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Son dakika: 

Kayanın Saidi kürdiye •• u 
Partinin dördüncü Eeci bir kaza 

kurultayı bugün! Bu ~abalı 
Genel Yazgan· Receb Peker'in Tren bır kadınla 
bütün programı açık bir dille yavrusunu 
anlatan radyoda söylenmiş parçaladı 

d• k d d• Eıkiıehir. 8 - Buırün tren hattı Ü· IS urunu erce ıyoruz zerinde bir kaza oJmuıtur. Sabahleyin 

(Yazısı 4 üncü sayfada) Eakiıehirden Ankaraya giden tren 
makinisti hat üzerinde bir araba gör· 
müı. düdük çalmıı. arabada bulunan
lar düdük ıeaini duymadıklarından 

kaçamanuılardır. Tren arabaya çarp • 
mıı kucağındaki çocuğu ile arabada 
bulunan bir kadın ve çocuğu parça, 
parça olmuılardır. Diğer iki çocuk ta 
ağır ıurette yaralanmııbr. Arabacı ile 
hayvanlarına bir ıey olmamııhr • 

. 
rayyarc piyangosunda 

Meraklı 
bir dava 
Yirmi bin liralık 

ikramiye kime ald? 
Avukat Rifat isminde biri, bir 

kaç gün evvel Tayyare Piyango 
1 ""'1diirlüğüne bir protesto çek rek 
/ ~O bin lira ık bir hak i8dia etmiı-
tır. 

Bugün saat 15 te (lfılacak Parti Kurultayında mühim bir diskıı. 
aöyliyecek olan Atatürk 

Rif at, Piyangonun geçen altı ay 

ketidelerinin hepsine bir biletle iı 
tirak ettiğini fakat ıon keı1de de 
bayi tarafından batkaıma satılan 
bu bilete 20 bin lira düıtüğünü ve 

lngiliz kabinesi 
değişiyor 

(Deramı 2 mide) 

Pek nadir 
bir vak'a 
Ağırcezadakl 

Reddihakim 

Haldvin ---

meselesi 

Londra, 9 (A.A) 
- lngiliz kabine -
sindeki deiiıiklik, 
aglebi ihtimal Ha • 
ziran ayı baılangı • Birbuçuk ıene evvel Galatasa • 
cında olacakhr. Bu rayda "Kutu,, bannda bir cinayet 
değiıiklik, evvelce iılenmi§, Adil iıminde bir müıte-
umulduğundan da · 1 ri, içki paraıı yüzünden çıkan bir 
ha çok önemdir. ı k kar ak · · d 

ı avgaya .. ıım netıcesın e 
Parlamentodaki J S 

ki k 1 
ça gıcı amıyı öldürmüıtü. 

ço u partisi tef · l.ORO .... tOeN latanbul ağır ceza mahkeme • 
!erinin verdikleri 

malumata göre, parlamento, sonbahar- ıine verilen bu cinayet davası 
daki seçime zaman bırakmak üzere A· muhtetif safhalar geçirmiı, ıahit -
ğuııtos ba!langıcında tatil yapacaktır. lerden biri kapalı celsede aöz söy-

B. Mac DonaJd, Sir John Simon ve lemek iatedifinden bu dileği ye. 
Sir Saınuel Hoare yalnız kabineye me- rine getirilmiJti. 
mur edileceklerdir. Bundan sonra suçlunun akli ve 

B. Baldwin, Baıvckil, 8. Eden de ruhi vaziyetinin teabiti noktaım -
Dııiıleri Bakanı olacakbr. dal) iatekde bulunulmuı, Trb· 

(Dct'nmı 2 ncide) (Dct·nmı 2 ncide) 

dair r11ühını 
beyanatı 

iç bakanı, bu şeyhin neler yapmak 
istediQini anlatıyor: . 

''Merkum 80 senelik 
mayalı mürtecidir!,, 
MI Uislılar irtica ile kendllerlnln Alakası 
olmadığını söyliyerek protesto ediyorlar 

Yalovada yeni tevkifler 
(Yazısı 2 nci sayfada) 

Adem ile Havva kılıQında ı 
lngiltcrc Kralmm tahta çıkı§ının yirmi be§inci yıldönümü Mayısın 
altıncı gilnü kutlıılanırkcn sokaklarda bir takım kıya/et geçit resimleı·i 
yapılmı§tır. 

Ytıkar~aki resimde "Ad?m,, vo ."Havva,, J...'11ık1annda iki ki§iyi Londrayı 
sembolik kılıklarla temsıl eden rn~anlarla bir arada görüyorsunuz ... 

Londra, 9, (A.A.) - Times diyor ki: Kral, B. Hitlerin teb
riklerine verdiği kar§ılıkta: 

"Barı§ davası benim için çok kıymetlidir,, demiıtir. 

TUrklerln medeniyete hizmetlerinden: 

500 yıl önceki bir 
Türk hekimi ... 
Meşhur alimin hatırası 

kutlulanacak 
lzmir: 9. (A.A.) - Bundan 500 ( izini aramak, bulmak ve onun adı

yıl önce Mısırda Maristani Mıaır na adanç kurmak Türk varlığının 
adile anılan şifa yurdunun başhe- özenli bir zevkidir. Etibba odası 
kimi, Kirgi :köyünden ünlü Türk ( Devamı 2 incide) 
hekimi Hızır Ba:hanm adına, altı 
aydanberi hazırlanan mermer an
dacın önünde çılma şenliği yapıla
caktır. Büyük hekim, Aydm oğul
larından laa beyin zamanında Mı-

sırdan çağrılmış ve öz yurduna ge
lerek son ömrünü bilim ve fen ile 
orada geçirmiştir. Bu büyük ada· 
mın hekimlik ve şifa bakımından 
o çağlarda yazdığı be§, altı izer 
li.tinceye ve Avrupa dillerine ge· 
çirilmiıtir. • 

Birgide gömülü olan ve Türk 
hekimliAi tarihine onur veren bü· 
>:ilk _hekimin cümhuriY.;et çalında 

IGBiatasara·y··--·· ...... ~ 
ı : 

· Fener~ 
Maçının yazısı ~ 

ve diğer i · -..-. ... / ı 
---*·---· i Yazılarını 10 ncu i 

: sayfada 1 
1 bulacaksınız i 
.......... __ Hftl ... ll••••IDL iift ................. ,ı 
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Şükrü Kayanın Saidi. 
ür iye dair beyanatı 
Yalovada yeni tevkifler 

Çek • Rus H b • t- "- zdrn 
andlaşması 8 ~şıs ~1!a gun e-

Prag, 9 (A.A.) - Batlangıç rılen sıJAhlar 
müzakereleeri çabuk inkitaf etti- Ö 
ğinden, Çekoslovakya - Sovyet 

and~m~ı pek yakında: ya Pra~ ispanya isveç ve Almanyadan 
veyahut kı Cenevrede ımza edı· ' 

Isparta: 9 (A.A.) - lç Bakapı Şükrü Kaya Isparta 
muhabirimize şu beyanatta bulunmuştur: ' 

lecektir. ahnan silahlar cenubi 
"925 Şeyh Said isyanı münasebetile lspartaya nak

lolunan ve kendisine bediüzzaman adını takan Saidi 
Kürdi, 'dini siyasete alet yaparak irticai propagan
dalara giri§rniş ve bir takım saf adamları kandırarak 

Bu andlaıma, Fransız - Sov· 
yet andıa,ma•ının tıpkı., olarak Amerikaya gidecek yerde 
tasarlanmıt, ylnız Çekoslovakya-
nın öz dunmıunun gerektirdiği Habeşistana gitmiş 
baz~ ufak tefek dejiıiklikler ya- Roma, 9 (~.A.) - Habetia-ı ç~ılar tarafından aabn alnunıı 

doğru yoldan şaşırtmağa çalıştığı anlaşılmıştır. 
Adliye hadiseye el koyarak Saidi Kürdiyi ve muh

teJif yerlerde kandırabildiğl otuz .kadar mürtecii , 
tevkif etmiştir. Temyiz mahkemesinin kararlle mu

pılmıttır. tana ıilih verilmesi itinden hah- fakat yolda gerek ıideceği yer ve 
a. Beneı, haziran batında Mot- ıeden Sü Babnbiının orı•ru ya- ıerek ambalajlar deiiıtirilmittir. 

kovaya gidecektir deniyor. zıyor: Milano, 8 (A.A.) - Ş.rki Af-

hakemeleri Eskişehirde yapılacaktır. Pek nadir 
vak'a 

bir 
Genel emniyet idaresindeki siciline nazaran Saidi 

Kürdi 31 mart irticaına karışmış ve eark vilayetlerin-
deki irticai Kürt hareketlerinde faaliyetten geri dur- (BOftaralı ı ncide) 
madığmdan, lspartaya naklolunnıuştur. Anlaşılıyor bıadlice rapor verilerek akli vazi· 
ki merkum otuz senelik mayalı tilr mürteci olup, üsat yetinde bozukluk olamdıiı bi!di -
edecek saf vatanda& aramaktadır. Başka sanatı yok· rilmi!ti. 
tur. Simdiye kadar elde edilen malumata göre hAdise Suçlu, evvelce baıka bir dok -
n1ahdut ehemmiyetli bir zabıta vakasmdan ibarettir tordan alınmıt olan raporla Tıb -
ve halk arasında hiçbir tesiri olmamıştır. bıadliden verilen raponm Mazhar 

Mürteciler hakkında takibat Otmanm müıahede ve mütaleuı 
!aparta 9 - Şeyh Saidi Kürdt, [ yazmaıı ve evinde kitap bulunma alınarak brfdaıtırılmaıını da iı • 

+-.:•ti. 
kendisine uyan yobaz bozuntula•, ıından lbarettb•. Bu pıurıuzlar --Y 

Adenden gelen ve lnıiliz ve rikaya Hvkedilmek üzere yeniden 
Mısır ıaseteleri tarafmdan dop,a üç fırkanm seferber edilmuinden 
oldukları söylenilen haber~ere gö- bahıeden Popolo d'ltalia gazeteai, 
re tranait halinde bu aenrzıin ilk ltalyanm Habetiıtanda Avrupa 
üç ayında Haheıistana gi.inderi- meclen,iyetini müdafaa etmek ve 
len savat malzemeai tahm•nen 60 kendi kolonililerini herhanri ta
ton kadardır. Fakat temin ~·;ndu- arruaa kartı tiddetle ~orumak iı· 
ğuna ıöre binlerce ton ı ıih ve tedijini yazmaktadır. 
mühimmat ba!ka eı ta ıi~i :..mba- Gazeta del Popolo diyor ki: . 
laj edilerek HabeıiıLı.na ı;srıderil- "Habeıiıtanda, halledilmHi li-
mittir. zım olan bir durum vardır, çünkü 

Bu aavq malzemeai, lıpanya, daha fazla aabretmek imklnsızdır. 
laveç, Almanyadan cenuJ.I Ame- Bu ltalya için bir prestij ve bir pa· 
rikaya ıönderilecek diJe 1'azı ka- ra meaeluidir. 

rile birlikte dün lıpartadan Eski-ı adliyece yapılan tahkikat üzerİnf Mahkeme hunu lrabul etmemit-
tehire götürülmilftür. lıpal'laya gönderilmiılerdir. tir. Dün bakılan bu davada suç-

Yapılan tahkikatta Saidi Kürdi- J Hareketleri ıahıtyetlerine mün lu ketif iıtelinin yerine getirilme-
nin ıu tekilde ite bqladılt anla• huırcbr ve bafka arkadatlan da diğini aöyliyerek mahkemeye bir 
ıılmıftlr.: yoktur. !.aaHD cllmhuriretçi ve istida vermit, hlkimi reddetmiştir. 

Saidi Kürdi feyh Sait isyanlle inkıllpçı olan Millıblar ha ,urla- BullUD Ü2erİne mahkeme olduğu 
a.llkadar görüldüiünden ilk Elir- n ıid~etle proteato ederler.,, yerele bırakdmıt, dosyaıun müd • 
dirin Borla nahiyesine sürülmiij, Yeni tevklfler deimnumiliie ıönderilmeıine ka-
wnelerce burada yaıamıttır. Buraadan bildirildiline göre rar ferilaiiftİI'. 

Geçenlerde mahkitmiyeti bitti- Y alovada irtica laldİleliyle alika· Alır cezada pek nadir g&rilten 
tinden lıpartaya dönmtif, ve bura dar bir terlale otlu ,.kalanarak bu reddi hiİcim hususi ceza mah -
da bir balda ikamet etmele baıla- Sunaya ıetirilmlf, ve ıorp7a çe- kemel•ri uaulü lıanuriunda töyle 

Bulgar gazeteleri Bük
reş toplantısı aleyhine 

ateş püskürüqor 

1Dlf• Fakat uaMn içindeki yobaz- ldlmittir. te.lJit edilmektedir: 
hk duygusu e8mneditinden bura• ---·-------- . 

1~dde 26 - l-lilaınin reddi 
da derhal baflll& mUritler topla- lngiliz kabinesi menaup olduğu mahkemeye veri -
mak "-•••me .ır1 .... 1- .. illa .~~~~-'!~..-.!~~~.:lırectlıe,~mwımrid·1.la~il~· eiili'.i~~h~ııt~'=~bıı~h~uaifi 
fla defa o!aıtak Ofada yerJepnif o- Lorcl Londonderry, Han Bakanh· b1i' DOK '** " * --.. 
lan bir iki kürt hamal kenediıine iından çekilecek, yerin• Philip Cun • mek üzere mahkeme katibine ya· 
deTama bqlamqtır. lifle ı.-ktlr· Hml79 Beka• olan pılacak beyanla olm. Reddi taleb 

Bunların ıayretile de bir müte· Lord Kallabam'ıa ,...- • 8. Tbo • eden taraf red aebebini iabat ilf! 
mu ı~* mükelleftir. Yemin delil olamaz. 

kait, hlrkaç hoca ve molla IMmm· B. E•'la ~ B. AfB11 Hype •· 
tuau da ıe,h Saidi Kürdt ile muha- lacakbr. Madde 26 - Hakimin reddi ta-

b l d ı lehine memup olduiu mahkeme-
ereye girlpni! er ir. ıte irtica Sir John• Gilmoar, lçiıleri Bakanb • ce karar Yerilir. Ancak reddolu • 

yoluna sapan ini tarikatçilik te- imclaa plülerek Halifax Lorcllufuna 
ıeblriisU bu tekilde baılamııtir. tayin o)qnacak, bir daha .a, ... tıe ui· nan lıikimin müzakereye · ittirak 

Saidi Kürdi bundan sonra Mi· ratmıyacakbr edemeınetinden mahkeme teıek • 
llala, ve zannedildi~ine göre An- HABER - Baldvin, muhafa • kül edemezse karar itası reddolu • 
talya ve Buraa ile muhabereye zaklr fırka ı;derlerindendir. Son nan hakinı aiır ceu itlerini gö. 
ıiripnittir. Fakat mesele bu vazi- zamanda batvekil mua"1ni bulu· ren mahkemeye mensup iae en 
yette iken foyası meydana çı'kmlf, nuyordu. yakın alır ceza mahkemeaine aid-
ıayet kıta bir zaman için de hep- Mibtakbel ktba'kan fngiltere- dir.,, 
si yakalaruu Cümburiyet müdde- nin Avrupa itlerine karıımuma 'Hlkiaıi rededen taraf iddiasını 
umumiliğinin, eline kaptmnıılar- taraftar olan ve ••memleketimizin isbat edemezse beı yüz liraya ka· 
lardD". budutlan Ren kıytlanııdn bat· dar ağır para cezaıma mahkUm 

1 
1 1 1 b k lar,, diyen aclaadD". Bu itibarla edilebilir. Kvtu han davuınm 

Ç $ er a anı barbnumaid•beri ince olilıı .. Kocaeli ağır ceza mabkewıine 
lspartada iu Jibi Franaayla daima beraber intikal etmeıi muhtemeldir. · 

lwparta, 9 - lçiılerl Bakanı hareket etmeli zanıreti söz önün- --r-u·. rk 
Şükril Kaya, umumi jandarma laı• dedir. hekimi 
mandam General Klznn dün saat lngilterenin ht.ç hlr deYle~ u • 
10 da buraya var.;u9lardır. Ken- keri teminat vermeden kendi ha· 
dtlerini bOyU!k bir kalabalık kartı· fm& yqaya1'llocellnl mnanlar, 
lamqtır. Sabahleyin irtica hadise- Baldvin en büyük muanzı bulunu· 
sbıl tetkik ettikten aonra &lleda 1or. 
80Dl'& Eiirdire gitmi9, alqam üze- Lord Eden de aon •iyaıi seya • 
rl d&mmıftih'. Bu sabah da Keçi· haderinde, keza, lngilterenin te • 
1'orlura hareket etmittir. Buradan cenüd ıiyuetinden uzaklqmuı 
tekrar Ankaraya dönecektir. intibamı edhmriftl. 

lçltleeri Bakanı lıpartada bu· F h 
lundutumüddetzarfında1erefine ransız . ava 
belediye tarafmdan bir slyafet 
verilmit, Bakan ziyafet esnasında nazırının 
ıJpaı1alılarta haıbühaı etmittir. Roma seyahati 
Mllaslılann telgrafı Franaız Hava Bakanı General 

Dün, MüO.tan Kırmızıay Baı· Dönev aon ıiatem üç tayyare ile 
Iranı Hümi, C. H. P. Bcqlıcını Ce:ı· 1 duraksız olarak Romaya hareket 
mi, Z~raaf Odaa Btlfltanı H'!'""i 1 edecektir. Bu seyahatten bilhaa • 
Beletlıye Baıkam Şevkeı, T ıcaret aa mabat Paris, Roma ve cenubi 
Odaa B,,,lıanı M. Zeki, Hallıevi Amerika liava yollarının ifleti1me. 
Batltanı Ayıün imMlı fU telgralr ıinde bu iki memleket ıivil taf1a· 
altlık: re kurumlan arasında ırkı bir ra. 

"Bir cahilin Saidi Kürdi ile brta temin etmektir. 
.mektuplaımaaı ve mektupta ma Bundan batka, Streze.da tatdilc 
rangoz, kahveci, saatçi çırağı gibi edilen hava mukavelenamesfnin 
ıuunuz, ümmi yedi kiti den selim 1 tatbikatı müzakere edilecektir. 

( B01wnfı J rıcide) 
namına lzmirden bayan doktor 
Handan kutlu .Bayan d~r Sabi
ha Saym, Bayan doktor F erhun-

de, Bay doktor Neçd.t Otaman, 8. 
doktor Cevat Zeki Bil, Bay cloktor 
Necmettin Oıtüntiirk açılma ten· 
liğinde bulunmak üzere ~el bir 

çelekle ve bucünkü trenle Ödmni
ıe gitmiılerdir. Maniaa lıaatane • 
sinden bay doktor Necdet Dat, Ge 
neral Dirikin davetile, birlikte hu
lunacaktır. 

General Dirik: aailık ce aosyal 
yardım bakanı saym doktor Refik 
Saydam adına yüksek bir buket 
,atürecek ve büyük sünün izleri 
arumda bu da yqatılacaktır. 

Fetiiı Mostafa'nın 
btlyDk annesi· öldD 

• KIJID8lli muhamr arkad&1nnız 
F etbf Muatafamn 90 Jatlarmdald 
anne anneai bu Pce ölmiiftilr. Ge
rek arkadaıımıza Ye ıerek ke
derli ai1eıine en kalbi taziyetleri
mizi sunarız. 

Sof7a, 9 - Bulsar ıauteleri 
YVID Btikrette toplanacak olan 
Balk•n itlllfı lcoueyine kartı tid .. 
detli bir lisan kullanmaktadJlar. 
Bunlardan ılovo diyor ki: 

"Ballcaa itillfı mu lan, 

hazırlıklarına devam ediyortar. 
Romanya hariciye bak•nı Titillea
ko Amapa71 iki ay müddetle do
laıtı. Bir çok itlerde ıiıuvaf fak ol
du. Türkiye hariciye bakanı Tev
fik Rüttü Aras da Anupa hiikO-
met merkezlerinde bir çok pürüz
lü meıeleleri açmağa muvaffak 
oldu. Şimdi bu meaelelerin hal ça
resi Bükrette aranacaktır. Bükreı
te konutulacak en mühim mesele 
Bulgariıtamn tekrar ıili.hlanmak 
istemesi olacaktır. 

Btlkreıtekl 

Balkan 
andlaşması 
.a...----~in.1.-

Neler konuşulaoakf 
Dıt itleri Belranı Tmik Rüttü 

Aras d8rt Balkan devleti dıt ba
kanlan toplantısına ittirak etmek 
üzere dün Bükreıe ıitti. 

Balkan andlaımuı konMyi bu 
defa Bükr91te toplanacaktır. Bu 
toplanbcla Balkan devletlerini 
alakadar eden iktisadi meseleler 
r&rütiileceği gibi bütün Avrupa 
itleri de 111eYS11Ubahaolacaktır. 

T oplanbdu hir IÜQ evvel, Ro
Komtularımız Bulıariıtanın ai· manyalılann milli bayramı oldu

lahlanmasma Bulıar hülriimetinin q için büyük ...Uilder J&pılacak 
bugünkü hudutlan tanıması ve ye cbt helmnmns, herabmiade ıi
mualaedelerde delitiklik yapılma- da laeyetle bu meruim• iftlrak 
ıı ltteiinden vazıeçnıeai ve bunun .. ecektlr. 
neticeai olarak Bulgarittanm Bal- Ba1 Tevfik Rüttü Aru ora .. n 
kan itilafına t,tirak etm .. i tartıJ- Cenene1e ıldecektir. 
le 111uvafakat etmek anutunda- _ ----------

Meraklı 
dava 

bir dırlar. Halbuki Bulıariıtanın bu
ıUnkU ordu mevcudu 30 bin oldu
ğu halde komtulanmızm ordu 
mevcudu yek6nu 700 bindir. ( • .,,.,,,,, ı ,.,,,., 

)Jükret kon·feransımn kararla - bu paranın kendisine ald obuaı 
n ne olursa olsun, bu devletler il etd"I" • .a '-=**lir. 
B ı . k b" . fi Sllll 1 ı iDi , ... ~ 

u ıanıtana artı ıraz ınaa ı 

davranmalıdır. Her1eyclen evvel PlJ&DJo MüdürlüiU buma U... 
harpte kahramanca döi\itÜP im - rine baJİİ çalın.rak ~,.ti aD • 

zaladığı muahedeyi harfi harfine latmıttır. Bayi fU ceTahı Termit
yerine getiren bir millete müda - tir: 
faa hakkı verilmelidir.,, ••- Rifat IOD ketidede _2 lira 

Bulıar gazeteleri, yakında Ro- yerip biletini almamııtır. Ben de 
mada toplanacak olan Tuna kon- keıide aabahı saat 10,6 ela hu 
ferammda Bulgaristanm tekrar bileti bq.kaaına aattım. Keıide o 
ıilllılanmuına müaaade edilece • ıiln U&t 12 de çekildi Ye ayni bl• 
tini ümit etmektedirler. lete U&t yanmda ikramiye ~ .. 

Vefat Bundan bir U&t aoara da Rif•t 
bana ıelerek piJ&Dloeamı aatnt 

Memleketimbin en maruf tüc· L..:-k. el" l ___ _. L.......L-

carlanndan HulGai Zade Bay Ot- •- ille 1' fte ....-ıe ıııua..- .,, 

man Nuri 1'u ıece vefat .tmiftir. M...te ~· • intikal r 
Cenazeai &u,un ~tediye cinnn· ._ slbl ~"· 

da, Tıh Talebe Yurdu ittiaallnde- ılnde namazı kılındıktan ,..,. 
ki 26 No: lu hanesinden ıaat 15 de o civardaki metfeni mahsusuoa 
kaldırdarak ikindide Eyüp cami- defnedilecektir • 



JMAYIS-t~ 

!Benim q&üşüm: 
-...,_, ~ --- pmq ~ 

Yahya Kemali; 
• •• • 

yenı ıurı 

Yahya Kemalin yeni bir tiiri 
pim. 

Bir müellifin eserini alıp der
cederken, kendiıinden müsaade 
iatemek f&l'lbr. Ben, hunu bile 
yapm11orum. Zira Yahya Kemal, 
o derece milltlepniıtir iri, onun 
ıiirleri artık kendine ait defildir. 
Büyük müelliflerin öldütünden 
yarım aur 80nra erittikleri bu hu
kuki mazhariyete, Yahya Kemal, 
daha çok zinde iken ulqmqtır. 

Şairin, tiiri aöyler aöylemez e 
.-erin bize, hepimize ait oluıu, 
yalnız bu anlatblım "hukuk,, ci
hetinden değildir. Ayni zamanda 
manevidir: Zira, -iıte okuyun
ha yepyeni yazılan ıiiri, bütün 
mazmun Ye ahenk yeniliklerine 
raiJnen, nuıl çok eskiden beri 
ititmit. 1evmi1, benimaemit Ye 
hattı esberlemİffiniz hiuine b
pdacabnm.. ilk okuyuturnuzda 
ona hemen itina ve tabip çıloye
ru J 

. Yahya Kemal, hu 1efer, her za. 
man olduianclan daha fazla, yeni 
ile etldJi lezzetine doJUlll olmu 
bir tekilde imtizac ettirebilmiıtir. 

