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ı( unan kralı kendine 
propaganda yapıyor 

"Ben bütün partilerin yükseğinde ve 
mücadelelerin dışında kalacağım.,, 

Pariı - Soir gazetesinin bir ay- f Ben bütün partilrein fevkinde 
tarı (muhabiri) eski Yunan Kralı ı ve mücadelelerin dıtmda kalaca
Jorjla konuımuf, Jorj, kendisine ğım. Ben ne galip istiyorum, ne 
§u &Özleri söylemittir: mağlup, ne kurban kral, bütün 

"Krallığın geriye dönmesi bir 
fikrin, bir mezhebin, veya bir 
partinin zaferi değil, bir ulusun 
emellerinin yerine gelmesidir. Bu 
avdet Yunanistanda istikrarın 
yerletmesi için bir zarurettir. 

Yunan milleti siyasi hatalan ne 
olursa olsun kendiıinde bütün 
dünyaya misal olarak gösterilme -
ğe layık müstesna meziyetler bu -
lunduğunu gösterdi. Dütününüz 
ki dört b~uk milyon insan ııkı -
§arak ve mahrumiyetlere katlana· 

rak bir bu;uk milyondan fazla 
yeni yurtdaşa yanlarında yer ver· 
dirdiler ve timdi :Yunan toprağın
da altı milyondan fazla insan ya
şıyor ve çalıııyor. 

millet içni hayırlı bir hakem ol
malı, ona istikrar, barıt ve bü
yük dost devletlerin itimadını 
vermelidir. 

Kondilis Belgradda 
Belgrad, 14 - Yunanistan ıü 

bakanı general Kondiliı Roma -
dan buraya gelmiştir. Burada kral 
.naibi Prens Polla görütecektir • 

Kondiliı Roma seyahati hak -
kında ıu sözleri ıöylemi§tir: 

- Romaya eSki muharipler 
birliğinin daveti üzerine gittim • 
Bu fırsatla Muıolini ile görütme
yi bir vazife bildim. 

Romada hiç bir siyasi vazifem 
yoktu .. Yunanistanla İtalya ara -
aındaki dostluk bağları gittikçe 
kuvvetlenmektedir. 

B••tün dünya Sliiv
larının birleşmesi 

hare e 
Sofyıı, 13 - Dün Slav sokol - ı te§kilitı ilkönce umumi harbin 

farının (izcilerinin) 8 inci kon • hemen sonunda Çekoslovaklar 
gresi Kral Boriı tarafından büyük yapmıılar, pekaz zamanda bütün 
bir meraaimle açılmıştır. Slav milletleri arasına yayılmıt • 

Meraaimde 30 bin Bulgardan tır. 
ba~~-ı:a Yugoslavya, Çekoılovakya, muhtelif fasılalarla yapılan bü
ve L~istandan gelmiı olan 8000 yük Sokol kongreleri Panialavi -
Sokol vardı, zim "bütün dünya Slavlarınm bir-

Sokollar yolları dolduran on leımeıi gayeıi,, fikrini gençler a
binlcrce halkın önünde büyük bir rnıında propaganda eder. 
ge;it resmi yapmıılardır. • • • 

Halk kendilerini tidetle alkıtla- Bu hareketin Sofyada olması 
mıştır. bir bakıma manidar, diğer bakım-

HABER - Sokol Slavca "At - dan ise manasızdır. Mana11zhğı 
maca ku§u,, manasına gelen, ve fundan doğuyor ki, Bulgarlar 
izcilere verilen bir isimdir. Bu Slav değillerdir. 

Komünist maz
nunlarının 

muhakemesi: 
Dört ki şl 4 seneye 

mabktl.m oldu 
Ankara, 13 - Komüniatlikten 

suçlu olarak muhakemeleri yapı • 
lanlar hakkında dün tu karar ve • 
rilmiştir: 

Bir hastabakıcı 
muhakeme ediliyor 
"Şefkat,, diıpanıerinde hasta

bakrcı Katerinin, Ayşe uminde 
bir hastaya yaptığı Jırınga neti • 

cesinde kadıncağızın ölümüne se· 
hep olduğu ileri sürülerek açı -
lan davaya, lstanbul üçüncü ceza 
hakyerinde dün sabah devam e· 
dilmittir. 

Dün sabahki durutmada cilt 
hutahkları doktoru Aımı Ker • 
menli ile üniversite otopsi pro • 
fesörü Dr. Ihsan Şükrü, şahit o· 
larak dinlenilmiıler, kendilerin • 
den bazı izahat alınmıttır. 

Durutnıa, doktor Mustafa 
Hayrullabın dinlenilmeıi için yir
mi üç eylüle kalmıthr. 

HABER - Atcşam Postast 
-

tal yan ataşemili i 
• • bastılar! evını 

ltalyan Ajansının verdiği ha • 
berlere göre; Habeıler Gondar 
mmtakuında bir kervanla yolcu • 
luk eden İtalyan Konsolosunun 
karııını yakalamıt, iki gün nlı • 
vermemiılen Valpad mıntakaıın· 
da da ltalyan Konsolosu ile müna· 
sebette bulunan 25 kitiyi yakala • 
mıf hapse tıkmışlardır. 

Adiı Ababada ltalyan Atafe • 
militerinin evini arattırmışlardır. 

ltalyan tebaası Somalili iki ço· 
bana hücum edilmit, çobanlardan 
istenilen para alınamadığı için 
kendilerine dayak atılmı§tır. 

İtalyan resmi ma.kamları Habeı 
HükUmeti nezdinde §iddetli pro • 
testolar yapmıılardır. 

• • • 

kötülemeğe hazırdır. Şurasını u • tere Hükfuneti, ~u dakika Hnbe ; 
nutmamak lazımdır ki, Uluslar tistandaki ahalisi için her türlü 
Sosyetesinin bütün üyeleri kurum tedbiri almıı bulunuyor. 

içinde olduğu gibi d§arıda da el • fakat bu ahaliyi tahliye ıçın 
birliğile zorbalık ve saldırı ıiya • henüz zaman gelmemi§ olduğu ka· 
sasına kartı hareket etmedikçe ve naatindedirler. Harp batladığ1 va· 
kuvvetsiz uluslara kartı yapılan kit Habetistanda kalacak İngiliz 
zorbalık siyaıaıma bugünkü yar • tebaası ahalinin himayesi işi de 
dım kaldırılmadıkça Uluslar Sos· görü§ülmü§tür. 
yetesi barı§ ve ancak barış istiyen Bundan anla§ıldığına göre her 
insanlığa karşı olan ödevini yeri· türlü plan hazırdır. lngiliz tebaası 
ne getiremez.,, ahali ile, İngiliz himayesi altında 
Habeşistandaki ve ıurada burada bulunan zenciler 

lngilizler arasında hukuki fark olmakla be· 
Londra, (Hususi) - İngiliz Ba- raber, gerek Adis Ababa ve civa• 

kanlarmın ıon toplantısında, Ha- rındaki, gerek Habeıistanda da • 
befistandaki İngiliz tebaası ve Jn.. ğılmı§ bulunan İngilizlerin, İngiliz 
giliz himayesi altındaki ahalinin himayeıinde bulunanlarla efit mu• 
de vaziyeti konutulmuftur. lngil • amele görmeleri kararlaşmııtır. 

Diğer taraftan, toplanması mev- ---------------------------
zuubahı olan Üçler Konferansına 
ltalya Baş'bakaının, ancak Uluslar 
Kurumu haricinde girebileceğini 

ıöylediği haber veriliyor. lta1ya, 
Franıa, İngiltere arasında yapıla
cak ve ltalya • Habeı ihtilifım ıul· 
han halletmeğe çahıacak olan bu 
konferans, Uluslar Kurumu Genel 
Sekreteri Avenol tarafından ileri 
ıürülmüıtü. 

Avenol timdi Pariıtedir. Orada 
Fransız HükUnıetile ve Habeıiıtan 
Paris mümessili ile konuıacaktır. 

• • • 
Mııırdan Romaya akseden bir 

habere göre, Habet imparatoru 
Yunan, Alman, lsveç, Türk ( ! ) , 
Rus, Belçika, Amerikan subayları 
tarafından talim edilmek üzere 
yeniden efrat silah altına almıf ... 
Bunu•Romadan haber verenler A· 
dis Abebanm Öir Babil kulesi hali· 
ni aldığını yazmaktadırlar ... • .y.,. 

ltalya'nın da asker ve malzeme 
ıevkiyalının hummalı bir surette 
devam ettiği bildiriliyor. Bununla 
beraber, İngilizce ''Deyli Tel • 
graf,, gazetesinin Ronıa ayların· 
dan gelen bir havadis şu yoldadır: 

"Kat'iyetle haber aldığıma gö • 
re Muıolini Habeıistana henüz ta
arruz etmek niyetinde değildir. 

Habeıistandan yeni dönmüı o· 
lan bitaraf bir zatın ifadesine gö
re ltalyanın hazırhklan henüz ta· 
mam olmaktan çok uaktır. Kuyu 
kamakta ve aramaktaki fevkalade 
faaliyete rağmen içecek su çok az· 
dır. Harp malzemesile ordu kısmı 
küllisinin Habeıistan hududuna 
nakledilebilmesi için gerek beyaz 
ve gerek siyah iıçi taburlarının 
daha birçok aylar yol açmağa ça· 
lıtmaları lazımdır. 
Diğer taraftan sıhhi tefkilat ta 

henüz pek iptidai bir tekil dedir. 
Bundan batka, harp ba§ladıktan 
ıonra askerin ve levazımın ibtiya· 
cı karılıyacak derecede süratle çı· 
karılmasını temin edebilmek için 
halyan Somalisindeki limanların 
da genit nisbette ıılah edilmesi za· 
rureti vardır.,, 

"".Y. l/o 

ltalyan • Habe§ anlapnazlığını 
"kuvvetsiz ulusları boyunduruk 
altına almak gayreti" ıeklinde 
tt;f sir eden Sovyet gazetesi Lö 

Havacılığımıza yardım 
için kadınların 

dünkü mitinginde 
ttç bayan söylev söyledi 

Türk Hava kurumu Kadınlar ı rağmen olgun hatiplerden Meliha 
kolu dün hava tehlikeıine karşı Avninin ateıli hitabesi bir çok de· 
Taksim Cümhuriyet meydanında falar alkıtlarla kesilmittir. Bu 
bir miting yapmıtlardır. Bu mü • müstesna hatibin sözleri halliı 
nasebetle binlerce kişi meydanı hakiki bir heyecana düşürdü .• 
doldurmuıtur. Halk araaınd" ka • Bayanlar hava tehlikesini itaret 
dın dıt çok olmakla beraber erkek ederek kadmlaı -- hava lehli • 
daha fazla idi. kesini bilenler kurumuna üye 01 

Tören ilk önce abideye çelenk mağa tetvik etmitlerdir. 
koymak ve istiklal marşını söyle· Hep bir ağızdan (on yıl) martı 
mekle batlamıf, bunu müteakip .... lenmi9tiı·. • 
bayanlardan Hakkiye Emin, Me .. Bundan sonra otomobiUerle 
liha Avni, ve Cemile Şevket Sü • Fatih parkına gidilmiı, buradaki 
reyya ıöylevler "nutuklar,, söyle- tehid tayyareciler abidesine de 
miflerdir. bir çelenk koyduktan sonra mera· 

Bilhassa genç, fakat gençiliğine sime son verilmittir. 

Istanbul halkını zehirli 
gazlardan korumak için 
Belediye iki uzman getirecek 

(84§ taralı 1 ncide) lerin yaptığı tahribatı da munta
gelen gazetelerden fU parçayı alı· zaman merkeze bildirmek z~ru-
yoruz: retin~edirler. 

İngiliz hükUnıti lçbakanhğı ha- Havadan ıelecek tehlikeler do. 
va baıkınından korunmak için a- layısiyle itfaiyeye çok iı dütece· 
lınacak tedbirler üzerine bütün ğinden bu kuvveti daha sağlamlaı
mıntakalara birer tamim gönder· tınnak, çizilen proğram dahilin-
mittir. dedir. 

İngilterede herkese bir gaz mat
lngiliz hükumeH, hava baskını-

kesi verilmesi mevzuu bahsolduğu 
nı haber verecek tertibatı ve gene 

k k vakit, her fert için ısmarlandığı 
böyle bir vaziyette yapılaca t§ı 

takdirde hemen 30 • 40 kurut gibi 
takyidatını bir yoluna koymakla 

bir paraya mukabil bir gaz maske· 
me!lguldür. Hava baskınları ııra-

:r si ediniJ~bileceği havadisi daha 
ıında çahşacaklarıngaz maskele· 

önceden yazılmıştı .... Fakat bun• 
rini, ve kendilerini koruyacak el 

lar, fel'ni hükumet ambarlarında 
biselerini iddihar etmektedir .. • saklı tıttulacak ve icabı halinde 
Zehirli gaz tehlikesinden korun· 
ma metotlarını göstaecek hocalar _d_a_ğ_ı.t_ıl_•_c_ak_tı_r. _______ _ 

tayini, hava baskını sıralarında 
daire ve fabrika memur ve i,çile
rinin ne suretle organize ,edilece· 
ği kararlatmaktadır. . 

Bilkreşte bir vagon 
devrildi 

Suçlulard&4 ilzeddin, Eyüp ve 
Muzafferin ara1arında anlatarak 
beyannameler hazırlayıp bunların 
Muzaffer taraf mdan dağıtılmak 
üzere at koıuıu meydanına götü -
rüldüğü, diğer suçlulardan olup 
üç defa ayni suça te§ebüs eden 
Ruşen Zekinin de bunlar • 
la beraber olduğu anla§ıl • 
dığmdan hüktlmetin te§ek • 
külüne ve teşkilatı esaaiye kanu • 
nununa muhalif hareketlerinden 
dolayı dörder ıene hapislerine ve 
birer sene nezaret altına alınma -
!arma, diğer suçlulardan Baha, 
Ki.miran, Muammer, Hamdi, Ab
durrahman, Yuıuf, Ertuğrul, Ha
san Basrinin ıuçlan ıabit görül • 
mediğinden beraetlerine karar 
verilmiştir. 

ı Jurnal dö Mosku yazdığı batma • 
kalesinde diyor kiı 

Bombaların yıktığı ve kapadı
ğı yolların düzeltilmesi için şehir
lerde servis ihdasına uğraıı1mak· 
tadır. 

Bükret, 14 - Brasov yakınla• 
rmda Moreni dağında, içinde bir• 
çok yolcular bulunan bir dağ tr~ 
ni uçuruma uçmuftur. Üç kiti öl• 
müş, bet kiti ağır yaralanmıttır. 

Sovyet- Amerikan 
alışverişi 

Va§ington, 14- Sovyetler, se • 
ne içinde Amerikalılardan 30 mil· 
yon dolarlık mai ıatm almayı :t'a .. 

-.............t.---..... JI 

ôetmişlerdir. ...._ 

"Sovyet Rusyanın harp ve ba -
rıt meselesinde, her hangi bir sal· 
dırı, sömürge (müstemleke) ele· 
geçirmek veya kuvvetsiz ulusları 
boyunduruk altına koymak giri • 
titlerine kartı olan durumunu bü· 
tün dünya bilir. Sovyet Hükumeti 
her kim olurıa o1ıun ıaldttıcıJ.ı 

Hava baskını tehlikesi, hücuma 
uğraması mevzuu bahsolan şehir
lere telefonla bildirilecektir. 

l§ıkların derhal sönmesi lazım
dır .. 

Her mıntakada bu işe memur 
bulunanlar, o mmtakada tayyare· 

-o-

· ispanyada tabii 
afetler 

Madrit, 14 - ispanyanın bir
çok yerlerinde sular taımıf, fırtı· 
nalar çıkmı§, hatta hortumlar ol" 
muıtur. Zarar pek büyüktür. 
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.__....__ .... ~ ~ ......... 
istiklal savaşı 

ve musikimiz 
- Bestekfir Sadettinin ver· 

diği bir konser müna8ebetile-

1849 da Pariıte ölen Varıovalı 
Bestekarı toprağa gömerken: 

• ,_ lıte timdi bir vatan kaybet· rL 

Bu seneki buğ-1 
day mahsulü 

iddia edildiği gibi 

Ucuzluk 
Şeker sarfi1Jaf 1n1n 

çof almasına sebeb oldll 

Boş vakit 
geçirmek enstitüsü 

Düny~ın en tuhaf mektebi Ho
livuttadır. Burada talebelere 
vah§i hayvanlan terbiye etmek öğ· 
retilir. Ve imtihanlardan sonra 
ellerine birer diploma verilir . 

il[ ••• ,, 
· kuraktan fazla 

bozulmadı 
Diye ağla§an arkadqlan, ıneza. , 

rı111n başında, onun bestelediği U· 
11!3al parçalan aylarca terennüm 

l3u sabah tecim borsasına mem· 
leketin her yanında.ki genel ürün 
durumu (umumi mahsul vaziyeti) 
hakkında malumat gelmiqir. Bu 
m&)Unıat bu ıene kuraklıktan ötü-

etıni~lerdi. 

