
HABER 
lstanbulun l!n çok satılan 

hakiki akşam gazetesidir 

ilanlarını HABER'e 

verenler kar ederler. 

Kuponlarımızı 
saklayınız 

Bunlar ıize biç umnwdr.tnm 
menfaatler temin eder •. 

- Siyah ırk ayaklanıyo;:~Sa~=~ 
AFRiKA AF~iKALl~ARINDIR ! 
Dünyanın her yanındakı zencller, sıyah derili insanhQın 

biricik hür memleketını korumıya gidiyor ı 

ltalyan seferberliği ı 
tamamlandı. Musolini 

Habeşistana gidecek! 
Vaktlle Habeşlerin gallp geldiği Aduada 
bir meydan muharebesi yaptınP muzaffer ıwww ··A·· •• 
olarak ıtalyan şerefini 1Uceltmek istiyor ı taturk 

i Yalovadan Borsaya 

~ 1 gitti Aynı onundnheri Yalovada Jnglliz kralı ' 
·--·~ bulunmakta olıanAtatiirk dün :.=:::;~~ donanmayı yokladı 

Habeıler, ifte böyle, boyuna cepluın• yağıyorlar 
( vazısı 2 ncı sayfada) 

Atatürk lznikteki eaki eaer. 157 parça zırhlı arasında Akdeniz don·---
1 leri ıezmit beraberlerinde ....-

Buna Valiıi Fazlı ile Parti masının bulunması manidardır 
Batb.m olduiu halde Orhan • Londra, 18 (Ozel) - Jnıiliz adalan ve Akdeniz doaanmalan-
iazi • Eakitehir yolu ile Buna· m aiizden ıeçirmek üzere Kral, Prens da Gal ile diler premlw 
yı teref)endirmitlerdlr. bqün aaat 17.45 de huual treni e Portsmoutb'a ıfdeceld..tir. 

Buna, ıs (A.A.) -Atatitrk Batt•• 'bqa donanmıt olan tehrl ıesdikten aonra kral ile maf. 
bugün .. t 18 ya rbmi kala yeti ''Victoria and Albert,, yabna binecektir. 
caddeleri dolduran ba1km al • Portamouth limanmda 157 gemi toplanmıfbr. Bunlardan ltatb 

~-----~·bui· •.. w,lo;lciu AA•;ia· e mileri, ve 
1
atlar u. ftmW 

çinaktir. 
J>oiruca Çekirse yola tbe • 

rindeki katlderine ıittil•· Ula 
önder, Jma bir dinleniften aon
ra Çekirsede bir ıezinti nptı • 
lar. Bu arada etki bph~ 
ıudiler. 

w swaue•-------= 
Kalp paralar 

çıktı 
Balıkeairden haber abndıima 

ıöre birkaç sWıdenberi piyuacla 
2,5; S ve 10 kuruttuk bronz kalp 
paralar ıiirülmeie bqlamıfbr. 

Defterdarlık tetkiklere ıiriımiı, 
zabıta da bu it üzerinde inceleme
lere koyulmuıtur. 

Tifo 

Küiae ban krala refakat ed ecektİJ'ıi 
Lmulra. 16 (Ozel) - Buliin Portsmouth'da liralm &aürmicta 

,apıl.cak olan deniz resmi ıeçid i ılmdiye kadar emaali t6rllme • 
mit bir tekil alacakbr. 157 parça ıı büyük zırhlı olmak bere reuai 
pçide 1300 harp ıemiai, 1100 tecim (ticaret) ımüai binlerce ba-
lıkçı ıemiıi ve ,atlar ittirik edecektir. ' ' 

Suşnlg iyileşti 
.~ar1sı bug~u gömülüyor 

R.-nunıs, lot:Wan euuel, ma af Şaınig ailainı· .. t • · B IHıianı ~ hnanan • goı erıyor: Amr .. 
trırJG ~ ' .,. y Pi )'CUICMUna ofla ile birlikte dinliyor 

< azısı 8 ncı sayfada) 

Yunan önderleri Loyd Corcun 
A~karaya teklifleri 

ŞelarimiJ• filo valıalanna ,,,.,. gıdecek 
lanmtJıtotlır. Reamimü, tilola Atina, 16- Sofyadan gelen bir ha-

Londra, 16 - lpizUle dalr Loid 
Co~cun teklifleri din neşreddmifür. 
Hükt\met perşembe günü l.oid Cortul' 
bu teklit!·~rlne cevap vC?recPktir. Ce • 
vabm menfi olacatı teyit edilmekte • 
dir. 

6ir .U. lıapuulG 7Qprfttnlntlf l :;:;::i !;. Batbakanı Çaldaris 
l.olttq& •ilterqor _ 1d e m Makslmos tefrini 

Hnı& e Ankaraıa ce1eeeklerdir. 
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Almanyada 
Hitlerclllk aleyhinde 

ceryanlar 

Siyah ırk ayaklanıyor Zehirlenen 
çocuğa 

Londra, (Ozel) - "Niyoz Kro
nik!,, gazeteılne Berlinden bildi -
rilclijine ıiwe, gayet sıkı tansüre 

Afrika Afrikalılarındır! · ~:::::::·::ı~~ ~~ 
Nevyork, 16 (Özel} - "Habe- na ermiştir. Hali hazırda seferber e - ğer Mu.olini Eritre ve ltalyan So-

rağmen, Ahnanyada Hitler reji · ·"' 
tiıtan dostları,, Kurumu bugün dilmiş olan fırkaların adedi ona baliı; malisindeki askeri geri ,.-'·ecek 

mi ~leyhtarlığı sezilmektedir. b ı kta ı b 1 da b · · 7 .. küçük bir brotUr daiıtmala bat- u unma 0 up un ar n eşı pıya· olursa Habetler derhal bu iki müs-
Hitler rejimi dü§manlarının dedir. Takriben altmış bin kişiden mü-

lamı•tır. Bu brotür Kellog paktı- temlekeye hu··cu d ki d. bütün Almanyada, yalnız Komü • Y rekkeptir. Difer beti de millı fırkası m e ece er ır. 
nistler, Yahudilerden ibaret de • nl. dayanarak harbın önüne ıeç· olup efradı 50 bin kitldlr. "Muharebe ihtimalleri milletin 
iil, belki etki ukerler, papaalar meıini M. Ruzvelt'ten istemekte· Bundan bqka dofu Afrikuına sev· fikrine bir ay evvelkinden daha 

ı 1 1_ dir. kedilen kuvvetler meyanında müstem- kuvvetle yerl,.•mit ve daha fazla ve ta ebe olduiu da anlaıı maKta· ~ 
Bundan bafka Nevyorkta zen- leke askerlerinden 30 bin kiti vardır. taraftar bulmuttur. Uluslar Kuru-

dır. cilerin oturduguw Harlem mahalle- Yolların lnşa!r için şarki Afrikaya sev f d b. d h 1 
Nazi rejimine açık surette siya- kedllmiş olan amelenin mlktan 30 ili mu tara ın an ır mü a a e vaki 

sal bir aleyhtarlıkta bulunduğu i- ıinde "Pan Afriken,, kurumu mer- 40 bin arasındadır. Şu hale göre hal- oldufu takdirde ltalyanın Kurum
çin, Çelik Miifer tetkilltının Ba- kezinde İtalyanlara kartı Habet - ya prkf Afrikada hail hazırda 180 bin dan çekilmesi kat'iyetle kararlaı· 
den'deki 45 kolu daiıtılmııtır. lere yardım etmek Uzere ıCSnüllü kişiye malik bulunuyor. tırılmıttır.,, 

Feıih kararını, iç Bakanlıiın - olarak Habetistana ıitmek isti - Papa ile Muaollnl Dçler konferansı 
dan bildirilmittir. yenlerin Habeı ülkeaine ıCSnderil- anlaşmış ne kararlaşt:ıracak 

Eskiden Alman ordusunda bu. mesi için planlar hazırlanmakta - Paris, 16 (Özel) -Katolik ma- Londra, (Özel) - Buradaki 
lunmuı olan bu adamlarm tetkill- dır. hafilinden alınan haberlere göre, elçilikler arasında göze çarpan 
tı, ya)nıa "ulusal sosyali1tne an'a· Amerikada zenci ıBnUllUlerin Papa ltalyan - Habet ihtilafile ya- diplomatik faaliyetler var. He -
nevi surette muhalif olmaları do- umdesi ıudur: "Afrika Afrikalı · kından alakadar olmaktadır. Bu men hepsinde de ltalya - Habef 
layııile delil, ayni samanda ulu- larındır.,, gibi ihtillflara kartı Vatikanın bi- ihtilafına bir hal çaresi bulmak i
sal fQdrlere de muhalif bulunduk- lnglltarenln karı•· taraf kalmaıı bir anane olmakla çin çalııılıyor. 
lan ve Alman halkının pek paha- ma•u~a Ula.um yok beraber, Doğu Afrikadaki durum Fransa Batbakanı Laval'in ça-

l J J b. ı·ı· · bo 1 ltalya ıle Habetııtan arasında hakkında Musolini ile Vatikan a- iıracair mevzuubahfı olan Üçler 
ıya ma o ınut ır ı ını zma a h ıkın iht'mat• l tklk 
U ·ı ldukl · • • •h arp Ç atı 1 ın le e - ra11nda bir anlatma yapıldığı söy- Konferansının (ln.ıiltere • ltalya-m temayı o arı,, ıçın ıttı am d H·tı ,. t i Fal'-. B 

d 'I kt d' en ı er ın ıaze es xıter e- lenmektedir. Fransa) İtalya - Habet itini ne e ı me e ır. • ki 
T 1 L_ ı· H'tl b obahter dıyor 1 Bu anlatmanın mahiyeti daha yolda ahlledecegwi hakkında ıöy -a •u.Je ıe ınce, ı er, un· 

Jara kartı daha yumuıak davra • "Son ıünlerde çıkan yayıntıla- belli olmadıiı için katolik maha- lenenler çok dikkate deler mahi-
aarak Alman talebe teşekküllerinin ra rajmen İngilterenin ltalyadan filinde bilhaua Habeıistandaki yettedir. 
aralarındaki ihtilafa nihayet ve • yana çıkarak açıktan açığa Ha be- miıyonerlerin &ki betin den endiıe Bu konferansın ltalyaya Habe-
rerek: "Nazi Talebe Birliğine,, fistana kartı cephe tutacağı akh edilmektedir. ıistanda belli batlı ekonomik iıti-
ıirmeleri için umanı ıayri mu _ selimin kabul etmiyeceii bir haki- İtalyan misyonerleri, sivil ltal- fadeler ile birlikte belli batlı ıi -
ayyen ıurette temdit elmittir kattir. yanlar ıibi Habetistandan ayrıl - yaıal bir nüfuz temini teklinde 

Evvela Habeşistan Afrilcadaki mak emrini almıt iseler de, Ha - bir formül arayacafı zannolunu • 
Tencere hırsızı İngiliz iıtifadelerini hiçbir suret- bet ülkeıinde ltalyan tebaası ol. yor. 

le tehdit· edecek durumda olmadı- mıyan daha birçok misyonerler Fakat aradaki fark ıudurı Ha-
Belll"Ud idaresi mevkiinde Ali 

Fakih mahallesinde bayan Naci • 
yenin evinden iki tencere, bir aa • 
han, bir tepsi ~alan otuz iki sabı· 
kalı Galatalı Arab Hüseyin bu 
sabah ikinci ceza mahkemainde 
sorı~telDUdi. Suçlu her aorau -
ya çekil~ilHl.,.yrı ayn ifade Ter· 
mitti. 

Tencereleri bir mezarlığın "du • 
varında buluduiunu aöylediii si· 
bi T opkapı haricinde yol yapan 
amelenin kendisine bunları ikram 
ettiğini, hatta t-,nc.:erelerden biri • 
nin içinde bulunan dolmaları ye· 
diiini söylemiştir 

Kendisini ı:ıbaha kartı yak,la· 
yan zabıat memuruna ise lence • 
releri kalaylatmak üzere kalaycı· 
ya ıöUlrdütünü aöylemiı sonra 
da Çatalcadan ıatın aldıimı, ela· 
ha ıonra da bir aptealıane aralı • 
tında bulduiunu 16ylemiftir. 

Bu aabnh bet zabıta memuru 
ıahid olarak dinlendi. Bunlar ıör 
düklerini, bildiklerini anlattılar. 
Hüaeyinin Naciyenin eyinin bah .. 
çe kaıpıaı üzerindeki ipi çekerek 
içeriye ıirdiğini Te mutfaktaki 
kaplan çuvala koyduiu anlaırb • 
yordu. 