Tilrkçenln ebecliyetiyle birlikte 
yqapcak olan ba Hkb 1&bn 
d-=ecliyonan: 

RINDLERIN OLOMO 

Ucuz 
tarife 

Hububat 
ihracatçılarını 

memnun bıraktı 
Devlet d .. iryollan son eeneler· 

de ihracab artan yulaf, arpa g;bi 
maddelerin ihraç edilmek üzere 
yapılacak nakliyatmda mühim ten 
zilatlı bir tarife tanzim etmiftir. 
Bu tarife 1 Hazirandan itibarea 
tatbik edilecektir • 

Bu tarifeye ıöre Devlet demtr
yollarmda 50 tondan ziyade nak· 
liyat ıe ecnebi memleketlere ih· 
raç edilen bu~daylara ikramiye 
verilmesi uıulü bir hazirandan iti· 
haren kaldmlnuşbr. Demiryollar 
idaresi bunun yerine ihraç limanla 
nna veya hudut dıp lataayonlan· 
na ıönderilecek arpa, yulaf Ye 

~vdar na1diyatma yüzde yirmi· 
den 40 a kadar tenzilit yapacak
tır. Bu tenzillt miktarı ihraç li· 
manlarma, veya memleket hudut· 
lan haricindeki iıtuyonlara MT

kedilecek maim miktarına ,are 
delitmektedir. Devlet Demiryolla-
nnın timdiye kadar ttlccara ı&ıter 
dili kolaylıklara illTebbı memle
ket ihracatım pialtmak ve ihraç 
efYUllllD maliyet fiyatlarım ln-

HMurat Wri olan ba~ede bir dirmek için tertip ettili bu tarife-
gil oarntlf / yı ihracatçılar b6y6k hir memnu-

Yeıtlıl• '-silrl ClfCD'lmf hn niyetle kartılamıı1ardır. 
rengiyle; o 

G--, 6111611, _,...,. oaltte War 8000 imzalı bir lsUda 
" • • ~ ... .,,.,.._ ,.. .. .,_, ...... ı ..... :'!!=:t._ srUnderlldl 

• • • • 14 ...... ~ muwıi1et lm-
Ollbi. lı ıl• W.. .,,_,., Ilı tliiiitan.ia rn ~- jid.: 

rlrwle, ms IOD ımıf denlerW'ea Htll, 
Gönlü, iter yerde 6aluml1111 gibi liç ıınıfm denlerindm bntlhana 

7dlattG tüter tabi tutulacafı hakkmda imtihan-
Ve Mrin •aviler olhnJtı lıalan lara on bet rün kala verilen kara· 

ltabrinJe rm rençleri çok mütldll bir TUi· 
Her .. ,..,. 6ir sil arar, ,..,. •ece yelle bıraktıimı .Şiln y&mllfblr. 

6ir 6il6il iter. Dan Uç blndea fazla ~ hlr 
YAHYA KEMAL iatlda hazırlayıp KUlttır Büantıtı 

Kahveci erin hazırlığı 
OlJun. kalıvel~rden 

kalkınca 
ne lJDplnak liizım? 

Büyiik tehlrlerdeld ve bu arada r den en mühim kıl1DI oyun kalktık
latanbuldaki kahvelerden oyunun tan sonra kahvelere daha urt ei· 
kaldmlmaaı artık bir en\ri.aki lence vautaları konulmaııru tavıi· 
haline ıelmiıtir. Kültür Bakanlı· ye etmektedirler. Bir kısmı ise kah 
.lmca bu huıuıta teıkil edilen dört velerden ayn olarak ve kahve tek· 
kitilik bir heyet karannı verince- linde olm.ıyan oyun mahalleri açı· 
ye kadar latanbul ka1'vecileri bu labilecelini, oyunun oynanması İ· 
hususta hUJl'lıkJara batlamıtlar- çin kahve veya çay verilmesi mu· 

dır. lıakkak olmadıjını ileri ailnnekte-
Aldıfmns malGmata r3re latan dirler. 

bal kalıvecilerinin ileri ıelenleri 
bqünlerde cemiyetler mütterek 
bürosunda toplanacaklar, ve yeni 
tekilde naıd hareket edeceklerini 
~yin edecekleretilr. Kahveciler-

Ticaret oduı da ka'ıvecllerln 
aralarmda bir kooperatif yapma-
ımı mfinaıip ı&remkte Ye buna 
çalrımaktadw. 

Kadınlar Blrlfğl 1 Mek leplerde 
7arın toplanıyor imtihanlar 
Kadınlar Birliii idare heyeti kay mektepleri imtihanlarına 

dün toplanarak J&rlD 1apılacak &7111 •betinde başlanacaktır. 

fevkalade toplanbda ılriitDlmelı S-We bir hazirandan on hazi
üzere birlije ait raporlar huma- rua lıİular h&to.n mektepleria im· 
llUfln'· dw•lın binit olacakta'. 

• Hesaplar tenlye edDerelı Wr- a 

n11n feahi karan Yerilecektir. Yolsuz ıekllde nllfus 
Havagazı

0 

flJallan eDzdanı verilmiş 
Ymld57 ntlfue 111m1uru haJdun. 

&t7oflu laavaıuı tarlf..ı ~- da bani takihata hatlanmııtır. 
den t..bit edibniıtir. Bir metre mi- Memur, bazı ldmeelen tetkmt rs 
klp havaıul 19dl kuruttur. 

pılmadan nafua dbdaaa •--ek· 

fMl ~Lf.iT•ı 
Dükkana çarptı 

Fenerde Yddınm caddeainden 
seçen Arifin idareainclelu yük a • 
rabua Siltçü Hlrİllonun dilkkAm. 
... çarparak kepmkWi halara 
afratmıfhr. 

Tunelde 

ı. •1&kMlw. 
• p 

Or•eslra konseri 
$1111 halbvi orbatruı tefi 

mOhenrilJ&Dm talehelerinda 
mGreldcep 60 ldıilik bir orkatra 
1arm 1abah aat on birde Sara7· 
ıinemHmda bir konw w...n.c.k· 
tir. 1 1 : 

- o 
• na slndemlıtlr. Gençl•, YUIJet• 
..,alrllk ~luna aJDI Jalla P· leriıai anlatarak kendileriaia mat- Suaa.,.de otura M•mm 

lap ela Yalap Kemalin kendileri- d,r edllmanesfni rica etmelcteclir- TGDelcle ce1'1nd• lg liruau ~ • 
Dl fenala fenala ıeçtiiinl ılren ı ... Bu rlea kabul edihna.. ha lan •bakü Mitoa plcalamnqa.. 
.. onu pıkmai1enler, suaJdarma ta1•hel• lmtih.aa .;-:.---•-•- Parası çallnmıa. 

Haliç Şirketi lle 
Belediye 

araıındakl dAva 
....... haklnndaı , •--.r9iliiCIU-- ""' 

" dir. Calatacla GGzel laair ot.liade 
- As ,._..,,_ - telldalni - o ıataa lhralaimia ocl•ımclaa 12 U. ':..: .. ~:r·ılanl... d v apar) arda kumanıa ra pidıla iddia ohman a,.ı otel 

..._ wı~ o;:.~:.:.':. kooperalut ealdal.incl• kalweci Nibatl ,. • 

'··. a 1 a yasdılnu 18rmiif, daha l>mizyollan ldaretl timdi,. ........... 
la,......., .. inı•ellah Abcltll- kadar nparlar lçia mllteahhitl• Kapı kurcalarken 
Wı Hamit JaflDa nnhtr ftkit, YWtulle tedarik edUea lrnman- SaWcalı ....... otla Rulm 
;--om ıibi-1 a • m ak ta J&JI Yermek bere bir kooperatif Dabai Y~ mahalleainde Fat • 
)ıl e Yam ede C e il De im- lraamqtar •• kooperatif phm -DID 9YllllD bp .... Jmrcalarm 
lbqbr. · Denl.,ollan nparlarma ........ yakalanmqtlr • · 
ilk paclllderlnm Yerdill diretir&- ,. nrmek!e kalmı,.cü a,.u ... Ellnl kaptırdı 

._.. Wr plmm ile tairw......,. manda dll•nparlara da lmman- ~ .Şktrin fa ........ 
.... eclm "8tfln Yalaıa Kwa1 ıa ftl'eCeldir. Halana ba bo- .. pllf&ll a-.W .. Kaclrl maki· 
..........,. " '-alarm anaYinl..I peratlftm latifacl..ı lçia Topha. llede l9Ç kıwu•"- IOI elini ma • 
'-,6aaJı lıWnr ....... dla- McleMr-tuaaçdmıfbi'. ldne,.lwptsam..,~puaıatı k .. 

Hal~ Şirketi teflerind• ildai 
dGn wec1ı,.,. ıelerek beledi1• 
rela TÜill muaYla Hlmidi 
ziyaret etmlı1erdir. Ba siya• 
nt Haliç tirketinia heledi1• ta• 

rafından •tm alnnnuı He allka· 
dardır Halif tirketi ile beledi· 
,. arumdald clanya ha aJID oa 
tekbinde balulaaılmr • AJm 7iı
ml Gçlbade de ılrDI laeJetl -.. 
mifeel toplaaatak maWr.aeahl 
YereCell lralv....... ...... 
oelctlr-. 

tllmlftir. Yarala ŞiıH Bulpr haa
tahaneslne lcaldmlaaup. ............. 

Lrplan bltmlt hlnr plar 
~ alW __. olmutlardır! (Ye ( EHRİN DEDDLEDİ 
... bet etmitlerdir.) 

itte h•kikl p..irle alıte tairln 
~ler bir farkı daha. .. 

......___ (Va·ft Q) 

Ticaret odalan 
. bankası 

Lı. Ticaret oduı, Okonomi Bekan
.._ larafmclan te.İli dütünülmilf 
~ MDWJ hakkında bir rapor 
~ ........... Bu rapor Anlraraya 
~lleeektir. Ba,le bir banb 
~ • ho,Gk hiaedan ı .. 
~-.................. . 

Şişllnin de derdi var mı ? 
llıll Halbklrpsl cadd•bule blaa " lekeel M .. 

tala Hayri anlatıyor: 
- Erim Halbkdrgazl caddedM '-'• ın1Joa1 o

lan kır~. Bıı caddeye ldtınbulun en nutn-
tcuam oe •n bakımlı eaddnl dlFJOrlor. • 11/tlr #lfa#I 
llUkan tloğruaur. Hakikaten l•tMIRılda • ,,.,,,.,...,,., 
m temb ve m 68derl.,Zl cadde bur..,.r • 

Buna ra6mm bu caddedftı glrnd atlım lid tarafta 
,.,,.,..,. lıır aolıağı ,,...ı 6abat bir haltknir. Sohagın ~ 
A'11C1111d 1'aldanmlan ıenderdenberl dlheffa,,,.,,.,,. 
tir. /CıfUI barU. ~ 6a,U bir '"'*""'· Mil 
6er6cıdı lllradan otomo&lllerln bil• ~mıemftfdlr. lhl
""'*irin ""olıa ıoltals aydla ,._ı ınee6ıırl11.,,,._ 
....... N_, ........, B .... lr6ıfal 1.W11I lı M • 

I~ ~c,.P~.:! 
Nez•eye ı,aı·çı 

radyo! 
Şikago Onivenitesinin hastanesln"4! 

doktor Moria Bemıtayn M»!uk al"1D• 
h1damu raclyo ile teclavi usullerini tat• 
bile etmiıtir. 

Bu usul Mctropolit11n Opera prla. 
alanndan Mario Şamli üstünde tatbik 
.. 1miıtir. Doktor tedavi hakkında aa
atecilere ıunlru .öylcm:ttin 

"Ba aıul bplo kısa dalgalı radyolar 
sibi ~emektedir. Evveli bir ucarddr 
yaratmakta. IOftl'a bu aıcaklıiı kı .. 
dalgalar naıtaaile ne1ideria içinden 
bütün YÜCude 7a:ymaktadır. 

o . 
Cev'z'n "esi y"cl kuvv· fi 

Ceviz •• emNIİ meyvalar yalnız Y•I 
hakımmdan defil, fakat ihtiva etmelc• 
te olduktan alhumin cihetinden de 
kuYYetli l"Jctadtr. Sebzeler yüzde f>O, 
etı.. yüzde 70 aa ihtiva ettiklai Wde 
ltu kabukla meyvaJarm • aiabetlerl 
pyet ucbrı C..izde • ~ 
ucak yüzde bqtlr. 

CeYizin albwninl sal n •flmtdırıı 
ltt• ba aebeptea doJaYJ et. Wık. ,... 
marta n peynir yerine mükemmel hiP 
aarette Pcame edilebilir. Nebat ~--
1-le çiy &"dalarla Mllenmefe ...._. 
lar cnizin lcrymetiai Sok .-..... 
dır etmitlerdi. 

Batka taze ..,...Jftrla hlrtilcte ~ 
yemek lded p ..ıd samaalarda 
blmadarı ceviz Tltamin halmnnut.a 

ayıltır, me)'Yalar iae ba cınetten z ... 
sin olduklumdaa birinİll eluitial. it. 
lıdal slclwir. 

Amerikan lrıblı cem clM bl.ulrhl 
tanel• aaufmclaa delildir. Ban- Pi 
muhteriyab çok yGluelctil'. Amerika 
"AYrUpada Amerikan mtrfuaclan ,.1 
çwbnl·ı'lk \izim •971İn ,.atlanmra p 
W yemek pitinnekte, aalatacla "aa!ıua 
hnalincle kullanırlar. Niteldm Amerf • 
kan fıabfl ile badem tek• hastalıiw • 
lanJar ~ laymetli biıw cıda4ır. 

-Çin El~lsl yarın
Ankar: y ı , gldlyon 
Enelld sün ,e1ır-.., s•'• 

yeni Çin elçW CeneraJ Moyaota11 
cllla baza hmual aiyaretlerc1e bu-

ı 

laanmuttur. Şimdiye kadar Dani-
marka elçili ti taraf mdan idare e
dilen Çin resmi itleri real ~il• 
devredUmittir. 

Yeni ~içi yann Ankaraya atd• 
eektlr. itimat mektubuna CW.. 
hurrelıbniu nrdiktea eonra 
memleketimizle Çin arumda bt. 
ticaret muahedeai akdi konuım .. 
lanaa 1.atl•m.elJ smmakclacbrlar. 

o 

&nal cemlyeUerlaln 
lılerl 

Emaf cmai1etleri ....... bl
roeu reiai Ziya Kalıcolla, .....ı c• 
mlyetlerile afi.kalı iti• •kkmda 
Okonoml Bakanllfma bat.at Y-. 
melı bere dan Anbra,. sftmit
tir. zı,. Kıbcolla aJDI ••anda 
...., ... ..U,etlerl lt!erincle &aril-
... ,., ......... etrafmcla .. aa. 
mat nrecütlr. 

!mal cemlyet1erln'1ı bir federaa 
,_ teklinde idare edilmesi Yolun
da akonoml bir proje huırı ...... 
bulunmaktadD' • 

Vefa ku DbDnde 
Vefa lliman 7urd111enel 7UICllJ!m. 

danı 

7/EyJftl/934 tarihinden bugüne be 
dar kayıtlannı yenllemiyen eski Oye
lerhnlzln 15 • 5 - 935 tar(hine k:ulu 
eumarteel gilnlerl ıündUz saat 18. ıs 
cece 20 • 22 ve pazartesi gfinlerf d• 
ıece yine 20 • 22 arasında Beraatta 
ki kulüp merkezine ıelerek kayıtlan• 
renflemelerl Ye bu tarihe kadar ml
rncant etmlyenlerin ka,Jıtlannın sld
•ece!I ll!n ehmur. 

Oto spor s'"~test t rafmdan t~rttt 
Hilen (Parls turu) bOytlk ltisi!l e& 
mhahkam Rene Le Orevia taraf~ 
dan kazanılmıştır. ikinci Le-.Me il
fhd Mpaco olmqtv. 



r'i 
Ankara, 8 (A.A.) - Cünlhu-ı mide yapıcılık vazifesini ve ku • 

riyet halle partiai genel katibi Re· rulmaıı, İ§lemesi korunan serbest 
cep Peker yarı:ılki parti büyük ku- sanayii tanzim ve mürakabe edi • 
rultayı münuebetile bu alqam 
19.30 da Ankara radyosunda aşa· 
ğıdaki konferansı vermiftir: 

Yurtta§larlamn, arkada§larmı, 
İyilikler ve yenilikler yolunda 

durmadan ileri gide.o ulusal var
lık, Cümhuriyet Halk Partisi, ya· 
rm Ankarada dördüncü büy'ük 
kurultayını a~ıyor. Kurultay, ge· 
~n dört yıllrk ç.alışmalann birik
tirdiği görgülerin ve tecrübelerin 
sonuçlarını gözönünde tutarak, 
gelecek dört yılm hükUmet için 
ve parti için temel olacak yeni 
çalışma yollarım tesbit edecektir . 

Kurultaya sunulan yeni parti 
programı bulağı, soysal, siyaaal 
ve ökonomik yaşaYI§ımn:ın derin· 
liklerine diriltici ıanmhlar yapan 
Türk iriktli.bınm bütün §iarlarma 
bağlılığımw yeniden perçinliyor. 

ileri giderken, yurda bakışla 
ve evrene balatla, en doğru amaç
lara ve en kestirme ve en uygun 
yollardan yürümek ananesi parti· 
nin yeni programında da 'aeğ'iş · 
mez bir tiar olarak kalacaktır. 
Prognwıımızm yeni §ekli, parti 
prensiplerini daha iyi ani şılır bir 
hale koyacak ve Türk ulusunun ta
ze hayat iç.indeki yolunu ve ~rini 
iialm ziyade açacak ve aydınlata· 
caktır. 

Liberalizme karşı 
cephemiz 

Amme haklarında anarşiyi bes
~, ökonomidc uluso.l çalq1DAyı 

~ YJFat~;,e ulus yığınını istismar 
eden liberalizme karıı cephemizi 
da,ha srklaıtırıyoruz. Haklarda 
hürriyetin sınırını, devlet varhfı· 

nm otorite smm içinde alıyoruz. 
Teklerin ve husuat topluhrklarm 
faaliyetini genel menfaatlere ar 
kın olmamak kaydile bağlıyoruz. 
Artık her yerde son nefesini ver
mekte olan liberal dev1et tipinin 
kucağmtia beslenip büyüyen~
malar zincirini bnyor, sınıf kav
gası yollannı ıwnsıkı kapıyoruz. 

Tiirkiyede it verenle İ§çİ ara· 
snıdaki davalar aralarınC!a ızyuş· 
ma ile ve bıı olamazsa devletin a
~layıp b nıtmcı eli ile halle'dile· 
cektir. 

Grev ve lek·avl: yasnk olacaktır. 
Bu çığın yanlı§ anlıyarak bi • 

zim kooperatif akıfakttğmnz 
hükmünü çıbrmamak laznndll". 
Bizim ulu~uk ve halkçılık an " 
layıımıızda ımııfçdığa ka111 oldu
iu im.dar bir müstahsiTier karteli· 
zas10nundan baıka bir §ey olına
yan orporasyonculiık zı1ıniyeti· 

ne de kar§ı gelen bir ge~1 var 
CiJJ\ Biz, proletarya- burjuva tas
nifi içinde yaratılan smıf kavga· 
u, um intı9kamı, smıf tahakkümü 
fikirlerine yer vemıediiimiz ka-

Clar kontrohuz geniı imôsalciliğin 
müatehfikleri imşmar etm9i fik· 
rini de beğenmiyoruz. Türkiyeae 
her 6konomik teşebbüs ulusal bü· 
tün1üğün ahengine uygun olacak -

fD\ eni p:roğrammıızm müstehlik
hlk yığınlarına kar§ı fiat empo • 
Zişyonu yapacak tröstleri ve kar
telleri tanımayan ve aevlete fiat 
kontrolü vazifesini veren ruhu, 
parfiııin bu yoldaki ana düşünce· 
ami pelc iyi bel rtiyor. 

Ckonomide 
yapıcıllk 

Öte taraftan devletin ökono -

cilik vazifesini genişletiyoruz, U· 
lusal sanayileşme gibi yüce bir a· 
maçla ön verilen işler arasında 

serbest sanayie ve aerbeıt ticarete 
bırakılan yer, normal kazanç dı .. 
şında istismara varamaz. 

Dıı ticaret en önemli ulusal iş
ler arasında yer alacaktır. Ürü • 
nümüzü alanın ürününü alacağız. 

Yeni programda her çeşit ça
lışmalar için kredi işlerine önemli 
yer verişimiz yurttaşın ökonomik 
alandaki teşebbüslerini §İmdiki 
dar vasıtalarını oturacak ev yap· 
tıracaklara hasrettirici yeni noktai 
nazar, gelir getiren yapılara aa • 
bip - rantiye - bir Mnıfm türe· 
mesi yerine yerleşmiş ve yuva -
lanmrı yurttaşların çoğalmasını 

üstün bulmamızı anlabr. Öte ta· 
raftan köylüyü toprak sahibi yap
mayı bir parti prenaipi olarak: al· 
malda bütün yu~ları kendile -
rinin olan ülke üstünde, kendi ma• 
lı olan topraklarda yurt için ve 
kenaıleri iç.in ç.alı§ır, yaşar, onur
lu, varlıklı bir kütle haline getir· 
mek istiyoruz. 

Bunlar yurttaş1arm genliği ama· 
cmm yanında partinin vatancı, u· 
luıcu, aileci, mülkiyetçi vuıflan· 
nı daha açıklıkla belirten yeni ve 
ileri düşünüş ve i! yollarımızdır. 

Kültür işlerimiz 
Kültür işlerimizi de ökonomi i~

lerimiz gibi kavrayıcı bir pi.ana 
ha: •lanı pıırtl -prcmsftJl ola.alKtlr. 

Bu araCJa normal ilk okulaJardan 
bqka ilk tahsil ç.agmdaki yeni 
köylü çocuklar kütlesini daha Çll· 

buk ve daha prah1t yöntcmierle 
okutacak bir kt>y okulası tipi kur· 
mak partiye yol olacal~ır. 

En yu1a.ek tahsile kadar bütün 
okulalarc?a kuvvetli cümhqriyetçi 
uluacu, halkçı, devletçi, laik ve 
inkı1apç1 bir inan telkin edilecek· 
tir. 

Parti, kurtıtlm\l! ve modem bir 
ülke olarak dinerilenmıJ olan ye
ni T"ürkiyenin baka fnrllan olarak 
bu altı v~fı yeni prosramla dev· 
lete malediyor ve gelecek nesme
rin bu terbiye ile yetiştirilmesini İ· 
leri ödev sayıyor. Bu terbiye yo· 

lundan gidereK, üevletle ulusu be
raber anlaYtşm, beraber inaruşm 
yaptığı bir'l'Me bafthyacoğmnza 

inanıyoruz. Ulusal hirfiği en bü· 
yjik kuvvet sayıyor.uz. Bunun için 
aluılar anw biri kterin zararlı a• 
kı tannı önleyici bir uyanıklığa 

değer veriyoruz. 
Yeni parti çalışma yı11annaa 

bükamet ile übaylıklar husust ida· 
relerile ve prbayhldarla i, biri· 
ğini daha ileri götürecek ve devlet 
çah~lamu daha sıla arkahya
caktır. 

Kadın ve erkek 
Yeni parti programı hakda ve 

vazifeae kadm ve erkeği bir tu· 
tuyor. Bu prensip yolu ile Türk u• 
lusu ınıf telakkisi gibi cins far• 

kmı da tammıyan müsavi haklı, 
müsavi onurlu y:µrttaşlardo.n kunıl 
mut bir yüce halk yığım hafmi a· 
lıyor. Bunda partinin <temokratik 
yüzünü parlatan ayn bir anlamı 
da görmek gerektir. Biz liberal 
devlet tipinin tanıttığı, hergün bir 
kanııkbkla devletin durumunu, 
ileri gidişin hızım bozan, yurttaş· 
lan tiiribirine dii§üren, bütün ge· 
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ri ve fena tohumların yeıennesine 
yol açan nazmı ve birlik düşmanı 
klasik demokrasi yerine yurttaı 
zekasının beslenip açrlmasına da 
yol veren ıevgiye ve inana daya· 
nan disiplinli bir beraberliği üstün 
sayıyoruz. 

Parti çalışmalamnızda hakiki 
anlamında en ileri demokratik 
yollardan yürüyoruz. Seçimlerde 
namzetler halla temsil eden parti 
kurumlarının üye1eri arasında 
ki ... yoklama.larla belirtiyor. Her 
yrl yurdun her tarafmda binlerle 
parti kongreleri kuruluyor. Kon· 
grelerde hcryerin kendi ihtiyaçlan 
için öne aürülen birçok dilekler ÜS· 

tüne münakqalar yapılıyor. Bü· 
tün bu konu§malann aüzülmiiJ ve 
kısaltılmı! aonunçları otoritelere 
sunularak parti hükCimetinin Ç&• 

lışmalarmda tesir yapıyor. Y ann 

açılacak parti kurultayına eski di· 
leklerin aonunçlarile beraber DÜ• 

tün yurdun yeni drleklerini geti· 
ren genit dosralar aunulac.aktır. 

Bütün bunlar kiırultayaa bakanla· 
rın birleşip çalışmalariy1e incele
nip konu§Ulacaktır. Yeni istekler 
yerine getirilme imkanlariyle kar• 
§ı'laştırılarak kurultay kararına 

bağlanacaktır. Geçen dört yılın 
parti çalışmalarında olduğu gibi 
bu seferki kurultay kararlamm da 
tatbik alanına girmesi sıkı ıkı 
onay'Janacaktrr. 