İstiklal savatından ıonra, Türk 
ınusikiainde de Sakaryanm akııı
ıu, Eskitehirden Izmire bir hamle
de atılan Türk kahramanlarının 
•esini duymak istedik .• 

Bunu yaratan san'atkirı yıllar
danberi bekliyoruz. 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • 
. . . . . . . 

, Geçen gün Belvü bahçesinde 
)epyeni ve uluıal eserlerle bir kon
•er Yeren bestekar Sadettin; bizi 
ilk defa yeni umgulara düt üren 
~e bütün dinleyicileri heyecan i
~irıde dütündüren (Dumlupınar) J· 

Ilı okudu ve candan alkıtlandı. 

Bestekar Sadettin önsöz olarak 
tunları söyledi: 

"- Dumlupınar, kurtuluf ıava
!tn.da Türk ordusunun en değer· 
li bir

1 

eseridir. Kurtuluş savaşı, 
he3tek8.rlar için çok zengin me~
tularla doludur. Bundan ıonl'sa · 
hu aydınlık 0 :: •• 1 ..... ıuıızi, doğuran 
o 1-ranlık gecelerden en büyük 

rü hububat ve buğd•ym az ola • 
cağı hakkında ortaya atılan iddi • 

ala~ çürütecek mahiyettedir • 

Halkı çok yakmdan ilgilendi • 
recek olan bu malumatı aynen ko· 

yuyoruz: 

"Bu yıl hububat ve kuru sebze 
rekoltesi Marmara mınta.kası ve 
Trakyada normal senelerin ÜS· 

tünde gayet iyidir. Çukurova hu• 

bubat rekoltesi geçen yılınkin • 
den çoktur ve ürün ve bilahass 

buğdaylar geçen yılınkine göre 

daha iyidir. 

Karadeniz aahili ve Orta Ana -
dolu mübalağa edildiği kadar ku, 

raklıktan müteessir olmU§ değil • 
dir. 

Yarıdan fazla mahsul elde edil· 

diği çok görülmüttür. En çok ku· 
.... JJık ulJugu :J.ı; ... ·-lHen Kon • 
ya ovumm bu ıene verdiği mali· 

rul geçen yılm 1,5 mislidir. 
•enfoniler yaratmağa çah,acağız. 
~ · k d Jlgili olanlar bu yıl yeni huğ • tı eserım, ar a aşlarımın, bu zen-
~~ ve ulusal mevzulara temas et- day mahsulünün yurdun ihtiyaç • 

eleri için bir öndür.,, larmı (eldeki at~Jdara hiç doku -

S l d . .,. (Dum nulmadan) faZ.luiyle koruyacağı 
I adettinin beste e ıgı -
~~tnar) eseri, bütün bir basım nı ~hakkak görmektedirler. 
dunYasımn tecavüzüne uğruyan Yalnız fazla buğday i,hracatı yap-

~tıadolunun iztırap ve felaketle- ·mak imkanı olmıyacaktır. 
:.~ni inHyen güzel ve özel bir uver· --o--

1 tırle başlıyor. Klasik motifler- SelAnlk sergisine 

Şeker fiyatlarının indirilmesin • 
denberi pekaz bir vakit geç!iği 
halde yurdun her yanından ge • 
len haberler şeker fiyatlarının in
mesiyle teker istihlakinin de sür • 
'atle a:rtmağa başladığını göster • 
mektedir. Bu, halkın sağlığı ka • 
dar hükUmetin büyük fedakarlık • 
larla milyonlarca lira yatırdığı ıe· 
ker endüstrisinin yükselişi ve sağ· 
lamlığı için de çok ıevinçli bir 
ıeydir. 

Geçen yıl memleketimizCleki 
dört teker fabrikası bir yıl evve -

line nazaran daha az pancar itle • 
miş ve daha a.z ıeker istihsal et • 
mişlerdi. Halbuki geçen yıla ka • 
dar ıeker istihsalatı daima yüksel
mişti. 

ilgili olanların tesbit ettiğine 
göre 933 • 934 ça'lıtma yılında İ§· 
!enen pancar bir yıl -:vvelnie naza. 
ran yüzde 15,32 ve istihsal edilen 
§eker yüzde 3,46 azdır. 934 • 935 
yılında memleketimizde 70,566 
ton §eker istihsal edilmittir. Bu -
nun için de 420.000 ton pancar İ§ .. 
lenıniıtir. 

~ ••ıi.1rıJ Lağım sularile 
~ n - sulanan bos-
Trenden düştü t I f 

Dün akıam trenle Sirkeciye gel- an ar 8Cl851 
mekte olan Bak1rköy ıakinlerin- Sabah arkadcı§lanm1zJan biri 
den 15 yatında Limi, Ahırkapıda yazıyor: 
trenden düterek batından ve di
zinden hafifçe yaralanmıttır· 
Sarhoşluk 

Sarıyerde oturan Davut sarhot 
olup, Küçükpazarda toför izzetle 
kavgaya başladığından yakalan· 
mı§tır. 

Tehdit 
Abanozda 19 numara'da otu • 

ran Kadriye polise müracaatla, 
Muzaffer tarafından bıçakla teh· 
dit edildiğini iddia ettiğinden mu· 
zafler yakalaftmtJtir. 

ı 

Bostanların lağım suları ile ıu· 
lanamıyacağmı dün yazmitbk. 

Daimi encümenin bu karan Bele
diye Şube Direktörleri tarafından 
bölgelerindeki sebze bahçelerile 

bostan sahjplerine bildirilmiı, 
kendilerinden imza alınmııtır. 

Lağım suları ile mlanan boı • 
tanların çoğu Be§İkta§ sırtlarında, 

Şi§li ve Feriköyd~dir. Belediye 

Londranın Çiavik parkında bir 
"Terbiye Mt:ktebi,, vardır. Lon
dranm bütün otobüsçüleri bu 
mektebe devam edip terbiye ve 
nezaket öğrenmeke mecburdurlar. 

Gene Londrada lokanta garson· 
larmm dvam mecburiyetinde ol • 
dukları bir mekteb vardır. Gar. 
sonlar burada sofra kurmasını 
ellerinde yarım düzüne taıhak taşı~ 
mas~~· .. mü~terilerine lazım gc • 
len ogutlerı verebilmek için muh
telif likörlerin cins ve mahiye.,· . ..... ~ını 

ogretnıeğe mecburdurlar. 

lngilteren~ büyük otellerinde 
çocuk uıaldann devam ettikler· 
gündelik kurslar vardır. Çocukla: 
burada trenlerin hareket tarife • 
lerini öğrendikten bqk~, kapıya 
~l vurulması lazım geldiğini 
talmı ederler ve yabancı dilleri o
kurlar. .. 

lngilter~ac Euerp vilayetinin 
Daıgenham tehrinde karı ve koca ... 
calann bile devam ettikleri bir 
mektep vardır. Bu mektebin adı 
"1'-- k" . uvt va ıt geçırmek enstitüsü,, • 
dür. Burada kan ve kocalar söylev 
vermesini, §8.rkı söylemesini, eğ • 
Jenceli oymılar oynamasını ve 
muhtelif eliılerini öğrenirler. 

lngilterede bir de "müteahhit • 
ler enstitüsü,, kunılmu§tur. it a• 
damları arttırma ve eksiltmelere 
nasıl girilir. Ticaret teşebbüsleri 
nasıl bqanlır gibi i§lere aair 
.kura giirürler. 

Hırsızlık 
Beyoğlunda Duvarlı sokağında 

kömürcü Cevdet polise müracaat 
etmiş ve kalaycı Agop tarafından 
caketinin çalındığını iddia etmit
tir. Agop yakalanmııtır. 

.zabrtaaı memurlan bunJt1111 ~nra 
sık sık bostanları dolqacaldar .. 
dır. 
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Mekteplerin en tuliafmı Londra 
kutbazlan açmıfb. 

Kumarbazhk 

Galata rıhtımlle 
sokak arasına 

tel Urgfl 

Bu mektebin adı "kanaryalara 
toplu ötmesini öğreten enstitü • 
dür. . ,, 

de tlloderize edilen (Dumlupınar) Jştf rak ediyoruz 
d

a: köylünün haykırıtlarmı, or· 
tı ff • . . nun hücum ve muza enyetını Öğrendiğimize göre hükumeti· 

miz bu yıl S~anik panayırına ge· 

nit mikyuta ittirake karar ver • 

mittir. 

Bu gece sabaha karşı saat 3,5 
da Kocamustafapaıada Marmara 
cadde.sinde 90 sa:yıh Ohanesin 
kahvesinde kepekleri kapalı oldu
ğu halde içerisinde Haçador, Ar· 
tin, Şeçavor masa başında kumar 
oynadıkları, devriyeler tarafından 
görüldüğünden hepsi yakalanmış
tır. 

Gümrük muhafaza teşkilitmm 
gösterdiği lüzum üzerine rıhtmtlar 
genel direktörlüğü Galata rıhtı .. 
mmda parmakhklann önüne, kal
drrılan saçların yerine, tel örıgü 
koyınağa karar vermiştir. 

• 
Şo'för prens 

Pariate bir lokantadan çıkan bir 
prensle prenses oradaki taksi o -
tomobillerinden birine binerek 
toföre kendilerini tehir içincl~ 
dolqtırmumı töyleJll!lerdir. 

;: nihayet ödemiş bağlarında ha-
ltı hir türkü aöyliyerek tekrar ha

~ekete geçen ve bir (arş) kuman
asiyle lzınire inen kahramanla

l'ın •esini duyduk. 

lier memlekette bir güzel bes-
te}>' ' 1 Yaratmaktan zivade, onu ta· 
tltl-~ • d . . h "Qak daha güçtür. Sa ettının 
1.!ndan sonra okuduğu (Uçak) e· 

•er· d 

Panayırda Türkiye için büyük 
bir pavyon kurulacak ve b~iün 
Türkiye ürünleri (mahsulleriJ ile 
endüatri (sanayi) maddeleri bu • 
uda tethir edilecektir. Sergi 8 ey· 

lôlde açılacaktır. ~1k
1 .e çok güzeldi. Fakat, ~ey~-

. kı - kötü akortsuz hır mu· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 
~ık h ' • • • I" e k d - u değerli eserı ıyı anse • ve musikimize tokmağa muvaffa 
ellted' ı. olanlar, bu kelimele~in dilimizde 
~~çak) ın bir korosunda: yerlefmesine ve kökleşmesine de 

iirk ulum olacak haıuuına yardım etmİ§ olurlar. 

k egemen, Bestekar Sadettini bu nokta-
cı;ygqlanma l nönii7 rahatça 

ıl J .. , dan da teb.rik etmek gerektir· 
J)· ku an umerı. ,, 
,, 1Ye baıJıyan ve: l•lıak Ferdi 
IJ'll önemli ödevi can öJevi 
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Kllyosa Jşleyecek 

Bu suretle rıhtım üzerindekiler
le dışandakiler görüşebilecek. fa
kat bir fey alıp veremiY:ecekti~. 
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Tapu ile Belediye otobüsler 
Kilyoela Sarıyer arasında bü- arasında anlaşmazlık 

yük ve geniş otobüslerin işleyt:mİ· Tapu idare.si ile belediye araam
yeceği anla~ılmıştu. Beledivece da yeni bir anlaşmazlık çıkmıştır • 
bu yollarda tetkik yaptınlm~kta· Her hangi bir arsa ifraz edilirken 
dır. yollar ayrılamktadır. Belediye bu 
Yakında küçük otobüslerin İ§ • yollarm ayrılması işinin kendisi ta 

leme denemeleri Yapılacaktır. tarafından yapıJm .. •ını · t · 
B d · · ı ..... ıs emıı, 

un an ıyı sonuç a ınırsa bazı tapu buna razı ol · t B 
h ti d k

. d kü ... k mamış ı:r. u an· 
a ar a ı ar ve çu otobüsler j IA •mazi ık fm' a B k 1 w 

• • -y ns a an ıgınca 
buraya ı§leyecektır. kotarılacaktrr. (halledilecektir). 

() büiriz; 
lkiimüzün uğrana varı, yoğa 

veririz!,, 

r 
• ŞEHRİN ~ DERDLERİ 

d P,!'çasiyle biten güfteler o ka· 
e.r p·· •· ·· 1 ku d Uruzaüz, 0 kadar guze o n· 
tı ki 1 . . 

htıi ı;· 1 _ık defa muıiki~kı~ed gı~~fn 
t • e ınıeler bize ınusı ı e gu • 
e11,ı11 d , üh· • b" 

ı.t e bette kadar ın ım ır 

Kokuya karşı sigorta! 
Son yıllarda şehrin her. y~nında yer yer yükselen . Apartımanının üç cephesi bu resimlerle süslenen I bir 

tı 1 rın hemen hepsmın yan duyarlarmda gadp apartıman sahibi diyor ki: 

Hiç durmamacauna yapılan 
bir buçuk saatlik gezintiden son
ra toför oturduğu yerden döne • 
rek: 

- Özen Cloıbmı, yetmez mi ar
tık? Ben bile serseme döndüm .. 

Deyince müıteriler onun yüzü • . 
ne dikkatle bakarak amca zade • 
lerini tanDDıtlardır. Bu adam bü
yük savaıt:ıı kaybolmuı ve herkea. 
onun öldüğünü sanmııtı. 

Bu üç. prensin eski Rus haneda
nından oldukfarmı söylemeğe lü • 
zum var mı?. 

• 
DüdüQün yüzüncü 
yıldönümü 

lstiınli düdük 1835 yılında 
yapılmıştı. 

llk trenlerde boynuzdan bir bo-
ru çalınırdı. Ancak 1 k t•f· 
çıkardığı g·· ··ı .. d o omo ı m 

uru tu en, ağızla çalı • 
nan bu horunım .. 'd'I h. sesı ıtı ı mez ve 

d?''tlr olduğunu bir daha göster· 
ı. 

apar man 8 t d"f d·ı· H ı 
i · lere ve ,razılara esa u e ı ıyor. e e yan gar p resım J • 

ta fı kafan apartımanlarda daıma uzun kulaklı 

ır çok kazalar olurdu. 1832 yı· 
lında boynuz bo . . . ru yerme J!!hmle 

~e)~~lıtkan, yapııkan, çalııkan) 
fı ~leleri gibi, (muharip) karıılı· 
... •ııık kullanılan (savatkan) 
·o~ .. 

ra an :;ırsa . b. . 
ha vanın benzeyen veya benzemıyen ır resmı ve yarun-
da ~Eşeklere mahsus aptesane,, cümlesi görülüyo~. Yeni 
bir bina, :t•eni bir apartnnan yaptıran bunu adeta. sıgorta-

da- ı gelen bir güven vasıtası sayarak yan dumrln-n evve _
1 

k . t 

''-Koskoca İstanbul şehrinde umum helaları saysa

nız şu parmaklarınız bile çok gelir. Dunun için sokakta 
sıkışanlar, sizin özene bezene ve mesela 50.000 lira f 
derek yahut yüzbin1erce lira ile yaptırdığınız aparı:a:; 
nızın duvarına bilmem ne rapıyorI Sıcak yaz gü l • d 
d ·· li . n erın e 

çalan boru kullanıldı. Bu da pelC 
uzaklardan işidilmediğinden ni • 
hayet 1835 de istimli düdük · d 
d·ıd· ıca e ı ı. 

l~" \t <Dumlupınar) bttesinde ku· 
ta tı· d • d ıç e yabancı gelmıyor u. 

l" eııi kelimeleri edebiyatmma 

rına bu gülünç, fakat şehlr için ag anaca resmı yap ır-

ri bırak-TVor. Bu, son zamanlarda o kadar ço • 
mayı ge J.•UJ k kabil d -ildir 
plml§tır ki her adımda görnıeden gezme eg • 

e o guze m hına kokudan oturulmaz bir hal 1. 
A • e ge ıyor. 

mma bu resımlerle ve yazılarla işin önün il . 
luyor mu? Bazan ---- _ e geç mış o-- . ..,, 

ilk istimli düdüğü lngilterenin 
Varrinıgton §ehrinde Taylor ve 
kum~yaaı fabribaı 1aP.mlfbr. 



