık konuşulan bir memle -
ket görmedim ... 

1914 yılına n.isbetle, timdi vazi
yet başkadır. Çünkü hem uluslar 
sosyatesi, hem de Lokarno and -
laşması vardır. 

Biz şu veya bu ulsun aleyhinde 
değiliz. Lakin kim barışı bozmağa 
kalkıtırsa onun aleyhinde olaca -
ğız.,, 

Atina, 16 - Batbakan Çaldaris 
örfi idare kaldırıldıktan sonra ga-
7etecileri çağırmış, ve yazılarile u
mumi heyecanın yatışmasına yar
dım ebnelerini tavsiye etmiıtir. 

Bununla beraber Selanikte ye
niden çıkmağa başlıyan Venizelistı 
Makedonya gazetesi, Venizeloaun 
büyük bir resmile beraber atşli bir 
makale yazmıştır. 

Atinada da yeniden çıkmağa 

başlıyan Venizelist Elefteron Vi
ma gazetesi de bir makale neşrt
mif, burada Venizelostan bahse

tirak edip etmemeleri kestirilecek
tir. 

Atina, 16 - General Metalisaı 
gazetecilere beyanatta bulunarak 
yapılacak intihabatın hükUmetin 

aldığı tedbirler karıısında serbest 
olmıyacağını ııöylemiı, ve kendisi 
intihabatta kazandığı takdirde 
parlamentoyu dağıtacağını ilave 
etmiştir. 

Söylendiğine göre hükumet, ka· 
nunu esasinin reyİama başvurmak 
şartile değitebilmesi yolunu dütüt 
mektedir. 

derek Venizelosun Yunanistana --------------
verebileceğini vermit olduğunu, 

artık siyasi hayattan çekilerek Yu
naniatana bir daha dönmemesi la
zımgeldiğini ve yalnız dışarıda 

beynelmilel sahada Yunanistana 
hizmet edebileceğini yazmıştır. 

Atina, 16 (Haber) - Muhalif 
partiler, yapılacak ihbarlar üze -
rine son isyana karışmış olmak 
suçuyla siyasal adamlar aleyhine 
takibat yapılabileceğine göre ör · 
fi idareyi filen mevcut sayıyor -
lar. 

Hükumet mehafiline göre ka -
bine muhaliflerin dileklerinden · 

seçicilerin listelerden beğenme • 
dikleri namzetlerin adlarını sil -
mek hakkmdaki dileğini kabule 
taraftardır. Seçim kontrol heyet • 
lerinin tekrar kontrolüne gelince, 
hükumet, seçimi adliye memurla
rı kontrol edeceğine göre yolsuz -
luk olması ihtimali bulunmadığı • 
nı söylüyor. 

Dün bu it hakkında Venizelist 
partisi batkan vekili Sofuliı bat • 
bakan ile görüımüttür. Başbakan 
kendisine artık takibat yapılamı -
yacağını, seçLmın yedi günden 
fazla geçiktirilemiyeceğini söyle -1 
miştir. ' 

Sofuliı bugün diğer parti baı
kanlariyle başb~kanla konuştuk -
larım anlatacak ve intihabata iş-

1935 büdcesi 
( Baştarafı 1 ncide) 

lerine tevzii şekli aşağıda gösteril• 
miştir: 

Büyük Millet Meclisi 2,859,682 
Riyaseticümhur 386,792 
Divanı Muhasebat Reisliği 56:>,iiOO 
Başvekalet 1,159,879 
Şurayı De,·let Riyaseti 218,193 
Statistik Umum müdürlüğü 580,852 
Diyanet İşleri Riyaseti 611,986 
Maliye Vekaleti 12,784,179 
Düyunu Umumiye 106,291,293 
Tapu ve Kadastro 
Uumu miidürlüğü 
Gümrük ve inhisarlar 

1,103,:'>30 

Vekaleti 5,003,913 
Dahiliye Vekaleti 4,347,908 
Matbuat Umum Müdürlüğü 95,944 
Emniyet İşleri Umum MüdÜI" 
lüğü 4,137,499 
Jandarma Umu ı Kumanda•• 
lığı 8,909,621 
Hariciye Vekaleti 3,262,140 
Sıhhate n çtimai Muavenet 
Y ekaleti 4,892,18' 
Adliye Vekaleti 8,788,478 
Maarif Vekaleti - 8,948,445 
Nafıa Vekaleti 12,631,601 
iktisat Vekaleti 4,053,150 
Ziraat Vekaleti 5,150,511 
Mim Müdafaa Vekaleti kıırt 
kısmı 48,087,816 
Milli Müdafaa Vekileti JJ•'°' 
kısmı 6,017,oBO 
MilJi Müdafaa Vekaleti 
Deniz kısmı 4,308,600 
Harita Uumum l\füdilrliiğü 623.965 --------Yekun 194,S82,n1 

' 
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!Benim q;öei4üffı: 1 
-.., ,_, -~ zwwwa~ _.. - -..=-........ f 

Seyahat, zevkti, 
beli oldu 1 

Bir dostum anlattı: 

Bu sırada, bazı ahbaplarım ıe -
Ya.hata çıktı.. Bunları tetyie gitti· 
ğiın zaman bir çok uygunsuzluklar 
dikkatime çarptı. 
Vapurlar lstanbuldan ayrılan bir 

Yolcunuzu teıyi etmeğe imkan 
Yoktur. Vapura girmek demiyo • 
ıııın, fakat insanı rıhtıma bile bı • 
ra.Janıyor)ar. Oracıkta boynu bü
kük kalıveriyoraunuz.. Sa~i bi
riniz vebalı, öbürünüz ıağlamsı -
nız da temas yasak .. 

Belki de bütün bütün ayrılaca • 
iınız sevgili bir insanı son ana 
kadar görmeniz, sizin için büyük 
bir ihtiyaçtır .. Buna mini oluyor -
la.r .• 

Sebeb?. 
Gümrük takayyüdü ..• 
Fakat, bu gümrük takayyüdü 

başka türlü yapılamaz mı?. 
Yapılabileceğini, kara yolculuk

ları isbat ediyor... Trenle giden 
hir imanı geçirmek için, peron bi • 
leti alınıyor, yataklı vagonun içine 
kadar girebiliyorsunuz. Halbuki 
\r apurla aidenler hakkında tatbik 
edilen muamele, işte bu anlattı • 
irın gibi. .• 

Sanki deniz ,ve kara yolculuk • 
1-rı ayrı ayrı devletlerin nizam -
larına tibidir •• 

Bu mantıksızlığın önüne geç • 
bıek lizandır. Seyahat etmek in -
'-nlann ihtiyaçlarından biridir. 
l:>iğer memleketler, örnek oldular 
~ biz de bu güçlükleri çıkarıyo -
l'lıı, doğru .• Fakat, .eyahat, · harb 
b'-1anındaki kadar, belki de da -
J - güç bir it olmamalıdır. Mem • 
eJcetJer araaındaki kaynapnalar, 
}''1nız dq bakanlarının aeyahat -
leriyle ilerlemez, ferdlerin de ge -
ıebiJmeleri buna yardım eder. 

l'ürk devleti, bir çok arsıulusal 
~.'beYnelmilel} itlerde nasıl önder 
~it (r-ehberlik) ediyorsa, diğer 
d el'letlerin çıkardığı bu kötü i· 
. ~lerle boğufUp onları yok etmek 
'ı1ni üzerine almalıdır. Yoksa 
~Ütnriik, para çıkarma müşkülat ~ 

rı her yerde o raddeyi buldu ki, 
~ .. 1 ki d b' . 1- IU~ zev er en ırı o-

n &eyahat en müthiş azaplar ara
•ına girdi. 

....___ (Vl·ttO) 

lii!eLi.ITlj 
Otomobil çarptı 
•. >Jcı.arayda Cümhuriyet Cadde -
~~en geçen Mehmed oğlu Rızaya 

0 r Salibin idaresindeki 2294 
~ı-alr otomobil çarpmıf, yara· 

fi lruttır. 
afif yaralandı 

s~A.ialı~amı caddesinden ge • 
~ MuhalTeme Kemalin bindiği 
b. .. toaikJet çarpmıf, hafif surette 
~~1-lftır 
h$~ patıadı 
~ aküdarda Şile kahvesinde o
'cı Aziz dün İ!İyle mefgul olur
t~ea~ezıah üzerinde duran gazoz 
Ç\l 1 Patlaınıt, sıçrayan cam par -
~; YÜzUnden yaralamıttır. 
Si~ek atmayınca 1 

l~ı .. hhtarağada Suad Sabrinin . 
ı, J.f •· &J1nra.nında çalııan Haydar- ı 
,~·~Yin rakı içerlerken Hasan ! 
~n tuğla harmanında çalıtan ,. 
"'cltıı.ı Yanhırına gelmittir. Kafa
~. ~anınıt olan Haydar Ah
~0hek abna11nı teklif etmiş, 
li,)~ •unu kal>u1 etmeyince 
1'l..._ • hıçaf ını çekip Ahmedi sol 
~ -oq-1 •• 

-.._1
1 

1n:erinden yaralamıftır. 
ha.tahaneye kaldınlmıştır. 

Fabr;kacılar 
Ticaret 
Odasına 
küskün! 

Ticaret Odası ken
dilerini kongre için 

hatırlamamış! 

