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New-vork Tlmes azetesı diyor ki: 

ketle biterse 
üşrnesi.nd n 

aWar~piillldbtiir. 

( ın~lllz - Alman 
dostıuou 

Vallaht z&yaıfttte 
gltt:I 

BerU.. 11 .(T.ı.we) - ı... 
dradald elgiti M. F• Hdt 
din lqllt• w•latr ..,.,._ 
.aipfet... • .... 

Gmael ---- - cWa olarak Prem .. <W At ı a elçi.,; 
lilina li'mif, Ahm•a elfiıiQde al
riifm'65 • 

-=-~ ....._,.... yakmamalıdır! 
lafblı W,.. YeriJİ--, ftlırin bil- s 1 
tün ... ilan .an~G#r. so - aç arı yanan iki kız kar:deş ::::.:..m:: =..,-;: matbaamıza şikiyet geldi 
.u edlhiütt1r. - (Yazısı 4 nca sayfada) 

Yapılan bu tecriihe ~ceain • -;;;;;;;:======::::!::::-----=-=:..::.::::.__ 
de J~ .......... :.,., G. 
..U.e ,afdanklalllftanll bir cllt· 
... bücp111111 her ....... kaı1ı· 
...... ,. ... pflaldirtmey·~~ 
old~ aalatılmlfbr. 

MondlJla ve 
Mu•ollnl 

Romadan: - Generaı KondUb 
~ aabalı Muldllni tar&fiaclaa b· 
bUI edilmif, " bir aaat kadar hu • 
sual auıette ıiiriitmütlerdir. 

1 
Pravda 

.Japort1ara ate• 
pQskQrQyor 
Muçuri Ye MoanJiataa 111111' 

claramma~ ............. p. 
ut.eli, J ....... rm MOIMOl •mQ'la-
rpu kendi camlanaa ..,....., ia

temeaini ldlahça ...... dır. 
Gazete ba lamaatald JUlllU fil 
tekilde deftm e~: 

Bulgar kralı 
Bütün siyasal partileri 

Japon mill-"mıinm ilhak ar
Z11111 hudutamdar. Bu her liin da .. 

Dedeleri iPnt/e y alauli hlllllll..,.. ha fula blarak ı&illmektedir. 
i~ Alıiwın.7'Jll11 tıJ'hlı gallflıril..,.. BunuDla beraber artık hududu a • 
.)'CICCri .olan Eniil Y GRinp ..,. 1&11 eaiali7,enlerin (ilham edenle • 
~ "lii ICNI,. #ilmimle rin)' batı.nm kapya çarpmalan 

(Yauı iliint:i M7ff""") mümkündür. 

kaldırdı Dünya durmadaıi 
tWdaki ~:;::; =:!ı:~i NoYotti ıueteıi Sofyadan aldılJ ata· d e p ren 

1
• yor ' 

Sofp, 7 - Kral S.ria bir emirname ile Balıariatancl. bütiia ai.; • 

yUal fırkaları JijYetmiftir. Emirname bu'"8 resmi ı•zetelerde netre- y· b. . 
dilmiı, Ye meript mevldine tirmiı~r. . . . .. ıne ınlerce adam . karın"•lar 

a. emirDameJe nuaran Bulpnatanda bıçbır aıyuı f&rka ve •b• ·ıd• b ..,, ...U 
yete tepkJriil ecfemiyecek, ıiyui pyeler için hiçbir topfpb Jal>lla· gı 1 ezı 1 ve ogulup öldü 
~· <Yazısı 2 ncı 'sayfada) 

Kazanan numaraiar 11 incide 



2 HABER - Akşam Postası 

He beş seferi ·felaketle biterse 
Musolininin düşmesinden Dünya durm an 

depreniyor! endişe edilir · 
Bu sabah gelen ''Nevyork Tay. 

mis,, gazetesi batmakaleler nüs
hasında Clarence Streit modem 
silahlan olan İtalyanların Habe
§istanda karıılaıacğı vaziyetten 
bahsetmekte ve bir Jtalyan - Ha
be, harbinden A vrupanın nelerle 
karıılaıabileceği hakkında söyle
nenleri, Cenevreden yazdığı bir 

binlerce 
gibi ezildi ve 

"Yerli harbinde geniı tecrübesi göre hareket edilmeıini emret • y• 
olan İngilizler, ve Fası yirıni SC· miıtir. ıne adam karıncalar 

boğulup öldü nedenberi yatııtırmakla uiraıan Habeşlstanda harp 
Fransızlar, Habeıistanı almanm havası esiyor 

makalede anlamaktadır: 

Amerikalı muharrir diyor ki: 
"Belli baılı Habeı güçlükleri ve 

'Avrupayı ilgileyen tehlikeler var ... 
Konut tuğum ltalyanlar, modem 
sillhlann, bilhusa tayyarelerin, 
tankların ve ağır topların yalnız 
kendilerinde bulunuıuna ıüvene· , 
rek muvaffakiyetlerini bununla 
elde ed~eklerini ıöylüyorlar. Hal. 
buki ben, Rif seferi eanaaıncla tam 
altı ay Fransız ordusuyla beraber 
bulundum. Fransızlarda, Fasli 
yerliler üzerinde ayni üstünlüğü 
iddia ediyorlardı. 

güçlük!erinin çok büyük oldukla
rını görüyorlar ... Muıolini harbe 
baıvururaa, çiğneyebileceğinden 
daha büyük bir parçayı ısırmağa 
aevkedilmit olacağından endiıefe. 
niyorlar. 

"Asıl endiıe ediln nokta, Mu· 
solini'nin uzun ve mııarafh bir iıe 
girmit olacağıdır. Bir defa da ıir· 
di mi, itibarı, onu, ya zafere, ya. 
hut f elikete kadar devama mec;.. 
bur edecektir ... 

"l9te lngiliz ve Fransız, bir 
Habe§ seferinin İtalyayı hem ıüel 
(askeri), hem finanıal (mali) ba
kımdan bu sebepler dolayısile za· 
yıflatacajından ve hele aavaı fe· 
laketle biterse, ltalyada ıiyasal 

bir ayaklanmaya meydan verebi. 
leceğinden ve Musolini'nin düte· 
ceğinden korkmaktadırlar· Böyle 
bir halin, Almanyayı Avusturya. 
da bir hük6met darbesi yapmak 
tehlikesine atacağını ve neticede 
Avrupa sülhü için heaapsız aki
betler batıöıterebileceğini ıöylü-. 

yorlar ... ,, 

ıtalyan konsolo· 
una t:aarruz 

Londra, 10 - Adisababa valiıi 
lngiliz gazetecilerini kabul ede • 
rek §U ıözleTi söylemiıtir: 

"- İtalyanların hücumunu her 

an bekliyoruz. Yurdumuzu, istik· 
lalimizi, !eref ve namusumuzu ka· 
nımızm ! on damlasın~ k21.:l:ır 

korumağa karar verdik. Toprak· 
larımızın üstünde bir tek Habeşli 
kalıncaya kadar çarpıJacağız. Al· 

dığımız son haberlere göre ltal • 
yanlar bütün hudud boyuna ve 
hudud gerlierine Hker ve süel 
vaaıtalar çıkmaktadırlar. Bunun 

üzerine biz de lazıht gelen hazır • 
hklara batladık. 

Bütün Habetiıtanda bir harb 

kokuıu duyulmaktadır. Yabancı 

müeueseler kredi ile muameleyi 
kestiklerinden alıt verit dunnuı· 
tur. 

D'Anonclonun 
beyannamesi 

Roma, 10 -
tairi Danunçiyo 

Methur ltalyan 
A.frikaya ıiden 

askerlere hitaben neşretmiı oldu· 
ğu bir beyannamede: 

Şanghay, 10 (A.A.) - Şang- ı 
hayın 200 mil doğuıunda Yuau· 
buğ'da bir deprem (zelzele) ol
muıtur. 10.000 kişinin öldüğü 
söylenmektedir. 

Sularda bastı 
Hankov, 10 - Yedi eyaletin 

süel (askeri) kuvvetleri Yang -
T se nehri bentl~rin:n sağlamlat tı· 
rılmaıı için çalııtırılmaktadır. Bu 

bentlerde ıimdiden açılan yarık • 
lardan sular fıtkırmaktadr. Bin · 
lerce kiti damlara çıkmak ve a ~ 

ğaçlara tırmanmak suretiyle kur -
tulabilmi§lerdir. Şaıi bölgesi ıim
di büyük bir göl halindedir. Ge. 
rek bu tehrin, gerek Şanate ve 
Kiukianı ıehirlerinin ıokakları 
ıular altında kalmııtır. 

ırakta isyan 
Irakta vergilerin yükaekliği yü. 

zünden isyan etmit olan on bin 
kadar köylü henüz ıilahlannı t~ 
lim etmedikleri gibi hükUmet mu· 
kabil tedbirler alıncıya kadar da 
Süleymaniyeyi ele geçirmiılerdir. 

Resmi tebliğler, her ne kadar 

isyanın bastırıldığını bildiriyorlar
sa da Irak tayyareleri a:si karar· 
gahları üzerinde yeniden uçuş· 
Jar yapmakta ve bombalar atmak· 
tadır. 

Bağdat divanıharbi birçok i· 
dam kararları vermiştir· Bu me· 
yanda saylav Abdulgani Hamdi
nin idam edildiği bildirilmekte
dir. 

Bo§ulanlar 
3000 kişi 

Hankow, 11 - Sarı Nehir Ho· 
nanın §İmalinde birçok ,ehirle • 
ri ve köyleri bumıf lır. Bir köy 
halkının üçte ikisi ölmüıtür. 
Ağaçlara ve damlara 11ğınan 

binlerce kiti kurtarılmııtır. Bir 
~ok mıntaka!arda ıenit göller ha· 
ıd olmuıtur. Suların üstünde yüz • 
lerce ceaet J.Üzüyor. Ölülerin mik• 
tarı 3000 sanılıyor. 

Nevyork, 11 - Nevyorli vila • 
yetinde nehirlerin tatmaaı yüzün • 
den otuz altı kiti ölmüttül'. Zarar
lar yirmi beş milyon dolan geç • 
mittir. Sular alça1mıya baılamı!-
tır. 

.. 

Habe§İstandaki ıerait aıağı yu. 
karı aynidir. Fakat ltalyanlara 
'daha az fırsat verecek mahiyette· 
'dir. Çünkü ltalyanın, nıüştemleke 
harbi usulünde daha az teerübeıi 
vardrr· Serveti daha azdır. Ve 
üssünden çok uzaktan hareklt 
yapmaktadır. ff•\>'etiıtan, Rif'e 
nisbetle daha büyUk, daha çok nü· 
fuslu, daha zengin ve politika ha· 
kımmdan daha iyi tqkilatlandı· 
rılmı§hr. 

Roma, 11 _ Resmi bir ltalyan "Siz zafere doğru ıidiyorıu • 
nuz .. Afrikada ölenler ltalyada e· 

tebliğine göre Ha bet iıtanda iki 

Almanyada Yahudi alehtarlığı 

Emil Y anings'i çalışmak-İklimi, dağhli oluıu ve buna 
benzer diğer ta.bii mUdafaa yolla· 
rı dv.hn kuvvetlidir. 

J 11 ' 

Modern silihlann Rir de F ran· 
sı zlnrn ltat'f bir yardımı dokunma
dı. Sonunda, piyadenin çokluiiuy
la kazandılar. Fakat ağır telefat 
vermek suretile ... Bu telef at hazan 
büyük harptekiler kadar çok olu. 
yordu. Ve Fransızlar, bir Rifliye 
kar§ı hemen on kişi koyuyorla~dı. 

Rif hadiseıi; ltalyaya 400 ya· 
hut 500 bin asker lazım olacağım 
ve Habe~istanı fethetmelc için de 
birkaç sene gerekeceğini hatırla
•.abilir ... 

yeni hadise daha olmuıtur: 

Ha.rrardaki ltalya.n konsolosu 

altı temmuz sabahı otomobille 
Liredana'ya giderken yolda bir 
Habeı zabitiyle Habeş askerleri • 
ne rastlamı~, Habeşliler İtalyan 
konaoloıuna küfretmitler ve dur -
durmağa çalıtmışlardır. 

Öğleden sonra Harrar konao • 
losluğuna mensup yerli ahaliden 
bir ltalyan askeri vazifesine gi • 
derken içlerinde asker ve bele • 
diye zabıataı memuru bulunan 
yirmi kadar Habeıli tarafından 

t#lfa tutulmuı, sopalarla üzerine 
hücum edilmi§tir. 

Modern silahlar, med~nt bir Adisababad!ki latlyan elçisi 
memlekette medent bir düımana hadiseleri Habet hükUmeti nez • 
karşı kullanılmak üzere ilerletil- dinde ıiddetle protesto etmiıtir. 
mittir. Yoksa gayri medeni bir 
yerde zeki yerlilere kar11 değil. .. . uıtalya hava kUV• 

Modern ıili.hlar, - ıerek ıehir· vetlerlne gOven-
lerde, g~tek ordu halinde olıun- mesın ••• ,, 

kütlelerle insanlara kartı yapıl- Habeı imparatorunun ıüel (aı· 
mı~tır· Ve her ne çeıit olursa ol- keri) müıaviri lıveçli general 
sun bÜyük hedefler için yapılmıt· Virain bir gazeteciye İtalyan • 
t "' Habeı harbi etr:afında fU ıözleri ır. 

k söylemittir: 
Fransızların Fasta lia:-ıılaıtı -

ları güçlük, öyle ateı açılacak, "- Habeı hava kuvvetleri, Av· 
bombatdn~an edilecek gibi bir rupa devletlCTininki derecesinde 

kuvetli değildir. Fakat esasen Ha· 
yer olmayışındaydı. Ne tehirler, 

be§istanda hava hücumları karşı· 
ne d~miryolları, ne fabrikalar, ne 

yollar, ne levazimat depoları, ne 
ordular görünüyordu ... ,, 

Böyle hallerde, elde edilen ne
ticeye nisbetle çok fazla mühim -

mat masrafı olacağını yazan A -
merikalı muharrir, meseli. tay -
yarlerin artık iatilqaf, münakalat 
ve yarahları tatımak gibi itler İ· 
çin kullanıldığ,nı anlatarak ıözü· 
ne şöyle devam ediyor: 

"Y crtiyi y~nmek için en maı · 
rafsız yol, onun har'b'ettiği usulde 
l\vrupalılar, Rifliler ve · Halleıler 
gibi döğütÇü ve ıili.hlı yerlileri, 
modern 3ilahlarla değil, ancak sa
yı itibariyle a§ağıd, bırakmak su· 
retiyle yenebilirler. 

sında sarsılacak, ve ziyana uğra • 
yack bü)iik binalar, fabrikalar, 
cephane depoları filan yoktur. 

İtalya hükumeti hava kuvvetle • 
rine güveniyorsa aldanıyor, Ha -
betiıtanda bunların elde edece· 
ği muvaffakıyetler, yapılan 

masrafa bile değmiyecektir. 

ıt:aiyaya şlmdillk 
400000 kişi ıazım 

Londra, 10 - Deyli Telgraf ga· 
zeteıinin yazdıima ıöre ltalyanın 

doğu Afrika kuvvetleri kumanda· 
nı Habeşistana taarruz etmek için 

400.000 kitilik bir kuvvete lü • 
zum olduğunu bildirmiş , Musoli • 
ni de bunu kabul ederek buna 

hediyen yaıayacaklardır.,, demit· 
tir. 

..Japon a ı karı -
• mıyacalt ta m yor ! . 

Tokyo, 10 (A.A.) - Japon 
imparatorunun, bir ltalyan - Ha • 

beı harbinin önüne geçmek üzere 
gayri resmi teıebbüslerde buluna
cağı hakkındaki haberler yalan -

!anmaktadır. İmparatorun arsı • 
ulusal siyasa meselelerine hiç bir 
zaman karışmadtğı hatırlatılmak· 
tadır· 

Habeşistandakl 
lnglliz 'tabası 

Berlin, 11 (T clsizle) - Lon
dradan gelen son haberlere göre, 

Berlin 10 - Son günlerde Al· 
manyada Yahudilere karıı düt • 
manlık çok artm11tır. Bir çok te-
hirlerde nümayiıler yapılmıt bir 
çok Yahudi mağazalarının camla 
rı kıulmııtır. iyi haber alan kay
naklardan öğrenildiğine göre hü-

ikinci emirname Kültür BaJ<an• 
hima ait olacaktır. Müeaaelerde, 
ıinema ve tiyatrolarda çalıpn ar· 
tistler araaında tasfiyeler yapıla -
cak bu meyanda Emil Yanmgı ÇA· 

1ıf111aktan menedilecektir. 

• • • 
Emil Yaningı uzun zaman'drr 

film yapmıyordu. Son zamanlarda 
tekrar ıinemaya baılamıı ve Pnıı 
ya kralı Fredrikin hayatma dair 
bir filmde rol almıftı. Resmimiz 
onu bu rolde gösteriyor. 

kumet memurları araaında yeni -
den bir tasfiye yapılması için e • 
mimameJer çrkarılac&ktır. ilk e • 
mirname yabancı memleketlerclc
ki elçilik ve konsoloıluklarda ça
hıan memurların tasfiyesine ait • 
tir. İngiliz hükumeti Habeıistandaki 

~giliz~buaı~~romun~hı~~----------------Ş-a_h_n_a_m_a_n_l_n __ 

li olduğunu bildirere~. Hab~!~S- Bayan Pilsudski Türkçesi 

Filmin adı "iki kral,,dır. 

tandan ayrılmak emrını verm1ttır. Kazan Devlet üniversitesi kü • 

Habeaıer·ın yeni Bir kaç gün evvel ,eh. rimize. 
..,,, tüphanesinde lran §airi Firdevıi • 

bir te•ebbÜSÜ geldiği ya:r;ılan bayan Pılsudıkı 
'#' nin eseri olan p.hnamenin iki cild 

dün Recele Carol vapuriyle Kös • 
Berlin, 11 (Telsizle) - Habeş Türkre tercümesi bulunmuştur. tenceye hareket etmiıtir. ~ 

hükumeti bugün Fransa, Amerika, Bu eserler gayet güzel bir yazı 
Belçika, Çekoslovakya, lsveç ve Köstencede Varıovaya gidecek 

P 1 d k . h · · d ile kalın ki.ğıd üzerine yazılmış· Danimarka elçilerine bir nota ve- olan bayan i su ı ı ,e rımız e 
rerek, ltalyan - Habeı ihtilafını Lehistan sefarethanesinde dört tır. 
tetkik eden komisyonun dağılma: gün kalmıt ve hiç kimse ile görü§· Birinci cildin ilk .a.yıfasmda 

sı üzerine duromun çok tehlikeli memiıtir. fU yazı vardır: 
bir ıekil aldığını anlatarak, bu fır. Dün kendisi sefaret erkanı ta • "Firdev.~inin şehnamesinin türkçc 
sattan istifade ile ltalyanın ifi K d' · tercu··mesı'dı'r. Sultan Beyazıt irin ya • rafından uğurlanmıttır. en ısı • ,. 
kuvvetle halletmeie hazırlandığı· zılmııtır ve tercüme Şeklp Ali pa§a • 
nl bı'ldı'rmı··, sava~ın önünü almak le görüımek isteyen gazetecileri 

Y l' şanın nezareti altında yapılmııtır.,. 
için bu devletlerin müdahalsini is- katiyen kabul etmemiftir. Bu hu· 

Mütehaaııaların söylediklerine 
temiıtir. ıusta Lehistan maslahatgüzarı 

ld ıöre bu tercüme Bursalı bir Türk 
Uluslar kurumun- Dubiç bayanın rahataız o uğunu, 

h 
'

airi tarafından yapılmııtır ve 14-
dan yeni umudlar lıtanbula sırf istira at etmek 

Paris, ıı (Telsizle) - İtalyan maksadiyle geldiğini söylemittir . 

· Habet ihtilafını tetkik eden ko
misyonun dağılması üzerine Fran- Halkevl temsil şubesi 
sız mahafili ihtilafın muslihane imtihanları 
bir şekilde halli için tedbirler al· 
mak lüzumunu ileri sürmele baı
lamı~lardır· 

Halkevi temsil tubeai için alı • 
nacak olan 19 bay ve bayanın 

ımanç (imtihan) ları dün Alay• 
kötkünde yapdmııtır. Taliplerin 

üncü yüz yılda yaşamıı olan bu 
ıair "Uzun Firdevai,, müstc'ar a• 

dım kullanmııtır. 

Ahmed, M. Kemal bulunmuılar .. 

dır. 

Kazanlara evvelce de yazıldıiı 

gibi 5 • 35 lira ara11nda yol parası 
Birçok Franıız gazeteleri vakit 

geçirmeksizin Uluslar Kurumu 
konseyinin fevkalade toplantıya 
çağırılmaıını istiyorlar. 

mikt?.,.J yirmi be§ kişiydi. Sonunç• verilecektir, Kimlerin kazandığı 
ta Celal Tahıin, Vasfi Rıza, Refik henüz belli dejildir. 



11 TEMMUZ - 1935 
RABER-Alişam Po!ıldl , 

{Bie ~:. 
Habeşleri korumak 

istiyenlerin de inhisarlarm 
yıldönümü 

maksatları 18 Temmuzda yerll-

İnSanhğa hizmet değildir! m~~~Iu~:~ı:ı1:!~de 
Yalınayaklariyle, kabak kafa- Sarı empiryaliıt Japonlar da Cümhuriyetin kurulmasından 

lariyle kara derili adamlar, bugün fazla beklemeyi lüzumsuz ve za · iki yıl sonra, yani 925 yılında Jru· 
kendilerini yemek için Afrikaya rarh buldular. Bir iki sene olu - lurmuş olan tekiller (inhisarlar) 
ordu ,ordu gelen derileri beyaz a- yor ki bir hamlede Çin denizini idaresinin bu yıl onun~u yıldönü • 
damlara karşı yalçın yurtlarını ko- aıarak karşı yakaya geçtiler. müdür. rumağa hazırlanıyorlar. Sarı Çini kızıl kana boyaya • Bu idarelerin ilk defa Tütün in· 

Dünyada milyonlarca, hayır, rak Mançuriyi Çin setlerine ka - hbarı şeklinde kuruluşu, fevkala
ınilyarlarca bulunan coğrafya ki- dar zaptettiler. de bir §ekilde, yedinci yerli mal -
tapları yenile§mek üzeredir· Bugün Mançuride yeti§tirilen lar sergisinde kutlulanacaktır. Te. 

Yakında Afrika haritalarında, uçsuz bucaksız pamuk · tarlaları - 1 kitler idaresi bu kutlulayış için 
dört bir yanı sulu boya nar resim· nın hepsi Japon fabrikatörleri he - halka bazı ıürprizler de hazırla -
Ieri pembeliğinde bir renkle boya- ıabma işlemektedir· mışhr. Bu sürprizlerin başında ser 
nan Habetistan kızararak kan ren Geriye bir tlalya kalmıştı. Ital- ··nin açılııı günü yalnız sergide 
gini alacak, sonra kimbilir? belki yanın beceriksiz diplomatları pa- ve sonra bütün memlekette satışa 
hasta bir sarı , veya başka bir ren· muğun kıymetini !akdir ~t~eler bi- çıkarılacak olan "Bozkurt,, siga· 
ge boyanacak. le, onu elde edebılmek ıçın hare- raları gelmektedir. Bu sigara fev· 

Şimdiye kadar Avrupanın üç kete geçemediklerinden dolayı u- kalade iyi harmandan yapılması. 
ınisli büyüklüğünde olduğu halde mumi harp sonunda bu diyarlar- na rağmen kalın yenice 
yalnız Habeşistanh Liberya gibi dan hiçbirine elatamamışlar, sip· fiyatına aatıla; ... ~~tır.. Şim -
iki müstakil devletin bulunduğu sivri ortada kalmışlardı. diden hazırlanan sigara pa. 
koca Afrikada bundan sonra bir ltalyada büyük iplik ve pamuk ketlerinin üzerinde filırtıhklı 
tek müstakil devlet, Liberya cüm- kumaşlar dokuyacak fabrikalar i~i kurt bulunınaktatır. in -
huriyeti yalnız kalacak. vardır. hısarlar idaresi bundan başka 18 

Acaba son senelerde Avrupalı Buna mukabil ne men:ıleketin - Temmuzda yeni bazı içkileri daha 
bir ülkenin •iddetJe iıtafnnı ka· de, ne de müGtemlekelerınde pa - s~gideki büyük . d s • pavıyonun a mey 

bartan Habeşistanda ne vardır? muk ye,tıımez. Dokuyacağı pamu - dana çıkaracakt Avrupalılar bunların kızlarına, ka· ğu ecnebi memlektlerden satın al- ır. n!arına mı göz koydular? Bunları mak mecburiyetindedir. Jş isteyenler 
alıİ> birer Jozefin Baker mi yetiş- Bu suretle pahalıya mal olan Türkofise on be§ memur alma-
tirecekler? kumaşları, ve iplikleri pazarlarda cağı haberi üzerine yalnız lstan-

Esnafa 
verilen 
mühlet 

B~ledlyeye yazılma 
müddeti . ay sonuna 

bırakıldı 
i.snafın belediye müstahde · 
be

. mın 

şu sıne yazılmaları için verilen 
mühlet son defa olmak üzere bu a· 
yın sonuna kadar uzatılmıştır. 

Lokanta, gazino, kahve gibi yer
lere ait fiyat listelerinin de taı _ 
diki mühleti gene Temmuz ıonu -
na kadar uzatılmı§tır. 

Esnaftan bazılarının belediye 
sihhi he)•etince muayenelerine lü
zum gösterildiği için bunlar her • 
gün sihhi heyete gönderilmekte • 
dir. Muayene edilen, garsonlar, 
lokantacılar, ahçrlar, otel hademe· 
si gibi halkla yakından temas e • 

denlerdir. 
Diğer esnaf, belediye doli • 

torları tarafından muayene edil • 
mektedirler. Dört temmuz alqa • 
mına kadar belediye müstahdemin 
§uheıine 2000 lokantacı, 400 ayak 
kabıcı, 500 sütçü, 600 ekmek ya• 
pıcııı, 800 fmncı, 2200 bakka1, 
2000 kahveci, 950 şekerci, 650 gar 
son, 418 bahçıvan yazılmıştır. 

Birçok esnaf henüz kayıtlarım 
yaptırmamıştır. Bir kısım emafm 
muameleleri de henüz cemiyetle • 
rindedir. Hayır ! lngiltere, Amerika, ve Japonya i- buldan yetmit bet kişi müracaat 

le rekabet edemiyor. Halbuki Ha· etmiştir. 
beşistanı eline alacak olursa bu ================= ----:------------Eu a clamlar çok zengin de, küp 

ki.:p altınları mı onları çekiyor? takdirde işi çok kolaylaşacaktır. tana gönderirler. • Gazeteciler 
PC\yır ! 

• t-•-. ' •nri...t~nrl~ h1r oetrnl 
nı rr \ k"?~fecl 1 lc1i? 

Burada dünyanın en ucuz ve en Ne de menfaatlerı uğrunda 
""'b. ~lıfkan ...... ı..ı,,p...Jen bolİ,..ı,,ı..-,_ milyo~larca Çinliyi tavuk boğaz - k u 1 Ü b Ü yapılıyor 

lacak, ve lien<li malı olan tarla- far gıbı boğazlamalda tereddüt et_ 
larda bunları istediği kadar çalış- miyen Japonlar kasa ve cephane Evvelce kurulması kararlattxrı • Hayır! 

. Hayrr ! Hayır! Hayır! Bunların 
h·-, .. o.rı de:'Jil. iş. bambaşkadır. 