' 
Şıwr/ 

lstanbul 
atletizm 

birincilikleri 
dün yaptldı 

Yeni Türkiye rekor
ları var 

lstanbul Atletizm birincilikle· 
ri müsabakalarına dün Taksim 
stadında baılandı. 

sonuçları alınan müaabak.ılar 
şunlardır: 

110 metre manialı koıu: Melih 
"18,4,, saniye birinci, Raıid ikin· . 
cı. 

Oç adım: Zeki "13,13,, metre 
birinci, Melih ikinci. 
Yunan usulü disk: Naili "36,46,, 

metre birinci, Veysi ikinci. Bu 
derece yeni Türkiye rekorudu·r. 

10 bin metre: Remzi "34,51,6,, 
dakikada. birinci, Niyazi ikinci. 

· Bu derece yeni Türkiye rekoru· 
dur. 

Seçme müsabakalarının sonuç· 
ları da §unlardır: 

100 metrede finale kalanlar: 
Raif, Semih, Hilnıi, Naci, Mufah· 
ham, Hal\ık. 

400 metrede finale kalanlar: 
Münci, Na~um, Tubini, Taha, Ce· 
ınal. 

Müaabakala.rm arkaıı bugün 
alınacaktır. 

Merkezi Avrupa 
kupası maçları çok 

enteresan bir 
safhaya girdi 

:Merkezi Avrupa kupası maçlarmın 
kaı·döfina\i oynanmış ve ıu neticeleri 
vermiştir: 

Austria - Slalia'yı 2 • 1 
Fior~ntina - Spartayı 3 - 1 
Ferencvaros - Zidenice'yi 6 • 1 yen 

miş ; 

Yunntos ile Hungaria da berabere 
kalmışlardır. 

ISabah Gazeteleri' 
ne diyorlar? 

Hitler Pariste 
KURUN-Başyazıcı Asım Uı (Bit. 

ler Paritıte). bfflıklı uazuında, Fran
sadcı eski muharipleri başına toplıya
rak, Framı.: BükUmelini devirerek e· 
le almak irin ralıfan ve kendiainc Bit· 
lerin haçına nıukabU ateıten bir lıaç 
ga/Hlll Kolonel dö la Rok'un progra • 
mından bahsetmektedir. 1'e demekte. 
dir ki: 

"Dö la Rok programını açığa vur • 
du. HükOmeti ele alacak, ana ya1agı 
değiştirecek, bafkanlıkları azaltacak, 
işsizkre iş bulup, iffiler için ev yaptı· 
raca}.·, Solun devrimci partilerini yok 
edip bütün FrQ/l8ada sınıflar ara&ında 
banşıklık yapacak, Fransız ulusuna 
dirlik r;e düzenlik verecek olan bu zat 
bakalım bir gün Frarusada g~rçekten 
bir BiUer 'flerini alacak mıdır? 

ZA!tlAN - Bqwcuuında lzmitte 
Eylfllde çall§mıua baflıyacak olan kd· 
ğıt f abri.Juuınuı gazete kôğıdı yapa • 
caDı haberinden bahsederek diyor ki: 

"Kdğıt fabrü:asmın gazete kağıdı 
da yapllU§ olması çok faydalı olacak· 
tır. Bizden ba§ka iki komfu - Yuna
nlatan ve Bulgaristan - matbaa kd· 
ğıtlarını şimdi Finlandiyadan alırken 
yakınlık noktaarndan bizden almama· 
lanna imkan yoktur. Bu şekUde kağıt 
f abrlkamız kdlulım Finlandiya fi11a· 
tına da vermiş oba bu iki komşu hü
kflmet kdğıtlanm bizderı almayı ya • 
kınlık noktasından tercih edecekler • 
dir.,, 

CUMHURiYET - Abidin Daver, 
dün gazetemizde verdiğimiz Bulgar 
bilgini Dr. Aaaen Bojlrıoff'un Türkiye 
aleyhinde ve Trakyctnın Bulgarlara 
verilmesine dair gazdljı yanyı on 
maddede kısaltarak bunların hepsine 
teker teker ccı·ap veriyoP'. 
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lngilterede bir 
sokak kavgası 

Be\faıt, 13 - BuTada 'bb· eo

kak muharebesi olmuı ve birçok 
kimıaler yaralanmııtır· 

. 
RABER - Akşam Postası U TEMMUZ - l!l:.:S 

ismet inönünün KAlOOINLAR iÇiN 
ilbaylıklara - --w ----- ~---

bildiriği Yüz kremlerini nasıl 
Ankara, 13 <A.A.> - ea,ba. kullanmak gerekt• ? 

kan ıeneral lıınet lnönü ıeyahati 1 1 r . 
esnasında nüfus sı.yımı hakkın • 
da ilbay~ıklara aıağıdaki emri . Kozmatikler d.e ~ıpki .ili~ ~ibi • mz. Mayanın gayet taze olmuı 
telgrafla vermittir: dır. Bunlar elverıth hır bıçımde kat'iyen lazımdır. 

"D - •ı A tl . d k' .1 tertip ve elveriıli bir biçimde kul· içeceğiniz ıuyun da yrkanaea • 

( ah
ogutl vı)aye erınd e ı .. fgezı er, lanılmadıkları takdirde iyilikten ğınız su kadar önemli (ehemmi• 

ıey a er eınasın a nu uı ıa • . . 
h l ki t k

. d' zıyade zarar verırler. yetli) olduiunu aklınızda tutu • 
ynnı azır r arını a ıp e ıyo • . . . 
rum. y apdma zamanı yaklqan Eğer ma~~yaJ ~em len kullanı: nuz .. Derinizin ıu ile büyük ilitiiİ 
nüfus sayımının teıneli olan nu· ı yoru.nız, dort kaıde vardır kı vardır. 
maralama itinde bazı il ve ilçe • ~unları eık~ ~ı~y~ .. ~.ö~~t~~niz Eğer kalb hastalığınız yoksa 
lerin geri kaldıkları ve bu iti gere la~ımdır. ~ırıncısı yuz~nu~u te. • her yemek araımda iJCi bardak su 
gi gibi önemle kovalamadıkları mızlemedıkten aonra hıç bır vakıt içmelisiniz .. Böyle davranan ka • 
görülmektedir. makiyaj yapmamalısınız .. İkincisi dınların bir çoğunun derilerinde 

Çok 1 .. 
1
• b' d 1 t de makiyajınızı tazelemeden evvel hiç bir arıza ıörünmez. Ex.er arpa 

eaaı ı ve onem ı ır ev e .. .. .. .. • IS 

ı . . 1 . . t t' t'k yuzunuzu gene tertemız yıkama • ıuyu hotunuza gidiyorsa, bunu 
ve u us ıtı o an ıayım ıçın ı a ıs ı l 

1 d. kt" l"ğ" d .1 ısınız. için .. Hele sabahları poratka! ıu• gene ıre or u un en verı en . 
direktiflerin hemen ve ekıikıiz Üçüncüıü geceleyin makiyajı • Yu içmek kadar faydalı bir ıeY 
yerine getirilmesi ve bütün dev • nızı ıilmeden evvel yüzünüzü a· yoktur. Sabahları aç karınla por• 
let kurumlarının bu itte canla damakıllı yıkamalısınız .. Dördün• t~kal suyu içemezıeniz, bunun ye· 
ve ba,la çahgmala.rmı dilerim. ,, cüsü yüzünüze süreceğiniz deri rine bir elma, yahut her hangi bir 

Bu emir bütün ilbayhklara bil· gıdası, yahut yağıız krem, ıürül - taze meyva yeyin. 
dirilecektir. dükten ıonra tamamiyle silinme • Geceleri kullanacağınız deri 

-o-- Hdir. grduına dikkat edinb:. Deriyi 

40 üniversi
telimiz 

Köylerimizde neler 
yapacak? 

lzmir, 13 - Univeraite rektör
lüğü ile lzmir ilbaylığı, lzmire gi
decek 40 Oniveraiteli gencin han· 
gi örnek köylere gideceklerini, ne 
kadar kalacaklannı ve nasıl çalı
ıacaklarını tespit ebni§lerdir. 

Üniversiteliler lzmirde lisede 
miıafir editemekler, ertesi günü 
ilbay Kazım Dirik'in baıkanlıiın· 
da bir topla1'tı y&pacaklardır. O 
gün Izmirclen kamyonlarla hare· 
ket ederek üç günde 45 örnek köy 

rezilecektir. Bundan sonra genç· 
ler misafir edilecekleri köylere 
gönderilecekler, bir buçuk ay ka· 
dar orada kalacaklardır. 

Bu kaideleri ıımıda gözetme • beılemek için lizmı olan mugad• 
diğiniz tal<dirde, yüzünüzde açık di kremleri bir deri doktorundaıt 
mel&JQe ve ıiyah yağ izleri belir • torunuz. Derisi yağlı olanlar 
meğe bqlar. Bu siyahları ııkmak krem tertiplerini 111uhakkak dok• 
ıuretiyle istediğiniz kadar çrkara· tora yapltrmahdır. 
bilirsiniz. Fakat ıiz çıkardıkça Açrk mesamelere karıı gelmek 
onlar yeni battan belirir. için husuıl kremler olduğu gibi, 

Derinizde açık meıameleri ka • gevtek deriyi besleyecek ya~lar 
pamak için büzücü losyonlar kul· da vardır. Ancak yazınm batında 
!anabilirsiniz. Geceleri yüzünüz • da aöylediiimiz ıibi faydalı san • 
deki yaiıız kremleri adamakıllı drğımız kremler zarar verir, deri• 
silmedikçe, bunun önüne hiç bir Yİ tahrif edebilir. İtte bunun için 
vakit ıesemezaini'P.. evveli bir defa mütehuııa dok • 

" • • torun öğütleı&~i .lmak iyi olur. 

Yüzünüze çirkinlik veren hu iki 
derdiniz varsa, kurtulmak için he· 
men f aali,,ete ıeçmeliıiniz. 

Yüzde ıiyah yağlardan"kurtul • 
manın bir kaç yolu vardır. Su ile 

karıtık ııcak ıüt kompreıleri kul • 
lanabilirainiz. Yumutak bir hav • 
luyU bu sıcak suya batırarak ve 
yüzünüzü on dakika )~adar kor .. p· 

Uol..ktr 

Tutulan 
Arnavud bakanı 

Galibiyet bu sefer de kendi memle · 
lictlcrinde oynıyan taraflarda kalmış
tır. Yalnız Yunntos Turinoda oyna· 
dığı halde galip ge!enıemlş ve bera -
bere bir netice ~lmıştır. Fakat bu ta· 
ktm Pcştede yapılan blrlncl maçta 
hasmını 3 -1 yendifinden d8mlfina1e 
bırakrlmtftır. İtalya pmplyon takımı 
emin adımlarla finale dotru yürümek. 
tedir. 

Kavga, bir Skoç bandosunun 
taşa tutulmaıiyle başlamıttır. Bir 
an içeriıinde halk iki bölüm öl
müı ve biribirine tatlarla ve yapı 
malzemesiyle ıaldırmııtır. Bu a· Dönüşte lzmir panayırına uğra. 
ralık birkaç el ıili.h da atılmıştır. nacak, gezinti ve tetkikler filrııe 
Poliı kavıacıları ayıramadığından alınacaktır. 

res ettikten sonra, siyah yağları 
çok temİfl bir tülbentle . ııkmak 
ıuretiyle çıkarır, bundan ıonra 
yağsız bir kremle masaj yaparsı • 
nız. 

Sofya, 13-12 tarihli Utro sa· 
-e · eJinin vazdıima göre Arnavut 
bayındırlık bakanmm ve kardeti• 
nin ciıara kağıdı kaçakçılığı ya• 
pan bir tel»ekenin batı olarak ya• 
kalanma11 halk arasında heyecan 
uyandırmıttır. ı 

Son zamanda Arnavut maliye
sinin ıeliri bu yiizden bir hayli 
elcailmittir. 

bir mitralyöz otomobili atet aça· -o-

rak halkı ~aiıtmııtır. Birçok kim· Japon OrdUSUn• 
ıeler tevkıf ol=ıtur. da komünistlik 
Köylüler arasın
da feci kavga 

Fölkitcr Beobahter gazetesinin 
Tokyo aylarının verdili bir habe· 
re göre, Japon ordusunda komü • 

Fcrencvarrosa gelince birinci maç· 
ta 4 • 2 yenildiğini Çekoslovak Zide • 
nice taktmını bu sefer 6 - 1 gibi bir 
netice ile hezimete ufratttftndan dö· 
mifinale kalmıştır. Zaten dömifinale 
kalan yel:ane Macar takımı da bu ku· 
IUptür. 

Adapazarı, 13 - Adapazarı· niıtlik çıkmıf, hatta imparatorun 
nın Söğütler nahiyeıine bağlı F e· muhafız alayı ıübayları arasında 
rizli ve Değirmencik köyleri hal- da bir ç.ok kiti yakalamııtır. 

Sparta, Loransada yenilmiş olması 
na rağmen dömifinal maçlanna ı,tt -
rak edecektir. Çünkü bu ısef er 3 - 1 ye 
nildiği ltalyan Fioreutmayı Pragda 
7 - ı mağlubiyete uğratmıştı. 

la arasında arazi meselesinden --o--

korkunç hir kavga oımu,ıur. . Romen hazinesi 
Köylüler, ellerine geçirdiklerı G l Od ki d' 

· · • 1 · · • ı ene .avaıta esaya na e ı· 
ıopalarla bırıbır erır.e gınnış er, l R d l h · · 'd 

Bu vaziyete nazaran dömifinal maç
Janna iştirak edecek 3 takım şimdiden 
anlaşılmı, olmakla beraber dördUncü· 
sünün hangisi olacağı henüz bilinme -
mektedir. 

b. h l' d" .. .. 1 d' en umen ev et azınesıne aı 
ır ay ı ovuımuf er ır. p . 

B. ··1 00 16
- 1 d evrak ve mi.!cevherat rıncesae 

ır o u, yara ı var ır. M . . Od d R 
C.. h · t ''dd · 'l'ğ' arıc vapurıyle esa an o. um urıye mu eıumumı ı ı .1 · · 

tahkikata elkoymuftur. manyaya gönderı mıştır. 

SJavyarun Viyanada Austuriaya 2-1 MU il hl I llb l 
mağl\ıbiyeti ile Prağda gene ayni ta · eSS r r 8 
kıma 1 - O galiblleti arasında hiç bir Sadri eıbak merhum Marep.I 
fark olmadığından her iki takım bita· Gazi Ahmet Muhtarın hafidi ve 
l'af bir memleket c:ıh:ı~ında ya Peşte· merhum General Mahınut Muhta• 
de, ya ltalya veya lsTiçre §ehirlerin· rın mahtumu ve eabak Mııır Hı· 
den birinde üçüncü bir maç yapacak· 
Jar ve bu üçıtncü ~arpıımamn galibi divi Abbaı Hilmi Patanın damadı 
dömiffnale kalmış olacaktır. Bay Ö,mer Muhtar pek genç ya • 
Eğer Austria galip geJirse kupa tında müptela olduğu hastalıktan 

maçlanna iştirak eden dört memle • kurtulamıyarak irtihali darıbaka 
ketten her birini dömifinalde temsil eylemittir. 
eden bir takım bulunmuı olacaktır. 

Aksi takdirde dömifinalde iki ta. Naıı mağfiret natı 16 Tem • 
kım bnlundurmnk suretile Çekoslo • muz 935 Salı günü saat on birde 
"-aklar bUyük bir ş~r~ kazanacaklar Eınirıandaki yalılarından kaldırı· 
dır. ÇünkU bu suretle finale takımla • larak Emirgi.n camii!erifinde öğ· 
rmdan blrlsJnln kalacağı muhakkak· le namazmı müteakrp namazı kı· 

gr,B, h 
1 

fs '- '\ -'·t "f rk ... A lmdrktan ıonra Emirgandaki mak· er ne a e uu sent:A n e eı.ı v • . 
nıpa kup:ısı maçl:ırı çok heraretlf bereı mahıuaaıına defnedılecek • 
o1mu~ ve hAJcn de enteresan bir saf·, tir. 