Ford'un altı qıllık 
hesapları araştırılıqor 
Gümrük memurlarının ceza

landırhmalarına şimdilik 
. lüzum kalmadı 

Ankarada bu ayın yirmi birin
de toplanacak olan ticaret ve er.
düstri (sanayi) odaları kongresi 
fabrikacıları bir hayli gücendir
miıtir. Buna. sebep sekiz madde
lik kongre ruznamesi içinde kendi
leriyle ilişikli bir tek maddenin bi
le bulunmamasıdır. Halbuki oda-

Gümrük tefti!· heyeti, Gümrük 
ve inhisarlar Bakanlığının göster
diği lüzum üzerine, "F ord motör 
kumpanyası,, İstanbul fabrikası 
muamelelerini umumi olarak teftit 
etmektedir. Diğer taraftan güm
rük resmi kaçakçılığından dolayı 

lar yalnız ticaret odası değil, ayni F ord fabrikası ileri gelenlerini mu
zamanda edüstri odasıdır. Bu ba- hakeme etmekte olan ıekizinci ih
kımdan fabrikacılar, odalar kon- tiaas mahkemesinin fabrikanın bü
greai ruznamesinde hiç olmazsa tün altı senelik muamelelrini tet
bir maddeciğin de kendilerinin kike memur ettiği muhtelit heyet 

ihtiyaçlarına ayrılmuı lazım gel
diği kanaatindedirler. Vakıa fab
rikacılar bu eksikliğin kongreye 
kendilerinin dileklerini bildirir bir 
açık rapor verilmek suretiyle telif ı 
edilebileceği kanaatindedirler am
ma, ticaret odalarının kendilerini 
unutmut olmuını da hot görmü
yorlar. 

Bir kısım fabrikacılar lstanbul 

de bu vazifeye baılamıttır. Bu 
heyet gümrük avukatı ve Ford mo-I 

Midesinden yılan 
çıkarılan adamın 
başına gelenler 
Kemaliyeli Ahmet adlı birisi, 

memleketindeki tarlasında uyur -
ken ağzından midesine yılan kaç
mıf, yılanm çıkarılmuı için ,ehri· 

ticaret odasının, İstanbul sanayici
mize getirilmitti. Ahmet Gureba 

!erinin dileklerini de ayrıca arqtı-
haatahanesinde tedavi eClilerek yı· 

rıp kongreye bildirmesi~i bir müd
det bot yere beklemiflerdir. 

lan midesinden çıkarılmıttır. 

Ahmet, hastaneden çıktıktan 
sonra parasız kaldıiı için memle· 

Sovyet artistleri ketine gidememiı, yardım istemek 

memleketlerine üzere dün belediyeye bq vurmuf, 

döndüler fakat muhasebe. dairesinde birden-
Ankara, İzmir ve lstanbulda bire f enalatarak düfüp bayılmıt· 

konserler vererek büyük takdirler tır. Zavallı adam tekrar hastane
kazanan Sovyet artistleri dün mem ye götürü}m:itlür. 

leketlerine doğru yola çıkmıılar, Neden bayıldığı henüz anlatıla-
aamimi merasimle uğurlanmıılar- mamıtbr. 
dır. --o--

Dost ulusun değerli artistleri Flat llst~lerlnt tasdik 
mmleketimizde gördükleri takdiri ti l 
çok sevinçli bir dille anlatmak- et rem yenler 
tadır. Fiat listelerini tasdik ettirmek 

-o-

Bir içyağı fabrikası 
kapatıldı 

Belediye tarafından yıllarca 

önce çıkarılmıt bir talimatnameye 
göre, içyağından çıkarılan Marga
rin yağı yapıian yerlerde tereyağı 
satılması yasaktır. 

mecburiyetinde olan gazino, lo -
kanta, kahvehane, otel, pansiyon, 

gezinti kahveleri gibi yerlerden bir 
çoğunun henüz fiat listeleri bele
diyeye tasdik ettirmedikleri, tas-

dik ettirenlerin de listeleri mütte
rilerin görebilecekleri yerlere as-

madıkları yapılan teftitlerden an
latılmııtır. 

tör kumpanyasının vekili Sabrinin 
ittirakiyle timdiye kadar iki top
lantı yapmıt ve bu toplantılarda 
Ford erkanı izahat vermişlerdir. 

Gümrük tt-ftit heyeti Ford me
selesinde ihmalleri görülen y~di 

gümrük muayene memurunu mah-
kemeye .verdikten sonra vaziyetle· 
rini tetkik etmit ve bu memurların 
F ord·itiyle alakalarını timdilik va
zifelerini ihmal derecesinden ileri 
geçmediğinden vekalet emrine a 
lınmalarına veya itten elçektirme
lerine lüzum görmemiştir. 

BUyJe teftişler 
arasıra değil, her 
zaman yapılmalı! 
Ekmekler eskiden küf eler le ve 

sepetlerle taımıyordu. Belediye 
geceleri sokağa bırakılan ve içle

rinde köpek ve kedilerin bile yat· 
tıkları bu küfe ve sepetlerle ekmek 
taıınmuını yasak etmif, ekmekle
rin içleri beyaz boyalı, raflı ve 
çinkolu kaplarla taıınmasını mec
buri kılmıf tı. 

Birkaç gün evvel sıhhat mü -

f etti~leri tara f~ndan yapılan tef · 
tiıte bu mecburiyete riayet edil -
mediği, ekmeklerin sıcak bir halde 
üatüste konup hamur haline geti-
rildiği anlatılmış, bazı fırıncılar 
cezalandmlmıştr. 

--0-

Sllf vrl yoğurdu 
yirmi dört yerde 
yapılıyormuş! 

Birçok dükkanlarda, pazarlar· 
da Silivri yoğurdu adı altında yağ
sız ve fena yoğurtların satıldığı 

görülmüştür. 

Eskiden fülivri yoğurdu yalnız 
Silivriden gelirken şimdi Marmara 
civarında yirmi dört yerden bu 
adla yuvarlak tenekeler içinde yo
ğurt geldiği anlatılmıttır. 

Belediye bu gibi yoğurtların 

ıık sık muayene edilmesini ali.ka
darlara bildtrmiıtir. 

Buraada satılan yağlar muayene 
edilirken üç yüz kiloluk bir yağın 
karııık olduğu görülmüt, bunun 
nereden alındığı araştırılmıştır. 

Neticede bu yağın Yemişte bir 
margarin fabrikasında karıştırıl -
dığı anlaşılmıı, f abrikamn kapa -
tılmasma kuar verilmittir. 

Belediye, tube müdürlüklerine 

gönderdiği tamimde bu listelerin r A t -o- bu ~day 
bulunup bulunmdrklarının 11kı : vus oryaya p; 

bir surette teftit edilmesi, bundan sattık 
baıka sayfiye yerlerinde defitik Ziraat Bankası son gij.nler içe-

tarifeli listeler kullanılmamasını risinde, A vuıturyaya bet bin kilo 
bildirmiıtir. buğday salnnfhr. 

(_ş_E_H_R_İ_N_D_E_R_D_L_E_R~İ -ı 

Çok işçi, 
~ehri gezerken gözüme ilişen noktalardan biri bizde 

tamir ,.e inşa işlerinin çok yavaş ilerlemesidir Bunun 
da sebebi az adam ve malzeme kullanmaktır. 

Mesela bazı yerlerde kocaman bir cadde, Yeya yol ta
mir edilirken hazan ancak on kişi çalışıyor. Ve bu on 
kişi o cadde ,·eya yolu mesela bir haftada bitirebiliyor
lar. Bu suretle hem caddeden geçen nakil vasıtaları n 
halk bir hafta gibi büyük bir zaman sıkıntı çekerek ra
hatsız oluyorlar, hem de yapılan iş daha insicamsız o
luyor. 

Halbuki ayni işlerin az işçi ile çok zamanda yapıl 
masının bu zararlarına karşı ayni işlerin çok işçi kul· 
lanarak az zamanda yapılmasının pek çok faydaları 
vardır. Bu faydaları sıralıyorum: 

1 - iktisadi faydası vardır. Çünkü enelmirde 10 
işçiye bir haftada verilecek para ile 70 işçiye bir gün
de verilecek olan para ayni olacağından bunun daha 
pahalıya mal olmasına ihtimal yoktur. Bilakis işçiler 

az zaman! 
daha fazla olursa taksimi amal artacağından daha faz
la ve daha iyi iş görüleceğinden şüphe yok ki bu da 
iktisadi bir faydadır. 

2 - Halk i ~in pek büyük bir kolaylık olur. Bir gün
de yapılabilecek bir yolun bir hafta sürüncemede kal
ması şüphe yok ki halk için çok fena n zararlıdır. 

3 - Dediğim gibi yol daha fazla insicamlı olur. 
4 - Daha fazla amele iş' bulur. 
:> - işler ~abuk bitirildil<çe daha başka işler yapma 

da zaman kalır. 
Bu teze misal olmak üzere de Aksarayda ya. 

pılmakta olan kanalizasyon işini gösterebilirim. Bura· 
d:ı aylarca etrafı rahatsız eden, yolu kapayan. arkada 
kalan dükkanların satışlarını düşüren, bu suretle zara
ra sokan bir çalışma yapılacağına, bugün bu işde kul
lanılan amelenin ı;ıayısı beş. hattı on mh:ıli arttırılsaydı 
da iş bir haftada bitirilseydi ne zararı olurdu? Sorarım 
size? 

Yazması benden : 

Cafer 
F enerbahçenin gözbebeği, millt 

takımın senelerce yeri doldurula • 
mıyan kıymetli müdafii ve sporcu· 
]arımız içinde en çok sevilmek 
bahtiyarlığını kazanmış olan Ca -
feri kim tanımaz. 