Memurlardan biri 
çaldıtı tencerelerin 
deierincle oldufunu 
Hüseyin atıldı: 

Hüseylnin 
OD bet lira 
söyleyince 

lı ıibi, lnciltere ile rekabeti ak - vardır. Bu itibarla katolik maha· beıistan ayni samanda mUıtiJCil 
lından bile ıeçiremez. Bilakis filinde, bir harp çıktılı takdirde, durumunu da muhaf aaa eclebile
cofrafl durumu itibarile Habetiı- Habeıistandaki misyonerlerin her cektir. 
tan herkesten fazla lnıiltere ile hanıi bir taa11up har~ketine kur- Burada lrak'ı misal ı•tiriyor • 
iyi ıeçinmek mecburiyetindedir. ban gitmeleri ihtimalinden kor • lar· Irak Uluılar Kurumunun iza. 
Şunu da unutmamalıdır ki Ha - kuluyor. aıdır. Yabancı hükQmet merkq • 

bet imparatoru yalnız Mabetlerin lt:alyan;a-2et:~•lnln leTind• lwndl•lnl, kendl elçlhn11e 
değil, Afrikadaki zencilerin ye.. kullandı~~ ~ısan temıil ediyor. Bununla beraber 
gane büyük imparatorudur. Bu i- Habet - İtalya •tını halletmek İngiliz Hükibnetinin Irak itlerin-
tibarla Amerikadan bathyarak için kuiulacaiı söylenen Üçler de kayde deler bir tesiri Yardır. 
Nil kıyılarına kadar uzanan mem- Konferansı hakkında bir yazı ya- Habe•l•tan ve 
leketlerde yaf~yan milyonlarca z~n ital!anca "Stampa,, gazetesi lnglllz •116Hcıları 
zenciler ıözlerini ilmitle Habeıiı- dıyor kı: 1906 tarihinde yapılan muabe • 
tana çevirmit bulunmaktadırlar. "Italya hiçbir alanda Habetis- dede Habe,istanı lnıiltere, Fran· 
İtalya ile harp çıkarsa, Kenya'da- tanla ayni ayarda tutulmayı kabu! sa ve İtalya aralannda Uç "nüfuz 
ki, Sudandaki, cenubi ve orta Af- etmez. Şunu da unutmamalıdır kı mıntakaıına,, ayırm19lardı. Şimdi 
rikadaki zenciler gönüllü alayları Uluslar Kurumu dıtında çalıtacak ileri siirillen ıudur: ltalyanın nü· 
teıkil ederek ltalyanlara kartı olan Oçler Konferansının karar - fuz mıntakası bütiln Habetiıta&ı 
koymak için Habetlerle birleıe • larını Habeı imparatoru asla ka- ihata edecek derecede neden ıe • 
ceklerdir. Esasen bu memleket • bul etmiyecektir. Bu takdirde ve- niıletilmesin? 
lerde ıimdiden bu yolda hazırlık- rilecek kararlar Habeıistana ceb- Bu formüle cevap olarak tu 
lar ıöze çarpmaktadır. Bütün ren mi kabul ettirilecektir ve bu- söylenilmektedir: 
bunlardan dolayı lnıiltere Hü.ka- nu kim yapacaktır? "Habeıistan 1906 muahedesi 
meti lmparatorlufun otorite ve "Bu iti kaldinden halledebil • diye bir ıeyi hiç tanımamıttır. Ve 
kuvvetini tehlikeye koyacak her• mek için bir tek çare vardır: Av- bilha11a, kendi itlerine kantmak 
hanıi teıebbüste bulunmıyacak - rupa devletleri Habeıiıtanı tecrit hususunda üç rakip devlet yerine 

t etmelidirler. ltalya çizdiği prog - yalnız bir tanesine salahiyet ver-ır.,, 

Mu•ollnl Afrlkaya ramından bir milimetre bile ay - mek teklifini ise asla tanımıyaca-
gldlyor rılmıyacaktır. ltalyaya dost geçi- ğı muhakkaktır.,, 

nenler durumlarım ona göre ka • Fakat buna kartı da gayet ıinik Romada aöylenildilin• 16re1 

hazırlıklar biter bitmez Mueolini rarlaıtırmalıdırlar· ltalya, dostla- bir mütalea ileri sürülmekte ve 
rını ancak bu ölçü ile ölçecektir.,, denmektedir ki: Eritreye bir teftit ıeziai yapacak-

tır. 
Romadan gelen diğer haberler, 

Musolini'nin Habetiıtanda hiç ol
ma:ua bir meydan muharebesi ya
pılmasınt istediiini bildirmekte -
dir. 

"Habetistan eğer böyle bir tek
lifi de kabul ebnezae, kendi aley
hine olur. Neticede Habetistanda 
bir harp çıkarsa, Uluslar Kurumu 
ltalyayı (mütearrız) saymaktan 

ondan mı HlmUş? 
Üç dört ıün evvel Beyoğlunda 

Keçeci zade apartımamnda ka • 
pıcı Osmanın üç yatındaki oğlu 
Hüseyin sokakta oynarken köpek 
zehiri yiyerek zehirlendiğini has• 
tahaneye kaldırılarak tedavi al • 
tma alındıysa da öldüğünü yaz • 
mıttık. 

Bugiln çocuğun babası Osman 
matbaamıza gelerek bize bunlan 
eöyledi: 

"- Çocuğumun ölmesine sırf 
ihmal sebeb olmuş.tur. Çocuk per· 
tembe günü saat 5,5 da birdenbi· 
re hastalandı .. Doktor Aktayti ve 
doktor Hayatiyi derhal getirttim • 
Hataalığın ne olduğunu anlayama 
dılar. Hararet 42 dereceye kadar 
çıkınca ben karakola haber ver • 
dim Oradan srhhi İmdad otomo • 
bili gönderttiler. Çocuğumu Etfal 
hastahanesine götürdük. Hasta • 
hanede yarım saat doktor aradık. 
Doktor aradık. doktor uyandırı • 
lmca çocuğu be§inci koğuıa ıön • 
deriniz emrini verdi. 

Betinci koiutta da yarım saat 
doktorun gelmesini bekledik. 
Doktor ıeldi. Ondan sonra iine a• 
radılar. iğne altıncı koğuttaymıf. 
Oraya adam gönderildi.. Şu aran• 
dı, bu arandı. Böylece bir aaat 
geçti.. Ve çocuk öldü. 

Çoc_ufım butalıiı ne olduiu 
henüz malWıı delildir. Bu hu • 
ıuata adli tıp itleri raponınu vere 
cektir. Çocupfun zehirlendiiini 
yahut diler bir hastalıktan öldü • 
lünü de bilmiyoruz .• Bildiiim bir 
.. F nı..:-b.a ilk haber verdiiim 
anda ite teıebl:füs olsaydı çoca • 
ium kurtulurdu.,, 

Bu hutuata müracaat ettiğimiz 
Etfal b .. taneıi nöbetçi doktoru 
bize dedi ki: 

- Çocuk sabahleyin ıaat beıte 
bize ıetirilmittir. Delil bir tam 
d6rt doktor kendisile ufratlıiı 
halde it itten geçmit oJduiu için 
bir ıey yapmak mümkün olmamıt 
br. Çocufun neden öldüğü kati 
ıurette ancak morıun raporunda 
belli olacaktır.,, 

Lavrens'in 
verdiği iane! 
Londra, 16 (Özel) - Hava 

kurbanlarının ailelerine yardım • 
da bulunmak üzere tetekkül eaen 
kurum bat1?ru Lord Wackefield 
ren ve o zaman ismini eöylemek 
istemeyen adamın meıhur Li v • 
1929 da kuruma 15000 Sterlin ve• 
renı olduğunu bildimıit, ona kar· 
tı tükran borcunu ödemek için 
kurumun adını değiştirmeğe ka • 
rar Termiıtir. Kurumun adı bun• 
dan sonra "Arabistan Li.vresinin 
fondu,, olacaktır. 

- Vallahi Reie beyefendi haz· 
retleri, eledi, tencerelerin dibi el< • 
!emeli idi. iki buçuk lira bile et • 

Yeni ıillh altına alınan cl&ba 
iki fırka ile, timdiye kadar beti 
piyacle beti mliı olmak bere on 
fırka ıeferber edilmit bulunmak
tadır. Piyade fırkaları on üçer bin 
ve milis fırkaları da onar bin kiti· 
liktir, Yolların yapılmasında 40 
bin liiti kullanılmaktadır. 

Bu muharebenin, bundan 6nce 
Adua' daki bozgunluğun ltalyada 
bıraktıiı fena hatıra11 silmek için 
aynı yerde yapılacaiı IÖyleniyor. 

kaçınacaktır. Habetistandan bat - .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 
111ez ... 

Hüseyin zabıtadaki ifadesini 
tazyikle itiraf ettiğini söyledi. 
Muhakeme bqka ıüne kaldı. 

LAval söylev sUyllycek 
Paris, 16 - Fransız lia~bakam La • 

,·al bu ak§llm radyoda biJ' ısiiyl~,. ve • 
rerc~k bagilnlerde neoredilecek olan 
krarnameler hakkında izahat vere -
cektir. 

flenderson hastalandı 
Londra, (Özel) - Silahsızlan· 

ma ~ bqkanı Arthem 
Hendenon, bir ltÇi partİ•İ milin • 
iine ıiderken hutalanmııbr. Mi· 
tinı yapılnwnıftır. • 

Romadaki süel mahafilde bu 
miktarın yeter oldutu, bundan 
batka yeni kuvvetler çafmlmıya
cafı aöylenmektedir. 
Habeı imparatoru Nevyork 

Tayına ıazeteainin, Adiı Abeba
daki muhabirini kabul ederek 
"Habetistanın her türlü müdaha
lelere silihla karıı koyacağını,, 
ıöylemiıtir. 

sevkıyat bltt:ı 
Roma: 16 (A.A.) - Yeniden tk: hr

kanın seferber edtlmesl ile ltat,•" • ıtı 
prkf Afrika ae'fklJ&t programı 10n11-

lnıilizce Deyli Telıraf ıazete
ıine ıöre ltalyan kamoyunun ( ef
karı umumiyesinin) buıünkü ıö· 
rütü töylece hülua edilebilmek • 
tec:lir ı 

411 - Askeri bir müdahale kaçı
nılmaz bir zaruret haline ıelmiı
tir. Çünkü Habet imparatoru in -
ıilterenin veya Uluslar Kurumu
nun tazyiki ile muvafakat edeceii 
tartlara hiçbir zaman riayet etmi
yecektir. 

"2 - Afrika meselesi ltalya i
çin, ya hep, ya hiç meıelesidir. E-

ka herkesin iti yolunda ıidecek .. ·,, 
Sonra gene bugünlerde bu itler 

lizerinde dönen diier bir rivaye
tin doiru olmadılı anlaııhyor. 
Habeşist:an payıa. 
şılmıya razı deQll 

Habetistanın yabancı memle -
ketlerden silah almakta mütküli· 
ta uğradıiı söyleniyordu. Habe • 
tistanın, hele lngiliz fabrikaların· 
dan sili.h almakta mütklili.ta ui· 
radığı havadisi yanhttır. 1930 yı
lında Habetiıtanla lnıiltere, 
Fransa, İtalya arasında yapılmıt 
olan bir anlatmaya göre, hu ıon 
üç memleket, eair tacirlerine ıit
meyip de Habeı Hükan>etine ıit-

mek prtile kendi memleketlerin· 
den Habeıiıtana silah gitmesin• 
mlni olmıyacaklarını taahhüt et • 
mi1lerdit. 

Bu anlatmaya muhalif olarak 
İngiliz makamları taraf mdan he .. 
nüz hiçbir harekete giritilmemit
tir. 

Bununla beraber, son iki hafta 
içerisinde lnciliz sanayicileri Ha• 
beıistana sili.h ihraç etmek için 
vesika almağa müracaat etmit de· 
iildir. Bu vesikalar "1931 ıili.h ih· 
racatını men' nizamı,, mucibine• 
lngiliz sanayicilerinin İngiliz HU· 
kUınetinden alma11 lizımaıelen ve· 
sikalard1r. 
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Caiiii 3viusu yerine 
Yerli mallar sergisi 
perşembege açılıqor 

Bu yll, serginin sadece bir pana
yır şe~linde olmamasına 

çalışılacak 

ne koyduk? 
Y t ıı mahallelerde 

ihracat 
maddelerimJz 
değerlendi eni yapılan apar ıman · kt ı 

Yavrularımızın nefes alacağ~ yer_ yo ur 
Eskiden, mahallelerden yalnız 

küfeli eıekler ve at, öküz araba
ları geçerdi. Otomobmer geçmez
di. 

Eskiden, aıağı yukarı her evin 
bahçesi vardı. Geni§ sofaları, tah
ta.boşları vardı. Şimdiki gibi, da
racık daracık apartımanlarda o -
lıırrnazdık. 

Eskiden pek küçük ve bahçesiz 
e~lerde ot~ran çocuklar bile, oto
llıobilsiz sokaklarda oynıyabilir -
lerdi. Hem her mahallenin, bir, 
iki, üc tan: camii olurdu. Camile
rin d; avlusu vardı. Orada iptidai 
tarzda bile olsa gene, kendi ken
diliğinden bir ~ocuk bahçesi ku
rulurdu. 
Dahası da var: 
Eskiden, mektep, dört yaşında! 

dört aylıkken başlardı. Şimdi yech 
l'aşında batlıyor. Halbuki, güney 
.(cenup) memleketi olduğumuz 
1çin, yedi yaşında mektebe baı~a
tnak bizim bünyelerimize elverış
li değildir. Hattı üstüvaya biraz 
dllha yaklaşınca nebatların geliş· 
llJ.eleri nasıl daha çabuk oluyorıa, 
insanlarınki de öyledir. Arabis
tan' da 9 ve Af rikada 6 ya§ında 
e\'Jeniyorlar. Onun gibi, lsveçte 
bir çocuk 7 yaşında tah-il çağına 
ba~nrl;en. bizde 4 yaşında 4 aylık 
baı:ıyor. 

Arade.ki seneler, apartıman 
rt\erdiven!erinde, yahut otomobilli 
'()k c::.!,~ arda oynamağa çabalamak-
'.l... • 

--:_eçıyor. 