Halk1n seçim işle
rindeki rolü 

Bu ıiıtem ile Türkiyede luıllcm 
iaareye tesiii nIZ aeçimlerae 
ı;ey vermekle kalmıyor, egemenli
iüı kaynaiı olan ulua yığım parti 
makanizmaamm iflemesi yolun· 
daiiı deıv!et idaresine arasız bir ıu· 
rette iştirak etmi, oluyor. 
G~ yıllarm gör~ü, yurrttaş 

lara müşterek tiir haık terbiyesi 
vermenin f aydasmı ve gereğini 

Bugün Ankarada Cümhuriyct Halk 
Partisinin Dördüncü Büyük Kurultayı 
toplanıyor. Büyük Kurtancmm ve Ku

rucunun bir söyleviyle açılacak olan 
bugünkü Kurultayda, geçen yıllarda 

yapılan İ§ler göz önünde tutulara~ 

bundan sonra geçecek dört aene zar • 
fmdaki yeni ça.lııma eı ılan, yeni ham
lcJer tespit edilecektir. 

1919 ela Sıva.ta yapılnn llk Kurul • 
tayda memleketin müstevlilerden kur
t.anlmasma karar verilmiı. Atatürkün 
beyannameaile bütün memleket yek
pare bir vücut olınuı. ve nihayet ecza. 

aı dağılmıı bir ülkeden bir v tan, hür 
vo müıtakil bir memleket ?kmı§tı. 
Kendi kurduğu partisinin ba§mcla bü
yÜk ıeref, ulusa kendi varlığmı tanıt· 

tırdıktan, istiklalini temin ettikten aon· 
ra uluıun bekası, hayatiyeti, istikbali 

için her an yeni kararlar yeni hamle • 
ler yapmaktan geri durmamıı. ikinci 
BüyÜk Kurultayda dünyeyı hayrette 
bırakan zaferinin tarihim yazımı, ulu-

9 :MA Y1S - 1935 

•• eu 

sa karır. okumu§, ebediyen ~ 
olan Türk Cümhuriyctini Türk gen9-
liğine emanet etıniıti. 

.Atatürk, bakı§ının, en yflk8okten.,. 
geni§ 1'6 derini gören de1ta.!ı ae TilT~ 
çocu7•larına hep en doğruyu, 'Mp m 
iyiyi, hep en gllzeli gösterdi. 

Kaybolan tarihimizi o buldu. Btr. 
karga§aya giden dilimizi o kurlan-
yrrr4 

Buglln gene o kurtancıyı glJrnıe~ 
onun onuruna erip te onu dinledim 
diyenlere, onu i§itip gDzlerinin glla • 
terdiği noktaya tek birollcut olara7C 
koşanlara ne mutlu! Bunlar Atatt.ır

kiln alevinden yaktıklan at~le yuT

du sevme, yurda kul olma ateffnf 
boydan boya, soydan soya gl>tflreu'k
lcr. 

Oilmhuriyet Balk Part~nın htJr' 
Btıyilk Kurultayı, bizde ulusça bfr U.. 
ri atıl~ oldu .. Her Kurultay bjr /hıcfJ
kinin -izinden yij.rilyerek karanWamı 

kovmtı§, diken1iklerd6n kurtulmtı§

tur-

nm açılıı gününü karpfarken din 
leyicilerde prensipler üzerindt> !Sabah Gazeteler 1 
geçmişi ve geleceji binöirine bağ ne diyor 1 ar ? 
lıyan bir fikir alaıı yapmayı dü ----------11111!19-,.,,,. 
şündüm. Bunun için daha ziyade Halk partisinin 
yeni program proj9inin tebarüz dörd ·ncü bftyilk 
ettirmekde değer bulduğum nok k ta 
ta!arm üstünde durdum. uru yı 

Partimizin programı, herbiri KURUN - Bugünkü başy'IZJ llJIJo. 
ayrı değerde bulunan Kurultay Ü· kı Tank Usundur. Bcüilp, Taflrk Uı 
yelerinin bilgili ve ilgili çalışma Atat.ürkün Türk mllletlne yaptığı 6Q.. 

lariyle son şeklini bulacaktır. Bu yük işleri anlatıyor. Ve /ıer P<1rll ko~ 
resinde muhakkak büyük lnkılliplar 

§eklin önümüzü daha aydınlık, doğurduğıuıu wylüyor. Yan p. ıekll· 
yurdumuzu her bakımdan daha İ· de bitiyor: 

leri ve daha üstün yapacağma ve Atatürlden yeniden hız almQk. A.to
güneıli amaçlara giden yollamnı- türke yeniden söz vermek demddlr. 
zı kısaltacağına içten inanıyoruz Atatürk kiiktür. ~ıtatürk mJJlet.c tpanç 
Parti yeni doktirinlerle sağa Vf lntmf üzerine kök 8l1111Uf bir gövde.. 
sola sallanmadan bizim öz ve ori ~-~f:! ~ gö~v:!'1-ol~Ul8a bu dallar olur, 
Jınal yolumuzda dalla guçıtı ve 

daha ahenkli yürüyecek, yurdor 
partiye inanmq bütün çocuklar 
biribirlerine daha sıla başlanacak 
tır. 

Yeni progra\n bu hayatlı, heye 
canlı izde yürüyenleri - Kama 
lizm - yolunun yolculan olmaL 
adı ve onörü içinde topluyor. 

Bugün de diJrdün.cil kurultağüi ql
ğlnde hep bir ağızdan siiz oerlgorru: 

- Biz Atatarkten geldik, Atatüru 
gidiyoruz. Diyoruz.,, 

CtJMHURIYET- Yun.ua Nadlnlll 
"Ulusal partl kurultayımn derin ma
nası. serlevhalı ya.zısı, Ctımlu.uigd 

Halk Partisinin Sıvas ko1'Jlreslnden ı. 

gôFermiıtir. ·~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilıılİİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiSil 

OICulada ve meslelCde tele teli ye itte bugün matinelerden itibaren 

tibaren ycıvaş yavaş ne tnUetk teke~ 
mill ettiğini, milleti bü.yilk leldketl~r
den kurtardıktan sonra altı lfÜZ yıl
danberi balalrmyan bir yurdun naaıl 
şenlendtrildiğini anl,atıyor. Ve buTUUI ti§meniıı ulus taliinin d~- Asrt Sinemanın 

çeşitti güç1fükle,.i güvenle kar~da· 
mak ve ~ek içjn ~er bir güç 
yapaca~a kani değiliz. Bu ulu • 
IUll her ZOl"luğa göğüs verecek 
bir olgımluğa erifMeıi için klasilc 
terbiyeden bqka yığına devamlı 
ve yeni Tüdeiyenin ileri gidi~in~ 
uyar bir halk terbiyeti vermeyi 
;Ok gereJµi bu!uyorm. Bmıuıı için 
ballawleri, h~ kü üleri, ha1k 
hatip1eriJaırulmasnu kuvvetlendi
receğiz. Bu yoUar Uzeriooe açıla• 
cak çalı§ma!ar arumda ulsuıı kül 
tür ve ıiyaat terbiyesi win deierli 
vasıta aaydığmı,ız radyoyq, teknil< 

Takdim edeceği fevkala-de 
proğram: 

Çardaş Fürstln 
MARTiiA EGGERTH'in 
emsal iz muvaffakiyeti ve 

Kartallar uçarken 
FREDERlC MARCH - HENRY 

GARATveCAROLLOMBARD 
tarafmdan 

Fransızca sözlü büyük film: 

Yalnız 15 kuruşa 
Mükemmel ve muhtqem 2 film. 

Suvarede: Saat 8,4S de 
Her iki film birden 

çe kuvvetli, kullanmaca kolay ve ı------------~ 
ucuz duruma getireceiiz. 

başında her zaman Büyilk Onderln 
bulunduğunu s6ylüyor. 

ZAMAN - Zaman imzalı yazula bıı 
gün Balk Partisi kurultayından bah-
setmektedir. Bu partinin memhketl 
kurtarmak ıaaaşuıda no.sıl ~ 
ve neler yaptığını, meztgetlerlrıl ıı=n 
uzadıya anlattıktan BOnTa lJClzı&mı p 
g.ckUde bitiriyor: 

"Cümlıurlyet Balk Partisine, bu d6r 
düncü kundtaYJ mllnasebetile de a
mlmlyetle büyük muvaffakıyetler U
mcnnl ederiz.,. 

Sovyet artistleri 
Sovyet artistleri dün lzmirdeıa 

§ehrimize gelmişlerdir. ProğraDl" 
ları henüz tesbit edilmemiştir. 

Yeni programm gösterdiği bu ~am•••••••••mmmm•ımmım•••• 
gidit içllıde yıjm terbb'csinin özü şehzadebaşı H i L A L sinemasında 
olarak Türk gençliğinin yeti§tiril- BugünQe.n itıbaren iki büyük film birden gösrerilecektir. 
mesi bir önemli yer alıyor. Rus heyeti aeferiyesin\n "60,, gün Şimal Kutbünün buz1"YI 
Gençlik saygılı di- anuımdaki hakild maceralarını tamamen gösteren: 

sipllnle yetişecek Ç E L U S İ N 
Geııç!~ sıralı Ye aaygıb bir di TeJanil Türkçe izahatlı ilmi ve fenni büyük seyahat filmi 

ıiplin içinde zeldbmı kullanacak Napolyon devrinde Avnıpa sarayiarmda geçen aşk ve sefa.hat 
teıebbüa alma, karar verme vasıf maceralanru gösteren ve bütün dünyanın tanıdığı (Büyük 
larmı besleyecek, iııkrllbı ve bü bestegir) FRANZ LEHAR'm en güzide musiki 
tün iatiklil §8.t'tlariyle yurdu konı parça:lariyle süslenmit 
mayı iistiln ödev sayacak duygu· p A G 
larla teşkilatlandırdacaktır. 

• 
1 

• 

Bukunmıun geni§leme!i yanm (tVAN PETROV1TCH ve ELIZA ILLlARD) ın oynadıkları 
da ve onunla beraber beden terbi Almanca sözlü musiki ve heyee:ın filmi 
yesinin bütün gençliğe mal edilme Bugün talebelere tenzilatlı matina vardır. Matineler 2 1 12 
ıi iti kovalanacıı.ktır. ve 5 de, aüvare 8 1/ 2 dn, dühuliye 20 kuruştur. 

Busözleriml~partikurultayı_lil ........... ..-Bii=ı:ilil111111111iil:;miilcJı:ımaa1 .. .aı ... 111İm1 ...... ., 
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Geceydi. Karanlıktı. 
- Ya seni oraya sürükliyen kö

pek?. 

marada oturan ıinema operatörü ... 
nu buldum. Sahibinden izinaiz ge- Talat Kandemir imzasile atağı - Hazar hanın baç tophyan 
tirdim. daki mektubu aldık: 

- Asıl mesele burada ya. Şim-
-Bobi mi? "Büyüklerimizin yaptığı bir adamları ülkeye gelmişlerdi 
Naci ile Demir ilave ettiler: çok iyi hareketlerden biri de itçi 

Cli onu bulmak imkansrz .. Nerede 
bulabilirim? Birgün Kadıköyünde 
gördüm. Bir başkasmm satın aldı· 
ğmı öğrendim. Bu, köpek Matma
zel Eleninin köpeğiydi. 

- Bu köpek ne olaack? kanununun çıkarılmasıdır. 
- Ne olacak mı? Olacağını gö- Bu kanun çılanadan evvel bi· 

- 8 - varu ve ıaire almak iç.in atqsiz 

rürsünüz. Beni kalpazanın evine zim de vaziyetimizin bilinmesi la· 
götüren odur. Biz evi bulamadık. d B d ı · · · 7 dd 

Tugay, sabah erkenden kalktı. dolaıırlar, u1usu soyarlar ve kale• 
Mağaranın köşesinde, küllere gö- ye dönerlerdi. 

zım ır. en ert enmızı ma e 
Fakat bu köpek bulur. olarak tesbit ettim: 

m51a duran ateş korlarına baktı· Bu sırada neler olmazdı?. 

- O lazı bulup haber alamaz Hiç biri heyecandan köpeği 1 _ Haftada 65 saat çahtırız. 
Onu.'1. renci ve p3.l'ılbsı ne hoştu. Kırbaç altında can veren kadm-

ml)"IZ. nerede bulduğunu bile soramamış· 2 _ Hiç bir izin günümüz yo'k 
Dolrunuldı:ğu zaman insanı ya • ı ]ar, tekmelenen çocuklar, çml 

kan, acıtan, fakat yakın duruldu - çıplak soyulduktan sonra bir kılıç 
ğ~ zaman r~hun zından kapılannı J vuruşiyle öldürülen zavallı eritek .. }ardı. tur. Cuma ve bayram günleri gün· - Bo§una bir gayret olur. Onun 

da köpeği hakkında hiç bir ma· 
IQJpatı olmadığını pek yakından 

biliyorum ... 

Naci: düz 11 den gece 11 e kadar çalıt· 
- Hemen şimdi, köpekle bera- maktayız. 

erıten bu ~zel ~ey.. ler ...• 

her günlerce dolaşıp da evi bula- 3 _ Daima yanmak ve parla · 
Bu:ıu, fU ateştıiz ülkenin her bu- Dönerlerken yedekteki atları • 

ca~ında, sönmüş ve yıkılmıt o .. nın yükü o kadar çok olurdu ki, 
cakların içinde, di~iri gö:mel: is· he.yvanlann bacaklan kmlacak rnadığımız mahalleye gidelim.. mak tehlikesinde bulunan filmler· - Bana Ümit verdin .. Şimdi onu 

mahvetme .. 
- Benim mahvettiğim bir ~ey 

yok .. Y alnrz itham edebilmek için 
elde edilmesi lazım gelen silahla
rın temini çdk güç olacak. Bunu 
anlatmak istiyorum. 

- Y oo.. Geceyi beklemek la- le beraberiz. 
zım. 4 - Buna rağmen elimize gü • 

tiyordu. sanılırdı. 
Bu dilelde yüreği titriyordu.. O 1 H h k 1 • b"" 

Neadj: lünç denecek kadar az para ge -
-Evet, dedi. Alinin hakkı var.. çiyor. Otuz lira, haydi bilemedin 

n ar azan anm a esıne oy 
A!eçin ynnı ba~:nda uyuyan ve l ··kı ·· 1 k d" k b" 1 

d . b" .. e yu u o ara oner en, ın e~ 
al al yııno.klann a eşsız ~r gu . ·ı . Irkta . led'ğ" •. -r· 

Geceyi beklemeliyiz.. kırk lira .. 
5 - 25 sinemaya mukabil an· 

zelli!: p:ınldıyan kızma baktı. Ge· ad~. enıÇn .. açnkü' ~ ın 1 1 goru ul r • 
1_. d" l . u. u · omann ~tama an 

ne lrurtların kes~ın ış en arasın· . . k l . ki k _., 
- Ne yaparsan yap ibunu temin 

et. 
Akşam oldu. Üzerlerine her

hangi bir tecavüze uğradıkları za

man kendilerini müdafaa edebi
lecek ıeyleri aldılar. Ve yola çık
tılar .• 

cak 100 operatör vardır. ' . ki ıçın gere o an ıne er, oyunıar, 
da pnrçalan:m karısı ıle çocu a • k .1 h" 1 t .__ 1 

6 - Nizamnameye göre, opera· 
törler ~mcak 18 - 35 yaılarına 
kadar çahıabilirler. Bu vaziyetP. 
göre, istikbalimiz nasıl temin e -
dilecektir?. Projeksiyondan bo -
zulmu§ gözler ve :;ehirlenınit vü· 
cutlarla ileride ne yapacağız? 

. .. . . k h eçı er ve za ıre.er, opLG.u a ınrp 
nnı ruıdı .. Cıgerlerını ya an ava- ··t·· .. 1 •• 1 _ _ı 

- Çalışacağım. Fakat evvela 
arkadaşlara gidip onlara da para
nın bana nereden geldiğini anlat
malıyım .. Şüpheli bir halde yaşa
mak artık b~na tahammül edile· 
mez görünüyor .. Herkese hakikati 
söyJiyeceğim ve herkesin itimatla
rını yeniden kazanacağım.. Bun· 
dıın beni isterlerse düşmanlarım 
öldürsünler. Artik.umurumda de
ğil. 

, . • bo l go uru!DlUf o uruu. 
yı birbırı arkasından ta ttı ve T bunl ı- l k 
mağaradan çıktı • ugay, arın "Ka.rfı arma çı • 

Ka?Jınm önünde bu yoksul ülk~ mak ve: 

Filhakika Bobi Aliyi daha ev
vel götürdüğü eve kolaylıkla gö
türdü. Alinin evvelce burasını ta

nımamakta hakkı vardı. Çünkü 
mahalle tamamiyle değişmişti. 

ye bWtan bir kaya vardı. Onun üs- - Artık yeter, bundan soma 
tüne oturdu.. size ölüm ... 

Birde~ire ko11armı bütlin gü - Diye · haykırmak Te saldırmak 
7 - Dediğim gibi bize de haf

tada hiç olmazsa bir gün izin ve
rilmeli ve istikbalimiz emniyet 
altına alınmalıdır. Dileklerimizin 
büyüklerimiz tarafından göz ö
nünde tutulacağına eminim.,, 

ciyle uzatarak, gök gürlemesie arzusiyle yandı. 
bcn::?eyen bir sesle ·ooykırmalı: i:s - Fakat di.~ündü ki acele etmek, 
tedi: bütün emek ve ümitleri bota çı • 

- Şimdi ne yapacağız? 
-Hele bir gidip geleyim ondan 

sonra görüşürüz. 

Yeni binalar yapılmış ve eski şek
lini hemen hemen tamamiyle kay
betmişti. 

Köıeyi döner dönmez Bobi ~1:ıııımı111ıumlfll1llırııımıııtı 
koşmağa ba§ladı. Gençler onul Şişli Etfal hastanesinde 

• 
0
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- Geliniz!.. Size ateş verece • 
ğim .. Çektiklerimiz yeter artık.. 

Bunu yaparsa, bu atepiz i:.Ll.te, 
yer yer partldıyan ve alevlenen 
binlerce ateş içinde, yıldızlı bir 
gök gibi ı d ı ıl olacaktı. 

Bqrnı sola çevirili. mez k pıya doğruldu. Nacinin ne mecburiyetinde kaldılar. Hayvan Rıfat Ahmea, Göz.berk 
zrunan ve nerede bulutacakları bir kaç sokak geçtikten sonra kii· c. Halk Fırkası sırasında kız Ji. Ufukta, sialere gömülen ve si -
haldnndaki sorduğu suale bile ce- çük bir kapının yanında durdu. 1 esi karşısında 32 numarada. Mua- linen yalçın dağların eteğindeki 
''ap vermedi. (Devamı var) ' yene saatleri saat 15 ten 18 e kadar kaleyi gördü. Hazar Han orada, 

Ali, Marikanm evine gitti. O- --------- - ---- ı naııınıımnıwn111ıımııııuıııııııınaı:mıı::uı1ımıııı-~ 1 hotgamlıgm sahte cennetinde ken-
nn bütün ba§mdan geçenleri birer disini mes'ud sanıyor ve halkı 
birer anlattı. üsküdarda mes'ud etmekten korkuyordu. 

Evvela, Aliyi odasma bile ka- Kalenin bulunduğu tepenin iki 
bul etmek istemiyen Marika: Satıhk hane yanında, gittikçe biribirinden açı 

- Benim mini mini Alim, de- Güzel manzaralı, gayet kulla . larak uzayan dağlar vardı. Bu 
di. Bilsen ne kadar sevinçliyim. nıth, içi dıtı boyalı, 650 metre mü- dağların arasındaki yeşil ovacık, 
Şimdi seni yeniden sevebileceğim. rabbaı 7 oda, hava gazı ve ıu teıi- Hazar hana mahsustu. So1daki 
Demek sancılanmalann uydurma satı, hamam, büyük bahçesinde dağların arkasından gelen büyü • 
idi. Bu o.lçak herife rastgelince ş~ meyva ağaçlan,çiçekler Te limon· cek bir ı:t:Jn~c bu ovayı at~siz 
rik sayılmaktan çekindiğin için luk, kuyu, havuzlar, ve Amerikan ülkeden ayırıyordu. Oraya ateısiz 
korkuyordun.. sistemi kümesler, fıstık ağacı. ülke halkının ginnesine engel olu-

- Evet .. Şimdi hakikati söyle- Tramvay dµrağı solunda Yaz - yordu. 
diğim için rahatım .. Fakat ölümü· macı Şerif sokağı No. 9 .. 13 nwna· Hazar Han, kendisi ile ulusun 
mü bekliyorum. Bu adamlar nasıl ralı hanede komşulara müracaat . arasına giren o bUlanık suyun 
olsa bir gün beni öldürecek1er. ( 4266) kenanna boylu boyunca bir de 

- Böyle bir korkun varsa artık yübek duvar örmüş, ruhunun al • 
hmadan çıkma Ali .. Yatağa yat.. H A B E R çakhğiyle büsbütün yalnız kalmış-

- Bu teklifi cana minnet bili- tı. 
tim. Fakat Naciye bir sözüm var. Akşam Posta.se Bu ırmuk, uzakta, sonsuz gibi 
Bu kalpazanların reisi Nacinin n:::::m::~::nr.:==-=- ij: t D_A_ R_E _ E v l görünen çölde birdnebire kaybo -
aevglIİliyle evlenmek üzereymiş .. n Satılık Hane :: ISTANBUL ANKARA CADDESi . luyordu. 
Ona yardım edeceg"'im. Reisi itham :.·:.· Beyoğlu, Tarlabaşı cadcfesinde~ Tugay bu suyu, ülkeyi ikiye ayı· 

•• TeJgmt Adresi: lSTAl\"BUL BABEU 
ede'bilmek için de1iller toplamak Ü~· ~6 numaralı bir bab ;cd.i odalı,:: Telefon Yıın: 2S8'7Z idare: 24870 ran değil, birle§tiren bir varlık 
lazım. Gibneğe mecburum. i: kargır hane ve aıtmdakı hır bab§ ................................................. ! haline solanak, o duvarlan yık • 

:i dükkan eh,·en fiyatla t:ıatılıktır.p ABOrtE ŞARTLARI i mak, bütün ulusu bir dü§ünce ve 
Ali Cengiz bugünden sonra ! Evi görmek istiyenlerin Beyoğlu:~ 1 a 6 ıı aylık : 

&ünlerce uğra§b. Gece düştüğü TarJabaşı caddesi eski Mnrgiriti~ Türkiye: ızo sı;o 660 ı2so KrfJ.~ bir ülkünün çevresinde toplama:: 
tenha sokaklara belki on beş defa !E yeni K\iflüçıkı sokak 19 numaralı P. F..cnebl: 150 f45 840 1s10 : istiyordu. 
te.ımdı. Fakat evi bulmağa imkan ~ haneye mürncant etmeleri. ~~ ıı.Art TARiFESi ~ Bu ne güzel bir hülya idi. 
L-~ '1 .................. •••••••••••• ..... • nanı : O l t uuıaırıadı. • .............................. _.............. ii... • g 'rica.ret IJ.&A; ıınnm satın 1%,60 : a mı§ ı. _ 

ı !. Res:nl W'tnlar ıo kuru~tur. İ Bu sırada Hazar Ham u1usdan Aradan ıbir seneye yakın bir za- ş arı yorum 
:;;hi

0

t;;·;~ .. N·~ş~;·;;;;··MÜdÜ;{j~·· ayıran yüksek duvann bir tek ka-blan geçmişti. Yeni iki üç bina bile 
lm 25 ya§ındayım, lise son sınıfta; HASAN RASiM US pısı strıldı. lnnag~m üstüne der bir Ya.pı l§b. Naci için meş'um gün 1 ~ 

kı tasdiknamem vardır. ngilizce Buddığt yer: (VAKiT) Matbaaat ko··pru·· indirildi. Sekı'zer on"'- ı . ...:ıı. 1'. Ya. aııyordu. Artık ümidini kes- ı--•••-•rm----••I ~ "''ıı: . fransızca bilirim, hesap ve türk lik yı· rmi kadar atlı kümeleri al""- -hlıf, odasına kapanmış dertlerine ~ 
çem bilbaaaa kuvvetlidir. istenen siz ülkeye c_ıktılar. Hepsi de birer Ya.uıyw, gözyaşlan döküyordu. 