Epey seneler, lıtanbuldan ayrı • 
lan, spor hayatından uzaklaşan, 

fakat hi~ unutulmayan Cafer, ge -
çen sene hakemlikle ve klüp idare
ciliği ile tekrar aramıza karı§mış· 
tı ...• 

Şimdi de.., gazetemizde, seve se· 
ve okuyacağınız spor yazıları ya • 
zacak. ... · 

• • • 
HABER'in spor teşkilatı, tam 

bir Avrupa gazetesi kadar geniş -
ledil..-ten ve çok kıymetli arkada • 

şım Sadi Karsanla, M. S. den 
sonra aramıza bir de Fenerli ar • 
kadaşın karışmasını istiyordum .. 

Tamamen bitaraf bir '1ol takib 
etmesini istediğim HABER'in spor 

yazılarında, en zıd fikirlere bile 
komşu sütunlar ayırmak çok fay
dalı olacaktı. 

Nitekim, ~on zamanlarda ayni 
sayıfola Sadi Karsarun yazdığı 

n~n aksini M. S. , onun aksini de 
benim yazdığım çok vaki oluyor • 
du. 

işte, büfün bu düşüncelerle e

pey zaman bu arkad.ışı aradım .. 
:t. • :t. 

Geçen sabnh, Fenerin yeni ant· 
renörünü karşıhur.ağa gelenler a• 
rasında epey zamandır görmediği· 
miz Caferle karJılaştım.. Sevimli 
arkadaırmla konuşurken, vakti ol· 
madığmı bildiğim için, hiç ümi -
dim olmadığı ha lde, kendisine 
fikrimi açtım, ve bi~e yazı yazma-. 
sını teklif ettim .. 

Evvela tahminim gibi vaktinin 
darlığından bahseden Cafere, ni· 
hayet "seni kıramam, peki .. ,, de • 
dirttim !.. 

~ :t. ,,. 

Çok seviniyorum .... 
Ben gi!müş ararken bir pırlanta 

bulmuıturn .. 

Caf erin yazısı, lalettayin bir 
sporcunun yazmasından pek da • 
ha ba~kadrr .. 

Ben gazetede yalnızca bir F e • 
nerlinin yazısı bulunsun derken 
bambaşl<a bir it oldu. 

Çünkü Cafer ve onun ayarında • 
ki sporcular, yalnız tek bir klübün 
malı değil, bütün bir gençilğin, 

bütün bir ıporculuğun malı, sev • 
gilisidirler. 

Sadi Karsandan sonra Caferin 
yazılarını da sütunlarımıza geçir • 
mekle Tiirk sporculuğuna, Türk 
fütboluna çok fay dalı bir hizmet 
göreceğimize eminim .. 

Cafer ve Sadi Karsanın doldu
racakları sütunlara komtu sütun -

larda, benim de yazılarım çıkaca
ğı için büyük bir iftihar duyuyo-
rum. 

l z::,•t ,Jfulıiddin APAK 

Sarayburnundakl 
elektrik kablosu 
Elektrik tirketi Sarayburnu ile 

Salacak arasında bulunan ve Ana· 
dolu sahiline cereyan geçiren kab
loda bazı aksuklıklar gördüiün·• 
den bu kablonun tamirine karar 
vermiıtir. Bunun için vapurlar 
bu hat üzerinden geçerken perva· 
nelerini döndürmiyeceklerdir. 
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ismet lnönü mühim bir sabah Gazeteıerı Müjde! 
söylevle Kurultayı kapattı ._ __ n_e_d_iv_o_rıa_r_1_,1Görülmemiş bir 

Hamallar cemiyetinin 
idare heyeti 

Hamallar cemiyeti, idare heye· 
ti azasından bir kısmının üstüste 
çekilmesinden dolayı idare heyet· 
siz kalmıştır. Bu vaziyetten ha· 
malların şikayet etmesi üzerine Ti· 

"Ulu önderin her zorluğa yetişen kurtarıcı Ankara Enstltilsil müzayede 
ve yapıcı uyanıklığı sizinle beraberdir,, bir buçuk sene yapılıyor 

Ank .. ,,... 16 - C.H. Partı"sı· Ku· l · içinde ne yaptı .... ~ taze enmı§ bir vazife aşkı ile ayrr 
nıltayı ög-leduı aonra Saffet Aarr 1 l Ul KURUN - .H. Asım Uı başuazısın- Uzun zamanlardan beri şeh· caret odası bu ay sonunda yeni i

dare heyeti seçimi yapılmasına kn· 
rar vermiştir. 

ıyor ar. us sevgisini daha çok da Ankara Ziraat En.-ıtitüsünün bir rimizde emsaline tesadüf edilmi· 
!:anın b:.şkanlığmda yaptığı top· kazanmak için, hepimı·z, feyı·zıı· b k · · d t ~ · l · t tkik uçu sene ıçın e yap ıgı ış erı e · · yen büyük bir eşya müzayedesi o· 
'antıd:ı Ziraat, Kültür, Okonomi bir yarış duygusu ile çalııacağız. ediyor ve Enstitünün bu kadar kısa 
bakanlızı ile Ziraat Bankasına ait Ö bir zamanda bir çok faydalı işler ba- lacaktır .. Eski v zevk sahibi, me· ----·----------

Ulu nderimiz Atatürkün sev- ki b · ·ı · ·· b d b · .4 i j d dilekler üzerinde bakanların ver ·ı şardığını yazıyor. ra ı ır aı enın uç atın an erı 1 -- ~sr s nema u-~ 
gı eri, iyi dilekleri ve her zorluğa b.. ''k b. · · ·ı b' ·k · d. · dikleri izahatı dinlemiş, dilek ko· Enstitü şimdiye kadar Türk top- uyu ır ıtına ı e ırı tır ığı nn u ugUn 2 film birden 
yetişen kurtarıcı ve yapıcı uyanık raklannın yetiştirdiği altı bin çeşit dide kıymettar e•ya müzayede i) ~ fOAN CRA WFORD. CLAR 

misyonunun ıaponı heyeti umumi I - · • ı b b d" :s' ıgı sızın e cra er ır. ot lwlleksiyonu yapmıştır. Bunların satılacaktır. GABLE. FRED ASTAIRE 
ysile kabul edilmiştir. C H ·r. • b. • b l ak~ T" k ul · · Partisinin Dördüncü Bü- adedi on &ı\t ını u ac ,,ır. ur· u- Bu müstesna müzayedede mer FRANCHOT TONE 

Bundan sonra partinin büyük yük Kurultayı kapanmı•tır.,, sunun bunlardan nasıl faydalanabi- h Ç k I f d 
'$ um ürü su u Mahmut pas.r tara ın an 

Önderi Atatürke kurultayın bağ· leceği araştırılmaktadır. Türkiyenin 

Şu••kr•• K her cin.s lıayı:anlanndan örnekler bu- ailesine ait e~ya satılacaktır. DANS RüY ASI 
lılığı ve Baıbakan ismet lnönü ile U ayanın lunmuştur. Yeni getirilen bir süt tek- Satış, Kabataşta Setüstündf' /ra nsızca söılü filmi ile Doı 
kabine arkadaılarına, Parti Genel 

l·za hatı sif makinesi sayesinde bundan sonra merhumun konağında yapılacak· Josc Mojica ıle Mona Maris 
katibi Recek Pekerle parti idare artık kı~ın bile yog-urt yapmanın im- t t f d , ır. ara ın an 
heyeti azalarına saygı ve sevgile· Polis işin~ ehemmi- kcinı bulunabilecektir demektedir. Fazla izahat için, Salih ve Sa KARA KARTAL 
rini bildiren iki takrir sürekli al· TAN - Baş yazı yok. Ali Naci Ka-

y et V 
•ı k f ı. d · k ld •·t aon mobolya magvzasına müraca· I fı l mi. Dübuliye 15 kuru5 • 

kıılarla karfılannn! ve ismet lnö- erı ece ve racan ınrasın a peçeyı ·a ırman an 

nü kürsüye çıkarak §U söylevi söy- adetleri arttırılacak bah.'lediyor ve Niğde mura/ıhaın at. Tel: (43249) ··----------ı 
btr kadının peçe ve çarşatın kaldını- Bu g .. n b ce 

lemittir: Dün Kurul~ayda iç Iıleri Baka· ması lıakkında bir kanun ltiyihasının Kumarbazlar basıldı u ' u ge 
-Yüce kurultayın sayın üyele· nı Bay Şükrü Kaya izahat vermiı, Parti Kurultayında kabul edilmeme- Zabıtai Anlakiye memurları ta Şehzade baş 1 

ri! 

Büyük Kurultayın çalışması her 
bakımdan faydalı ve feyizli ol· 
muştur. Geçmiı yılların işleri üze· 
rindeki ara~hrmalarımız, bütün 
yurtta dikkati çekmekten geri kal 
mıyacaktır .• Büyük partinin devlet 
itlerini yakından gözettiğine ve 
parti hükumetinin yurt ve ulus için 
çahımasının nasıl incelendiğine 

güzel örnekler verdiniz. 

Gelecek yıllar için Büyük Ku· 
rultayın verdiği yönergeler çok 
değerlidir. Her §eyden önce, Par
tinin programına koyduğunuz hü· 
kümlr ulus ve ülke için yapıcı ve 

il~rletic\ ~:kcler~ni geniş ölçü~el 
gost:?rc:.~ .ır. lç.rıde ve dışarıda hırı 
daha v~ iy:ce anlaıılacaktır ki 
C.H. Pur:· d iyice kavranmış ha· 
rn ~e ~i h11 t programı dölenle güt· 
ll)el:.l ~-lir. 