Parlamentolar. kon
feransına giden 
delekelerimlz 

8 
Bu ayın yirmi altıncı gunu 

rijk!elde toplanacak olan arsı • 
\l} 

llsa) parlaınentolar konferansı -
ha l'ürkiyeden gidecek delege 

e;retj seçilmiştri. 

d Paı-JaD'lJletolar konferansına gi
ecek heyetin parlamento aza • 

'llldan mürekkep olmaıı lizıın • 
:eldiğine göre, gidecek olanla • 
ın hepsi saylav olmak üzere Es • 
~a. NaYınan, baylardan Fazıl Ah· 
~ed, Falih Rrfki Atay, Ali Mu· 
tfferd· 

ır. 

Deı 1 · • b" ·k· ·· ka • ~ ge erımız ır ı ı gl~ne 

ti~ nıuhtelif yollarla Brükıele 
eceklerdir. 

~Sayan Nayman tayyare ile git
eği düşünemktedir. 

~Sba'fa J;;.kası his· 
Sedarları tekrar 

toplao1yor 
~ l' l.sfiyede bulunan Esnaf Ban -
d '-sının genel toplantısı fevkali. • 
) ~ olarak bu ayın 30 unda tekrar 
~l>da.ca.ktır. Bu toplantıda ban • 
k ala.ca.kJılarma ve borçlularma 
h \111 alınacak durum için tasfiye 
k e>'etinin istediği ıalahiyet hak -
•nda bir karar verilecektir. 

Çocuk bahçelerı, ancak pek 
zengin aile çocuklarına müyesser· 
dir ... Yangın arsaları gittikçe aza· 
lıyor. Yerlerine apartıman dolu-

Eskl. cami avlusu yerine bile yor ..• 
bir kurul (müessese) koyamıyo -

, Bunu dü•ünmek ve çaresi-ruz .... 'Y • • 

ni bulmak zamanımtz gelmııtır 
geçiyor bile ... 

ilk gelitme (inkitaO zamanım 
böyle aylak geçirP.n ç~cuk: .ar~k. 
mektebe girince de, bır dıınplıne 
(zaptü rapta) uyamryor. Avare a
lışını§, avare devam ediyor. 

Bir gazetede, pek kısa bir za
man içinde kaç tane Kültür Baka
nının (Maarif Vekilinin) değiıti-

ği göıteriliyordu Bundan da ma
arifimizin bozuk olduğu sonucu 
(neticesi) çıkarılıyordu. 
Dıt itlerimiz, ;~j gidjyor. Tev

fik Rüştü Aras, bütün memleket
lerin Dıt Bakanbn arasında en 
eskidir. Bu bafomdan, kültür 
(maarif, han) h.,,kkında fikir yü
rüten arkadatımız1 haklı bulabi -
liriz. 

Kültür itimiz ,~yet pek bozuk
sa, ;,unun esaslı ll~beplerinden bi
ri P. yeCfi yaşında mdde'b getiri-

len çocUkların kö~ü ev:erimizde, 
köt:.ı apattımanla. Imızda, kötü so
kaklarımızda, kötü mahalleleri -

mizde azması, bozulmasıdır. 
lıi pınarından düzeltmeli! 

<va-na) 

Nilfus yazımı için 
hazırlıklar 

Kaymakamlar dün vilayette 
toplanan binaların numaral&.n • 
ması itini gözden geçirmitlerdir • 

Temmuz nihayetinde bitmesi ka· 
rarlatmı§ olan numaralama itinin 
ancak on beş Ağustosta sona ere
ceği anlatılmıştır. On bet Ağus • 
tostan ,.onra nüfus yazmıı it )erin
de kimin çalı§acağı tesbit oluna • 

caktır .. · 
-o-

KHpril bu sabah 
açılmadı 

Galata köprüıü bu sabah a~ıl -
ınamııtır. Köprü perşembeye ka • 
dar gçdmıyacaktır. 
Köprünün gözlerinden Eminönü 
tarafındaki göz de kapandığın • 
dan dün küçük deniz taıınma va
sıtaları Karaköy tarafındaki göz • 
den girip çıkmışlardır. 

Ticaret odasının 
hesapları bunu 

gösteriyor 
Tecim Odası bu yılın ilk üç ay· 

lık toptan eşya fiyatları endeksi
ni çıkarmıştır. 

Toptan e§Yamn, dolayııiyle la
tanbulda hayatın ucmluk ve paha 
hlık nisbetini gösteren bu endeks 
bu yılın ilk üç ayında toptan eş • 
ya fiyatlarının lstanbulda geçen 
yıl fiyat vasatisine göre yüksel • 
diğini göstermektedir. 

Yani şehrimizde geçen yıla na
zaran bir pahalılaıma ol mu§ tur· • 

Tabii toptan e§ya fiyatlarında· 
ki bu yükselme, perakende eşya 
fiyatlarında daha fazla olarak 
kendini göstermaiş ve phahbk o 
nisbette §&mil olmuttur. 

Endekse göre toptan eşya fi • 
yatlarındaki yükseliı yalnız çıkı 
(ihracat) ve dahilde istihsal ve 
dahilde istihlak edilen eıyadadır. 
Yoksa giri (ithalat) eşyasında ge
çen yıla göre, bu yılda bir düşme 
görülmektedir. 

Fiyat yükaeli§i en çok gıda 
maddelerinde, keyif verici mad • 
delerde olmuştur. 

-o-

G81ata kulesinin 
Utmlyen dlldOğtl , 

Galata kulesinde öğle vakitleri 
çalan düdük bozulduğu için ~e • 
lediyenin, miltelhh111t lülkyerin\!: 

verdiğini, ve mukavelesini feshet
tiğini yazmıştık. Müteahhid, be • 
lediyeye yeniden haf vurmuş, 
düdüğü muntazaman işleteceğini 
ve hunu kesin bir surette üzerine 
alacağını söylemittir. Bu husus -
ta inceleme yapılmaktadır • 

iş mahkemeye gitmeden kota -
rılırsa (hhalledilirae) düdük ya -
km bir zamanda gene işleyecek -
tir. 

-0--

Bern elçimiz Istan
bula geldi 

Bern elçimiz ve Uluslar Kuru -
mu Türk delegesi Cemal Hüsnü 
dün şherimize gelmiştir. Cemal 
Hüsnü, bir buçuk ay kadar ,eh • 
rimizde ve Ankarada kalacaktır. 

Ulusal endüstri (milli ıanaJİ) 
birliğiııin her yıl, bir yıl evvellrin
den daha iyi bir tekilde olarak 
açtığı lstanbul Yerli MaJlar Sergi
si bu yıl da, önümüzdeki perşem .. 
be günü &Çılıyor. 

llk defa tam bir sergi hususi -
yetini haiz olarak kurulduğu bil -
dirilen bu yılki sergi için büyük 
bir açılış töreni hazırlanmı§tır • 

Prograr.-ıa göre sergi per§embe 
günü ıaat 17 de davetlilerin ö • 
nünde Kamutay Aa.batkaru (reiı 
vekili) Nuri tarafından açılacak 
tır. 

Serginin açılışı dolayıaiyle ev • 
vela Ulusal Endüıtri Birliği Bat-

kanı eski İstanbul saylavı Vasıf 
bir söylev verecek ve bwıu Nuri -
nin açıf söylevi taikp edecektir. 

Bu yılki sergide bilhassa on 
bölümden mürekkep olan büyük 
endümi pavyonu göz almaktadır. 
Bizde sanayiin kudretini göster • 
mek için yalnız nümune gösteri • 
lecek olan bu pavyonda topralC, 
tahta, maden, dokuma, kağıt ve 
tef errüatı, deri ve mamulatı, gı • 
da, kimya ve müteferrik 'diğer 
sanayilerin tekamülü gösteril • 
mektedir. 

Diler pavyonlar da bu yıl ilk 
defa olarak müşterek bir dekor 
altmda kurulmuştur. 

inhisarlar 10 yılda dev
lete ne fayda verdiler 

Evvelce yazdığımız gibi bu yıl 
tekitlerin (inhisarlann) bizim 
memleektte devle~ eliyle kurulu • 
ıunun onuncu yıl dönümüdür. 
Yabancı bir f İTket yıllarca. tü

tün işini, dolayısiyle çi~çiyi, hal • 
kı, devleti istismar ettikten aon· 
ra 925 yılında ilk defa tütün in -
hisarı kurulmuştu. 

Daıha aonra 926 Yiiı Nisanında 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhiaa. • 
n, 927 Hıı.zi.ranmda tuz inhisarı 
ve daha sonra av vergileri inhi1a
n kuruldu ve bu·nlar soııradan hep 
beraber tekitler genel direktörlü .. 
ğü haline konuldu. 

925 - 926 yılında tütün inhisa • 
rmm safi geliri 16.149.000 lirayı 

bulmu§tu. Bundan sonra gelir yıl· 
dan yıla yükselmiı ve 929 • 930 
yılında 25.405.000 lira olmuştur. 
Fakat bir rekor teıkil eden bu ge
lir elde tutulamamış sigara ve tü
tün fiyatlarında yapılan indirme
lerden sonra 933 yılında 
18.108.000 liralık safi bir gelir 
devlete verilmiştir. Bu yılın gay -
ri safi geliri 35.572.000 liradır. 

ispirtolu içkilerin geliri de yıl -

dan yıla yüksdmiıtir. Bunun için 
fU rakamları göz önüne koymak 
kafidir 

lnhisarm hatladığı 926 Mayı • 
smda ispirtolu içkiler inhi .. ,, ..• 
615.000 lira getirmişti. 931 yıhnm 
geliri 9. 110.000 liradır 

927 - 928 yılında 8.598.000 lira 
olan tuz inhisarı geliri ~ydmr.- roıı 

.. ·s. •••• 
da 7.789.000 lira getinmltb·~" ·- • .... 

Belediye ~alfcl lşlet
meğe hazır 

Haliç. Sosyetesi mukıaveleainin 
feshi için Ekonomi Bakanlığınca 
hazırlanan kararnamenin bako.n • 
lal' kuruluna verildiğini dün yaz • 

mııtı'k. ' ı "' 
Belediye, tehir mecliıi "dağıl .. 

madan evvel bu durumu göz önü· 
ne almı,, yirmi bin liralık bir tah
sisat aymnıftı. F eıih kararı bil • 
dirilir bildirilmez belediye he • 

men itletmeyi üzerine alarak hu • 
günkünden daha iyi bir §ekilde 
teminine ç&lqacaktır. · Sosyetede 
çalqan memurların çoğundan is
tifa.de edilecek, çıkarılanlara da 
tazminat verilecektir. 

l Ş.~H~İN. D~R_DLERİ ] 
Gözün her iki tarafındaki me • 

morlar intizamı temin etmişl~rdir · Suadiye günden güne kalabalıklaşan ve imar edilen bol bol ikinci mevki bulundurmak, içinde ikinci mevki 
Pertembe gününe kadar Halıçten güzel bir sayfiye yeridir. Buralarda oturan halkın, yer olan tramvayları başka renge boyamak gibi bir 

Suadiyeliler neler istiyorlar? 
büyük vapurlar çıkamıyacaklar • semtlerinin daha ziyade güzelleşmesi, eksiklerinin ta - fork yapmak, ve Suadlyeye kadar çift. gelen tramvay 

mamlanması için neler düşündüklerini öğrenmek iste - hattını Bostancıya kadar da çift olarak uztamak la • 
dır. d' zımdır. -o-- ım. 

d 
ki dük En eski Suadiyelilerden Muhsin Bey köskünde otu- ikinci şikdyet yeri Sua.diye tren ista&yonudur. Bu .. 

Meyvaboş a - ran öğretmen (muallim) Cafer Erbilgil S~adiyenin fh- rada bir taraftan öbür tarafa geçmek için tren yolu -
kAnları belediye tiyacını, ve tenkide değer noktalannı şöyle hül!sa et- nun ortasında lıer zaman açık duran, uzaktan tren ... 

k Cak ti: rüldüğü zaman kapatılan bir kapı vardır. /r ve~; 
YI 8 _ilk şikdyet edUecek şey tramvaylardır. Bu tram· b' · i Y ş Suadiyeyl ınbir ne bağlıycuı trenden i t 

Meyvahoştaki kırk dükkanı vayların bazıları tcmıamilc birinci mevki, bazılarının binenlerin bir taraftan öbür 'tarafa geç ~en. v~ t re~e 

kabzım .... J}ar boatltm4lYIDC& bele· da yarısı birinci, yarısı ikinci mevki!- Fakat buna da· eden hep bu kapıcıkhr. me erını emın 
- kk ir arabaların üstünde hiçbir işaret olmama&ı birçok 

d. . ha• _,,, ...... ak dü an • b" t . l iki . Buna rnnmen -:=--'- blnl ki ıye ıcraya :s ....... - • müşkülata sebe ıye verıgor. Cebinde yanız · ncı k '"ll 
11uııue- erce 1"4enin geçtiği bu 

DO ili larm botaltılmaıını iıtemİfti. mevki ile gidecek kadar para.sı olanlar kalabalık, ve apının ilstünde "bukapıdan geçmek yasaktır,, levltası 
ze Ş Son günlerde kabzımalların bir yağmur esnasında içinde ikinci mevki yer vardır diye vardır. Bu ne pehriz! bu ne ltilına turşusu! Ya 0 lev-

--0-

tliinkü sayımrzrn üçüncü sayfasm • kısmı yeni halde dükkan kirala
1
- bazan yalnız birinci mevki bulunan tramvaylara bin - ~~oradan k~ldırılmalı, yahut ta kapı kapatılmalıdır. 