N • dl miktarda kefalet gösterebilirim, yana dag"ıldılar. Ucu bucag .. ı gö .. e3a a Demir, onun yanındaydı· 
lar. Ali dı~nya çıkmıştı. Ayda net albnış liradan apğı ol K U PO N rünmiyen geniı ovaya ve dağfarın 
. Birdenbire kapmm çıngırağı mamak üzere İf arıyorum. Gün - girintilerine gittiler .. 
tıddetie çalındı. Oç genç titredi- düz vazifeyi geceye tercih erle· 121 Bunlar Hazar Hanın baç. topla -
~Bir d~ka sonra Ali içeriye rim. yan adamlarzydılar. 
~~~ Yanında bir de iple bağlı Adres: Kadıköy Poste Restan 9-5-935 Her. yıl. dört mevsimde obala -
""'lJ'Uk bir köpek vardı. Haykırdı: te A 22 ra gelirler; kürk, buğday, av eti, 

-Muzafferiyet! lıte bunu!. 0- deri, dokuma, çadır bezi ,yün hay· 

karabilir •• 
Kı~.yaya oturdu. Çe~ini elleri

nin İçme a!dı: 
- Bu sizin son gelitiniz ola• 

cak! .• 
Dedi .• Bir kaç kürk hazrrl mak, 

ineklerden birini çıkarmak üzere 
mağaraya g!rdi. 

Kızı henüı: uyanmo.mqtı. 
Bir ate§ kadar güzel ve durgun 

uyuyordu. 
Lazım gelen şeyleri hazırladı, 

ve ineği çözerken dıtandan kor • 
kunç bir çığlık duydu. 

Din1edi. Kendi kendine. 
- Gene bir çGk zavaUılan dö· 

vüyor?ar, s5vüyorb.r ! 
Dedi. 
Lakin sesler gittikçe artıyordu • 
Bu aralık ka?Jrda bir çocuk gö-

ründü .• 
T ug~y k()ftu ve onu içeri girme-

den önce k1111ıladı: 
- Ne var?. 
Diye sordu .• 
Eta gözlerinden iri göz yaılan 

akan, tımaklariyle bağnnm ağn • 
larmı bııstırr..-ıağa cabalaya.n za • 
valh bir çocuktu. 

Tugay'm ellerine sarıldı: 

-Annemi öldürüyorlar .. Onu 
1:-..n-tarıruz .. Onu yalnız siz kurta • 
rabilirsiniz ... 

Diye yalvarıyordu. 
Bu, bir yetimdi. &ba.:.ı geçen 

yıl bu aylarda, gene böy!e bir baç 
günü, Hazar Hanm adamları tara· 
fından öldürülmüştü .• 

Şimdi bu zavaUı dul kadm on • 
lara ne verebilirdi? . 

Tugay, çocukla beraber, b~ 
toplayıcıların bulundukları yere 
gitti. 

Burası, damı çökmüf, duvarlan 
deli k detik, çamurdan ve kaba 
saba odunlardan yapılmıf bir ku • 
lübeydi .• 

lri yarı bir adam, kadını kır • 
baç)ryor ve bağnyordu: 

- Kürk, dokuma ~• baJ'Qal 
istiyoruz. Haydi, bmılan çabulı 
bize ver! Yoksa ... 

Diyordu ... 
(Devamı var) 
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Bir Aşkıın 
Hıikdy si 

Yakın Tarihten 
Kanlı Yapraklar 

ı:.~~c":i~~;~:~ .. ···~~:···ı ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katibi ,.rt :._ .. __ ................................. ! mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 15 
Farelerin elinden kurtardığı] yok? .. . 

bu kitaplan büyük bir .eviııçte - Hanımefendi, ancak bundan E rn in ön Ünde 4 k o 1 dan boşanan 
genç kıza sunµyordu. bir çeyrek evvel doğrudan doğru· t - • • • • 1 g • b • 
Eğerbuneş'elivegüler yüzlil ya kereste fabrikasına geldim ... halk bir pe ege UŞ~Şen arı ar 1 1 

arkadaıomasaydr,doğrusu, Sa· Şimdi deellerinizi öpmek için Cenazelerin etrafını Sarmışlardı 
miye, RPpdiyedeki hayatı taham- yanınıza geliyordum. 
mülfersa bulacaktı. Ev ıahibeai: 

lngilizler cenuereleri kırk elli 
Aralarında Yavat yavaş bir ar- - Teıekkür ederim... Buyu· metre kadar uzaktan takib ediyor-

kada§ldc teessüs etmeğe ba§lamıt- run .... dedi. - Rauf ..• Adnan B~ lar, etrafın kalabalıld8..f!D.uma 
tı. Sözletmeden anla.filli! gibiy • yin geldiğini babana haber verdin her vaarta ile mani oluyorlardı. 
diler. Bu arkadathğı pafa ile ka- mi? Fakat lstanbulun temiz yürekli 
rısmdan saklıyorlardı. iki §ey, pek bariz olarak görü- hamiyetli ha11a bir kaç kiıilik 

• • • • lüyordu. Evvela, kadmm ıesind~ kafileler halinde ayrı ayrı ve baı-
Ogün öğleden aonra saat ikiye ki aksilik zail olmuı, bilakis, onun ka başka sokaklardan geçerek ce
doğru, Samiye ile ild kn, bir ge • yerine bir tatldık kaiın olmu§tu. nue alayını takib ediyordu. Niha
zintiye çıktılar. Bahçıvanların fe- Sonra da, bu genç erkeğe kartı, yet öyle bir hale gelmi! ki, Jngi. 
na baktığı, otlar bürümüt ıbahçe. hususi alakası gözden kaçmıya· lizler de çaresiz kalmıılar •• Emin-
de bir hayli delaştılar cak derecedeydi. önünde dört koldan hotanan halk, 

Günef, ortalığa neı'eli J§ılaar - Baban nerede, Rauf? bir peteğe üıüten anlar gibi cena· 
saçıyordu. Bu güzel hararet, mü- - ZannederıCIJJ., ormanın içle- zelerin etrafım aarm.qlar •• Hıçla. 

rehbiyenin kalbini ı.srtıyordu. A. • rine doğru, ağaç kesilmesine ne- ran, ağlayan, bağıran batsiz he _ 
deta çocuklA§tığmı hiuediyordu. zarete gitti. aapaız.. Bu hali gören lngitizler 
iki minimini lazla beraber, kova- - Pek al&. .. Yemekte bizimle latanbufon Türk aekenesi keaif o-
lamaca oynaryp duruyordu. beraber kalacak mıımız, Adnan lan mmtab.Janna 10kulmayı teh • 

Soma, iti aak?ambaca çevir<li • Bey? likeli bularak çekilip ıitmitler •. 
Jer. Gevrek gevrek gülerek, te • - Maalesef, Jiayır, h·anımefen- Ve bu ıuretle bugün, Eyübün bir 
vinçli çığlıklarla bahçeyi gürültü- di... Bir saate kadar lıtanbula kenarnıda ihtiyar ler'V:İlerin altm • 
ye veriyorlardı. doğru yola çıkmak mecburiyetin· da ebedr uykulannı uyuyan kah • 

Samiye ile Sacide liüyük gül a- deyim. Bu alqam fabrikada bu· ram anlar kuvvetli tezahüratla gö
ğaçlarmm aMuma tam aklan • lunmak l~zım geliyor. Zira, tedi· mülmüılerdir. 
miflardı ki, genç kız, birdenbire ye günüdür. Uykularında ınngülenen Meli· 
duruverdi ve fa.§ırdL Misafir, kısaca, yolculuğunu metçiklerin acddı akibeti bütün 

Bir kaç adrm ötede, Rauf ve ta· anlattı. Yazı geçirmek ilzere, •· Türklük alemini derin bir eleme 
mmadrğı diğer bir delikmdı beli - hilde kamp kuran arkadaılanmn boğdu. Ozaman Jıtanbulda bulu· 
rivermi§ti. Bunlar, kereatehane • yanma uğra.Dılf ... Eğlenmiıler... nan ye eli silah tutan hamiyetli 

~:~len yoldan oapm111ardı, bel· ·-;:~=~~ ... Bıı lôsa ::::.: ~=· b.:::::-:: 

Rauf, n-eş'eli net'elir muhavereler unumda. S•mlt~ , ._'6.-.~- !-'-- -•·- ı--
_.....\f.ebrik,.ıederim, tebrik e"de - misafirin ıalisiyeti etrafında ır mak için çalıtıDaft'a ba§layaıı bti • 

rim! .. - dedi.- Anlaıılıyor ki, mü- fikir edindi: Gayet iyi kalpli, mer• yük öm:lerin etrafında topfamne.ğa 
kcmeml sporcusunuz .. Ceylan ha·. hametli bir çocUktu. ba1lryorlardı. 
cağı kuvvetinde bacaklamu:z var.. (Deoamı 'OOJ') Bmılarla beraber liutalianeınD-

Meçhul adam hiç. bir eöz ICiyle • =-... Acele Satılık -ı·ı dreki doktorlardan bir çoğu da bu-
medi.. 

1 
ka adaki itlerini bırabrak ulusal n-

Lakin lhzaran genç kıza, tiah· Mühürdar caddesinde fey ·H zifenin kendi1erini beklediii Ana-
rak nazikane gülümsedi.. Yirmi iade nezaretli arsa: Mühürdarll dolu içlerine kaçtılar. 
iki, yirmi üç yqlarmda kadar gô· bal No: 20 mUracaat. U Ben m~m olmuı bir aClam • 
rünen, siyah saçlı, orta boylu, fa • w=•=• 1 

"' =m: m ' • dnn. Hiç bir teye muktedir delil· 
kat çok mütenatip endamlı bir ço- Bağ Sahiplerine dim. Asabiye koğufuncla geçen 
cuktu. Yuvarlakça yüzü, itina i!e Fldanlan böcekten, umum basta· hayatım biribirini takib eden acı 
tıraı edilmitti. Koyu eli g6ı;leri hktan korumak, dolgun mahsul al· hatıralarla dolu idi. 
.-~k tatlı olmalda ·beraber iradeli ' mak için dllnyaca meşhur CScherlng) Bu genit odaya her g(bı btr tilrO 
"r' kimya fabrlkamnm bakırla mtlrek.kep 
bir ifadeyle bakıyordu. Merltol'ünu §imdiden kullanmıya baş- hasta gdip gidiyordu. Bmılarm 

Delikanhnm .mmda pk blr o • laynuz. Sa~ .. ht. Bahçekapı Cuman· 1 ' İçİnde deliler, inmeliler, sar' alılar 
tomobil elbisesi Tardı. Bu arada, ya Han 40. nrdı. 
Ra_.1 H•• bhi bir ı.:: .. --:ka C!erClln, bir :ın: Müzayede Ue aabf - ..,_, 

- Azimn, ~dnan -4!edl.- Sizi 1935 Mayısın 10 uncu cuma gtlntl .. bqka ılbrabm pençesinde dehe • 
tanıtayım: Samiye HanHmı, en bah saat 10 da Beyoğlunda Tepeba§ı )enen bu betbahtlıarm acıktı halle-
iyi dostlarımdan Adnan.. caddesinde lngiliz sarayı yanında bü· rini görmek, acdanm dinlemek 

Delikanlr: )1lk Emperyal namlle maruf otel de- kendiuabnm b6sbiltünarttırı1or-
- Tanıştığımıza menn11m ot • rununda mevcut Ye eski ahlblne alt du. · 

'dum. •• diy~k bliyük bir terbiye Bakı kalan eşyalar mUzayed.e suretlle Hiç unutmam: Koftqta aar'a1ı 
" • satılacağı llAn olunur. bir haata ft.rdıı An.sıra fenalık 

iie iğikli •• Ukin oyununuza manı ya-... mamulAtl brom işlemeli :ra-
olayonrz. • tak ~da takunlan, lAke v• kestane ,... gelince diifüp bayılıyor, dakika • 

- Aman efenCBm.. Mini otur ğacrndan yapılmış yatak oda takımla· 1arca aizı köpükler içinde, yüzü 
mamnuz?. Çocuklanm}a saki~ rı, salona eşyalar, kanapelen ayna· momıor cabalayrp tepiniyor, a{lç
~ oynuyorduk.. K-endilerini eğ- b dolaplar, şe.zlonklar, karyolarlar, beli kendisine geliyordu. Bir gün 
lendirmek lazmı., değil mi?. Pek perdeler, elektrik avizeler, çini "' de- bu zavallı adam aobamn karııım • 
ıirin şeyler .. ikisini de 80D der.,.ece mir sobalar, tunlet takımları, yol ha- ra, bir iskemleye otmmuf düşünn-

• blan, karyolalar, seccadeler, ayna '" vordu. Ohalde iken aa.r'&11 tuttu •. aevıyonım.. d bal ~ 
konsollar, yeni hal e muşarn ar, iskemle üzerinde tiddet1e titre • 'Bu tözleri aö~ken, minimini- mutfak takımlan ve sair lüzumlu eş-

leri ~i. .çocuk!ıar, bocala - yalar. meğe, vücudu gerilmeğe ba§ladı • 
nna. sıçraya •ıçraya yaklaşınıı - Pey 8D.renlerden 100 de 25 teminat ı·: Derken (Küt) diye aobamn üzeri· 
iv, ona san!ıyorlardr. alınır. Satıo peşindir. ne dÜflDez mi?. Koca demir eoba .. 

- Küçük hanım, kard99Jerimin Lebalep doldurulmuı.. O kadar 
mtırebbiyesidir. Bbe geleli iki ay l L A N fazla yakılmJ! ki kıplarmm keait-
bdar oluyor. (Umum! kUtUphane) IWDI altm- miş •. Sar'almm alnı ve elleri eobe.· 

Tam bu eırad• sol tarafta · da neşretmiş olduğum kitaptan fatu· ya yapıfıp kalmıf •• Ederi cazır ca • 
~ _, n: ram mucibince ve lstanbul Altıncı cud 

aksi bir sada yükaelerek, konu • Noterliğinde tanztm kılınan 6151935 zır yanıyor. O baygın, vü u..,... 
tan bu insani~ yerlerinden ııç • tarih ve 4930 numaralı senetle tama- ımtılar içinde yıkılmıt, kalm.ıt -
:ra.ttı. men lstanbulda Ankara caddeesinde Hemen karyola.dan fırladım. A • 

Pencereden, Vildan Hmım, bu 131 numaralı Gayret kfitUphanesl sa· damcağızı elleri. alnı yan yanmq 
konu§JDa sahnesine phit olmuı, hibl Garblse satmı§ olduğumdan bu bir halde tobanm Gzerinden çek • 

kitaplarla matbaamın bir allkası kal • J t '-• 1 ·-'-' I diyordu ktı tım. f e uoy e acı Yex a ar asa· 
mam~ olduğunu nıı.n ederim. k b h ka - Adnan Bey I Demek ki Re•a- bmu Ço ozuyor, ayata rıı o • 

Y Istanbul, Ankara eaddeesinde 80 
diye•ye geldiniz, öyle mi? Nasıl! numaralr reklAm matbaaaı l&htbi Jo- lan ve gitikçe azalan bajlvı birer 
oluyor da bundan benim haberim zd BuJkovlçl. birer kopaiv.orda 

Gümüfsuyu hastahanesinde be -
ni iki manga asker beldiyordu. 
Bunlar benim her ihtimale kartı 
kaçmamam için tedbir almıılar -
dı. 

Fakat hastahane içinde, bahçe • 
de yanımda bir muhafız olmak 
fartiyle serbestçe dolaıabiliyor 

dum. 
Bir gün, bahçede geziniyorduk. 

Manga onbaıııı koşarak yanıma 

geldi.iyi bir adamdı.Her iJime ko
§ar, beni daima korurdu. Telitla: 

- Aman beyim, kot yatağına 
yat! •• Harbiye num geldi, dedi. 

O uman harbiye nuın küçük 
Cemal (Pata) idi. Ben bahçeden 
hastahanenin arka tarafma doğru 
ilerlerken harbiye nazırını arka • 
ımda yaverleri ve doktorlan ile 
beraber ön kapıdan içeri girerken 
gördüm .. Onlardan evvel davran· 
mak, koğu1a çıkmak lazımdı. Ta • 
banlan kaldırdım. Bir hamlede 
merdivenleri çıktım. Koğufa zonı· 
zonına girdim Ye kendimi yatağa 
attım .. 

Arkadan bir C!akı1Ca geçmeden 
de Küçük Cemal (Paıa) içeri gir
di. Benim yataimı koğuşun bir 
k6tesinde idi. Diğer karyolalar-
......... "'• ...,..._ ........... --,-~ .. 

Harbiye lıllırr yata'klan birer 
birer dolaıtı. Hutalar hakkında 
tuailer sordu. 
.._1~,M~~ mm11-----ımımı;o 

Siyaset Aleminde 
Konferanstan 
konferansa 

Roma.dan gelen bir habere gö
re, Avuaturya Bqvekilinin ltalya 
&,vekili ile bu ayın onunda Flo· 
ransada konUfJD&ıı muhtemeldir. 

Pariıten gelen haberler Macar· 
larm muahedeleri deiittirmek yo
lunda takındığı tiddetli tavrı bı· 
rakmalannm bir anlaıma ali.me
li aayıldığmr bildiriyor. 

Bu suretle Macarları küçük i
tilafa yaklatmrya götürecek yol 
açılmış telakki olunuyor. 

Sıra bana geldi. Ben, arka üa • 
tü yabnıt, gözlerimi tavana dile • 
mi§, put gibi duruyordum. Küçük 
Cemal (Pata) bana: 

- Nasılsınız? diye sordu. 
Ben onu tahsen tanıyordmn. F ~ 

kat, delirdiğimi onun da ititmit ol· 
maaı pek muhtemel bulunduğu 
için zırvalamağa batladnn ve su • 
aline bir sual ile mukabele ettimı 

- Sen kimsin?. 
- Harbiye nazırı Cemal!. 
-Peki ne istiyorsun?. 
- Hatırınızı ıormağa geldim .. 
- Habmm eorup da ne yapa • 

cakaıruz?. 
O bu sözüm Uzerine eertabibe 

döndü. Kulak kulaia bir feyler 
konU§tular •• Harbiye nazın tekrar 
bana döndil .• Yumuıak bir .esle: 

- Rahatsız olmayınız. istirahat 
ediniz, geçmit olsun, dedi. Ben 
sesimi bir perde daha yühelttim: 

(Devamı t1m') 

Gazeteciler 
Almanya dan 

döndü 
Jl'r:uın-.- 1'11tçımnJ.n-l-I 

As:am Us, Bu garlstan-
da bir nutuk söyledi 

Alman Matbuaat Müdürliiiü 
tarafından Almanyaya da.Yet edil
mit olan Türk ıazetecil-1 1-
ıabahki ekspresle tehrimlze dön
mütleredir. Gazeteciler Sofya,... 
kadar tayyare ile gelmitler, Sof. 
yadan da ekaprete binmiılerdlr. 

Bulgar gazetecileri Türk ıue
tecilerini tayyare iıtuyonunda 
kartılamıtlardD', lki memleket,.. 
zetecileri arasında istirahat için 
geldikleri Bulgarya otelinde pi 
samimi konufmA}ar obnuıtu. Türli 
guetecileri namına Aa11n Uı bir 

nutuk aöyliyerek gördükleri doet • 
luğa letekkür etmit, ve iki meml ... 
ket arasında iyi münasebetlerle 
devamı için temennide bulunmUif" 
tur. Nutuk ıiddetle alkıflanm• • 

İtalya hariciye mUıteta,n, belki, 
küçük itilafı temail edecek olan 
Yugoslav Baıvekili Yevtiç ile gö- _tır_. __ • _________ _ 

riifecek ve Tuna konferanıma baı 
lamak kolayiatmq olacaktır. 

Fransız gazetesi olan "Övr,, 
Bulgarlann ve. Macarların ıilih· 

lamna meselesini tetkik ederk~n 
Roma konferansından nvel ya 
LUsern yeya Cenenede bir hususi 
toplantı yapmak hmusunda İtalya 
IJe.tvekilinin, İngiltere ve Fransa· 
nm fikrini aorruıturduğunu tah· 
min ediyor. 

"Roma konferansmm mukad· 
deratı küçük itilifm elindedir,, 
demektir. 

Diğer bir Macar p.zeteıf <le 
tunu yazmaktadır.ı . 

"Bant prensiplerinden mül
hem olan Macar sıyaauı bil.tün u· 
lualara mahsus haklardan b&§ka 
bir şey istemiyor .. , 

Macar Başvekilinin naıiri efki· 
n olan gazete ise: 

"ltalya hüktlmeti, Macıı.riatanm 
andla§I1talan değİ§tİrme hususun· 
daki ııyaaaıma yardnn etmeğe de
ftm edi;ror1 demektedir. 

Müessif bir UIOm 
İstanbul Evkaf avukatlarından 

Bay Rahminin kayın pederi lıtan· 
bul muf tülüğü müsevvidlerinden, 
Beyazıt dersii.mlanndan Hadimli 
Bay Abdullah Fahri vefat etmİf
tir. Cenazesi yarın Erenköy Koz
yatağmdaki köfklerinden kaldm· 
larak Kozyatağı camiinde namazı 
kılındıktan ıonra iç Erenköyiinde
ki aile kabristanına defnedilecek· 
tir. Kederdide ailesine tt:.ziyetle
ri.mizi beyan ederiz. 

Yeni n•frlyat 

Kalb ağrısı 
Halide Edibin en güzel eseri o

lan "kalp ağrısı,, Halk kütü~e
ıi tarafından yeniden basılarak 
satı§a çıkarılmı~tır. Vaktile çok 
büy(lk ıblr muvaff akıyei imzan&D 
ve "Zeynonun oğlu,, romanının 

ba1 tarafı olan bu eser, hiç tü11he 
yok ki, hali değerini muhaf d• 

etmektedir. 



Nereden 
öQrenmlş? 

Alinin babaaı yolda çoculanun 
muallimin• rutladı. Oihman va · 
aiyetini .ordu: 

- Oilunuz çalııkan.. Yalnız 
bir tek kuluna var, çok yalan ıöy • 
lüyor. 

- Hayrllt !. Acaba nereden öl
renmiı? Kamaı hiç yalan aöylr 

mez. S.me oman hulunc!uiu za • 
manlar eYde 1nalunmam. 

Uykum lıaf iftir 

Hangisi 
olursa."a 

Y qlı bir sensin kar1111ndaki 
delikanlıya ıordu: 

- Eler Mııimle konUflllak~ iı · 
tiyonaa çaltuk ol; itim var vak • 
tim yok.. Knaca tlyle: Kızımla 
nlenmek mi, yokaa borç para mı 
iatiyecektin? 

Delikanlı ceftP Yereli: 
- Hanıisinl tercih edeneniz, 

6yle yaparım. 

Ok.adar değil .. 
- Tütün 'beni aeraemleıtiriyor gali· 

ba .. 

- Uykun alır mıdır, hafif mi· 
dir? 

- Kanm haata da oman için 
bir kunet ilieı almak iıtiyonam. 

Erkek yamyam - Bu ft t:0k kart .. 

Kadın y~myam - Hon Sifi he, 

M11Ze-"n, Gnnetn'" Aig w ,.,..., be • 

#enmeuin H6Jlğtnda 1''9 gegfMffta· 

din, §imdi de otitıe lcuaur ~-,.. 
- Yok oanım, fflffln içmezden ön

ce de geM böyleydını 

- Fnkal&de hafiftir. Biri a· 
yakkaplarım çıkaraa ve parmak • 

- Pekli&. Şu ilicı tavıiye ede· 
rim. Şiıeai bet liradır. 

\ 

- lamun ucuna bua baaa uyudu. 
iwn odaya ıine, fakat ayakkap· 

larını yere dütürıe derhal uyanı • 
rım. 

Bütçe 
- Bu yaimurcla eve ayakla mı 

dönec•fi•? Bir takıiye bakta11 
a! 

- lmklııı yok. Çünkü takıiden 
evvel cebime baktım. 

Görememiş ki •• 
Hi...tçilOl'Clu: 
- Dıp.rda bava nuıl? 
Hlzn:aetçl f wkallde zekidir, f\I 

~ıı-vahı verdi! 

- Amma ıuun 6o11lu kadın! 

11iJçterl - Bu agokkabıl•r Wra.ı 

dtu ~ll11or. 

- ş.,. .. Hattabiı o kadar aiır 

el w ·1' e11 • 

Sıra ile .. 
Çoçupnuı konutmaiı öirendi 

•i? 

- Maaletef evet. Şimdi de ken 

diline tu••n ötretm•i• çahıı • 
yoruz. 

ög/~g""./ 
- EYe seç clöncltifan J'•ısıanlar 

Jıarml• k•YI• ebDİJ~r lllUIUD? 

- O. ı'fll d•tilim L·. 
- O,lt • &e ne:lm e~.;M ıeç dö. 

i'•i• yapan amele araa."4a bir '1 ~ .. ıiaı.m aöriiımaü- • .,_ -1'-.......,.... ..,--.. A· 
l/CfJımzı ~ tı"""p geliri 

·~ ,. nuyoraun 
- Blf .,,,...,, 61r ı1'lt1111Ur ,,,_,,.,, 

fml'• .. ""'- Afeı ..... .,,,,.,,..,,,.,_ 

BrbJc - .......... .....,. WM 
aramakla m' mefgtıZf 

Kadua - Bavw, ~,.....-.. 
tiNtl Y•· 

as ""V""' • I 

KISSAOAN HISS E : Klmaealn etUil yanına kalmaz! 

,! Akhma ....-.. ........ j--K-ay_ı_p_ 
gelmlşken şemsiye 

- BCro, gro • 

""''°"' piyoflO ... s. 
,.. g(.lriılttı, "" • 

liiiyi f07' mu ad 
Yorau"' 

- Bayır, ko"'f"
!llı rahat.m etmek 

~"··· 

~} 
-.ı~; 1 
... .. '"-

iki lnıili• madamı, aepetleri el· Orlaan çok clalıındır. Geçen sün ~.ı::~ 
lerind., 1altallleyin alıt verit için yolcla ıiderlel'ken ıeımiy•ini bir 
ÇUflJ& sdmntlardı. Madaınlardan yerde bıraktıtmın farkına vardı. 
Wrl, baap düldrlnl&nndan biri · Dotündü; ittm çdrtıktan aonra üç 
ala eam .. lnında, afzma limon dillck&na utr-ııtb. Hepsine birer 
kOlmnlf bir domuz batı ıCSrilnce, birer ıordu: Birinciıincle yoktu; · 
arbclatma dlnclü: ikinclıinde ele öyle .. Ogünçilailn - 8" aüeı ..,. • 

- EJYah u kaldı unutacakbm dei bn - x•,. ~ · 
cle.ıL Şa clomuzu 13rdüm de aklı- - E•et. 1e1111lyenlz burada.. Mı wrmeuen "" 
.. plclh Kocam bu,un baıaa bir De4iler. Orhan tefekkür etti: yapacağıMa b;U • 
pipo nmarlamqb. - En aamula düldıln INruı rim!. 

Hile flarl 
iki kuap karnı konuıuyorlwdı: 
- ..... pc:ulamu tutt-. 

tam 24 kilo ıeldi. 
-lınkim 1ok. O kadar çocuk 

24 kilo ebnez. Ya tarttrlm kantar 
bozuktu. Yahut ta tabibi hilebaı. 
Nerede tarttın? 

- Koeanm cliilr.klnında •• 

· Kaynana 
- Taııı üç aydır kaynanama 

tek .az .a,leaıeüa. 
--:- Ne o? Gene mi danldmız? 
- Hayır, 96zünü k-lllllWk i . 

~ini .. 

l{J~ tJ, • 
- &:ııa bi'r .ı: "!'.:f" s-irlr · oldu

iumu oöyınnem:ıtir. 
- De.ek, hiç doetun JDk ! 

• lmİf, dedi, 3teldler ıemai7eyi iç et· J 

mek ilteclilv ! 

Çocuk 
merlıametsizdir I 
Minimini Murat ağlıyordu. An · 

nui 10rdu: 
- Neden ağlıyonun yavrum? 
- Halam merdivenden dilf ,. 

miltHI ya, onun için •. 
- l;yi ama yavnmı, bir yeri a • 

cımadıimı Ana söyledi ya.. - lattlflbula Pi • 

- Ona için değil anne, diifer- nkla geld'"'' 9llt • 
ken ıörmedim de!.. ,.,.aı. '* gflftlıl ,,...,,.,. ,,.... . 

Memnunmuş! dın1. 
- Naoıl. bocan ıenJe"1 m.,11111un - a. 1"°"'*111 

mu? yoltnayak geld""-

·- Fe•\•Jicle.. ı...: '"Eter Mi- (l'h7riı hradcs 4ol· 
tün talebe'er senin ı~bi ol1&ydı 1 dum. 

hüttin mektepler kapanırdı, dedi.ı 



- Bu ne hiçim karQe? lütÜ11 
numaralann bir. 

- Sen bana daima iııtiamb 
ol dmaeclin miydi. Kiminden 3 
kiminda 5 alırsam intizam bozu· 
lur. 

-O-

- Kızım neden aflıyonun? 
- Vazifemi yazmadım da on 

dan ailıyonun. 
- Neden vazifeni yazmadm? 
- Babam evde dövdü de on-

dan. 
'- - Neden d&Ydil? 

sırlardan beri 111ertletenk ok ~ez _ Vazifemi yazmadım diye •• 
bir hale gelmi§.. Beni ancak kuvvetli 
bir bilek yere varabilir. Çoculll1tr1n dertlerl: 

Kataro yayım yere attı .. Devin U- Ytlksek atlama 
zerine atıldı.. Boynanu sıktı.. Batım rak I 
Jbtik top gibi kayalara Till'dU. me 1 

Dev yalan alylememlftl: O, kart- &uı meküpkrü pJCUilar üıwf· 
lann l~I Jlylp boplttılı iri gövdeli ta. aralarında birlbirlm.ıe IMWa. 
bir ataca benziyordu. ftll'ak ,,abek atlama o,,.,.zan ~ 

lmsuı Jl,-en dn yerde ilmUı bir .,,rıar. Bunlardan bir kopnın __,. 
halde yatıyorda. ~ ve bacakları lndnerek JneiteN 

)'ay& NufyOl"8Uft ! Ben lenlıale dlvU- Kataro o gUn 99hre mazaff er ola- derxrna edemez bir 1ıale oelndflerdlr. 
rak dlndil. Bu meozua alt PJCUk flabalarındall 

güvenemiyor itte, bundan sonra, Kataro, Çin ta- bir iclf flkdgd aldık. 

..L..;.rlh .... ın_d..ı•...:<:..k ... or_,k~11-Ml~m~es.._...V'.~e~ll_U_m~d~en+-•••eiiiililiiifd;nare~lmnln ~ 
-~ Kemal ü~el • • 

1 Bugünkü Bulmacamız 1 Çocuklarda ok atma ı Beş Yaşında Bir Çocuk! f 
~-----------~~~~~~~~~~~~- ınerakı 11.------------------~~--------~~~ 

Ba bilmecede 
Birinci1•: 

5ııra 
l'.c inc iye: 

2 1
/2 

llra 
Ve ayrıca 

200 
okuyucu 
muza da 
m\Jhtellf 

hediyeler 
veriyoruz 

Bilmece •llddeti Yabrda &irdlfbb çkciler arasmdaki noktah ,....1eri 
15 pcltr boyah kalemle aantazam bir tekl14e boya,.. bize 

alnderlalz! 

Yapıyı ziyaret 
Bir,,,,,. p.Ji mimar, 
..... lıarldı t.-. 
Onll• sonrcı tl11 davar, 

Ortlii 6irtlen kı on .l. 
A7"1Jı 6intı hl hl, 

O.tine örtildii d111r1. 

G.,.q. Wdı '""°'' 
Kbwınil, ,.rpN, cam. 

Ol•lıl• ,.Waıed, 

Y erİM llİr tırlllalı. 

Şiip'-is talnlGClllı, 

MtmliHne parmalılılı. 

Niltayet oaralacai, 

Sıoe, """"""' 6o,ya •• 

IPntl• omraed, 
s.M6i do7'J, doya.. 

Huan Nahit 

Amerikada spor klüplerinde 
okçuluk merala çocuklarda da 
bqlamıştır. Klüplerde idman 
yapan çocuklara denizde yüzmeyi, 
karada koşmayı öğrettikleri gibi, 
ok atmayı da talim ediyorlar. Yu
karda bir mekOOpli kızı ok atarken 
görüyorsunuz.. 

Ç.,Cuk bilmecele • 
rinden hediye lıa
Anan taJili oku • 
yu CU Ja ft 1DIZ dan 
Pupltıda Ha • 
mam caddeafııcle 

129 Mılmfıç 
Samurkq 

HABS8 
Goeak•Jf• 

BU1111Jt» ilrl•• 
9-5-935 

Pukw bet yqmcla, çocuk ya - ireli bir aparbmmm ... rık teli· 
vuma siden bir marangozun oi · rini IOl"IDUf ve çocuk biru dilfln
laclar. dükten IOm'& hocuına mo.t.l ft 

Minimini yaTrucuk yuva mual • dotru cevaplar vermiftir. 
limine IOD ıünlerde lyle ...Uer Paıt.n 11apm .. ,_ .._ 
ıormaia batl&mlf ki .. Muallim ço- profelÖrler, çocuiun beJDi ulc • 
cuia cevab vermez bir bale ıel • tinden önce tetekldil ve inkipf et
~iftir. Meaeli, küçük Parker: mu- tijini eöylemiıler ft m bet J9llD9 
allime: ıdaaedft aptal oıac.ı-wıta .t-

- Amerika medeniyeti bet JÜZ mitl•clir. 
sene aoma ne olacak?. 1-----------~-

Dire 1011DQ9lur. Bir bqka sün T•llll okuyuaal•rnnl8: 
de dünyada ne kadar altın para 
oldutuna, imanlarm ceddi olan 
Adem ve Havanın hakikat olup 
olmadıimı IOl"IDUf ve aonra: 

- Bana mual tôylüyommuz ! 
Adaıle Hana11 kim ıörmüt? 

Demittir. Parker büyük hesap 
itlerincle de büyük bir zeki ve ka
biliret eaeri aöıtermekteymif •. 

Bir aln hocuı Parkere, ayda 
yüzer dolar bU ıetiren otuz da • l 

Cocuk bDmectie • 
rinclen heclfye ka • 
zanan taHll oku • 

yu cu la n mu: daJI 
Beıllrtqta No. 2S 

Bayan Sabih& 
Okta7, 

Mekteb kaçağı 
CelM o sün melıtebe Bitmemif- ma lrtultır Jer•• pılqtılı. 

fi. Boban piünuedi: 
,,-... 6ana Wer alJı. Celal - ZlllHlllı tultlllllCGfa 
~ ..,. •eltlifi .zcıman, mt melıte6e ııitlemedifine rolı 
ialımiif ltetli7C 6enziyordu. Yap- ainli. KenJüini eointle si,- ..... 
lıfa ltııyata ba6aıımn biltlifinden ettim •• 39 derece harareti 0tırdı. 
~ 70lıta. B,,,,_ aortla: CelM '°' atmatlı w ip,.tlen 

- • Oflam, 6aBiin nanl Jen o- Jalta mektepten ~mcımaP 
kıulraaıs? • • min etlaelc: 

- Her ainldi si6i. 6a6a... _ Bahtı, Jetli, Ws 
- y • ..... irnüü. •• 
Celil 6cıba.mn .ömnü.ltati: söl•aintl•n tle lıorlıaral 
- Hi, nela alclırmaclı. Alııa-
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Ester Ral•ton 

Veni 
çevri len 
filmler 

RKO Radio tirketi, bat rolünü 
Miryam Hopkina'in yapbğı bü
yük bir renkli film hazırlamakta· 
dır. 

Ayni 1irket mevzuunu fransız 
muhar.riri Anatol Frans'm "Sil -
veatr Bonar'ın cinayeti,, adlı 
eeerinden alarak hazırladığı fil -
me (maziyi takip) adını vermİ§· 
•ir. 

Holivud 
Londraya 
taşınıyor 
Kalifomiyada film •anayiine 

konulmut olan vergiye kartı ae • 
çilen mücadele heyetinin reisi 
Samuel Goldvin, gazetecilere 
Holivudun Londraya taı~aaı 
ihtimali olduğunu aöylemiıtir. 

Londradan Nevyorka gelen 
Mister Goldvin Amerika sütüd -
yolannm kütle halinde Londraya 
muhaceret ettikleri takdirde in -
giliz hükCiınetinin bir takım imti
yazlar ve müsaadeler de verece
ğini, resmi makamların kendisine 
bu it için vaidde bulunduklarını 
ilave etmittir. 

Film nallarından biri olan 
Mister Goldvin, bu resmi maka -
mın hangisi olduğunu açıkça bil· 
dirmit, tunları söylemekle iktifa 
etmittir: 
"- lngiltere l(en.di elinin al

tında evrensel bir propaganda 
vasıta11 bulundurmanın ne de • 
mek olduğunu pek güzel bilmek· 
tedir. Mesela bizde tanmmq 
bir film aktörü 10,000 lngiliz 
lirası alırken, lngiltere ona 
30,000 İngiliz lirası vermekte, 
bunu Amerikan vazıı kanunları 
bir türlü anlıyamamaktadır. Faz. 
la vergi meselesi devam ettiği 
takdirde hepimiz, yani yıldızlar, 
stüdyo aııhipleri, yazıcılar ve di · 
rektörler hep birlikte lngiltereye 
aöçeceiiz 1 

"GariP., ~ll._üc,, lilmile •on zamanlarcla ıöhret 
Yıılcanda: Betti Grable'trin 

bulan yıl Jız Florintı Mök · K.iney 
pzel bir P.:O• . Foto: R. K. O. 

Bir artist 
ataroz 
edildi 

Moskovada 
beğenilen 

filmler 
Klark Geyblin Amerikanın bir 

ıehrinde kilise tarafından af aroz 
edildiğinden haberiniz var mı? 
Bu tehir Ohiyoda Kadiz şehridir. 
Amerikalı Jön Prömiye; Klark 
Geybl burada doğmuttur. 

Geçenlerde bu ıehrin büyük ki
liıelerind~n birinin papası, pazar 
günü, sinema artisti Klark Cey· 
bl hakkında bir vaaz vereceğini 
söylemif, bu ilin üzerine vaazın 

Moskovada açılan "uluslarara
sı birinsi Sovyet ıinema festivali,, 
nde jüri heyeti birinciliği Sovyet
lerin "Ça.paief,, filmine vermit • 
tir. lkinciliğf Fransız rejisörü Rö -
ne Kler'in çevirdiji "Son milyar
derler,, , üçüncülüğü "Miki fare,, 
filmleri almıılardır. Am~rikah -
lann "Gündelik ekmeğimiz,, ve 
İngilizlerin "6 karılı )µ-al , .filmle
ri de takdiıname kazanmı,Iardır. 

verileceği gün kilise, methur ar· ,.._,,...,.............,.......,...,.......,.""""'.....,.,,=""""'--,...,,..,-~.
tiıtin takdirkirlarından yüzlercc.-r: · 
genç kız ve kadınla dolmuttur. 

Nihayet papu, vaazma batla · 
mıf, daha ilk sözleri kendisini 
dinliyenleri mülhit bir inkisara 
uiratmıfbr. Çünkü papas, zanne
dildiği gibi Klark Geybl'i methe· 
decek yerde, fena halde onun a· 
leyhinde bulunmuıtur : 

- Klark Geybl, güzel tehrimi
zin ,erefini lekeliyen bir adam · 
dır. Sinemada hep fena adam 
rolleri alması, kadınlara kartı fe· 
na muamele eden, kaba adam 
rollerini te-msil etmesi, tehrimizin 
hep böyle adamlar yetittirdiii 
ıüpbeaini uyandırıyor. Kendisini 
hem,ehriliğimizden tardetmeli -
yiz!,. 

Papum bu sözleri kilisedeki 
gençler arasmda büyük bir heye· ı 
can uyandırmıt, bu hadiseden 1 

ıonra bu kiliseye devam edenler ı 
fevkalade azalmıtbr • 

Son zamanlarda §ehrimize pek 
filmi gelmemeğe bCJ§lıyan ~ir ar· 

ti.t: Aclri.yen Eyms 



ray.- Fenerbahçe 
arşılaşıyorlar 

, bu maç n vveı 
or-Beykoz, Vefa

iye şild maçları da var 
Bu ıene, belld Galata.saray • 

Fener maçlarının en çok yapıldığı 
bir yıl oldu. işte dört, t>e§ ay için
de arka arkaya { 4} maç yapan 
§&mpiyonanm en ileri gelen iki 
rakip takrmr, aradan iki ay geç

meden bir daha karşrlaşacaklar. 

Eıki heyecan, etki zevk kalma -
makla beraber, ne de olsa, gene 
bir Galatasaray • Fener maçı me -
rak uyandıran mühim bir spor ha
diaeıi oluyor • 

-Lik fin linde yaptıkları, zor1u 
karıılaşmalardan sonra, bu iki tn· 
lamın timdi tekrar biribit iyle boy 
ölçüımesi f evkaladP. meraldı ola -
bilirdi. 

Fakat eğer duyduğumuz gibi, 
iki takım da, yarın en İyi oyuncu • 
)arından bazıları eksik olarak sa -
haya çıkmak mecburiyetinde kala· 
calua o zaman, oyunun bütün me
rak ve zevki yüzde clliaini kaybet
mit ıaydabilir. 

Bir tarafta Avni, bir tarafta da 

!arından mahrum kalacak iki ta· tild maçı daha yapılacaktır. 
rafında, maçı bilinemiyecek bir Süleyınaniye ile Vefa ve latan • 
tempo içinde oynıyacaklanna i- bulsporla • Beykozu ka.rşılaştıra· 
nanmak lazımdır. l cak olan bu müsabakalar da ol-
Maçı kimin bzana?-imı dü. dukça meraklıdır. 

tünürken, elde, ıon Libertas m~ç • Teblfg 
i~rında alman derecele~, ve Olım· lstanbul mm.takası futbol heyeti 
pıyakoı maçında F enenn oynadı • 
ğı çok muvaffakıyetli oyunla , 
Gnlatasaraym bir yerli takıma ye
nilişi var ıa da. .•• 

En tabii ıerait altmda bile, ev
ve1den neticesini tahmin imkanı 
o.mıyan, bir Galatasaray • Fener 
maçı hakkında, böyle takımlann 
nasıl tetkil edileceği bite bilinmi· 
yen bir günde evvelden en uf ak 
bir fikir ~k, 1al1U%ca keha
net oluyor. 

Şimdilik ayapaçAk en iyi İf, 

yarma kadar sabretmek, ve iki ta· 
kımın er meydanında ala~ı neti
ceyi beklemektir. 

/1%et Muhiddin APAK 

Diğer maçlar 
Yarın 'Kadrköy ıtadmda, Gala • 

başkanlığından: 

10 - l\fayıs cuma günü yapılacak 
mıntaka resmi maçlan 
1- Fenerbnhçe alanında (Şilt maç

lar). Alnn gözcUsU Kemal Oşer. 
Sant 12 de Vefa· Silleymanlye Ha

kemi: Nuri Bosut. 
Yan hakemleJl: Hikmet, Abdullah 

nıza. · 
Saat H de lstanbulspor - Be~oz 

Hakemi: Suphf 
Yan hakemleri: Ekrem Eersoy, Ta· 

U\t özışık. 
NOT 
Bu şllt ma'1an blr buçuk saat ıo

nunda beraberlikle neticelendiği tak· 
dirde, alelusul ynnm saat daha uzatı· 
lacaktır. 

2 - Beşikta Şeref alanmda Alan 
g6zcfisü Basri Bütün. 

Saat 13 de Fenery:ılmaz - HaU~ 
(Llk maçı) hakemi lzzet Muhittin A· Fikret oynamıyacaldnrmıt ! 

Galatasaraydnn lbrahinı, Fazıl tnıary - Fener mAÇmdan evvel, iki 
~~~deF~ir~t~d~~\ ·~~~~~~~~---~~-------------