Cer:1: devr;m prensiplerinde, 
g~reh dc·. let idaresinde bütün u· 
lusu la:c:ıklıyan bir Partinin temel 
e_ro~r:.mmın egemen olması, işle

rin hem sağlamlığı, hem de bir a · 
J!& yolda şafmadan ve ,ahıslarla 
ilgili olmıyarak ve dunnıyarak 
yürümesi için c:ıas şarttır. Büyük 
Kurultay, programı ile, yurdun 
gelecek dört yıl içinde hangi ana 
yollardan yürüyeceğini göstermi~· 
tir. Bununla, Parti hükumetleri· 
niz için bir program bildiriğinin 

ayni zamanda verilmit olduğunu 
ıöylemek isterim. 

Büyük Kurultayın yurdun içeri· 
'deki emniyetine verdiği önem ve 
bu yolda Partinizin devrimci an· 
lamı bir daha meydana çıkmı§tır. 
HükUmetlerinizin, devrimci Parti· 
mizin çok dikkatli ve çok dölenli 
vasfına uygun olarak hareket ede· 
ceklerine emin olabilirsiniz. 

Yurdun dıtarı emniyeti için bü· 
yük ilgi gösterdiniz. Büyük Ku· 
rultayın, yurdu korumak için, ge· 
rek olursa, va~anın canlı ve cansız 
bütün araçlarını ortaya atabilece· 
ğini bildirmesi, bunu bir temel ya· 
sa olarak programda açıkça söy· 
lemeai, vatanın her bucağında be· 
raberlik aesleriyle kartılandı. Va· 
tan ve ulaaşki, Partimizin batlı· 
ca varlığı olduğunun açıkça bilin· 
mesi, dünyanın bu karıfık zaman· 
lannda Türkiye baysallığı için ha· 
yırlı bir gösteriıtir. 

Büyük Kurultay ökonomi itle· 
ri:Jle özel bir dikkatle uğraıtı, ö· 
konomik gelişmenin gelecek müs· 
pet verimleri üzerinde Kurultayın 
e1kisi mutlu bir surette duyulacak· 

tır. 

Dördüncü Büyük Kurultay ça· 
1J}lll8.Sm& son ~erirken onun bütün 
üyeleri ulus yoluna hizmet için,1 

şunları söylemiştir: sinden dolayı salonu terkedip yitiğini rafından dü~ ({ece Bursa sokağın· Hı·ıa-ı sinemasında 
işaret ederek diyor ki: da Madam Ağavninin bir numc.ra 

- Köylerimizden 41000 köyümü "Bu lıiidisc bana ür 9.ey öğretti: 
T T h evi basılmıs on dört kumarba7 Victor Hugo'nun 

Şaheseri olan 
zün 23000 inde köy kanunuı 1-lnkılcip, kadının ruhuna erkek-
latbik edilmektedir. Nüfus azlığı, lcrinkinden fazla değilse bile lıerhal- yakalanmıştır. Ojen, Ekrem, Rah 
köylerin dağınıklığı yüzünden de aşağı kalmıyacak kadar inanla iş- mi, Mehmet, Fazıl, Behçet, Koli 
bilhassa §ark vilayetlerimizde bu lemiştir. Jerason, Andon Jorj, Abidin, A· 

2 - Peçe ı•e çarşaf ba/ısinden halô gavni, Manil, Hekpar ismindeki Sefiller 
Jcanun tatbik edilememektedir. 0- kafes rulıu ve kümes dcdanının de- kurmarbazlar sorguya çekilmiş· _ _ . . . . 
nun için köy düşünüldüğü vakit ram ettiğini öğreniyoruz. O lıalde, l k f l b ~ı d k ransızca sozlu. Bu fılmıo bırıncı 
d h 1 k .. . b l r. 1.. '· h 1 ld b '· er, e a ete ag an ı tan sonra .k. . d 1 • • t er a oyun üyütü mesi ve kö· r>anuna uzum yoı\sa, er ıa e aşA'a b b l I ., ıe ı mcı eYre ~rınm amamı 

.. d b'r tedbı·r bulmak gerektı·r ser est ırakılmı§ ardır. skambı . d .. t ·ı kt· yun yüz ev en aşağı bırakılma- ı • kA v l .1 1_ , ., en gos erı ece ır. 
3 _Hala kadınlarını insandan bu- agıt arı ı e lfUmar parası müsa· ı 

ması çaresine baıvurulmalıdır. ak k d d"l . t' I Matinı"ler 11.'l.S ve 8 de 
cak buc · ·açıranlar vardır. Ve bun- ere e ı mıt ır. ••••••••••••ıa•-ı 

Biz 0 yoldayız. lar "inkılaba inanıyoruz,, derler. Fa-

Köyden sonra nahiyelerimiz kat bu Tıareketleriyle inanışlarını tek· B • • 1 p EK • 
gelir. Vaktile nahiyeler kom· zip ediyorlar. .• • UQUn Sinemasında ®i, 

ClJJIHURlYET - Yunu8 Nadi mün olarak dü§ünülmüıtü. Fakat F d il Al k 
biz ası kommünü köylere ver· JJıatbuat kongresine dair yazdığı baş • . e a er ayı öldüren Aş • 

k b yazısında ayın 25 inci günü Ankarada •• Conrad. ve. idt-Ma o n ıyan ~.· 
me mec uriyetindeyiz. Kommü· toplanacak olan kongreden umutlu Y ~ 
nün tabii merkezi köydür. Köyler olduğunu söyledikten sonra diyor ki: • dy Chnstıanes- ~ 
kommünleıtikçe nahiyelere lüzum JJ!atbuat kongresi denildiği zaman • Wolff Retty FREDERiC 
kalmıyacaktrr. Zaten bugünkü va· bundan billıassa sıyasal gazetecilik tjt f d MARI"'~ 
· b anlaşılmalıdır. Bu def aki kogreye • ara 1 n an ~ 

zıyeti iti arile arabanın beıinci mecmualardan başka kitapcılığın da • • • • Oub .. liye 20 kuruş • Balkon 25, hususi 
tekerleği gibidir. Bunları tam te- katılacağını öğreniyoruz. Jı ciddiyet-
şekküllü nahiyeler haline getire· le gözönüne alınınca lıer bölük kendi Bugün 
ceğiz. Ve nüfus, tapu, vergi daire· mesleğine ayrılmak yöntemiyle siyasi M E L E K S i n E M A S 1 
leri ve mümkün olduğu kadar ad· gazeteciliğin özel bir mahiyetle beli- lki ~ayım harret film birden takdim ediyor 
liye de dahil olduğu halde beşin- receğini şüphesiz sayarız. Yoksa kon- KADlnLAR rtE iSTERLER BAR ŞARKICISI 
ci sınıf kaza halinde te§ekkül et· greye toplanmış olacak her çeşit in- Güstav Froehlich'in Nora Gregor CLAUDE'fTB COLBERT 

sanlann her mesele hakkında velev ki ile beraber temsil ettiği en güzel ve RtcARDO CORTEZ ,.e 
sin. O vakit memleket için çok fay temenni şekliyle fikir ue rey beyan en muhteşem filmi. BABY Je ROY 
dalı olacaktır. Böylece muhitin ih· etmeleri bir cinsten olmıyan adetler- Pejisör Geza de Bolvary tarafından. 

ti~~~dairedu~uak nn~ ~S~~~~~r~Mm~h~h-------~-----~-----n·------~ı 
fua azalacak ve köylü o gün iıini 
bitirip ak!am evine dönebilec'!k· 
tir .. 

Polis itine gelince; şimdiye ka
dar mekteplerden mezun olanlar 
clör bin kişidir. Bu adet bu mem· 
Jeketin ihtiyacına kafi değildir. 
Bizde 3000 - 4000 kişiye bir polis 

isabet etmektedir. Memlekette bü· 
yük hareket vardır, polise düten 
vazife artmıştır. Hem kemiyet ve 
hem keyfiyetçe polisi arttırmak 
için bir program çizdik her sene 
Üu programı tatbik etmekteyiz.,, 

Umumi idare 
heyeti seçildi 

Dünkü toplantıda C.H. Partisi 
8 umumi idare heyetine ıu zevat 
seçilmiştir: 

Recep Peker (Kütahya sayla
vı), Münir Akkaya (Giresun say· 
lavı), Müttalip Oker (Malatya 
saylavı), Esat Uras (Amasya say· 
lavı), Cevdet Kerim lncedayı 
(Sinop saylavı), Nafi Kansu (Er· 
zurum saylavı,) Rahmi Apak (Te· 
kirdağ saylavı), Hasan Ali Yücel 
(Denizli saylavı), Necip Ali Kü· 
çüka (Denizli saylavı), Hüseyin 
Cair (İzmir 'aylavı), Ali Rıza Er· 
ten (Mardin r.aylavı), Dr. Fikri 
Tüzer (Erzul'\lm saylavı), Salih 
Yargı (Kocaeli ıaylavı), Tahsin 
Berk (Elaziı say lavı), Salah 
Cimcoz (lıtanbul 1&ylavı), 

zer. 
----

Her gün 
öz Türkçe 5 

kelime 
ı kinci liste 
1 - :l\lamur - Bayındır 

A) Mamuriyet - Bayındnlık 
B) Nafıa ,, 
lmar etmek - Bayındrrmak 
Misaller: Ankara Bayındır bir 

şehir olmuştur. 
Memleket bayındırlık yolundadır. 
Bütün deYlet yapı işleri Bayındır· ı 

lık Bakanlığına bağlı anmı~tır. 