da "Dni\;ersitede dil kursları kaldı - ) mazlık su • mek mecburiyetinde kalıyorlar. 8 asyonu .. n bır tarafından öbür tarafına ger"ıek ı'rı·n 
tıı dıkları için bu ıan aş ·· yeralt tü li :r :r ~ aeak,, başlıklı yazı Kültür Bakanlı- • /çerde çıkacak gurültüyü ve müşterinin çekeceği ı ne - yapılması kolay olduğu halde_ ya • 
"'il t han halledilmiıtır. •ıkıntıyı du .. ilu··nün. Sonra pazar gu··nlen kalabalık ol - pılnıad v • • 

lı rıı bir tebtlğf değil, hususi gaze e · k" k • 0 :r ıvına gore bu levhanın kalkması herhalde ıa • 
ah Belediye Meyvahoşta 1 es 1 duğu gözönüne alınarak bugünlerde sık sık tramvay zımdır. 

ttl el'fctır. Tamım başındaki ''Kiil - dük" kinlarm yıktırıhnası işini ek- geçiriyorlar, Fakat ne yaparaımz ki bunların hepsi bi- Suad" · 

h 
" ~anltğından kaydı bir tertip ah ıy~nın su, lfık ı:e yol dertleri bundan sonra ge-
ata, " ra a gir- siltmeye koymuftur· Meyv O§ rlncl mevki. llyor. Bu ışler halledildiği takdirde Suadiye '"zaman· 

~~..._~~U-Allaı~'--ıuU.ıalı:IWıL....Qr!ı'.!...~:~::.::=-:~_;,__:,;.1an.ecıı:Kl:l:l!..•~..._~....!~~B~u~nun:::~o:'·TW:':"ne:_:g:eç:m=e=k~, ~b=u~h=atta==~~~l=ig=~:n~tr~amv===":Y=lar:.:d:a~~~d:a~~::k~§:en:l~e:ne:ce1c~~v:e~gu~"~z:el~le~ıec::e~k~ti·~~~~-· ~~~~~~......:...J.J 
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Litvinof Çekosıovakyaya gidecek 
~,... • 2 Sabah Gazeteıerııı 

R a ya ile Yug s- ~K-UR--~-:-~-!:'-m-~ .. rK-':-r-~-in-R.:o· 
ı 

11UJ gezisinden bahsediyor ve bu gezi. 8 VY8Dlll P8 IŞmaSI nin sebebinin iki ta1ımınde toplandı -Y ğını söylüyor ve diyor kl: 

absburglara karşı koymak, Svyetlerle 
kaynaşmak ve Arnanvdlukla Bulgarlstanı 

balkan aodlaşmasına almak 
Y.ımanistanda çıkan Katimerini zıhyor. Buna rağmen, bütün Bal

gazetesi Paris muhabiri, Roman • kanlılan içine alan bir andla9ma 
ya Kralı ile Yugoslav Kral Naibi- ümidi kırılmamıştır. 
nin son defald konuşmalarının si- • "' :t-

yasal olup olmadığı meselesini Prag, 16 (Özel) - Çek gazete· 
gözden geçirerek birtakım şayia- leri Küçük Anla~manın 15 Ağus· 
ları kaydediyor· Bu yazıda deni • tosta Belgrad' da toplanacağını 
yor ki: yazmaktadırlar. Yugoslavya Baı· 

Habsburgların Avusturyaya bakam M. Stoyadinoviç timdiden 
dönmek tehlikesi, Romanya ile Küçük Anla9maya i9tirlk eden 
Yugoslavyayı Orta Avrupa iıle • devletlerin Dış Bakanlarını bu 
rinde birleştiriyor ve Sovyet Rus- toplantıdan haberdar etmİ§tİ1'. 
yaya yakınlaştırıyormuş. iki clev- Litvinof Çekosıo
let reisi bilhassa bu noktaya temas vakyaya gidecek 
etmi§ler. Rusyaya yaklaşmayı bil- Prag, 16 (Özel) _Çekoslovak 
hassa te§vik eden Romanya imi9. 

Diğer taraftan Alman gazetele-
rine haber verildiğine göre, Titü
lesko Balkan andlaşmasını geniş
letmek için' zemin hazırlıyormuş. 
Arnavutluğun andlaşmaya girme
ğe çok yanaştığı, fakat Bulgaris -
tanm emellerinde ısrar ettiği ya • 

Hükumeti Sovyetlerin 019 itleri 

Komiseri Litvinofu Pragı ziyarete 
davet etmi§tir. Çekoslovakyanın 

Moskova Elçisi Pavlu tarafından 
yapılan bu .ch.vet Litvinof tarafın-

dan kabul ecJ.ilmiştir. Bu ziyaret 
yakında yapdacaktır. 

Rauf Manyasi f Kıthk olmıyacak 
I"'iman işi hakkında 

söyledlklerl 
Liman İ§leri genel direktörlü -

ğü yeni bir çalışma programı ha

zırlamıştır. Buna göre, direktör
lüğün muhtelif servislerinde ma -

liyet fiyatları azami ucuzlatıla • 

ca.k, dahili teşkilat çok ran~ıman 
verebilecek bir duruma getirile • 

1~. 11uli t O 'f 
ceKur. 

Bunu tarım (zıraat) 
genel direktörü 

sHylUyor 
Ankara, 15 - Ekin vaziyetini 

tetkik etmek üzere Tarım (Zira· 
at) direktörü Aibidinle beraber 
yaptığı ıeyahatten dönen Tarım 
müsteşarı Atıf demiıtir ki: 

- Ankara, Eskitehir ve Bursa. 
1ıavaiisindeki ekin vaziyetini tet-

lkinci olarak müesseseye aid kik ettim. Mahsul vaziyetinin nor· 
mal bir halde olduğunu memnu • 

hizmetlerin çabuk görülmesi ko· 
laylaştmlması imkanları araştı • 

tırmış, İcab eden tedbirler alın • 
mııtrr. 

niyetle gördüm. Bu ıuretle mem • 
leket içinde bir kıtlık olmıyacağı 

hakkındaki tahminlerimizin isa • 
beti bir defa daha kuvvetlenmit 

Yeni direktör Rauf Manyaıi oldu.,,,, 
Clemiştir ki: 

- l.tanhul limanmm ihtiyaç • 
]arı hakkındaki tetkiklerimize 

devam ediyoruz. Yeni liman ta· 

rifesi eskisine ve bir kaç yıl evve
lisine nazaran hayli ucuzlamıştrr. 

-0--

Kuraklıktan sonra 
yağmurlar ekine 

zarar veriyor 
Tekirdağ, 14 - Son günlerde 

yağan fazla yağmurlar, henüz o. 

rağa başlamamış köylüleri endiıe

ye dü§Ür.;tektedir. 
Bir müddet önce bir af et halin

de düşen doludan Tosunlar, Ka • 

raveli, Gazoğlu köylerinde toprak 

ürünleri zarar görmüttür. Birçok 
yerlerde üzüm mahsulü harap ol· 

-0-

c·aıaı Bayar 
Sovyet dostlarımız

dan kredi ile makine 
alacak 

Bay Atıf yeni mahsul çıktıktan 
sonra fiyatların düıeceğini ve 
ekmeğin uvcuzlaY.acağını da ila· 
ve etmittir. 

--0--

Denizde boğulanlar 
Dün sabah Çengelköyünde bir 

çobanın yüzme bilmediği için bo· 
ğulduğunu yazmıştık. Dün öğle • 

den sonra gene bir adam bu yüz • 
de nboğulmuştur. 

Burgazadaaında doktor Mede • 
ninin aanataryomunda hademe 

Ihsan arkadaşlarından Hasan ve 
llyaala. birlikte hastahane önünde 

denize girmiıtir. Ihsan denizde 
fazla. açılmış, arkada9larmm ihta· 
nnı dinlememiştir. Bir müddet 
sonra ihsanın kuvveti kesilmi§, 
feryada başlamııtır. Arkada~ları 
yetişinciye kadar Ihsan denize 
mukavemet edememiş, boğulmuş· 
tur. 

ihsanın cesedi belediye dokto • 
ru tarafından muayene edildik • 
ten sonra gömülmesine izin veril· 
miştir. Bununla beraber ıon bir 
ay zarfında denizde boğulanlar 

Ankaradan bildirildiğine göre beşi bulmuştur. 

Sovyet Rusyada gezide bulunan -o-
Celal Bayar, orada memleketine- 68 kişi toprak altında 
lektrikleşmeai işi için gene kredi Tokio, 15 - Tavaga kömür o· 
usulü ile makineler almak iıi için caklarmda bir grizu patlaması yü-

uğratacaktır. züııden 63 iıçi toprak altında gö· 
Busünlerde Celll Bayarla Sov· mülü kalmıştır. Kurtarılacaklan 

1et hük6met adanılan arasında §Üphelidir. işçilerden 3 kişi o an
yapdacak konu!malar bu iti daha da ölmüf, 6 kiti de ağır y~ralan -
açrk olarak orta.ya. koyacaktır. IDI!br. 

/ta/,ya Babeı i.finde Jnglltere Ue 
karşılaştı. Ul~lar Kurumunda konu
şurlarken .kimlere dayanabUeceğini 
anlamak iatemektedir. KondUiale ko • 
1Ul§ma sebeplerinden biri budur. Blr 
ba..1ka ihtimale göre de /tal,gff. Yur.a. 
nistan yönünden Balkan antantına el 
uzatmaktadır. 

ZA,VAN - "Tarihte hangi devri 
değiştirdiniz,, diye Bulgarların kü8 • 
tahça iBteklerin6 ve sözlerine cevap 
veriyor. Tarihteki mevkileri bir koyun 
ve domuz çobanlığuıdan bQfka bir feY 

olmıyan senelerce Blzansl;ların bir 
ırgadı, bir uiri gibi YQfOlnlf bulunan 
Bulgarların tarihte Avrupal1tarın bi • 
le kabul edip tarihlerine geçirdikleri 
devir başlangıçlarını ve ıonlarını 
Türklerin yaptığını söylemekte ve 
Bulgarların Türklerin tarUıte ka:an • 
dıkları başdöndürücü zaferlerden bir 
tekine eı bir örnek gösterip göstere • 
miyeceklerini ıormaktadır. 

ClJ/ffBURIYET - Ywuu Nadi, ln
hlsarlarınuı yerli mallar sergisinde 
başlıklı bir yamında inhiaar madde • 
lerimizin rekldma ihtiyaçlarından 
bahsederek bunların yerli mallcır ser
gisinde yer bulmasım büyük blr önem 
le kar§ılanıaktadır. Her devletin tü. 
tün gibi içki gibi inhiaar maddelerine 
rekldrn parası olarak büyük bir ra • 
kam ayırdığını onun ıürüme fay .. 
dası bulurr.Juğunu söylemektedir. 

TAN - Ali Naci Karacan 1,700/)00 
lirayı ne yapal,ım? btlflıklı yazısında 
Tramvay Şirketinden alınan bu pa • 
ramn gene şehre, şehrin güzelliğine 
sarf edilmesi ltinmgeldiğlnl Uerı tcür
mektedlr. Kurun gazete8inin bu mel7• 
zu üzerindeki anketine cevap olan bu 
yazının sonunda diyor ki: 

Planla sarf edllen bir milyon lira • 
nın, plônsı: sarf edUen yüı mUyon li
radan bir milyar defa daha güMl eser 
yaratabileceğini iabat için elimize bir 
fırsat geçmiştir, aman ~ırmıgalı~ 

lii~eıi~TI) 
Halbi denize düştü 

Galata rıhtımına bağlı ltalyan 
bandıralı Viyana vapuru transit 
yolcularından Davut Yakub 
Halebi nhtımda dolqırken ayağı 
kayarak denize dütmüf, kurtarıl • 
mıştır. 

Dumanlar 
çıkıyordu 

Bu sabah altıda lıtiklll cadde • 
desinde Kanonika apartımanı içe· 
risinde bulunan Haçapulo mah • 
dumlanna aid ardiyeden fazla 
duman çıktığı görülmilf, kapı la· 
rılarak içeri girilimıtir. içeride 
dondurma soğutmaya mahsus mo
törün kontak yaptığı ve makine 
üzerindeki yağların yanmasından 
duman çıktığı görülmüttür. lt
f aiye gelmeden yangının önünü 
alınmı,tır. 
Tramvaydan 
düştü 

Arnavutköyünde oturan Bayan 
Faika dün Harbiye • Fatih tram• 
vayından dü~müf, bacağından ya· 

ralanmışhr. 
50 lira çalındı 

Gazlıçeımede oturak amele 
Muradın odasına hırsız girmif, 
yatak altında bulunan elli lirası • 
nı çalmı§tır. , 
Kanca ile 

Deri amelesinden Davidle Köp· 
rülü handa hamal Ahmed kavga 
etmiJlerdir. Ahmed kanca ile Da· 
vidi başından yaralamıf, yakalan• 
mıştır. 

Koıtukcuıar 
arasında 

Fatihte Malta çarııımda kol • 
tukçu Zekeriya ile koltukçu Baba· 
eddin araımda kavga sıkını!, Ba· 
haeddin Zekeriyayı tehdid ettiği 
için >:Wlanmıttır. - --·' 

ıG Tnr.1:.a;z - 1::.::; 

Yunanistanda 

Cumhuriyetça rle 
kralcıla 

boğazboğaza geldi 
20 Yarah var 

Atina, 15 - Patraadan gelen 
haberlere göre Cümhuriyetçilerin 
yaptı&ı bir nümayife kralcı· 
lar da mukabele etmek istemitler, 
bu sebepten dolayı iki parti ara· 
ıında bir kavga çıkmıf, iki ta.raf • 
tan yirmi ki!i kadar yaralanmış • 
tır. 