. ~ sJnnfttlr, ıMevla Rahnıet EY.Hı~ 

• • • SEKSULIN 

Bu kelimeyi iyi belleyiniz1 

~ :.,çünkµ : 
onü :'kuflantn~k·' saye-sinde 
\it~iyeilnJi~e"' :-:,,,, O·Hıl"M . 
df.wğ\Ş~eıer · )faş ·. gijsterepek tir 

stc·ak'GeQİ;l .. i.~ ~ kanı 
' . . . . . . . . ~ ' " ..• .• ..... ~ 

.. istekl~~-; çarp·a~ '.· !:.bif' ·kalp 
· ~ Ha$ırr : 

Bu gün sizde bulunmayan her şeyi ..... 

SEKSÜLİN de bulacaksınızl 
l<.UTUSU 200 Krt-

BEŞIR KEMAL MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKE Oi 

Ancak ıiyah yağların tekrar 
ı;ıkmasma mini olamazsınız .. Bu· 
nu mümkün olduğu kadar azalt • 

ma. kiçin yüzünüzü daima temiz 
tutmalı, ıoiuk au ile bol bol yıka • 
malı ve 11k11k deri frekİiyonları 
yapınahıınız. . 

Bu itler ıiyah yağları aı;alta • 
cağı gil?i açık meaamelerin de ö • 

nüne geç'"'!'. 

• • • 
Eğer deriniz kuru iıe, ratıp ıa· 

bun kullanmahıınız.. Deri yailı 
fiıe iyi tuvalet sabunu kullanmı • 
nız. Yağlı derilere ayni ı:amanda 
antiıeptik olan ıabunlar f aydab -
dır. 

Yüzünüzü ııcak su ile y~kayı· • 
111z. Açık mesame ve siyah yağ 
ıahalarını llıtik bir ıüngerle ay • 
rrca frekıiyon yapın.. Sonra da 
aoğuk ıu ile yıkayarak havluyu 
hafif hafif vurmak ıuretiyle ku • 
rulanınız. Geceleyin yatağa gir • 
meden evvel bir deri toniki kul • 
lanmak faydalıdır. 

Yağlı deriler için hafta da bir 
defa bir yüz maıkeıi yapmak iyi· 
dir. En iyi maake bademyağı ile 
taze maya karıı tırılarak yapılır • 
Evveli yüzünüzü yıkar, bu mah • 
lOtu ıürer ve kurumaımı bekler
ıiniz.. Sonra da yüzünüzü temiz· 
leniniz. 

Birçok köylülerin bu tebeke ta• 
rafından daiıtdan cigara k$.11dı 
kullandıkları görülmüttür. 

--~ 
Esnaf bankasındaki 

suiistimal 
Ankara, 13 - lıtanbul esnaf 

bankasındaki ıuiistimalden dola• 
yı Şurayı Devlet mülkiye daireıin
ce verilen lüzumu muhakeme k•• 
ran ilbay Muhiddine teblii edil
mek üzere lstanbula gönderilmit' 
ti. Teblii kağıtlan bugüne kadıat 
Şurayı Devlete ıönderilme~\li114 
den. yeni bir t~bliğ yazılmıttır. 

Tebliğ kağıtları Şurayı Devi~ 
te ıeldikten ıonra mesele h ~yeti 
umumiyeye sevkedilerek bir k•-
rara bağlanacaktır. 

Mahlutu yapmadan bir ıtın ev• ' 
~·J fırm~nıad~n maıa;ıı abnı • 
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Dünya sıüzelinin 
peşinde ••• 

Noı s Nakleden: 
-------1/Hatice Süregga) 
-"Ferruhname adlı eski Farıeı 
tarih romanından ahnmıştır.-

-._ Yauın; KADiRCAN KAFU HlmaJUD ph, tunun farkına varmı1t11 Kızı 
--- batan erkekleri esir ediyor ve kendi ı' 

Don G.. a•SİlJa, 1 ib-klere ,,anaca ı gllntll vermlror ... Onun için, sokaklarda 
, 

1 
I' dolqmasına izin verdi 

anı.- bır· has '-ın 'a kolay bı·r •a ~er Ewellti tefrılcanın öaı ı dinceı.: idm•n1ar1. ~ .. '1' I~ ~ı / ' Cemtf• llanedaamdaa Namu 8&11, ıeceleri de ıüul kızlarla.,.;: 

k tı 
J Mr ~ llalıall ollaak ld10r Wdn, rak " içki içerek, plarak. 

azanaca nı umalJOTuu =.:--==~- -.ı..,...ı..ı...ı.ıt~-tekl kadm da Cla padiphının kıadır. lardı.. I 
Halhukl Don Garalya, KapiteDI mi tla ,....,. •••'I bulun•c•k· Jetine nifan alarak Mdll ç.eldlli Bu kızı almak l~n heyet rinderlyor. Bu iki ıencl çlftllkı.ta.le 1"ra· 

~---lıaDclan - olap bi· iri· 11J1e111ı19 ..ı.n lıır.leııbi· .. _. içbıclen tllJla clomild ı lıal-.. El'- 99 .ıa1ııt. ~ 
leıaleıi ıık ıık MW yermetlnl em- re ~ arllumcldl bu idi· -Artık brt•cla cllt••• kal • Çinliler, uzun uadıya arala • dununlar. Biz, Hita P•dltahı HU. 
~ Acalı& ae olınattu? çllı .. ,. .... Wri1lı Wr af• Jıa. ıımdı.. lldal de ..ı-ıL o.ıı.ha nada ıPlrflttilkten -· lmı Nu • ma,... Şalım 1cnm ........ 
iter halde kale d.....ıan dbinde •-la php•ktı- Tarihte 70bamu keaerlen• kqqa ,.....,., man Şaha YSmeie karar yerdiler. llmret öyledir ki, Hita mem • 
7-a>dan •ftfla bir detlflklik nr· blfl• mere ı.....-k, ltirçok or· oradm ııYıtınm. Tll'lds ...... Gönderilen hediyelere kartı he • leketinin bir padlfahı ftl'dı. Pa• 
tir. dularm talD •fer ...U.Clyle Pi ,.._.,. d••mıı a..ı.....,.._., 1..- diyeler lıuırladılar. Padiph bir • Nil, malı, llÜerleri l&JlllS dene • 

Don Ganiya keadialne " la • maya .............. hlamw ul· nim ardnna kim cltitıcek? iter de name pzcb. cek kadar pldu. , 
ııu,oı ..ı-ter1ae. ,...........,. o ra,.,ak .......... dllftlilderl çak Beatriı olnwayclı Htıomeıı de 1ıu • ~lelilıle, N~ Şalım~. Fakat t.u p..liıehn uol ....... 
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lradar sü•eıaiJ9ra ki t1Jl• di • ıarülmüttü. kadar uirqmazdı ya.. ti emm haberle ısı dhdü. IC&mıl kızmın 808 dsec:e abel lmN IGtıclıt: Falıat 1ıu matla Kapken Ver· Kıyı bo,....... phlarm !allık. ilminı1eki walr, ba ıııılljcl.,; halıa· dayd, Hatta, k tlbnAio -
- Türkler ,...ıtaıltlerdl· ltale nanı.la adamlarmdan blrill da • lamı arblanna ~ Fer • na .....tiji ..tüt, dQüa lıuı;blda· ı.ı..tı..ı baaalu,_ ifhı, ,,.._ - • 

llııudeıl ~· V- ha ı1i1rt nal~ Don Ganl:ra· nandoııua lraJSiuu ,ı;.etl.,...., n ı...ıam. 8ir1iaç bin cariJe, idile dilnJa &beli .ı..ı..u.. W.. 
~ bana 1Mulun •tlJ•..W sinci• nm yanma ıelcb: onu kovalafan leftntleri prme • ile ıultan 1ola plranlcb. MUkem • Ba ha 
l'iJor. - Fmıaado lra1eden tam • • mitti. mel bMıçeler, J11Di -lar :papd • da old ~ !'-1f de fwba • 
Abıu _ ........... MGJcl.,; bir -da çdcabUmfl. Bir bJtkl• Fakat bird b. d llUfb. Ora:ra yerlefdcll.. Kok ala sçın bm tlldil lpoılıu • 

.,. 6nce Qrta•• ı.tlJorda. tıaçmak için çabal.,or. Denizden en ıre dotnıl ıa. sün. kırk pce düiünclen oonra -
1"::i ~~~· - pltliji 

A.ı... tıaaı.r lcinıl• - :raJı. . Ye karadan onu kovallJOflar •. Ka- ~~ tetijini biitün lnav- afflli tür lıa:raı batladı. ~- • en :--........... inim 
laıtı. Nefeo nefeoe ıüçlükle ıu pilen Venıanln imdadına kotlu- vetıyle çektiiı halde neılen def Dililladen bir aJ ..,... Çin Ha· ımmdinletir •e bundan da IOll ... 

lıaberi ..erdi. Don Ganlya kmlu almumt Ye patlıımamlfb? • Smk ıum S.tıanm lılmi1e bldıjı anla. ~ _1~~ ·~· Şeluia lılı • 
-Se j T...U-·-~emo.. - 5-alama ... v...-.. •· Ahmedeblrpyol~Ka11· ld .Artsk N ~-L- ...,....._. ... .......,.aıııı tı.f1ı: s.ı •• -.!!~n-.. tl•le birlikte denizin Gıtlnde de 1• .ı a_tm. a11 için ancak üç cMSrt 

11 ı. ' uman ....-uu da,•· wleketlenl _.__' a 
_,_ ...-· 

1 
kul b r&J IMllnnın ela, altanat tarafbıı d en r- ......... 

_ Ne declln? Türkler Saler· karada olduiu sibi mi yürüye· aç ır yer kalmııtı. halkın da ıevincine payan yoktu • ~· .aaraymm etrafmcla pernne 
laop ıirdiler mi? Nuıl olar? cek?... Tekrar ateı edel>ilmek için ta. Kmbanlar kesildi, saclüalar da. ıibı cllnerler, J'&llUfer, tub4ur • 

- Evet airdiler... allaru - Hayır ı~or • Fakt.t Marki bancanm horo'Zuna bat parma)nı "ıtıldı... lar, ıultana kendilerini helendir. Fmt 1 ı ı ou AA 
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Krala nıektup yazan 

Romanyalı şaki 
nasıl yakalandı? 
Jandarmalar kapıda iken o 

gramofon çahyor, keyfediyordu 
Bükreıten yazılıyor: 
Romanya Kralının özel kalem 

direktörü bundan bir iki ay evvel 
her vakit olduğu gibi postayı açar
ken, eski Romanyanın küçük bir 
köyünden postaya atılmıı bir mek. 
tup karıısmda !aıakalmııtı. 

Mektubun imzasını okuyunca, 
bu ıaşkınhk büsbütün arttı. Çün
kü bunun sahibi meıhur haydut 
Jozef Karyu idi. Polisin nefret 
ettiği bu Karyu tuhaf bir adam
dır doğrusu! ... 

Karyu zenginlerin otomobille· 
rini durdurarak soygunculuk ya. 
pan ve vurduğu paraların bir kıs· 
mını halkın gözünü boyamak için 
fakir fukaraya, yoksul köylü ka• 
dınlarına ve dullara dağıtan biı 
yolkesendir. Bu zengin düımanı 
ve yoksullar dostu haydudun yap 
tığı işler arasında birkaç tane de 
cinayet bulunduğundan jandarma 
kendisine "Romanya asayişinin 1 
numaralı düşmanı,, damğasmı 

vurmuıtur. 

Krala göndermiı olduğu mek· 
tubu aynen yazıyoruz: 

işte mektup: 
"Sir; 
Y ıllarclanberi sizinle konafabil· 

mek ifİn lırıat gözetlemekteyim. 
Geçen gün Belenye. kcuabcuına 

geleceğinizi öğrenince, davet e• 

dilmek ıereline nail olmadığım 
halde, ~zlt1Tce kilomtrelik mesa· 
leye rağmen oraya koştum. Gece. 
yi gündüze katarak ve hiç bir yor
gunluğa aldırmıyarak bulunduğu· 
nuz yere tam vaktinde vardım; 
fakat her ele/asında kar§ıma çı· 
kan jandarma ve poli• kalabalığı 
size yaklatmama engel oldu. 

' ' Bununla beraber haımetlıi zatı 
nızın ayaklanna kapanarak suç .. 
larımın bağı§lanmcuını dilemek 
isteği yüreğimi o kadar üzüyor ki .. 
Merhametlu •enyör, dehalet etmif 
e•ki bir haydudun size ne kadar 
laydalı olabileceğini hele bir dü· 
§Ünün; bakın sizin memurlarımz 
beni hiçbir vakit ele geçiremedi
ler. lıte bunun için size hizmetle
rimi arzediyorum. Size bütün var· 
lık ve aadak~timle hizmet ecle
'bilmekliğime lır•at vermenizi eli· 
lerim. Bana ölünciye kadar hiz· 
met edebileceğim ıerelli bir memu

riyet veriniz! 
Ôzlemekte olduğum •ahin bir 

)a§ayqı bana verecek olur•anız 
-.izin azaJ kabul etmez bir köle • . . .. .. , 
ni.z olacağım; benim ıyı ıenyorum. 

teslim olacağını, fakat bundan ev
vel bir müdafaa vekili bulmak is
tediğini söylemiştir. Avukat hay -
dudun tklifini kabul etmiı, mese
leyi müddeiumumiye bildirmişti. 

Teslim şartları konuşulmak üze. 
re iken haydudun Botoşani civa
rında metresinin evinde olduğunu 
haber alan jandarma kumandanı, 
yanına bir bölük jandarma ala
rak Sulita köyünde Adela Jones
konun evini sardı. 

Jandarma kumandanı haydu
du diri diri yakalamak ve beyhu
de yere kan dökmemek istiyordu. 
Bütün bir gün bekledikten sonra, 
kumandan kapının önüne kadar i
lerledi. 

Bunun üzerine haydut ellerin
de birer tabanca olduğu halde 
meydana çıktı ve haykırdı: 

- Bana elini uzatacak adamı 
yakarım! Suçlarımı canımla ödi
yeceğimi biliyorum. Fakat kendi
mi size diri diri teslim edecek de
ğilim. Çünkü benden alacağınız 
öç çok acı olacaktır. Dişlerinizi 
daha şimdiden gıc1rdattığınızı bu
radan işitiyorum. Haydi gidin de 
müddeiumumi ile avukatımı çağı
rın. Ancak onların önünde teslim 
olurum! 

Haydudun isteği yapılarak şe
hire iki jandarma gönderildi. A
vukatla müddeiumuminin gelme
leri uzadıkça uzadı, bu eanacla ca· 

nı sıkılan haydut, metresine gra
mofonu kurdurdu. Bir taraftan 
da boyuna içki ve cigara içiyor
du. 

Nihayet beklenen müddeiumu
mi ile avukat gelmişler; içeriye 
girer girmez müdeiumumi haydu· 
dun omuzuna elini koyarak: 

- Ben müddeiumumiyim; seni 
tevkife geldim; teslim ol! demiş· 
tir. 

Karoiyu ayağa fırlamı§ ve ta · 
bancalarının namlularını müddei -
umumiye çevirerek: 

- Seni tanıyorum ve sana, be -
ni jandarmalara teslim etmemek 
şartiyle teslim olacağım! 

Deyince, avukat söze karışa -
rak: 

- Jojo teslim ol; korkma! ... 
Demiştir· Haydut bunun üzeri· 

ne müddeiumumiye tabancalarını 
vermiş ve üstünün aranmasına mü 
saade etmiştir. Ceplerinde 100.000 
ley ve kıymetli birkaç elmas çık· 
mııtır. Yanında boyuna hıçkıra
rak ağlamakta olan metresinin, 

HABER- ~qam Poslall H TEMMUZ - 1935 ' 
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ÇiNGENELER 
ARASINDA 
D=Oayattaın aıDonmoş lroal}(ftl}.(ô ~Dır m~ceıra _. 

..,..__ No 9 \'azan : Osman Cemal Kagf!ı~ız _... 