Dugün abeşistanın başına in • 
rnek için hazırlanan felaketin ıe • 
b h' e 1 ne o, ne şu; ne de budur ..• 
Habe~is\amn felaketini doğura · 
ca!t: sebep pamuk tarlalandır. 

Kara derili adamların kara top· 
t t 1darı d1şlarından daha ak, .uzun 
U:<:l~n lifH, par1ak parlak, güneş 
kc!:ulu, kocaman kocaman nefis 
Pamuklar yetiştirir· 

işte dışları ak, içleri kara in
~an!arın dı§ları kara, ve içleri ak 
ınsanlara saldırıtlarının sebebi 
hudur. " 

Habeş işiyle alakadar devlet-

leri sıralıyalım: 
İtalya, lngiltere, Amerika, Ja

Ponya •• 

tırarak, istediği ucuzluk ve bolluk- a~barlarınt hak vo adalet maske- lan Balln kulübü için dün bir top
ta pamuk elde edecek ve !tal· sı altında bu zavallı millete açar- lantı yapılmıı, toplanııta Türk 
yan kumaıları rakip d~vlet ku· lar. ve yabancı gazeteciler bulunmuı-

• J h h ·· .. Zavallı Hah .. ı·ı ' s· t: •• lardrr. Kulübün onur ba•kanl ... -maılarıy e ra at ra at boy olçuıe- e, 1 er • ız uugun > ıgı 
b·ı kt' . bu devletlerin aralarında oyna- na (fahri reisliğine) İçişler Ba .. 

ı ece ır d ki k S .. k ·· K Fransa, Almanya, Beiçika gİ· ' arı kara kabuklu bir futbol danı - ~ ru aya ve baıkanlığına 
bi diğer hükümetlerin ltalyaya topundan baıka bir ıey değilsiniz. ~ Falıh Rıfkı Ata.y seçilmiıler -

Bug·· 1 d b" • . . b" b dır. 
karşı Habeşistan itinde cephe al- un on ar an ırı sızı ır aı -

d 1 
kasına kar•ı koruyo b Kulüp binasmm Bey. og"lun'.ıa 

mamalarına sebep e bu devlet er- ".t rsa, unun se- a bebi ba•kasrna yedı' k ve seçilmesine karar verı'lmı'•tı'r. Cu _ 
de pamuk ihracat sanayiinin iler- :r rmeme -s lememiı ve ökonomi sahalarında kendisine saklamaktır. marteıi günü tekrar yapılacak top 
esaslı bi, yer almamı§ olmasıdır. Ve siz ayaklarınıza giyeceğiniz lantıda kulübün yasası konll§Ula -

kk b 1 
· caktrr. ' 

Yoksa eğer, mesela, Fransada pa· aya . a . 1 armızı, evınize ıataı-
muk i§lerinde İngiliz, Amerikan, ~ak ıstıyenlere .k~rşı koyacak si- -<>-
Japon kuma§ ve bezleriyle reka· lilılarınız~ ~e~dınız yapmadan, Tramvay sosyetesi 
bet edecek pamuk işleri endüstrisi memle~etınızı baştan a.şağı kaplı- bozuk ray ve makas-
olsaydı o da bu iş karşısında ltal· yan mısyoner mekteple~ini kapa- ları yapmıyor? 
yaya karşı çoktan cephe tutar- tıp ç.o~uklarınıza e:nebı kültürü, Belediye, tramvay sosyetesine 
dı ~evgısı ve korkakhgı aşıhyan pa- yeniden t hl' t • 1 h f f ' e ıga yapmış, en kısa 

Başta lngiltere olmak üzere pas arı a 1 - m3 nen - ateşte bir zaman içinde biitün bozuk 

A 
'k J t l ld kızartıp yemeden ke d' b ı· ... · k l ray mrı a ve aponya ta yan sa· ı- . · n ı en ıgı - ve ma as arın yaptırılmasıni b"I 

k H b 
· dd mze kavuşmadan Av ı A d' · · 

1 

• rışına arşı a eşıstana ma e- . · rupa ı, - ırmıştır. Tramvay sosyetesi bun-

Yalovanın 
Planı için 

Fransız · mütehassısı 
takrar şehrimize . 

çağrılacak 
Y~lovanın modern (asri) bir su 

!ehrı olması için bir rapor ve pro
Je hazırlıyan Fransız uzmanı (mü
tehassısı) Hanri Prust'ün tekrar 
memleketimize çağrılmasına ka _ 
rar verilmiıtir. 

Hanri Prust'ün Yalovada yap • 
tığı incelemeler (tetkikler) so -

nunda hazırladığı rapor ve ipti • 
dai proje üzerine pdlrd i i i iiddd 

kanlığınca incelemeler yapılmı~ -
trr, Bakanlık ayni uzmanın get' . 
·ı ~-

tı erek anasal projeyi haznlama • 
sına karar vermiştiı-. 

Hanri Pruıt Eylülde şehrimize 
felecek ve projeyi burada hazır. 
:~caktrr. Bu proje ayni zaman • 
~ und~n evvel yapılan proje .. 

nın tatb,ıkatına dair olacaktır. 

• Yalovada eski dört daire oteli. 
n~~ yıkılmauıı bitmit ve yeni bü
yük otelin burada yapılmasına 
ba!lanmıttır. Şimdi otelin temel
len atı~maktadır. Bu otel ancak 
gelecek yıl bitecektir . . 
Ticaret Odası Mec

lisinin toplantısı 
Tecim (Ticaret) Odası meclisi 

dün toplanmıftır. Oda kaydiyele

rinin toplanmasının cezasız olaralC 

talisili müddeti üç ay daha uzabl

mıtlır· ı 

.. Bir ti~r~th"ane, tenzila.tl; .satış 
muıaadesının müddetini geçirdi"'i 
• • .d g 
ıçın ı are heyetince cezalandırıl-
mıttı. O da meclis\ bu kararı tas
dik etmittir. 

-
--o-

Maçka Tramvay 
hattı uzatıldı 

Maçkapalauıın önüden Silan • 
haneye kadar olan tramvay hat • 

tmm yap111 bitmİf, dünden itiba • 

ren tramvay itlemeye batlamıt 4 

tır. ' 

--o-

Hem kel, hem fodul! ' 
Birçok dolandırıcılıklardan suç· 

lu lhaan, poliı memurları taraf m. 
dan yakalanmış, ikinci şubeye g~ 

tirilmiştir. Ihsan ıubede memur

lara rüşvet teklif etmİ§, bu yüz

den de hakkında zabıt tutulmut· 
tur. 

Dil<ka~ ederseniz bunların hep· 
•inin ökonomik sahada pamuğa 
çok geni§ yer vermiş olduklarım 
görürsünüz. lngiltere, Amerika. 
İtalya, ve Japonya pamuklu ku· 
ınaşları dünya piyasalarında bir· -
birleriyle çarpışıyorlar. 

ten, ve manen yardım edecekler- nıerıkah, v.e Asyalı aç milletlere ları yapmazsa beled'ıye 
k k d l 

yaptıra-

dir· Haydi işin daha açık tarafını arşı en 1 ya çın memleketinizi caktır. 
oöyliyelim: koruyacak kadar kuvvetlenmeden Yan ~cinin 

fngiltere, Amerika, ve Japonya. ayaktan ayağa yuvarlanan bir ka- Ç h 1 
da.büyük pamuk tüccarları ve fa),. ra top, yemek için paylaıılamı an al; pa . a ılaştı marifeti 

Amerikalı kapitalistler bu işin 
karını ilk önce anladılar. Bunun 
Üzerine hayvanlardan daha mu
kavim ve ucuz olan zenci esirler 
•atın alarak büyük pamuk tarlala
rı Yetiıtirmeğe baıladılar. 
. Kara derili esirlerin 11rtların· 
da şaklıyan çifte örülü kamçıların 
akıttığı kanlar ahın oldu· 

Bu ite yatırılan kapitallar akıl
hırı durduran karlar bıraktı. Ve 
t"' uccarlar zengin oldular. 

.. Bu hadise lngilterenin de gö -
~nden kaçmadı. Bütün kuvvet -
lerini bu noktaya topladılar. U • 
lrıunıt harp bunlara da Mısır ve 
Sudanda binlerce kilometre rnu • 
~abbaı pamuk tarlaları kazandır ·} 

ı. 

b
. k b k 1 y Çay f ıatları bırden kilo ba•ına M h k 

uruş yükselmi•tir. Tüccarla- · a 
1 

rı.kato"rlerı· du"nya pı'yasalarını a- ır ara öre 0 maldan kurtula· 25 k ".t e§ ur yan esicilerden H kk 
rın iddiasına göre bunun sebebi - b' . k e ınm raıarında. paylaımış, rahat rahat mıyacaksınız. ' tramvayda hır yolcunun cak t " . 

P

ara kazanırlarken, aralarına ltal- Murat SERT h' d ıç ce 
101 

eserek 300 lirasını al· şe ır e çay stoku kalmamasıdır. k k 

yanları da almak, bu suretle karla- ;;:~;;:;~=:::~==~===~~~~~~~~;;;~:m;ış~,~a~ç~a;r;en~y:a~k:a~ln~m~ıs~~ t:ır~·--

:;~~::.;:~:~;.Iı:~;:l::~:.ınt r~:· ş ~ H R i}~ ·- D i R D L ER İ-
devletler kapitalistlerinin biribir . .!.: = ~ 
teriyle uyuşamamalarıdır. s it h t • Yokıa bana inanın! Ne lngil- ll ana me te Jgv renç bı•r 

·) 
tere hükU.ıneti bir nıilyon kara de-·ı· d ··1 k . d'y M lt .. Sıultd:ınahmhaettek·i·1Tapu dairesinde işleri olanlar, son 
rı 1 a am o ece mıf, ı e, a a- ta gun er e mmu edilemiyecek d d . k" 
da yatan bir tek harp gemtsine de- berbat ~ir manzara ile karşılaşmak~~~~~a:. çır ın Ye 

mir aldırır. Hapıshane abd~sthanesinin suları duvardan ak -
. Ne insaniyetperver( !) ' Ameri- md ak~ v~ Tapu .daıresinin yanından yaya kldırıma ka

kablar derileri siyah diye kendi ar sımsıyah, pıs ve berbat bir göl teşkil etmektedir 
memleketlerinde ate~te yakarak Bu sıca~ havalard~ fena halde kokan bu pislik gölU 
linç ettikleri kimselere yardım ol- hem gelıp ~!!çe~l.erı fevkalade rahatsız etmekt<', hem 

de Tapu daıresının o tarafa rastlıyan k 1 d 1 
eun diye tayyarecilerini Habetis- oturulmaz bir hale sokmaktadır. · a em 

0 
a arını 

manzara 
Sultanahmet İneyda . . 

resmi müessese arasın:ı :•hı umumi bir yerde, iki 
çilrnesi "al ·ı ka a u berbat halin önüne ge • 

• u ybetm d tir Jkı· ı ğ e en yapılması gereken bir iş • 
• a amcının bi ·· .. kin manza k r gunde duzeltebileceği bu çir • 