Biz yurdumuzu hayındırn1aktıın1 
geliştirmekten başka bir şey düşün· 

müyoruz. 
2 - lnkiş.'lf etmek - Gelişmek 
lnkişaf ettirme){ - Geliştirmek 

lnki~af - Gelişim. geliştirme 
Misal: Türkiyenin ekinomik ge-

li:.imi giinden güne artıyor. 
3 - Milki - Sivil. 
.ı - A!'keri - Süel <Militaire) 
Not: "Asker,, kelimesi "Soldat,. 

anlamına Türkçedir. 
5 - Cemiyet. Şirket - Sosyete 
Misal - 'fürlc cemiyeti - Türk 

T. i. C. i. 

EŞYA PiY ANGOSU 
21 Haziran Cunıa 

lstanbula getirilmekt~ olan 

MACAR-TüRK 
Güreş muhtelit maçında çekilecektit1 

Bundan sonra yapılacak Türk . Macar Milli ve Türk • Mac~f 

ınuhtelit serbest güreş maçlarına dühuliye bileti satılmıyacak ,.e 
yalnız piyangoda ikramiye kazanamıyanlar bu mühim müsabak!' 

lara gireceklerdir. 

Oeut~t u~minoııorı ve limanıorı i~letnıe Umum i~aresi ilôlnarı 
D. 0./ 9 numaralı zahire tafrfesinin ecnebi memleketlere iht'( 

edilecek zahirelerin ikramiyesine dair olan 6 ncı maddesi mucibil1'.: 
tarifede tasrih edilen müddet Z-'rfında devlet demiryollarına te"d•' 
meşrut bulunan gümrük makbuzu yerine mevl ıt memleketin diğ~ 

bir resmi makamının vesikasını ibraz etmiş olanlar hakkında a,.e• 
Sosyetesi. da yazılı tekilde muamele yapılacaktır. 

Şeker ~irketi - Şeker Sosyetesi ı Vesaikin zamanında tevdii c~rtı mahfuz bulunmak kaydiyle gii~l 
içtimai - Sosyal. Y f ı 
Not: ı _Türk kökiinden gelen rük makbuzu yerine malın mevri~ memleketinde gümrüklenip bil '1 

"Cemiyet,, ~u anlama kullanılacak· ithal edilmiı olduğu işbu memleketin gümrük idaresinden başka ~İS~ 
tır: bir resmi makamı veya serbest liman idareleri taraf mdan tevstl< 1 

Hllaliahmer Cemiyeti - Kızılay dilmiş bulunduğu veyahut klering mukavelesi ile bağlı bulunduğuıl'ıı 
Cemiyeti. Dil Cemiyeti. Gu:eteciler memleketlere yapılmış olan sev!nyata ait bedellerin Türkiye Met";~ 
Cemiyeti. o'' 

Not: 2 _ Gazetemize gönderile· Bankasının hesabına kaydedilmiş olduğu mühleti zarfında devlet dil 
cek yazılarda bu kelimelerin Oaman· miryolları idareaine bildirilip keyfiyet mezkur bankaca da taadik eS) 
lıeaları kullanılmamaaını rica ederiz. diği takdirde bu tartlara uygun mliracaatlar intaç edilecektir. (269 

' 
' 
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11 MAYIS - 1935 

ORMANIN KIZI 
V ahıi hayvanlar ara•ında ve Alrikanın balta görmemi§ orman 

lannda geçen cqk ve kahramanl~k, heyecan, e•rar ve tetkik 
romanı 

• No: 2 Yazan : Rıza Şekib • 
Niyam Niyam sihirbazı Kifo, 
tam aradığı adamı bulmuştu 
Kulübeden oldukça açılmıf b. yapmasından dolayı boğazlanıp 

Batını geri çevirdi. Dudaklarını öldürüldüğünü hatırlıyordu. 
memnuniyetten doğan bir gevıek· Kiratanm dii!manlığı, hiç bir 
Jikle yayarak kapıda duran karı • kabahati bulumnamıf olsaydı bile. 
ıına bağırdı: kendisini bu akibete sürükleyebi • 

- Maraya söyle! öğle yemeği lirdi. 

için POtYO var. ! Mara ürkek ürkek, 
Poıyo, Niyam Niyam'lisanınd11 düte kalka yuvarlana 

(et) demekti. günlerdenberi et yü oynayan, çocukların 
zü görmemiılerdi. Çünkü Hora t• 

yol üstünde 
yuvarlana 
arasından 

geç ı .. 
ma, eıkisi gibi avlanamıyordu Tehlikeli olmakla beraber, ken-
Kabilesi çoktandır esir de yake- disine bu vaziyette akıl verebile -
lamamıttı ki bunlar arasından ih· ceğini dütündüğü si·hirbaz Kifoya 
tiyar ve sakat olanlar boğazlan'p gidiyordu. 
eti paylatılsın. . . . Kifo kulübesinin etrafını içeri -

Bunga, kırmızı dilini çıkarıp ye kolay kolay kimsenin giremi -
çatlak dudaklarını yaladı ve ka · yeceği bir ıekilde çevirmitti. 
fuını Maraya çevirerek anladığı. Çitin kapı1tnda duran iki Niyam 
nı tekrarladı: Niyam köpeği izinsiz kimsenin 

- Mara ! Öğle yemeğine pof· girmesne mini oluyordu. 
yo var .. Baban gitti.. Çitin ve kulübenin kapı çerçe -

Mara, lapayı ateıten indirdik - veleri tamamiyle ölü kafalariyle 
ten sonra yatağında doğruldu süslenmişti. 
Ve gene dütünmeye baıladı. Avluda yakılan bir atet üstün -

Niyam Niyamlarda adettir. de siyah bir çömlek aaılrruı dunı. 
ihtiyarlar, hastalanır ve artık yor ve içinde siyah bir su kaynıyor

iyile,emiyecek bir hale gelirlerse du. 
onu ailesi tuttukları gibi bir yoı Bu ateı günün her saatinde ya • 
üstüne getirip bırakırlar. lbtiya nardı. Daha timdiye kadar hiç 
rm son nefesini, kendi kendine, kimse bunun IÖndüğünü görme -
rahatça yatağında vermesi bek mifti. 
lenmez.. Kabilenin açıkgöz ve İ· Niyam Ni1am kralı haımetlu 
!İni bilenlerinden bir kaçı keskirı Manzanın karıaı oğlunun boğdur
bı~aklarile bu ihtiyarın batına i.i- '1uiu f(>hretli ıihirbazm torunu 
tüfi.ir, onu param parça ederle- Kifo, l:riiyük ba'bumdan hiç de 
ve etini de paylatırlar... geri kalır bir ıihirbaz olarak yetif-

Horama itte böyle, ergeç ken · memitti. Sanatinin birçok nokta· 
disinin de uğrıyacağı bir i.kibe+t.: larmda belıki onda daha çok bir 
rnemnun bir çehre ile koıuyor istidad göatermitti.. itini yalnız 
du. sihirle uğrqmaya, fala bakmıya 

Samar adındaki ıekaenini a~- bağlı bırakmamııtr. 
rnıt ihtiyarın son nefesini verme O ayni zamanda kabileye ken· 
ıi içjn onun bıçağının da oyna disini zehirli hayvanlarla alakası 
nıası lazımdı. 

-2-

Slhlrbazın zehirli 
yılanı 

Kirata, Maraya muaallatb. Q . 
nunla evlenmek, bir yuva kurmsk 
istiyordu. Fakat Mara! .• O sır~ 
Çeviriyor, amma aylardanberi de 
Petini bırakmıyan bu adamı bi-: 
türlü bqından uz~klqtıramıyor 
du. 

Ona kaç defa: 
- Nafile uğraıma Kirata ! De 

.. aitti. Ben seni değil, bir başkası 
Ilı aeviyonım. Seninle evlenme~e 
•e bir yuva kurmama imkan yok 

olduğunu,, ruhunun bir engerek 
yılanından geldiğini anlatmııtı •. 
Ve bunu anlayıncaya kadar da 
göbeği sarsılmııtı. 

Zayif, ufak tefek bir adamca -
ğızdı. Kabile iç.inde yalnız ön 
diılerini bilemiyen bir o vardı .. 
Çünkü· o dünya itleriyle değil, da· 

ha akıl almaz itlerle uğraşıyor ve 
Kifonun diı bile~yiıine kimse dil 
uzatamıyordu. 

Kraldan sonra ba.kmnın çoklu • 
ğuyla da töhreti vardı. Semiz bir 
halde, kesilip yenmiyi bekliyen 
tam yüz yirmi köpeği, yüz seksen 
bet tavuğu, üç büyük erzak amba
rının yanında üç de arpa suyu de
posu vardı .. 

( Deı•amı rıar) 

kirata, Maranın aöyledilrlerini 
duynıuyonnuf, giiya kendisine 
IÖylenmemİf gibi ısrar ediyordu. 

HABER ' Yağmurdan kendisini kurtar r 
1'ıak için kofluğu zaman Kira!a 
lene )>ef İne takılmıt tı. Koımaaı 
~inıurdan çok ondan kurtulmak 
•çındi. Sonra çok mühim bir ıe

Akşam Postası 

~ep daha vardı. Sevdiği erkekle 
iDARE EVi 

a, bata görütürken yakalamıı -
tı. 

et· I~ bütün dütüncesi, bütün en -
'tetı bundan doğuyordu. 