Diğer taraftan da kralcılar, ka· 
bine de bulunan Cümhuriyetçi 
nazırların i~tif a etmeleri için ça· 
htmaktadırlar. 

Patras, ve Gümülcüne halla, 
cümhuriyetçi aa.ylavlara telgraf • 
lar çekmiıler, ve kendileriyle be· 
raber olduklarını bildirmişlerdir . 

Beraat 
Atina 16 - Patrasta kraliyetçi • 

Jerle cümhuriyetçiler arasındaki mü • 
sademe neticesinde yakalanan cüm 
hllriyetçller, muhakeme edilmiş bera • 
at etmitlerdir. 

Ordu genoloya 
lştirAk etmiyecek 

tAina, 15 - Ba9bakan Çalda • 
riı gazetecilere, bazı gazetelerin 
iki tanfı kızı9tmnak için yazdığı 
yazılardan dolayı müteessir oldu· 
ğunu IÖylemi§tir. 

Bunun devam ettiii takdi.rde 

~---

tedbirler alacağını da ilave etmir' 
tir. 

Birinci ordu kumandam Pana• 
yotakia de rejim İ§İ etrafında ıu 

ıözleri ıöylenıi!tir: 
.,_ Rejim meselesinin memle • 

ketin timdiki vaziyetinde ortaya 
çıkarılması doğru değildir. Fakat 
mademki bir defa geneloya (re• 
yiama) karar verilmittir. Rejinı 
işi, ancak milletin reyi ile halledi .. 
lecektir.,, 

Ordunun geneloya müdahale 
edeceği hakkmdak! haberleri ge • 
neral Panayotakis de tekzib et '" ... 
mi§tir. 

Kondilis'in 
gezisi 

Belgrad, 16 - Beld'de Prens Pollt 
görüştükten sonra, General 'fü'>ndili~ 
gazetelere demiştir ki : 

''Yngoslavyaya ziyaretimin husust 
hiçbir ülküsü yoktur. Sadece Yuıot
lav dostlarınıızla temas etmeğe gel .. 
dimon 

Bununla. beraber, Yunanistands. 
krallığın yeni den kurulması meselesi 
hakkında göriiştükleri zannolunuyor• 

15 ikfnciteşrinde yapılacak olan g~ 
neloy eneral Kondilis tarafında• 
tertip ve idare edile ektir. 

Ve arkadaşı idama mahki\m 
tzmir ağır ceza mahkemesi bir 

vahtet, ıoygunculuk ve qkıyahk 
muhıLkemesini sona erdirmit, ne
ticede iki kitiyi idama, ve ~irini 
de yqmm küçük olması dolayııi· 
le 20 yıl ağır hapse mahkum et • 
mittir .• 
Oıman pehlivan ve Battal iı • 

minde olan idam mahkiimlan, 
diğer ıuçlu Ahmedle birlikte 
1929 ıenesindenberi muhtelif 

vah§İyane cinayetler ve aoygun •, 
culuk suçlan İ§lemitlerdir. Bat • 

tal ayni zamanda bunları ele ve • 

ren diğer Oımanı adliye 

hanesinde biçaklayarak 
nezaret• 
··1d·· 1 
o ur• 

müıtü. 1 
Battal timdiki halde hapishane ~ 

haıtahanesinde hula olarak yat• 

makta ve verem olduiu söylen • 
mektedir. 

Hak yerlerinde: 
-

Kunduracı bı~ağı 
ile yaralanan kız 

Hamalbatı caddesinde Paratke 
vi isminde bir genç kızın yüzünü 
kunduracı biçağı ile boydan bo • 
ya kesmekle suçlu Garpisin muha 
kemeaine bu sabah ikinci ceza 
hakyerinde batlandı. 

Paraıkevinin iddiasına göre, 
ıuçlu Garpia kız kardef İnin dos • 
tudur. Aralarında kavga olmakta 
dır. Bir salt ak§a.mı Para§kevi ab
lsı ile Çakmak sokağından geçer· 
!erken bir müddettenberi ablaıı 
ile ayrı bulunan Garpiı önlerine 
geçmiş ablasının üzerine atılmak 

istemittir. Paraşkevi Garpiıi Ön• 
leyince Garpis lauıduraeı hı • 
çağmı kızın aol tarafına vurmuf, 
yüzünü boydan boya kesmiş, iki 
yerinden de yaralanıqtır. 

Bunun üzerine kız feryat et • 
ınif, suçlu hemen ka.çın19tır. 

Bu sabahki muhakemede yüzü· 
nün izli yerini tapkuını yana eğe 
rek kapayan bayan Paraşke~i ha· 
şmdan geçeni anlattı. 

' Zabıta taba.betinin raP.Orlan o-

kundu. Bunda Paraıkevinin yar&" 
sının bir ayda geçeceği ve hayatı 
müddetince silinmiyecek derece " 
de ve yüzünü çirkinleştirecek de"' 
recede iz bırakacağı yazılıyordu. 

Garpis böyle bir vaka ile alaka'" 
aı olmadığını söyledi. Muhakeme 
tahkikatı yapan zabıta memurları 
ile vakayı görenlerin çağmlmnıı 
için 17 eylüle bırakıldı. 

Almanyada Yahudi 
aleyhtarlığı 

Berlin, 16 - Bütün Almanyada Y•• 
hudi düşmanlığı gene çok artmıştıt• 
Dün akşam Berlinin en işlek bir cad ~ 
desinde bir polisle bir Yahudi arasın
da çıkan ha.dise üzerine halk nünıa • 
yişler yapmış birçok Yahudi dükkfJI'° 
larını kırmrştır. 

-0-

Bir maden facıası 
Dortmond, 16 - Adolf Fon Hal1~~ 

man madeninde 74S metre deri.oliğitt -
dt' bir p'.ltlama olmuş, 10 kişi i•JınÜ# 
Z1 kişi yaralanmıştır. · 
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RARER - AkSAm l'o,;tıun il! 
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Dünva güzelinin 
peşinde ••• 

No: 
~ 

Nakledenı •••--••mi Hatıce Süreyl}a ım• 
-"Ferruhname adlı eski Farisi 
tarih romanından allnmıştır.-

...___ N H "Aman etme, şehzadem ı Bir 

.....__ Yaıan~-KADiRCAN KAFLJ 
0

• 

/ 

resme bakınc~ insan böyle aşık 

Dönüp baktılar.. . .I span,qollar • ... o~~~~~~n::ıer~~~~!e.~.:. ~~~i:t~~k~i~:· 
't- J ı•m Jat ıçın aelıqorlardı. kapıoı önünde tam Uç ırün üç, .. , ~ek" Hüma Sultanı ıözle • r ernanuoqa u~ ~ . ce yatmııım... rI111le aörmek, onunla evlenmek. 

• l t d kad t ileri "Herkeı halime acıyordu. tir!. diyordu 
- Cehenenıe kadar ıitaen •• 

lliıı ardını bırakın11acatnn .•• 
Dl1orclu. 
F ernando en t0nunda hiç ol· 

ı.ıaaaa kendi canını kurtarmak il· 
IQldiyle, MTdlli ı•nç kııı clUtm•· 
llrıun eline bırakmı9b. 

Şi111dl ean korkuıuyla kıyıya 
dotru çdıın ılb yüserken: 

- Ke9ld onu daha IDCe bırak • 
&&Jchm. Daha IJial, &ldüreJdlm. 
Şinıcli böyle yan yarıya kapan• 
luaılnı1t bir halde olmaadnn. 

Diye clütUnUyordu. 

-IO
KOCA VELi · ·• 

HU.men Reiıin leventleri P:lı · 
••rın ardına sinmlflerdi. Denız
de reiıleri1I• Fernandonun ve Sı
rıfc Ahmedin kavıalarııı• heyecan. 
1• ae7redi1or1&filı. 

Fernandonun denize atladıiını, 
liuımenin kayıia girdiiini görün
e. içlerinden biri: 
~asasın !... 

'ifiaykırcb. 
Sr:-ıtr Ahmedln de onun ardma 

diittütunu g6rmUttll. Hemen 11&-•e M.o.• .. "".: 
- Yolunu keaelim !.. 
Ç•lrların ardından f ırlam&k i· 

~ha Uarı19 abldı· Fakat onların en 
buJ'UIU olan Koca Veli arkadaıı-
111ll &hını avuçlıyaralu 
. - Sua ! ... Çenen tutulıun ! ... Bl

a111a burada oldutumusu duJ111a· 
-.Jır ... 

Dedi. Hem de kolundan tutarak 
·~Çekti: 
. - MeJdana çıkma!... Glnn• 

•ııı ... 

Dilerleri ona hak verdiler 1 

. - EveL •. Zaten ayalnnıaa ıe· 
lı1or. 

- kucatımın diifecek... • • 
- Bir Wl'Uft& tunun kelleaını 

Uç1lrllran mı? 

1 
- Salon ha r. .. Ba7lelerinin hat

&rtıu keamelde eline ne ıeçer? 
- Halbuki Piyale Beye ,atür· 

diilüınüa zaman bi• en atalı bir 
ıc .. , akçe verir. 

- Piyale Beyin lafı mı olur bu· 
tada ... O Hu.men Reisin esiridir. 
lt.eia onu Kızıl Kadırıanın arandi 
d" 11'elhıe asacak.·. 

F •rııando kıyıya yaldatıyordu. 
Onun lıpanyollann ve ltalyan-

1ttrıı hemen hemen hepıl sibl ıı· 
Jtıh ıeUnee kaçmakta pek ueta 
oldqlu 18rilltiyord11. 

kı,.Ja yalan olan çalılarla de
llfa •raaında yirmi otus adım ka· 
dtr bir yol vardı. Lnentlerin bu 
le.et-.. Jolu bir •nlyede alacaktan 
tU,heaiadi. Bunun için hiç biri 
J:' "1aando,u bir &D CSnce kartda· 
~ için acele etmiyorlardı. 

Bu •ırada batı tarafındaki t-. 
......... il atalı llOll hızla ıelea bir 
~ 111111111 mi ... ı...ıai duydular. 

l>ea1p Wdılar. 
- l1pan7ollarf... Fernaaclop 

- Tam dolnaı kiti··· ~un ~·n: 0 
ua a ım a • "-Bizim sultanın ettili nedir? Etme •• Eyl~e 

- Hepıi de ath ve zırhh ı... • ne s0 ' ~: 'b. ,_ ... n Her sokağa çıkıp nikabını açııın· Pua etmiyord~· 
ı . Ilı Lı'r tanetlni av- - en ue onun ıı ı yapaca .. ı . • . . b. il b .• 

- JI ya... u A l d ? da senın ııbı ırçok zava ryı u Müaahipleri kat'iyen .az reçl • 
lam_ ... İ"İft beklerken dolnazu da· na ın mı h 1 i t y k d 1·1 ., l 1 d aa s- Elbe l ltu a e u ra ır... azı e ı mı •.. ,, rem yor ar ı. 
ha a7alım11& ıeliror... - t ..• Pek kolay bir 1 ... diyorlardı. Nihayet, dedikodu, d&ne dola• 

- Kı,..tiaibı &91lı1or... Çocuk oyuncalı... - Sokağa bir daha ne vakit çı· f&, babaaınm kulajma da ıltti .. 
- Fakat bla aDC&k bet ldtiyiz. - O kadar defli ... Eter bece· kar? • diye sordum. Şah, bütün vilzeraıını topladı • 
- Sırık Ahmetle beraber alb remez de elden kaçırırtan Fer- - Eskiden daıha sık çıkardı. Oiluna nasihat etti.. 

olu,orua. nandonun imdadına yetlıir Ye onu Fakat ıimdi, ıah babası nasihat - GözUmün nunı .• Beni nere • 
- Onlar hem atlı, hem de zırh· kurtarırlar. etmiı. Seyreklettirdi. Ancak yor· lere bırakıp ıidiyoraun? Biraz 

Jı .•• Üstelik mızrakları da var... - O da doğru... . tudan yortuya çıkıyor. sabret .. Hümayun Şaha name ya• 
_ B•ndan ne çıkar? Bizde de Koca Velinin kendisi de yirmi. - Bir daha Y,ortu ne zaman? zayım •. Adamlar aöndereyim .. 

biç olmazaa bir tane ok var. Dün- otuz adım ileriye geçti. Sadağın- Dayanamıyacağım kadar uzak Pek pahalı, kıymetlar hediyeler 
ya U.tümUse yUrüıe ıu F ernando dan bir ok çıkardı. Yayına koydu bir tarih söylediler. takdim edeyim, yalvara1rm.. Kı· 
denilen ufurıu• herifi kaçırma. ve bekledi. - Peki, timdi ne yapacafım? zmı sana verir. Senden iJiıini mi 
malıyız dotrusu ... Dikkat... Fer- lspanyol ıabiti V~rmant .. , Mad Bana ıu öfildü verdller: bulacak?. Eier iyillkle vermezae, 
nandoyu haklamak için yalnız bir rit ıarayında büyük bir deieri ~ - Bütün reHMDlar, Sultan Hü· seferbrlik ilan ederim, ukerimi 
kit yeter ... Oç kiti, ıelen lıpanyol lan Marki di Saiernoyu kurtanr· nın resmini yapmağa uğr&flDıt • aevkederim .• Paytahtını muhaaara 
ları kartılarıı. Sen, Pire Musta· sa kendisinin az zamanda büyük lar, lakin hiçbiri muvaffak olama· ederek kendisini de, kızmı da e
faJ ça__buk kaleye kof, Piyale Beye adam olacafını umuyordu. Bu- mııtır. Ancak bu ıehirde öyle bir sir alırım .. Aldıktan aonra aana 
İspanyol karakollarının lfoycla bi- nun için de Don Garsiyaya aon ressam vardır ki, onun tıpkısmı veririm ... 
zimle çarpııtıklannı, bü.yük ordu· raporu gönderdikten sonra hemen resmeder. Kendisine git, bir bat· Bu teselliyle, otlanı biraz ya • 
nun da onun ardından ıelmek ü- bu ite iirmek İçin can atDUfb. vur bakalım. tııtırdı .. 
zere olduğunu haber ver... Ayni dütünceyi yanındaki aıker· "Bu nasihati dinledim. Ticaret Bunun üzerine Şah, Hüma:run 