için btrma~ ~ıc:unıyacaUla1'.. GUr $ fadaı--aS\lO.DU 
IUb tifdan cez JandmJan 

p&Jf. 1 

vemıntak cada boykot verilen iyi b r iş daha yap ı 
Fenerin iki oyuncusu, Cevad \·e 1 
Fazı1a; teşkilat da ceza vcraii" ~n i takım kaptanı sa·m Anadolpda 

dolaşarak memleketteki rireş 
vaz·yetini tetkik etti 

için klüp cezası geri alı· 

nai'ak, mmtakanrn boykotu da he
nllz kat'iyet kesbetmemiş olduğu -
C!an san lacivertlilerin yarın ta
lmnda oynatık oynatınıyacakları 
hakkındaki dedikodulan da ayrı.! Her zaman olduğu gibi, son pıuzun '°k iyi bir iş dalla yyblı • 
ca heşaba katarak, en iyi eleman·! gıinierr.le de Güre~ Fedt'!rasyonu • ru duyarak ıevindik. 
--,......,.--,---·~-~-~....,....,,,.,....._,,..,....·..,.,·---......... - -·--------.... - ....... __ Bir müddet evve1 Millt GUr~ı 

Nilıatlann, Zokilerin oynadığı cskı Galata~aray - Fener maçfarında bam· 
ba§ka bir lu;yeoan bulurduk .. Yıılcarda 1ci resim: Ni~at ve Zekinin şon d.6/a 
kar§ı kar§ıya oynadıkları Galatasaray- Fener maçının bir hatırasıdır .. 

talmnınm ıyınetli kaptanı Saim , 
1 Anadoluya bir tetkik 1eyahati 
ı yapmak üzere gönderilmiı ve Sa

im E;.f1titehirden l>a§la~rak, Kü
tahya, Bahkeıir, lzmir mıntakala-

1 rını dolatmıı, bunlarda güreıle 

1 
uğrqan genç1eri teıvik ve bilgi • 
)erinin artmaıma yardmı ebnittir, 

j Şehrimize dönmüt olan SaiıJı, bu 
milli ıporumuzla me§gul mıNaka
lardan en ileri lzmiri11ı bu•unduğu
nu ve aeyahatinden çok memnun 
olduğunu aöylemittir. 

Daima iyi it 89ren, ve aslanlar 
gibi güreıçiler yetittinnemize im· 
kan hazırlayan kıymet1i gürq fe • 
deraıyonunun, timdiden ıonra, A· 
nadolu mıntakalan arasında Cla 
çok faydalı olacak temular ha -
zırlayacağı ve bunun için teıkilat
tan da yardım göreceğini umu -
yoruz. 

Yerinde bir iş 
Bostancı kulllbü ile 

81141 birleşti 
Uzun senclerdenberi iyi bir şekilde 

çalışan Bostancı idman birliği heyeti 
umumly i bir kongre yaparak ayni 
muhitte bilyük bir varlık gösteren 
hilfll kulübilne iltihaka karar nrmiş· 

ı tir. Hilal kulübü bu şekilde tetrip e
dilen yeni kadrosile daha kuvvetH, 
bir varlık halini almaktadır. 

Hilfllin birinci tak.ımı bu hafta Fe· { 
nerbah~c takımile bir maç yapacaktır. 

t - ... , 4 

Uzun atlama dünya rekoru 
Ohio tJniversitesi Amerikalı getıç talebelerinden Jeaae Ouıen, .,.. 

atlamada gfl;el bw derece yapm~, ve 7 m. 98 atııyarak Amerika rekoru
,.. M'r'ln'fı fl~:t. ~ ıı1~ otto.e• •ı . .-rnfl•"n•1' '&'e.n3 8"tgt ........ ~ 

da egale etmi§tir. . 
Yukanki rBBim, gtfM ~mmikal• rtJ'konı. kırarken~ tHt raClp • 

teleui;yonla Franat~ gaıetelmine wn1miftir• 

Bisiklet sporu canlanıyor 
Bu iş için çok iyi çalışan bisiklet 

hey'eti bir program neşretti 
Biıiklet ıporunu canlandırmak 

i~in büyijk bir f aa1iyetle çalıımak
ta olan biıiklet heyetinin, 935 ae
neıi yaz mevıimi için n~rettiği 

1 - 19 ve 26 Temmuzda nı»1laeak 
lstanbul pmplyonJufq yanılanma 
yeri sonradan nan edilecektir. 

2 - Yan§lara nlnız federe kltlıt 
Azalan kabul olunur. 

proğramı yazıyorm: 8 - Yanp. girecek btslkletlerla 
Jstanbul Bisiklet Hey'etlnden: Paurtesi \'e Carpmba günleri aat 
935 ıımesı yaz mevsimi bisiklet ya- 18 buçuğa kadar Beyoğlu Balkırincle 

rıılan proğranu. bisiklet heyetine müracaat ederek ~-
10 - Mayıs - 1935 zılmalan lftzımdrr. 
Birinci sınıf koşuculara: 4 - Tekmil yal'l§lara bir defada 
Şişli Mecidiye köyijnden hareket • kayıt olunulabllir. 

. edilerek 1stinye köprilsilnden dönüle· ·-~~----,.---.,,..,... ........ .:.-..~-
cek ve Maslak yolu ile Kefell köyün· Sofyada 
den Mecidiye köyüne gelinecektir. 32 

bir maç Km. 
· lklncf ~ımt koşuculara: 

§işli Mecidiye köyünden hareket Yugpslavyanm B. S. kulübü geçea 
ile Jstiny.; köprUsünden dönillerek pazar günil Sofyaya gelerek Slavya • 
Mecidiye köyijn• gelinecektir. 22 Km. Leviski muhtelitile bir maç n~ 

24 - Mayıs - 935: ve neticede 1 • 1 berabere kalmt§tır. 
Birinci sınıf koşuculara: Slavya • Leviski muhteliti qajı 
T~>Pkapıdan hareket edilerek Ça- 111kan bizim Fenerbahçe • .Galatua· 

takaya gidi§ v~ geliş 110 kilometre. ray muhteliti gibi milli takım kadron 
7 - Haziran - 935: demektir. 
Birinci ve ikinci sınıf koşuculara: Yugoslav takımının bu muhtelit• 
Topkapıdan ııuyUkçekmeceye ıi· · karşı alışmadığı bir sahada kaıandıt. 

diş ve geliJ 50 kilometre. muvaffakıyet çok kıymetlHUr. Ve 
21 - Huiraq - 935: Yugoslav futbolUnUn, Bulgar fut~ 
Birinci ve ikinci sınıf koşuculara: IUnden yüksek olduğunu lısbat etmek· 
Taksim ~bide önünden hareket e- tedf r. 

dilerek Bendlere gidiş n geliş 50 Km. Maç çok sert ve seri olmuıtur. Her 
5 _Temmuz_ 9a5: · iki gol de birinci devrede atılmıştır. 
Birinci ve ikinci sınıf koşuculara: Maç esnasında bir çarpışma neticesin· 
Fenerbahçe stadyumundan hare- de bir Yugoslav oyuncusu yaralan-

ket edilerek Pendiğe gidiş ve geliş _m==ış_tı_r. ____ ______ _ 

55 l{m. F k 
19-Temmuz-935 ransa upası 
1,000 metre lstanbul ıilr'a* ~""~ ~~ ~-==- F.:~!~~~ !!~:!?!!!!~ ~eQQ! 

şampiyonluğu: seyirci ve Prftnsa Reisicümhurunun 
26 - 'I'emmuz - 93:>: önünde oynanan final maçında, :;\fıtr· 
!lO kilometre İstanbul mu'kavcmet sflya takımı Renne~i ~ . o yenerek• 

yarışı şampiyonluğu. Fransa kupasını kazanmıştır. 



AABER - A1<şam PttMıl!lb 

B az canavarlar! 
20 genç kadının kafasını kesen adamın 

çizmesi niçin kıqmetlidir? 
Zenc·ıerı, beyazların 

adaletinden 
koruyan tılsHm ! 

Orta Alrikada •enelerce Ya§a

mq Vilyam Stanley acllı bir Ame
rikalı •eyyah memleketine dön • 
mü§, Alrika vah~ilerinin hayatı -
na, adetlerine dair çok meraklı! 
hatıralarile dolu olan bir kitap 
nqretmiıtir. Bu kitabın dikkate, 
deier bir bahrini naklediyoruz: 

Yanımda yerli ahalide• olan 
tercümanım &logo ile qyaları -
mızı taııyan yerliler olduğu hal
de Gabon nehrinin sahilinde i!er 
lerken nazarı dikkatimi bir §ey 
çekti: Nehir kenarında bir çok 
zenci grupu evvela uzun müddet 
hareketsiz duruyor, sonra birden
bire yüzükoyun yere atılarak tır· 
naklarile toprağ: kazıyorlardı. 

Hayretimi ve merakımı farke · 
den tercümanım, yanıma yaklat -
tı: 

- Görüyorsun ya, dedi, her 
yerde Bieri b~yramı ! 

- Bieri bayramı ne demek 
Balogo? 