ISTANBUL ANKARA CADDESi 

Telgraf Adresi: lSTANBUL RABEK 
Telefon Vazı: "8'7% idare: 2-18'70 

. ····;&c;·;;e···ş;RTL;;i···· i 
1 S 8 1! ayWı : 

Yazan: KADiRCAN KAFLI No. 7 
--------

Kız il Kadırgada herkes hazırlandı: Savaş vardi! 
imparator Şarlken'in 1530 da Tu- ı kaçırdıktan sonra bize yapmadığı· ı 
nusa gönderdiği donanma da kur· nı bırakmadı. "Kızım henüz kü • 
funla kaplı idi. Bizim me§hur An - çüktür .. Sizin gibi yüksek ve kibar 
derya Doryamız da donanmasını bir markinin karısı olabilemıei 

kurtunla kaplamayı denedi amma için Venediğin kibar muhitinde 
bundan fayda yerine zarar gördü. terbiye görmesini lüzumlu bul • 
Çünkü gemiler çok ağır, hantal ve dum .. ,, diye kandırmağa çalııtık. 
manevra yapabilmek kabiliyetin· Kanmıt göründü .. Fakat seni al -
den uzak idiler. mak için Venediğe gelirken dö -

- Kızıl Kadirga hiç de ağır de- nütte yolumu kesmek üzere hazır· 
ğil .. En h!zlı gemilerden daha hız- Irk yaptığını bana haber verdiler .. 
lı gidiyor ve bunun içindir ki her - Bana bunları söylemedin .. 
gördüğü gemiyi, kendisi bırakma • Demek ki onun için denizden gel
dıkça, her halde yakalıyor. dik ve benim adımı taıryan bu 

- Buna benim gibi bütün gemi- giizel gemiye hiç korlanadan bin -
cilerin de akılları ermiyor. dik .. Bu yolda da Tüıik korsanları 

- Amalfi dükaamda.n sormalı . vardı amma .•• 
- O bunu gizlemiyor .. Aklınca - Doğrusu Türk korsanlarının 

ondan daha güzel bir başkuım hiç biri F emando kadar fena yü • 
yapıyormuf.. rekli olamaz. 

Bir gün ve bir gecedenberi do 
la§tığı yoilarda bir tek tekneye 
tesadüf etmemiılerdi. Buna canı 
sıkılmamı§ değildi. Hiç olmazu 
bu av biraz yağlıca olaydı. 

Kasaranın üstüne çıktı. 

Şimdi karııdan gelen Kadırga 
yı daha iyi görüyordu: 

- Güneti arkamızda bıraktı· 
ğınız ıçın kadırganın teknesi 
bir karaltı gibi görünecek ve be· 
ni çabuk tanryamryacaklar ... 

Diye dütündü. 

Bunda haklı idi. Sahiden, ıe 
len Kadırga yolunu defiıtinne . 
mitti. Fakat her ihtimale kanı 

Sicilya aahillerine yakın bulun 
mak için manevra yaptığı görül · 
d .. u. 

- Türkler duymasınlar, hazıra - Ne diyorsun? Allah hepsini Hüsmen reis, dümen tarafına 
konarlar... de yerin dibine götürsün ..• Hepsi haykırdı: 

Geminin kıç kasarası altında de biribirlerinden qağı kalmaz • - Koca Memif, çevir dümeni.. 
sekiz kasara vardı .. Bunlardan bi- lar .. Şu tabamız dan önce kıyıya yak-
risinde albnıf yqlarmda, ak aa • - Ben bu fikirde değilim .. Eğer lqmalı, yolunu kesmeliyiz. 
kallı, güzel yüzlü bir a3amla, on rastlarsak .. Bunu görecekain !.. - Batüstüne reis ... 
altı Y.atlannda beyaz tenli, derin - Sus kızım, 8UI! .. Böyle uğursuz Hüsmen reiı, kumandaların:\ 
kara gözlü, çekme burunlu, küçük ıeyler konuıma ! .. Şimdi zavallı devam ediyordu: 
ağızlı, dıaılga dalga kumral saçlı annen Palermoda kim bilir ne 
bir kız oturuyorlardı • büyük bir hasretle bizi bekliyoı 
Adamın adı kont Viçenıçiyiil Ayrılırken biraz da hasta idi. Ah, 

idi. Genç kız da onun biricik ve Salernodaki mallarnnızı hiç ba
güzel kızı Beatriı idi. huma satmak ve zavallı anneni 

Genç kız babaaımn yanına so - Palermoya a§ırabilmek lÇın ne 

- Vardiyan, it batına... Sotı 

hızla ileriye gidiyoruz. Gözünii 
aç ... Şimdiye kadar: olduğu gi1'i 
bunu da elden kaçırmıyacağı7. 

Dalyan, top batına... Herkes yer· 

kuldu ... Boynuna Mrıldı ve kama- zahmetler çektim ... Bunları çek· (Deuamr ı•ar) 
ranın yuvarlak penceresinden Si - tirdiği için alçak F emandoyu --------------
cilyanın portakal bahçelerine, ye- Allahın önünde bile affetmiye . 

li yerine ... Savat var .. 

§İl dağlarına bakarak f(>yle dedi: ceğim ... ispanya kralının saray-•-•• Doktor 
-Mesinayı çoktan geçtik .. Bil· bakanı olan babası, oğlunu orads. ~orhoroni 

sen ne kadar seviniyorum babacı- kurtarsın bakalım! .. 
ğrm .. O adamdan öyle iğreniyo • Çeneleri birbirine vuruyor, Eminönn Valide kırathanesi yanında 

k. .. I . ık l Telefon. 2413 l rum ı... goz erı yaıanyor, ı ı an yumruk· 
----------------~ 

- Alçak herif .. Ondan kim iğ • larım di~lerine vuruyordu. ~ Dit Tabibi 11 .. ::: 

renmiyor?. Bir adamı küçük dü - Beatrıs babasının boynuna sa· ı M h d Rlf t At !i 
fÜrmek çin ona "rezil, hırzız, hay- rıldı: e me 8 ay .. 
dud,, dememeli F ernando Namo· - Ağlama babacığım, bir şey § lıtanbul Belediyesi kart:-•_•::n::a:::::I 
ra demeli!.. kalmadı İfte ... Palermoya da ge · 1:::.-::=:: nakletınittir. • 

Kontun çeneleri ııkılmıt, katla- lecek değil ya? .. 
rı çatılmııtı. - Sicilya dükaıı prens Ojen, Colibri Peynirleri 

Birdenbire doğruldu .. Beatriıin sahiden mert bir adam ... Eğer o 
alnından öptü: beni her zaman koruyacağına ıi; ı 

- Ondan kurtuluncaya kadar vermemiı olsaydı içim rahat et 
akla karayı seçtim .. Fakat en son - mezdi ve o alçak bizim ardımı'l· 
ra kurtulduk iıte ... Seni Venedik'e cehenneme kadar bırakmazdı . 

Artık ihtiyarladım 
diye yese kapılmayınız ... 

SEKSİ.İLİN 
gayp ettiğiniz gençliği 

size iade edecektir. 

SEKSULiN 
Bozulan sinirleri kuvetlen 

1 dirir, yorgun beyinlere 

- Elbet babacığım, eğer ya 
ııyan insanların çoğu kötü olsa . 
Jardı bu din çoktan batardı. Ht\y 

di gözlerini sil de, yukarı çıka · 
lım. Deniz güzel ... 

Bu kapalı ve daracık yerde u 
kıldın ... Haydi, açılırsın ... Dütün· 
me artık! .. 

Güzel Beatris, babasının gö1 
ya,larını dantelli bir mendille ıH 
di ve koluna girdi 

ikisi de yavaş yava§ güverteyt'.! 
çıktılar. 

- 6-
Vağlı parça 

~e 8-basrnın Potyo için giditini, 
~ ~ırnın erzak ambarından 
~lcın bıçakları almak üzere ay • 
1-r•-°" fırsat bildi .• Korkak adım· 