ra arşısında bel d' miyor anlayamıyoruz. e ıye neden harekete geç • 

tşin ga 'b' b rı ı u dayanıl h . · de beled' . • maz adıseyi Tapu dairesinin 
ıyeye şikayet t · ı ~ hata ald e mış o dugu halde belediyenin 
ırmamakta devam etmesidir. ~ 
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Ekmek hakkında 
~~~~~~~~~~-...... 

Her kafadan başka 
bir ses çıkıqor! 

italya ve 
Avusturya 
hanedanları 

Fransanın yeni 
harp tahsisatı 

' Birbirine bağlanıyor Hava kuvvetine en bilyük yer ayrılıyor 
Bir Franıız gazetesinin Roma Paris (Huıuıi) - Fransa, bu • rilmiıtir. 

Yalnız şu sesi çıkaranlar hakh: 
" ekmek narhı pahahdır! ,, 

aylarına (muhabirine) atfen verdi günkü harp tahsisatı üzerine 42,280,000 İngiliz liraıı tutan bu 

Ura:yın (belediyenin) Buğday ve un tirler. Nitekim bazı fırıncılar muay • 
fiyatlarmdaki pek az yükselmeyi öne yen bir dereceye kadar- istihsali art • 
sürerek ekmek i~in narhı yükseltti • tırmak, imal masraflarından tasar · 

ği bir habere göre, Avusturya tah- 3,171,000,000 frank daha para paranın i14,750,000 sterlini kara 
tına geçmeai mevzuu babıolan ayırmak istemektedir, Bunlar ka- ordusuna, 24,000,000 sterlini ha • 
Habsburglardan Prens Otto ile ra, deni, hava ıili.hlarma harca • va kuvbetine, 3,530,00 sterlini de' 
İtalya kralının kızı Prenses Mar nacaktır. Bu masrafın yapılman· niz kuvvetine harcanacaktır. 
evleneceklerdir. nı ileri süren üç layiha meclise ve zaklardan yabacıların geldiğini 

ğindenberi aradan 27 gün geçti. O gün ruflar temin etmek ve un piyasasının Otto ile Prenses Mari arasında 
bu gündür buğday fiyatları çok düş- müsait bulunduğu zamanlarda un 
tü. Un ucuzladı ama ekmek narhı bir stoku yapmak suretile belediyenin ta- birkaç senedenbri tanı§ıklık var 
santim bile yerinden oynamadı. yin ettiği azami fiyattan daha ucuz dır. lki sene evvel Kral Emanoe Acemi berberler 

Bir muharririmiz bütün umutlan · ekmek satabilirler. Bunun haricinde kızının Prens Otto ile evlenmesine 
malara, herkesin her hafta narhın i· çaşniye uygun olmıyarak yapılıp ucu müsaade etmemişti· Nihayet ik 
neceğini muhakkak görülmesine rağ • fiyatla satılan ekmeklerin lmilleri genç arasındaki rabıtanın kuvvet 

Kadınların saçlarını elektrik [ saçlarının müthiş bir §ekilde dö • 
vasıtasiyle kıvıran odülasyon ma· küldüğünü görünce derhal bele • 

men narhın bir türlü niçin düşmedi· takip ve tecziye edilmektedir. b 
ğini, Ur:ıyın, fırıncıların, borsacıJa . lenmesi üzerine u birleımeie bil 

kinelemiin kullanılması Ankara • 
da yasak edildiğini yazmıf, bu 
yasağm bütün memlekete ıetmil 
olunması ihtimali bulunduğunu 

ilave etmittik. 

nn bu hususta neler düşUndU~ünü il· · . mecburiye razı olduğu anlaıılmak 
glll (alakalı) olanlarla defette (te • ı~-----------..--iıııll.ı tadır. 
masta) bulunarak öğrenmiştir. Baş. Sabah Gazeteleri ------------
lıca ve biT kısım halk için biricik irJda ne d iyo rl ar? Ankarayı 

su bastı 
maddesi olan ekmek etrafındaki bu ı--------------'1 
şayanı dikkat düşünceleri muharriri · 
miz şöyle anlatıyor: · 

- "Uraya CbeJediyeye) göre bu -
günkü şerait içinde ekmek fiyatları · 
nın inmesine imkan yoktur. Çünkü u
rayın borsadan aldığı fiyatlar ekmek 

BUyflk 6nderln 
gUsterdlğl örneğe 
bakarak denizi 

sevelim 
fiyabNn düşmesine kati görülme · ~·UMHURIYET - Bugilnlcii bafya
miştir. lstanbul ekmek çeşnisinin an- zısı AlHdüa Daverlndir.Ve Atatirk bi· 
asılmı (esasını) orta Ana.dolunun yu- ze elenin görierlgor baflıklı4ır. 
muşak buğdayı teşkil etmektedir. Hal Abldin Daver bu fl'Ul8ında Ata • 
buki Tekirdağı ve Mersin buğdayla • türkin cfmize göıterdiği ilginin al • 
rınm fiyatlarının çok düşük olmasına tından büvük kazançlar bulacağımıza 
rağmen - aksilik bu ya! - orta Ana.· kmUdir. Ekonomi Bakanı Celal Bayar 
<lolu buğdaylarında dUşiiklük yoktur. rın kendisine bir sözünden denizciliğe 
Tabii bu durumda da Urayda topla· verilen lJnemln esaslığını öğrenmiştir. 
nan narh komisyonu fiyatları indir - Denizciliğin devletler için çok d11 • 
meğe imkb görememektedir.,, ğerlı bir kaynak oldağıuuı işaret e • 
Fırıncıları dinlerken ise insanın den Abidin Do.ver diyor ki: 

bunların haline acımamak ha.tt~ af la· Büyük ônderin, Baıbakan ismet 
mamak( !)elinden gelmemektedir.Bun lnönüniin deniz sevgileri, Türki.yeyi 
lar bir çuval unu şimdi 863 kuruşa al· denizci bir ulus yapmayı amaç edi • 
dıklarını, bir çuvalın da, 72 kilo ol - nen kutlu bir duygudur. Büyüklerin 
duğuna göre, ancak 9! ekmek çıktı • gösterdiği bu 6r.ıt!1e bakarak tlenizi 
ğıru bu durumda bir kilo ekmeğin sevelim. 

Bu karardaki isabeti, dün mat· 
baamıza gelen iki genç kızman• 
lattıkları bir kere daha gösterdi. 

Ankara, 10 (A.A.) - Dün ak· Ak•arayda oturan bu bayanların 
ıamdanberi fasılalarla Ankaraya isimleri Hamiyet ve Nefisedir, 
yağmak?- olan yağmrr öğleyin Çan kendileı-i kardeflir • . 
kaya ve Dikmen tepelerine bora Bayan Hamiyet bir haftıı ka • 
halinde inmeğe ba,Iamıfbr. Boru- dar önce saçlannı elektrikle on -
lardan dökülen sular iç ve Okono· düle ettinneğe karar vermi§ Ak-: 
mi Bakanlıklannm aYlularmı dol· sarayda bir berbere hat vurmu§ • 
durmuştur. t ur. 

Sular Yeni,ehrin büyük cadde Bayan Hamiyet diyor ki: 
sini kapadıktan sonra Kızılayın 

bahçesine hücum etmiı, çiçekleri 
çokça zedelemit ve mahzeninde 
az bir zarar yapmıştır. 

Dikmen deresinin merasının de 
ğİf tirilerek Y eniıehri bu gibi su 

- Berberin koltuğuna otur -
dum. Baıuna ondülisyon Aletinin 
uçlarını yerleıtirdi. Bir saat ka • 
dar bekledim, nihayet berber ha • 
ber verdi: Makine bozuk! Yeni 
makine gelecek, bir hafta sonra 

baskınlarından kurtarmak için e- tekrar gelin .• 
saaen hazırlanmıt olan p?'ojenin Bayan Hamiyet bir hafta son • 
hemen tatbiki için Bayındırlık Ba ra, kardeıi hayan Nefise ile bir • 
kaıılığuıca emir verilmiştir. likte tekrara berbere gitmi§, bu 

sefer bayan Nefi~ '°""iiU • ., ..... 

yapmak armıu göetenniş ..ve: 

başabaş 11 kuruşa satılabileceğini 
söyl#mektedirler ki fırıncıların ek -
nıe!-.. ·atmah-tlı !Uç bir karları olmadı 
;.1r anlaşılıyor!? Ekmeğin dokuz ku • 
ruşa sattlabilmesi ise ancak unun bir 
çm;alının 450 • 470 kuruşa satılmasile 

KURUN - A111J1 flı oa 'Jl'(ll',,,.• 
değeri adlı başyazısında f ırıntılann 
ekmeğin kiolsunda on para fark ede· 
cek kadar unun ııcuzladtğını söyledr 
ği lıalde narlı komüyonımun bıınu • Ambara düştü 

- Makine gene bozuksa haber 
ver •• lki lira alacağım. diye saçla· 
ranı berbat etme •• 

kabi:ui r. zarı itibar• .ZJfUJllUf olmakla bül/Ük Sirkeci nhtımına bağlı Çanak 
ı.,: L-.# ; .. ı d .•• L.. Berber teminat vermi• ve genç 

B"T' b 1 u.r '""'" "'re ıgı v. on p«Tflınln aaıe kale vapunınun güverteaiDde do 'S' 

J un un ara mukabil borsada iş· de 20i.OOO liral.ık bir fark yaptığını la•an Salim kömür ambuına dü kız koltuğa geçerek tam dört bu· 
ten anlıyan bir ilgili- (ala.kadar)da eklemektedir. Ve demektedir ki= T çak saat mütevekkilane beklemiı. 
ı15ınbi dOnae~·z şerek yaralanmJ§, hastaneye kal 
bize i~in içyüzünü şöyle anlattı: En sonra halktan fazla bir para dırılmlfl.ır. bu müddet geçince berber saçla • 

" - Urayın (belediyenin) düşünce- alınacaksa bunu gene halk için ödev Alacak yUzOnden rmı açarak: 
Sı• dog· ru olabilir. Eg~er lstanbulda ek- olan yerlere vermek çareleri buluna- Oldu' demı"•tir 

bil• Samatyada oturan Havdarla - • 'S' • mek sCJyledikleri gı'bi orta Anadol.. ır. O vakit herkes bllnd«n menuuın ı Gen kı b" h k k 
' • ol, Mustafa alacak meselesinden kav ç z ır 0 çe ere aynaya 
lbuğdaym~n ~arılsa... Halbuki Is · vr. bakmış, sevinci derhal eönmüştür. 
tan bul da şıır dı ~n ucuz bug· day han . ZAIJAN - Ba::;a:ısı "Nereye gi • ga etmi,ler, Muıtafa yumrukla ,,,..,orlar? L-.,1 r.r • .1.- r~~-1,ü zavallının saçları filvaki 
g i3i ise ekm('ğin !eşnlsini o te:i'kil edi- ._,, · • ua?<-ı~ • Haydarın yüzüne vurarak çeneıin ~u.A 
yor. Sonra unun çuvalı 580 _ 600 kuru· Bunda devletlerin biribirine kar,,. den yaralamııtır. · kıvrılmııtır. Amma uçları yanmıı, 
sa iken ekmek narhı 9 kuuştu. Unut- vaziyetlerinin her zamankinden faz - Gazinocunun berbat olmuıtur. 
mnmalı d ••imdw1 un fiyatı tlefirme- la gergin olduğunu. Almanyamn in. ma·ı·feti iki kız bu vaziyet üzerine Ber· 
ne t ~slim !iyan i.r. fiiliz eilafmtsil• fngilterenin hım •· b l C · t" "d k ·L~ 

F • 

' 
l Bo.a.-ncıda 0 

.. ··ran kahv-ı· Ke er er emıye me gı ere ftKA • 
Bütün bu sözleıimizin doğru nlma· rann, an ta gara arauu açmavcı - wı; ~ yet etmiılerdir. 

aıg·mı kabul ediniz. O halde İstanbul· muvaffak olduğunu ka11dettikten •on· rimin kahvesindeki masale.rı zap 
d . u Dün matbaamıza geldikleri za· 

da ekmeği 9 - 9,5 kuruşa a=ıt.a.n bir nı ıyor ıu: teden ve Kerimi döven gazinocu 
~süril fırıncı ziyanına mı çalışryor . Bugün aşağı yukarı Avrupa ıiua • Şaban yakalanmıştır. man .şöyle diyorlardı: 
'ıar.,,? ıcmma ikl <(AnuU> - Sakson) milleti Blçak çekti - Berberler Cemiyetinden bi· 

Diğer taraftan belediye ekmek nar- hıdl6n tfbi girinüyor. OAların. kcır Kalyoncuda Mehmedin kahve ze, mahkemeye baı vurmamızı 
hr hakkrnda şu tebli<H n"ı::nıtmek lü - §UIMa rla Frtm311 w ltm11amm mii • atvsiye ettiler. Ayrıca bir gazete· 

a• ~·- tı·~:ı.uı L:- (L,;:4:-; .__l -·· sinde oturan Pan::1eliye bıçak çe zumun'l hissetmiş, gazetelere gönder- ~ _,. _, •ru.pw UM ıuunu... • ye de giderek başımıza gelenleri 
miştir. tadır. lıte Fraıur.zların Habeş an - ken Jozef yakalanmıttır. d ] d'l 8 . 

laşmcuı sayesinde bugün elde ettik • DfürükcO yaz ınnamızı söy e ı er. ız za • 
lstanbul Belediyesinden: l~ri netice bundan ibarettir. ten mahkemeye baı vuracaktık. 
Belediyece tayin ellı1m~ktP. bulu - yakalandı G d ı d b" 

Usku·· darda Selahi Ali mahal azete e yazı masını a, 1 
• 

nan ekmek fiyatı Jvıkkında son gün· · zim gibi, başkalarının başına böy-
lerde bazı gazetelerde hakikate uy • Bir otomobil lesinde Kür'kçü Mümin sokağın. le bir şey gelme~esi için doğru 
mıyan ne_şriyata tesadüf olunmakta · da oturan Hayganoı ismindek 
dır. Doğru vizayet şu suretle izah o- kazası bir kadının üfürükçülük yaptığı bulduk. 
lunur: anlaıılmıı, cürmü meşhut halinde Ankaradaki hl\dise 

ı - Belediye ekmek fiyatını he. Dün SamatJada pne bir oto· ı ımu•? Yakalanmı•tır. nası o ~ 
sap ederken un fiyatını esas olarak mobil kazası olmuftur: Şoför Ce- 'S' 

alır, buna imal masrafını ilave ede . milin idaresindeki 2539 numaralı Mezar taşları Geçenlerde Ankara Belediyesi 
rek ekmek fiyatım ibulur. otomobil Samatyada Cellat Çef • çal m 1$ • yapıla n,ikiyetler üzerine ondü .. 

2 - Un fiyatları Zahire ve Ticaret mesinden geçerken Recai ve Ne . Karaca Ahmet mezarlığında li.syon makinelerini mühürlediğ'i-
borsasında serbest satışlar neticesia- kabir tuğlalarını çalan Nazmi oğ- ni ve terkipleri malüm olmıyan 
'de takarrür eder. Ve beledı'yece res . cati isminde iki çocuğa çarparak 

d ı lu Niyazi yakalanmıştır. ilaçlan toplattırarak tahlil ettir • 
men Zahire ve Ticaret borsasından a- kol ve bacakların an yara amıı · I . 

h h Sandalye ça mış mek için kimya evine ıevkettiğini 
Imır. Un fiyatlarında son ay zarfın - tir. Çocuklar Cerra pafa asta · 
da ekmek fiyatını bugünkü haddinden nesine kaldırılmış, şoför Cemil Biiyü~reae Beyazpark gazi-· yazmıttık. 

._..x.. • DOSuadan muhtelif zamanlarda 20 A.nkaradaki hadise hakkında 
a~ ıadirecek bir tenezzül görülme·" yakalanmqtll'. 
miştir. " sandalya çalan seyyar fntıkç.ı aldığımız tafsilatı aşğıya yazıyo-
3 - İmal masrafı iki yüzü aşan n :=============::~ Mehmet yakalarunıftn'. ruz: • 

ınuhtelif büyüklüt.e bulunan fmnla • H A B E R Merdivenden düşt:U Ondüle yaptırmak için Banka • 
lann vasati işletme kabiliyetlerine gö· Samatyada Sancaktar Hayred- lar caddesinde berber Yusufun 
19 "Ye lnlgUnün prtlarına uygun ola· ıstanbuıun en c;:ok -talan din malaallesinde oturan 30 yapn- dük'k:amna gelen A.nkaranm ta • 
ralr hesap etft!"'fşttr. " hakiki akşam ga2etea1dlr da hamile Anna evil'İn merdiven· nınmı• ailelerinden bir bayan 

4 - Beledfye ekmeğe azaml fiyat nantarını HABER'• 'S' 

tayin eder. Fırmetlar daha aşağı fi- verenler kar edef'lef'. lerinden dütmü" bul.neye kaldı· ondiileleri yapıldıktan biraz son • 
ıat üzerinden satış Y:&pmakta l!ıerltMt - ·--...w -- • rılmııtır. ra elini batma gMiiriliiiü zamuı 

diyeye müracaat etmif .• 
Berberin aöylediklernie bala 

lırsa bayanın saçtan odüle etme • 
den evvel ok&ijenli olduğunu gör
müş, ondüle bu 'Çetit saçlan yak • 
tığmr ve döktüğünü kendisine 
söylediği halde iırar ederek 
mes'uliyeti kendi üzerine almıe • 

Berber Permanant makineleri 
hakkında tunları liive etmiftir: 

Gerek yerli, gerek Avrupa ma• 
kineleri, saça, beyine, Yiicu~ 
sinirlere zarar verir. Kalbi olan 
kadmlar ondüli.ayon yüzünden 
ölebilir. Menenjit, bat afn11 bu· 
talıklarma tutulabilir. Saçları 
çatallaıır, dökülür, ainirleri gerer 
ve kadında kapriai fa.Zlalqtmr. 

Zarar bilhaua Y:aflı kadınlar 
da fazla dır. 

Haliç vapur 
idaresinin 

Belediyeye geçtiği 
s6ylenlyor 

Bu sabahki gazetelerde Anka• 
ra telgrafı olarak !Öyle bir haber 
varaı ; 

"- Haliç sosyetesiyle Ökonomi • .. 
Bakanlığı arasında aylardanberi 
süren konuşmalar, ıosyetenin ta
ahhütlerine riayet etmemesi yü. 
zünden çıkmaza gir'1ıiı ve sonun· 
da sosyetenin feshine kara.r vermi, 
tir. Bundan sonra sosyetenin itle
rini belediye görecektir.,, 

Haliç sosyetesi}' le belediye a

rasındaki anlqmazhk iki tarafın 
biribirini dava etmesi üzerine hak. 
yerine geçmitti ve hayli uzun bir 
zamandanberi de bu iki dava bi
rinci hukuk ha.kyerinde görülü
yordu. Hakyeri, birlettirilen bu 
davalara 19 Haziranda bakmı§, 

evvelce teşkTI edilmit olan ~hli· 
hibreden bazı izahat ahnn:ıa.aına 

karar vererek muhakemeyi birin· 
ci teşrine bırakmıştır. 

Ökonomi Bakanlığı da belediye 
ile birlikte davaya da~il olmuştu. 
Muhakeme biryandan görüledur
sun, belediye de Haliç sosyetesi • 
nin .kendisine devredildiği tak • 
dirde idaresi için bütçsine 20.000 
lira lroymu§tu. 

Sosyetenin vaziyetinde hakye • 
rinin vereceği karar ~nüne ka • 
dar bir değişiklik olmaması bek • 
lenirken, bu sabahki telgraf ha • 
beri durumun ( va:z;yetin) deiiJ • 
tiğini göstermektedir. Sosyeteden 
sorduk.. Böyle \ıir kararı belde • 
mediklerini söylediler. Diğer a • 
!ikalı yerlerden ıorduk. Şöylece• 

"ld" ~ vap verı ı: 

- Okonomi Bakaruığı Haliç 
sosyetesine bir müddet evvel te'b
liğat yaparak muayyen '1>ir müCI" 
det zarfında borcunu ödemesini 
istemiştir. Sosyete pa!1lyı verme" 
yince Bakanlık sosyetenin esat 
mukavelesindeki maa-aeaen isti· 
fade ederek mukaveleyi ~s~· 
miştir. Bakanlık bu suretle tdarl 
sali.hiyet:ini kuHannn! demektir· 



-. Yaz•.: KADiRCAN KAFLl 

Hüsmen, karakol qemısinin yaptığı 
maneoraqı beqenmedi 

hep•n ıiiliy&r. Ba 6 &,le Otar-
ıa. •. 

- !IJi anıaaı, bu heı'lfi Dçırla1k 
Weatria lm1ln blae&k, .,. 'bfac:-tr 
~rh ... 

Smk Ahmea li&zleftnln ima .. 
wmcla dan1cı. 

- Ölmesiüha lyietfl'lllit. 
Diye ............... . 

mack. t..... .M* ... 
.ö1hm:e•cn -.65 it.._. Mr 'fit
yi •latmfh.. • 

K ... arım: pftr •• 
-On.~ ... ~ 

bery91tla ftncellr. h, WB Ula~ 
mazmı 'tıaııu. 

Smk Ahmed e'1bel henüz lnı 
kadar iAce .ıl>ııül itlerinden anla • 
mırorc!u •mma, kiıbhilir o da IJu 
giill 'belki sevece'k ve anl9pca°k • 
b ••• 

1'i ayı .aevıetti 
kellanm larpı lair lıalde ar

.kıttı ve mınlaandı. 
- O halde partiyi ka1beaiyo-

Şık ....... ,.. .elbMd 
Ba 6Qm' _,,.. A:lrmın '6eneilidır 

,,. ,.,. '*"'1/fJ1I ~rl "'41'ilır. 
Fazlll (lelİlf tplJibıtq bnrlr, bİ a · 
rldeılır .. ..,, __,,,.. 

5 

Bir Aşkın 
HikdvesJ 

,..... l - .......... ·---=---·----· 1 Nakleden : 1 r-·...... f 
t~-=-!~!!!! ... 70 _j 

Genç kız, itaat ederek, 'kanape • ~ ifÖl'Rkçe Hadetim büsbütün ar • 
• yatan 11Jmnine dc;frıı itildi . ~ tıyor •• 

Giz .,..Ian ıfC>ial•nfb. Ortalık - F akaL •. 
bul•11iı b11le•k .-öriiJ'Qniu. An • - L. 
neai,h balaflıdar. SamW.ye öyJe 
aelli lci, "- _.ııitı içilllılen bir 
ıelbt, muba\bet 'Ve af ifaden -
nia izi .1eçmi)tir. 0y1e bir ıfade 
ki, Nediyete kadar uzanmakta • 
aır. 

8anaa •uim lde~ine IPkim 
.olumnlı .. SalM mlldARye ~ 
rıWlar1a afla'maia bqlach .. 

Duia'laata, .annesinin airıma 

•oı...a..mdu. 
ı--. ieidh miWedi.. 

- Alı, dllieeilim·· 8eMm ··
•ili, iyi 'blpn ._n~ifhtı .. 

Biraz ö'8de, baba, bu manza • 
rafı ~iJoN•· GözleriAden 
~n iri bir clamle. Yaflt titre • 
'en ..tleriJte ıiWi .. 

D,te mes\ııd, ayni •moda 
l!yle '.h6atlttt ~i .• 

Keneli ae aebel>ini bnmeden 
fU anda, akb, lcii(iik Jalecikteydi • 

.Ala, ır.a...U. ~· Onu, ... ı1 
lcetMlillria&Ma alıp ptil mü,lerdi .. 
.Şu -.ııcla wleriMe bnsrya gibi 
cm'lckmuı 1azım welen ba mini
mini ma1ıHUt, kafesten uçup ait • 

- Acaba benim iç'ia bü;;ik bir 
fe•aki.rhla 1111 kathlnıyonan ? .• 
Benimle evlenmek ıeni betb3ht 
e'taıesiR? 

il. tüPh•, kalbini -e•i~du. 
Cözlerini çocukluk 'm'kadaıınm 

.Weri içine çevirdi. Onlarda bir 
mlna .aradı.. Mua--.y.ı hallet • 
mek UtiForcka .. 

- Senin ~ feilakarhk -etmek 
mi? Ne prib.in lmantal" o 1ca • 
ar hodbindir ki .• 

- Eier fedalc:iı-liksa kabul d· 
mea.. Bu ıerait .ıtı.U. iadivaç o
lamaz .... 

- Sın rica etlerim. 
.c>z .• 

Ve, Samiye eaJettu 
- lmıinlen y.u..tijm meldup 

bana lelli ne btlaT •vd~i, 1& .. 

na ne kadar güvendiiimi anlattı • 
f randa muvafık bir it bulduğunu, 
'Oraya gideceğini yazıyordun .. Bir 
daha Tütkiyeye d6amiyeceğini 
söylüyorc!un.. İ!\e o zaman yü • 
iim cız etti. 

(Devamı var) 

~ • .-He bmada bulun • _____ _.. ____ .... _.ıiııim.._ 

iM J1ı ?.. Her Mide, yuvaaını 
.midaftıa edlır, ,awu,u ~ • 
md4h-

Bu yanunmı meYCudiyeti, set"" 

Sineme Artisti 
OLMAK lStlYENLERE 

Türk Film Studyosu 
Direktörlüiiatlea : 
81- ..... olarü ~-·k 

iıdlyeia ._,_ .,. BaJtana her gü 
lia&t ır tua lt a kafir, Şi11ide son 
trmany dwnafında süvari karako
lu adtasıadalıi Wltidyoıauza ldra · 
eaaaan. 

Memuriyet anyorum 
Almau liıeaiadm memn al • 

manca, fnn~sızca, mıflizce, ita) • 

yan-;a, ve usu!ü defteriye bihak • 
kın vi.kıf b!r genç kız ciddi bir 
müesseıede bir memariyet &Tıyor. 

Haber pzelt-aiae K&tip rumuzile 
möraoaat. ( 4620) 

HABER 
AK.AM lltOS'l'ASI 

IDA,_IE ttYt 

4stanbu1 An'kara Cadaest 
• • Telgraladresl: ISTANBULHABER 

TeTefon Y8%ı: 1187! idare: 24310 
- Dı • k w "-- .a.takaı ... f ..... 
--Evet.. 
- Bunu havsalam almıyor .. 
- ıçin almuın •. Mademki ıl· 

ze ttlaraf t*k- .. 
Myle töy)eyerek, Samiy~, iri 

ve aizel ıözlerüıi ~ ~ • 
ıcli. 

.._. ö,&e ••tlmn ki .• Ha,.atmaı
da avldn '6 4~esini ula tat
matmfMı. 

ABONE ŞARn.ARI 
1i1rlıitJ- &.6ı , 

.. ,..itil '~O kr. 2'1'00 kr. .. .,,,lk 730 .. ,450 
~ 11"'9'1 400 •• 
' ayhk ,~O '" 800 •• • .. 300 .. 

iLAN TARiFESi 
=~ nanıannın aatırı , 2 DO 

MI 116......_" ., tn.rvet~r. 

Salıih; ve Neırırpıl Müt/ii,ü: 

Hasan RaaJm Us 
Banldlfı t•r {VJ4KJTJ .. .ı-., 

Coı .. ıajız '-:f'tlCln•ı ıaMa. 
mamala fak 1tlamıy0!1la. :-._ .......... ııımıı ......... Mm ....... 

C8zlerinı bir an çni • 
ri;or, ıonra lala h*-la ta . 
ialnmül edemiyere'k çniriJı••a. 

S..,., ~avq ,ant ona yak. 
ltu ...... omuama dayadı • -..... ... 
-.'udum.. Hele aeni meı'ud 

.KUPON 
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Cocuk haf tas! 
Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 

HABER - Akşan, Postası 11 TE~fMUZ - 1935 
- -=-

Çi~GENELER 
ARASINDA 

Hayattan anoınımoş GııakDkT bDır maceıra 
26 - 6 - 1935 tarilıli resimli (deve) 1 

bulmacanuzda Samatyada 65 lhaan 
Akbudak 1 inci, Beykozda Yalıköyde 
ilk mek. ta. Suphiye Celôl 2 nci hedi
yemizi kazanmışlardır. 

tafa.109-25 inci mek. 468 Ali Sami • ..._ __ No. 6 Yazan : Osman Cemal Kaygısız _ .. 

BISKOl KAZANANLAR 

110 - Gedikpaşa 9 Antila. 111 -
Unkapanı 40 Mustafa. 112 - Eyüp O. 
mek. S. 1 160 Nedim. 113 - Hoca p. 

Meliha Akalın. 11-i - 26 ncı mek. 
308 Beria. 115 - 10 uncu mek. 480 
Hamdi. 116 - Kandilli kız lis. 455 

3 - 27 nci mek. 44 Selamettin. 4 - l\lualla. 117 _ 8 inci mek 237 Nimet. 
Şişli Terakki L. 388 Fuat. 5 - Osman· 118 _ Beyoğlu 14 Asuman. 119 - G. 
b~y 72 Tahire. 6 - Sultanselim ~9 Şa· Saray lis. 670 Büke. 120 - Yeni lis. 
dıye. 7 - Sultanahmet 31 Samı. 9 - 359 Sulhi. 121 - Erek Jis. 118 - Ser 
Is. erkek L. 510 Fikret. 10 - Beşiktaş fi. 122 _ Edirne K. 17 Melahat. 123 -
11 Nuran özel. 11 - 29 uncu mek. 3 Yerebatan 43 Sabahat. 124 - Bakır· 
den Se,·im Cemil. 12 - 29 uncu mek. köy 27 Remzi. 125 - 44 üncü mek. 
l:iS Firuz. 13' - Gelenbevi orta mck • .,.0 .,... ı· 126 _ Kasımpac::!l 24 Os· 

·ı 14 D .. f k .1., neca ı. -s-
490 Cela · 'A - aru~şa a a L. 234 127 - 29 uncu mek. 308 Sadet. 
Feridun. 15 - 5 inci mek. Seliihattin. ~~n.:_ V fa lis 49 Ali. 129 _ Kadıköy 
16 - 44 üncü rnek. US Kenan. 17 - orta me:. Bedi·a. 130 _ Cibali 10 Me· 
Bakırköy 100 Şemsi. 18 - Bc~iktaş lek. 131 _ ts. Hüseyin Şahin. 132 _ 
13 Esat. 19 - 1. K. L. 647 Ayşe. 20 - Sultanahmet 9 Baki. 133 _ 7 nci mek. 
64 üncü mek. 300 Fahrettin. 21 - Be· 
şiktaş 18 Muazzez. 22 - Is. Çemberli· 

Sami. 134 - 43 üncü mek. S. 8 Meh· 
met. 135 - Ayasof ya İbrahim. 136 
- Ortaköy 1 Fatma. 137 - Üsküdar 
30 Hayri. 138 - Karagümrük 170 
lbrahim. 139 - Erek lis. 1143 M. Eş· 
ref. 140 - Fatih 16 Cemal HaliL Hl 

taş Babrbay. 23 - :;2 nci mek. 6:>2 E· 
sat Tüzün. 24 - Cümhuriyet orta 
mek. 27-1 Lütfiye. 2;) - Tekirdağ Ah· 
met ,·asitasile Enise. 26 - ts. Kadırga 
20 Yaşar. 27 - Bursa 56 Ziya Sertel. 
28-Tepebaşı 25 Jale Gidel. 29- Bos· - 20 inci mek. Şakir. 142 - Hayriye 
tancı 130 Saime. 30 _ Kadıköy 32 s. lis. 10 Ali. 143 - 1 inci mek. 472 Nec· 

Uygun. 

KİTAP KAZANANLAR 

31 - Sirkeci 1 Fazıl Çevik 32 - Ka· 
bataş ti. Behiç Taraman. 3.1 - Beyler
bey li Fethi Ünal. 3-1 - Tophane 243 
Mustafa. 3;) - Divanyolu 128 Salih. 
36 - Beyoğlu 29 uncu mek. 19.t Ihsan. 
37 - Beyoğlu 14 Asüman Nedim. 38-
Bcşiktaş 24 uncu okul 130 F. Doğan~a. 
39 - Üsküdar 2;; Necib. 40 - Sultan· 
ahmet 12 A. Feridun. 41- Pertevni· 
yal lis. Etem. 42 - 44 üncü okul 490 
Fikret Çetin. 43 - ls. Balıkpazar 81 
Muiz. 44 - Cümhuriyd orta okul 2·J8 

Nuriye. 45 - Cümhuriyet orta okul 
171 Saffet Güner. 46 - Kasımpaşa G. 
Merkado. 47 - Bakırköy ilk okul 180 
Necla Kansu. 48 - Süleymaniye 6 E. 
BüJgeç. 48 - Edirnekapı Diş doktoru 
oğlu özdemir. 49 - Beşiktaş 18 Fik
ri) e Arkunt. 50 - Hayriye lis. 15 Ne· 
riman. 51 - Samatya 52 Berç. 52 -
Kurtuluş 23 Pantazi. 53 - Zeyı·ck S. 
12 ~ıü~erref. 54 - ls. Kız lis. 266 Ha· 
rika. 55 - Gcdikpaşa 9 Antüla. 56 
- Aksaray 3 Cavit. ;:,7 - 43 üncü 
mek. 264 S.en-et. 58 - Ortaköy 29 
GüJören. 59 - Pangaltr 59 Sedat. 60 -
Mahmutpaşa 16 Peyyaz. 

DEFTER KAZANANLAR 

61 - Bakırköy 28 Niko. 62 - 15 in· 
ci mek. 423 Maide. 63 - Şehremini 4 
Mahmut. 6;) - Şişli 3 Nermin. 66 -
Gaziosman p. Dehi~ Özden. 67 - Gala· 
tasaray L. S. !i D. Yarsız. 68 - Kan· 
dilli kız Jis. 403 Mualla. 69 - 11 inci 
mck. 793 Belkn.. 

KART KAZANANLAR 

miye. 144 - Aksaray 12 Ferı,dun. 
14:; - 9 uncu rnek. 183 Şayan. 146 -
Teşvikiye 3 Halit. 147 - Cihangir -il 
Mete. 148 - Beyoğlu 410 Yılmaz. 
149 - Laleli 111 Ycer.150 -Tünel 35 
inci mek. Te\·hide. 151 - Şehremini 

90 Bekir. 152 - Selçuk kız mek. Za· 
hide. 153 - Fatih 6 Hasan. 154 !... 
Kasımpaşa 20 Dürdane. 155 - Kum· 

kapı 4 Diruhi. 156 - 18 inci mek. Zll 
Süheyla. 157 - Kum k. 2 Alpaslan. 
l:i - 1''eneryolu 10 Nurten. 159 -
Hıza p. 59 Namık. 160 - Ayvanşaray 
l!i Beton. 161 - Heybellada 2 ikbal. 
162 - Beyazıt 11 Suat. 163 - Beyo~ 

lu 6S - Naciye. 164 - Fatih 5 Bur· 
han .• 16a - Bakırköy 45 Şemsi. 166 
- Samatya 15 Talat. 167 - Bit p. 
11 Fuat. 168 - Kasım p. llhan. 169 
- Kadı k. 7 Perihan. 170 - Unkapa· 
nı 42 Burhan. 171 - Samatya 9 Os· 
man. 172 - Çapa 397 Hatice. 173 -
44 üncü mek. 350 Bilgin.174 - Pertev
niyal lis. T. Yalçın. 17S - Beyoğlu 

306 Hüseyin. 176 - 49 uncu mek. 31 
Mukaddes. 177 - Harbiye 7 Kadri. 

178 - Beşiktaş 9 MualJi. 179 - Da· 
vut p. 214 - Nazime. 180 - Beşik· 
taş 29 Hazaros. ısı - ls. 35 Turgut. 
182 - Bandırma Ülkü. 183 - Uzun· 
çarşı 29 Ekrem. 18-1 - Ankara D. Y. 
Arif K. Leman. 185 - 8 inci mek. 
Margarit. 186 - Aksaray 53 Fahriye. 
187 - ilk mek. Kadri. 188 - Göz 1'. 
7 Müzeyyen. 189 - Kurtuluş 204 E-
den. 190 - H. paşa. 21 Saba. 191 -
Sirkeci 69 Orhan. 192 - 4 üncü vakıf· 
hane Müveddet. 193 - Erkek lis.1368 
Selahattin. 194 - Kadı k. Nezih. 195 

- Akşam kız mek. Cahide. 196 -
Üsküdar 4 Nuri. 197 - Osman B. 59 
Riçhan. 198 - Beyoğlu 6;) Naciye. 
199 - Füruzağa Nebahat. 200 - Os· 
manbey 20 Orhan. 

Abe bırak şinci şoparları da biz 
bize qapalzm bir tıngırdıcık!. 

Ben cıgara mı yakarken usulca 
herifin ellerinin üstünde ve bilek
lerinde koyu kurıuni dövmeleri 
süzmeğe batladım. Bunlardan bi· 
ri, yani sağ elinin bat parmağı ile 
ıehadet parmağının arasındaki 
dövme ortasına sivri bir ok sap
lanmıf bir yürek resmi idi. Öteki
si, yani sol elinin üstünden kolu
na doğru uzanan dövmede de es
ki harflerle §U yazı yazılıydı: 

"Ah minelatk ve salata!,, 
Ve düzgünce bir sülüs yazı ile 

yazılmıt olan bu yazının batında· 
ki ahın gözlerinden yaşlar akıyor· 

u. Sonra herifci oğlunun açık 

kıllı göğsünün sol memesi tarafı· 
na gelen yerden de yarım yama· 

lak bir yılan resmi gözüküyordu. 
Kendisi benim bunları ıüzdü· 

ğümü çakmıf olmalı ki: 
- Nitan onlar, dedi, nipn ... 

Onların yüzünden değil mi ki 
tinci böylece bekleriz bu kısrak
lar, arpalar arasında bu çadırcık· 
ları!.. 

nldı, karııaına dizilen çocuklara : 
- Hazırol, dikkat!. 
Diye bir iki iJmar verdikten 

sonra marşı bastırdı: 
- Marş!.,, 

Ve bu marıla birlikte Hayali 
Katip Salibin en meıhur, en a· 
henkli, en kıvrak, en oynak ve a· 
ra nağmesi çok san' atki.rane o -
lc..n, sonra biraz da son tarafları 

alafrangaya çalan ıu todi kanto 
batladı: ·, 

T od ilerde çengi çıkar 
Nazik, dilber, hem tivekir 
Nerde duysa düğün, dernek 
Kotar, gider, göbek atar, oynar 
Kızlar sanlar giyince 
Papatyalara dönünee 
Kara davul çalınca 
Gönüllerde cümbüt kaynar 

Nakarat 
Haydin kızlar, bahar geldi: 
Giyinelim hep beyazlar! . 
Bu çok oynak, çok kıvrak, çok 

güzel kantonun notasını aynen 
buraya koyuyoruz: 

- Ha keteha, ıerha pela.çi da~ 
vuli ! (Git bizim çadıra da davulu 
al gel!). 

Çocuk hemen seğirtti.. Arka • 
daı ayni kantoya ayni takımla 

tekrar baıla~ken o: 
- Durau.nız biraza.cık, dedi, 

Duraaanız zere tinci gelecek bir 
de davul!.. 

Davul sözü bizim musikici ar 
kadaşm çok botuna gitti: . 

- Aman, dedi, davul olursa 
daha dört batı bayındır (mamur) 
olur. Çünkü bu kanto zaten davul 
için yapılmqtır. Karagöz bunu 
tinci ..•• 

- Nasıl büyük adam?. , 
her vakit davul boynunda olarak 
aöyler •• 

Biraz ıonra davul da geldi ve 
sll'llD ~bi adam onu boynuna ta
kıp da ahenk bir daha batlaym -
ca civardan davul sesini duyan 
bir ıürü inaan oraya kotufmaya 
bq.ladı.. Bunların arumda ora -
ya hava almaya çıkmıf bir çok da 

- Niçin onların yüzünden! 
- Orasını bilir artık cenabı ;6r ro il UI er (ti ci Ç1 at ta ?iı Iİl 811 10\ $1 "' da 

me_~~qtl~-~-~ ~ı -~~,~k=r~r;~=r~r~·1=r=r=ô=;=r~~ır=·r=r=r~~~o=·§=:=5~;~r·I 
tekkelilerdenain imanım! --~~ -N-f·R-~lr oı :>ft ~ GVY llER ttEl\ ttV ~~ 6t ftl ri~~ • • 
-A~~m~~lammaduman~ -~~~~~~-~~~~~~~~
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mız tütmez 1 1 r r ( r F' 1 i F rs r F f F f r a Ef (f r 
- Neden tütmez LJ V L.J 

Ensesi, yanları kahve renkli 
saçlarla örtülü ve ön tarafı uzun· 
ca perçemi!. olduğu halde tepesi 
ustura ile kazmmıı ha§ına eliyle 
vurarak: 

- Bacamız yok da ona sebep 
tütmez! 

Haçan olsaydı buracıkta bir 
baca ıen görürdün nasıl tüter

di dumanım o zaman!. (Ar • 
kadaşa dönerek) gene huy • 
landı damarcıklarım }?u avıam ... 
Ah, tinci olsaydı birazacık piyiz 
de (rakı) kaysaydrk furacıkta 
tatlı tatlı? Hani ya, getirmedin mi 
bu avtam kemançeni birlikte ?. 

- Kemanı getirmedim, anno • 
niği getirdim. 

- Olmadı bu itte .. Getirseydin 
kemançeyi daha kıyak kaçacak • 
tı. Ha çıkar bari armoniği de bi • 
raz üfle yanık yanık sesleyelim !. 

- Şoparlar da gelsinler de hep 
beraber çalıp söyleyelim!. 

KODA 

ı cJ! u u cuı o u rt:c:nıca u a ur ı 

10 n E:f U GiU el tr Ul 1 z: ::J 
r ı Ti: 

1 r.r ~~1 rur 1rrrr utrrjYrru u[fttfl 
[Kantonun öteki parçaları da yuk~r

daki parçalar gibi aynen tekrar edlhr.] 

Kanto çalınıp söylendiği müd- ( matlahlı, yeldirmeli, genç kadın -
detçe kösele yüzlü, aırnn gibi a • lar vardı. 
dam boyuna ellerini çırpıyor; ah- Kanto böylece bir kere daha 
of çekiyor, ikide bir: tekrarlandıktan ıonra arkadr..t : 

- Hoooyda !. - Güzel, dedi, çocuklar kav• 

Diye bağrıyor, coşkunluktan a· 
yaklarının topuklarını yerlere vu· 
ruyordu. Ahenk b.iter bitmez be • 
riki büyücek çocuklardan birisine 
emretti: 

ramıtlar, ıimdi geçelim, ötekile • 
re! r 71 - 8 inci mek. 33 Nazmiye. 72 -

18 in~i mek. 164 ·Fehime. 73 - İtalyan 
mek. 157 - Nuri Tünver. 7-i. - Kara· 
gümrük 50 Cemal. 75 - Harbiye 73 
R. Akalan. 76 - Gedikpaşa 22 Oha· 
nes. 17 - Alpullu ilk mek. 94 Sait. 
78 - Yeşilköy 3:; R. Toker. 79 - 12 
inci mtk. 213 Nejat. 80 - ı:; inci 
mek. 4 den Melahat. 81 - Cağaloğ· 
hı 17 Selahattin. 82 - Nalnıcı yoku· 
şu 61 Şerefnur. 83 - Kabataş erkek 
Jis 3'.!0 Talat. 8.t - Da,·utpaşa 247 
Mnhmut. S:> - Yenişehir :!' Hristo 
86 - l\aragünırük 50 Yılmaz. 87 -
?tiaçkn 29 Ayşe. 88 - Muradiye 92 
Fcyziye. 89 - Pangaltı lis. 412 Nubar. 
90 - Ça:>a kız mualJim mek. Malike. 
91 - ·12 nci mek. 336 Nejat. 92 -
Fenerde Mitat Akın. 93 - Üsküdar 
4 Şevinç. 94 - Kıııltop 23 Furuzan. 
95 - Is. K. Jis. 1074 Sabiha. 96 -
Aksaray 2:l özden. 97 - Topkapı 15 
Handan. 98 - Bahrköy Nadir ldris. 
99 - Kız lis. 1413 Samahat. 100 -
(lalata Büyük m. han Şakir. 101 -
f~mlt V. Rllui. 1rt.? - UskOdar 10 Ca· 
Tit. 103 - Koca m. p. 88 Osman. 104 
- Fatih 11 Cemal. 106 - Beşiktaş 18 
Fikriye. 107 - Çemberlitaş 8. S. Ba· 
tur. 108 - ls. Emni>:et m. 557 Mar 

Hediyelerimiz her halta Cumartesi 
günleri matbaamızda dağıtılır. - Abe bırag §İnci fOparları da 

biz bize yapalım bir tıngırdıcık!. 

Ve sıra ile gene Kara.gözlerde 
todi kantosu olarak söylenmek 
için bir çoğu Katip Salih, ötekile
ri de batka besteciler tarafmdnn 
yapılınıt olan diğer kantolara ge-
'ld' j çı ı. 

- Biz bize aonra da yaparız .. 
Şimdi çocuklarla biı·likte bir ke • 
re yapalım da! 

- Siz bilirsiniz, çağıralım ço • 
' cukları öyleyse .. 

Biraz ıonra kız, oğlan yedi se • 
kiz çocuk etrafımıza doldular. 
Arkadat bana: 

- Bak, dedi, kaç gündür bun • 
lara neler meıkettim .. 

- Neler meıkettin? • 
- Karagözde seyredip dinle • 

diğimiz hayali Katip Salibin o 
meıhur todi kantolarını hep öğ • 
rettim! 

- Bak, şimdi görürsün! 
Arkada~ ayağa kalktı, bir eline 

annoniğini, bir eline de orltestra 
maJ.İltrolan ıibi bir i.ıKir dalı 

}'azın /Jakır/\öyünde Hazinedar çift· 
liğinde çalışan harmancılardan top_al 
Gülizarla kardeşleri. 

Bunlar da el ıakırtıları, kahka • 
balar, ahlar, oflar, boydalar, hay• 
dalar arasında çalınıp söylendi • 
Bunlardan fU kanto çalınırken o
raya yazlrk hava tebdiline gelnıif 
olan ınatlahlı, yeldirmeli kadın • 
lar, gülmeden katılı~orlardı: 
Maşacıyım maşacı, 

Ah kokozluk pek acı! 
Kocam değirmen yapar. 
Kaynatam da sıpacı! 

• 
Maşa yapar, satarım 
Çayırlarda yatanm. 
Eğer alan oluraa 
Bir de göbek atarım! 

Nakarat 
Raydi haydi keriz eddim 
Ebe gömeci ile p_erhiz edelim! "" 

(Devamı ""'), 
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Florya otobiisleri ft TAYYARE ve OTOMOBİLLE BİR GEZiNTi . 
Ramiz yolundan il ..... - No. 11 -· ·:a ==-=.,."-·Anıatao: Ahmed Ekre~ _,....!i 

geçerse •• 
Halkın ricası: Yollara birkaç 

elektrik lambası konulsa .. 
Defterdarla Ayvansaray ara· 

•ındaki Yavedut mezarlığı ile ·E .. 
Y~pt.e Bahariyede on altı Mart şe
hıtliğinin kartısın.da ve yolun or· 
t~ında küçük bir ada teklinde 
kalınıt olan küçük mezarlık Fatiıh 
belediyesi tarafından kaldırılma· 
ğa başlanılmıştır. Bahariye yolun
da.ki bu küçük ınezarhk kalkınca 
Sa.bariye caddesi daha genişliye
Cek ve güzelleJecek, ayni zaman· 
da. 16 Mart ihtifallerinde oraya 
toplanan halk kendilerine daha 
aeniş bir yol bulabileceklerdir· 
l>efterdarla AY"anearay arasında 
ki Ya.Yedut mezarlığı da kalkınca 
burada hemen hemen Beyazıt 
!rıeydam kadar bir nıeydan ha•ıl 
01aca.ktır ki ileride buranın ya 
bahçe haline konulması, yahut da 
her gün oradaki un değirmeni Ö• 

ll.i.inde bekliyen otuz kırk yük ara• 
haaı için bu meydan durak yeri 

hlpılacaktır. 
Fakat bize kalına latan-

~lun en lot mezarlıkların· 
d•n biri olan bu Yavedut mezarlı· 
fı kaldmldrktan ıonra eier bele
t!i:re mezarlığın önünden geçen 
ltüp -- Eminönü caddeıinin ıa· 
~daki bir kaç evi ve dilkk&.nı da 

'•• , . 1 • •ç-. • " ----- , __ .ı __ 
en t'~~ ~raıı Haliç kenarlarının 

gllıel h b. d ol k a.vadar ır mey am 
aca tır. 

B d u nıeıarhkların duvarların· 
•n çıkacak tatlar ise Niıancı 

~l\hallesl mümessili Bay Kema· 
~n teıehbüsü ile belediye tarafm
k an Edirnekapı - Münzevi ve A· 
a.rçe§ıne - Edimekapı yolları· 