Tercümanrın , bizi dinliyen kim 
sc olup olmadığını anlamal< için 
etrafına bnkındıktan sonra uzun 
uzadıya izahat vererek bana bu 
J:\}" ı anlattı: 

Her sene, ayni günlerde, Av -
r.ıpalılara gizli tutulan bir tnri · 
kata mensup olan binlerce zenci, 
nehir kenarında toplanarak "Bi
eri,, ded ikleri insan kafa taslnrı • 
nı içlerine kuma~, tırnak, saç par 
çaları ve paslı çivilerle doldurup 
nehire sokar1armış. Fakat bunun 
bir usulü varmıı. Balogo §Öyle 
"' : atıyor: 

"- Senenin o mevsiminde nch
r'!n tulnrı yüksektir. Bieri, nehrin 
1\ . narında kazılan ufak bir çukur 
iç;11e konur. Yavaş y:ıva, nehrin 
suları kumu dc!er ve ufak bir su 
dalgası çukura dolar. Tam bu sı
rada kafatasım çukurdan çıkar • 
rnak lfızrmdır. Sihirbazlar kafa 
la.sının içinde bulunan şeylerden 
hangİ3İnin ıslandığına bakarak 
bu ameliyeyi yapan adamın mu • 
kadcleratını tayin ederler. Bu ısla 
nan eşya tıls:m olıırak saklanır .,

1 

"Tılsım,, sözünün manasını 
artık pek iyi biliyordum. Çünkü 
Afrikaya geldiğimin ilk günle -
rinde bu uğurda hayli para sar · 
fetnıiı, sonra aldandığımı anla
bırttmı. 

Vah~! dediğimiz Afriknlılıır bi
zim zannettiğimizden çok daha 
zekidirler. Memleketlerine relen 
''beyaz adam,, lann zencilerin tıl· 
sımlarını hatıra diy alıp götür
mek merakında olduklarını anla· 
yınca ihracat için bir sürü "sah
te tılsım,, yapmağo. ba~!amışlar -
dır. Bu tılsımlann o::lal"C4 biç bir 
kıymeti yoktur, yalnız beyazlan 
aldatmağa yarar. 

• • • 
Vah~t kabilelerinde ıihirbada. 

rm rolü çok büyüktür. Bunların 

kabile halkı üzerindeki nüfuzlan, 
kabile reisinden çok do.ha fıızla • 
dır. Sihirbazlnr daima kabile hal
lnrun en zeki ve kuvvetlisidir. 
Kendisinin bir çok çırakları var • 
dır. Oldüğü zamnn kendi yerine 
geçecek sihirbazı bunlar arasın· 
dan yetiştirir. 

Sihirbaz çırağı olmak istiyen -
ler uzun bir imtihan devresi geçi· 
rirler. Bat ıihirbaz, aihirbazlığın 
erkir.ım öğreb:ıczden evvel, bun· 
ları türlü türlü itkencelere soka -
rak ta.hamcüHcrini tecrübe eder. 
Bir çoklan açlık, vah9i hayvanla
rın çek bulundult::lrı yerlerde yal· 
nl:::? b:ıı arma mak gi i tecrü -
beler:! dayananuyo.rak vazeeç • 
mek isterler. Fakat dö:ımek yok
tur. Bu takdirde öldürürler. 

Bir kısmı da daha imtihanlann 
hepsini tamamlamadan çıldırır • 
lar. Çünkü bu imtihanlann en kor 
kuncu olan "karınca tecrübesi,, 
ne tahammülü kolay bir ıey değil 
dir. Sihirbaz çırağını, kolları dir
seklerine kadar toprak içerisinde 
kalmak üzere, gömerler. Burası 
Afrikanın mülhit karıncalarının 

çok bulunduğu Mr yerdir. Biraz 
sonra karıncalar zavallının üzeri
ne hücum ederler, çektiği eziyet 
tarif edilemiyecek kadar fecidir. 
Buna bir saat tahammül edenler 
en büyük imtihanı muvaffakıyetle 
vermit sayılırlar. 

Sihirbaz çırağı, kokmuı bir iır 
san cesedile bir gece koyun ko -
yuna yatmak cesaretini de gö&te. 
rirse, artık onun sihirbaz o1.'lhile
ceğine hükmedilir. O zaman, bü -
yük sihirbazın kendisine sihirbaz 
lığın usullerini öğretmesi için çı· 
rağın bir kurban getirmesi lazım· 
dır. Kafası kesilen bu kurban,] 
muhakkak bir kadın olacaktır ve 

Beyazlar tarafından idama ma1ı1..1lm olan ark~lan hakkındaki hakman tatbikini hazflnle seyreden ~ .. 

hemen daima müstakbel ıihirba- mak için kaplanm üzerine atıl-ı mit. Zencilere yaptıiı zulüm ef • 
zın akrabasından biridir: Anne- ~ışb. Erkekler kendisine yetiş - sane halinde hala söylenen bu a· 
si, kız kardeıi veya kendi kızı... tikleri vakit kaplanı, kadıncağızı dam, adaleti bizzat tatbik eder • 

Bu vah§ice adetleri öğrenerek tamamile parçalamıt bir halde mi~. Çadınndan bir tey çabndıiı 
bu İptidai insanlar hakkında hü· buldular. Kaplan öldürüldü. Kü • için bir gün fena halde kızmq. 
küm vermekte acele ebnenieli· çük çocuk sapa sağlamdı. Kabilenin en genç kadınlarmdaa 
yiz. Bir vak'a nnlntaynn: Buna benzer bir çok fedakirlık yirmi tanesini öldürmek 1Uretile 

"Memlekete dönmek üzere vakalanm pek çok iıittim. Mis - ceza vermeği clüıünmilf. Mah· 
kumlan bizzat aeçmiı. Bunlan 
birer birer, bir kütük Ozerinde 
balta ile kafalarını kesmek aure
tile öldürüyonnuı. Sonuncu mah
kUınun kafasını keserken, ihtimal 
yorulduğu için olacak, ~ltp.~ 1 
yanlıtlıkla dizine VU1111Uf, .... 

yıkılıvermit••• 
Etrafta toplanarak bu · müthit 

idam ıahneıini ıeynden bbile 
halkı, patlayıcı ıilalundan o ka • 
dar korktuklan, beyaz adamsa 
yaralı olarak yere dü~lüiünü gr 
rünce hemen üzerine hücum ed .. 
rek, işini bitirmiıler.. Çizmesini 
de beyazlara kartı bir tıbım ola
rak saklamı~lar .• 

Bu tılsım hail kullanılır. Be
yaz adamlar, Zencilerden birini, 

Solda: Ktrmı.n l1rtflli1ler kabile alndma bir eenci tlüber.. her hangi bir auçln muhakeme eloa 
hazırlanırken bulunduğum köy- yoner papaslardan birinin dediği tikleri vakit, kabilenin aibirbur 
den beı yatında bir çocuk kaybol- gibi "Zenci nıhu aaflıkla zekanır., bu çizmeyi alarak muhakeme yr 
muıtu. Anneai müthiı teli§ için · zaafla kuvvetin, alçaklıkla ceaa - pılnn yere gelir, bütün uncil• 
deydi. Çocuiu aramak üzere ka- retin bir halitasıdır.,, "Ormanların Allahı,, ından blar 
bilenin en cesur erkeklerinden bir • • • mı tesirsiz bırakmıyarak kard~ • 
ırup tetekkül etti, bunlann en Vilyam Stanley, "Alriltaya me- lerini "'Beyaz canavar,, larm elür 
baıında çocuiun annesi ilerliyor Jeniyel götüren,, lnyazlaTdcuı den kurtarmasını dilerler. 
du. O kadar fazla koıuyordu ki Zencilerin ne kadar korktuğunu------------
Petinden gidenler bir aralık izini göatnmelı için fUnu anlatıyor: 
kaybettiler. Bulduklan zaman ise Yaptıiım ufak tefek hizmetler
pek ıeç kalmıılardı: Zavallı ka- le Mifan kabilesi ıihirbazının 

dm çocufunu ormanda bulmUf"' 
tu. Fakat küçüğü kollanna aldığı 
zaman, ka11ıdan bir kaplan ıel • 
diğini görrnüt, yavnıaunu kurtar-

doatlutwıu kau.nmııtım. Beni di 
· ier beyu adamlardan bqka, iyi 
kalpli diye biliyordu. Bu aebe'ple 
blaDBlanndaa bir kaçı hakkında 
bana izahat vermete razı oldu. 
Bu tılımılardan bilhaua bir tane 
ıi nazan dikkatimi celbetmitti. 1 

Bu tılamı Bir A vrupalrya ait ol 
duiu derhal anlaıılan eski bir çiz. 
meydi. Üzerinde k4ln lekelerinin 
çizdiği ıarip itaretler görülüyor -
du. 

- Bu tılsım, sizi neden konı 

mağa yarar? Diye aordum. ı 1~1~111~111 Sihirbaz, zekice gözlerini kır -
pa!'.ak cevap verdi: 

~r'lansyorlar .• 

- Senin beyaz kardeılerinin 
adaletinden! •. 

Uzwn> uzadıya aorup lftnıthıT&· 
rak nesilden nesle intikal eden 
bu çizmenin tarihini öğrendim: 
Bu çizme Afrikaya ilk ıelen be -
JU)arclan bir Portekizliye ait. 

r - c Jz:i ı:t~l:=n- tayyacci v illi 
P· ::: ccçcıı fıc:ta :·crt:i~ bü St:-r 
~'(r ..:c-..roı~ ,,..,._u .. a.. ~. '• 

•:~ r.mvaif ak olamc::r:ı.:tcr. i:an-J. 
mı!: :a;1!oe::T~C::;O:, u~&:Jt!ıt!.c:n b:ra 
l."2e:!1 tc::yyaTeci:ıe beruin alw~oıt 

rcotcri70r. 
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Bir lıalJal .uğrunda 
Yabancı bir memlekette 

kurşuna dizilen 
imparator 

Avusturya imparatorunun kardeşi 
Arşidük Maksimilyan, kendi 'eref ve 
haysiyet üJküsüne olduğu kadar Fran· 
S&llln genişlemesine ve azamet plin
la:nna kurban gitmiştir. Daha işe baş- J 
larken onun küçücük tarihinde acı a
kibet yazılmış bulunuyordu. 

O. "mukaddes Roma imparatorlu· 
ğu,, hanedanına mensup bir Habsburg 
ve doğrudan doğruya İmparator Be
şinci Şarlin torunuydu. 

Deniz aşın ülkelerde ona bir iş 
buldular. Bu işi yapmak mecburiye
tiyl~ karşılaştT. Sonra da acı bir ölüm
le neticelendi 

Avrupanın uzun tarihindeki bütün 
hikAyelerden bu en acıklısı dır; baştan 
haşa hatalar, boş uğraşmalar ve körü· 
körüne yapılan işlerle dolu bir safha
dır. 

• • • 
Arşidük l\laksimilyan Avasturya· 

IUD ltalyadaki topraklannda impara
tor vekili idi. Yurdunun Fransızlar 
tarafından yenilmesi üzerine bu işini 
kaybetmişti. 

Meksikada Joze Manuel llidalgo 
Esnorizar adlı adamın yaptığı kral· 
lık propagandalan, Üçijncü Napole

•nla imparatoriçeyi, Ar_.şidük'ün Mek· 
sika tahtını kabul ettiği takdirde ye. 
ni diinyada Fransanın geniş bir nü· 
f uz mıntakası kazanacağına kandır
mıştı. 

Ye böylecelyl yailanm11.ailzel ku
rulmuş ve ayar edilmiş makine işle
m(ife~dı. 

imparator Fransuva Jozefle gö • 
rU~ Qzere avukat Estradayı gön -
derdiler. imparator kardeşi kabul 

ettiği takdirde kendisinin hu lfe kar· 
fi ıelmiyeqğiııi anlattı. BwıJlll üze. 
rlne ateşli bir hatip ola,n Estrada gi
dip Maksimilyanı gördü. 

O gUnlerde Maksimilyan gtizel ve 
genç kansı Belçı'"ka Kralı Leopoldün 
kızı Karlatta ile birlikte Adiryatik 
layıJarındaki Mframar sarayında o -
tanıyordu. 

Estrada vatanperverane himmeti, 
parlak sözleri ve şimdi ihtilaller içl.n
de parça parça olan Mek.cıikamn ala· 
r:ab azamet ve ihtişamı tasvir eden 
angin hayaliyle işte bu aile ocağına 
saldırdı ve l\faksimflyan fle Kar1o
la bu seizleri dinliye dinliye ayni kum· 
manm ateşine yakalandılar. 

Mframar sarayında JDuhteşem bir 
merasim yapıldı. Arşfdilk Mabimil
yan, Meksikanın hükümdar vekili na· 
mma imparator ilin edildL 

.Arşidük, bUyUk Azteklerln toprak
Jannı ifgal etmekte olan Fransız kı· 
taatı dolayıslyle, Uçündl Napoleonun 
)'eJll dünyayı avucu içinde tuttuğunu 
emyordu. Halbuki hakikat hiç de 
biyle deiildl. Yerli lhtililcl Jarez 
blll kendini reis illn ediyor ve hal. 
kın ekseriyeti de onun tarafmda bu· 
111nayordu. Ancak kralnlar uydur -
ma bir ekseriyet komedisi oynaııışlar, 
MaksimOyan da kansıyle birlikte\ 
Mekslkaya dofnı yola çıkmıftı. 

Kan koca çok geçmeden nasıl bir 
pltmaza girmiş olduklannı anladılar. 
lfebfkada çete _.uharebelerlnden 
kan glvdeyi götflrfiyor, FraMIZ lrn • 
mandanlannm zUlilm ve ltlsaflan da
yanılmaz bir hal alıyor, parasızlık 

her tarafı kıvrandınyor n eaktden 
yapılmış devlet borçları hUldhneti if· 
JAsa dofru sürüklüyordu. 

Bütün bu dertlerden başka impa
ratorun güttüğü Jiberaliz.m siyasası 
-.halfyi kendlslnden soğuttuğu gibi 

ve Uçüncü Napoleondan yardım di • 
lennıeğe karar verdi. 

A vrupada saraydan saraya koştu. 
Hiçbir yüz bulamadı. Papaya gitti. 
Kabul edilmediğini görünce Yatikan
dan dışarıya çıkmadı ve papa evinin 
tarihinde birinci defaya mahsus ol -
mak Uzere bir kadm orada geceyi ge
çirdi. 

Meksikada vaziyet günden·gUne 
kötüleşiyordu. Maksimilyan istifa et· 
mek veya yerinde durmak şıkları a
raSında bocalarken, ihtilalcilerin U· 

imparator Maksinılıan 

zerine yürümek mc:lı:Jrlyetlnde kal· 
dı. 

Yanında yalnız 16 bin asker vardı. 
Düşmanları 60 bin kişiydi. Yanında 

......... ----.. •'-- '1.....- ..... 
bir miralay düşmanla müzakercle.te 
girişmesi isbı fsrar etti. Maksimil· 
yan bu öğütleri dinlemekle kendi me
zarını kazJIU§ oldu. l'd.U'alay Y,JJeZ 
hakikatte vicdansız hainln bfri1dl. 
MtikiJeme memuru olarak gfttfii fh. 
tilllcfiere keneli dostunu ve imparato
l1111U sattı. Maksimilyan d0§111a1llll 
eline esir ~· Mahkeme onu ~ 
mahkQm etti. Bütün Av,nı.pa kralla· 
nnın te§eblriis ve mUdahaJelerine raf· 
men 19 Haziran 1867 de bir manga as
kerin önünile durtW1 kW§Unla öl
mekten J'aklyı kurtaramadı. 

Karlota ise, seneler sonr~ 12 lkin
cikanun 1927 de 86 yaşmda ô1dU. 

Kendilerini tanımıyan, yabancı bir 
ulusa bu)TUk salmak gibi boş bir ha
yal peşinde koşmak için rahat ve hu· 
:ıurl:mnı teperek deniz aşın ülkelere 
koşan bu kan kocadan, Maksimi1yan 
yeni dünya fhtnaJcilerinin kurşunuy
la ölümün acı serabını tatmış, Karlo· 
ta da eski dünyada bu facianın ytirek 
acısını son yıilara kadar ta~mı§tı. 

A. E. 

HABER - Akşam Postası~-====::--

Yahudiler bundan sonra 
Almanyada eziyet 
çekmiyeceklermiş ! .. 

Bir Alman kızı söylüyor! 
k ·? K - Hitleri kinı sever ı . ara 

saçlı bir katolik nasıl sevilebilir 
(Baris _ Soir'm Berlin muhabi - J ağzından değil, fakat bir· çok ya - ı dileı in zi:afetlerine gi~lice git • 

· ) hudilerden de i§ittim. • mekteymıı ! .. 
n yazıyor: 1 p Yalnız Pariste de~il •imdi •u Berlinli zengin bir yahudi ba • Bundan bir kaç gün evve a " ~ :r ~ 

ahud. ··-Jarı yazmakta oldugum"' Ber - na ne dese beğenirsiniz!.. 1 ,.isteydim .• Genç bir y ı mu - ....... ,. 
k • lı'nde de W-u•tug"'um yahudilerin - Berlin yahudilerinin çok fe" bacirini yemeğe davet etme ıs • .., .. :r .,... 

hemen hepsi ayni dü§Üncededir - na tazyikler gördüğüne dair çıka• 
tiyordum. I rılan havadisler pek mübali.ia • - Olamaz dostum •. Bugün pa • er • 

d b b d Pan.ste boyuna Alman sefaret lıdır. Burnuma bakın; milliyeti• ralar benden! Şim i a anı an 
J Ve '--.... ftfotasım z'-?'et eden ya - mi derhal anlarımız. Bmıa rağ • bir ~ktup aldım, ay 1,ğmn arttı - ıuJ&._, ·,J-

' hudı'l- pek çoktn7' •• Nitekim Al - men işte Bertin en lüks lokantum· racağım bildiriyor. "• _ ._ 
ka 1 manyada da bu··yu .. k idare memur - c!a oturuyoruz ve Slav yaplk Art Cevabiyle rfı atınca, ıatır -

dmı: ları arasında bir çok yahudiler garsol\lar bize memnuniyetle hiz • 
_Demek ki İ§leriniz iyi gidi • varda. met ediyorlar. Biraz ifrat ve ıuii ... 

? Daha geçenlerde bir yahudi timal yapdmıt olduğunu inkir et• 
yor·· bizzat HitJer tarafından kabul e - miyonım, fa.kat görüyorsunuz ya: 

- Ne demezsin! Alman kadm • y · , G • ·-..J· u_ 
dilm\,t ve mü!akat epey uzun sür- aııyoruz ışte. erçı fIJDUl .uer • 

lan bol l>o1 çamaırr satm almağa .. t" Un tiyatrolannın yüzde doktıan 
baılamıglar .. Şimdi hem erkekler, mf!t:·~i~e meraklı bir hikaye da - beşi bizim malnnız değil, lakin 
hem de kadınlar Ahnanyada para b h · • ? P7 _ 

ha anlataynn: unun ne e emmıyetı var .• .LA.ten kazanıyorlar. Biliyonun ki babam O b d d · 1 --&...1-
Son zamanlarda Bçrlin niver4 ütün ünya a tiyatroıarm a.ruK gu··nde yüz bin kadm gömleği çr• · ı ld ... ·· l • ? 

t.itesinde Habe~ CliH kürsüsünün ö mii§ o ugu aoy emn1y01" mu karan f abrikasmı kapamak üze •• -l k k J 
profesörsüz kaldığı görülınü~tü •• Ağzım açı a ml§tı: reydi .• 

- Yeni Almanlar kazanç yolu-. 
nu böyle birdenbire nuıl buldu -
lar?. 

- Hub sanayii günde tam ·dört 
saat çalqıyor .. Ücret ve yevmiye • 
ler de arttml<lı. 

Genç dostuma pa.nuım Alman -,,_.1Bi9"4 '5'•\-aU..5- ..ratıt',__ 

madmı. Hileyi 'biliyordum ... Baba
a moaeUeri sözde oilundan alı -
yor ve böylece bütün tedbiı1ere 

rb.ğmen A·lman parası Clqanya çı • 
karılcyıordu. 

Mükellef bir öğle yemgei yeilik. 
AynlD'ken a.rkadqım büyük bir 
rıq'e ile: 

- Yqasm Almanya! 

Diye bağırdı ve sonra ili ve etti: 
- Evet Hit1er bin yaıumt. Bu 

zat dünyanın en büyük adamıUır. 
Napolyandan sonra Hitler derece
sinde büyük bir adamı dünya he -
nii.ı; görmemi§tir. Onun yahudi 
dü'pnanliğına pek aldırma, bu 
(Ari) leri yürütmek için sadece 
bir potitika oyunu idi. Zaten biz • 
lerden hicret edenler pek azdır. 
Yakınlarda hepimiz gene Beri ine 
döneceğiz .. 

Bu aöz'leri yalnız genç doıtmnun 

Profesör bir yaliudi otauğun(Jan - Hayranlı~a ve hayrete f&y&n 
açığa çıkanlmıftı. Ta1ebelerden bir miPJetsinizl.. 
bi1' çoğu tiki.yete b'a§lanuı ve bu Demekten kendimi alamadım • 
~ikayetler günün birinCle Hitlerin AJ'kadaşım Her Moiz bu sözlerime 
kulağına kadar gidince, Clevlet re- büyük bir tevazu ile cevab verdıi: 
isi, kovulan pro'fesörün d'erha.1 ge- - Ne yaparsın Cloıtum; yap• ' 
riye çağrılmasını emretmiı Oni - mağa uğrafryoruz ! .. 

• • • verıitenin rektörü: 
-Fakat bu adam ir ya 

d• ' ır ••• 

Diye itirazda bulupmak istemiş; 
bunan üzerine Her H\tl'erin: 

- Ne zararı var, aziz profesö • 
riinJ? diye cevab vermiJti ... 

Evet Avnıpada Negü$'ün dilini 
öğı:enmek hevesni ~österecek1ere 
Berlin yolunu tuttUrmaktan ba§ka 
çare yoktur. 

Pariıte bir yahudi ile aramız · 
da geçmiı olan fU m\ıhavere de 
kelimesi kelimesine dOğrudur ve 
içinde hiç bir gazeteci mübalağa -
sı yoktur. 

- Siz bizim burada kon.solos " 
lcğumuzu yani Hitlerin konsola • 
tosunu ne sanıyorsqnuz kuzum ? .. 
Orada ne güzel vakitler geçirmek· 
teyiz .. 

- Arasrra gider misiniz?. 
-Te:bii değil mi ya? Muhit 

yüze 50 Nazi ve yüzde 50 çelik 
miğferli olmakta beraber çok ho -
şuma gidiyor. 

- Yahudi olduğunuzu bilmi -
yorlar mı?. 

- Tabii, hem de yahudiliğim 
·iizümden oörülmiyor mu?. Fı-!;<a .. 

bunun ne ehemmiyeti var ki?. 
- Öyle ise Almanyada görü§ -

mele üzere timdilik Allaha ıımar -
ladık. 

- Güle güle gidin amina, ben 
üç aydan evvel gelemiyeceğim .. 
Tatilimi orada annemle babamın 
yanmda geçireceğim. 

- Peki Nazileri hesaba katmı -
yor mu.unuz?. 

Arkadqnn bu ıözlerime 
kahatarla ıüldü .. 

• • • 
kah-

Bura a a!is A man olan bir 
genç ktzta da gör.UJtüm.. Bu kadm 
hem sosyalist miJJiy~i, ayni • .. 
manda da Nazi olarak Pariste ,.. 
şa.ınaktadp-. Ve Berline bir it için 
gelroJf bu!unma:ktadır. Birlikte 
içtiğimiz iki kadeh Mözc] ıarabı 
arasında bana gazeteci Jokob'un 
Almaı;ıvaya kaçırılması baklanda· 
ki düşüncelerini arJattı: 

- Bitler hunu bizzat emretmiı 
değildir • Fakat böyle bit' 
şeyin yapılmasından ~k wade 
hoşlanacak zihniyette bir adam • 
dır. Onun bu huylarını bilen bil' 
takım adamlar, gazeteciyi bldmp 
Almanyaya getiriverdiler İ§te! •• 

J okobu kaçıranlar her halde 
resmi hiçbir teıkilata mensup de-ı 
ğildirler. Westman ağzım açıp 
a.öylese herşey meydana çıkacak, 
fakat hiç bir şey söylemiyeceiine 

. . ' cmın1m ••• 
- Peki siz inanını§ bir Nazi 11 • 

fatiyle Hitleri sevmez miıiniz?. 
- Hitleri kim ıever ki? Hiç 

kimse! .. Ben onda insanın gönlü • 
nü çekebilecek Sex - apel'i ıöre -
miyorum .. Düıünün bir kere kara 
saçlı bir katolik nasıl sevilebilir?· 

l van B jarne 

,._,.. takımını, ı.attA papayı bile gti· 
eendlrdf. 

Karlota, bu ilmit8lz vaziyete bir ça
re bulmak üzere A vrupaya sitmeie 

Wonder kız kardel}ler dünyanın eu meşlıur danllözlerindentlir. I esimde 
olllan eıMrlnin balıçelİllÜ aor bir dans figürüne çalışırlarken görügor
ıunıu. 