Bu emri veren Koca Velinin lere de açmıf, onları da heveılen- makaadile yanımda taııdıfım bin Şaha nameler yazdı .• Gayet cer • 
ablak yüzünde bir fırtınanın yak- dimıiıti. altını ressama verdim. Ona bir re· bezeli, diline kuvvetli bjT .11 &~ftg\h:;," 
Jiibliif4',,..... ' ~-----.. O diP~a_,aüzeli • yardı. Ona nameyi verdi .. Mai: ..... 
yordu. Fakat y.man kapta ar falan )'oktu. nln f811ni çlsdlrclfm. yetine de •ır heyet icattı Ye yola 
nasıl durıun Ye u111yan bir de· Gemiler kıyıya yaklqıncrya "Akıl ve malımı Hilmayun Şa- çıkardı ... 
nizden hotlanmazlaraa o da l&Vl.f· kadar o çoktan kıyıya inmit olur, hın ıehrinde bırakarak yola çık • Zavallı Alemıah ıehzade, me
ıız ıeçen günlere acırdı· Şimdi bir abnı Fernandoya verirdi. Kendisi bm. lıte, serseri seri dolaııyorum. rak ve heyecan i;inde cevabın 
yandan da seviniyordu. ele diler askerlerinden birisinin a. Daha doiruıu memleketime yaya gelmesini bekliyordu. 

Bu sevinç yalnız ıu dokuz Is· bnı alır, yaya kalan aıker, batlca- aitmeie uğraııyorum. Orada nem O, bekleye dursun, ıene biz 
t ·•rec• ıının terkiıine binerdi. var, nem yoksa hepsini aataca • tüccarzadenin macerasına devam panyolu birer vuruf a yere ..... 

ti için delildi. Kalede biten ıa- Kızıl Kadırıa yanaııncıya, ya· iım. Parası ile ıeri dönerek HU • edelim ...• 
Yatın timdi oraya yardıma ıelen hut Salernodan batka Türk asker- ma Sultanın yolunu bekliyecelim. Derviı kılığına ıirmit itık tüc
lıpanyol ordusu1la yeniden baıh- leri yetiıinciye kadar onlar çok- &kalım, kendimi ona güzel ıös· car, Alemıahtan aynlınca, bir de-

tan uzaklaımıı olacaklardı. terebilir miyim? iltifatına nail o· niz kenanna indi. Bir ıemi bulup yacaiı içindi. labitir miyim? 1 k · 
bu b • vuç lspanyo- Koca Veli ağacı siper almıı, mem e etıne ıitmek için içine ıir-

Çünkü o, ıra Bu sözler üzerine Alemıah teh· d' 
)un ardında büyük bir ordunun lspanyol atlılarının aittikçe yak- zade: ı. 
bulundu~·na ıüpJıe etmiyordu.· laıtıklarını ıörüyordu. Dokuz ıün aitti. Fakat bir ıün 

... kı - Şimdi o resim senin üzerin· bı"le l"I rt w___,_ d 
Eler böyle olmuaydı, yıya ııt· lıte... En batta bir zabit ıeli- ' e a em 0 uına çı .. n.: o-

l il de mi? • diye ıordu. l••mad k d K t'' t:ı..... _ ı.1 ... n Türk kır arıcı e yordu· _,. ı, onutma ı. a ıyen ye-
aar 7- -w- F - Tabii üzerimdedir. Onu bir y· • d' 
Klzır Kadırıaya ratmen ernan· Bu, Vermantes idi. ıp ıçme 1• • 

·ı . t 1 an yanımdan uzaldaıtıramam. 
doyu kurtarmak Usere ı erıye a ı . Al bir abn üstünde, zırhlarını - Öyleyse bakaynn tuna ... 
mala ceaaret edemezlerdi. ıüneıin solgun ıtıldarında parla- - lıte, korktujum oluyor. Bak· 

Pire Mustafa bir tazı ıibl çalı- tarak, yalın kılıcı elinde sımsıkı y k d ba be 
k S ma... o aa, aen e na nzer· 

!ardan, çukurlardan atlıyara a· tutarak dörtnal ıeliyordu. ıin. 
lernoya doiru uıaklatb· Koca Veli yayını ıerdi. - Allah vermeıiıı. Niçin ben • 

Leventlerden biri F ernando · Ve bıraktı. ziyecekınitim? Gaıter diyorum. 
nun denilden çı~c:atı ye:el ~n. Ok, havada bir ıslık çalarak U· Derviı kılıklı yolcu, koynunda 
akı bulu ...... ak ır.ıD ıuz ennı akl b. • . 'I --Ll d 1 • i 1 D - 7 z aıtı. ın ıtına ı e aaa a ı ı re1111ı, eter 

dört açarak il1iye, ıeriye ridiyor. Dosdofnı lspanyol zabitinin de· isteme• çıkardı. Alemıah ıebza • 
du. k d • 1 b' mir batlıfına çarptı. deye ıöıterdi. Şehzade, bunu ıa-

K Veli iki ar a aı ıy e ır· Vermantea aaraıldı. rür ıörmeı, aklı bqından ıltti. 
"k ~~en &f&i1 inen lıpanyol- hl d kud Hemen ltık oluYerdi. h te teP-"' .. n ··d·· At f& an ı •e urmuı ribl 

lara dotru hızla ,. .. ru u: ileriye abldı. Artık, tacirin haıtalrlı a1nile 
- Onları elden ıeldiii kadar lspanyol zabiti iti anlamııtı. ona da ıira1et etmiıti. Boyuna 

.1 ____ .... kartrlayacajrz. Hüma aultanmclan bahtedl1orda. 
kıyıuan uaaa- O l .1 Kendisini çabuk toparladı. 

(Deuamı var) 
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ABONE ŞARTLARI 
1ır•ı.- ....., 

.. neu11 '~ kr. a?oo ICr. 
• avtı11 7ao .. 1490 
a •VI* .-oo .. " 
, •vt•ll tao .. = ·· 

iLAN TARiFESi .. 
Tl••Nt ıeanıarenın ••bre ta.eo 
9'eemt ııanıann tO kuru~.. -r. 

a __ ı'leride olacal1•· n aruan MUaahlpleri kencliılne pek çok 
D9P _,_, O 1 anı ... , Atını geri ,.evirmek istiyordu. h Soltl61" N.,,,,., Mıt1ır11. •• 

d -..,er.. Y e ..., · 7 nuihat ettiler .. ••Aman etme fe • H • 
bura an ıeç- Faka · di ••an l!!ııı••I u 8" • burada oldujumuzu t çevıreme • zadem, iDl&ll bir NllDe bakmca rııı m • 
lıyor. ~zıml __ 1.ıar. Böyle oldu· At, bu sırada Koca Veli ile ar· bö 1 a.-L ı ? d d'I •••"•I• "' fVAKm .. .,.._ 
aeamemıt o ac;aaa • d ·y e -w• o ur mu ,, e ı er.. 'lllll"'"ll::==:::=====•:mlllll, iu daha iyi .. · Hüaeyın, aendıuk~la a kadqlarının yirmiter obızar adım kir etmedi •• Onu av ferinden ala-

'Dkk t et, atın üatün e ı ere aralıkla beklediği yolu bırakmıı, rak ıeirre ıBtUrdiller Fakat Alem· 
dur ••• 1 a k B d i b Bu ar 1 k V 1 _.:ı k saldnmai• lüS11111 yo . ura an sa a aapmlf . a ı er· ph artık iman anıan ~ bir 

k kılıcı atın ayaklanna manteı atı tekrar denize doiru tabiat almııtı .. Kimseye ıolnalmU· 
:;; :llayıverlnce hayvan yıkı- çevirmeli becerebilmiı, dörtnal yordu. KCStelere kapanıyor, ya ağ. 
1 =•-tü' d-Ls ele c1Uf8r ... Hemen uzaklqmııtı. lıyor, yahut derin derin dütün • 
ır, u. n ... I' • k t d y 

il L-L'-nclan ıe ırıın... Koca Veli ızmıt •· ceye Yarıyor u. emedi, içtnedi, çu anır, DaJUU d 
_ Güsel... Hepsi de buradan Bir küfür aavur u. tonbahar yapralı gibi sarardı, 

1 h' biri elimden kurtula- Yaptıiı hesapta yanılmıflı o... toldu .. 

KUPON 
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ıeçte er, ıç Şimdi ne yapmalı? Kendiıine nasihat edenlere: 
ma~ Veli c1ıı- ~daıını • (Deuamı Nr) - Benim bir tek teaelll yolum .... _________ _. 



Kadınlara az bıyık 
Pek pek erkeğe 

benzemek istediniz 
mi, itte ıonu bu -
dur ... Behirenin bı -
yıklan çıktı... ve 

§İmdi bir Meıruti • 
yet delikanbsmınki 
gibi burulacak bir 
haldedir... Bu bi -
çimde ne sokağa 

çıkabiliyor, ne de 
evde arkadaşlarını 
görüyor. 

• • • 
Bunun bilmem a- . 

damakıllı kestirebil diniz mi? Be
hire bıyıklarını kesmeğe savaştı
ğı için erkeğe benzemiı oluyordu. 
Bugünkü erkeklerin bıyıkları var 
mı ya? .. Fakat kestikçe çıktı, kes
tikçe sertleşti ... Önce cımbızla al
mağa kalkmıştı. Sonra usturayı 
dayayınca, mübarek otlak kendi
ni gösteriverdi ... 

Behire böyle yandı ... Ve şimdi 
dediğim gibi, ltapıdan dışarı çıka
mıyor ... 

• • • 
Bazı genç kızlar ve kadınların 

üst dudağında hani şu ayva tüyü 
gibi bazı gölgeler görünür, esmer 
olanlarda bu tüylerin biraz rengi 
de koyulaşarak ağız kenarlarına 
doğru yerlerde birer küçük büküm 
teşkil ederler ... Behirenin de du -
daklarmı aüslemeğe ha.ılıyan bu 
tüyler sinirine dokunuyordu. Be • 
hire aten erkek gibdiir. Bir pan
talon ~iymediği kalıyor ... Meclis -
lerde istekli istekli konuşur ... ko
;:'ar. K~rkak arkadaşlarını gece e
vine 3ötürür... Kim bilir, gene 
ı...;.;..~-k.eider gibi bıyıkuz ol -
mak ihtiyacını duyduğu içindir ki, 
üc.ı dudağının tüylerine erkekler 
zih: uctura vurdu. Ve acısını çeki
yor. 

• >:: • 

Bıyıklı kadınlar eskidenberi 
vardır. Kimi bu bıyıklarını ağda 
ile söker, kimi makara tiresile du
daklar üzerinde bir nevi cambaz
lık yaparak bunları alır, gezer to
zardı... Fakat Behire, bıyıkları 
çıktı diye, ve onları kestiği için 
daha çok belirdiler diye, neden bu 
kadar üzülüyor bilmem ... Bıyıkla-

rın ne.i var? Hele 
onlan kestikten son 
ra erkeğe daha çok 
benzemiş olmuyor 
mu? Erkeğin, bil -
hassa genç erkekle
rin - yaıhların hiç 
istiyeceğini ıan- • • 
marn ya - en kız • 
dıkları şey sakaldır. 

Behire sevinmeli ki, 
sakalları çıkmadı ... 

Gene bazı kadınla -
rın, yüzünün ora -
sında burasında ba

zı yuvarlak benler ve onların üze
rinde püskül gibi tüyler belirir 
sarkar ... Demek bu benler sıkışıp 
yahut mümkün olduğu kadar bir 
araya gelip faliyetlerini birleştir
seler, kadınların da aşağı yukarı 
bir Tibetli papazınki kadar sakal
ları olacak. .. 

Sakal kravatın görünmesine en
geldir. Kulakların güzelliğini ka
par. insan seciyesini gösterdiği 

söylenen çene kıvrımının bütün 
manasını gizler. Ve bıyıklarla el 
ele verdiği vakit, sevinerek balık 
avına çıkan bir deniz kıyısı kafi
lesi gibi birini ötekinden ayırt e -
demezsiniz ... 

Bir bakıma ve hele Behire gibi 
herkesles beraber olmağa, eğlen· 
meğe, sevinçle yaşamağa düşkün 
bir insan gözü ile bakılacak olur
sa, Behirenin heline acımamak da 
elden gelmez ... F alrat bu ameliyat 
devam ede ede, yarın, kaşlarını 
almakta olan gnç kızların da baş
larındaki ıaç bitimi ile katlarının 
arası bir fundalık gibi kapkara 
birleşeceğini şimdiden söyliye • 
yim ... Tüyler, madem ki azarak 
çıkıyor ... ve insanların gayretleri 
de adeta tabiati yenmeğe çalış -
mak olduğuna göre, korkarım, 

Behire gibiler çoğalacak ve az -
dırılan tabiatin kendilerine vere
ceği şekle mahkum kalacaklar ... 