~~~ taınirine tahıis edilmittir. De· 
:• ehiliT ki lıstanbulun en işlek ol· 
~ğu kadar en bozuk yollarından 

() an bu iki yolun bu suretle olsun 
ta.ın. . ırıne batlanmaıı o yollardan 

t
teçen Yüzlerce amele, esnaf, mek· 
el>l' . to ıyı ve bir çok arabacıları, o· 
ttıobilcileri aevindiruıiştir · 

ı, Şitndi bir kaç sündür bu yollar 
11ıe • 
b l'lnde çalıtılmağa başlanınl§tır. 
ıı al it· nız amele sayısı o kadar azdır 

Zaten Sultanahmed - Ra
miz otobüsleri iılemeğe başladı· 
ğmdan beri Pazar günleri insan 

almıyan Ramiz civarının bahçe
leri, su batları eğer bu asfalt yol 
da yapılıp Florya otobüsleri bu
radan geçmeğe başlarsa gelecek 
zamanın en modern sayfiye yerle
ri Ramizden Vidoıa ve Vidostan 
floryaya doğru uzanan kırlar o
lacak demektir. Kale dııarısının 
en mükemmel ve lstanbulun en 
lükı yolu olacak Y edikule - Ha
liç asfaltına gelince buradaki ça
lııma son günlerde biraz gevşe· 
mif, yahut hafiflemit gibidir. 

En uzun yolun T opkapı ile Edir-
nekapı arasında parçası bu aylar i
çinde bitecek derken ıimdi burada 

ki amele sayısı ona kadar inmiş· 
tir. Onlar da Topkapı ile Edir
nekapı arasında ve Beylerbeyi 

çeımeıi denilen yerdeki Demirka
pıya beton bir geçid yapmakla 

uğratıyorlar. 
Bu geçid bittikten sonra 

oradaki demirkapı açıla· 
cak ve bu suretle Topkapı ile E
dimekapı arasından şehir dışarı
sına yeni ve geni§ bir geçid yeri 

yapılacaktır. Bu yoldaki çalışma· 
run gev9 ın b-t.;.Aı~·~n vnt: ..... a
teahbidine taksit vermemesin-

den deniliyor. Öyle ise ayni yo
lun Mevlanekapı ile Silivrikapı 
taraflarında çalışma devam et· 

mektedir. 
Bütün bunlardan anla-

şılıyor ki, lstanbulun kale dışı ya
kın bir geleceğin en bayındır bir 
yeri olacak ve şimdiye kadar ora
lara yalnız surları gezmeğe ge
len seyyahlar bundan sonl'a ora
larda eşıiz manzaralarla karşıla-
şacaklardır. 

Yalnız oraların ahalisi 
belediyeden şunu da yalvara· 
rak diliyorlar ki o da E::Hmekapı 
ile Topçular ve bilhassa Otakçılar 
arasına bir kaç elektrik lambası .. 
Bunun, belki onuncu defa olarak 
yazması benden, h1tuf buyrulma· 

sı da belediyedendir . 
Gezgin Haberci ~u Yolların bu gidişle bitimi çok 

l n günlere değil, çok u:ıun ay-
11.te. bağlıdır. Fatih belediyesi bu -------------

~()la het on amele daha gönderse I~ p G J 
e hiran önce bu yolları bitirtse c. . . . ene 

~:t:n kıtlarda buralardd~knl ı~e.~; Sekreterliğinden: 
ft . n analarından em ı erı su 

ı tıt fitil burunlarından gelınit o- Dağılan Türk Ocaklarında a-
~ . d l Yolculan bu yı1 bu anlatılmak- lacağı kalanlara ö eme yapıl· 
' ta 'f ku · k ·ı ~ r1 edilemez sıkıntıdan r· mak için yeni hır arar ven -

.... tıe. çok iyi etmit olur. di. Bu karara göre: 
Ol"'ya otomobilleri A _Aylıktan, kitap para -

'Ve Ramizliler 1Indan alacaklı olanların bu a • 

ltıi Öte ~araftan Ed!rnekapı:-:R~- lacaklarının tamı, 
Si §oıeaınin de yemden tamın ı· B - Alacakların tutarı 500 

J
.:: Yolla.-. !Ulle tatları dökülmüş b "k ~ d h ~- lirayı geçmeyenlerin u mı ta -

b'!le. e enüz buranın yapılmasına ra kadar olan alacakları, 
r nıJrne.mqtır. Söylendiğine gö-~ hq ·ı ı' C - Alacakları "2.000,, lira· 
)f\ . toaenin aıf alta çevrı meı ~·ı· d b fa'lt yı geçemyen ıoayetelerin bu 
) ... 1 e varmıt ki uraıı aı 'Pıld~ · 1 miktara kadar olan alacakları, 
tiJ •gı takdirde f}oryaya •! e-
d ~ek otobüılerin bu ~oıe üstün· ödenecektir. llgililerin belgcle-

Atinada kısacık bir !(ezinti ile 
insan birçok çağlara girip çıkar 

Savatın en civcivli b:r kertesin -
de Erehteion (Erechtheion) yapı -
sını kurmuılardı. Burası gerçek • 

ten müdafaaya değer bir hazine 
idi. Y unanistanın ıönnüş olduğu 
sav«?-şların en büyiiğü yapılırken 
Arietofaneı barış için avazı çık -
tığı kadar bağırmıı, ıtt~urlarla 
alay etmif, muhtekirleri en ağır 
cezalara çarptırmış ve dik kafalı 
düşmanla dostça konuftnalara gj
ritmişti. 

Atinalı komedi muharriri, or • 
taçağ saraylarının bazı imtiyazlı 
kitileri gibi diled .... . .... anların yü• 

:ıüne karşı ağır telmihlerde bulu -
:ıabilirdi. Aristofaneain savaş gün 
}erindeki doğru ve dik sözlerine 

Atinahlar aldırış etmezlerdi. Is -
partalıların kazandığı hu muha • 
rebede Atina yurttaşlarının zaten 
üzüntüden ağızlarını acabilecek 
halleri yoktu. ~ 

Yunan devlet: 
merkezinde 

Atina a kısacık bir gezinti ile 
insan birçok çağlara girip çıkar. 
Şimdi en modern bir tarzda tef -
hir edilen Hermes sokağındaki 
dükkan camekanlarını ıeyreder • 
ken burada binlerce yıl öntı· ne 
olduğunu biliyor musunuz? Kö • 
teYi dönün, kar'-ınıza bir Bizans 
k:ıJlaea !;ı.kar; Teoı,lqra n.n:zann -

dan kalkaa da kiliıeye girse bu • 
gün bile oraaını yadırgamaz. 

Müzenin, Miken eserlerine mnh 
sus odasında zamanın ağırlığı al -
tında som altından ölüm maskele
rine bnkarken insan hayalinden 
çok daha eıki ve uzak çağlara 

da uzanabiliyor. 
Propylacaya tırmanırken ıolda 

gördüğünüz müstakil künü bir va 
kitler pirinçten bir heykel tafı -
yordu; methalin iki yanında da 
Kastor ile Pallup heykelleri vardı. 

Venedik ordusunda hizmet et· 
mektt: olan bir Alman topçusunun 
attığı mermi 1687 yılında Parte
nonu harap etmiıti. 

Partenonun da methali değiftİ· 
rilmittir. Burası "Bakire Atena,, 
ya bakıyordu. Ostiine bir Hiris -
tiyan kilisesi kurulunca doğuya 
arkasını çevirdi. Yolcularh, resim 

Şarap ve kuru Ü züm limanı PatrQ.3 

meraklıları timdi buranın batı 

yüzünü, cin tanırlar. Halbuki 

Fidyaıın altın ve fildişinden yap· 

mı§ olduğu Atena Partenonun 

yüzü doğan günete bakardı. 

Erkinlik ilıtilcilinde kullanılmı~ 
olan bayrak 

ll!Wnce 4 - Nisan - 1821 de pes
kopos Germanos tarafından kaldu-ıl

mı1 olan bu isyan bayrağı gayet zen
gin işlemelidir ve ortasında dini 

tasrirler vardır. 

Mehtaptapart:enon 

Her ay üç gece Akropolis meh. 

tapta gezilebilir. Propylacanın 

üıtüne çtkarak daha geçenlerde 

unutulmaktan kurtarılmı! olan 
"kanat11z zafer mabedine,, bakı _ 

nız; ay ışıkları Pireye doğru, 

sanki geniş hir ovada oynaşan a • 

te9böcekl~ri gibi kapanıp açıhr • 
lar. 

Bakireler mabedinin önünde 
durunuz ve birer kadın şeklinde 

yapılmış bu ıviitunların, ya9amakta 

olan birer canlı cisim gibi soluk 
ald,klarını gözetleyiniz. Yük • 
seklerde eüziilen ayın altında, 

Akropolisin duvarında, tam Di • 
yonisus tiyatrosunun üstünde o • 

turunuz ve buranın bütün ihtita -
mına bakınız; Akropolis cenup 
yönandeki söğüt dalları sallanır -
k~n sanki c.asi<i aşkların yatını 

tutuyormuş g1bi inlerler ve koyu 
mavi göğe kartı mermer"'sütunJa
rm cüt beya'?lığını gözönüne ee • 
rerler. Bura!rnı geceleyin derin 
bir seaaizlik kaplar. Bu dekor için 
de d.şıkla-r da bulunur. Koca sü • 

tunların ark<'-sına gizlenerek sar • 
maş dolat olmut çiftleri rahatsız 
etmemelisiniz. Çevre, manzara, 
meh!ahın güzelliği zaten sıcak 
bir atkın hararetini büsbütün kö • 
rükler. 

Mehtapta Akropolisin ihtişamlı 
dekorları içinde aktam yemeği i
çin gelenler de az dğildir. Sarı 

mum fenerlerin ışığiyle alış veriş 
eden satıcıhr da eksik olmaz. 
Faltat gevre1< kahkahalar, satı • 

cılaTın ke,Idn sesleri Partenona 
gelir gelme7. hemen kesilir. Koyu 
ela gözlü bakireye yapılmıı bu 
ölmez mabPdin ağırbatlılığı kar -

şısında, her şey susar, itıklarm 
öpücük sesl<"ri bile jıitilmez ve 
burasmı der~n bir sessizlik kap • 
lar ... 

(Devamı var) 

Yeni çıktı 

Epikür 
ün 

Ahhlklyatı 
Haydar Rifat 

Fiyatı 30 kuruş 
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il Ali ismail 
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~E (J rologue - Operateur .. 
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"-•~" Eğer böyle oluraa İstanbul Türk Ocakları hesaplarım arıt· 
'ıiı "1!\ft\ en büyük köyü olan Ra· ma komisyonuna başvurmaları Peloponnes köylüleri. 
•• b t.6yU ll'!lecek yıllarda şehrin ilô.n olunur. (3819) A~k• .. !?,rafta hfr z~anlor zapledllme•i mümkün olmıyan 
t--.,._ı_ ~Yrııdır bir yeri olacak de· 11•••••••,••••-••ıkalesı gorulmektedır. O gunlercle b-lora haçlı kabadayıların 

~~ li 88 numarada her gün öğledenlj 
Karytaena i! sonra saat ikiden seki7P kadar.!: 
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RABD - ~qam POl!ur 

''Halk düş111anı,,nı 
eıe veren kadın 
Azılı lıaydut Dilincer' i yakala.tıp 

nasıl öldürttüğünü anlatıqor 
Amerikanın "Bir numaralı halk 

düpnanı,, her fırsatta belirir .. , A
meribda zorlu bir haydut çıkıp 
da, poliaçe yakalanması ıüç ve ka. 
ntık bir hale ıeldi mi, ıazeteler 
ve halk hemen ona bir isim kor: 

Bir sOn, kelİdiaini tanımadıiım 
halde telefonda konuttuium a -
dam bana töyle bir emir verdi: 

• "Dillinserin Şikqocla olduiu 
haber veriliyor ve senin mmta -
kanda bir bara dadanmıf ... Yerini 
bu) Te çabuk bize bildir f,, "Bir numaralı halk diifmanı!,, 

Biylece bir Jlim halk diifmanı 
çılmuı ve bu kötü sam aldıktan 

Dilliqer bu iıralarda, mabpm 
olduiu hapishaneden tüfek heme- GüpeP,.4ü, ~ileri aila/Jı laaytluı lann 6ir banfıa)'I ba.aralı lıaolaıC 
ri bir tefle bütün ıardiyanlan ür- •YDP lıafmaltm alınlı görülen bir Mıliae olan Amerilıada "Rouelu-' 

sonra, bir sün vücudu delik detik 
edilip ıitmiftlr. 

Dillinpr de bunlardan biriydi. 
Dilliqerin bir gün kırmızı elbi-
seli bir knla ıinemadan çıkarken 
Şikaıocla naırl öldürüldüiünü bi
zim aazetemiz de alımı. yazmııtır. 
Dilliqeri eleveren ıeae bir ıenç 
kızdı. Bu kız, timdi Londracla 
bulunuyor. Adı Mania Barı'dir. 
Londrada bir lnsiliz ıa:eteciıi i
le yaptıiı mülikatta, Amerikanın 
en azılı haydutlarından olan Dil
Gnıeri nasıl polise haber verdiği- , 

ni anlatıyor ve bu iti bir hqıç al· 
mak duyıuauyla yapbfım sö7lü
yor. 

Ayni im, huıün Ameribb tay-
rareci Lindbersin çocujunu kaçırıp 
ildürmekten idaıu mablribn ol • 
11111f olan ve bu hükmün tudikini 
bekliyen 41man maranıozu Haup. 
tman için dr, "çocuiun bfili de
lildir,, demektedir ... Ba çok dik
kate detefJBll*ltaib yazalmt. 

biilinaer haydudunu yakalatan 
Mania Man diyor ki: 

"DHlinpr adlı haydudun Şi
bpcla DiMlrop ıinamasmm ö
nünde ricudu delik detik olup aı. 
düriilmeaine sebep benim! Ben 
Dilliqerl adaletin eline tealim e
derken &ldiin!üjü bir ıürü iman· 
lann aıumda benim qıkımı da 
ildürmüt olmumm intikammm 
alıyordum. 

Benim HTdilim adam da bir po 
liati. Adı Brenaa... Ve eler bir 
çarpıtına esnasında llmüt obay. 
dı Wki o kadar KlllU)'acaktım. 
F abt Dilliqer onu aillbaız yaka
ladı. Ve alçakça öldürdü. 

Bu it altı yıl Cince olmuttu ... 
Size bir teY eeyliyeyim. lnailtere
de, 91ylenenl~re bakılma, Ameri
kada ,apılan haydut filmlwi mü-

Wiialıdır. Bire bin btarak hal. 
la meraklandırmak için yapıyor-

lar. Halbuki bu ıördüiünüz film
i•, h•kibtin ancak bir parçaaı
m. Ha1dutluk, çocuk kaçınna· 
lin Ameribda endüatri balinde
tİr ... Milyoalarla oynuyorlar. Bir 
'1,ribya ,.bat bir matazaya si· 
rerek iatediklm parayı alamazlar-

Con Diline.,. 

sa, derhal orayı dinamitle patlata· 
caklannı .ayler ve yaparlar da •.• 
Bu, yapılan menfur haydutluklar. 
dan yalnız bir tanesidir. Sonra, 
bir it adamınm arkadqmı siıorta 
ettirip, sonra bir haydat çetesine 
aldürterek ~ liloıta ,......_u 
alması ,ıw ..... it &f~rr ... 

Aıağı yukan büti.\ıı hiditelerde 
ıiıorta kumpanyaları q_ybetmek
tedir. 

Ben ilk &devimi ( TUifemi) 
Gordon F ellovı iıimli bir ıiıorta 
kumpanyası hafiyesinin yanında 
aldım. Ozerfime düten it, hay-

dutlarm yqadddan yerlere sirip 
onlann yapıp ettiklerinden tefi -
me haber vermekti. it çok zor ve 
tehlikeliydi. Fakat itimize yan 
yacak o kadar malOmat elde e -
diyordum ki. bir bayii cinayetle • 
rin adelet eline ıeçmeaini temin 
ettim. 

Sonra, reımen zabıta aerviıine 
tirdim .. Burada "G kızlan,, ndan 
biri olmuttum. Bu hükGmete men
sup kadm caaua, demekti. 

Yapacafım it deiiflDemitti. 
Ancak bu defa daha çok ıezmek 
icap ediyordu. Şikaıo baydutla
rmın yaıadıkları, eilendikleri yer
lere sidecek ve onlarla arkaclatlık 
eclecektim. 

Şa'rtlanmız tuydu. Haydutlar 
benim irim olduiumu anlasalar bi
le resmi poliılerdm hiçbiriyle te
mas etmiy..ı.t;m. Yalım bir te
lefon lml&beeiaden bilmedilim hir 
adama telef oh etmeie memurdum. 
Raporlarımı ba YUıta ile veriyor
dum.Bu telef~mm Wnmmaruı ftl' 
dı ki, telefon rehı...t9iade yuıb 
delildi... Ge<-eler seçiyor ve ben 
barlarda, lok•ntalartla haJChatlar
la "ahbaplık,, ediyorclam. 

Küçük bir f&fkmlık, Mai ar .. 
kadqlanmdan birinin batma ..ı. 
dili sibi öl-ür dünyaya pndere -
c:elderdi. Alberta Meclo•s isimli 
ha Ubclapm. ketfeclildikten son
ra aldlriller~k Şibıonun bir ya
nma ablmqb. Vüvucunda altmıt 
yedi lmrtun deliği vardı. Böyle-

l ee, IÜP poliae bir ihtarda balu
DUJOl'lardı. 

küterek çıkmıt, bir otomobil çala- taıı1anlar lıliibii,, di7e bir lıliip lırırulmuıtur. 
ralc bir iki hafta ince kaçmqtı. 
Fakat Şikaıoda ne yapıyordu? 

Çok ıeçmeden öirendik ki di
ler bir çete1e ıirmif .•. 

Arattmnalarım bir müddet bo
tuna sitti. Omidimi kesiyordum. 
Fakat bir ıece it büsbütün defiıti. 
Bir barda otururken, orada dam
lar yapan bir kız yanında bir er
kekle ıeldi ve: 

- Arkadatım Con Smit ! diye 
bu erkeii bana tanqtırdL 

Bu erkelin Dillinıer oldufunu 
derhal tanıdım. Bana ıülümaüyor 
ve benimle dametmek iltedifini 
söylüyordu. Hayret ve korku ile 
donablmıı olduium halde, ken· 
dimi bıraktım ve beni aldı. Danae
dilen yere dojru ıitUrdü. 

Haydutlarla dametmenln zer. 
re kadar zevki yok. •• Dam, bitip 
tükenmez sibi ıeliyordu. Nihayet 
tekrar maauna ıetirdill 

nuyordum. 
Sonra bir mazeret ileri sürerek 

Dilincer öldiiriilJiilıf• ..., .. 
pa171..ır aı.,.; Jurqor 

derhal dqan çıktJm. Ve telefon 
kulü•ine d•lıp, meçhul imirime 
"haber verdim. Bir bç dakika i· 
çinde cıyak cıyak bain'an korna· 
lariyle poliı otomobilleri ı~ldiler. 
Fakat ıene geç kalmqlanlı. Dil· 
liqerle ber-ber Kafapiten kaç • 
maia muvaffak olmuttu. 

Bir hafta sonra bit Jeralb kab
•eainde birkaç haydat nipnl111 ile 
otaruyordam. Kapıdan, biriaiyle 
birlikte l>llinpr sirdi. Bana ... 
lim verdi. Ve ma••ıa oturdu-
lar. Yanındaki adamla 7&ftf 
YAftf lromltaprda. Ve ikide bir· 
de sürekli aarette bana da bakı· 
yordu. Kaçuk ve -1im llalerin· 
de im panltt vardı ki inenı lir· 
lditl)"Orda. Benim De ol ....... 
anladıjına kaniydim. Fabt ra
mbmftım. Jnamlmu py4ir. 

Dilinpr bnim İfİmİ ketfetmit 
delildi. Hiç flphelmmiyonla. 

o •kt•• ..... hirbç defa be
nimle dametti. Ve oradan ayrı-
lmcı,a kadar telefon etmeie fır
sat ............. da arkadqım 

Alberta Medon'in akibetine ui
ramadıiımdan da memnundum. 

Oradaa buradan öjrendijime 
,are, Dillinıer korkukmaia batla
mqtı. Ve aaldamJOf&kı. DllHn,. 

rin çok yalmı arbdqlanndan bi· ı aunuz? Bunlar büyük çetelerin i' 
rinin evine hizmetçi olarak tirdim tidir. Hauptman, soyundan hır• 
ve belim •ir!Jmcıya kadar mer - ıızlar delil-
diven, döteme ıildim. Türlü biz -
metler yaptım. Fakat öjrendiiim 
feJ', 1alnız tundan ibaretti: Hay
dat Dillinıer bir yerde lmmıkdar 
Iİ)'İneD bir kaclmla beraber yqı
yordu. 

Bu sırada zabıta, bu haydudun 
bir otelde birine telefon ettilini 
öjrenmifti. Beni oraya telefon 
santral memuru olarak koydular, 
fakat bundan bir fayda çıkınadı. 

Nihayet bir ıece, barlardan bi
rinde Dillinıerin ıinemaya side
cefini Biakop ıinemaama ıiderek 
Klark Ga1bl'i ..,.redecelini ifit -
tim. Arkadqlarından biri 'böyle 
ıöylüyordu. Gidecefi sün de, be
nim bu haberi itittiiim sünün er
tesi ıüniiydü. 
~ ~ DUl._er ıel,cek 

dfje taatleref! .. ~ . .--....... -.ı~~ 
Tam na~ bir zamandı 
ki, Dillinıeri bir locaya sirerkea 
ıardüm. Yanında kırmızdr bır 
kadm vardL 

Deli sibi hemen dqan fırlJJA
rak telefona koftum. Polialer ve 
hafiyeler yetİftİ. DUlinpri alne
mamn dıtmd& ~ .. 

Amerikada laajda1tala, çocuk 
kaçınldıiı ada•akılh bubrma -
4ıkça Diltinıerler eksik olmıya • 
caktır. Aınerbda her yıl dart bin 
çocuiun kaçnıldıimı biliyor mu -

Tayyareci Lindbersin çocuid' 
nu kaçıran ve &)dürenin kim ol ' 
dutunu Amerikan aallbiyet m• ' 
kamları biliyor. Hauptmanm mil' 
racaatları bota çıkabilir. Fabl 

tetmilr cihetlerden ı... ada•m 1 ' 
damı pçikecektir. Haapt•••• 
asıl.alım nnneblliJ•.,... 