Oçüncü İmparatorluğun propa -
jandacı baıııı Hr Göbelı'in da -
ruarlarmdaki kmmzı kanda biraz 
yahudi kanı olduğu bile söylen .. 
mektedir. Bu zat çok ıüzel olan 
kansiyle birlikte arasıra Berlinin 
yüksek tabakasına mensup yahu • 
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~--· l•tanbul Şqinci icra memur
luğıından: 

--·•ı BeıiktCJ§ icra Dairesinden: 

tstanbul ikinci icra memur - r 
Iuğundan: Evlerinizi Sineklerin ve BUceklerln 

İpotek cihetinden paraya çev -
rilmesine karar verilen, yeminli 

ehli vukuf tarafından tamamma 
üç yüz elli lira kıymet takdir olu· 

nan Beyoğlunda Pangaltıda Elmr 

dağ caddesinde eski 124, 126 ye

ni 132, nuramalarla mürakkam bir 
kıt'a arsanın tamamı açık arttD' -

maya konmuı olup 9-6-935 pa· 

zar günü ıaat 14 den 16 ya kadar 

dairemizde açık arttırma suretile 
sahlacaktır. Arttırma bedeli kıy .1 
meti muhammenenin yüzde yet · I 
mi§ betini bulduğu takdirde mez

kUr arıa abcı~ı üstünde brrakıla • ı 
caktrr. Aksi halde aon arttıranm 

antı yerinde kalmak üzere arttrr • 
ma on bet gün müddetle uzatıla · 

rak 24-6-935 pazartesi saat 14 
den 16 ya kadar yine dairemizde I 

' yapılacak olan açık arttırmasında 

istiU\sına Karşı Muhafaza Ediniz 
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FAYDA ile tahrlb ediniz. Bütün yaz bu muzır haşarattan 
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böceklerini, aptesanelerde, hamamlarda bulunan küçük böcek
leri, tırtılları, kümes hayvanlarında, köpeklerde buJunan pire -
led, hayvanlarda bulunan geneleri, bitleri, nebat.at ve ağaçlar 
üzerindeki trrtıllarr, behemehal FAYDA ile imha ediniz. Kutu
su 30, büyiik 50 kuruştur. Bir kiloluk kutu 80 kuruştur. FAZLA 
PARA VERMEYlNtZ. Tesiri daha az olduğu halde ecnebi 
malı dıiye fazla para koparmak isteyenlerden sakmmız. FAYDA 
imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. Taklitlerinden 
sakmmız. 

H~n Deposu: '.Anıtara, t.tanDul, IBeyoJlu. 

1 

Mahcuz olup paraya çevrilme· 
aine karar verilen muhtelif koltul

orta masası elbise dolaplan tuva 

Iet masaları ıezlong radyo dolabı 
~içek masası elektrik lambası yer 
mu§ambası 14/ 5/ 935 tarihine mü-

sadif Salı günü saat 13 ten 15 e 
kadar Topanede Enli yokuıta 6 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze 
alınıp paraya çevrilmesine karar 
verilen sehpa tahta sandalye, kon
sol, buronz karyola, porbnento, 
büyük ceviz karyola, Anadolu ki
limi, kırmızı valanse, tiftik post 
yastık ve minder vesair efya Be
ıikta§ta lhlamurda Bülbül soka
ğmda 7 No: lu evde 18/5/935 ta· 
rihine müsadif Cumartesi günü sa· 
at 10 dan 12 ye kadar rusumu be
lediye ve ihale pullan müıterisine 
ait olmak üzere talip olanların 
mezkur gün ve saatte mahallinde 
hazır bulunacak memuruna müra
caatları ilan olunur. (216) 

dahi arttırma bedeli takdir edil • 
miı olan kıymetin yüzde yetmiş 

beşini bulmadığı surette satış 2280 

No. lu kanun ahkamına tevfikan 
geri bırakılacaktır. Arttırmaya 

girmek isteyenler kıymeti muham. 

menenin yüzde yedi buçuğu nis - 1 

betinde pey akçeıi veya uluıal bir 

bankanın teminat mektubunu ver
meleri lazımdır. Haklan tapuya 

kayıtlı olmayan ipotekli alacaklı· 
~rladii~~~darlan~ i~~I~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

numaralı Macar marangoz f abri.
kasında açık arttırma ile satılaca
., ından almak isteyenlerin yevmi 
ve vakti mezkurda mahallinde ha-
zır bulunacak memuruna müraca
atları ilan olunur. (11318) 

hakkı sahiplerinin bu haklarını ve delinin payla§masma giremezler. 
hususile faiz ve masarif e dair olan 
iddialarını ilan tarihinden itiba · ı 

• ren yirmi gün içinde evrakı mili• 

bitelerile birlikte dairemize bil • 

dirmelidirler. Aksi surette haklan 

tapuya kiyJt1ı olmayanlar &atıf be-

Mezkur gayri menkulün nefsinden 
doğan bilcümle vergi mükellefi • 

yetleri borçluya aittiT. Daha çok 
malumat almak İ!leyenlerin 11-5 

935 cumartesi gününden itibaren 
dairemizde açık ve asılı bulundu-

rulacak olan arttırma farhıameıi· . ' 
nı ve 934/2143 No. lu do.ya.aında 
mevcut ve mezkUr sayri menku • 
lün evıaf, mesaha, veaaireaini gös

terir vaziyet Te takdiri kıymet ra

porunu okuyup anlaya.bilecekleri 
ilin olunur. (215) 
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Soytarı titrek bir sesle: 
- NiçiD? dedi .. 
Jiyet güzel gözlerini kapadı. 
Uzun kirpiklerinin arasından göz 

yaşları paTladı. 

- Allıyor musun? Ne oluyorsun 
Jiyet? .. Ağlıyorsun ha? Bak ben de 
saçma sapan sözler söyliyerek buda
lacasına seviniyormuşum ! Senin bir 
kederin \'ar halbuki!. Ben seni çok 
kahraman bildiğim için böyle ağlamı
yacaktın. Nen var Jiyet? l 

Genç kız cevap vermedL 
Fakat kollan daha büyük bir asa· 

blyetle l'riblllenin boynuna sarıldı. 
GöğsU derin bir hıçkmkla kabardı. 
Bu sessiz elemin karşısında biis

bütün şaşıran Tribule: 
- JJyet, yavram sevgili çocuğum! 

Uaydl, af la ı. Göz yaşların birer birer 
kalbime düşsün. Bana bir şey söyle .. 
Hayır sus. Ağla yalnız yüzüm ve tit
reyen ellerim ynşlannla ıslansın. Yal
ıuz anlat bana yavrum .. Jiyetinı .. Nen 
TBr? diye yalvnrmağa başladı. 

Jiyet zorla işitilen hafif bir sesle: 
- O beni sevmiyor sözlerini mınl

c!andı. 

Trlbule sarardı: 
- O seni sevmiyor ha! .. 
- Beni tahkir ediyor .. 
- Kim?. Söyle bana, kim?. 
- Kra1ı kendi isteğimle takip etti-

flmi sanıyor •• Oh ... O sanıyor ki ... 

Yüzünü elleriyle örttü. 
Hıçkırıklar onu sarsıyordu. 
-Ne kadar bedbahtmışım. Of. Ba

na ne fena bakmışh .• O bakış knlbimi 
eziyor, beni öldürüyor, sözlerini mı· 
lllclandı. 

- hkat kim bul Kimden bahsedi
ıersun! 

- Şu delikanlr .. 
- Hangi delikanlı.. Söyle!. Seni 

üzdü mü? •• Seni sevmediğini söylüyor
sun, bu mümkün değildir. 

- tşte babacığım .. O hep Traho,·ar 
arsasının önünden geçerdi. Ben de 
tam o sıralarda pencerede bulunur· 
dum. 

-Sonra! 
- O zamanlar .. Bana bakardı. Ber. 

de bilmiyorum ... Oyle sanıyordum. Oh 
beni sevmiyor .. Hiç bir zaman da sev· 
medi. 

Gene hıçkıra hıçkıra ağlamağa baş
ladı. 

Tribule tatlılıkla sordu: 
-Ya sen! Sen onu se\.iyor musun? 
Jiyet başmı ümitsiz bir tavırla sal· 

Jıynrak evet cevabını verdi .. 
- Bana iyice malfrmat ver çocu· 

ğum? Bu delikanlının adı nedir? 
- Gece beni Kralın elinden kurta .. 

ran oydu. ismi .. Galiba Manfreddir. 
- Manfrcd ha! Bir serseri reisi! 
- Ne diyorsunuz baba! Bir serseri 

reisi mi! l\lanfred bir serseri mi? .. 
Jiyet acı bir ~ığhk koparmıştı. He· 

men ayağa kalktı. Tribulenin ellerini 
tutarak ateşli bakışlarını onun gözle
rine dikti. 

- Dur .. Korkma yarrum? Belki de 
ben aldanıyorum. E,·et, eveti A1danı· 
yorum. Hay mel'un dil! 

- Hayır baba .. Bu hakikattir. Sim· 
dl her şeyi keşfediyoram. O mUthiş 

adamların, o serserilerin ni~in Lu\'ra 
dolduklnnm anlıyorum. Onlar reisle· 
rini kurtarmağa gelmişlerdi. Ah baba! 
Onu görseydiniz .. Onu Krala, sanki 
kendisi de ikinci bir Kralmış gibi söz 
söylerken görseydiniz! Bilseniz Fran• 
sa Kralını onun yanında ne kadar kü
çük görüyordum. Amma ona serseri 
diyor1armı~ .. Bu beni alakadar etmez. 
O kahraman, yüksek kalpli bir adam. 
Ilf Jeği ku\"Vetli, bakışı tatlı bir adam. 
Dana bu yeter baba? 

bu ele parmaklarını dokundurdu. Bi- - Düşes sizi bekliyor! Ah, kendimi 
rinci Fransuva kızını odasının kapısı- nasıl bir tehlı"keye attığımı biliyorum. 
na kadar götürdü. Ve orada elini ö- Fakat onu bu kadar yeJsll görmeğe 
perek: tııhammill edemedim. Çünkü ben de 

- Allahasmarladık Düşes! Her za-ı-acı çekiyorum. 
man arzulannızı yerine getirmekle Tribule merhametli bir tavır aldı. 
me~nun olacağım, dedL Tanınmaz bir hale gelmişti. Ba se-

Jıyet: kiz gün onu büsbütün deif§tirmlfti. 
- Allııhasmarladık Şevketmaap !.. Ağmıın alaylı bir surette krnılması 

cevabını nrdi. kaybolmuştu. Gözyaşlanyle yıkanan 
Kral: parlak gözlerinde fel!ketini bekltyen 

- Düşesin sıhhatine i}i bakınız! bir adamm büyük kederi okunuyordu. 
sözünU tekrarladı. 

Madam Sen Alban anladım!. der Sabırsızlıkla nihayetteki kapıya 
gibi bir işarette bulundu. O andan iti- bakıyordu. Bu bakı~ farkında olan 

nedime baren l.ıuvr'da Kralın yeni metresinin 
aklında biraz fen alık olduğa haberi - Gece yarısını beklemek JAmn. 
dolaşmağa başladı. Gece yarJSJ olunca herkes arka tara· 

fa çekfiir ! Bu kapı da kflltıt buluna
caktrr. Anahtarı bende durur, eledi. -25-

TRIBULE 

Luvr Sarayında her şey sessizlik 
,.e karanlık içinde uyuyordu. 

Sen Jermen Lokserruva saati on 
biri çaldı. 

Karanlık bir sofanın boyunca iki 
gölge, ağır ağır Ye pek büyük bir ihti
yatla ilerliyordu. 

Heran daran, tekrar bir kaç adım 
yürüyen, sonra gene olduğu yerde ka
lan bu iki gölge bu uzun sof anın bir 
ucundan öbür ucuna kadar yarım sa
atte varabildiler. 

Nihayet bir kapı açıldı. 
lki gölge hafifçe aydınlık bir oda

ya girdi. 
Hafifçe yanan bir mum ışığının al· 

tında bu iki kişi biribirlerine baktılar. 
Bunlardan biri Triboleydil 
Öbürü ise Düşes dö Fontenblönün 

ıedlmelerinden Matmazel Jan dö Kru
Yaziydi. 

Bulundukları yer, Düşes dö Fon
tenblönün bekleme odasıydı. 

Jan dö Kruvazly: 

Tribule mırıldandı: 
- Zavallı Jiyet I Göz hapsinde kilit

li! 

- Arada Madam dö Sen Alban ol
masa bir şey değil amma... 

Madam dö Sen Al ban ha ı ihtiyar
ladığı için bir türlü teselll bulamıyan, 
henüz elli yaşında olmıyanlara büyük 
bir kin ve düşmanlık beslfyen, sertles-:. 

nıiş kalbinde biriken kıskançlık çir
kef ini ötekine berikine !HÇratan o ge- . 
Yeze maymun öyle mi? .. 

- Aman .Mösyö Tribule ! .. 
- Doğru .. Deni affediniz? istemi· 

yarak her zaman soytanlıfa sapıyo
rum. Görüyorsunuz ya! Ben herkesi 
ısmnağa alıştmldım. GUltimsediğiml 
sanıyorken dişlerimi gösteriyorum. 

Oturdu. Başını elJerlnln arasına 
alarak: 

- Bu akşam galiba gece yarım ol· 
mıyaca.k r diye mmldanch. 

On sekiz yaşlarmda çok' sevimli bir 
esmer gUzell olan 1an dö Krunzi:J 
ona acıyarak baktı ı 
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R E. NEŞ'ET 

KiNiN KOMPRiMELERi 
SITMA, GRiP, NEZLE 
Bir tek Kinin Komprimeıi ıizi bü· 
tün 1xı hutalıklardan kurtarır . 
Eczanelerden Kinin alırken daima 
2 lik zarf ve yahut da 10 adetlik 

tüpler içeriıinde 

E. NEŞ'ET kinini 
ısrarla isteyiniz 

Depoau: Ankara Cad. No. 88, 
latanbul. 

1 jinhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
Bir aene zarfında Adapazanndan, Hendek, Düzce ve Bolu ile 

mülhakatlarma ıönderilecek mamul tütün ve içkilerle fıçı içindeki 
mayiatın nakliyesi 20 gün müddetle münakaaaya komnuftur. Müna
kasaya girmek iatiyenlerin prtname ve mukavelenameyi ı&rerek 
pey ıürmek üzere nihayet 1/ 6/ 935 tarihine müaadif Çarpmba güllü 
saat 16 ya kadar lmıitte Kocaeli lnh,iaarlar Batmüdürlüğiine mü
racaatları lüzumu ilin olunur. 
Münekeıa f&rbıameai lnhiaarlar Umum Müdilrlüiü Sevkiyat la· 

belinde Ye lzmit, Adapazarı, Bolu, Düzce ve Hendek lnhiaarlar l•
relerinde görülebilir. (2395) 

Dlıl~ D11imllır1 n liman nn islmme Umum i~arni illlnarı 
Kamuk eczanesi mi8•hzarlanndan: 

Balsamin eksiri --
en• •atmt tu•atülıfnu n ta

zellifnl arttmr. YOztleld çilleri ve le-
keleri alır. 8l'llleelerl tamamen yok 
eder. Trattan sonra dide lltif bir ta
zelik ve serinlik verir. Tanıllllllf ee-

BOyQk 

Tayyare Piyangosu 
::!.~rle ıtnyat matazaıarmda bu· Simdiye kadar binlerce kİfİyİ zengin 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

BllMI. ~ caddeai No. ., 
T.WO.ımll 

etmiştir. Yeni tertib plinım görünüz 
1. ci keşidesi 11-Magıs-1935 tedir. 

s·· Lira 
Sab pnınr m~aec~~,,,.,.,,,.---

Fa!!la tafsilat içjn iftasyoı.ı1ara miir;caat edilmelidir. '(2592} 

102 -RAGASTANIN OCLU -

- Matmazel, yaptılnm 19yin fe- ve Ji1et te onun kueatmcla, kollanm 
Jiletfnfze eebep olaWleeelfnl hll~- •111u•a ••lamıftı. 
nlz halde IUlllll •11179" a Jl,.ete hu Tribale, cea~ lmm Dl'lflD hqım 
yardımı JaJPi•rnan?. ellertnlıl lfiae alarak: 

- Size li7Jıcllm ıa.,I ! Ben ae - 8eftl •t slr&yorum. Seni mi se1-
aa çekiyorum da.. rediyorum. Bnt, ba eeuln, ben riya 

- Siz de aa mı ~191'ft&az! Oll &irmüyonam tletfl mi? Ah ne kadar 
rabblm ! DUnya•a her i)'fler mi aa çe- zayıfiamq, 1&rarmı'91n ! Söyle lhtl
ker. Bu Jııallnlaı saray kep kötUle- yar ..... tlan aynltlıfm için flzttldUn, 
rin .......... tenalltl'lll zaferin" atlrap çektbı mi?. Atladın.. Benim 
mi lire<•' '' ~• eter elim•• celH!M f ifin aflatlm ha! 
Mabaarr iti ahlertnbe 1"81 clft. - Bahaeıftm-
türen ltu .. ut ortam bl41ırınak ı- - Evet, •na öyle de! HftlA baban 
çin öıarüıatin on aen.ıat ffl'irtlhn. •lctafaına söyle! Bundan ytiksek bir 
Fakat ltanan sehehlnl lfre•-• mi- feY olablllr. mi Çocafum Kralın kıa 
)im?- oldutuna ilrenlyor da pne bana, be-

- Heyhat .Miisyö ! Bu ~k lulttlr. nim ıtltt bir 10ytarıya, Tribaleye bahlt 
Ben Dik de 9em;ri'n8n nf§anı..,... diyor .. 1111 kadar bGyük bir saadete 
drm ı llyık olmak lçia ne yaptım ı 

- Zavallı ~ut.. 7.anllr ~lar.. sin~ ~nllı babaafım .. O kadar fyf. 
Jan dö Kruvazi7 glzyqlanm gös

termemek için ltqnu çevtrdL 
Ba anda ~ .. ili çan kale9f p. 

ce yarımu ~lıiı. 
Jan rpfr sladflrerek: 

- Susaaaz ! de.ti. 
Bir kaç dakika daha geçti. 
l=;onra kız Triltalenln elintlen tuta

rak: 
- Geliniz? dedi. 
YtirUdUler. 
Tribule kalbi çarptıfı halde arka 

arknya Dd odadan geçtjğfnl f arketti. 
Nihayet •n •ir ka)Hclan seçtiler. 
Ortalık hlrdenMre 'fifa hofulda. 
Bu ı§lk içiade ptkm kalan Triba-

ı., Jiyetl ayakta henzlar ıt1inmft 
bir peri gibi sirdl. Gen~ kız Traho
Tar meydanındaki ki~ evde oldufa 
gibi gülilmstiyorda. 

- Kmm, sngilf çoeatam! .. 
- Baba?. Babacıtnn!. 
Genç im bu kelimeyi o .Udar bü

tlk bir ltfk&Ue ll7lemJ§ti ki. 
Bir llillllJe Wln; ~ ....... 

- Demek Tribule oldafama, nefret 
Hilen adam olduğuma, kötü bir kan· 
bar, zehirli aözlerinden herkesin kork· 
tuta çarpık bir biçimsiz olduğuma Öf· 
renmek Mnl mltee.lr etmedi öyle 
mi? 

- Babaeıfım, sizi her zaman o ka· 
dar iyi gördüm ki .. 

- Senia için lyf, bqkalan için fe
na! Dinle, 1teahn de mueretlm var. 
Sen bu soytanbk san'atlnin ae kadar 
müthiı oldafuna bilmez Bin J Sen in
sanlann ne kadar alçald&flllll oldu
iuna bllmezaln ! Sen bflmezafn ki kı· 
zım benim acı llzlerim kalbimde aç. 
tıklan derin yaralara karplıktır. 

- Baba! .. 8ffslli babaatrm- BU· 
ttin bunları ilrenmeklltbne ne lüzum 
ft!'. 

- Ba mfltlılt bir aan'attlr. Fakat 
bana kızmadın ya! .. Ah ne kadar t. 
tlrap ~kttm.. Ne kadar titredim! 

- Bmalanll •epıd baha iP., bal 
..,. ............ ft ........... 

-'RACASTANJN OGLU- !IS 

bir ~ phlrde herkesin &'Öztinü 
çekecek bir Matmazel yapmak için. 

- Jiyetdğba, seni mes'ut etmekll
tbae müsaade ettftin için kalbim acı 
içinde boğularak katlandığım bu ha· 
karetler arzulanndan birini yerine ge
tirmek imklmm basale getiren bir 
lhlanla ldendlilnden dolayı ba san
ati yapryerdum. Bilttin korkum bir 
gUn benim Tribule olduğuma anla
m'aklıflncb. Defilmf ki bugün bana g~ 
ne gillilmsUyorsun, benim eüzel mele
tlm, artık her teY bitti. Oh, her şey 
bitti. 

Jlyet kollannı '.J'ribalenln boynun
da daha kuvvetle sıktı. 

- Bir gün hatırlıyor masan? .. Mar
alin her lkimbin de önünde Tribule
den bahsetti. Ona gördüğünü iddia et
ti. Ve ''batti M"ösyö Flöriyal gibi kan-
burdar,, dedL Bana hatırlıyor ma· 
sun?. Ben bapmı ~virmftUm. Gözle
rim yqla dolmuşta. Korkudan 1apa
n o im uttu yüzüm! 

- Banlan artık düşiinmeyfnlz ba
ba! Demin artı1' her şey bitti demedi
niz mi? .. 

- Evet bitti ... Dinle! Ba yaldızlı ka
f Mte lstlrap çekiyor, bofahryorsun de
tll mi?. 

- Evet baba! 
- Ya Kral ne yapıyor? .. Kral, ba-

ban.. Çif nJdl Kral babandır Jlyet ! 
Tribale genç kızın vereceit cevabı 

Gziinttl ile bekllyordÜ. 
Jlyet tltredL YaTafC&: 

- Beni korkutuyor! dedi. 
- O halde burada kaim~ istemiyor 

m11S11DT .. 
- Bayır .. Oh hayır? . 
- DUJeS olmak istemiyor masuıi? 
- Ha,rr be.ha! Benfm fstedfffm, 

fıilçilk evimiz... Kuılarrm.. Bahçem... 
Ç:lpklertm.. n •ı 

TrlRle tlbbor• 

-Nihayetsiz bir ..mı~ nun zamaa. 
danberi eailen kalbine derin ferahlık 
veriyordu. 

- Fakat iri dtışUnUnUz çoeufum, 
sevgili kızım .. .Ayrılmak istediğin çok 
tatlı bir rftya yahut çok parlak bir ba
klkattır- KraL 

Jiyet tltriyerek: 
- Oh .. Bana ondan bahsetmeyiniz.. 

!Özlerini kekeledL 
- Niçin? .. O senin babanclır yaT• 

ram! 
- O, ha! Of hayır .. Hayır! 
Genç kızın yUztl flddetle kızardı. 

- Sefil herif J Anlıyorum kızım. 
Ba alçak sana fena gözle bakmağa ce
nnt ettL Ey Kral, mel'un maksadını 
elde edemediflnden dolayı Allaha 
tUkreU ÇflnkU (OC:afamun başına Y• 
mln ederim ki, Fransa Kralı, Marin. 
yan galibi, .Avrapamn en mütlılt htl· 
kiından olduğun halde 10ytannna 
darbeleri altında ezilecektfn ! Jlyet, 
~atam! kaçmalı? 

- Evet.. Hemen kaçmak lAmn! 
- Dinle! Benim param var .. Çok 

param var. Kapılardan birini bize a 
çacak bir iki neferi kandıracağımı 11 

mayoraın. Sonra hemen kaçarız. İ• -
viçreye, ltalyaya, fstedlifn yere gfd& 
riz. Orada kendine bir q eeçindyı 

kadar BBkln bir hayat yaprn. 
Jiyet fiddetle bqmı 1alladı. 

- Ne o, evlenmekten bahsedilme
sini istemiyor masun? .Banda ela gene 
ben klrbyrm Matmazel! Ba ınel'an 

memleketten çıkacafız, uzaklara, Pa
rlsten çok uzaklara gfdecef(z. 

Jlyet bqmı Tribalenin omuzuna 
dayayarak 

- llaJ'lr! .. kellmalnl 1111: ufnte 
mmldanciı. 

- Parlsl terketmek isteml)'or mu
RB T. -•111' ..... 



[~ARIHTEN MERAKÇI ~AHISL!R f 

Muntazam posta 
t~şkllAtı nasıl ve ne 

zaman kuruldu? 
Zarfm letiiae oa Ud ltacuk ku • 

l'Qfhıli pula ,_.._.. da, mlllt11 • 
-..... yallua ltir üU.,. ıibMk 
iiaere potta...... attna ••• 
laa,....... Hlki de en mecleal 
~-- Wrlni ya,... o • 

--·~ 

tılır. a ... r li-. ela F..._.41.,. 
Brenden al .. a rak••lar e ba

,iik bolflu oluN lAOO.OOO ........ 
la, AlmuJ&JI ......-.m. 0.... 
,.abucı fllblere ,W. ....ım.ıw. 
1'ir çok memleketl.-dcn pçmekte 
Ye bir çok yabancı pmlerle tqın

Ulatlar araıı posta itini kuran maktadır. Frama i .. 2.000.000 
&dam H.:ıynrik Von ~tefan adlı biı· altın franİcla en büyilk dayin ol-
Almanclır. m111tur. 

Stefan ıimali Almanya konfe _ Bütün dünya uluılan her yıl bir 
deruyonunun Hk pona miidürüy. 111ilyar mekıub t•ti etma'tetdir. 
dü. 1811 yıhnda bir memuriyet• 8u itte Bir~it Aaaerika Cümlıu
leçtiği zaman yabancı memteket. riyetleri 191 mltyon mektupla bi. 
lere mektub ıöndermek ldeta •J• rinçi ıelmekteclir. 
lnırıun atmağa benznl. Btüııan Amerikadan aonra ... - mek. 
İçin belli kanunlar yoktu.. Nev _ tup yazanlar ııraıiyle lnsiltere, 
Yorktan Berline ıönderilecek bir Franaa, Abuanya, Japonya Avua • 
ıtıe:ktub Alman vapuriyle ıiclerM, turya Ye ltalyadll'. Hhı.ti .-rlri • 
20 kunıt paraya; lnıili:ır ıemiıile deki lnıiliz müatemlekeıinin Sen-

35 kurup malol\lrdu. Eler mek • ıapur limanı tek bqına ayda ya • 
tuh gönderilen adam Mekıikada rım milyon mektup ıöndererek 
i .. Londradan ıelen bir mektun Rutyanın bütün harici muhabere. 
için Meksika poetalarına 45 kunat tnu ıeçıaektedir. 
•erirdi. lnkitafa mazhar olmamq mem. 