Türkiye: 1%0 S~ 880 l:?ı>O K~. i 
~~~ ı;A;~.f~~ ııRto ~ 

1 1 

ıhtiyacı olan fosforu vererek Grandi direğindeki vardİyil , ,--------------

Ticaret UAnlannm satın 1%,~ i 
Resmi UAnlar 10 kunJ§tur. i : ·······································-·······. ... kulübeden çıktı .. 

)l "1iithit bir azap içindeydi .. Ha- ~ahibi •ıe Neşriyat Müdürü : 
~ını çok tehlikede gösteriyordu. HASAN RASiM US 
QUftd be l k d Baaddıfı yer: (VAKiT) Matbaa8ı 'd an ! on yı önce, en isi l .. ••-•••••••-•••l 

&r tenç bir kabile kızının zina · ı 

· kana gençliğin hararetini 
: 

AŞ~AR . 
l(UTUSU 200 Krş. 

BEŞiR KEMAL MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

avuçlarım boru gibi yaparak ağ . 
zına dayadı ve Hüsmen reise doğ 
ru haykırdı: 

- Reis, provamızda bir ge· 
mı .... 

Hüsmen reis , ayağa kalkt·. 
Söylenen tarafa baktı. Ufuktl\ 
bembeyaz bir yelken göründü. 

KUPON 
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17·5·935 
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13f)~S.4U NA ve bel gevşekliğini, sinir 

zafiyetini gideıir 

1 

B E L V U Hahçe:;!:~lorkı- A Çf L D J 
En çok sevdiğiniz artistler 

Nubar. beıterAr SalA:ıattin, Şefik, Sotiri, Cemal, Marko, Ramaıan, Celll. Yasar •••••aa Yağmurlu Ye soğuk hnalarda salonda saz deHm edecektir. aa 
·······-..... ·· ···········:· ..... ·······:···········•rn'ff 1 ü ................. oök-to·~ ............ ~I 

1 Ali ismail ll 1 HaydarPOfa haatanui beoliye İ 
g mütelaauuı B 
:• (/rolope - Operateın :: 

J ıstanbul Belediyesi ilanları Kat'tyyen zarar vermeden teri ke-I 
!!er kokuyu tamamen izale eder. El· 

bise ve çoraplarınızı uzun müddet ye

ni olarak saklar. lstanbul 223 numa

ralı posta kutusu H. T. rumuzile 6 

kuru§luk posta pulu göndererek be

da,·a numune isteyiniz. 
Her eczanede bulunur 
Kutuıu 150 kut'U!tur 
Adres: Galata, Posta 

Kutusu 1255 1 
Babıi.li caddeıi Meserret ol•·I 

li 88 numarada her gün öğledenU 
aonra aaat ikiden ıeki:ıe kadar .ı 

==-===--===--•:r:.ıa:::d 

T akıimde Sürp Aıop Ermeni mezarlığı içinde bulunan yetil otlar ptl· 

zarhkla ıablacaktır. Bu otların tahmin bedeli 80 liradır. Şeraiti anld· 

mak üzere hergün levazım müdürhiğüne müraacaat etmelidir. Pazarlı· 

fa girmek iıtiyenler de 6 liralık muvakkat teminat makbuz veya mek 

tubiyle beraber ihale günü olan 20/ 5/ 935 pazarteıi aünü ıaat 15 de Da· 

imi Encümende bulunmalan. (2686) 

Elektrik vantilitörü 
Sayesinde istedlQlnlz kadar 

Serinlik temin edebilirsiniz 

Satış yerleri: 

Sehpa.zar mağazası 
Sahpazar necati Bey caddesi 

fto. 428·438, Tel. 44963 
Metro Han: 

TUnel meydanı, BeJO§lu, Tel.44800 
Elektrik Evi: 

Beyazıd MUrekkebciler Caddesi 
Telefon: 24378 
Kadıköy: 

Muvakkithane caddesi, Tel.: 80790 
Büyükada: 

23 nı.an caddesi Tel. 56·128 s A T i E' de Şirketi Hay~,~~-~:::.~·Tel. 60~2 
Taksımdekı 

12 AY VADE iLE SATILIR Sergiyi ziyaret ediniz 
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Bu ncı düşünce ile hıçkıra hıçkıra 

ağlaclr. 

Birdenbire yaklaşan bir ayak se
siyle l:endini topladı. 

Ragastan sabahtanberi gene çocu· 
ğu araştırmakla meşguldü. 

Şimdiyse geri dönüyordu. 
Acaba her zamanki gibi gene: 

- Hiç bir şey bulamadım! cevabı 

nı mı verecekti? 
Kocasının ağladığını anlamaması 

Jçin yüzünü gözUnü silerek karşılama
ia koştu? 

Ayni zamanda Ragastan kapıyı aç
tı! 

Yüzünde bir parlaklık vardı. 

Sadık lspada Kapya çenesindeki 
Mkalı çekiştirerek Ragastanın bu 
haline iştirak ediyordu. 

Beatris heyecanla: 

- Ne var?. Çabuk, çabuk söyl.-
8e\'gilim, beni üzüyorsun, dedi. 

Ragastan kansını kucakladı: 
- Merak etme! Henüz... Bir şey 

)'ok l Hepsini söyliyeceğim ! 

Beatris kendini tutmağa çalıştıy

sa da çektiği istirap gözlerinden oku
nuyordu. 

- Seni dinliyorum? 
Diye mırıldandı. 

- lltJilıı ol Beatris! Vereceğim ha
lter bir ümit mi, yoksa bir zan mı 
hen:lz .bitmiyorum! Bu sabah Haşa· 
iat Yatağına doğru gitmiştim. Beni 
öf.aya ~eken kuvvetin ne olduğunu 
bllınl'Yi'rum. Eğer oğlumuz Parlstey
se onu nauhakkak orada bulacağımızı 
sanıyorum. 

- Napolideki çingene de onu orada 
cörmUş! 

- Çingene orada, ismini bilmediğl 
'Ye çalınmış bir çocuk olduğunu işitti-
11 bir delikanlı görmüş! Her neyse, 
lapada Kapya ile bUttin sokakları geı-

dik! Meyftaneleri dolaştık, sorduk, 
soruşturduk ... 

- E sonra? •• 
- Serseriler müthiş sır saklıyorlar. 

Ve hiç bir şey söylemiyorlar. Hatta 
kıhcla boğazlarına basılmış olsa bile 
ağızlarından bir kelime almak müm
kün olmuyor. Yalnız bir bekçiden ha· 
her aldım ki bir çingene kansı bir çok 
sene evnl Haşarat Yatağına-. 

- Rica ederim sözünü tamamla! 
- Bir değil iki çalınmış çocuk ge· 

tirmiş! 

- Ayni zamanda mı? .. 

- Bunu kat'i olarak söylemedi. 
Prenses Beatris ayağa kalkarak 

kocasının boynuna sarıldı. 

- Bunlardrıı birisi muhakkak bi
zim çocuğumuzdur! 

Ragastan kansını bir koltuk san· 
dalyesine kadar götürdü. 

- Ben de senin gibi, ayni ümide 
kapılıyorum. Bu malQmatı aldıktan 

sonra Haşarat Yatağına girmek için 
çok uğraştım. Araya adamlar koy
dum. Büyük bir para vadetitm. Fakat 
bUttin emeklerim boşa gitti. Bu serse-
rilerin kandınlması mümkün olmıyan 
nöbetçileri var. Herifler sözlerime 
güldüler .. Hatta içlerinden biri: Kral 
Birinci Fransuva bile buraya gire-
mez! dedi. lspada Kapya kılıcı ~ek

ti. Fakat ben gene yerine koydurdum. 
Neye yarar? Herifler kalab&Iık oldu
ğu için halimiz fena olacaktı. Bunun· 
la beraber tatlılıkla çalışarak hiç bir 
şey elde edilemedi. Buna acınırım, fa
kat kabahat benim değil! Beni bir 

dost gibi kabul etmediler .. Onlarza
rarh çıkacaklar! Bu sefer dU!Jman gt. 
bi gidip gireceğim. Fransa Kralı bana 
yardım edecektir. 

- Bundıtn emin misin? 
- Eminim! Fransa sarayına gelen 

O her yerde hazır ve nazndır. Bir or
man, rüzgArın esrarengiz musikisiyle 
okşadıtJ en hoş bir mabettir. Dağlar, 
Notr Dam kilisesinin zavallı sütunla· 
rından çok daha güzeldir. Mösyöler, 
insanları istedikleri gibi sevmeğe, iba
det etmefe niçin bırakmamalı! Bütün 
kaidelerin büyiiklUtiine bir hakaret 
teşkil ettiği dinç, büyük, kuvvetli bir 
kaide olan inanışta serbest bırakıl

maktan güzel ne vardır. 
Kal ven acı bir sesle: 

- Ya mukades kitaplar! diye ha· 
ğırdı. 

Loyola: 
- işte hu da yeni feylesofların 

düşiincesi ! Sizin gibi hir zatın böyle 
nazariyeleri, dini dalaletin bu men
fur tasavvurlarını hakikat olarak ka
bul etmesine hayret ediyorum! dedi. 

Raböle cernp ,·erdi: 

- Aziz misafirim! Yüksek düşün
celerinizin karşısında hürmetle ba~ 
eğenlerdenim ! Umumi bir uzlaşma 

temini maksadiyle o sözleri ı;ıöyledim. 
.Ben de vicdanlarımızı gören Cenabı

hakkın, sizin krgacı fikirlerinizden 
~ok benim uzlaştırıcı düşüncelerim

den memnun olacaı\'ına eminim. 

- Çünkü ~iz renahıhakkı nyıf bir 
mahlfık olarak düşünüyorsunuz! Çün
kü Mesihin ayni zamanda merhametli 
n şiddetli olduğunu 11;nlamamışsınız ! 
lyi biliniz ki Cenabıhak ku\-vetlidir. 
Mösvö Raböle ı Sizi ye11i feylesoflar-
dan biri olarak selanılamakln iftihar 
duyarım! Fakat şunu da söyliyeyim 
ki Hiristiyanlığı öldüren felsefedir. 

Kalven de bu sözit başıyle tastik 
etti. 

O tlıt f etsefenin hir düşmanıydı! 
O yeni bir mezhep istiyordu, f else

fe değil! 
Raböle ikisinin de bardaklarına 

l>f'\'İniyer şarabından doldur.u·ak cid· 
di bil sesle: 

- İçiniz kardeşlerim! dedi. 