Şimdi hm ha it 8-lnde al' 
raflJOl'llllL Füat alma ldllt& 
dir. Size yabm fUD11 ~liyebid
rim ki, bug8n La,Ut.eden Amr 
ribya bir çocuk sltlrlJoaam J&f 

çok ıiirmeclea pzetelerin blriacl 
aayıfalık handiai olacakbr.,, 



Yazması benden: 
~-- -----Skilerle yenilerin 

MAÇO ve 
Bekir 

Bugü~ topu bırakmış olan eski ve 
Dlefiaur ulusal takım oyuncularımıı, 
gelecek ay içinde yenı ulusal takim 
oyuncul~rıyle, ha,·a kurumu menfa
atine bir maç yapacaklar .. 

Senelerce Türk formasını sırtla
l"lnda ta..ımu~ olan emektar eskilerle, 
Yeni uJu~l takımımızı teşkil eden 
gençler aı-asmda yapılacak bir karşı
laşma, şüphe yok ki, memlekette enbü 
)'ilk alaka ile takip edilecek bir spor 
hldisesi o 1acak tır. 

Bir zf!manlar, avuçlarımızı patla· 
tıncaya kadar alkışladığımız, gırtlak 
lınımızı yırtıncaya kadar (yaşa) diye 
bağırdığımıı. Nihatlar, Bekirler, Ala· 
lar, Burhanlar, Nedimler, Muslihler, 
Caferler, Olviler, Sabihler, Kadriler, 

1'ürk fut!Jı.,:Unun 11özbebeğt 
RF.11 IR 

Leblebi :Mehmetler, Bedriler, ismet · 
ler, Supbiler gibi memleketin göıbe • 
beti oyuncularr, son bir kerelik b~~e 
ol11a karşımızda, futbol sahasında gor 
nıek, hatta bunun hayalini bile düşün 
inek ne doyulmaz bir zevktir. 

Bu büyük ve güzel işin hazırlandı· 
tını bana ilk defa ulusal takımın ilk 
kalecisi Nedim anlatmtştT. Daha o 
aGzünü bitirir bitirmez aklıma gelen 
~u fikri kendisine söylemiştim. Şimdi 
de bu sütunlarda yazmaktan kendimi 
alamıyorum: 

Yeni ve ~ilerin maçı spor tarihi
Dliz için unutulmaz bir iş olacakbr. 
Fakat biz bu unutulmaz işin, daha 
bltlkemmel olmasr, bütün yurdda d~
ha büyük bir alaka uyandırması içın 
eski ulusal takımı teşkil edecek olan· 
lar ve yukarda isimlerini saydığımız 
Çok kıymetli oyuncularımız arasına, 
ICr emektar ve gözbebeği oyuncumu· 
ıu daha katmalıyız. 

Türk Sporunun en parlak yıldızı 
.(Bekir) , bu maç için Almanyadan 
retirilmelidir. 

Memleketini çok seven, Bekire, böy· 
le bir maçta bulunması ve oynaması 
lçfn, hava kurumu tarafından yazıla· 
Cak ufacık bir tezkere kifayet edecek· 
tir. Bekir, eli kanda olsa bu maça 
kOŞacak, bir zamanlar, canını, kanını 
her şeyini feda ederek Türk forması
na şeref kaza.ndırmağa savaştığı eski 
taJam arlradafları arasındaki değerli 
)'erini alacaktır. 

Bekirln, bu maça gelmesi, bize, hem 
l>titttn memleketin en derin muhab· 
betle sevd.lfi bu Türk çocuğunu gör
blek imka.nmı hazırlryacak, hem de, 
lıektrin oynamasıyle bu maçın en az 
Od mJsli hatta. belki de rekor denecek 
btr hasrlat elde ederek, hava kuru· 
,11l•na yapılacak yardımın en yüksek 
derecesine çıkarılma!I11' hazırlamış 
olacaktır. 

Bu fikrin haklı olduğunu takdir 
edeceklerini zannettiğim hava ku -
l'11ınu t11eflerinin Bekiri getirınek için 
~ y , d .. 
derhal faaliyete geçeceklerine e şup~ 

'--.a,...... 
Ye Mltflerle. y-.ilerin karşılaşa· 

eakları gftnft düşiindük~e ben şimdi· 
den heY9Cftna düşüyorum. 

izzet Muhiddin APAK 

RUSYADA 
.SPOR 

işte Sovyet Rusyada kadın, erkek milyonlarca iman böyle ordular halinde ıpora çall§ıyorlar. Yukarı.ki re.imde, 
yüzlerce 'kürekçi kızın bir tcpor bay ramındaki geçit resimlerini görüyorsu nuz. 

Bir Fransız gazeteci Sovyetlerde 
çeyrek milyon insanın spora 
nasıl çalıştıklarını anlatıyor 

Ruayada ihtilalden evvel spor 
faaliyeti hemen hemen yok dene
bilecek kadar durgun idi. Sovyet 

5000 ve 10000 metrede Zna- f Rusyada kadınlar arumda da 

Ruıya çarlık Ruayadan spor sa • 
bumda pek zayıf bir mirasa kon-
mu§tu. 

meıkinin elde ettiği derece sıra - ıpor son derece terakki etmİ§tİr. 
sile 14,50 115 ve 31 dakika 53 Denebilir ki 1934 te kadınlar a· 
saniye 1/ 8 dir ki bu derece, 1934 rasında beynelmilel bir atletizm 
senesi içinde dünyada kazanılan ~ampiyomuı tertip edilmiş ol • 
on en iyi dereçelerden biridir. · saydı Rus kadın atletleri hemen 

1912 Stokholm olimpiyatların -
da Rus atletlerinin elde ettiği de
receler o kadar düşük ve gülünç 
idi ki bunlar Romanoflar hane • 
danının icrayi hüküm ettiği de -

Moskovalı atlet Loulko dört ekserisinde birinci gelirlerdi. 

yüz metreyi 48 saniye 1/6, yüz 
metreyi on saniye 1/8 de koş
makta ve 7 metre 22 de uzun at
lamaktadır. 

G nl 
d L · rad'da yapılan bir spor şenliğinde alınan bu resimle-

eçe er e enıng . f aoliyetni anlamakta 
re bakınız, Sovyet R:~yadaki mucız zaın sp.o~ 

güçlük çekmezsınız. 

virlerde Rusyada sporun ne ka • i 1934 senesi ~uıya f~~iyona -
d l

'hmal edilmi• olduğunu gös • larmda elde edılen dıger bazı 
ar ~ l d " d .. ·1 . 

ok kuvve
tli delil idi derece er e aıagı a gosterı mış-

teren ç · 
Asırl~rda~beri devam eden bu tir: 

hale rağmen genç Sovyet Rusya 200 metre, 22 saniye: 800 met-
iş başına geçince her sahada ol - re 1dakika56 saniye 1/ 8; 4:.FlOO, 
duğu gibi memlekette spor faa • 42 saniye 1/ 8, sırrkla yüksek at

Ruayanm tanınmıt kadın' atlet
lerinden T ourova manialı 80 met 
reyi 9 dakika 1 / 5 te kotmuş, 5 
metre 80 de uzun atlamıştır. 

Chauanova yüz metreyi 12 sa -
niye 1/ 5 te katediyor ve 1,55 te 
yüksek atlıyor. 

Rus yüzücüleri son senelerde 
ve biJhassa 1934 te çok ileri git
mit olduldarını isbat etmitler -
dir. 

Geçen sene Norveçe yaptıkları 
bir seyahatten parlak netice ve 
galibiyetlerle dönmütlerdir. 

Erkek yüzücüler arasında Mos 
kovalı Borisov yüz metreyi 58 sa
niye 9/ 10; 400 metreyi 5 dakika 
7 saniyede almaktadır. 

Kadın yüzücülerden Aledıina 
ve Koloskovanın elde ettiği dere
celer Avrupa rekorlarına yaklaş • 
maktadır. 

Rusların Vanapolu takımları 

ise Avrupanın en maruf takımla
rı ile mukayese edebilecek bir 
kuvvettedir. 

Rus boksörlerine gelince, Av • 
rupanın amatör boksörlerine par
mak mrtacak derecede kemale 
geldiklerini herkes itiraf etmek -
tedir. 

Bugün Rusyada üç dünya reko
ru kırmış gülle ka'ldıncılar vardır. 

liyet ve harekatı da dev adımla • lama. 3 metre 88. 
rile yürümeğe başladı. Her ge - _ __..·-~-· ~,.,.....,.. ......... -~ ......... .....,.,...,,,.....=- ~------.,,.,.~~~~;:;z2!1 

çen sene spor sahasında daha faz
la terakki eseri görülüyor ve bu 
ilerleme hamlesi gittikçe artıyor-

du. 
Bugün Sovyet Rusyada altı 

milyon sporcu olduğunu söyler -
sek sporun ne kadar ilerlemiş ol
duğunu uzun söze hacet olma.dan 
en beliğ bir suretle ifade etmit o-

luruz. 
1934 senesi Rus yanın spor ta -

rihinde çok tanlı bir tarih olarak 
kaydedilmit bulunacaktır. Evve -
la atletlerden bahsedelim: 

Bunlar Çekoslovaf.Janın en ma 
ruf atletlerile çarpıtmıtlar ve 
on müsabakadan sekıizini kolay • 
lıkla kazamnl!b."mr. 

wnlngradda yapılan a11ni bagrom da, binlerce sporcu biigük §ellerinin 
realmleri önilnde geçid resmi yapıyorlar. 

Meşhur dalma şampiyonu 
ı; 

Pete 
Dejardins 
Amerikanın dalma şampiyonu Pe

te Desjardins iki aydır lngilterede, 

İngiliz sporculanna ve deniz merak· 

lılanna marifetlerini göstermektedir. 

Bundan evvelki nüshalanmızda 

bu Amerikalı p.ınpiyonunf muhteli 
dalma usullerini resimleri ve yazıla· 
rryle birlikte olmrJ.amım;a göstermi~ 
tik. Aşağıda şampiyonun meraklı ln· 
giJiz Misslerinden birine den Terdiği 
ni görüyonınnuz. 

Desjardins Amerikada ~leı 
yaptıfı ::r.aman 70,000 ki§ilik bir seyir 

ci kitlesi toplamaia m11ftffak olmor 
bir adamdır. 

iki aydır lngilterecle de ayni ma· 

vaffaJdyeti kıunmqtlf'.,-g-.h -:t:ts>l 

Bunların isimleri de Popov Ko
chelev ve <lıatovdur. v 

Rusların pek sevdikleri ve pelı 
eskidenberi tatbik ettikleri spor . 
lardan biri de patiııajdır. 

Her sene bu sabada bir çok mu 
vaffakıyetler ka.zamnaktadırlar. 

Sovyet f&IDPİyonu Jacob 
Mehıikof daha geçenlerde 3000 
ve 5000 metre dünya pmpiyonla· 
rmı yenmittir. 

F utbotde; Ruslar beynelmilel 
bir mevkie sahip olduklarmı yap· 
tıklan bir çok temaslarda iabaı 
etmişlerdir. 

Moskova mubtelitinin, profea -
yonel meıhur Çekoslovak talom • 
lanndan Jedeniyeye kartı kazan · 
dığı galİ'biyet ve gene çok m
vetli bir Norveç muhte1itini yen . 
meıi Rusyada kJi.ıik oyunculaı 
bufooouğunu gösteren •çık haki . 
kat1erdir. 

Rus nitancıları da bir çok dün
ya rekorları kırmıtlardır. Ameri
kalılar ile yaptıklan bir müsaba
kada galip gelen Rus nitancıları _ 
nm muvaffakıyeti seyircileri 
hayrette bırakmııtır. Bilhassa 
kadın niıa.ncı Senturina 400 pu _ 

vand.an 396 sına isabet ettirmek 
betile harika yaratmıfbr. 

15 tubat 1935 te Moskovade 
d~ya ski tarihine kaydedilecelf 
hır yarış hitama ermittir. 

8000 kilo metre üzerinde yapı· 
ı~ ~~ müthiş yarış tam 95 gün 
•urmuttür. Bu da, Rusların akide 
ne kadar ileriye gitmif olduğu
nu gösteren küçük bir mİRI· 
dir. 

1934 te Ruayada 91 rekor kı
nlnıIJtır · Bakalım 193\, :- -zneıin • 
de bunların da yerine kaç yeni 
rekor geçecektir. 



Amerikanın en yüuek binalannclan ikui 

Yüksek binaların 
papucu dama atılıyor! 

Amerikada 50-60 kath binalar 
aleyhinde bir cereyan başladı 

Bilha11a Amerikada moda ha
line ıelen yüluek bina yapmak •· 
leyhindeki cereyan iyiden iyiye 
kuvvetlenmit tir. 

Bir çok tanınmıı inpat müte
ha~ılu.ı v iJ>olediyeciler bunun 
aleyhinde ıhldetli bir mücadeleye 
giritmitler, "Gratte • ciel., "Gök 
delen,, iami verilen bu binaların 
mahzurlannı uzun uzadıya anla
tan makaleler netretmiılerdir. 

Esuen ıırf ticaret kutiyle ya
pılan bu yiwek binalar, umulan 
karı ietinnemekte ve aeneler ıeç
tikçe de daha az gelir temin et
mektedir. Meıeli 1933 seneıine 
kadar Amerikanın ve dünyanın 
en yük.sek binaıı olan Empire 
Building dairelerinin ancak yüzde 
25 ini kiralryftbilmlfti. 

Dünyanm en yüksek bina11 Ra
dio City de çok &üçlükle kiracı bu
labilmektedir. 

Bir zamanlar yükıek binalar 
yapmanın nüfus kesafeti ile alaka. 
dar bir meule olduğu zannedili. 
yordu. Ve Nevyorkta yükselen 
gök delenlerin çoialtdma11 buna 
ha:mlediliyordu. 

Fakat bu katiyen doğru deiil· 
dir. Nevyorkla Parisi mukayeıe 
ettiiimiz zaman bunun doiru ol
madıiı kendiliiinden meydana çı· 
kar. · 

Meaell Nevyorkta ,;iz küsur 
katlı binalar bulunmaıına ratmen 
hektar, yani yüz metre murabbaı
na isabet eden nüfus kesafeti 200 
halbuki Pariıte 365 kitidir. 

Uk defa 1889 aenuinde Şika· 
goda 1 O kııt o!arak yapılmaia bat
i anan yük,ek binalarm mahzurla
rıx t8yle HYJlıyor: 

1 - Komıu evlere nazaran pek 
fazla oturma kesafetine malik o
lan "ıök delen,, lerin su ihtiyacı, 
diğer evlere nisbetle pek fazladır. 
Bir taraftan da yükseklikleri ıe

.. biJ l• yukarı katlara tehrin s11:· 
yunu dafrtabHmek için damların· 
da elektrik tazyikiyle daima dolu 
buluna,ı:ak ihtiyat ıu hazineleri 

yapmaları ~izımdır. Bu tedbir a· 
lınmadıiı takdirde yüksek katla
rın her zaman susuz kalmalari 
tehlikesi vardır. 

Bu su hazineleri neticesinde !e• 

hirde susu:t.luktan sıkıntı çekmek 
tehlikesine n:tıruzdur. 

2 - Yüksek binalarda yangın 
ve ölibn tehlikesi pek fazladır. 8 
kattan daha yüksekte çıkan bir 
yangın aıaiıdan söndürülemiyece 
ği için katlar yükseldikçe söndür-
mek imklnı ve ıürati o niıbette 
azalır. 

3 - Gök delenler, bütün.civar
daki iyi mü~teriJeri çekerler. Bu
nun nticesinde komşu evler müf te
risiz kalırlar ki bunun da iktiıadi 
mahzurları meydandadır. 

4 -Bu gibi yüksek binalar, yan
larında bulunan binaları günefsiz 
bırakmakta, bu ıekilde onları sıh
hate mqzir bir hale getirmektedir. 

5 - Bu g!bi binalarda Alcov • 
Room denilen penceresiz odalar 
da yapılmaktadır. Bu odalar ııh· 
hate çok zararlıdır. Bunlar o ka-
dar çoğalmıfhr ki, yalnız Nevyork· 
ta 250 binden fazla vardır. 

6 - Nisbeten az da olsa ölüme 
sebep olan kazaları da saymak 
lazımdır. Ellinci, veya altmışın· 
cı kattan dilfen herhanıi bir mad. 
de, hafif de olsa ıelip seçenler-
den birine iıabet ederae öldürme
ğe kafi ıelir. Nevyork ıtatiıtikle· 
ri her gök delenin önünde yılda 
böyle dört bet kaza kaydetmekte
dir. 

Sonra vök delenlerin kalörifer, 
elektrik, iu1 aaanıör, yanıma 

karıı korunma tedbirleri de çok 
pahalıdır. Bütün bunlar ıiizönUne 
alınırsa hu ı~kilde yükıek binala
rın kıymeti iyiden iyiye ıözden 
düıer. 

Netice:le kırk bet tenelik bir 
maıiıl olan yUbek bina modaıı • 
nın akıl ve mantık karıısında ni • 
hayet kıymetini kaybettikleri mey
dana çıkar. 

HABER - '.Akşam PosfUr 

On üç gün ölümle 
pençe pençe.ye! 

Düzceli Mahir HulUsi büqük harp 
içinde Fransızlardan nasıl 

kaçtığını 
Roman, ve11ahut hikdge nedir'! 

anlatıyor 
Beyhude yere inerek lCen.dini elt" 

Dıı hagatımıza benzigen bazı vaJt 
atar uydurarak bunları herhangi 
bir görüıe göre dizmek değil ml? 

Halbuki her inaanm hayatı 

baılıbaıına bir roman, hattd ro
manlar mevzuudur. Bazı inaanla
rın baıından korkunç, tehlikeli 
ıergUuıtler, bazılannm baıın· 
dan miıli görülmemJı aık macr 
raları, bazılarının da diğer bü,,ak 
h&liıeler geç~tır. V• bu vak'a
lar en fıeyccanlı roman ve hikd
yelerden daha cazip ve meraklı

dır. 

lıte ben bunu gözönilne alarak 
temas ettiğim muhtelif insanlara 
ba,larından geçen en f eokaldde 
vak' ayı ıoracağım, "" bana anla
tacaklan maceraların mümkün 
mertebe kuvvetini ebUtmeden 
ıize nakledeceğim. 

BuglJn ıtze umumi harpte 
Franıızlara eılr dÜfen ve Fran· 
ııılardan Uk olarak kaçmağa mu· 
va/lak oln Düzçeli Mahir Hultl· 
sinin sergüzeştini anlatıyorum. 
Mahir HulU.i 1331 ıeeminde 

birinci Çanakkale harbinde Fran
sızlara eıir dii§erek evvela Mon· 
dora., sonra Korsika, daha sonra 
Fransanın Set, Bezi tehirlerine 
götürülmüt, nihayet Halet tehrin
de esir olarak bulunurken 20 ar· 
kadaııyle birlikte buradan kaç· 
mq, 17 arlcadqı yolda ele •~ti· 
ğinden yalnızca iki arkadqıyle 
hpanyaya ıeçmeie muvaffak oJ .. 
muıtur. 

Mahir Hultlıi arkadqlariyle 
birlikte ıörülmemit mütkülit Ye 
tehlikeler atlatmıf, Pirene dajla· 
r~ qtıfı 13 ıün, 13 ,ece içinde 
bir kaç patateıle bir kaç bq ao
iandan t>atka bir tey yememiıtir. 

Bana bu fevka1lde :ınaceruını 
töyle anlattu 

- O zaman daha ıençtim. Sa· 
kalım, bıyıiun henüz yeni çıkı
yordu. SıhhiJe onbaıı11 olarak 
birinci Çanakkale harbinde bu
lundum. 

Talibimiz kötü ıitti. 500 ef rad .. 
la birlikte F ranarzlara eair düf" 
tük. F ranıızlar bizi ilkönce Mon
doros' a götürdüler. Burada 9 ay 
kaldıktan aonra Korsika adaıma 
nakledildik. Burada da 2 ay kal· 
dık. Bundan sonra bizi Bezi'ye, 
ve oradan da Ha1et' e götürdüler, 

Eıir dü9tükten beri mütemadi· 
yen kaçınajı dütünüyordum. Fa .. 
kat naııl yapabilirdinı? Gardi· 
yanlar, muhafızlar bizi gözlerin
den bir türlü ayırmıyorlar, eıirler 
kararrlhmdan kut ,UÇUnDUJ.olar.. 
dr. 

Fakat biz ne oluraa oltun mu
hakkak ıurette k~aia karar 
vermiıtik. O zamana kadar çat 
pat Franıızcayı da .CSlanüt bulu· 
nuyorduk. Yalnız ıırtımızda yollu 
mahpuı elbiıeleri vardı. Bunun1a 
dııarıda hemen yakalanl1'dılc. 

Buna rafmen Uçmak azmimiz 
bize her ıeyi unutturdu. Her feyi 
ıöze aldık. Ve bir ıece vakti yir
mi kiti hep birden Pirene dallan· 
nrn yolunu tuttuk. Hep birden ele 

seçmemek için ufak uf ak srupla· 
ra ayrılmıttık. Bu tekilde ilerler· 
ken mütemadiyen arkadqlarımı· 
zın yakalandıklarını duyuyorduk. 

Kaçmak planımız çok baıitti. 

Mahir HulU.i 
Gündüzleri tarlalara, veya or· 
manlara gizlenip yatıyor, geceleri 
iıe durmadan Y.OI yürüyorduk. 

Bu tekilde elene elene ancak 
bizim grup kaldı. Ben, Beykozun 
Hüseyinli köyünden 25 yaflarm
da Ali ve Erzurumlu 45 yaılarm
da Kadir ... Diğer bütün arkadq-
lar yeniden Franaızlarm eline 
dütmü§, kaçak o1arak yalnız bir 
biz kalmtftık. Franıız hükdmeti 
her ne pahasına oluna olıun mut· 
laka bizi de ele ıeçirmek iıtedi
linden her tarafa müfrezeler p 
karmıı, izimizi takip ediy,orôu 

Yol bilmiyorduk. Gündüz gü
nefe, gece aya bakarak istikame
timizi tayin ediyor, ilerliyorduk. 
Fakat tahminimiz hilifına ıünler 
ıeçiyor, bir türlü hududa varunı
yorduk. 

Artık açlık ve yorcunluk iyiden 
iyiye kendini ıöıtermitti. Yiye· 
cek olarak torbamızda Y.alnız iki 
tane patates kalmıttı. Sabaha 
krtı önümüze te~düf eden bir da· 
iı tınnandık. Güneı dolarlcen a· 
laçlar araıında ıizlenebilecek iyi 
bir yer bularak oturduk. Karnı
mız bir bursu ile deliniyor ıi'bi 
açtı. Gözlerimiz kararıyor, kulak· 
larımız uğulduyor, ve dizlerimiz 
titriyordu. 

Patatesleri pişirmek için tam 
ate9 yakacağımız zaman kar§ı te
pede bir nöbetçinin durmakta ol· 
duğunu gördük. Hem artık budu· 
da Y.aklattık diY,e ıevindik, hem 
de patateılerimizi pi!ii'mek için 
ateı yakamıyacaiımızdan dolayı 
üzüldük. 

Dehıetli bir sıcak vardı. Ali 
aıağıya dereye matralarımııa ıu 

doldurmak için indi. Ben çok fe
na olduiumu anladım. Kulakla
rmı hiç bir fey duymuyordu. Ar· 
kadaııma patateslerden birini pi~ 
tirip vermesini söyled~m. Kadir 
herhalde benim çok fena bir va· 
ziyette olduğumu ıörmüı olacak 
ki ne oluna olsun diyerek küçük 
bir ateı yaktı! Ve patutfslerden 
birini pi§İrerek bana yedirdi. 

itte bu patateı beni hakiki bir 
ölümden kurtardı. Kendime ael· 
<liğim zaman aradan bir saate ya· 
kın vakit ıeçmif, fakat dereye ıu 
getirmek için inen AH bili dön .. 
memiıti. Ben kendisini merak e
derek dereye inmek istı-dim. Fa
kat Kadir: 

- Herhalde ele geçmi§ olacak. 

verme i diye ıarar etti. 
Ben kendisini dinlemedim. A

fağıya dere boyuna indim. Aliyi 
aradığım halde bir türlü bulamı• 
yordum. Bu esnada Kadir de ar
kamdan geldi. Beraberce ıaatler• 
ce kendiıini aradık. Tam ümidi
mizi keıtiiimiz anda Aliyi bir 
sazlık arkaamda bu1dum. Dizleri• 
ne kadar çamura batmış, gfüıeıin 
karııımda kıpkırmızı olmut, ölü 
gibi yatıyordu. Güç bela kendisi
ni çamurdan çıkararak bir aiacın 
ıölgeıine yabrdım. Kalbini din• 
ledim, atmıyordu. Dereden au ge
tirdim. Alnım, .-k•klarmı, röt
sünü, bileklerini ovma.ta batla· 
drm. Bu emada Kadir: 

- Kendimi çok fena hiuediyo
rum. Ben öleceğim. Eler aeli.me
te vanrsan, ıu ötemi berimi çolulC 
çocufuma götür dedi, ben: 

- Deli misin. eKndine ıel l 
diye Kadirin aklmı bqma ıetir
mele çahfıyordum. ~akat nere
de? Sürüne .urüne yanımdan u
zaklqtı. 

Bu tekilde 13 gün ~emit 
eziyetler, ve akıntılar atlattık. 
Oatümüze köpekler hücum etti. 
Askerler arafmdan kovalandı · 
Bet altı defa <! a açlıktiD, :ve 
yorcwıluktan ölüm tehlikeleri 
geçirdikten M>nra niharet bh- ge· 
ce yarıtı Franıa-lapanY.& budu• 
dunu ıeçmele muvaffak olduk. 

Oradan Banelon'a var • 
dık • Barselon' da elçiliiimiz 
falan yoktu • ltlerimiıe Al • 
man elçiliği bakıyordu. Bizi illC 
önce tahtelbahirle Almanyaya 
kaçırmak istediler. Fakat lnıiliz· 
ler iti ketfettiklerinden bu teıe~ 
büı de IUY,& düf tü. 

Ba..,elonda it lbulmut, epey de 
para biriktirmittim. Şimdi biran 
evvel latanbula, ailemin yanma 
gitmek istiyordum. Fakat latan .. 
bul itaal alandaydı. Franaızların 
eline düflllek de benim için bir 
felaketti, Hiç bir vapur beni ı ... 
tanbula götürmüyordu. Nihayet 
güç bela bir vapur sekiz İngiliz 
lirasına mukabil beni Pire'ye sö· 
tümıeği vadetti. Sahte bir pata• 
port ele ıeçirdim, ve hareket et .. 
tim. 

Pire de de ayrıca bir İtalyan 
vapuru buldum. lıtanbula kadar 
gelmek için üç lngiliz lirasına bir 
bilet aldım. Hareket ettik. latan· 
bul limanına ıelmeden evvel pa• 
saportlarunızı topladılar. Biraz 
sonra herkeae iade ettikleri halde 
bana vermediler. Vaziyet gayet 
nazikti. Vapur Galata rıhtımma 
da iyjden iyiye yaklqmııtı, vakit 
tam gece yarıııydı. Ne olursa ol· 
ıun diyerek bu eınada vapura tır• 
manan bir kayıkçı ile anlqhın. 
[§yalarla birlikte iplere aıı1arak 
kayığa indim. 

Sirkeci rıhtımına ayak buat 
batmaz yere kapanarak topraiı 
öptüm. 