Berlinden lı•İçre yediyle Roma- leketlerle müıtemlekeler ıönder-
1& ı .>r- :Jerilen bir mektub 18 ku . diklerinden fazla mektup almak· 
'Ufa, F:-anıa tariki,.le ıiderM 20, tadırlar. 
lcuruıa mal~lurdu. Bern merkez teıkilitı aenede 
Ruıyaya ıiden mektuplar on üç 125.000 liraya malolmakta Ye SO 

bıubte!if yoldan ıiderdi. Bu yol. yı'ldan beri çalıtmaktadır. Bu elli 
larclan OD taaui mektuptan ayrı yıl içinde aekiz defa poıta konıre· 
ayn verai alırlardı. ıi toplanmıttır. 
Jıte Stefan J.a ft.Wfyetl cll:ırek. uı...a. aruı haya poetalamun 

mek için Uluılar araeı bir konJ1• inkip.fı pe9ta birlilinin ıerçeldet· 
t~pladı. Kongre 1874 de lniçre .. tirdill en ıon yeniliktir. Bu naldı· 
nın Bren jehrlnde toplandı ve ~4 yatta ıınır gbi maddi izler yoktur. 
ıi1nliili 1'onatmalanl- .-.. M .ra•M.'Mlllltnll ....,.,YS. 
ftl&nın bütün tekliflerini kabul etti. dır •• HaYa postaaı hiçbir 1ercle 
Evrenael potta iUihad•1tlr tek ada· hiçbir entel ile lcutılatmakıızın 
illan dü§ündüğünü kurmağa mu . havalarda uçmaktadır. Bütün dün
..ıfak olduju -.e her •addeaini ya ülkeleri artık biTibirinin kapı 
~endi eliyle yazdığı hayranlığa de.. komtUIU olanıt ıibidir. 
ler bir müeıseıedir. Ahmet Elırem 

l,ıe bu mile11e1e ıayeainde bu
~Ün zarfın ü.tiine on iki buçuk 
,.,.ı!fırdmız mı mektubunuz dün
!_tllrc en 1111• klteeim bile ıit • 
- .. ı:.lli, ' 
t~yUaan41e tlmdt mncud 

9':\lr_281.000 poetahanenin herbi-
~4118 yerini........ kocaman 
»' \i&YUS YU'dft'. Dil-' koca • 

~Wr ldtalt da - ~--
~\. blriliM ........... .... 

'il..~ Yapar, ima" .... ,.u... 
... ıaaa• lideceiini tarif ... . 
~-la .... ...,_ .... .... 
..... iiçJJWa Wr ............. . 
Cllacl.tı. m ıld..,._ .._iJa 
fic«iDall .......... tramk 

"9tllw. ... ltlr ....... la • 
lıı...L Yarcbr. M-ı...tlw arumıda ----------

("al» ..-.deleleri eayı itibari - ---·----------..... .... _ tamamma tekabil ede· &itli Etfal hastanesinde 
.~ •ln.ı. .pı kalan ban Glm mUtahllllll8I dokw 

,... u. tedlJM yapıhr. itte Rıfat Alımed Gös6erlc 
•·••tt. ... tlc ,,tda ltir kere C. Balk Fırkuı sırasmda m H-

laafta llrihldtıtle 6çlnall ltir 3Cll brfısmda 32 numarada. Mua-
~--Me pOllaÇU'lalları JeM aatlerl ... t H ten 18 e bdar 

~alan •• taftld edenler 
~ taıtıhr, ,,... muhtni-

-·· ilde eclllm b7itler 
potta ittihadı ..... 

~ ...... -:- ahi•. 
~ ltatİltİlrler aelince, Bem 

• 18Delik _..berinde ltir 
~ 7apU. Statiatilderia ... 
~dört haftalık ..Wet ıs 

"•11e .n.cıu • .- ... .s-•mda .. memw.tia 
~--.. .._ ~- ••receti para 
~ teahit edilir. 

..... ..,. .ttm frankla h• ................. 

BABD - llpm P.-

Glzli teşkilat 
f aaı iyette! .. 

lvô.zi aleqlıtarı Almanlar ortadan 
na ıl ,,ok e iliıorlar? 

Son ,onlenle MltGa An.,. 
paeteleri, Hitler ear.ftaran-. 
4'8ınJa al.,faine juılu ,.... 
için ltir lnitnli ....-iJI ~ 
ııaupya kacmllld.,.. ,..,. 
tacllrlar. 

• eoa b&diaecl• ele aalatd•· 
lı ıibi Alman,. hükGmeti baki
katta biri iç, biri dıt olmak üzere 
iki kol tarafmdan id.P eclll.-ek· 
tedir. 

Almanyaam hildmleri IMitün 
Almanya ve Avnapacla 1.ai1 biT 
... Wfkil&t laa-mQflarchf.Gazete
ci Jakop ıibi Almanyanm eıran
na nkıf, veya Almanyaya musır 

olu phıiyetl•i ibu ıizli cemiyet, 
ya ıizlice, Ye yahut apqlk&r Wf 
fınatla ele pçirip Almanyanm 
muhtelif tehirlerinde ıizli mah
kemelerine MYlretmekte, Ye ken
dilerini burada muhakeme etmek
tedirler. 

Bu gizli tefkillt, Hitlerin lt '-· 
tına •elmeıinclen daha e"el de 
mühim itler ılrmüılerdir. AJmaa. 
yadan kowlacalr, mallan saptedl
lecelc, öldürülecek, hattl .... 
)erinden mahrum edilecek kiıme
leri hep bunlar tayin •İfl•Nir. 

itte iN set-in yaptılı tflerden 
biri de Hitler Almanyaamm .-lı 
çok eararma yalaf olan •e A..
tqryaya kaçan doktor Jorj Bel'I 
Avusturya hudutları içinde öldür-

,~ 

Bu adamın kim olduı-, w 
nasıl öldUrüldütünü aalatmadM1 
enel nuyonal aoıyalizm hlar11lnl 
kuran Hitler ve arkadqlarmm 
hanci ellerin ,ardmuyle ye nuıl 
ifMtma ıectiklerini anlatalım: 

"Petrol için pzli urp,, kitabı
nı yazan Antufta Zitb'Ja naza· 
raa petrol krallarından Harri De
terdinı 1927 ...,..ine kadar Con 
Rokfeller ile i>eraber cihan piya. 
aaımı paylaımqtılar. Biri ıarkta, 
öbiirü de ıarpta petrol inhiıarmı 
ele ahmtlardı. Fakat 1927 aene
ıinde Deterdins Anupaya bir..
,.t.t ~ptı. Bwıdu ""1'...ts 
RUQanaa elinde bulunan petrolle
ri ele ıeçirerek rakibi Rokfelleri 
alt etmekti. luaun için eneli 
Rm mtilllinden IODr& RuaJ&JI 
teaıkeclen MJU Rualarm, Rue pet
rol tirfıetlerine ait hitee aenetleri
ni 1&bn aldı. Banun için büyük 
paralar döktü. Bunları ele ıeçir· 
dikten eonra A.wrupa da Ruqa ile 
prpı .... f>ir devlet aradı. Gazil
M • '7i olarak Almanyayı aeç• 
tiden IOlll'& milyarlanmp aiıım Alman,.,. Çftirdi. 

Bu earetl• Rueyaya katı sisli 
bir harp açmq oluyordu. 

H.n1 D.._dlna ite llqladıtı 
uman AlmaaJa, elueriyetl JCo. 
.Wiet olan llir meclite malikti. 
Ve Komünittlerin Ayıeı da sün 
ıe;tilrp arbJOrdu. 

Fakat J&Y&f J&Y&f teeuüa eden 
Nuyonal Soqalimı frrkuı her
keain hayreti arumda cleY adım
larla ilerlmaele bqlacb. Elld A.1-
man rtalnı, Deterding'in milyonla· 
riJle çak iyi kaynafb. Ve Ahnan
,.- mialine teadüf edilmiyen 
bir tetkillt ricada ıeldi. HGcum 
.._.lan NllDİ ıeçitlere baıladı
lar, Ye Hitler bet aene eonra hükt
metia batma ıeçti. 

A_.,HanlD ........ , .. 
..... .-.ıfek ol.call •T Um· .• ... ... .. ,.,. ..., . .,. 
..ıdırtas9 el9dtkl 111 ...... tle-
., ..,_., lüil ........ ial ele 

ıeçireWl .... lai? 
..... ~, ... ttaı6 

pek yakında bu iti de meydana çı
karacaldır. 

• • • 
itte doktor Bel, Deterdinı'in 

eski Almaııya mülneaılli idi. Pct· 
rol kralı Nuyonal Soıyaliatlere 
doktor Belia ftldalrJle para •~ 
rirdi. Bunun için delatM llel l»iJı 
.... ,11ıar daima Hitlerle beraber 
bulunurdu. 

F.ı.t •ara eararenıiz bir ıe
beptea dolayı dokWr Bel ile De
tw4iq'la" llelaJu11le Mitlerin 
....,. apWı. F.a.t dolrtor Bel Al· 
m&aJUllD lllltln enarma 't'akıf ol
~daa Nuil•r kendisinin ıer
Mlt bırakılmumı dolru b'ılmu
,.lardr. Hatta Doktor Bel de bu
nu tahmin ettiiinden kacma11 en 
muwafllc buldu. Ve hir ttinbatı ar
kaclatıJıe birllde. Aftlluryaya 
bçtı. 

Apl ..... da MGnihteki siz· 
il .......... _ .. i ......... i ... 
- ••W.. tıbDİf ••idam hük
mflnG infaz etmek için dokuz kiti 
ıeçmifti. 

3 - Nisan - 1933 ttrihinde 
Jlıilll g'lr• Ud .... ....a 
Wr ........... 15 C'tı••U Ro
..... ,_ c~a Alman -A· 
YQflurJa laududuna ıelmitlercli . 
Bu adamlann ıiyah ıimlekli ol
smlan Nazi olduklal'llll ve S. A.• 
ye -hücum kıt'aları- menaup 
olduklarmı llelli ediyordu. 

Bunlardan biri dlierlerinden 
daha uzun boylu idi. Ayaklarında 
usun çizmeler, ve ıırtmda yakaıı 
kalkık ıiyah, kürklü ltir palto -.ar
dı. B.,mda da ortaıma ıümüıten 
bir &lü lcafa11yle iki ilü kol kemi
ii iflenmif bir ıi1ah kalpak bulu
aurordu. 
A~ ,...urları bu eıra• 

r...,ia yolcuların paaap0rtlwmı 
ıaJet nwntazam bulduiu için hu
dudu ıeçmek üzere . kendilerini 
seı4>ett bıraktı. Otomoblller hare
ket etmeden tnel bunların reiıi 
oldulu anlatılan, luaa lloylu tit
man bir adamla hudut muhafan 
memuru aramda töyle ltir konut
ma ıeçti. 
- Hudut saat~ lcadar açıktır. 

- Saat yirmi bire kadar. 
- h •Mtn aonra ıelenler 

ıec .. •••• mi? 
..,. '"'ekiletten eınir 1.til'lll .. 

clilrçe ıeçwaı.. 

enel Alaanyaduı Anııturyaya 

k•s•a do*r Bel ile arkadaıı bin
....... otel•• oturuyorlardı. S. A. 
lar Mr n•ha IMuıu halter almıt
lardı . 

0-. ..... l.üyük bir aüku
..... isesi sinlllw. lkiıi kapıda 
kaldı. Biri telefon aantr•lmın ö
nünde dmdu. Altw ela biiJi,ik aa
lona doğru ilerlediler. Eneli bi
rer b•rdak kırmızı tarap içtiler. 
Bunclan IOlll'• reiı otel aahibini 
çağırdı ve aordu: 

- Doktor Bel'le arkadatı ne
rededir? 

- lkinçi kat, 18 nunıaracla. 
- Pek ill r. Yeriniıdea kımıl-

damaymız. 

Naziler derhal tabancalarını 
çekmitlerdi. Otelci mühim bir hi.
diae cereyan edeceğini anlamıttı. 
Fakat korkudan bir ıey yapama
dı. Jrltı kitiden üçü Alonda kal
dılar. Reis, uzun boylu adam, ve 
diler llir ıiyah gimlekll acele et
mekaizin merdivenlerden çıkma
ia batladılar. 

iki dakika aonra odanın önün
deydiler. Derhal kapıyı açtılar, ve 
içeri ıirdiler. 

Doktcw kendilerini ıörünce ıap. 
ıan oldu. O zaman relı kendiıine 
ıu ••il IOl'clu r 

- Bizimle birlikte Münihe , .. 
lecekıinlz. Orada ıizi Nazi malı
kemeıi muJı.keıpo ea·~~~İ!ı 

- GeJmi,...flml 
- O halde idama mabkUın ol-

dufunuzu arzederim. Dütün:nek 
için ıize bir dakika mühlet veri• 
yorum. 

Bir dakika geçti. 
- Gelmiyeceğim ! 
- O halde adalet yerini bula• 

caktır ! 
Reiı geri çekildi. Uzun boylu, 

ölüm qaretli adanı iki adım attı. 
Bu rizli mahkemenin cellldıydı. 
Tabancaımr Bel'e çeYirdi. Ve hiç 
acele etmeden bet el atet etti. a.ı 
11ldmmla YUnılmuı ıibi yere ..
rildi. 

Altıncı kurtllll )Mar ~ ta· 
hittea hotlaamıyaa Nuilerin ar
zutunu yerine ıetirmek içia bütün 
bu vak'alar kutıımda tq sibi ıe
yirci kalan binbatmın taktın aı
kihnıttı. 

Oç adam biraz ıonra •lı in
diler, Otelin telefon teıiaatmı boz
duktan aonra otomobillerine atla• 
dılar Ye aon ıüratle tekrar hudu
da dolru hareket ettiler . 

Huclada vardıkları zaman aaat 
21 e on vardı. Onun için mütkü -
litaız olarak ıeçtiler. Hududun 
öbür tarafına aftıldan .. -..tla re
iıle hudut muhafızı araımda ye-

- Şimtli eaat kaç? 
-19. 
- Buradan Platl oteli kaç 

niden tö:vle bir konutma ıeçti: 
- Zannederıem Platl oteliJJd• 

ki· bir hidiıe oldu. 
lo•ttre lted4Mlir? 

- 41 kllometre. 
- Yol iyi midir? 
- Otomobille •uatl 60 kilo-

metre ppabilininiz. 
- Teıekkür ederim. 
Bunu müteakip otomobiller 

hütün ıüratleriyle yola koyuldu
lar. Ve 45 dakika aonra Avuatur
ya hududu cİYarmda lriiçük bir 
aayfiye yeri olan Platl oteliae qr. 

dılar. 

luııa lla ll:rlir.,._ ki iki sün 

- Naııl hidiıe? 

- Belki bir ıuikut, daha dol• 
nuu bir idam. 

- Anlamadım. 
- Münib gizli Nazi mahkem .. 

ıinin bir hükmü infu edileli. 
Hudut muhafızları daha ken

dilerine gelmeden otomobiller ha
reket etti. V • muhafı:ırlar ancak 
ltiliher• Milaih salntuına ait ol• 
cluiu tahakkuk eQa IOD otomobie 
lin numaruını alabildiler: 
11. A. 8044 Murat SBRTO(;LU 
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HASAN 

Ankara --
Müst 
lstanbul --

zaratı 
Beyoğlu 

Tıbbi Müstahzarat 
Hasan Kuvvet Şurubu küçük 

,, ,, ,, orta 
" ,, ,, büyük 
,, ,, ,, en büyük 

Hasan vksürük pastilleri 

60 
100 
150 
250 
30 

Hasan lavantaları 
Küçük Cep şişesi 1/24 litre 25 
Cep şişesi 1/16 ,, 40 
Küçük 1/8 ,, 70 
Orta 1/4 ,, 180 

Krem ve 
Briyantinler 

Hasan Kremi Vam yağsız 
Hasan Kremi tüp içinde 
Hasan Briyantini 

,, 
" 

" 
,, 

,, 
" ,, ,, 

" 
,, 

,, ,, 
" 

,, 

lildd 
goma argentina 
goma argentina orta 
,, ,,büyük 

likid kü .. k ,, Ç'U 

,, ,, büyük 
,, lüks 

50 
20 
25 
;40 
30 
50 
75 
50 
75 

100 

Nefis yağlar 
Hasan Tereyağı kilosu 

,, ,, nümunelik şişe 
,, ,, 100 gram 

Hasan Zeeytinyağı 17 4 Kg. 

" " 1/2 Kg. 
,, ,, 1 Kg. 
,, ,, 2 Kg. 
,, ,, 6 Kg. tenekesile 
,, ,, 17 Kg. tenekesile 

Hasan FıstılC &zil yağı küçüK 
,, ,, ,, ,, orta 
,, " ,, ,, bliyillC 

f 60 
10 
25 
~o 
50 
75 

125 
400 
900 
75 

125 
200 Has n Kolonya ve 

Losyonlar 
Traş levazımatı 

Hasan Tıraş sabunu kutusuz 20 Hasan Parafin yağı Küçük Müshil ve 
25 :Mülenfn 50 ,, 

" 
,, 

Düz büyük şi§elerde 1/3 ,,150 ,, ,, ,,. 
kutulu 
kremi Jiufulu 30 " - " b11yftl( 75 

Hasan Hın.:1.-~ halis 25 Gr. 20 
JNıriik 1./9 ,._so,,.1't,-~a.ı~-.. m!tlll~2ıllM~ı~Br~•~k~1e~nblO~~ad~e~tLk~~ ii u.7Clo5' vv<tr.-
Büyük 1 ,, 500 Has.1n Trraş bı~aklan 1 adcd 

~ l!:pakırwıer t/8litre ~: Çicek, GÜisuyu 
,, ,, ,, 114 ,, 200 ve yağlrrı 
" ,, ,, 1/2 ,, 800 

Nesrin kokulu kolonyası 1/8 litre 35 
Hasan Çiçek suyu " 1/14 ,, 

,, 1/12 ,, 
'10 
50 
60 
40 
50 
60 
50 
90 

" ,, ,, 1/4 " 60 ,, ,, ,,1" 
,, ,, 

,, " ,, 1/2 ,, 100 Hasan Gülsuyu ,, 17.4 ,, 
,, " ,, 1 ,, 200 ,, ,, ,, 1/2 " ,, ,, ,, Açık litre ile 250 

,, " ,,1,, Nesrin kokulu kolonyası cam 
kapaklı şişelerde 1/8 litre 80 

Hasan Gülyağı ve Neroli 1 gramlık 
,, 2 ,, 

,, 5 " 
,, 10 " 

Nesrin kokulu kolonyası cam 
,, 

" 
kapaklı şişelerde 1/4 ,, 180 

,, 

" 

,, 
,, 

200 
375 
550 Nesrin kokulu kolonyası cam 

Diş müstahzaratı 
kapaklı şişelerde 1/2 ,, 200 " 16 " ,. ,, 

Kokulu sabunlar 
Hasan Tuvalet·sa.bunlan küçük 

,, 
" " 

" " " 
" 

,, 
" " ,, ,, 

orta 
büyiiK 
Lüks küçük 

,, büyük 
Hasan Gliserin sabunu 

,, ,, ,, orta 
,, ,, ,, büyük 
" ,, ,, lüks 

Hasan Trbbt Sabunları 
,, Alaminum sabunlu]{ trufusu 

Hasan Diş Mamucu Dantos 20 

10 
,, ,, Suyu 30 

15 
,, ,, ,, orla 60 
,, ,, ,, büyiilC 100 

;: Hasan Diş Fırçalan gayet sert: ve Sıhhi 17 
35 " ,, ,, ,, " " ,, 26 

10 " " ,, " " " ,, 85 
,, " " " ,, 145 15 

20 " " " " " " " 60 
30 ,, " ,, ,, ,, ,, " 70 
20 " " ,, ,, " " ,, 95 

15 Saç suyu ve 
sabunları 

" 

Pudra ve sürmeler 
Hasan pudrası bdml~ için küçük 
kutu 

Saçlan umtır, l{epekleri ve miKroplan 
izale eder ve yumuşak tutar. Dökülmesini 

,, ,, ,, orta kutu 

" " " büyük kutu 
Hasan Tıraş pudrası erkekler için 

küçük kutu 
,, ,, ,, orta kutu 

30 
50 
75 

kat'iyyen meneder. 
Hasan Toz Şampuaru 

,, Likid Şampuanı . 
Hasan saç sabunu 

15 · ıru .. m; 
,, " ,, ~LLA 

25 Hasan Trihofil saç suyu 
" ,, ,, büyük kutu 

Hasan Tal1C çoculC puCirası: teneke 
40 Hasan saç ve elbise fırçılan çolt 

mükemmel 
Wtu 20 " ,. " 

,, .. 
• " " paiet 10 ,, 

" " ' " " ,, ,, pulram 500 gram kiıtu 40 
" " " ' 

,, 
" ,, Sürmesi siirmeClenliklde 25 ,, ,, 

" 
,, 

11 Siirme lükil s&ıme'Clenliltle büyült 40 " ,, .. ' " " j. 

10 
50 
50 
25 

125 

90 
125 
ııo 
150 
175 
225 

,, ,, ,, 
Hasan Bademya.ğr şişe 

"' ,, ,, orta 
" " " biiyült 250 gr. 
" " " &el IruçiilC 
" " " " büyüle 
Hasan Giliserin ufak şişe 

Hasan Balrkyağt 1/ 4 Kg. 
,, ,, 1/2 Kg. 

" " 1 Kg. 
., " 2 Kg. 

Glüten 
mamulatı 

Huan Gfilten Ek1meği 
,, ,, Gevreği 

,, Bademli Gülten EKmeği 
,, Gülten Makam86l 1/2 Kg. 
,, ,, Unu 1/2 Kg. 
,, ,, Şeehriyesi 1/2 Kg. 

Hasan Diyabetik Çikolatası 

" " " Kg. 
" ,, ŞelCeri 
,, ,, " 

Hasan Tuzsuz EKnıeeği 
,, Çavdar Ekmeği 
,, Berekfafst 1/2 Kg .. 

" ., Kilosu 
" " kutu 

50 Kg. 
100 Kg. 

so 
60 
BO 
~o 
60 
10 
~o 
60 

100 
175 

85 
60 
60 
60 
60 
60 
25 

450 
40 
70 
~o 

20 
125 
225 
30 

aşaratı ve fareleri 
öldüren 

Fayda Hasan 17 4 lifre 30 
,, " 1 /2 litre 50 
" " 1 litre 80 
,, ,, 6 litre 350 
,, ,, bftyül( mnliallJda safif kı1osu 70 
.. .Pcmpa 100 

" " " ii 60 
Far Hasan Fare zehir Macunu 25 

,, ,, ,, ,, Buğday 26 
Hasan Fare Zehirleri ikisi bir arada 40 

özlü hububat 
unları 

Hasan: Pirinç özil mıu 250 Gr. 25 
,, Buğday özü unu 250 Gr. 25 
,, Irmik özü unu 250 Gr. . 25 
,, Patates özü mıu 250 Gr. (ha.rot) 26 
,, Arpa özü unu 250 Gr. 2& 
,, Türlü özü unu 250 Gr. 25 
,, Mercimek özü unu 250 Gr. 25 
,, ~iye özü unu 250 Gr. 25 
,, B. mıBll" özü tmu 250 Gr. 

. :CKronftavur): !5 
,, ()l.v<Jar 6zü unu 250. Gr. il 
,, Badem özlü mıv 8'I 
,, Yulaf özUl mm U 
_ _Bad..., :va.y .. 1.1 8-IG _,__ ClRl .ı;I 

• özlü unları büyük 500 gr. .. 
f • 

Mu telif 
müstahzarat 

Hasan Granf.o ~zereatff 1' aaect 1CI 

" " " 8 il ımtaaı 541 
,, " • ı • ipekli ı• 
,, ,. 11 8,, • H 

Hasan Mafmu&ftar o <Hstile ı kg. 
Neslle !d 

Hasan maimukattar o öistile 2 1sg. 
~e d 

Hasan guoz f.oz1an lL 4 limonlu w 
me7,V&h tld 

Hasan~ fozlan 172 iod 
Hasan guoz tozlan l;tl J'fl 
Hasan karbonat paket I 
Hasan karbonatı 100 gram. ıd 
Hasan karbonatı 250 gram td 
Hasan karbonatı 500 gram sf 
Hasan karbonatı 1 Kg. (j 
Hasan kinin komprimeleri 0,25 ıd 
~ " ~ 100 
,, ., ,, ilOO 
,, ,, Tozu 1 Gr. 
,. .. ,. 10 Gr. 
,, " ,, 16 Gr. 
., " ,, 20 Gr. 

Hasan Naftalin 250 Gr. 
" ,, 500 Gr. 

" " l'K& 
,, Nanenıliu 
,, MeliBa nıhu 
,, Karlsbad t.oztı 

" .. .. 
" " ,. 
Hasan Setliç 
Huan Demirlıin'di 8zf1 
İİ&San fiemiihinci Bzii on. -
Hasan Demirhindi özü büyük 1' 
Hasan hasta derecesi gayet hassas 1 