Şimdiye kadar yapılan cünıbüş 
sizin keyfinize oldu. Şinci olsun 
birazacık da bizinı keyfimizce .• 

~~ 

Harmancılardan Kel Aziz ile to runları lbrahim, Güllü, E•ma •• 

Arkadaş biraz nazdan sonra ke· ı rıp, onları hep birden geldikleri 
manı eline aldı .. Şöyle telleri bir yere çıkıldı .. Sonra kurnaz bir ba • 
iki tıngırdattı ve çocuklu dul ka · kışla dul kadına: 
dınm yüzüne bakarak: - Nazlanma de, dedi; madam· 

- Nasıl, dedi, Karmeni çalayım ki ister küçük beyağa, senin nin-
mı? .• • niyi,şinci ha bakalım sen süle ağaz 

Kadınla Etem ikisi birden sor • len.. O da tıngırdatsın kemançe 
dular: barabar ! •• 

- Karmen de nedir?. 
- (Eliyle uzaktaki Tepebaşı 

bahçesini göstererek) hani bazı 

geceler ti o yanda muzika onu 
çalar! .. 

Etem gülerek: 
- Ah .•. Ne anlar o zavallıcık 

muzikadan r-alan filan .. Onun mu• 
zikası ldrellezden ldrelleze ya bir 
davul zurna, ya bir klarnet ile çif· 
te naradır! 

- Bak, ben şimdi biraz çal~.yım 
da Karmeni nasıl anlar o?. 

- Mademki arzularım sen 
çalmasını, çal görelim, nasıl şey -
miş o Kalmen?. 
Arkadaş çalmaya başladı. An • 

cak, Etem bunu çifte telli, ağır • 
lama, köçek havası çeşidinden 

bir şey sanarak, o çaldıkça o da 
sözde kemana tempo tutar gibi 
ellerini çırpıyor, çocuklu dul ka -
dın ise ağzını açmış, gözlerini süz· 
müş, dalgın dalgın kemana. bakı -
yordu. 

Kadm, önce çok mrrm kırın et
ti, hastalığından, fundan bundan 
söz vurarak bir hayli nazlandı •• 
Nihayet edilen israrlar karşısında 
dayanamadı.. Hazır kucağında 
etrafa fıldır fıldır bakan minimini 
foparcığı dizinin üstüne yatıra • 
rak o yanık ve baygın ninniyi arka-
daıın kemanı ile birlikte tutturdu. 
Dikkat ettim, ahenk sürüp gider • 
ken kadın olduğu yerde süzüldük
çe süzülüyor, bizim arkadat ise 
ezildikçe eziliyor gibiydi. 

Ninniden sonra Etem kalktı : 
- Darılmayın beyağalar am • 

ma, şimdiye kadar yapılan cüm -
büt sizin keyfinizcesi oldu. Şinci 
olsun birazacık da bizim kt!yfimiz-
ce .•. 

Ve gitti çadırın birinden ucu 
kamışlı bir tulum alıp yanımıza 
geldi .. 

- Bu ne yahu Etem?. 
- Buna derler, tulum! 

1 

Sonra peşi sıra, bir de kalın kas· 
naklı ve kenarlan zil yerine kü • 
çük küçük zincirli bir ayıcı tefi 
getiren şoparın elinden tefi kapa • 
rak: 

- Bu da, dedi, bizim göçebe • 

Şimdi curcuna göklere çıkıyor; 
sabahın bu vaktinde oralard• 
böyle cümbüt nedir görmiyen et• 
raftaki korucular, bahçivanlar, ço
banlar, köfklerden fırlayan ahi • 
retlilder, hizmetçiler boyuna bize 
doğru koıuyorlardı. 

Nihayet çadırların en Ya§lıaı ve 
hatırlısı olan beyaz köse sakallı 
adam yanımıza yanaştı, önce yer 
den temenna ile bizi selamladı •• 
Sonra Eteme dönerek: 

-Kesin gayrik, dedi, zere da· 
yandı İf zamanı, bulaşsın her kiti . . ' 
ışıne artık! .. 
Cümbüı durunca toparlar bat " 

(adılar: 

- Ha veresin bir bet paracdc 
bana paıa beyim! •• 

- Ha buyurasın bir metelikçUC 
te bu öksüze .. Mevlam bereket ver 
sin kesenize! •• 

- Ha toslaym bana da bir iki 
mangırcık, çok mudarla .(hazin). 
bir dualık edeyim ıize ! • 

Ben çocuğa dört metelik göate-
rerek: . 1 

- J.favdi et, sen 'duanı 'da vere
yim sana buDlan ı 

Şopann sevincinden alzı JrulP. 
larma vararak ellerini havaya 
doğru açtı ve ımtarak ıu dua1' 
tutturdu: 

Yalvarırnn mevlaya, 
Düşmeyesin belaya! .. 
Düşesin genç yaşında: 
Bir gözleri elaya!. 
Arkadqla ben - Amin! •• 
Dedik. •• 

- Şoparlar oynar hampor •.• 
Dademin .(babamın) srrtı 

kambur 
Ha versin Odel '(Allah). sana: 
Çil çil altın bir kalbur!. 
Biz-Amin! 
Şopar: 

Pınar başı serinair. 
Cinçukunı derindir, 

• Bu çukurdan korkarsan 
Şopar lan sevindir! •• 
Biz artık amin demedik; çÜnkil 

bu çingene duasının amin! dene • 
cek yeri kalmamıştı artık. 

Çocuklar, hali. durmadan arıız
lıklarma devam ediyorlardı. Ete!O 
sıkılarak bizden izin istedi: 

Şimdi çalgı sesini duyan bütün 
toparlar çadırlardan birer ikişer 
~ırlayıp çevremizi kuşatıyorlardı . 
Arkadaş yanm yamalak çalabil -
diği Karmeni yarıda kesti ve gene 
kadına sordu: 

- Birazda senin ninniyi çala • 
yım mı?. 

lerin tefi!.. - De bize artık veresiniz mis•· 
- Al bakalım sen fUnu eline! de! 

- Hangi ninniyi?. 
Ka-

- Müsaade ıizin .• Ancak .• · 
- Siz bakm keyfinize .. Biz bu-

UlutUJl haydut 
Jozel Karoiyu 

- Ragduk Kelakama Peşe 
haydut bir taraf tan saçlarını ok· ? nayı .• 

Kız tefi aldı, kendi de ntfe -
sinin olanca gücü ve hızı ile !İşir· 
diği tulumu dudaklarına yanaıtır· 
dı. 

laşalım harmana! 

lf. otj: lf. 

Haydut bu mektubuna hiçbir 
cevap alamadı. 

Birkaç hafta sonra kral Karol 
araba ile Bükret sokaklarında ge
çiyordu. Polis kordonunun arka -
sında, itip kakan ve elindeki isti
da ile arabaya doğru ilerlemek is
tiyen bir adam görüldü. Herif ge
riye itildi ve az sonra bu adamın 
bütün memleket jandarma ve po
lisi tarafından aranmakta olan hay 
dut Karoiyudan başka kimse olma 
dığı anlaşıldı. 

Geçen ay bu haydut Botaşani 
tehrinde avukat Monastireanonun 
yazıhanesine gitmiştir. Haydut • 
luktan bıkıp usandığından artık 

şuyor, bir taraftan da: Etem hiddetle çocuklara bağı -
- Zaten dolgun olan yüreğimi. ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ 

göz yatlarında büsbütün parçala
ma! 

Diyip duruyordu .. 
Ev aranmış, haydudun metresi 

de tevkif edilmittir. 
Arabada haydut, müddeiumu

mi ile avukatının ortasına otur· 
muş, yolda dert yanmağa .batla
mııtır: 

- Ben haydutluktan bıkıp u
sanmıştım! Namuslu yurtdaşlar gi. 
bi yafamağa can atıyordum. Fa
kat jandarmaların intikamından 
korktuğum için bir türlü teslim o
lamıyordum. Şimdi artık mem· 
nunum. 

Müddeiumumi: 

- Suç ortakların var mı? 
Diye sorunca haydut gülerek: 
- Ne kadar isterseniz: Gecele-

rin karanlığı ... Yıldızların pırılda
yı§ları.. Kaynakların soğuk sula
rı .. Ormanların içi... Eşgini açık 
atlar.. Fakir fukaranın yoksullu
ğu ve zenginlerin saadeti, bunlar 
hep benim suç ortaklarımdı ! 

Demiştir. Sonra da yorgunluk 
çökmüt olduğu için başı eğilmiş, 
gözleri kapanmıı ve horuldamağa 
baılamı§tır. 

• • • 
Romanyaiun bir numaralı hay

dudu timdi hapishanededir. 
.. lf. 

Oh, artık sabahın bu vaktinde 
güneş henüz doğarken bu serin 
harman yerinde gel keyfim gel!. 

Önce kendi anlayacakları bir 

- Biz de artık yavat yavaf 
kalkalım!. 

- ister kalkın, ister oturun! 
Nasıl ki arzularsanız .. Burası ıi -
zın ...• 

iki göçebe havası, arkasından Arkadaşın hiç kalkmıya niyeti 
bir çifte telli çalıp o zamanın mo- yok gibiydi, zaten onun hayatt-
dası olan: çalgıdan ve yaz günleri böyle 

Oğlan kolunu sallama yerlerde gezip tozmaktan baı " 
Nafile benim için ağlama kabir işi de yoktu. Benim ise it 
Annem beni sana vermiyor vaktim yaklaııyordu. Arkadata 1 

Ağlayıp da siyahlar bağlama - Haydi kalkalım bari! • 
Türküsüne geçtiler. Bu tfu.küye Dedim. O, nazlanarak: 

tef çalan tirşe gözlü kızla çocuk- - Ben, dedi, biraz daha kala " 
lu dul kadın da ağızla karıştılar . yım, istersen sen git, aktama kah " 
Artık bizim oturduğumuz koca venin bahçesinde buluJUrUZ· Ça " 
incirin altı dolmu§, kadın, erkek, resiz ben kalktım, harmandakile " 
çoluk çocuk, bütün öteki çingene • j re: . 
lerle tam yüknü almııtı. (Deuarnı "°' ), 



!şJN_ Ş_AKAS! 

Güreş Ankara stadyu.::1 
mu eyDQDde bütüyor 

Anhra ~ yaıyor: 
Ankara ttalJmD ye hipodro

munun ilk kısmı Eylül sonunda hi
tecektir. 811 kılDllD yapuı için 

ayrılan hir baçak milyon liranm 
bir milyon küaür bin lirası harcan

mıı 1Jai11D11Jor. Bltiln yapı het 
milyon liraya maloJacaktır. 

Stadyumun Eylül sonunda tea
lim edilecek kummda üç hin kiti 
alabilecek hüyüklükte bir bihiin 
vardır. ileride yapılacak diler ----------------------

·:1b:::;:..8:ı:""'~:.:.!'!; Atina-Istanbul muhtelit-
mümkün olacaktır. 

leri bugün karşılaşıyqr 
a ı neşr yatımızdan sonra, 
fiyatlar bu sefer de 25-50 

olarak tesbit edildi 

Hallaiald stadJQID ve hipodro. 
maa E,lill aommda te.lim edile. 
cek lmmı, ud ltadyum " hipod. 
ıw ancak üçte hiridir. Diler 
içte ildaini flpmak için de hir ba 
kadar emek ve para aarfedilecep 

ni dütUnünek, ortaya komılac:U 
elerİn epizlili ve b(iyü)dop haJm. 
kında aarib bir fikir edinmit ol11ıı 
naz. 

•• 
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Milyonluk menfaatlar 
Avrupa ve Amerikayı 

•N°! 54 Yazan: Rıza Şekib • v 

Aslanh adamın sırtma saplanan Çıne Sıkıca baglamaktadır 
bir okla iki üç defa yerinde dön- l J /ı ·ı , k l 
dü ve bir kütük gibi yere yıkıldı.. Japonqa ua a ı erıeqece o ursa 

Karıaya iıaret etti. O önden, 
kendisi arkadan, ağaçtan aiaça 
geçtiler ve Şerifin bulunduğu nok· 
taya yetitliler. 

Niyam Niyamhlarla Monbito · 

larda, arkadatlarının bir kısmı 

çukura düıünce büyük bir panik 
başlamı§tı. Hele bu panik, aslan-

lı adamın itaretiyle haykırmaya 

batlıyan Şerifin ve onu takHt e

den diğer fillerin bağrışlariyle büs 
\Jütün artı. 

Filler bir an içinde vatileri ab. 
loka altına almıtlar, maymunlar 

yüksek ağaçların tepeıinden elle· 
rine geçirdikleri ıert kabuklu mey 

vaları fırlatıp atmaya ve ulanlar 
bütün vahtilikleriyle aaldırıta bat· 
lamıtlardı. 

Bunların batlamaıiyle beraber. 
vahşilerin kaçacak köte bucak a
ramıya ıavaımaları d• bir olmuı 

tu. Aslanlı adam ıavatın,da üstün 
olcaktır. Bu daha timdiden açık 
ça görünüyordu. 

Boğuşmanın en kızgın bir za
manında aslanlı adamın keskin 
sesi ormanda çınladı. Bunu Karıe 
ile Muradın ayni seıi taklit ede
rek haykırışları kovab.dı. 

Fakat gene tam bu ıırada vız
lıyarak gelen bir ok aılanh ada
mın t7'm sırtına saplandı. Yavuz 
iki defa yerinde -löndükten sonra 
bir kütük gib yere yıkıldı. 

Yavuzun yaralandıAını ne Kar· 
fa, ve ne de Murat görmemiıler
di. Onlar, filJerin ve vahti hay
vanların saldırıtlartnı idare edi . 
yorlardı. 

Aradan çok zaman geçti. Bu 
müddet içinde yerlilerin birçoğu 

çekilmi§, bir çoğu, aslanların kes
kin diıleri arasında can vermit 

birçoğu köıeye, bucaia sinmiı ti. 

adam aldığı zehirli ok yarasının 
tesiriyle çoktan ölmüttil. 

Murat sanki beyninden vurul. 
muştu. İhtiyar vücudu bu acıya 
güç tahammül edecekti. Karşaya 

gelince o, büsbütün fenalatmıf, i
ri ve siyah ıözlerini göz yatları 
kaplamıştı. Bununla beraber me
tanetini katiyen bozmadı. Dişle
rini sıkarak bu acıya hhammül et
meye çalıştı. 

Sekiz yaıına bastığı bir sırada 
babasız da kalan Kartanın artık 
son ümidi amcaıındaydı. 

Ondan da ne umabifirdi 7 
Hiç konuımuyorlardı. Fakat 

bu konutmama onların anlatma • 
tarını daha çok temin ediyordu. 

Karta ile Murat, vakit ıeçme • 
den ıöz yatları arasında onu ol -
lunun yanına gömerek, majarala . 
rına döndüler. 

Artık bu orman aslanlı adflmın 
ıeıini hiçbir zaman ;f itmiyecekti· 

- ikinci kııım -
ORMANIN KIZI 

Karıa, her gün güneş doğmaz
dan önce gorillerin uzun uzun ba
ğırmalariyle uyanırdı. Çok uzak
tan ıelen bu tüyler ürpertici ses· 
ler, onun üzerinde hiç de böyle 
korkulu bir tesir yaratmazdı. 

Babasının ölümün<İen sonra 
tam on sene geçmi9, bu zaman ;. 

çinde amcasını da kendi elleriyle 
toprala gömdükten sonra koca 
orman içinde hayvanlariyle yapa· 
yalnız kalmıfh. 

Niyam Niyamlılar, onun dııha 
küçüklüğünden iıtif ade ederek, 
baba11nın vaktile elegeçirdiği ba
kır hazinesini zaptetrni,lerdi. 

Karşa gözlerini uğufturarak 
doğruldu. Karnı açtı .. 

(Devamı var) 

işte aslanlı adamı, saklanmış 
olanlardan biri yaralamııtı. 

Ormanların hakimi, arrtından Ihsan Vavuz 
gelen okun tesirivle yere düştük- Şık giyinen-
ten sonra iki üç defa çırpınmış ve 
saplanan oku kendi eliyle çıkar . 

ınaya savaşmış. fakat muvaffak O· 

lamamıttı. Bağıramamıth da ... 
Ufak çırpınmadan sonra hareket
siz kalmıı, belki de aldıiı yarann 
tesiriyle ölmüttü. 