Fakat bundan ıonra da ıümrük 
nıemqrJarıyle uiraıtım. Ne ise a• 
dam Türk oldniundan halimi an• 
Jadı. Ve bir ot~le kapağı atabil· 
dim M. S. 
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kazanan numaralar eski saylav 

Büyük 
numaralar yarın 

Tayyare piyangosunun bugün· 
kü çekilitinde (Bin lira) dan bat • 
ka büyük ikramiye çıkmamııtır. 
Numaraların çekilmesine yarın 
devam edilecektir. 
tooo ı.~tra Kazananlar 

18274 
5cfO ura kazanan 

2ssu2 3764 ıs945 ıs 
20449 3706 27386 23135 
2403 17526 25605 4915 

200 lira kazanan 
26729 5067 4573 22504 

3900 17264 18618 19lS 
13167 17400 5383 2ssıı 
23585 27950 22850 10146 

22195 8528 21497 12972 

18412 

100 lira kazanan 
18703 20700 13864 5951 

1920 1207 28863 25128 

16145 26471 11542 16161 

28725 13800 13888 10129 

17024 2505 123ll 1092 

9746 18146 1269 9473 

26 427 4699 3715 23967 
9377 15643 17345 27604 

2I04G 9250 24763 24682 
22605 15094 26608 5990 

340 17762 26962 25075 

15628 12765 

50 lira kazanan 
8845 270 2189 22345 
~0405 17128 12335 210 

Sf,9 8458 6880 45 
16458 21706 23639 22128 
lüJs1 13282 26301 10419 
l 9895 2204 9453 17662 
16115 18171 15963 2015 
10110 27871 24545 2427 
29745 12923 15515 8283 
l74g5 15230 15987 12045 
1 9sıı 25944 26247 1095 
2ıs11 19399 24352 96lO 
23928 1351 19815 26037 

4127 24092 10966 21963 
11481 22678 14052 27993 

l3ö97 14427 28038 3614 
21445 1750 23267 4089 

5579 13728 1480 27235 
20325 20737 27969 6878 

6023 23915 20452 2104 
2sııs2 29399 28171 30000 
ı7ss1 25389 9084 28952 

685 5664 24806 10206 
141s1 29824 18575 18899 

22s13 6815 26791 29990 
23318 8548 10594 4883 
lSJ42 2845 13904 24290 
13496 15369 17156 10461 
16204 14692 23352 11523 
202s9 8495 21942 23668 
19288 23831 1011 7515 
4372 3028 22217 1960 
3914 15095 9528 26801 

15884 13156 6016 20966 
24164 22834 16310 15252 
l731s 10853 19925 25951 
2~715 5317 11240 15696 
1~359 17511 4210 27546 
27932 23449 5352 9138 
~2543 15046 22010 8803 
25554 24488 128 9616 
7314 13742 5998 5311 

27913 22130 28150 6865 
so96 

40 lira kazanan 
~74 28440 4755 10177 

l 230 8373 12101 24110 
2 
76

25 12510 29826 28443 
ı~ 3041 11993 so7o 
Soıı 14136 3411 27111 

27892 
23638 

20561 
25646 

27729 
21441 

Bükreş 
radyosunda 
bir hadise! 5632 

17883 
12976 
24403 

Geçenlerde Romanya radyo -
6062 14657 7213 ıunda garip bir hadise cereyan 

129 25390 25390 etmiıtir. Programlar, yabancı bir 7644 
2574 

21194 
20251 
25460 

2030 5872 memleketi ziyaret eden bir Romen 
7292 14319 generalinin intibalarını söyliyece· 

15106 
18828 

25367 
6882 

20053 
22137 

12169 ğini haber veriyordu. Muayyen 
4504 saat gelinc'e radyodan ıu sözler İ· 

ıitilmİ§tir: 
10815 
10311 
8061 

13837 
22247 
22485 

21458 
27311 
21785 

13911 
14800 

1251 
5240 

11814 

17261 
28625 

19210 
5478 

27753 
"Bayanlar, baylar, kelimenin 

tam manasiyle bir facia karşısın-
11027 da bulunuyoruz. Her taraftan ke
l 7105 sif duman sütunları çıkıyor, büyük 

26225 
15916 
15215 
24331 

17934 
5224 

19386 
14548 

bir telaşa düıen anneler öteye be
riye koıuıarak çocuklarını arıyor
lar ... ,, 

Generalin söylevini dinlemeğe 

4806 
21023 

6035 

19803 
22288· 
4644 

21
os3 9894 13832 hazırlananların hayretini, heyeca-

27127 9648 14787 nını tasavvur edebilirsiniz. Bere· 

26099 
21244 

9568 
19919 

4036 20938 4375 ket versin spiker derhal müda-
l 
1199 21385 9972 hale ederek şu izahati vermiştir: 

26428 325 24121 14398 "Bayanlar, baylar ..• Size bu -
20322 

10835 29746 gün konferans verecek olan gene· 
18096 14182 13626 18192 ral, ziyaret ettiği memleketten 
15729 1~~;~ 18365 1221 daha dönmemiştir. Generalin gön· 
!~~ 

6980 15764 29823 derdiği konfeı ans plaka alınmıştı, 
fakat bir memurumuz yanlışlıkla 

27885 12349 9219 ~:~ bu plağın yerine bir yangını tas-
8733 29377 3124 vir eden plağı size dinletmittir .. 

13052 
18496 

29755 15740 6766 Affınızı rica ederim!,, 
17041 • 3228 15933 Bulgaristanda 

22906 
17812 

3730 144447 14856 radyo 
11525 17581 29896 Bulgaristan posta, telefon ve tel-

722 11677 14073 13959 graf bakanlığı Sofya yakınlarında 

23345 
5535 

19550 177070 16060 kuvvetli bir radyo istasyonu kur· 
8567 86307 1695 maya karar '{ermiştir. 

21507 25740 13021 21740 Radyo ile reklAm 
16275 22161 27199 7949 Radyo ile reklam yapmak usu-

9620 1550 20840 19646 lü Amerikanın her tarafında ya-
6493 ıl4240 20780 27876 yılmıttır~ Yalnız bu itle ufl'apn 

26330 6934 5920 18728 iki büyük Amerikan tirketi 1934 
yılı içerisinde 42 milyon dolar va
ridat temin etmiılerdir. Bu miktar 

Yunanistanda bir yıl evvelkine nisl>eten yüzde 

. k ı · t• 30 fazladır. Mechs ra ıye 1 Radyo dinleyicileri 

1 k ne kadar? 
alkış ıyara Resmi statistiklere göre muh-

t t· ı ya pİI telif memleketlerde radyo dinle-a 1 yicilerinin ıayısı ıudur: 
Seçim 10 teşrinisani- lngiltere 6.954.288 

e kadar olacak Japonya t.928.868 1· 11 - Yunan meclisi, bu· Fransa 1.882.607 
.. t~n~, 1 l r Ancak Teşrini- Çekoslovakya 731.643 

gun ld:gı :pı§l~~acaktır. Kraliyet Belçika 602.505 98 
evve . 1 A t 500 4 
. . çim ı o Tetrinisanıden evve vus urya · 
ıçın se M r h"kUmete bu Meksika 500.000 
yapılacaktır. ec ıs, u h' 415 280 
seçimi yapmak ve seçimden 40 Le ıst~n 4s 583 

.. evvel programını hazırlayıp Macarıstan 3 . 
fı~: etmek salahiyetini vermi~tir. lsvi~re 340::~48.284 

Meclis kapanacağı sırada, kral- Y enı ~elan. 104 517 
l h. büyük tezahürler olmuş- Cenubı Afrıka . 

hk e ıne Siyam 24.000 
tur. 

Fikrini söylemesi 
için çaıdarisi 
sıKıştırayorlar 

At
. lO _ Parlamentonun 
ına, . 

d 
.. nk" celsesi çok harareth geç -
u u h . . 

miştir. Kralcı ve cüm 'udrdıyeltçıhs.~~ 
l b. 'bı'rlerine fi et e u lav ar ırı . 1 

d Söylevler söylemış er • 
cum e en 

dir. b' · ç 1-
Ahali partisinden ır. g~~ . a 
. . .. hakkındakı fıkrını a-

darısı reJmt k -
.. l mesi için sıkıştırma 

çıkça soy e 

tadır. .. ç ld 's 
yeni bir rivayete gore a arı 

kabinesinde deği§iklik yapacak, 
ve cümhuriyetçi bakanları çıka • 

racaktır. 
Tayyare kaza:3ı 

Bu ün Yunanistanda hır tay-

filipin Adalıuı 20.929 
Mançuri 20.835 
Bulgaristan 9.000 
Türkiye 6.930 
Yunanistan 5.000 
Suriye 2.070 

RADYO 
Programı 

BugUn 
tSTANBUL 

11 Temmuz Perşembe günü latan· 

bul radyosu: 
18,30 Yüzme dersleri. Bayan Tarcan, 

18,50 Almanca den, 19, 10 Danı muıİ· 
kiıi (plak), 19,40 Balalayka orkeıtraıı 
ve koro, 20,10 Konferans, 20,30 Stüd· 
yo orkestrası, 21. - Stüdyo caz ve 
tango orkeıtralan. Avni. Türkçe ıözlü 
eserler, 21,30 Son haberler - Dona· 
)ar, 21,40 Bayan Rozi (Şan), 22.-plak 

lngilterede "canbazhanelere 
düşkün olanlar cemiyeti r 
Amatörler canbazhanesi " 
açıyor. 

LoHılrc..dan yazılıyor: 

Londrada yakında şimdiye ka • 
dar görülmemit bir at cambazha
nesi işe başlıyacak. 

Bu at cambazhanesini işlete -
cekler arasında İngiliz parlamen -1 
tosu azasından birinin de buluna
cağını söylersem inanır mısınız? 

Bu eski parlamento azası, cam • 
bazhanede bazı hünerler göstere
cektir. Ondan başka, İngilterenin 
doktorları, edipleri arasından da 
birçok cambazları bulunacak o -
lan bu yepyeni kumpanyanın size 
ne olduğunu anlatalım: 

Cambazhane seyircileri arasm • 
da cambazların ustalıklarını tek • 
rarlamağa kalkışmış hevesliler 
görülür .• 

itte bu meraklı ve hevesli sını • 
fı arasındadır ki, Londranın bu 
yepyeni at cambazhanesi kurul -
maktadır. Sonbaharda bir gece • 
yarısında, temsillerini verecek -

!erdir. 
Bu meraklı kumpanyayı, bun · 

dan 18 ay önce "cambazhanelere 
dütkün olanlar cemiyeti,, diye ku· 
rulan bir teşekkülden doğmuştur. 

Bu cemiyetin azaar, hep cam • 
ı>azhaneye giden ve orada gördük
lerini, adeta spor kabilinden bir 
de kendisi yapmağa kalkışanlar -
dan mürekkeptir. 

Adeta bir karde§lik cemiyeti ... 
Ve §İmdi bu azadan çoğu, sonba· 
harda verecekleri büyük oyun i -
çin tetkiklerde bulunmak üzere 
bir takım gezici cambazhanelerle 
orada burada dolaşıyorlar .• 

Cambazhanelerin yaptıkları -
oyunları talim ediyor, hazırlanı • 
yorlar. 

Hem bu iş, o kadar ateşli olu • 
yor ki, cemiyetin çok yakm ve sö
zü geçer adamlarından biri: 

" Oy:un mevsimi gelmeden cam
bazlarımızın bir kısmı kolunu ba· 
cağını kıracak galiba,, demiştir . 

1i bir delikanlı, bu yeni cam baz • 
hanede soytanlık edecektir. 

lngilterede cambazhane met<ak

lrJarına her tabakada rastlandı • 

ğını yazmııtık. Tanınmı§ sivil bir 
talim gemisinin tefi, gelen talebe. 

ye gösterdiği beden mümareseleri 
arasında en ziyade cambazlıf!a 

" yer vermektedir. Kendisi de hu iıi 
kendine meslek edinmiı bir cam • 
haz kadar perendeler atmakta • 
dır. 

Bu adam da, "cambazhaneye 
düıkün olanlar cemiyeti,,ne ya • 
~ıd~ , 

C . l 
emıyetin en meraklı çe çalış • 

kan azasından birinin de, Hay is
minde bir kasap olduğu bildirili • 
yor. · 

Bu kasabm iti, cambazhaneler. 
en artık tekaüde çıkarılan atlan 
satın almaktır. 

Bunları kesip mü§terilere sah• 
yor sanmayın ... Her pazar sabahı 

' 
bu atlara birçok cambazlık me • 
rakhlarile birlikte eski oyunları • 

nı hatırlatıyor, tekrarlatıyor ve 
kendileri de buna İftirak ediyor • 

lar ... Hatta hayvanlar bundan 
zevk bile alıyorlarmıf .. Sonba • 

hardaki "cambazhane meraklıla. 
rı oyunu,,na bu kaaap tla gire::e • 

Bu ite hazıırlanmaJi üzere her 
sınıf meraklının bot vakitlerinde
ki çah§ıtttalan, Londra gazeteleri
nin sütunlarına geçmiıtir. 

Kimi tel üzerinde yürüme kimi 
aslanın ağzma baıını sokma, ki • 
misi uçan trapez üzerinde sallan. 
ma denemeleri yapıyor .• Londra • 
nm ileri gelen bir gazetesi §(>yle 
diyor .: 

Noelden önce gösterilecek olan 
bu oyundan, seyirciler kadar oyun 

cularm da zevk alacağı anlaşılıyor. 
Oyun, tam cambazlarınki kadar 

mükemmel olmıyacak, fakat her• 
halde eğlenceli olacaktır ... ,, 

• * 
Sonbahar geldiği vakit, bu a • 

matör cambazlar, birisinin cam • 
bazhanesini, bütün yabani hay • 
hanları, telleri trapezleri ile bir - __ S_Q_N __ D_A_K_i_K_A __ 
likte kiralıyarak oyunlaını vere • 
ceklerdir. 

İngiliz parlamentosunda bir a. 
ra, Glaskodan saylav olarak bu • 
lunan D. S. Clark yukarda dediği
miz gibi oyuna girecek ve ortaya 
aslanla çıkacaktır. 

Ancak, bu işi yakıqdan bilen • 
ler diyorlar ki: 

"Eski saylavı cambazhanede -
ki bu zorlu iıinde pek hayretle 
karıılamamak ve amatör sayma -
mak lazımdır. Çünkü parlamen • 
toya gelmezden önce, aslan yetiı· 
tirmeği kendine iş edinmiıti. Hem 
bunda büyük ustalığı da vardı .. ,, 

Bu teşekkülün ba~kanı lngilte • 
renin bilhassa at cambazhanesin • 
de geç.mit maceralar muhar_riri o
lan Lady Eleanor Smith isimli 
bir kadındır. 

Cambazhaneler tarihi üzerinde 
genit bir bilgisi olmakla tanınan 
Wilson Disher ismindeki kelli fel. 

~! 
Bisikletle 

Fransa turunda 
Bilyilk bir kaza oldu 

Paris, 11 (Telsizle) - Fransa
nm turunu yapmak üzere tertip e
dilen büyük bisiklet yarışının ye
dinci kısmına bu sabah saat s.30 . 
da başlanmıştır. Aix. Les _ Bains 
den Saint Jean Maurienne şehrine 
gitmekte olan sporcular yarı yol
da büyük bir kaza geçirmişlerdir. 
Müsabakaya iştirak eden sporcu
lardan biri birdenbire yolun orta
sında durmut, sporcuları takip et· 

mekte olan otomobiller arkadan 
hızla gelerk biribirine çarpışmı§· 
lar, birçok sporcular ve otomo
billerde bulunanlar yaralanmı,tır. 