* .:. * 
Şu halde bıyıkları çıkan kadın-

lar ne yapsınlar? Aza kani olsun
lar ... 

Hikmet Münir 

650 buçuk saat havada 
kalan tayyareciler 

Tayyare ile havada hiç yere inmeksizin 653 aaat 30 dakika kalarak 
dünya nkot'Unu kıran Amerikalı Key karde§lerden bahsetmiştik iki 
pilot bu muvallakiyetlerinden ıon ra büyük bir ıöhret kazanmışlardır. 
Rainwle, tayyarecüeri 27 gün hava Ja kaldıktan •onra yere ini§leri 

mmında karı ve ~ocuklari le birlikte görüyor.unuz 
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ÇiNGENELER 
ARASINDA 
Hay~tttaın ~uaınmoş lhıa~ft~ü ~ftfr m~<e®ır~ 

...__ No 11 \'azan: Osman Cemal Kag~1s1z 
P.HI P&i) 

ikide bir ah çingeneler, vah 
çingeneler! diye gelip benim 
böyle başımı ağrıtma! 

Sulukulenin Kahyan Şi§boyun Hasan Üe Sulukuleli meıhur hanende 
11e ~engüerden Kara Fatma Üe kızı 

- Kulak uma! Onların bütün ı kat olsun. Yalnız sen darılma ve 
çalıp söyledikleri şeyler, hep bil- ikide bir ah çingeneler, vah çin • 
diğimiz şeylerdir. Hem onların geneler! diye gelip benim böyle 
çalıp söyledikleri şeyleri berikiler başımı ağrıtma! 

onlardan kat kat üstün, kat kat şa- _ Bir daha ağrıtmam ! Ancak 
tafatlı çalarlar. yarına.on dafa olarak benimle bir· 

- Yağma yok ... lstanbulun en likte Vidosa gelmen !artile !~-·~ 
meşhur zurnacısı Y akomi Vidos • s · d' b · d' 1 v· - en tım ı enı ın ersen ı· 

lu imiş... d f'lA b k d ak • osu ı an ıra a yarın şam 

- Bunu da kim öğrettı sana a b' k kad 1 d 11 H 
k 

ır aç ar aş o up san a a ey 
'rOCU ? b l' 'd l' I 

E 
.. w • r e ıye gı e un • 

- tem ogrettı. 
- Hay 0 Etemin boynu altında - Yapma da Vidosa gidelim! 

1 lıın~&nı yok, tiCn gidemem! a •. 
- Sonra O sküdarh zurnacı Bu iinkanı yok, ben gidemem 

Arap Mehmedin de dünyada eşi sözü üzerine bizim sinirli genç ar· 
yokmu§ ! kadaı tekrar somurttu ve bir iki 

- Bir kere Y akomi öleli iki yıl dakika kadar yanımda sessiz o -
ıaluyor. Arap Mehmede gelince; turduktan sonra gene hiç ses çı ..ı · 

0 da artık yaşlanmış, bitmiş gibi • karmadan hiddetle fırladı, gitti. 

dir. Zurnacı Arap Mehmet zurna
sını hala klasik çalar. Halbuki bu
gün Sulukulede, Ayvaıuarayda 

öyle zurnacılar vardır ki ... 
- Ha, bana Etem söylemişti. 

Sulukulede de çok meşhur bir Bil· 
yük İbo varmış ... 

- O da klasiktir. Onun da mo
dası geçmiştir. Bugün Sulukule • 
nin en iyi zurnacısı Şahin, Ayvan
sarayın en iyi zurnacısı Çakır E
mindir. 

- Peki, sen bunları nereden bi
liyorsun? 

- Ben bunları mektep arka -
daşlarımdan öğrendim! 

- Hangi mektep arkada§ların; 
dan? 

- Malum a, ben eskiden lğri -
kapı Merkez Rüştiyesinde oku • 
muştum. Burası Ayvansaraya ya
kın olduğu için benim hu mektep
te çalgıcı çocuklarından yedi se • 
kiz arkadaşım vardı ki bun1a~dan 
bir kısmı bugün hala piyasada a
lautrka çalgıcılığın en ileri gelen
lerindendir. içlerinde udi mi is • 
tersin, kemani mi, kanuni mi, ha
nende mi, klarnet mi? 

Madem ki öyledir, şunları 
bir akşam bir araya toplayıp da 
bizim evin bahçesinde dört başı 
bayındır bir alem yapsak! Hem 
bu bahane ile onlarla ahbap olur, 

1 ben onlardan yeni yazacağım e -
serler, besteler için birtakım mo -
tifler alır, sonra da onlara alaf -
ranga öğretirim! 

- Hay senin hayaline ben turp 
sıkayım! 

- Niçin hayal olsun? 
- Peki, hayal olmum da haki· 

Gidi, o gidişti. Ne ertesi günü, 
ne daha ertesi günü ve gece hiç 
görünmedi. Üçüncü gün Köprü • 
nün Boğaziçi i&kelesinin üstünde 
kendisile kartrlaştık. Koltuğunda 
keman kutusu vardı. Hızlı hızlı 
Buğaziçi iskelesinin merdivenleri
ne doğru gidiyordu. Uzaktan beni 
gördü, görmemezliğe geldi. Anla-

dım, kızgınlığı daha geçmemi§ti. 
Yanımdan suratla geçerken sesle· 
necek oldum. Ancak tabiatini bil
diğim için hundan caydım. Çünkü 
bizim genç, tabiat manzaraları İ· 
le musikiyi pek seven, sanatkar 
ruhlu arkadaı, çok sinirli bir 
gençti. Belki de benim kendisine 
seslenmem ile Köprünün ortasın
da herkeae karşı bar bar bağıra • 
rak koskoca bir pot kırar, hem 
kendini, hem beni Of'-cıkta maı • 
kara eder, bırakırdı. 

Koltuğunda kemanla Boğaziçi 

iskelesine inişinden belli idi ki za· 
valh bugün de Büyükdereye gidi
yor; bize avaz aydınlık, çok dur. 
gun gecede ilk olarak bir Çingene 
ninnisi dinleten çocukla dul kadı
nı aramağa ko§uyordu ! 

:(. :(. :ç. 

Ben, o gün öğleden sonra Ba -
kırköyündeki akrabalarıma git -
mİftİm. Akşam üstü Bakırköyün
den eve tek atlı bir briçka ile dö • 
nüyordum. Ben Bakırköyünden 
çıktığım zaman zaten çok bulutlu 
olan hava kireç ocaklarına yak • 
laştığnnız vakit büabütün karar -
mıf, biraz önce uzaktan çakan ha· 
fif şimşekler şimdi gözlerimizi ka
maıhrmağa ve biraz önce derin • 
lerden tatlı tatlı gelen gök gürül • 

tüleri timdi tepemizde gümbür • 
demeğe başlamıştı. Ben, arabacı• 
ya: 

- Çal kırbacı biraz, yol ala • 
1 hm! 

Dedikçe o gülümsiyerek: 

- Aldırma, diyordu, yaz yağ • 
murudur, geçer. Hem şeker deği · 
liz ya eriyeceğiz! 

Evet, şeker, tuz filan değildik; 
gel gelelim boşanacak yağmur da 
öyle pek kıvır zıvır yaz yağmurla• 
rına 'benzemiyordu. Haznedar 
çiftliğinin oraya yaklaıınca eli 
gözlüm birden şarladı. Hem öyle 
bir şarlayıf ki birkaç dakika için• 
de yamaçlardaki daracık hendek• 
ler birer çağlıyana döndü. Artık 
beygir de, arabacı da, ben de sır
sıklam kesilmiştik. Biraz ilerideki 
Haznedar çiftliğine aığınmaktaJ1 

ha!ka çare yoktu. Demin bana: 
- Şeker değiliz ya eriyeceğiz! 
Diyen arabacı artık beygiri ça" 

la kamçı sürüyor; genç, dinç hay• 
VNl da arabayı alabildiğine kot " 
turuyordu. Biz t m Haznedara 
bükülürken yağmurun hızından 
önünü çok iyi göremiyen hayva " 
nın 'ayağı bir taıa takıldı ve takıl-
maaile birlikte zavallı hayvan o" 
rayo. kapakl1ln.dw, 

Şimdi dunnnumuz çok güçleı • 
mişti. Hayvan o bardaktan boşa• 
nan yağmurun altında o kadar ça" 
baladığı halde kapaklandığı yer-

den bir türlü kalkamıyor; aşağıya 
atlıyan arabacı, boyama fesinden 
akan viıneçürüğü renkli sularla 

yüzü gözü pancar turfuıuna batı
rılmış gibi yerde debelenen hay .. 
vancığın kayışlarını sökmeğe ça "' 
lışıyordu. Şimşekler, gök gürültü" 
leri tam tepemizde gittikçe artı " 
yor, önce sicim gibi başlıyan yağ
mur gittikçe çamaşır ipi kalınlığı
nı alıyordu. 

Vakıa çiftlik binası ile kahve 
olduğumuz yere ancak iki üç da
kikalık bir yerdi; gel gelelim o 
kadar hızlı bir yağmurun altınde. 
arabacı ile beygiri o halde bıra
kıp oraya doğru koşmayı bir tür-

lü kendime yediremiyordum. Bir
den nasıl oldu bilmem, yerde iki 
dizüstü kapaklanmış olan hayvan 
kalksın diye sahibinin sırtına in • 
dirdiği birkaç şiddetli kamçı üze· 

rine olanca canını dişine taktı, a· 
cı acı kitneyip kudurmuş gibi ol .. 
duğu yerden fırladı ve fırlar fır " 
lamaz da arabacmı~ elinden diz " 
ginleri kurtarıp Vidos köyü ile 
Davutpaşa kışlası arasındaki borrı 

boş tarlalara doğru alabildiğine 

arabayı sürüklemeğe başladı. A· 
man yarabbim, o ne dehşetli, o ne 

korkunç, o ne akla, hayale gelme.ı 
bir gidişti. Şimdi bile bu hal gö 11 

zümün önüne geldikçe tüylerinı 
hala diken diken oluyor. İçinde 

bulunduğum bu dört tekerlekli 
nesne sanki araba değil, beni bit 
kasırga hızı ile sürükleyen kor 11 

kunç bir ecel beşiği idi. Esasen 
bozuk olan yolda bizim bu k~dur
muşçasma gidişimiz her adı:nde. 
beygiri biraz daha ürkütüyor; 

(Devamı 11ar ), 
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lstanbu1daki40~0~0~b~e==rb~e=r~b=i=r 
noktada hep birleşiyor: 

H ©lft~cdl a b> ö rr · glY n 
tcaıtöO ö~tceırü~! 

Fakat bunun için hükOmetten 
karar bekliyorlar: 

Kamutaır açılıncaya kadar, vilayet idareten 
lçarar vererek bu işi halletsin 

Berberlik güzel san•atı~rdandır! - Berberlerin 
kazanç vergisi mesele~• _ - OndOIAsyon mAki· 
nelerine 20 bin lira varıldı • 

A d k 
.
1 

· akas ~ı. J Kamutay açılır açılmaz dileğimi ·}kederden, hiddetten aıtet püskürii-
r ıarası esı mı yen m :s . . ... . . . ktrtıları... briyantin ve kolonya 1 z~ yerine ge~.·~~l~ce.~ı t~mın ~dıl - yorl~r.. .. A .. 

kokula b
. 'b' . k ~ını~ Kı· dı. Bundan oturudur kı, hız bu Bır dükkana iki lira mukabıhn-

n ırı ırıne arı:s :s•• • • • • A . . .... f 
1 

l l b ... a1ar· işi olmuı gıbı telakkı edıyoru.z. de altı aylık ondüle yaptırmıtlar •• 
..... ası a ar a agrışm · . Berberlerin İstanbul ılbayın • Eve dönünce birde ne görsünler, 

- Servis ver .. dan (valisinden) şimdi bir dilek • o canım kıvrım kıvrım saçlar, hal
Ve leri var:. Kamutay açılıncaya Jr..a • laç pamuğu gibi dökülmüyor mu? 

dar bu tatili; idareten, diğer vi • Derhal orada zabıtlar tutuldu, 
layetlerde olduğu gibi, lıtanbulda dükkan tesbit edildi, makinenin 
da tatbik etsin mühürlenme.si için iş polise akset· 

Ankara, lzmir, Edime berberle· tirildi .••• 

-Kompres hazırla .. 
Bir berber salonundayız .. 

Berberler Cemiyeti ba~kanı lamail 
liakkı ile karşılıklı oturınu§, ko -
llU§Uyoruz •• Geçen gün, her zaman 
be~i tıraş eden bir berber kalfası 
hana şöyle derd yanmıştı: 

_ Hafta tatili işi bizim ~snaf 
arasında henüz halledilmedi. Pat
ronlar iki taraflı oldular. Bir kıs • 
ını pazar günü tatli yapmak isti. -
Yor. Bir kıaını pazar günü tatiline 
taraftar değil1er .. Ne oluyorsa bi -
zim gibi işçilere oluyor .. Bari her 
iki tarafı uzlaştıracak ortada bir 
Çare bulsalar ... 

Mesela, pazartesi günü öğleye 

kadar devam etmek üzere pazar 
lfünu öğleden sonra kapasak .. Bu 
Yİttni dört saat tatil hem bizim 
dinlenmemiz için lazım, hem de 
hir gün tatil yaparsak, ertesi günü 
i~ler çoğalır .. Patronlar fazla i§Çİ 
~Utnıağa mecbur olurlar. Ortadaki 
'!siz arkadaşlara da İ§ bulunur. 