Ak.fam yakla~ıyordu. Güneş 
nerdeyse çekilecek, orman gene 
'derin karanlığına bürünecekti. 

Hücuma geçen yerlilerden şim
ai eser görünmüyordu. Hepai d~ 
çekilip gitmiı, karanhk tamamiy

le basmadan kendiler1ni orman
aan dııarıya atmaya ıavaımıılar
cb. 

Muratla Karıa filleri topladık

lerin terzisi 

Her ayın 

modelini 

orada 
bulabllirsini z 

ISTANEUL 

Y enipoetabaoe 
karşısmda 

Foto Nur 
yanında 

Letafet hanında 

tan sonra Yavuzdan ayrıldıkları ::::=:::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::ı::::.-

yere dönüp geldiler. Ondan bir ıes Doktor ı 
alamayınca araıtınnaya koyuldu- Al• • .

1 
ı 

ıar.. ı ısmaı i 
Aramak çok uzun sürmedi. Bi- H .. .ı .. __ · b ı · Ü • • • •. • . a,...arptıfa muıtanen ev ıye 

rının kardeıı, otekının babaaı olan 
aslanlı adamın bulunduğu yeri Şe- mütehaHıtn 

rif çok kolaylıkla buldu. Onun ii Urologue - Operateu1 
d tt ... •. h" ı· .: yer e upuzun ya ıgını goren ıı T :: Babıali caddai Meserret ote-

hayvan acı acı batırarak Muratla G li 88 numarada her ıün 6ilede 
ICarıayı çaftrdı. Onlar kofup gel- !! sonra saat ikiden -k· k d 
•.ı·ı F k · . .. .... 17.e a ar. 
uı er. a at ıtıtten geçmiı, aslanlı .. wı: ll""l•••pmm-=m: 

bu işe müdalıale edilecek 
Diyorlar ki, Çinde Japonya da· 

ha ilerJiyecek olursa Avrupa ve 
Amerikadan derhal el uzatılacak, 
buna meydan verilmiyec~ktir.,, 

Avrupa ve Amerikanın Çinde 
alı9 veriti nedir? Bunu gözden ge· 
çirmeden önce, Japonların Çin 
için ne dediklerine töyle bir kulak 
verelim: 

En inanılacak Japon kaynak -
)arından deniliyor ki: 

"Bizim Çini Mançuryaya benze 
teceğimiz zannedilmemelidir. Böy 
le bir dütünceye kapılanlar tari· 

hi anlamıyanlardır. Hele Japonya 
ile Çin arasındaki ilitiii hiç seze· 
miyenlerdir. 

Mançuryanın Japonyaya kartı 
durumu batka idi. Biz Çini iıtiJi· 
yı akıldan geçirmiyoruz. Olan bi· 
ten bütün hidiıeler mevzii kala -
caktır. Hem Çinle aramızda ne 
geçerse geçsin, diğer taraftan dost 
luğumuz ilerlemektedir ... lıler dü· 
zeliyor.,, 

Çinli ltaJın cukerler Jen bir 6TUP 

• * • 
Öbür taraftan, mahiyeti hak -

kında türlü türlü hükümler verile· 
cek telyazıları gelmektedir 

Bir bakıma, son defa timal Çinin 
de çıkan Çinli iıyanını bile gene 
Japon1arın körOKledi~t ileri sUrnı-

ra ilitiğine gelince, Çindeki yal>an 
cı paranın tutarı atağı yukarı 

2,500,000,000 dolar kadar Bu 
tutarın 1,0z0,00,000 doları lngi -
lizindir. 

Japonyanın Çinde 500,000,000 
dolardan fazla paraeı TM~ 

Amerikanın 1251000,000 kadac
dır. Fransanınki 150,000,000 ile 
200,000,000 milyon dolar arasın -
dadır. Bu sermayenin çoğu, ibra -
cat ithalat müe11eıelerine, fabri • 

dü. Guya Japonlar Çinde Japon 
aleyhtarlığının da kalkmasını isti • 
yen bir çok tekliflerinin Çinliler 
tarafından hemen kabul edilmeıi· 
ni görerek ve bu suretle meselenin 
çabucak kapanacağını anlı larak .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 

Şimal Çinde daha ilerleme zemi· R A D V O 
ni hazırlamak üzere böyle düzen· 
sizlikler çıkmaıına sebep oluyor- Programı 
mu,... Bugün 
Duımadan yazıyorlar. lST.A!'BUL _ 12.30: Plak neşri -

• * * 
Fakat Avrupa ve Amerikadan 

devletlerin Çin itine karışacakları 
ihtimalini ortaya atan sebep ne · 
dir? Avrupanın ' ve Amerikanın 
Çin de nesi var? Bu pek meraklı 
olan bahsi ıöylece açabiJiriz. 

Birkaç yabancı ulusun birden 
yerle§tiği Şanghayda ayrıca Fran· 
sız imtiyazları vardır. Tiyençin de 
lngiJiz, Fransız ve ltalyan imti · 
yazları, Hankovda gene Fransız 

imtiyazlan, Paypingde elçilikler 
mıntakası vardır ki bu yerlerde 
devletlerin emlaki bulunan Elçilik 
binaları ve ıül garnizonlc.r! hali 
mevcuttur. 

Bu it üzerinde bir tahmin i · 
leri siiren bir Amerikalı diplomat 
muharrir diyor ki: 

"Resmi surette bu imtiyazlara 
birdenbire zarar ıelemez .• Japon· 

lar, her devletin fayda rlSrmekte 
oldulu kendi imtiyazına açıktan a 
çığa meydan okuyacafa benzemi-

yorlar. Fakat Uzak Şarktaki ıeç· 
mite laakarak, bu imtiyulara el· 
altınılan bir takım teairter yapa • 
cakları kestirilebilir •• Baylece za· 
mania, devletlerin, aahip oldukla· 
rı imtiyulardan menfaatleri ke • 
silecektir.,, 

• • * 
Yabancı kuvvetlerin Çin deki pa · 

yatr. 18.30: Dans musikisi (plak) 19. 
30: Çocuk saati hikayeler. Mesut Ce
mil. 20.30: Radyo caz ve tango or -
kestraları. Çadırcı. Türkçe sözlU e • 
serler. 21.30: Son haberler. 21.4-0: Pro 
fesörLiko Amar keman solo. 22: Ga· 
vin kardeşler. Mandolinatta orkestra 
sı. 

BOKREŞ 

12: Koro konseri. 12.'.10: Radyo or· 
kestra.sı, 13,30: Sözler 13.40: Plak, 14. 
15: Duyumlar. 14.40: Plak, 17: Köy
lü yayımı. 18: Caz. 19: Duyumlar. 19. 
15: Cazın süreği, 20: Sözler, 20.20: 
PIAk. 20.~.0: Sözler, 21.15: Fransız mü 
ziği (Ulusal Fransız bayramından ö· 
türü). 22: Spor. 22.10: Şarkılar. 23: 
Sözler. 2:1.20: Plak 

VARŞOVA 

20.25: PIAk. 20.50: Siiler 21: Re • 
portaj. 21.45: Şen yayım. 2.1.15: Spor 
da111mları 23.30: Sözler. 23.35: Süel 
kouer 24: Sözler. 24,05: Plfllc. 

BUDAPEŞTE 

21: "Die Saengerln aufdem Lorf e,, ad· 
lı porea piyC8f, 23.05: Duyumlar. 23.35 
Caz. 24: Macar - Alman yüzme mü • 
1abakalarının sonu . Son duyumlar. 

MONlH 

20: "Entreun köte" adlı yayım. 20 
40: Spor 21: Süel yayım. 23: Duyum
lar. 23.30: Dans. 

BRESLAU 

20.20: Sözler. 20.30: Aktüalite. 21: 
.. Ren'de bir yaz gecesi,, adlı skeç. 2.'3: 
Duyumlar. 23.30: Alman - Maear 
~üzme şampiyonluğu. 23.50: Dans 

lialara, emllke, baym.drrlrğa., de" 
miryollarma bankalara yatın'4ttn9· 
tır. Çinde eskiden Almanların 
ilgisi de vardı. 

• •• 
Yabancı devletlerin Çindeki 

Me~~ri araf.ID4& en hem 
ai, alıı verit üzerinedir ki her • 
hangi bir hidite sırasında en acı 
bırakarak kaybolack menfaat bu· 
dur sanılır.. Çinde 400,000,000 
Çinliden mürekkep bir pi -
yaıa var. On dokuzuncu urm or • 
talarından beri, garp dünyumı u· 
zak tarka çeken ıey budur. 

Çin dı§ardan 1,S00,000,0000 
dolarlık mal alıyordu. 1934 yılın· 
da annıluaal tecimin (ticaretin) 
Çinde durmasına ve Çinin içeri 

karıtıkhklarına rağmen yabancı 
tecimi, Çinde 1,000,000,000 do· 
lan buldu .. Bu itin en ince tarafı, 
tecimin gittikçe artmakta oluıu -
dur. 1920 yılından 1930 yılına ka· 
dar Çinde yabancı tecİlni hemen 
iik miıline çıkmııtır. 

Bu itle büyücek paylar, Ameri· 
kaya, lngiltereye, Japonyaya git· 
mektedir. Bilha11a rekabet bqlı
ca kuvvetler arasında ken -
dini gösteriyor. Şu halde 

ıimali Çindeki Japon ege· 
menliği da:ha ileriye vara· 

cak olursa bundan en önce müte· 
e11ir olacaklar Amerika ile lngil • 
teredir. Amerika iJ& lngilterenin 

1932 yılında da Mançükoda bat· 
larına gelenleri sık sık yazarlar ..• 
Gerçi, Mnçükoda it gönİıenin dev
letlere açık olduğunu Japonlar 
söylüyor .. Fakat hakikatte lngiJte> 
re ve Amerikan firmaları birer bi· 

rer oradan çekilmeğe batlamıtlal' 
dır. Çünkü durmanın bir fayduı 
kalmamıflrr. · 

Avrupa ve Amerikanın Çinle ne 
alıt verit i olduğu ve oranın daima 
"dokunulmıyan,, bir memleket 

ve açık bir tecim kapısı kalmall 
için ne kadar dikkat gözü altında 
bulundurulacağı anlqılıyor . 

Şimdi beklemek lazımdır. - H. M. 
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SilprüntiiyU ancak domuzlar yer. 
Bundan dolayı elbise yapmak için 
~inde hayvan mahsulil yoktur. Yfin· 
den kumq J&pılamaa, ~ koyan 
yoktur. Nitekim DJDU beelemet lçla 
yonca ve ot ta JQktv. AJakkapJan 
deri ve kieeledea J&pılaımJor, '8akl 
deri .... kadar ..,_. ,.. ... 
. ca..- .. ~j 
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Altmı:~tan fazla dıl konuşulan. 

Modern 
Babil kulesi 
F listinde araplar qahudi 
akınile nasıl ezildi? 

Yahudi muhaceret., rT:stinde, gün umumiyetle Arapların elinde ise de, 
geçtikçe, ehemmiyeti artan bir mese- içtimai kanunlar pek iptidai olduğu 
Je oluyor. Ve bu yüzC:en, bu mesele için bu f§Çiler haklarını alamıyorlar 

hakkında, ecnebi matbuatında, ehem· ,.e Yahudi sermayesinin istismarına 
miyetli tetkik yazıları intişar ediyor. · kurban oluyorlar. Bu ZR\'allılar bütün 
Bu yazılara göre, bugün Filistinde, ı maddi kuvvetlerini sarf ettikleri hal
dikkati celbedecek derecede mühim de karınlarını bile doyuramıyorlar. 
bir Arap ve Yahudi hareketi vardır. Yahudiler, koJlannı işletmekten ise 

Filistin, Yahudi muhacereti, Veraay t4frmayelerinl işletmesini tercih edi • 
muahedesinden çok evvel başlamıştır. yorlar. Bilhassa ziraatte, işçilik mef • 
tik hareket 1880 de başgösterml§, Si· kut denecek kadar azdır. 

HABER - ~kşam Posbal 

Almanyada ya
hudi aleyhtarhğı 

14 TEMMUZ - 1935 

Deuıet ~emınollnr1 ve limnnıın ı sıeıme Umum i~nresı ııınıar1 
Muhammen bedeli ile miktar ve vasıfları qağıda yazılı (3) 11"1P 

çatallaşıyor malzeme ve efya her biri ayn Ayn ihale edilmek Üzere 25 - 7 - 935 
Londra (Huıuıi) _ Berlinden pe11embe günü saat onda Haydar pqada gar binuı dahilindeki 1 İ11" 

gelen haberlere göre, bilhaua Ya· ci ifletme komisyonu tarafından açık ekailtme ile ıabn alınacaktır• 
hudilerin dıtarda tabiiyyetlerini de Bu ite girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminab vernte
iiıtirerek gelmiı olmalarmdan ye- leri ve kanunun tayin eUiii vesikalarla kanunun 4 üncü maddeai ın• 
ni bir dur.ım ortaya çıkmııtır. cibince bu ite girmefe manii kanuni bulunmadıfına dair beyannaın• 

Yahudilerle ahtverit eltili İ· ile eksiltme ıünü aaatine kadar ko miıyon rM•liline müracaatlan IJ-. 
çin hücum kıtaatmdan birkaç kiti zıındır. 

çıkarılmıtbr. Bu ite ait ıartnameler Haydarpqada ıar binası dahilindeki ko-
Öz Almanlarm aittiği mektep- miıyondan parasız olarak daiıtıl maktadır· 

lerde Yahudi kanı karıımıt boca- 1 - 20 M3 ıhlamur kalu ve 100 adet meıe dilme muhamme• 
ların bulunmamasına çok dikkat bedeli 1010 lira ve muvakkat temi nah 75 lira 75 kuruttur. 

edilmektedir. 2- 275 Kı. levha mayant, 125 kilo 4 köte amyantb grafitli aal-
Yahudi aleyhtarlığiyle tanın- mutra ve 80 kilo örülmemit kort amyant: Muhammen bedeli 396 li

mıt "Der Strumer,, gazeteai, öz ra 45 kurut ve muvakkat teminatı 22 lira 27 kuruftur. 

Alman isimleri altında Yahudile- 3 - 88 adet muhtelif eb'atta ıilo için çelik ıaç elek, 18 adet ıilo 
rin, Almanyanın süel inkiıaf proı- Ebarlor için örme çelik tel elek muhammen bedeli 728 lira ve muvak• 
ramı dolayııiyle ordu ile taahhüt· kat teminatı 54 lira. 45 kuruıtur. (3883) 
lere giriıeceklerini yazmaktadır. 

yonist kongresi bu hareketi, 1897 de Mil§kiillt, çoktanberl tevali ediyor. 1------------- Muhammen bedelleriyle miktar ve isimleri ve enaffan qaft~ 
tanzim ve inkişaf ettirmiş ve 1917 de, Yahudiler, lngillzleri, Araptan hima- ~ 8 o H 8 ft .· 1~-1- l!J~ ~ yazılı (12) ırup malzeme ve etfa her anıp ayn ayn ihale edilmek U-
Lord Ba1furun, sulh imzalandığı za - ye etmekle itham ediyorlar; Araplar- d zere hizalannda yazılı tarih, liİn ve saatlerde açık eksiltme ile Har 
man, lngilterenin, Filistinde bir Ya • da, lngilizleri, Yahudi sermayesinin B.lzalarmcla yıldız lpretll olanlar, eze· darpatada gar binuı dahilindeki ı inci iıletme komisyonu tarafdt' 
hudi yurdu tesisine müzaheret edece- ücretli kölesi addediyorlar ve bu su • :~;.~· Rakamlar ... dan atın alınacakbr. 
ğinl söylememle, mesele resmi bir retle lngiliz idaresi iki ate§ arasında 
:pıahiyet almış ve arsıulusal bir şekle sıkışmış duruyor. ----- nukut l lıteklilerin malzeme hizalarm da yasılı ınuvakkat teminatı venn• 
girmlftl. Fransızların; Suriye ve Lübnanda • Londu ~!~ _ : ~::~: ~:· ~ leri ve kanunun tayin ettiii veaika larla kanunun 4 üncü maddesi mO-

FiJJstln, 23,000 kilometre murabbaı : ~=~ror~ ıM. - * Berıın 41, _ cibince ite ıirmeie manii kanuni buluıunadıima dair 'beyanname il• 
bu··..nı,ıa.ıwa-de bir arazidir. Buranın, Yahudi Jsklnını kolaylaıtırdıfnu gö- • ..0.. 1 __ I kad k • 1. x; t1 

1 
.. 3

- ""61&&1 ı tzl Flllstin Yah dil rlnln • •• mtno • •• - • Varsovı !f. ş0 eıui tme ıünü aaatine ar omiayon reıı ı •• ne müracaa an 11Z1111• 
1920 deki ntlfusu 700,000 lrt..t idi. Bu. ren ngil er, u e * Brilkse 89, - • Bndapeşte ~s. - H d d 1 • • 1 k • 

aap b" 1--mı Mavera E d de yerl .. • • Atfnı dır. Bu ite ait ••.....,•-eler ay arpqa a ıncı it etme oınıawo-nun 650.000 1 Arap ve S0.000 f Yahudi ır IUl!DI yı r en '""$. " '4, - • Btıtreş ıs. - ,... .._.. -ı 
idi.10 Araba bir Yahudi... On.._ sene tirmek istiyorlarsa da, Yahudiler yer- • Cenent sıo · • • Belırad ~4, - nunda paraıız olarak verilmektedir. 