g Süel uçak-
yare kaza11 ol mu§ tur• 
fardan biri havada cambazlık ya-

~~~-:-:--:--:--~~~~~~ 

neşriyab. muz - 935 Cunıartesi günü akşam 
Uşak ı·e hava/isi m•cılar birliğin- saat 20 de klübümüzün yıllık kurulu 

Fransız ekibinin en iyi sporcu
ları yaralanmıştır. Yaralılar der· 
hal hastaneye kaldırılmıı, müsa.
bakaya deva~ olunmuıtur •. 

parken dütmüş, pilot yaralanmıf, 
bir zabit ölmüttür. 

den: açılacaktır. Klübe yazılmış üyeleri· 
Elimizdeki yasaya göre 20 - l'em· mizi kurula sağrilOIUZ. -
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ORMl\NIN KIZI, 
\ . 

Vcıltıi laıquıınlar •aancla.,. Alriiomn llcdtG ıu...-. orınanla
ruula •eçen .,r. H lıell7omonlılt. Aeyecan . ..,., w tetlılA roınam 

•N"· 51 Yazan : Rıza Şekib -

Karşa babasının hazırladığı 
tuzağı çok beğenmişti... · 

- Çabıırmı, fakat dediğim ıi· 
bi ••• 

Karta ile Yawz Niyam Niyam· 
blann ormanlarına ıirecekleri za. 
man g~meye mecbur olduklan 
geçitlere doiru yol aldılar. 

Aılanlı adamla kızı, her za .. 
manki yolları takib ediyorlardı. 
Dallardan dallara, aiaçlardan a • 
iaçlara ıeçmek ıuretiyle daha 
kolay ilerliyorlardı. 

Geçitlerden ilkine ıeldiler •. Bu· 
rada yol sarp bir yamı altmdan 
geçiyordu. 

Yar kayalık, fakat bu kayalar 
arumdan büyük aiaçlarm yetit .. 
meıine miiaaade edecek kadar da 
topraklıydı. 

Buruı kurulacak tuzak için en 
elftritli hlr yerdi. Karp babuı • 
mn ne yapaeafmı bilmiyordu. 

Yalnız onun İ•teklerini yerine 
•etirmek için hüyük bir aabınız· 
Irkla &ekliyordu. Günden güne 
ıeliten, gürbüzleıen vücudunun 
çalı ve dikenlme uynlıp kana • 
mauna ehemmiyet 'Yermiyor, ~ • 
lak ayaklariyle tatlık yerlerde 
bile büyük bir kolaylıkla kop.bili· 
yordu. 

Onun brmanam.ıJ•caiı ajaç 
roktu .. Çok defa babaımın bile 
çekinerek çıktığı yerlere o, Anki 
bir merdivenden çdtlJ'Ol'llUlt pi 
trrmanmlr. 

1'ilta: vı.lt&Wının, hele Süley .. 
man da öldükten IODI'& en tazde 
çoe11iu olmDjhı.. Bir cledili iki 
olmuyordu. Marad, artık orman· 
dan ayrılma llfmı alama alma • 
dıiı için bu hahiı de kapamnq 
ıaydabilircli. 

KIU'f&DDI ormandan aynlmuı 
ölümü demekti •• Bahası sarp tq. 
lara tmnanarak tepelere çıkar • 
ken, o, arkaamdan imrenerek" ba· 
kıyordu. Ne ot.c•lm biJmbordu. 
O eade ~öteclenheridea toplaclıiı 
tatlan bahaımm a&ıtenliti yere 
J'liıyordu •. 

1 Aalanh aclam bıwcblı IMl76k 
kayanm üzerinden hairiıı 

- K&l'fll ! Topladrim tatlan, 
daha biraz yukarıya ıetir. Sana 
timdi aarlatacalua büJiik kitill 
de onalnn yanma &ırak •• 

- Nerede kütük?. 
- Şimdi arlatacatım. 
_:Peki ... 

- K&l'fa topladıjı tqlan ı..he.aı· 
nın töyledili yere tqımaya bqla· 
mrttı. Bahuı bir, oadaa IOlll'a ela 
bir ikinci kütük ıarkıttı, az za • 
man tonra hu ldittiklerin adedi 
onu llıahla. 

ıca.... mbumm ha lrittfWeri 
ve taflan ne ,.pacatmı merak et• 
miyor detfldL Fakat biç hir za • 
man, onun ne yapacafmı IOl'lll&Z· 

dı. 

A.lblı adam kayalara ne b • 
ilar kolayldrla tırmancb,.aa sene o 
kadar kôl1lıkla incit. 

Yum apfıdaki aePcfe en 
hakim JVini ... ft: 

- Karta, eledi, timdi . ı... alaç• 
larıı . Jlll'lft ita ıırtma aralddı n 
iiri olank tutblrtlcaiız •• Araları· 
Dl salı ve ~ırpılarla lrapedıktaa 
•nra tatlur ~ilin arb11Da 1ıla • 
caja.. Tatlarm atırllbte çitin 
'demlerek ı.tlarm ıeçicle JQTar • 
lanmamw ifla de~ .., .. ,__. 

iımız ipin ucunu 111 ,..karıdUi •· 
iacın ıövdeaine aaracala. Bu 
bağlı ip kesilir kesilmez, 71iacai•· 
mız yüzİerce, binlerce irili ufak
lı tat ve kaya parçaları geçide 
devrilecek.. Hele ipi aeçitten Ni • 
yam Ni1amldarm ıeçifii ama 
kesenek.. Analc1m ,... Bir taae 

Niyam Niyamlı kaıtulamJJMak , 
üç yüa metre yülaekten devtUen 
tatlar altında ezilecek •• 

Ba tuzağı J&lnız burada yap • 
mıyaeaiız, baıka Jerlerde de ••• 
Bundan brtuTarlana 8teldlerde 
muhakka kesilecekler •• 

IC1U1& bahumm tazalaa \ayıl• 
ımtb. Daha fimdiden lnilaldann • 
da biytik bir tiiridt6 ile yardan 
qajıya, taılarm tüyler ürpertici 
dökültifünii görür aibi oluyordu • 

Aslanlı adam dalgın bir halde 
duran Karıaya: 

- Ne o? dedi, yoksa tuzaiı he· 
ğenmedin mi?. 

- Bejendim baba •• Çok ıüzel, 
hemen hazırlayalım .. 

- Şunu da dütün anmıa. Bize 
bir dakika içinde devrilecek bu 
tuzaklardan yabm bir tanetini 
hazD"la•ak ,..tlere malolacak. 

- Ben yCRUlmadaa çabpnm •• 
- Ha1di 6yleyse, ver balphm 

baaatu ....... 
K-..--ı.~ı.

yundan ~üyük sırığı Aılanlı ada· 
illa uzattı •• 

-21-
NIY AM NIY AMLILAR VE 

MONBITOLARIN 
HOCUMU .. 

Aradan iki gün ıeçmitti .• Mu • 
rad, Y awa Te Kup çok u.kia, 
çok dütünceaiz bqbqa oturduk • 
ları bir saatte Şerifin uzun elitleri 
ni hava1a lcaldll'&Talc kulaklarını 
açarak kotup kendilerine yaklq· 
blmı ıördüler. 

Şerifin bu kat•• llot olmıya • 
caktı.. 0nua keaJdn hurnu çok U• 

aklardan :rabancılarm ıeldilini 
hiuetmif olac•ktL 

Murad, dalla Jerincla doiral • 
maya imW.11 bulmadan Y avunn 
ıür'atle kalktılmı ve hir teJ' liy • 
lemeden uzaklqtriını gördü • 

Bora. ile Fa.tut ela oau takib edi
J'Ordu. iCal'f& Şeytamn da baha· 
11111 tlıldb ecleceiini aalaynıca he
llMD atılarak ...... yeleleriııdea 
tattu ve bırakmadı .. 

Babw hir ı.a,n uzaklapn'fiı 
ki arkasından baiırdı: 

-Baba-.,e?. 
- Sis orada kaim .. Bea tank· 

lara ıidiyoram •• 
Şerif aldanmunqtı.. YaYUı 

tuu.p yanr varmaz, role uzak • 
taıı yerlilerin karabulut aibi or
mana ~attıklarmt ıö~ . 

Niyam Niyamlılarla M-'lto • 
lar karıılqtddarı zaman itin ulı • 
nı ulamıtlar Ye Monbitol&nlt 
kendileriqe yardım için ıeldilfni 
atrenmitlerdi. 

Ba ~kuvvetleri bir miı· 
li artan Niyam !rl)'allllılar, artı, 

tam kav-.ede Aalub adamla boy 
ö~ ıeliJOrlar T• YaYUUD 
etir aldıjı elsil-' 1milaıma;a 
.. u,..1an1ı. 

HABER - Akpm Poatasr 11 TllMMUZ- JSl5 

Amerlkadakl rahat.ını b rakip. 

Buz çölünde 
yaşıyan kadın 
Aşıkolduğu delilianlının kabilesini 

medenüeştirmiqe ~alışıqor 
Bir kaç ay evvel bütiin Av • mut ctelilim. Ameribya ailemi 

nrpa ve Amerika ıazeteleri A· ve eenetimin oziyeCİllİ gön.el& 
merikanm KliYlaaa ıehri 4oktor- qlli aman ... ltütün LllN>niua 
larmdan birinin botanmıt kar• çeifiti ve benıiet venin ki .... 
olan Madam Juliana'am harika· likeli elmıyaa hir ciler tautaı.ae
llde aeraüzettinclen bahtetmifler· nı tedavi ettizma için. dön~ 
di· Om rqlarmda olan ba kadm nm. G.lecelr llabuda yeni.clea 
Avrupada ltalya, l..,aaya, Fn.n- bus diıanma dlaecelim. 
aa, Almanya ve Orta Avrupa ül- Orada ıeçirtliiim. laaJat, umu
kelerini bqtanbap. clolaprlrtan dulamdm ve beldedilimden dalaa 
soma, bir teJahat aceatasnnn ti- az nimtaızklda ıeçwiftir. Bu 
maide buda mıntakalanla tertip geasliibnin ltir kıammı Kan.-,. 
eıtiii JGlculak ilimm aörmiiftii· da aesinnit ~ o hava-

Ameribb lladm n.•-rka, ya abpimı. Tıpkı Liponla• aUn 
NOl'Yeç Ye İıv8i_i de gaip S!ıalr • oalula birlb çachrJuda Pi&" 
holmct.n önce Kinma'ya, MDI'& da dan fakat pİI kokular 1.eni çok ra 
AYrUpuwı 8ÖÇIDen alueu olan hatsız etti. Sanım oldalumdan 
iponlann lut1alı Jakkarajaıni'ye beni !tir Fenllndiyah 1&11ddar ve 
ıitmiftir. benimle çabuk anlqtılar. Lipon-

Maclı• buraya v&nr vaımaa larfa F enli.ndiyaldar araunda 5-
Lipmlann nnwatik y~- tedenberi evlenmeler akdedit
na ipk olmattur. Kıpn en kötü mektedir. Yerine Watnzlıflm 
günlerini emin bir ,.de ıeçirmek çoc:aiumun olmamasıdır. Kocam, 
isteyen Upoalar isin, lı~ biik6- uhucla,larını medenileftinnek .. ;. 
meti tarafmdaa JaPıbmı olan bu çin çok salqa zeki ve ..... 

YJllı lRa: adamda. UpnJer ~ 
ıında medenileımek ~ p.ptıiı• 
mız propqandalanl'.aua tele iyi ne
ticeler aldılk ve Jib ka •ar l.ipon 
ailesinin. timal tapıaklanada ~ 
lepuelerini temiıı için lweç hiik.6-
me•inden li.zım olan m\iaaad.P 
kopardık. 

Amerikıada Madam JuılıiN1& 
bütün pzetecilerden kaçmafa ve 
hiç biritine .az IÖylememeğe mu
vaffak o1muttar. Hatıratım ya
ralan Llponı.n iıkin etmek İçill 
kendiaine •illin tektifler de p.• 
pılautbr. 1 

Genç kadın itlerini bitirdikten 
sonra.,...... ..... Kiftı • 
na~ clömnlttlw. Burala 1mc .. 
)'İlmi libıdill' ~iıİllİ iekliy_... 
d .. Kum .Amıuikada h8tlıı .... 
veelai Dufiye. ederek panlum1 
bsafaerinde ~.Bu Jlllt
ralur Lapolllan iakb ...... itil 
J&P"Plı ilk L&pon lııllloniıinill 
kunlmumd& blanacelm. t kıtlık karaq&b Amerikalı MaM- __________________ ...., __ 

mm çok botuna aitmittir. 
Genç kadm •urac1a •iirii liirii 

Ren ıeyilderi olan Ll.poa ailele
riyle ........... ilen g.,i)di de
yip de ıesmeJiaı Bitmu ~ ........... ••.ıt- • 1 iıWai 
binlerce lira kıymetipq~ deiedi 
ba.Jftnlardlr. 

LlpcmJamı arumıda Helaiaki 
Ye l.tGkıholme 'J&Pbiı aaymm J'Ol-

OLIMPOS 

culuklu yiiziindea u çok lnailiz· -----------------------
ce öirenmit bir adam da varcb. 
Bu &elam Avrupamn en '°" &iç
men uluıu Olaa 70-80 bin~ 
nan tehlikelerle dolu J&Pıiımı 
Madama anlatınca, kadm da IOD-

auz buzlar iç.iade, ka,ıtaız ft Ol'&• 

da do1&flllak hnesiae kapılmıt ve 
bu iıteiini Ll.poaa eöylemittir. 
Ancak iptidai ulular, kaıcaaq w 
aileıiz bir .bdmm kendi araJarm. 
da bulunmuım pek bot aörmu
ler bunun için: 

- Olmaz Madam! .. 
Karıılığını alınca, · Amerikalı 

kadm hiç aldınt etme.mit ve duy· 
duiu beveıi gidermenin kolaJDU 
balmuttur. Amerikalı Madam, 
Ren ıeyiii tüccarı Lipoaıa &tık 
olmut ve onunla evleıunittir 

Düğünden bir kaç ıü• IODl'a 
Madam Juliana meaeleJi olcluiu 
ıibi avukatma JU1D11 ve Upone 
larla birlikte esrar ve he1ecan do
lu bir hayata 'dotru yola ~d"'ııt
trr. 

Genç kadının Ameribdaki 
aileai, awkat v...ı.u ile 1lu iti 
fiirendikten sonra lskandon:rav
yada bulunan bütiin Amerikan 
komolitolan v~ protesto. 

Tl!!J C2 K iVS 

ZiRAAT' 
BANKL):.:;1 

lar yaidırmıt fakat omm izi ne D. 
laveç ne de Fenibdipcla bir tür· • • A Q A 
lü bulunamamıtbr. ~ 

ArUaa ınr yı1 seçince ,. .. por • B · ~. K T . REN 
tunu cleliftinnek i~in Hekinld teh· 1 ""< 1 1 
rine aeım1t ••Amerikan 1consoıo.. RAI V\ T .. b 0''2 
laianclan itini bitirdikten ıonra ------------------------
Amerikaya dotru yola ç•kmıttır • 

Guetecilv kulaiı delik iman
larcbr. Bunlanlan birlai, Maclamı 
npurda yakalıyarak ıergüzetlini 
anlatbrimftır. Ameribh btfın 
neler MSylemiıtir: 

- Hiç bir PJ.den pifman ol• 

DON ve YARIN küDiyab Avrupanın en canlı, örnek eseri• 
rinden ahnır. DON ve YARIN külliyab en modem fikirleri ıöa
terir. DON ve YARIN külli~ab sekmez bir intizam altmcla çmar. 
DON Ye YARIN lcülfıyab M:Çme bir kütüphane t~l eder. 

r..aYeri: VAKiT lllGtbwı - ı .... ı.r 
• 
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LaVrer1sin rakibi sayılan 

Trebiç Linkoln 
Snıraısnoe HahamDolko ~ır©>'ll:<e!i>'ltca!fil ~aıı~aısnu~o Alril~~n~~ırn 
peskaposBlYls§llYlvelngnon~ sayilavDo~o va~'\tnk'ltalfil $@1f\1ır©.\ 

Nasıl "yüz adlı casus,, ol 

Galatatlaki kundura bağı labrikanndan bir görünüı 

lFaı~rrn ıKaıDa~n znyaıret 

Kundura bağları 
Nasıl yapılır bilifmisiniz? 
Türkiyede bir yllda 28<?~000 çift 
ayakkabı bağı sarfedıhyormuş 

k k ---"'· kordeli • elli kuruftur. Küçük esnafm bun • 
Kadın ve er e ·~ aa yan yarıya kavncı va:rdu. 

la.rı ve •;:.undura bağlan Y&l>.0 
__ .J_ b 

a b Makinelerin aras:ınuıa uzun oy· 
te'Jl!aahm arasmdaymı. flep ır.:. • 

-• ak" 1 · çıkardrgı lu konuımakkabil değil .• Motör ve 
den itleyen m ıne enn l'.'ıknk crürültüsün~n. insanın ku • 
~ii..:;ltüden konuımak hemen he • ~ • 
...... ~ . lak zarı patlayacakmq gibi zonk· 
ille fmpnm; .• 

Karak .. yle Topba• a:ıasmda oıı luyar-
._1 •• ~nıut olan bu fabri • lıçilerden biri: ' 
~ Q onee MAL- bu· .. - Bu lellere biz o 1'aQv alıt • 
kayı gezerken, insan, ~ ıt go-
ribıen bir kmıdura bagmm veya tık ki .• Fabrikadan ÇJktığımız za • 
bir p.:pka ,eridinin kaç tezgahtan man derin bir botluk içinde kal • 
ve kaç elden geçtiğini görünce, dığmuzı anlayoruz ... 
yirminci asırda endüstrinin ne bü· Diye güldü •• lıçinin 1>akikt var .. 
yiik bjr terakki merhalesi geçir • Fabrikada geçen yıl; ÜÇ yüz bin 
. ..,. i anlayor.. metre kadar terid ve Wmrpµı ba· 

ir !erid makinesinin anöDcle ğı )'9Pdımt- Yeni alman m•kine • 
Sfl}~n iKiye sordum: • }erle bir mliyondan .fazla da ~apı • 

- Günde kaç metre §ertd J:8-PI • )abileceii umuluyor. 
Yaraun?. Fabrika müdürü çok ça)I§kan 

_Bu makine aaatte 15 • 20 bir genç •• Tezgahların arumdan 
illette terid ,.apar. Halbuki men· çıkarken kafamın içinde garib bir 
'11cat fab__!,_ '--da bir dokuma istifham kıvrıldı: · 

rıJaLRUl.I" - Acaba bütün memlekette, 
lezra.hı a.nak günde on bet met· 
re kumaı çıkarabilir. ygni Türkiye hudutlan ~de bir 

- Bu maki~ §eridclen 'bafka yılda ne kadar kundura bagı sar • 
'b· ? fediliyor?. 
ll' fe1 yapmaz mı • Bu sualo labrib mtidürii ıtatiı· 
- Hayır •• Keten, yünlü Te ipek· tiklere bakarak fU cevabı verdi: 

li ta'Pka teridi ile, kadm receHk • - Diğer fabrikaların da yap • 
1"1 teridi yapar. Bu teridleriıı hiı kundura b&i1anm bir arada 
İçindo kundura balları da -vard~· hesab edecek olursak, memleketi· 
a._ l..!_ • • "ki muuratı bır-
n'G.&UDenın yetnıış ı mizde iki milıon ıekiz yüz bine 
"eten itlene, günde iki bin metrere yü:m kundma balı -.rfolunu • 
hkıtı §erid yapanın. 

bir~Ç Biraz atede çalqan ,.-
~a sordum: 

- Siz ne yapıyorsunuz?. 
- Şerid dokuına ~~ 

~hı, çileden iplik aaranJll.• Maki· 
r\eınde gördüiünüz muurala~ d?'" 
llUıca çıkarır, yerine diler ıplik 
Çilelerini 7erleıtitirllıı• 

lptidat maddelerinden yalDl'Z 
i~ ipliklerini Avnıpadan getir· 
t~ hbrikanııı müdürü yüluek ıes
le laılağıma bağırarak anlatıyor : 

- Çileden iplik saran bu ma • 
lcincıer çok ku}huıIJlıdır •• Eskiden 
~ J:Dakinenin 1ardüiil iti, on bet 
~ yapardı •• Şimdi bu gördüğü : 
1'\lz otomatik ınekineleri bir itçı 
~eli.re ediyor. Şurada glSrdüğünüz 
dört makimı yassı kundura bağla-
~~pa.r •• Diğer dördü de toparlak 

g yaparlar.. Ukt 
Meraerize yani parlali. ip ~ 

)~~dan yasar balların bır groaeaı 
18() kuru,a sabin"·· Bir groiede 
'!2 çift yani 144 adet kund~ ba· 
'ı ~ardır. Buttlarm bir groseıı 150 
~kadar olanları da vardır • 
P,~t d d ·ru -"z paraya 
" , itan açı ,.. lak 

ty-. be, laırup satılan yuvar 
~dura ba.ğlannm groıesi t~ 

yor... .. 
Fabrikatla Dunlar'dan başka er• 

kek ve kadm pantalonlarınm aa • 
la laıtikleri de yaptlmaıktadır. 

Lastikli terid yapan makineler 
de tel gibi ince kesilmit listikler, 

ıilitelif ınihverlerin üzerinden 
m . . al ..ı...._ 
dönerek makiııenm tmuaıı yu -
karıya doğru çıkıyor ve yukarida· 
ki masuralardan aukan ipliklere 
aanlarak, lastikli terid halinde ge-

liyor. . ..:.... 
Kadm gecelik bağları, UKı 

kordonları ve daha hanlara ben • 
zer bir çok lastikli işler yapan bu 
makineler görü~üfte o kadar ba • 
. kadar pratik ve o kadar ko • 

sıt, ~ . • B küçük makine • 
lay lfhyor ki.. u . . 
• bö le ince ve .zarıf ı§ler çıka • 

nm .. y : _ _.,..,, • gözüyle gördüğü 
racagma~ 

halde· inananııYor.. -
Bağların ucuna tene:Ke kaplama 
1n l ri de ayrı .• • 

m~~;m uçlarında g~rdüğünüz 
lnce tenekelerin bUe iptıdai ma~. 
del ında Aynıpadan geldı • er aras . ha.kik ... • • •• J mek ne acı bır at • 
gını soy e ·d hal' d 
tir Bu tenekeler ten m e 
f~bula gelmekte, fabr~ada ke
ıilerek otonıatik bir nıakme vası • 

Londr~n y~rlı.yor: 
Uluıların karıııklık ve güçlük 

saatlerinde ortaya tuhaf kimsele
rin çıkıp yü!raeldiği görüliir, bun
lar ne idikleri belirsiz, ad ve ıan· 
luı bilinmiyen adamlardır. Yap
tıkları i1leri koyu bir esrar perde· 
ıi kaplar. İyilik vo kötülük bun
lardan çıkar ve günün birinde han 
gi gölgeden çıktıları&:} gene öyle 
gölgede kaybolqp giderler. 

lngilterenin buyruğu altında o
lan Hindistan bu gibilerinin çalıf
mak için ıeçtikleri topraktU' · 

Ülkemizde iyice tandan ve az 
zaman evve\ lngilterede hir mo
tosiklet kazası neticeainde ölen 
Miralay Lavrenı bunlardan biri
dir. Bu adam az kalsın kral ola
caktı ve bir vakitler biitün bir u
lusun D\ukadderatını avuçları İ· 
çinde tutnıuıtu. 

Ha:v:ber d•ilannda lnsiltere tle 
gene büyük bir ulus arasu;ıda Q.Y· 

namakta olan entriltalar Miralay 
Lavrena gihi orta,. eı~reaıiz bir 
adam çıkamıııb. Son yıllarda a· 
dı sık 11k söylenmekte ola.n Trebiç 
Linkoln de kendine evrensel bir 
san yapmı, 'bulunmaktadır. Bu 
adamm )İrmi yıldanherl çevir • 
mekte olduğu siyasal dolaplar hl· 
la durmamr~tır ve ılrdüfil itler 
birçok yerleri ibüntü ve heyecan 
içinde bırakmaktadu. 

Bin bir ad değiıtirerek liütün 
.... 91 ... {p.7 1 ·> ı.alıl w......
k&h hiyanet ecı .. , Avıupanm itti· 
ttın all'lamu öfrenmit v• kendi 
menfaatlerine •ar. kullanmıı o
lan ve vicdanında &inleree kitinin 
6ldi!rülmeti suçunu taııyan t,u 
adam Ga.liganm en fakir bir ya
hudi ailes1nden, sadece Tre.biç a
diyle do~Uf w tam yinai ~l ce
maatinin hahamı olmak gayeaini 
kendine haya} edinerek yap.mtf· 

m~. ı: __ • b' 1 k Anca1' liöyle 1HMlt ~ JRM e 
onun için ~ ft&Mutlu ve cıhs bir 
itti· lhtil'Mt vo. zekuı keskin ol· 
dulq kadar ııhlaki hiçbir bağ tanı
mınn bu adaın." yirmi bir :yqma 
varmc• Orta A vrupanıa b~k 
caddelerinde, 4dıız, aUeaiz, din • 
•iz, yıırtsuz, paraaız, her iti göze 
almıı, ayıı.İ :ı~nd~ birçok dil 
bilen bir gel'Ç olarak göriiyoruı. 
En bijyük nıerakı aefahat ve lüks; 
en iyi beçefdiği it de ralan dolan .. 

dr. 
Balıklarm yaP-XJlak için sun 

muhtaç ol.Juldan gibi, bu adam da 
rezalet ve ıkandal içinde yqaya
biliyordu. Herhanıri bir i!i batar
makta ıöıterdiği kolaylık, göze 

taıiyle wıarm ucun. eklenmek-
tedir. . 

Bu ve aab buna llemer endü&t· 
ride kullanılmak ünre, memleke • 
timizde büyük bir (tenelre fabri • 
kaıı) na &ok ibfu'aç vardır. Fab • 
rikalan gezerken bu ihti~ ya• 
kından gördünı •• Muhtelif endüıt· 
ride kullaıulıu.k ÜT.ere :Avrupa~ 
ıenede verdiğimi• tenek• ~r~ı 
ile burada bir~ teneke fabrika· 
ıı açm.n.k mümkündür,. Memleke • 
timizde teneke s~rfiyatı '(itti~ 
arbnaktadu. 

Kundura bağlarmm nuı1 ya • 
pıldığını tetkik ederken, bu nok .. 
tayı da kaydetmeden geçe~dim .. 

• • 

Trebiç Linkoln Tibet keti§i 
lnlığ11rtla 

ıörünmek ün almak (nıeşliur ol
mak} için olan çok kuvvetli hır
sı, boyuna eğlendirmek ve eğlen· 
mek için duyduğu temayül kendi
ıini hayali birer roman kahramanı 
Don Kiıota veya Fra Diyavolo'ya 
llen:ıetiyordu. 

Hiç dütiinmeğe bile lüzum gör
meksizin bütün dinleri kabul ede
bilen bu adam 24 yaıında Sanıbur 
ıe.brinde bir haham; Hamburg'da 
prote1tan vaııı, Kanadanm Mont· 
real ıehııinde bir Anglikan miıyo. 
-ri 01-uflu. Bwadan lıuıilter.,
ye atlamq ve Kent eyaleti pesko· 
poıluğl.ınu yapmıttır. Bulunduğu 
her yerde önee bütün cemaati klJv. 
vetli sevgi bağlariyle kendine bağ. 
lamaımı becermi,, sonra da papaz 
bk yapbğı kiliıenin kaaasiyle ce
nıaatin para çantalarını kaptığı 
gibi &IVIflp gitmittir. 

Yirmi heş yatma varınca, yı: -

lanlann deri deği,tirdiği gibi o • 
nun da hüviyetini qeği,tirdiğini 
gö.rilyoruz. Londranm Kuveyker 
denilen tmikati hesabına Avrupa
nm bütü:ı ülkelerinde bir tetkik 
seyahatine çıkmış, tam iki yıl sü
ren bu auıtırma yolculuğunda 
A. vnıpanın bütün entrikalı İ!lerine 
burnunu 1ıJkmuş v.e bir Kuveyker 
misyoneri ııfatiyle istikbal için 
kendisine faydalı olabilecek çok 
önemli miinaaebetler kurmuttur. 

Gezintileri esnasında, henüz 
liendisini olmı~n bir adı takma
rak evlenmit1 ayni zamanda İn
giliz tabiiyetine yazılmıfhr. Artık 
hukukt bir hüviyeti ve bir ocağı 
olduğundan Londraya dönmüş ve 
sırtındaki protestan papazı redin
gotunu atmqtır. Bundan sonra 
dikkate değer aosyoloci ·(içtimai
yat) eserleri bastmnıf ve lngilte
renin liberal partisi sekreteri, son
ra da batk.:ınm en yakın yardımcı
sı olmuftul'. 

'.Artık mesleğinin yüliselme l:)a. 
samağına rıkmı§ bulunuyordu. Jn. 
giliz kültürlerinde Linkoln adıy. 
la yazılı b'u adam siyasal İ§lere gi
riımek için olgunlaım,~tı. Bu it
lere bütün varlrğiyle atıldı ve mu
vaffak da oldu. lngiliz parlamen
tosuna saylav olarak girdi ve bu 
,sayede tahaına karşı aynca bir 
saygı kazandı. Bildiği esrar sa
yesinde çabucacık parlak ve nü
fuzlu \ıir hatip oldu. 

Ancak bu adamın lükse kartı 

doymak bilmez bir İ§tahı vardı. 
Bunu gidermek için ;ok çabuk 
yürümeğe başladı. Bir banka kur
du ve bütün pek gözlü dala vcrc
ciler hu kurumun içinde toplan
makta gecikmediler. İşte bu ban
ka yüzünden finanıçdardan ( mn
liyecilerden) birçok düşman im. 
zandı. Dütmanların en tehlikeli
si de böyle adamlardır. 

Bir ıabah hem gazetelerde, 
hem parlamentoda bütün kirli ma
zisi yüzüne karıı bağrı1dı. lnkıir 
edemedi, çünlrü hepsi doğru idi. 
Kırk sekiz saat sonra bankası ka
panmıt, oğlu ile karısı kendisini • 
terketmitti. Büyük bir kırgınlık-
la parli.mentoyu, siyasal yaıayışı 
bırakarak bilinmezlere doğru sıvı
şıp gitti. Bu gidiş tam anlamiyle 
gaiplere karı,mak oldu. 1912 yı. 
lında onu Brükselde bir tecim (ti
Cllret) mümessili, 1913 de de bü
yük bir devletin Romanyada gizli 
ajanı olarak görüyoruz. 

Dünya harbine basamak olan 
Bosna suikastında hala İngiliz 
tebaası idi. Londraya gitti ve 
loıiliı hükumetine hizmetini tek· 
lif etli • . 

İngiliz gizli istih'baratı, Av
rupanın bilhassa o karı§ık günle
rinde böyle bir adamı, mumla a
rasa bulamazdı .. 

ln_giliz entellicenı servisinde al-
tı ay hizmet ettikten sonra r,effüı~~ "' 
ay elindeki ~izli vesikaları ve kert· 
di hizmetlerini Alıııanya ile müt
tefiklerine sattı. 

Bu sefer de peşine takılan po· 
liılerden kurtulmak için gene ka· 
ranlıklara dalarak gözden kaybol
du. 

Nevyorlita açlıktan ölmemek 
ve bir dilim ekmek satın alabil • 
mek için soygunculuğa batvurdu, 
yakayı elevererek hapiahaneye 
girdi. Burada altı ay kadar kaldı 
ve bir sırasını getirerek kaçtı. 

Amerikadan kapağı Franıaya 
attı, burada yapacak it bulama
yınca Alma~yaya girdi ve Kapp 
ihtilaline iıtirak etti. 

Bundan sonra onu Hindistan
da, hem de Hint rahibi yetiıtiren 
bir manasında buluyoruz. Manas
tırdan Budist rahibi diplomasiyle 
çıkmıttır. Trebiçin ıimdiye kadar 
girmediği yegane din olarak da 
Budizm kalmııtı. Uzun zaman 
Efganistanm Ki.bil ıehriyle, Be
lücistan ve Hindistan sınırları a
rasında mt'-kik dokudu. 

Hindis''fl.l1da onun kellesini ge
tireck olana ,,üyük bir para miika
fatı ıyadedlldi. Buradan Çin ül
keıine atladı Tekrar Hindistana 
dönerek Gan.dhi'nin pe§inde do· 
lattı. 

Pe§aver ve Bengal karga~alık
larmda bu1uıidu. Bütün aranıp 
taramalara ı ağınen onu kimse ya
kahyamadı. 

Çinde Kari G.rimsel a·dıyla do
la§ıyordu. Karanlık işlerin en a· 
çık göz bir amelesi olan bu adaın 
ad ve aanmr o k&dar tık ve o ka
dar çok değiftirmi!tir ki ,imdi 
kendi bile galiba kim olduğunu 
bir türlü 1'estiremiyor. 

Hala Hindistan ve uzak şark· 
ta dolaştığı söyleniyor. Fakat cı· 
va gibi bir ti.irlü ele geçmiyor. .. :(. ~ 



HABER - '.Akşam Poslası 

Bir vakitler dünyanın en güzel ve B O D e fl ·.ln·l-lDllt ~1 
sür'atli transantıatiği olan n o u - dd ~ ı·------· •stanbul'da 

• . . ' • ~ . •, \. . • ... .. . i 

M o r i ta n y alı .. _:_:_·:_=_·;_:_:Ei:.~;~ ~=a~~ 
.. nukut 

* Londra fjU, - * Viyana 23, -

Bomonti şişe t)irası 
Müşterilerine : 

Bomonti Şirketi Istanbul şişe biraaı müşterileri arasında 
1935 senesi yn ayları için : parçalandı Bir Milsabaka Tertip Etmiştir 

* NeTror~ 126. - • Madrld !6 -
• Parls 169. - * Betlln 42,-
• Mlltno ~Ol, - • Varşovı M, SO 
* Brükse 82, - * Budıpeşıe i'4, ~o 

• Atına 94. - • Bükre~ 15.-

Gemi, daha işe yarayabilirdi. • reoenr HS ·-
•sor.va 24, -

* Amsterdı ı 8,, -

• Belıtrad 
* Yokobama 
• Altta 

~4. -
32, -

Her ıişede etiketin altmda numerah bir k ağıd vardır. Bu 
numarayı alanlar arasında her ay nihayetinde bir noterin 

ko!ltro'u altında müsa~aka yapılacaktır. Fakat İngiliz onuru, onun köhne
Verilecek primler 100, 60 ve 80 liradır 

9'41, -

• Praıt TO~. - •Mecidiye 59. -
• Stokho1m :ıı. -· * Bıoknot !30, - ı 

leşmesine müsade etmedi Çekler 
• Loodra 6'11 00 * Stokhlm 3.124, 1 Müsabakada kazanan uumaralar her ayın 5 inde gazetelerle 

ilin edilecektir. Kazananlar ayın yirmisine kadar 
Şirkete müracaat etmelidirler. 

• I\' nyor~ o.799:00 * Vlyan:ı ... ~17.~ 

• Pa·I~ 12.06 • Madrld 5.81 -

• Mll4no Q,80 • Berlln 1.9760 

* P.rUlcse· 4.7"25 • Varşol'a 4,2175 

• Atin~ ll3.6f:I • Bodapesıt 4,4'l-

• Cenevre 1.0t6 • Bükre~ 78.04112 

• Sofya 63,63 * l'elgrad :ı4.6:t44 

• Amsterdam l.(7- * Yokohama 2.737!'i 

• Prae 19,0892 • Moskova ıo9s. rn 

·---ES HA M---ı 
iş Bankası 9.5•l - Tramvay ~ 9,-

•Anadolu ~:l.!IO * Çimento as lO.-
ReJI 2.60 Onyon De~. -,-· 

Slr. Hayriye IS.- Sark De!. -.-
MerkezBanhst 57.75 Balya -.-
U. Sigorta -,00 Şart m. eaa -,-
Bomontl ıı,40 Telefon -.-

-istikrazlar - tahviller 
* t933Tfirk Bor. '.17.~0 Elektrik 
* . . il 2!1,60 Tramvay 

• M 111 76.07 Rıhtım 

-.-
SJ,70 
17,00 

Şirket dükkinlarda ve lokaqtalarda numarasız şişe kabul etme· 
melerini ve şişelerin üzerlerindeki numara kiğıtlarmı muhafaza 
-- eylemelerini sayın müıterilerinden rica eder. 

.. . " 

• 

Moritanya bozulmak üzere götürülürken lstlkrhıDahllt l 94,00 • Anadolu ı 
Erıaa.l lıtikrw 95,- • Anadohı il 

« .to 
44,10 
51,50 LondraJan yazılıyor: 

Bir vakitler Avrupadan Ameri
kaya işliyen vapurların en 1büyüğü 
kırk küsur bin tonluk Moritanya 
şimdi hurda demir olarak eskici -
lere satılığa çrkarılmıştır. 
Yalnız lngilterenin değil, bü -

tün dünya deniz teciminin en gü
zel vapuru diye anılmış Moritan · 
ya son yolculuğunu Londradan, 
söküleceği liman olan Glaskoya 
yapmıştır. 

Bu vapur tam yirmi iki yıl ma· 
vi kordelayı muhafaza etmişti. 
Mavi kordelanın, Avrupa ile A • 
r.!ot!ka ara~ındaki ıürat rekoru 
olduğunu bilirsiniz. 

Aylar var ki vapur mücehhez -
leri ve kumpanyaları "Atlantikin 
beyaz madamı,,nın mukadderatı • 
nı münakaşa ededurmuşlardı. Bu 
vapur hala güzel ve sağlamdı. ln
giltere ile Amerika arasında daha 
uzun zaman seferler yapabileceği 
gibi çok pahalı fiyatla bir yabancı 
ülkeye de satılabilirdi. Fakat lngi 
liz onuru bir vakitler imparatorlu· 
ğun ıan ve şerefini yükseltmiş o· 
lan bu emektar gemiyi böyle uta
nılacak bir duruma düşürmek is -
temedi. Bu gemi çürüğe çıkarıl • 
mamalı ve köhneleşmesine müsa · 
ade edilmemeli! 

İngiliz gazetelerinin aylardan • 
beri bütün dünyaya ilan ettiği gibi 
geçen hafta vapurun iç kısımları 
ve mobilyası açık arttırma ile aa -

trldı. Bu açık arttırmada yaşlı bir 
bayan, köşeye oturmuş ağlıyarak 
tunları anlatıyordu: 

- Ben bu gemide nişanlandım. 
Evlendikten ıonra da balayı yol · 
culuğunu bu gemi ile yaptIDL Son· 
ra da tam otuz yıl her sene ayni 
kamarayı kiralıyarak bir aşk ve 
sevda yolculuğu yaptık. Ne ya • 
:zık ki bundan iki yıl evvel kocam 
öldü. Saadetimizin çerçevesi o • 

lan ıbu vapur da şimdi ölmek üze 
redir. 

Şimdi vapuru Gal ülkesi kıyı • 
larından yava~ yavaş mezarına 
götüren kaptanla, çarkçı ve gemi -
ciler bu "mavi kordela,, kahrama
nının hep eski kumandan, kaptan 
ve tayfalarıdır. Yolda vapurun 
başkamarotu Fransız yazıcısına, 
içini çe!cerek demiştir ki: 

- Almanlar mavi kordelayı 

bzandrkfan g{ln bu emektar va· 
purun yüreği kırılmıştı. Birinci 
kaptandan, ahçısına ve dümen ne
ferine kadar hepimiz lbu son yol • 

cu1uğu eski gemimizle yapmak lHS A M ıo, - Anadolu m 
S1v11-Emıraın ~5-. •Mtımcssll A 44.QO 

için yalvardık. Evet bu yolculuk ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=.;.;;ı 

onun cenaze alayı idi ve böyle 
alayda bulunmak eski eı ve dost • 
lara düşen en ıon ödevdir. 

lnhlsarların Kaba
taşdakl binası 

Teki ti er . (inhisarlar) idaresi • 

, v- ... \ ~ 

j ~D.-6..P.6..~.AR 1 

Eski mürettebattan baıka ge -
mımn son yolculuğuna birkaç 
resmi memur ve içlerinde bir A
vusturyalı, bir Franuz ve bir de 
Viyanalı olmak üzere otuz gazete. 

nin Kabataştaki yeni binası ta -
m~~~~~~k~n~~~-~s~n~--t~-d~ü~~-----------------unne Mtnii lstanbul Ü"üncll icra menwrlugyundan: 
ve levazım şubeleri bugün yeni bi- f§ ıu. 

7 

TOR K•TiCARET•BANKAJ'I 

Y ki Yeminli üç ehli vukuf ta.rafın • 
naya taımacak ve yarm sabahtan apaca ara 

T h 
dan (516) lira kıymet takdir edi· 

ci işatirak etmiştir. 
itibaren bu •ubeler yeni binada ari i Karagöz, Asri Kukla. s ' len 129 m 2 ve Sultana.hmet ma .. 
çalışmağa ba§lıyacaktır. /t Hokkabaz 

Yolcular çekiç ve keıederin ha· 
rap etmiı olduğu kabinelerde ge -
celemiılerdir. Binlerce in.an ka • 
:maralarda, salonlarda, bot un • 

--0--

Şişe yıkama tesisatı 

yorgancı oğlu Mehmet 1 hallesinin Ahırkapı iskelesi soka· 
1ncesaz ve düğün aşçılığı da ğmda eski 1.2 yeni 1/ 12 No. har· 

deruhte edilir. sanın on iki de üç hisesi açık art· 

barlarda ve güvertelerde gezip do 
laşmaktadırlar. Vapurun eıki ke· 
disi, başka gemiye ta§mmıı oldu
ğu halde son bulunduğu yerden 
alınarak bu cenaze alayını görme· 

Evkaf direktörü Niyazi, yanın-

da ıube direktörleri olduğu halde, 
dün evkafa ait Tatdelen suyunun 
kaynağına gitmif, yeni yapılmak-

İstanbul: Eminönü, Valdc kı· brmaya vazedilmit olduğundan 
26 - 8 - 935 tariliine müsadi( 

raathanesinde Bay Abdullah Ham. 
diye müracaat. pazartesi günü nat 14 ten 16 ya 

ta olan ıiıe yıkama tesisatını göz-
den geçirmiılerdir· 

si için getirilmiıti. Fakat eıçanlar ---------------
bu emektar kediye pek aldırıt et· İstanbul altıncı icra memurlu -
miyorlar ! ğuundan: I 

Moritanya vapuru &on yolculu - Beıiktaşta tramvay caddesinde 
ğuna doğru çıkarken Southamp • 74 numarada Nikoli Papazoğlu: 
ton limanında demirli duran bü· Yorgi Cevahirci oğlu üç kıt'a 
tün vapurların düdükle • emre muharrer senetle zim -
ri uzun uzadıya çala - metinizde alacağı olan 1350 
rak ona son selamı vermiılerdir. liranın temin istifası zım. 

Bir lngiltere, imparatorluğunun nmda Beıiktaşta köy ıçın • 

--~~-----~'------1 

(f PA 

HUBUBAT UlfLARI 

SıHHAT 
VE 

K«JVVET 

DOKTOR 

Kemal Özsan 

denizcilik ad ve sanını tam yirmi de imam zade sokağındaki eski 52 
iki yıl fasılasız bir surette "ma • yeni 15,10,8 numaralı gayri men· 
vi kordela,,yı muhafaza ederek kuller üzerinde 4 - 12 - 934 ta
yükseltmiş olan bu beyaz gemi rih ve 934/ 275 numaralı haczi ih
mezarına giderken İngilizler de tiyati kararı üzerine 4 • 12 - 934 
bir taraftan bayraklarma bu kor p tarihinde mezkUr mahal haczedil 
deliyı yeniden kazandıracak o ~ mit ve alacağı olan işbu 1350 lira· 
lan "Kraliçe Mari,, gemisini öz • nın faiz ve masarifi ve ücreti ve -
lemektedirler Yağmurlu bir gece - kalet dahil olduğu halde 20 - 51 
de emektar gemi mezarına doğ - - 935 de takip talebinde buluna-
ru ~olla~ır~~n .~ngiliz deniz~ileri rak tanzim olunan 934/ 4999 nu -
de kralıçe oldu, ya§asın yenı kra· maralı ödeme emri ve haczi ihti • 
liçe ! diy b w •• 1 d . . 1 Urolog - Operatör " c agbmış ar ır. yatı kararı sureti beraı tebliğ ika· • -· 

... .. . . • .. Bevhye Mutehassısı 
~ metga.hmıza gonderılmış ıse de o- Kraköy - Ekselsiyor mağazası 
~ deme emri zahnna verilen meşru· ı yanında. Her gün öğleden sonra 

hat mezkur ikametgahı terkettiği- 2· • den 8 · e kadar" Tel: 41235 

niz ve yeni ikametgahınız meçhul -----•-••••••I 
olduğu anlaşılmıf olduğundan yu- ,~:ıııumııu r.ııımııı:ıııınııı1111111ıııııınıım11ıımnıı111nıuım 111mıınrııı11ıı~,ıt ı 

k d l bo 
~ ~isli l'.;tfal hastanesinde e 1 

ar a yazı ı rç ve masrafı - fi G'~ .. 1 h d kt 1 . b .
1 

.h. d .. b ~ oz mu a assısı o or i! 

19 u ı an tarı ın en ıtı aren bir 1 ! R ç Ah d G ... b ! I 
· · d ··d · b = ı, ot me oz erk = ay ıçın e o emenız ve orcun ta. ~ § 

b
. k m ~ C. Halk fi'ırkası sırasında kız il -~, 

mamına veya ır ısm a veya a - .!! • = , • • ~ ;esı karşısında 32 numarada. Mua-'§ 

lacaklmı~ t~kıb~t ıcrası. h~km· 11 yene saatleri saat 1!l ten 18 e kadarf 
da veya ıhtıyatı hacze bır ıtıra · ~'"""ııouııııııııııımaııunıııııııı1111111ıuııııııı1111111ııııııı1111111111ınıınrııımı_..~ 
zınız varsa icra dairesine veya ait b ı · · h ik 

l 
.. . u unmaz ısenız apsen tazy o-

o dugu mahkemeye bıldirildikten 1 .. b h kik t uh l'f unacagınız e a a a m a ı 

sonra bu hususta dairemize bir beyanda bulunduğunuz takdirde 
vesika ibraz etmeniz ve bildirme • hapisle cezalandırılacağımz bor -
diğiniz ve vesikada ibraz etmedi - cu ödemez veya itiraz etmezseniz 

ğiniz takdirde ayni müddet İçinde de cebri icraya devam olunacağı 
ve icra ve iflas kanununun 74 ün- mez•kur h:ıczi ihtiyati ve ödeme 
cü maddesi mucibince mal beya - emrinin tebliğleri makamına ka-ı 
nmda bulunmanız lazımdır. Şayet im olmak üzere ilan olunur. 

kadar dairede 1birinci artbnnası 

icra edilecektir. Arttırma bedeli 
kıymeti muhammenenin yüzde 75 
ni bulduğu takdirde mütterisi 
üzerinde bırakılacaktır. Aksi tak· 
dirde en son arttrrranın taahhüdü 
bakı kalmak üzere arttırma 15 
gün müddetle temdit edilerek 
1 O - 9 - 935 tarihine müsadif 
salı günü saat 14 ten 16 ya kadar 
keza dairemizde yapılacak ikin • 
ci açık arttırma bedeli kıymeti 
ci açık arttırmasında arttır • 
ma bedeı kıymeti muham • 
menenin yüzde 75 ni bul • 
madığı takdirde satış 2280 No.lı 
kanun ahkamına tevfikan geri bı
rakılır. Satış pefindir. Arttırma • 
ya iştirak etmek istiyenlerin kıy • 
meti muhammenenin yüzde 7,5 
nisbetinde per akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu 
hamil bulunmaları lazımdır. Hak
ları tapu sicilli ile sabit olmıyan 

ipotekli alacaklılarla diğer ala • 
kado.:-r:.nın ve irtifak sahip!eri:nin 
bu haklarını ve hususile faiz ve 
masarif e dair olan iddialarını ev • 
rakı müsbiteleri ile birlikte ilan 
tarihinden itibaren nihayet 20 gün 
zarfında birlikte dairemize bildir• 
meleri lazımdır. Aks~ takdirde 
haklan tapu sicilli ile sabit olmı • 
yanlar satış bedelinin paylaşma • 
sından hariç kalırlar. Müterakinı 

vergi, tenviriye, tanzifiyeden mü• 
tevellit belediye rusumu ve vakıf 
icaresi bedeli müzayededen ten:ıil 
olunur. Daha fazla maltimat al • 
mak istiyenler 9 - 8 - 935 cU" 
martesi tarihinden itibaren her • 
kesin görebilmesi için dairede a• 
çık bulundurulacak artturma şart 
names ile 933 / 2135 No. lı dosY" 
ya müracaatla mezkur dosyada 
mevcut vesaiki görebilecekleri 
ilan olunur. '(158), 
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ZEVTi NV·AG.ı 
Dünyanın en lezzetli ve halis yağı dır. Böbrek, mesane, bilhassa safra ve sanlık ve karaciğer hastalıklarında şer bet gibi Jçilen yeglne zeytinyağıdır. Sa JntaJarda \'e her yemekte Hasan Zt"yffn

Yağı çok nefistir Litrelik şi-•l 65 iki litre J.25 kuruştur. Yedi litrelik tenekeler 350 kuru§tur. Büyük tenekelerde san kilo~u 50 kuruştur. HaMn deposu • Ankara B ğl 1 t b 

Türkiye 
MERKE 

Cümhuriyet 
Z BANKASI 

--- • :.--ı; • , eyo u, s an ul. 

lstanbul Sıtma Mücadelesinden: 
Müeuesemiz için "60,000" kilo Motorin ekıiJtmeye çıkanlmıtbr. 

Bedeli muhammini "5400" lira dır. 

6/7/ 1935 vaziyeti 
Şartnameler Kadıköyünde Riz a Pata çeımeai caddesinde 33 nu · 

llıarada Sıtma Mücadele Reiıliiin dedir. 
EkailtmeJ.9- Temmuz - 935 Cuma güuü ıaat 14/30 da Kadı-

köyünde Sıtma Mücadeleıi binası nda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat mikdan "405" liradır. 
Eksiltmeye konulan Motorin kapalı zarf uıulile ıatın alınacaktır. 
istekliler Ticaret Odasına kayıtlı olduklarına dair veıika geti -

receklerdir. 

AKTiF 
Ka .. ı 