iki rakip barJaklannı kaldırarak 

bir içişte boşa 'T tılar ! 
Sonra Loyola daha biiyük bir şid· 

d~tle söze başladı 

- Ben feylesoflara karşı miithiş 

bir harp açıyorum. Yakın zamanda 
dalalet ve fen yer) üzün den kalkacak
tır. llim mel'ondur. Cehalet mukad-

destir. ispanyada işe en·ela kitap J a
zanları şiddetle takipten başladık. 
Fransada Hiristiyan Kralı f'ransu\'a 
dö Valuvadan ayni şey için nıiisaadc 
aldım. Odun yığınlarının ale\·leri lli
ristiyanlık uyanrşıııın mes'ut sabah• o
lacaktır. Alimlerin, dalalete düşenle
rin \':\~' haline! Pariı,te Etyen Do le 
isminde gebertil~rck bir adam da 'ar. 
Mel'un olan ilim \'e fenni mah\'etmck 
için c\'vela matbaacılığı kesip kökün
den atmak la;ıımdır. Matbancılığı 
mah\'etmek için de Dolt'yi öldürece-

ğiz! (l\tanf red yumruklannı !'ıktı.) 

Pariste bir fenalık merkezi daha \'ar: 
Haşarat Yatağı!. Horası dilencilerin, 
serserilerin barındıkları v~ dine kar::ı 
gelen rezillerin sığındıkları yerdir. 

Biz llaaşrat Yatağını da temelinden 
yıkacağız! (Manfred sarardı.) Sıze 

söylüyorum. Hu harbe ba~landı. Bu 
harpte bizimle birlik olmıyanlara düş
man gözüyle bakacağız! Ya salibi ya 

ateşi seçmeleri lazımdır. Ya salip dün· 
,.aya hakim olacak, ya dünya trmc· 
linden yıkılacaktır. 

Kah·en atıldı: 
- Evet, salip dünyaya hlkim ola· 

cak !. Fakat bunu gösteren adamlar 
kötü! Yeni papazlar lfızım .• Dini liya
katsiz reislerden temizlemeli. Dünya
da yalnız bir mukaddes hakimiyet 
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- RAGASTANIN or.ur -
vardır ki o da Cenabıhakka mahsus 
olan km•\•ettir. 

- Bedbaht! Papanın hakimiyet 
hakkınr itiraza nasıl cesaret ediyorsu
nuz? 

Kal ven soğuk kanhhkla: 
- Ben onu inkaı· ediyorum! dedi. 

Loyola ayağa kalktı. Hiddetinden 
sapsan kesilmişti. 

Raböleye: 

- Mösyö! Beni niçin bll tuzağa ılü· 
şiirdüntiz ! dedi. 

- .Neden, her ikiniz de dahi!'iniz. 
Sizlerde gözlerimi kamaştıran bir nur 
var. Yalnız biribirinizle anlaşamıyor
sunuz. Fakat her fikir kendine göre 
mukaddes değil midir? .. .Niçin hunu 
inkar ediyorsunuz? Siz hizmet ettiği
nizi sanclığınız mabuda taarruz edi
yorsunuz! 

Loyola hiddetle: 

- Allahasmarladık! dedi. 

Kalveni tehdit eden bir baş işare
ti) 1c selam tadık tan ıo;onra acele ile 
çıktr. 

Bahçede, kendisini te~ri eden Ra
lıöleye sordu: 

- llu Roje Bür'iin ismi nedir? 
- Onun başka bir ismi olduğunu 

bilmiyorum. 

- Asıl ismini isterseniz ı-;ize ben 
söyliyeyim? 

- Hayhay! 

- Kalven! 
- Acaba? 
- Kafir KalYen. dinsiz Kal ren! 

Kahen Fransacla, Kah·en Paı-iste bu
lunuyor! ~~ransa niçin bir feJakete 
u~rayarak mahvolmuyor? Pari.;;e ni
~in yıldırım düşmüyor? .. Gök niçin ba
f1mıza yıkılmıyor?. 

- Sükunet bulunuz peder .. 
Loyola birdenbire gülümsedi. 

u bedbaht belki 

yolunu şaşırmış bir budaladır. Ona 
hakikati göstermeğe çalışınız I 

- Çalışacağım! 

- Yanınızda bir müddet daha kala 
cak mı? 

- Belki iki üç gün daha kalır. Fa· 
kat ben bilmiyordum. Siz gözlerimi 
açtınız! Ben istemem. 

- Onu kovmaktan vazgeçiniz! Bili· 
kis elinizden geldiği kadar yola ge. 
tirmeğe çalışınız 1 

- Pek ala peder! ... 

- Onu bize çevirmeğe rnuvafak O· 

lursanız ne büyük zafer! 

- Bana tutacağım yolu gösteriyor· 
sunuz! 

- Onunla uzun bir münakaşaya 

girişirseniz eminim ki iyi bir netice 
elde edeı-sniz 1 

- 1nşaallah ! .. 

- 8imdilik Allalta~mal'ladık! Gidi· 
yorum. Yeni mezhebimizin esaf.larmı 
iyice kararla 'tırmak için manastırıma 
kapanacağım! 

- Güle güle peder! Bugüu hayatı
mın en sevinçli g~niidür. Dudakları· 

nızın dokunduğu kadehi sakh:rara
ğım ! Diinyada kimse bir daha bu ka· 
dehten içemiyecektir ! 

Loyo1a arabasına binerek gitti. 
Raböle acele yemek odasma dön

dü, Kalvene: 
- Buradan çıkan adamın ismi ne· 

dir biliyor musunuz? dedi. 

- Ne olursa olsun, gebertilecek bir 
heriftir. 

- Ona lğnas dö Loyola derler! 
- Loyola ha! Tahmin etmiştim t 
- Bana itimadınız varsa.. 
- Anlıyorum .. Hemen Cenevc yo. 

lunu tutmalıyım! 
Raböle gülümsedi. 
Bunun üzerine Kalnn hemen ,_.,. 

sahibesiyle Manfredi selamlıyarak a 
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1 KARA 
MAS K Eni 

hülasası 
Polis hafiyesi X: 9 Şikago 

Karamaske isminde bir hayd 
çetesiyle çarpışmaktadır. Bu ç 
Marlo isminde zeng.in bir ada 
bir hile fü ;nmışlar ve S 
çiftliğinde kayaların içindeki 
mağaraya hapsetmişlerdir. X: 
işe evvela telsiz istasyonundan 

lamak kararını veriyor. Fakat 
pusuya düşüyor. 

- RAGASTANIN OGLu -

rabasına bindi. Araba dört nala hare
ket etti. 

O vakit Raböle kahkaha ile güldü. 
Kılıcını kuşanan l\tanfrede sordu: 

- Bu muzipliğe ne dersin? .. 

- Ustad 1 Kendinize iki mühim düş-
man edindiniz! Bunlar bu hareketi

nizden dola}, sizi hiç bir vakit affet
miyeceklerdir. 

-Adam sende! Ben onlardan kork
mam! Krala güvenirim. O b~nim ta-

rafrnu tutar. Daha büyük bir yardım

cım var: Vicdan: Neyse, şimdi yalnız 
l\aldıl\ l Şu nefis şaraptan içerek biraz 
seyahatinden bahsedelim! 

- üstad, seyahatim bitti.. Parise 
döniirornm. 

- Do1enin yanma gidecek misin? 

- Evvela oraya! Sonra da bizim 
Haşarat Yatağına! Sizin Lo) ola her 
şeyi yakıp yıkacağını söylüyor. Demek 

ki kendisini müdafaa edecek -ıdamla
rın mevcut olduğunu aklına getirmi-

yor. Ah üstad, canım çok sıkılı}ordu. 
Şimdiyse artık seviniyorum. l\lademki 

muharebe istiyorlar. Biz de hazırız. 

Mademki bize zorla boyun eğ·dirmck 
istiyorlar, işte meydan! Buyursun-

lar! Üstad yakında çok mühim şeyler 
işiteceksiniz! 

!\-fanfred bu sözleri söyJiyerek bah
çe kapısına doğl'u yürüdü. Atına bin-
di. Ve dört nalla gitmege başladı. 

Rahöle mağmum bir tavırla bar
da.ı!mı doldurarak ışığa kaldırdı. 

Sonra yudum yudum içti. 

- Eğlenecek, ~evinecek bir çok şey-
ler rnrken insanların hiribirlerini par

çalamakla vakit geçirmeleri ne tu
haf? .. Ana tabiat kendilerine i~mek 

için ı;ıarap Yermişkcn neden kan içme
ği <lüşünüyorlar. 

Hizmetçi kız Jertriid: 

-Anlayışıma göre Krallar ziya· 
fetten pek de memnun olmadılar! de
di. 

- Yanılıyorsun yavrucuğum! Pek 
çok memnun oldular!. 

- Ne pilice ne de böreğe el sürme· 
diler! 

- Onlar öyle yemek yer!. 
- Vakitlerini dövüşmek1c ge5irdi· 

ler! 
- YaYrum, Kralların adeti böyle

dir. Sen onlara bakma! .. Gel karşıma 
otur .. Şu şişeden bardaıf.ını (.~ldur he· 
le .. Şu henüz acrlmamış olanından .• 
lşte bu abıhayattır. 
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BIR SES MANFREDI ÇACIRDI 

Beatris, Pariste, oturmakta oldu· 
ğu muhteşem konağın süslii bir oda· 
~ında bir işleme ile meşgulken birden
bire işlediği kumaşı elinden hrr:ıktı. 

Zihnini oyalamak i~in saatlerden
beri bununla uğraşmıştı. Fakat artık 
iş1iyecek hali kalmamıştı. 

Gözlerinden yaş akmağa ba~ladı. 

Oğlu .• Oğlunu ona kim iade ede· 
cekti? 

Yirmi senedenberi, altın saçarak 
İtalyayı aramış n kocası Hagastan 
da çocuktan bir haber almak, izine 
rastlamak için bir çok felfiketlerle, 
vak'alarla karşılaşmıştı. 

Fakat hiç bir netice elde edileme· 
mişti. ~ 

Nihayet Napo1i meyhanelerinden 
birinde bir çingenenin yarım y~ma· 

lak söylediği bazr sözler üzerine Pa· 
rise gelerek arnştrrmağa başlamışlar· 
dı. 

Fakat günler geçiyor, çocuğun izi· 
ne tesadüf etmek miimkün olmuyoı·· 

du. 
Deatris artık ümidini kesiyordu. 
Oğlunun ölmü~ olduğuna hükme

diyordu. 