_,,. 1 rfnd bil lam lda ak ı.-.--1 • ~orya tıı. - * Yokohamı at. -
sonra, bu vaziyet, 3 veya' Araba kar- e en e 1 m llHClll yor • • Amsterdnı 8.", - • Alnn 93\ - 1 - 1100 nılo ıalvanize dikenli tel, 280 Kı. demir tel ı m/m. 200 
şı bir Yahudi ni8betinde defittl. lar. Zaten Siyonist reislerinin, Filis· ı • Prıg ıo~ - * Meddl1e sa, - Kg. tavlanmıt aoba teli, 1475 Kı. muhtelif eb'atta p.lnuin adi dr 

tinde 6 • 8 milyon kadar Yahudi top- • Stotho1m 3f, -· • Buıkaot t30, - ı _1_1 __ 

Son rakamlar, Filistindeld bir mil · lamak için, bir proje çizdikleri söy • Çekler -----.1 mir tel, muhammen bedeli 3309 lira 48 kmuf, muva&&at teminatı 
yondan biraz fazla nüfusun 310,000 lenmiyor mu? 248 lira 20 kurut olup 1 - 8 - 35 pertembe ailnil aaat 10 da. 
niıa Yahudi oldalunu gösteriyor. Bu • Londrı &tı.7:ı * Stothlm 3.ll! 

ml.ktarın 150,000 i 1931 den beri hicret Bu vaziyet önünde, biraz akıllan • l\ evyork 0.79~4 • Viyana •.'JIO~ 2 - 13520 Kı· muhtelif el>'atta freze batlı karfiça çiviıi, 418 Ki' 
• Pııls 12.03 • Mıdrld S.8070 b J"f b' k d • • • • d k d edenlerdir. başlarına gelen, Araplar yavaş ya va~ • Mllbo 0.68! • Berııo 1•97tı mu te ı e atta ara öıemecı çıvı ıı ört lSte ipli, 75 Kı. camcı ~ 

1932 senesine kadar, muh.adrlerin teşkilatlanmaya başlıyorlar. Evvelce • Brllbel uu:r- • VU$OY• 4,to~ modelci çiviıi 20 - 30 m/m muhanı men bedeli 2392 lira 28 karat .-
el serisini, Ukranya getolanndan, mer Yahudilere karşı hissettikleri kin ile • Athla sı.347·'\ • Badapeşte Ml6I muvakkat teminatı 179 lira 42 ku l'Uf olup 1 - 8 - 35 perıembe s6' 
kezi Avrupadan veya Balkan memle- çorak arazilerini yüksek fiyatla sat • • Cnene 2.4M>6 • Btıkr11 78.69 nü saat 10 da. 
ketıerı.nden gelenler +-1rrı ediyordu. mak gibi iki şık arasında mütereddit • Sotyı 63.435 • Oelırıd !'4.6075 

..,..pa ı • Amlterdam 1.167~ • Yokobama 'l.7n9 3 5200 K --Lt l"f 1..• tta ...::L. k a-....:ı.ı• •-- L'-- ~ bul11Buvorlardı.1'akat Yahudi kurnaz - I• mllD e ı eu a 7~e MUr.7uul KUJ'11111 uunı, uııw 
ft'!».1 1 ind ha t, " • Praı 19,06_- . • M01tova ıooa.u ..,. h 1933 ve 1.-. sene er e, mu cere Jıtmm, onları ean;ı menfaatinden bile - Kg. adt kur.tun boru .. 2901U Kg. mu telif b1mltkta km,an levlia, 

AlmıHtlel"lft Yatiudilere karşı tak; .. et· mahrum ettiğini görünce ve eIJerinde ,, E S H A M ---oıı Kg. bilet kurıunu muhammen bedeli 2283 lira 6 kurut ve muvakat t.-
tikleri siyaset neticesinde, çok fazla satacak şey de kalmayınca müdafaa iş Bantas• 9· ~·> - Tramvay sg,- minatı 171 lira 25 kurut olup 1 - 8-35 perfembe sünü eaat 10 da. 
arttı ve Filistinde Yahudilerin vaziye- vaziyeti almak lüzumunu duydular. ::ı~dolo -ı:·~ 3~~~:t~~. ~~~ 
tine başka bir ~kil verdi; çUnkil Al· f u.u Yah dil sır. Hayrt•e ıs.- ~ark De!. -.- 4-9800 Kı. külçe kurtun mu hanaen bedeli 1852 lira 22 kmut Kudüs başmü tua , u ere ara- J 

manyadan gelen Yahudiler, diferle - zi satacak Araptan lanetle anacağını 

1
01erkez'8antası s!,95 Balya -,- ve muvakkat teminab 138 lira 90 kunıt olup ı _ 8 - 35 peqemWı 

rinden, seviyece daha ileri ve daha U. Sigorta - .oo Şark m. ecza -.- ·• •• t 10 d 
iUi.n edince, Yahudiler de ona karşı Bomontl P,4o Teleroo -.- gunu aaa a. • 

zengin idller. ı 5-800 M. elektrik auplon tel 1,5 X 2 mi'm, 400 M. harld -1ft t• Tel Avlv şehri, 1933 senesinde 6500 harekete geçmi~lerdir. Geçen sene ya· -istikrazlar - tahv Her- !fi 

nüfusla iken bugtln l20,000 nüfuslu • :-·lan belediye intihabında, yahudiler, * 1933Tllrt Bor. ıuı~ Elettrıt -.- lefon kablosu, 1300 ndo kolaaız mücerrit terit 20 m/ m, 30 M. bobiO 
dur. en büyük düşmanlan saydıktan Ra- ı • • ll 26' Tramvay ıı.70 mupmbasr, 25 adet boru kutru aer fili, 900 M. baktr izole kablo 10 

B N "bi · H11--..ı H • • • lil 26.60 Rıhtım 11.00 
gıp ey aşa~ı yerıne WM: • .un a· 1

• ı o ı m/m muhammen bedeli 4120 lira 34 kurut ve muvakat teminatı 309 :ARAPLAR NASIL SOYULDULAR 1 ıı· dl isminde, kendi mensuplanndan bi· il stltruı ahill 94,00 • Anadolu ı 44 40 
•lrıuı ınııcruı 95.- • Anadolu il 44,,40 lira olup 1 - 8 - 35 perfe'1lbe ailnü aaat 10 da. 

Filistine dotru Yahudi hareketi art- rinl intihap ettirmeğe muvaffak ol • j 1928 A M ıo. . Anıdoln mA 111,50 

tıkça, kurnaz Yahudiler arazi spekil • dular. Sıvu-rrzunım 95-. •'11lrııessıı .. ~.~~ 6 - 150 adet Ü~ reınkli el ip.ret feneri muhammen l:iedeli 279 li• 
)Asyonuna Birlttiler. ilk fırsatta, A· Yeni teşekkül eden "Arap milli ii;;;;ıı;._ .. liiiiiliiliii .. iiiliiiiim ____ miiiila ra ve muvakkat teminatı 21 lira o lup S - 8 - 35 pazartesi günii aaaİ 
'raplann ellerinden, arazilerini birer müdafaa partisi,, taraftarlannı epey - HER HAFTA 10 da. • 
ekmek parasına aldılar. Birkaç ay son ce arttırmaktadır. Araplar, kendi kur 
ra da, bu araziyi yeni gelen Yahudile- vetlerine inanacakları gün, idari ka • Tepeba§I Belediye bahçesinde Salı, 7 - 80 Kg. kaynak temizleme tozu, 840 Kı. IU venıae ton '(çıJc.. 
ıe, hattA Arap zenginlerine çok yük· yıtlar, onları ileri atılmaktan mene· Çarşamba, Perşembe, Cuma günü ak- ta), 600 Kg. ıu verme tozu (Kapalı yerde), muhammen bedeli 148611-
sek Urlarla sattılar. demlyecek ve Yahudilere kar§ı taar • şamları: ra 60 kurut ve muvakkat teminatı 110 lira olup 5 - 8-35 pazartetl 

Tel Avlvde birkaç yıl önce hektan ruza geçmeleri gecikmiyecektir. Saat tam 21 de (Ünü aaat 10 Cla. 

4 İngiliz lirası olan arazinin. bugün, Bu vaziyet meydana gelince, Lon- DEIJ DOLU 8- 145 Kı. Boraka, 320 Kı. _(erreaiyanör 'dö potu muhammed 
hektan 300, hatt! 400 İngiliz liramdır. dra hükftmeti çok müşkül vaziyette Operet 3 perde bedeli 523 lira 50 kurut ve muvakkat teminab 39 lira 2S lmnıt olu, 

ARAPLAR EKSERiYETi kalacaktır. Çünkü. Fili.stinde kanlı va· Yazan: Ekrem Retlt 5 - 8 - 35 pazartesi aünü eaat 10 da. 
KAYBEDECEKLER kalar, İngiliz imparatorhıfuna tabi 

bulunan birçok, on milyonluk Arap ve Beıtelegen: Cemal Refit 9 - 100.000 adet pl.-anize rakkamb itaret ~i.ııi 36 ra1ckamlı 
Filistinde, bugün, 60 dan faıla dil Mttslümanlan harekete getirecektir. Dikkat: Kadıköylüler vapurlanna muhammen bedeli 1000 lira ve muvakkat teminatı 75 lira olup 5 - S 

konqurlar ve yanın düzür'- kadar dl- yeH-bilec:eklerdir. 35 • 10 d 
n1 mezhep vardır. Bu Babil kulesi Filistin mesele:ı!ini tetkik eden bir "'"S""" - pazarteıı gUnü saat a. 
içinde, timdi, Arap ekseriyeti varsa ecnebi muharrir, yazısına şöyle niha· 10 - 505 adet Sttovfer yağda nı (muhtelif numarada) muhadl' 
da, her sene 50 • 60 bin Yahudi gelifl· yet veriyor=. Satılık ha ne men bedeli 75 lira so kurut ve mu vakkatteminab 5 lira 85 kurut olu• 
ne go··re on ""l i..,;"'de bu memlekette ''Soyulma~ oldukça istismar edil -

,,. ~&&I • lan ı ril 5 - 8 - 35 pazarteei günü saat 10 da. bir Yahudi ekseriyeti husule geleceği mış 0 Araplara tazın nat ve mez· Çapada Çukurboıtan Meyda • 
se, bqhyan Arap müdafaası hareketi 11 - 350 adet buharlı yafclan lıklar için cam ruit muhammen be-şüpheslzdir. Muhaceret hareketinin r.in nereye da-nacağını ve ne vahim nmda 4 No. altı oda, vbi bahçeli 

k f l b. ta da ..ıdı.ı- b ta ~ - deli 115 lira ve muvakkat teminatı 8 lira 85 kurut olup 9 - 8 - 35 ~ ço aa ır rz •• aguoe ve za 1 
• neticeler verec:efini kestirmek çok Fmdıkzade tramvay iıtaayonuna 

ıun gizli gizli gelenleri mene ve onla· güçtür.,, ma günü aat 10 da. 
iki dakika mesafede bir ev ehven 

n geri çevirmeğe iktidarı yetmediği • M. Rdalm IJZGEN 12 - 2240 adet ele apı, 225 "\det çekiç ıapı, 200 adet maran,OS 
ne göre bu ekseriyetin daha az za • fiatla atdıktır. kalem ıapı muhammen bedeli 92 lira 30 kurut ve muvaklcat t~bıatı 
mandl! meydana gelmesi de muhte • o ·· ·· t u 1 ğuncla 
meldir. uçuncu cra aA.emur u n: Lise ve Orta Okullar 6 lira 90 kurut olup 9 - 8 - 35 cuma günü aaat 10 da. (4005) 

Mahcuz ve paraya çevrilmeai· ı·kmal talebelerine 
Alman Yahudilerinin nüfuz ve ser· ne karar verilmİf olan 700 liralık 

mayeleri, Filistiıade, iktisadJ inkip.tı HUSUSi RIY AZIYE 
temin etmektedir. Yalmz burada dü· gayrimübadil bonoları 17- 7 • 935 
şUnüleeek mesele; basit bir iktisadi Çarıamba günü aaat 13.S den 14 e DERSLERi 
vaziyetten birdenbire, hmuslle birçok kadar birinci açık arttll'llla ile ve Oniveraiteli Riyaziyeci bir talebe 
yerleri pek iptidai olan bir memle • arttırma bedeli muhammen )ay • veriyor 

kette, Garbi Avrupada tanıdığımız we· metinin %75 ini bulmadıiı tak • (Fatih: Zeyrek caddesi No. 6. 1. 
kildeki bir kapitalist sisteme geçilme- dirde 24. 7. 935 Çar§amba günü 
sinden doğa:ak büyük mahzurlardır. ıaat 14 den 14.S a ka<lar ikinci 

Flllstlne ithal edilen SO milyon in • ~k artbrma ile eaham ve tahvi
gflfz lfrabk sermayenin yanm milyon lit borauı kapuı önünde 1&tıla • 
Jfrur memleketin yansım satm al. 
maya kifayet etml§tlr. Sermaye teda· cağından talip olanlarm mahal • 
vüJil hareketsiz deflldlr. Ticaret ve linde bulunacak memuruna müra• 
sanqt 8'-8lee inklpf etmi§tir. İKilik caatları iıtenir. .03057). 

Tesviyeci aranıyor . 
Fabrikalarda çalıtmıt it bilir 

bir kaynakçı ve tesviyeci aranı>:or. 

Taliplerin Süreyya Pata Fabri

kuına müracaatları. 

Gençlik va güzellik -lkslrlerı iP_._ _ _. ____ _.. 

ClCt: E•ns 
cıct: Losyon 

OICI: Krem 
cıcı: Pudra 

Ötôt: Dudaklık 
cıcı: Yanaklık 

Clctı Stlrme 

Sflonet dtlğfln8 
yapacaklara 

Tarihi Karagöz, Asri kakla, Hok· 
kabaz 

Yorgana otlu Mehmed 
lncesaz ve dutUn &fÇlbjı da a.ı'' 

uhte edilir. 
İstanbul: Eminönü, Valde lafSt' 

Herdem taze •e güzel kalmak için hanesinde Bay Abdullah Haaıdl,e 
yalnız ban lan kullanınız. Deposu: mflracaat. ( 4527) 
Saltanhamamında F ARUKI GUZaL :ım::m::=-:mı:m11111n1n::n::ıgggM!fl·-..
KOKULAR matar.ıdır. 
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. HABER - Aksam rostası 

QıPA ~A~t(A 
Müstahzarat ı 

HU8U8ATU/YLARI 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

r -ıııtmıııııııınııımııııuıı~--, 
~i.~li {<;.~fal hastanesinde 

1 
Göz mutahaSSTsı doktor 

Rıfat Ahmed Göz berk 
C. Halk 1''ırkası sırasında kız h. 

.;esi karşısında 32 numarada. Mua· 
yene saatleri saat 15 ten 18 e kadar 

~---111.-.rıııı1111llllllltJıunınııııızwa
1

nıw..-... 