~~~~:;.~~---~~~~~~--~-~·~~:.~~~ 1 ~ ~;:;~ ~~~:· 54 

Ufaklık -··········-·-·-·····--······· ,, 707.95!5. 27 

Oehlldekl Muhabirler: 

Eksiltmeye ıirecek istekliler hazırlayacakları teklif mektupları- Türk lırası -··················· J L ,696.802 50 

nı eksiltme saatinden bir ıaat evvel Kadıköyünde Sıtma Mücadele t'. arlçtekl Muhabirler : 

bin•ıındaki ltomisyona vermit olacaklardır. (3826) Al ~ ff kil tın. ~a ·· ogrıım 4.401,260 6.190.737. 52 
ı\ltına ıahv111 kabil Serbest dövizleı .631.934. i'S 

Hazine Tahvlllerl: 

Lira 

36 517.4~ 81 

.696.802.50 

682267227 

PASiF 

Serma re········································-················· 
lhtlvıt akçesf .. , ..................................................... . 

1 edavOldekl f anknotlar: 

Deruhte edilen e't'Takı naküye r_ I 58 748.56~ -
Kanunun 6 ve 8 inci madde· l 
leriııe tevfikan hazine tara 1 
fından vaki tcdiyaı 10.640 38() -

Deruhte edilen evrakı nı•, tiyt-

bakıyesl -·-·········-···········-······ 148 ı 08 ı 8!.:I _ 
Karşılığı tamamen allln olarak 

Lira 

1 ~.000.000. -
ı 0~6.7 55.67 

R E V U E Saatleri 
ka~ılığı 1 L..158.748.563.-
Deruhte edilen e\•rakı naktiyc 1 
Kanu_nun o ve 8 inci mad-

tedavüle 11Aveten vazedilen ~1- ıo.ooo.ooo.- ı ::s.ıos t83.

TUrk Llraaı Mevduatı : 
delerıne re\·fıkan Hazine tara· 10 640 380 - J.48,J 08 J 83 - Vadesiz -············-·············· l 14.281 137.59 

Vadeli -···-----··· 14 C>S ... 1 137.St 
fıııdan vaki tediyaı " · · · 
Senedat Cüzdanı . ' 

en dakik, en haau, en IOn modeller 

9gy()<lLU"nd& ı MISIRLI. letıklAI CaddHI 8Q9 
Döviz Mevduat. : 

I QA LATA'R: SAATCI MEVEA TUnel Caddeal 29 

ISTANSUL'de. t A, KIŞIŞVAN, Sultan Hamam. 
ve,,ı Camı Cadd .. I 4 

ANKAftA'da ı RIZA TltVFlı<, Banıcaıar Cadcleeı e 

Hazine bono lan ············ ····~······I L. 3.000.(.ı()(l -
ffcarl senetler - ·-··--·-·········· ~ •• I0.020.506 ı J 

Eaham ve Tahvilat CUzdanı ~ 
ıs 020.506.l l 

Vadesiz 
Vadeli ::::::::::::=:::=:=:: J. 

11:~:::~;!·;~ 12.607.07431 
. Muhtelif - .. - .............................................. _,, 56.519.182 35 

1 
Dcrobte edilen evrakı n•k· 

A tiyr~in karşılıRJ eshaırı ye ~ 30.498371.46 
tahvılAt ( itlbırl kıymetle 1 

Umumi oapoeu : letanDul, Banca Kapı, Tat Ha" 19 Telefon ; 219154 

!inhisarlar U. Müdürlügünden:j 
B ' Serbest F.:sham Yt Tahviilt .. 4.659.461.94 35. l 57.833.40 

Altın \e döviz Uzerinc avtns 
T ah\•iltt fizerine avans 

1 • 25.548.59 
~ • !l.220.63.ı 81 324618840 

H lasedarlar················---····-····-·-·-·-······ • 500000-
muhteelf 

$ 

100 SERSERiLER YATA(';J 

d:.ır. ı,..ünkil biz bur:ıyı ıeçtik .. 
Evveli bura}'ı Zilptetme!c ittiyo -
ruz. franıa haya tamamen bat 
c~'llleyince dlinya raha' yüıü 1ör
mi1ecoktia. 

- Uyle iıe ıize vadediyorum ki. 
-- Hayır, Şimdi deiil !-. Git • 

m~don evvel ele geçirdiğiniz ca 
ninin aaı!ıtında hazır bulunaca · 
ğım. Bu da benim için bir mu 
vaffalcıyettir, Durmadan dinlen .. 
meden mHcadele ile geçirdiiim 

hayatımın snyılı sevinç günlerin • 
den hiridir. Sonra bu serseriyi a-
ıılm.ıdan ev\'el bir kere görmek 
i:ıt~rim: Belki arkadatlarınm ba · 
zılarına dair ondan malumat ala· 
bilirim. 

Loyo)a ayağa kalktı. 
- Pekala o halde yarın sa • 

bilh peder. Cani ıabahleyin se -
kizde Trahovar meydanında ası• 
lacaktır. 

Monklar Loyolayı konağın 
ıokak kapısına kadar götürdü. 
Kap:yı kapa\1rken çingene karn • 
nın c,ı:.ima eyni yerde durduğunu 
cörmüştü. 

- Bu kRdının orada ne iti 
var? Ne gibi rizli bir makıatla 
hareket ediyor? Niçin Lantene . 
nin asılmasında hazır bulunmak 
istiyor? Ad31Jl sende, hunlardan 
ban.ı ne? Artık bunhrı dütün • 
memeliyim. 

Bunula beraber bu düıünceleri 
bir c~;rlü kaft sından çıkartamıyor 
du. 

Gün ilerlcdikço Jiptinin orada 

kımdcianmadan ve ıöl:lerini ko • 
nağın kapısından ayırmadan bek· 
Iemeıinin aebebini anlamak dii • 
ıüncesi zihnini kemiriyordu. 

Ara arra rencereye gidip ona 
bakıyor ve her defasında ayııi yer 
de görüyordu. 

Onu orada:.1 kovabilirdi. 
Fakat bn ihtiyar kadın ken • 

di heyatmı tehlikeye koyarak o
nu iki kt! ·e ölümden kurtamııf lı. 
Onun için bu vasıtaya haf vur -

. mağı dofrıı hulmadı. 
t-fem J:rui ona ne yapıyordu ki. 
Hakikaae ise merakı son de • 

receyi bulmu~tu. Eğer dngene ka
rısı çekilip gitmiş olsa hepsini \I• 

nutacaktı. 

Fakat gitm:yordu. 

Gece oldu. 
Monklar karanlıkta bir §ey gö· 

remiyord~ı. Lakin Jipsinin orada 
bekledijhı1 h;asediyordu. 

Bir utak nık getirmİftİ· Monk
lar geceyi S:l\!ı§makla aeçirecek -
mit gibi ,turdu. 

Bu, ekseriyf!tle yaptığı bi~ §ey • 

di. 
Çünkü, dHnyada hiç bir ıeyden, 

hiç kimıeder. kormıyan bu ~dam, 
odaımda ~ahımadan tek batına 
oturmağa korkardı. 

Monklar, krala Dolenin ceza • 
landırıldığını anlatan büyük bir 
rapor ya:ımak için kalemi eline 
aldı. Ve batını eline dayayıp 
iıtemiyerek birkaç kelime yazdı. 

Sonra kalemi elinden bıraktı • 
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diii ~i:n yoktu. Onun için cellat 
herıün ıeliyor ertHi ıilnkü vaıife 
aini öireniyc,rdu. 

Kont dö Monklar ona hiç bh 
t.eyecan eaeri ıöıtermeden: 

- Yarın, aab"h Mat ıekia:de 
benim zindananda mevkuf bulu • 
nan Lantene ismindeki ıeneriyi 
Trahovar mcydamnda asacakaı. 
nız ! Ha:;di gidiniz, dedi. 

Cellat. büyük bir hürmetle e
ğilerek ceva!) vermeden çıktı. 

O vakit polis müdürü etrafına 
bakındı. Odada yapayalmı kal· 
mıştı. Acı bh· üzüntü kalbini ke
miriyordu. ~.yağa kalktı. Birkaç 
adım attı. Sckağa bakan bir pen. 
cereye yaklattı. Aletler içinde 
yanan alnını cama dayadı. 

- Bu adam ölecek.. Artık oi· 
lumu öldürer.lerclen birini öldür
mek istediğim zamanki ıevinci du
yamıyorum ... Ya o kadın! 

Cam alnım aerinletemediii i -
çin pencerey• aralrlİ etti. 

Sokağın 3te tarafında bir saça· 
ğın altında, bir kadınla bir ada . 

Jipıi, Y~Tİnden kımıldamadan 
duruyordu. 

Nihayet Monklar pencereyi ka· 
padı. 

Şimdi, titriyordu. Güzel ve bü
yük bir ateı in yandıiı ocaiın kar
ıısında ottırduiu halde reQ• titri
yordu. 

- Sakın bu cadı karı celladı 
ka.ndırmağa uğrqmıt olmatın? 
Fakat bu herif de benim kadar ka. 
tı yürekHdir. Kanma:s, hiçbir t•Y· 
den mütee11ir olmaz. Kardeıini 

aa ! d~mit olNm, ayni kayıtuz t~
yuda itaat e~er ve yarın kardeti· 
ni asardı. Ya bu kadının orada 
İfİ ne? Neye bekliyor? diye dütün
dü. 

Çingene inrısının vaziyeti naza. 
rı dıkkatini celbediyordu· 
· 8pnun Lantcneye karı ı gizli biı 

kin beslediğ; muhakkaktı. 
- O halde neye golip benden 

onun aıf f ını ittedi. 

mm konuttujunu gördü. 
Monklar bunların ikisini 

tanıdı: 

Bu dütünc:rler ıiııirine dokuna. 
rak ayağa kalktı. v~ anahtarı 
her zama~ yanında bulunan biti· 
tik odaya girdi. Buraya her za

de rnan yalm~ girerdi. 

- Çin~en• karııı I Acaba bura
da ne yapıycr, cellltla niçin ko
DUfUYor· 

Biraz ıon ~• celli.t ıltti. 
Çinıene ku'llı, gözlerini kona: 

ğın kapıs,nn dikerek ayni yerde 
duruyordu. 

Polia müdürü on dakika kadar 
ona baktı. 

Buraıı bir yatak odasıydı. Fakat 
~onkla~ ~:çl ir gece:sini burada ıe 
çırmemıştı .. 

OğluylR knrıaının retmi burada 
bulunuyordu. 

. Polis miJ.di.irü buraya çok büyij)s 
hır ehenımiyc-t verirdi. 
Odayı kendi ıüpürilyor ve reami 

eliyle siliyordu. 
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Monklar büyük bir yeis içinde 
bulunduğu :ıırada buraya girerdi. 

Bu odada iztıraplarmı gider -
mek isterdi. Fakat ekseriyetle 
elemi çoğalırdı. 

Oıabah, yaldızlı çerçivesinin i
çinde gülümsiyen bu kadını gör
mcğe tahammül edemedi. 

Resme birkaç saniye hazin ha
' zin baktıktan ıonra içini çekerek 

tekrar odasına döndü. 

Bu odada duvara asılı bir salip 
bulunuyordu Bu büyük salibin 
üzerinde, hanın dikenli bir hale 
ile çevrili batını göğsüne doğru 
eğdiğini götteren bir gümü! hey
kel vardı. 

Salibin altında bir dua iskemle
ıi duruyordu. 

Monklar, bunun üstüne djz çö
kerek yüzünü iki elinin içine alıp 
duaya batla..Jı. 

Yukarda da söylediğimiz gibi 
itikadı tam olan bu adam en bü· 
yük t~selliyi gökten bekliyordu. 

Kapı vuruldu. 

Monklar i•itmedi: 
- En Tanrım, ey Ulu Tanrım, 

dunlarım daha kabul olunmıyacak 
mı? Çektiğim azap yetmez mi? 

Diye mırılc'andı. 
Kapı a~ıldı. 
Loyola içeriye girdi. 

Papas ker.disine kapıyı açan u
!ağı bir itaretle savdı· Sonra, ya
vafç~ kapıyı kapıyarak dua ile 
mefgul olan adama yaklaftı. 

Monklar: 

~ EY. La, eY. Mesih! Bana hiç 

merhamet etmiyecek misin? .. Oh, 
bir kere unutabilsem. Ey Meaib, 

sana bot görünmek için icap eden 
her ıeyi yaptım. Dinsizlere, dini 
tahkir eden!ere kartı merhamet -

siz davrandım .. Şimdi de Jezvit 
cemiyetinin azalan arasındayım .• 

Gene sükunet bulamıyorum. di
yordu. 

Loyola sert bir sesle: 
- Çünkü tam bir itikat ile kal

binizi Allaha bağlamıyorsunuz ! 
dedi. 

Monklar bir sıçrayrıta ayağa 
kalkarak kadarını çattı. 

Loyolayı tanıyınca: 

- Siz mİAİniz? diye bağırdı. 

- Evet oğlum .. Bu kapıyı aç-
maları için Ufakları zorladım· 

Hatta doğrusunu aöylemek la • 
zımgelirae tehdit ettim. 

- Peder, kral bile gelmit ol • 
saydı benim emrim olmadan içeri
ye bıraktık!llrı için hepsini ko • . 
vardım. Fak:lt sizin için .... Bakı
nız. 

MonklM zile vurdu. 
Kapıcı İl•! salon hizmetçisi tit • 

riyerek içer~ye girdiler. 

Polis mü~ürü bunların önüne 
bir dolu kes~ attı. 

- Bu lütfon beni ziyarete gelen 
pederime !t:ıtıtinizin mükafatı -
dıt. Ne emrederse derhal yapa -
caksmız. K~ndisi bu evin amiri 
dir. Anlıyor musunuz! 

iki uıak iğildiler, Loyolaya 
korku ve hür~t dolu bir balat 
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fırlattılar. Sonra dıtarıya çıktı -
lar. 

Loyola polis müdürüne teıek • 
kür etti. 

Kendisine gösterilen bu hür -
meti bir vazife olarak telakki e • 
diyordu. 

Bir koltuğa oturdu. 
Halbuki Monklar kralın hu -

zurunda imiş gibi ayakta duruyor
du. 

- Oğlum size, Cenabı hakkın 
dualarınızı kabul etmemesinin 
sebebi ona biitün kalbinizle ve 
bütün imanrnızla bağlanmamı§ 

olmanızdır. demittim. lsa cismi -
nizi ve ruhunuzu feda etmek • 
liğinizi iıtiyor. Siz ise ona ne ve -

riyonunuz? Bir fikir ki hali es -
kiden ıevdiğiniz kimselerle uğra
flfO!'· •. Halbuki bu sevginin, bu 

insan sevgisinin Mesihe kartı bes
lemeğe mecbur olduğumuz sevgi 
ile bir münasebeti yoktur· Oğlum, 

gerçi ağlıyorsunuz, fakat bu göz 
yatları Allalıa hakaret edenlerin 
mahvı için ~~eğildir. Sizin çekti -

ğiniz acı Tanrıya hoı görünmez. 
Kendinizi O!la tamamen bağlama

lısınız. Mes;h sevgide ortaklığı 
kabul etmez. Onun için timdi men 
sup olmakla övündüğünüz cemi • 

yet\n tanına halel veren bütün 
dütünceleri, cfuyguları bir yana 
atmıılısınız ! 

- Ben dP buna çalıtıyoruır.., 
fakat emek!u:m hep botuna g; • 
diyor. 

· - Merak ~tmeyiniz, itikadınız 

sağlamla§tıkça buna muvaffak o

lacakaınız. O vakit ıiz de benim 
gibi kalbiniz;, her türlü sevgiden 
her türlü 11tıraptan, her türlü ıe
vinçten ayıracaksınız, O vakit ıiz 
-l~ benim gibi metin olacaksınız, 
o vakit siz de benim gibi bu doğ. 
ru yoldan çıkmıt memlekete kin 
dolu bir bakıt fırlatarak lsannı 
intikamını almaktan bqka bir 
şey dütünmiyeceksiniz.. Ha, iyi 
ki aklıma ~eldi, beni vuran adam 
ne oldu? 

- Benim zin.danmıdadır peder. 
Yarın güneş doğarken cinayet .. 
lerinin ceza~ını görecektir. 

- Bunu hak etmittir. M~ibin 
bir askerini öldürmek iıtiyen 
kimse mahvolmahdll'. Demek bu 
adamı hiçbir 4ey kurtaramaz öyle 
mi? 

- Hiçbir fey kurtaramaz pe • 
der. 

- Ben de bunu öğrenmeğe 

ge1mittim· Ayni zamanda sizi 
tebrik de etmek isterim· Cemiye .. 
Ümizin temel taf )arından biri o
lacaksınız. Bu memleketi zehirli• 

yen dinsiz sizin sayenizde mah • 
voldu. Oğlum , ben yakında Fran· 
sadan çıkıp gideceğim.Unutmayı• 

nız ki sizin de pek mühim bir va. 
zifeniz vardır. Ben Avrupanın di
ğer memleketlerinde de sizin gibi 
sadık ve hakiki dindarlar bulma. 
ğa çalışacağım. Fakat bu husus -

ta muvaffak olacalıma şüp· 
heliyim. Sizin vasıtanızla 
Fransa kralını elde bulun • 
duruyoruz ki en mühimi de bu • 