FL 1 T Bayıltmaz 

ÖLDÜRÜR! 
~ 

Sivrisinekleri ö L O ÜRÜN ÜZ. 
Bi r alvrlelnek ıeırışı , humma~,.. tevlit 
edeblllr. Tesirsiz ve ancak bayı l tıcı 
bir (hatarat ô ldurUctl mayi) nln eıv. 
rlalneklerl öldtl rebllecetını -zan ettıjı. 
n lz vakit maruz kalacatınız tehlikeyi 
düşUnUnUz. Huzur ve emniyetiniz için 
FLlT kullanınız. FL.lT, hakikaten ve 
ebediyen öldürür. L eke yapmaz, taze 
ve IA.tlf kokuludu r . S iyah kuşaklı ve 
asker resimli san tenek"lere d ikkat 
ediniz. Fiatlar teruititlı . 

Umumi DepoSD : 1. CRESPIN, lst. Galata, Voyvoda Hın ı 

11 

......................................... 

astan bu• Be tediyesi 1 ldnları 1 
Menba ıu Jcabları için 500 kilo 0,40 incelikde Ye 1000 kilo 0,30 in. 

~likde plvani• tel "çık eksiltmeye konulmuıtur. 0,40 incelikdeki telin 
~iloau !55 kurut ye 0,30 incelikdeki telin kilosu 70 kurut fiat tahmin e
dilrnittir. Şartname ve nümun•İ levazım müdürlüğünde slrillür. Ek
•iltnıeye ıirmek ietlyenler 2490 nu maralı arttırma ve eksiltme kanu
l'll.lrıda yazılı ••il• ve 73,5 liralık muvakkat teminat makbuz veya 
llıtktubiyle beraber 15 - 7 - 935 pazart•i günü saat 15 de daimi 
tl\ciimende bulunnnlıdır. ( B) (36 45) 
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lıte yazmak iıtediii Tapordan 
yalnız bu kadannı yazmııtı· 

Baımı ellerini aruına alarak 
dirseklerini maıaya dayadı. 

Ocaktaki alet sönüyordu. 

Monklar titriyordu. 
Fakat buna aldmt etmedi. Kat· 

larını çatarak: 
- Acaba deli mi oldum. Hayır .. 

Aklım tamamen başımda. hte ma
ıam .. Yazıhanem .. Baıladığ.'mı ra: 

k . edi w im ciım eyı por .. Yazma ııt g bT 
.. .. Onu tamamhya ı ı-goruyorum.· 

• • .J fakat acaba 
:rım. Kafam yerım-.e. • 
bana ne oldu? diye mırıl< ~·dı. 

Bununla beraber kafasının u· 
ğu1 dadıiını hisaediyordu. 

(rinde ıanki kımıldarsa duvar· 
~ , "b. b. 

]arın baıına yıkı)acakmıt gı 1 ır 

duygu vardı. 
Dütünmeğe batladı: 

- Sıra ile batlıyalnn .. Aklımı 
M••th" b·r fekaçırmamahyım.. u ıt ı 

likete uğradım. Bunu biliyorum. 
Vaktile iki kere daha böyle bir haJ 
geç"rmiıtim. Birincisi oğlumun 
ça!ındiğı zamandı. Jkjnciıi iıe 
k"rımm kucafımdtt öldüiü gün·. 
Fellket nerededir? Nıurl bir teY 
bat~ma ıeldi. Evveli geceyi na· 

sıl geçirdiğimi bula~ım. J?~n muh· 
terem Loyola, timdı lmmm olan 
adam kraldan daha büyük imi • 
· ' d beni zi -rını olan muhterem a am 

... _....._ ld' A11lmadan enel 
,_... .. ı. . d'i .. 
llıahldlmla görüımek ııte ı ını 
layledi.. Hangi mahk4m?. Bak .. 
Bunu hatırhyamıyorum itte .. Son• 

ra yemek yedim. Emirler Yerdim. 
Odama geldim. Çalıtmak iıte • 
dim, olmadı.· Acaba niçin .. Hah •• 

Evet, buldum. Konafın karıısında 
duran çinıene karııından dolayı •• 
Sinirlerimi oynatan bazı ıeyler ha
tırlıyorum. O vakit aaat dört idi. 

Sonra zindana indim. Mahkumu 
gördüın. Onunla konuıtum .. O ... 

Bu ıon sözler Monkların zihni· 
ni karartan bulutu yırttı. 

Birdenbire ayağa kalkarak: 
-Oilum nerede?·. Oğlumu ha

na veriniz!.. Merhamet ediniz, o 
benim oğlumdur! ... diye haykırdı. 

Sert bir ıeı: 
_ O bir ltidir ! dedi. 

Monklar batını çevirdi. 
Odanın bir kötesinde papaı el· 

b• esi içinde mülhit bir tavurla 
il 1 • • 

kollarını kavuıturarak gö~ e~~DJ 
kendiıine diken Loyolayı gördu. 

Polis müdürü papasa doğru İ· 
ke adnn atarak: 

_ Siztiniz demek? dedi. 
_ Benim, Kont dö Monklar ! 
_ Siz!.. Kalbimi koparan ıizıİ· 

. "'lumu çalan ıizsiniz .. Siz bir 
nız, og . . ... b. ht 

1 ıınız sız ıgrenç ır ıa e
sırt an ı d .. ... .. d b • 
kiraınız· ilk ıör . ugum an . an erı 
. d nefret edıyorum. Sız, kar· 

sız en . 
1
, 

d beni titreten me un pa-
ıınız a . . d b" • , ş· -di ikımız en ırı ... pas ... ı.~ 

_ Acınacak bir haldesiniz. 

Monklar, papaıın üzerine yil• 

rüdü. 
Loyola haykırdı: 

Yalnız KDÇDK ÇIFiilbiK parkında 
Münir Nureddin- Eftalya Sadi 

ve arkadaşlarını dinleyiniz. Telefon: 49356 

DON Ye YARIN külliyatı Avrupanın en canlı, örnek t:ser1e
rinden alınır. DON Ye YARIN külliyatı en modern fikirleri gös
terir. DON ve YARIN killliyab ıekmez bir intizam altında çıkar . 
DON ve YARIN külHyatı seçme bir kütüphane tetkil eder. 
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Lantenenin eUerini kendi elleri 
içine alarak harar.etle ııkıyordu. 

- EYet baba .. Çok yeiıe kapı
lıyordum. Çocu~lutumu hiç ha 
tırhyamryordum. 

- Gel.. Hayır, burada kalalım .. 
Oğlumu burada buldum .. Ey Me
ıih, demek gözyaılarıma acıdın ! 
Hatırlamıyordun öyle mi? 

- Bazan zihnimde bazı hayal· 
ler canlanıyordu. ipin ucunu bu -
labilıem her ıeyi hatırhyacağmu 
zannediyordum. lıte konağın av· 
luıuna girdiğim zaman bu düıün
cem doiru çıktı. Demir feneri kok 
iyi bilirim. Çünkü bir gün .. Hatır-
lıyonn111unuz? Birgün bana birıey 
venniıtiniz? Ne olduğunu hatırlr 
yamıyorum. Ben onunla oynıyor • 
dum o gitti, fenere takıldı. 

- Hatırlıyorum... Kırmızı b;r 
uçurtma idi. 

- Ha .. t•mam. Uçurtma idi. 
Şimdi onu görür gibi oluyorum. 

- SöyJe .. Daha aöyle ! 
- Bir aıker uçurtmamı fener · 

den kurtarmıfb. itte onun için fe
ner kafamda iyice yer etti. 

- Geçen sene az kalıın o fe · 
neri yerinden ıöktürüyordum. 

- Gene tanırdım baba .. Çünkü 
baıka itaretler de var. 

- ihtiyar babanın orada bulun 
duğunu da hatırladın değil mi? 
Ne kadar da güzel konuıuyorsun .. 
Ne düzgün ifaden var .. 

- Bu aizin babalık ıevginizin 
doJurduğu bir görüı. 

- Hayır, hayır.. Güzel bir 
terbiye gördüfün, okuduğun an _ 

laıılıyor. Seni kim okuttu. Terbi · 
yeni hangi muhterem zat üzerine 
aldı. Her halde o korkunç büyücü 
değil. 

Lintene, neıesi birdenbire ka • 
çarak sapsarı kesildi. Dolenin iı· 
mini söylemek üzere idi. Fakat o 
muhterem ıehidi ıimdilik hiç an. 
mamağı daha doğru buldu. 

Monklar: 
- Amma da deliyim! Seni hail 

bu kokmuı zindanda bır&kıyo • 
rum. Açlıktan ölecekıin.. Gel. 
sana kuvvetli yemek hazırlatayım. 

Lantenenin kolundan tutup çek· 
ti. 

Bu anda zindanın kapı11nın ö· 
nünde bir hayal göründü: 

Ve Loyolanın meıum ıesi: 
- E - y .• Bu nedir Bir poliı 

müdürü bir mahpusu mu kaçırı • 
yor?. Kont dö Monklar deli mi O• 

luyorsunuz? diye gürledi. 

• • • 
Evet, böyle söyliyen Loyola idi. 
Lintenenin cezalandırılacağı 

zaman yaldaııyordu. Onun için 
Loyola mahpusun ıon dı.ni a- • • • 

yınım 

yapmak üzere gelmi•ti ki b d 
, ~ :ı- u a 
ı....unteneye verdiği ehcrmn· . .. . ıyetı 
gosterır. 

. Çünkü en büyük ıenyörlerden 
bıle olsa batka bir ınahpuı için 
rahatını bozmazdı. 

Fakat Li.ntene bu papaza kah. 
ramanca kartı koynıu! ve kılıcını 
pek müthiı zanneden Loyolayi teh 
likeli surette yarlamıştı. Bundan 

Forma: 14 



HABER'in deniz ge -
zintisi için lstanbula gel -
mişti .. 

Gezinti günü aktamı A
merikadan bir telgraf al • 
dı. Amerika polisi bir tür -
lü baıa çıkamadığı bir: 

KALPAZAN 
çetesi için kendisini Ame • 
rikaya çağrıyordu. 

(X: 9) 
Telgrafı alır almaz der· 

hal Amerikaya hareket et
ti. Ve giderken de çok 
sevdiği HABER okuyucu
larına bu macerasını da 
anlatacağını vadetti . 
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dolayı delikanlı bu korkunç pa · 
pazın kin ve düşmanlığını üzerin
de toplamıştı. 

Loyola polis müdürünün ko · 
nağına. varınca askerlerin ve u -
şakların avluda toplanarak yavaı 
sesle ve telaşlı konuştuklarını 
gördü. 

Kendisi İçeriye girince bu ke
nuşma birdenbire kesilerek hep
si hürmet vaziyeti aldılar. 

Loyola ilk bakışta f ev kala de 
·bir şeyin vukua geldiğini anladı. 

Doğruca karakol kumandanı · 
na gitti.: 

- Ne olı1 vor? diye sordu, 
- Bir şey yok peder ... 
- Kont dö Monklar nerede? 
- Biz de şimdi onu konutu • 

yorduk. Polis müdürü zindana in· 
di. Mahpusla konuşuyor. 

- Lan tene ile mi? 
- Evet ... 
- Mühim bir şey mi var? 

Çavuş, askerlerie uşakların ko· 
nu:füklarını tekrar etmeğe cesa
r~t edemiyerek sustu. 

Cünkü bunlar polis müdürünün 
birdenbire delirmiı old ~:ından 

l>ah3ediyorlardı. Tuhaf tuhaf 
ve telaşlı telaşlı dolaşması, yuka· 
rı aşağı koşması, çingene karısını 
sürüklemesi, zincir sesine koşan 
iki zindancıyı kovalaması hep bu
na delalet etmiyor muydu. 

Loyola birdenbire: 
- Beni polis müdürünün yanı

na götürünüz. dedi. 
Lantenenin zindanında ne olup 

bittiğini anlamağa can atan ça· 
vuş: 

- Batüıtüne ! cevabını verdi. 

Fakat ümidi boşa çıktı. 

Çünkü merdivenin en alt basa· 
mağına varınca papas onu savdı. 

Loyola merdivenin alt batında 
dumıuıtu. 

Kımıldanmadan, baıını açık ka. 
lan ve Monkların feneriyle aydın
lanmıt olan zindana uzatarak din
lemeğe batladı. 

J(. J(. J(. 

Baba ile oğulun konuştuklarını 
duyarak Lantenenin artık elinden 
kurtulduğuna şüphesi kalmayınca 
papas korkunç ve kin dolu bir su. 
rette gülümsedi. 

Eski kahramanlık, ,ili.hşorluk, 
hatıraları kafaımdan silindi. 

O şimdi yalnız, kan içici ve o· 
cak söndürücü bir canavardı. 

Y avaıça merdivenden çıktı. Ka. 
rakola gitti. Çavuşa bir kağıt gös
terdi. Ona kat'i ve seri bazı emir
ler verdi. 

Sonra gene gülümsiyerek aşa· 
ğıya indi. 

Lantene Loyolanın sesini ititin
ce yeisle titredi. Alnından terler 
akmağa başladı. Ve eli, olmıyan 
hançerine gitti. 

Fakat Monklar sevinçle papaaa 
doğru giderek: 

- Per .. Kavuştuğum saadetten 
dolayı ne kadar sevineceksiniz .. 
Ah .• Yüz kere, bin kere mükaddes 

• 

z E 

• 
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olunuz .. Hiç şüphem yok ki bu sırf 
sizin duanızın bereketiyle oldu. 
diye bağırdı. 

- Kont dö Monklar, siz sayık· 
lıyorsunuz galiba! .. Bu ne hal, a· 
ıileri siz mi serbe$t bırakıyorsu
nuz .. Bu adamın hain, kralına ve 
dinine karıı gelmit olduğunu unu
tuyor musunuz. Sarayın içinde kra
lı vurmağa kalkıştığı aklınızdan 
çıkıyor mu? .. Kim olursa olsun o
nu tevkif etmeğe tereddüt edecek 
bir F ransızın vay haline!. Ve onun 
yaptığı cinaytleri bildiğiniz halde, 
dinsizlere, asilere, serserilere yar
dım ettiğiniz için sizi bile tevkif 
etmiye çekineceklerin vay haline!. 

Hayrette kalan Monklar: 

- Zannedersem unutuyorsunuz 
peder .. Bir kelime ile şimdi size 
her şeyi anlatacağım. dedi. 

Loyola: 
- Askerler, b'urada temsil etti

ğim kral ve vekili bulunduğum 
yüksek din heyeti namına emre
diyorum .. Vazifenizi yapınız. di
ye bağırdı ve bir tarafa çekildi. 

Askerler mahzeni hemen dol
durdular. 

Kendisinden geçen Monklar: 
- Sefiller .. Amirinize el kaldır· 

mağa cesaret decek misiniz? diye 
bağırdı. 

Loyola: 
- Çavuf, canınızı kurtarmak 

isterseniz itaat ediniz! dedi. 
Askerler bir an kadar t~reddüt 

ettikten sonra Monklarm üzerine 
atıldılar. 

Bir ıaniye içinde polis müdürü
nü zindandan çıkararak kap~ 

Lantenenin üzerine kapadılar. 

Monklar: 
- imdat! imdat! Ah alçaklar, 

sefiller!. Oğlum .. Oğlumu çalıyor• 
lar ! diye bağırdı. 

Kapıya atılmak iıtedi. 

Loyola bir işaret etti. 

Polis müdürü yakalanıp götü • 
rüldü. 1 

Yalvarmak, ağlamak, istedi.. 
Şimdiye kadar sayısız kimseyi tev. 
kif etmitti. Kimsenin göz yaıın· 
dan müteessir olmadığı halde tim· 
di ayni hal kendi başına gelmişti. 

Fakat boğazı tıkandı, gözleri 
karardı ... Bayıldı. 

••• 
Monklar gözlerin açtığı zaman 

kendisini odasındaki koltuğun Üı 
zerinde buldu. 

Donuk bir ıtık pencereden İçeri· 
ye giriyordu. 

Müthi§ bir kabustan kurtulmut 
gibi iki eliyle alnını sıktı. 

Evet, bu bir kabustu. 

Çingene karısı.. Zindanadana 
inme.. Lantenenin sözleri.. Loyo
lanın gelişi.. Bunların hepsi bir 
rüya, korkunç bir rüya idi. 

O, İş masasında uyumuştu. 

Başladığı rapora gözü ilitti. 

"Şevketmeap,, 

"Dinsiz Dolenin yakılııında vu. 
kua gelen htidiıenin taf ıilatını 
yüksek makamınıza bildirmekle 
iltihar duyar ve •• ,, 

1 