Berberler Cemiyeti başkanı, 
İtçilerin bu dileklerini haklı bulu· 
Yor, Ve bana diyor ki: 

- Haftada bir gün tatil yapmak 
lizun .. Beyoğlu tarafındaki, piya-

ta Yerlerindeki büyük caddeler • . , 
deki dükkanlar resmi tatil günle • 
tinde kapamaya hazırdırlar. Fa -
kat mahalle içlerindeki küçük es -
llaf tatil gününde i§ yapabilecek· 
lerini düşünmek kendi tatiillerinin 

~azartesi ve ya sah günü olmas~nı 
ıstiyorlar. Fakat berberlerın 
~kseriyeti pazar günü tatil yapıl· 
ınası kararında.dırlar. Zaten kon
'ırede bu yolda karar verilmiı ve 
keyfiyet ilgili makamlara bildiril-
tniştir. 

Eğer kanun çıkmadan evvel bu 
teklif yapılmış olsaydı, teklifimiz 
ll'ıt,• l., l·a k:ıbul edilirdi. Maamafih. 

ri cemiyetlerinin verdiği ekseriyet 
kararı üzerine, pazar günü hep 
beraber kapatıyorlar. 

Bizim işçiler sabah yedide işba
şı ederler. Akşam dokuz buçuğa 
ve ona kada çalışırlar. 

Hatta saat on bire kadar açık 

berber bulursunuz .. Çalıtma, hep 
ayakta ve yorucudur .. 

Bu vaziyette, ....-_.,...........-~,.........,...., 

Cemiyet başkam ile yalnız kal • 
dık .• Ne yapacağını şaşmnıt bir 
haldeydi .. iki ellerini dizlerine vu· 
rarak söylenip duroyordu: 

- Gördün mü birader? Başı • 
mız bu makinelerle derde girdi •• 
Önüne gelen devamlı ondülasyon 
yapmağa başladı. Bilen bilmiyen, 
anlayan anlamayan .. Kalpakçılar • 

bu şartlar içinde 
çalııanlarm haf. 
tada yirmi dört 
saat dinlenme
leri mutlaka la· 
zımdır. Esnaf bu 
havasız yerlerde 
sıhhatini kaybe
diyor. Elimizde 
dört verem işçi 
var .. Küçük es· 
naf işin bu fena 
tarafını düşün· 
müyor. Mevcut 
san'atkarları ko- Zavallr berberler sabahtan akıama kadar her 
rumak lazım.,, gün iıba§ındadır. Bizim de bir tatil günümüz 

Biz konutur· olmalı, diyorlar. 

ken, dükkana iki 

1 

d b' k d 1 . 'k ki . . a ır şap acı vr ı. şıttı şap • 
bayan geldi. SaloAna g~rer gırmez kacıhğı bırakmış, altı aylık ondüle 
kızlardan biri telaşlı hır sesle~ makinesi imaline haşlamış. Demir

- Berberlerin reisi burada mı? ci, çilingir, hamamcı, tarakçı bu 
Diye sordu. Başı sargılarla sarı • yola döküldü .. Hal~m sıhhati ile 
'd' ı ·1 Hakkı ı'le kar~ıka.r•ı. oynüyorlar. İ§te mısalini gördük , 

lı ı ı. sınaı :r :r D h 1 .. . . a a bun ara gore, ne acı şikayet-
,.a gelırgelmez, başındakı sargıla· l alı'd I B .. 
J • •• • ere ! ı o uyorum.. u yuzden 
n çekti, atb. Bırde ne gore:ım ' son on bet günde aldığım tikayet 
saçları dökülmüş cascavlak hırka- mektuplan yirmiyi geçti •• 
fa.. Obür genç bayan şapkasını Belediyeye bir teklif yaptık : 
ıkardı .. Aman allahım, onun da Mevcud ondülasyon m.a.lcineleri 

ç ~J yer yer dökülmüş .. Kı-;hr, bir fen mütehassısı tarafından 
s:ı ~ arı d·ı l'd. muayene e ı me ı ır. Bundan son-

ra, belediye fen heyetinden ruhsat 
almadan dahilde makine yap • 
mağa müsaade olunmamalıdır ... 
Avrupadan getirilecek makine. 
ler, memleketten para çıkmaması 
için lüks eşya meyanına konul -
malıdır. 

Avrupadan getirelecek makine· 
ler de fen heyeti tarafından ince
lenmelidir. 

'• b d ··k k ·b· b b berter umumi bir :-'esmıni gördüjüni.iz. bu ber er u aın gı ı azı er · ' 
1tcırcır beklemeden halta tatili yap mağa bCJ§lamıılardır. Bunlar p::ızar 

Eğer makineler kalkmıyacak -
sa berberler mektebinde bunun 
için bedava bir kurs açacağız. Bu 
kursu bitirrniyenlerin hu makine • 
leri kullanmalarına müsaade e

dilmemelidir. 

aiinleri öğleden •onra dükkanlannı kapıyorlar. Fakat, rekabet dolayı-
ftyle her yerele böyle yapJamıyor. 

Şimdiye kadar ondülasyon ma
kineleri yüzünden memleketten 

Her sınıf halk plô.jlarda, kırlarda bir ha/talık yorgunluğun 
çıkarırken ..... 

acuını 

20.000 liradan fazla para ~~~· / oırdüli.syon ;yapamasınlar. Her 
- Berberler devamlı ondülas • kıannda yetitenlere ayrı ehli et • 

yonun kallanaıamı istiyorlar mı? name verilecektir. · Y 

- Patronların bir kısmı maki· - lttanbulda kaç betber var?. 
nelere taraftar; çünkü karlı İf.. - Dört bin. .... 
Fakat itÇiler istemiyorlar .• Çünkü Y ananızda otUTan takacı bir 
kalfalar bot kalıyor, iısizlik artı • 
yor, ücretler iniyor. 

"' ... 
-Tırq ücretlerini indirmeyi 

dütünmüyor muaunuz?. 
- Rekabet yüzünden ücretler 

kendiliğinden iniyor .. Geçen sene· 
ye kadar birind amıf dükkanlar • 
da 10 liraya yapılmakta olan per
manat bu aene 6 liraya yapılıyor. 
Hele bazı dükkanlar 2 • 3 liraya 
kadar indirdik. 

Tır~ alelekser 15 kuruştur .. 
Halbuki temiz takım, iyi malzeme 
kullanan bir dükkanda bir tırqm 
maliyeti 12,5 kuruştur. 

Elimizde aan'at olarak bir ~ 
işi kaldı. Onu da 30 kuruşa kadar 
indirdiler .. Bu ücretler büyük dük
kanların maşraflarını koruyamaz. 
Bu yüzden bir çok esnaf vergi • 
den kaçmak için dükkanları hıra· 
karak apartmıan katlan tutuyor -
lar. 

Sonra yeni kazanç vergisi kıa -
nununda bizi (Ç) fıkrasına koy· 
muşlar. KanununN (C) fıkrasında 
doğramacı, heykeltıraş, saatçi gi -
bi san'atkar zümreler, (Ç) fıkra -
smda da otelci, hamamcı gibi 
san' atkir olmıyan meslek sahipleri 
vardır. Halbuki vardır. Halbuki 
berberlik "güzel san'atlar!,, dan -
dır. 

Bizim C. fıkrasına geçirilme. 
miz için bir dilekte bulunduk. C. 
fıkrasına geçersek kazanç vergi • 
sini yüzde yirmi beş üzerinden ve
receğiz .. Halbuki şimdi yüzde o • 
tuz bet üzerinden veriyoruz. 

- Ankarada kurulacağı söyle
nen esnaf federasyonuna taraftar 
mısınız?. 

- Buradaki birleşik esnaıf bü • 
rosuna ekonomik durumdan fay
da görmek duygusiyle girmiştik .. 
Fakat bu umduğumuz sonu ver -
medi. Bu kere hükumet vaziyeti 
tamamiyle ele alıyor, demektir. 

Bu federasyon teşebbüsü iyi bir 
surette tatbik edilirse elbet çok 
istifade ederiz. 

- Bu yıl mektepten kaç talebe 
çıktı?. 

- Hiç! (13) talebemiz vardı 
' (13) ü de döndüler! Çalışmamış. 

lar .. Eylulde yeniden derslere 
başlanacak ... 

Mektebi İstanbul tarafına geçi • 
receğiz ... Büyük bir füna arayoruz 
Mektepte san'atin her kısmı için 
ayrı kurslar olaoa.k .• l&tiyoruz ki 
devamlı ondülas.yon yapanlar ıa • 
kal brB.§ı, aakal tırafını yapanlar 

Berberler hep 
tatil latlyorlar. 
Folcat bunun cıra-

. , larında anlaşmak 

suretile halledile
ceğine kani değil. 
ler. Rekabet gibi 
sebepler buna ma
ni oluyor. Resminl 
gördllğllniız ber. 
ber Bilaeyfn Kara. 

kan geçen giln ''Berberler anlqınız 
diye yazdığımu btr. 11azı11~ böyle ce: 
vap veriyor~ · -

müşteri lafımıza 1wııtu 

-Amatör_tırqç.ılan~ 
galiba!.. . . ' 

1. :A~ Gökpınar 

Saçlan yanan 
bayanlar 

Aksarayda bir berl>erin eleli
trikle devamlı ondül&syon yapar· 
ken iki bayanm ıaçlanm yaktığını 
yazmııtık. Berberler cemiyeti u· 
mu.mi katibi Cemal Akyüz gaze-. , 
temıze yolladığı bir mektupla bu 
hadiseyi töyle tavzih ediyor: 

"Cemiyete iki bayan geldi, me
seleyi anlattılar. Saçlarını mua· 
yene ederek bir zabıt tuttuk. AJC. 
saraya bir heyet giderek bu ber
berin makinesini gördü, berberin 
de ifadesi almdı. Bu berbere, ma. 
ki nesi belediye fen heyetince mu
ayene edilmedikç, devamlı ödülis. 
yon yapmamasını söyledik, kabul 
etti ve imza verdi. Raporumuzu 
hazırhyarak idare heyetine ver· 
dik. . 

Saçları yanan J;ayanlara mah
kemeye müracaat etmelerini ve 
gazetelere başvurmalarını tavsiye 
eden biz değiliz. Onlar kendilikle
rinden yapmışlar .. ,, 
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•No!55 Yazan: Rıza Şekib 

Bora, karşanın kara adamla 
dolaşmasını, onunla çok sıkı 
ahbab olmasını istemiyordu 
Karıa Boranın bu hareketini 

hiç de iyi bulmadı. Senelerdenberi 
bir arada yaıadxkları halde böyle 
bir harekette bulunduklarını ha -
brlamıyordu. Birdenbire değit -
mit olmasını havtalasına ıığdıra.I 
madığı için evvela ne yapacajmı 
t•tırdı ve bir m~na veremedi. 

Korkudan tir tir titriyen Kara 
Adam diye ad verdiği maymunu-

na yaklaştı. O hala ağaçta el ve 
ayakları ile ııkıca tutunmut ıal • 
lanıyordu. Kucakhyarak yere in • 
dirdi. Fakat Bora'yı da uzaklat -
tırmayı ihmal etmemiıti. 

Bugünden sonra Kara Adamla 
Bora arasındaki eıki dostluğu ye
niden canlandırmaja imkan bula
mıyan Karta bunun ıebebini bir 
türlü anhyamamıştı. 

Artık ne Kara Adam Boraya, 
ne Bora Kara Adama yaklaııyor, 
biribirlerine raııtladıkları zaman 
daima kaçınıyorlardı. Bora Kar • 
p.'yı sayınam•t olıaydı, belki bu -
gün Kara Adam çoktan dünyaya 
gözlerini yummuı olacaktı. 

Kara Adam, Bora ile aralann
da geçen hadiıeden sonra Karta
dan artık biç ayrılmaz olmuştu. 
Daima onunla beraber dolaşıyor
du. Bu, hiç tüphesiz Boradan kor
kuuıu.da.ıı.,al•caklt. 

itin garip tarafı şuydu: Kar,a
nın Kara Adamla dolaftığı gün -
denberi de Bora Karşaya sokul • 
maz olmuttu. Gerçi emirlerine 
Karşı koyduğu görülmüyordu. Fa
kat çok zaman Karıa ile karıılaı
mamak için binbir hileye batvur· 
duğu açıkça anlaııhyordu. 

Bir akıamdı. Ormanda kut ıes
lerinin çolaldığı bir ıaatti. Kar -
ı• Kara Adamı ile daJlardan dal
lara athyarak. yatıp kalktığı a -
ğaçtan uzaklatmııtı. On ağaç geç
mit lerdi. Sol taraftaki meydan -
lıkta Bora'yı yalnız baıına uzan
mıı gördüler. Kara Adam ona 
rastladıkları dakikaya kadar tür
lü türlü hokkabazlıklar yaparken 
birdenbire durmuş ve •esini keı
mitti. 

Karıa'nın aklından onları tek
rar barııtırmak için bir tecrübeye 
daha ıiriımesi geçti. 

yarak kendi•ini tamnmıyacak bir 
hale ıokmuıtu. 

Uzun zamandanberi, kendUerİ· 
le temaı etmekten çekindiii a • 
damların kendi köıeıine ıokulınu9 
olmaları tüylerini diken diken u
yandırdı. Bu yerlilere kartı gene 
eski kinleri kabardı. 

Bu adamın buraya valnız gel -
miyeceği muhakkaktı. Başka ar .. 
kadaıları da bulunacaktı. 

Karta hiHİZ bir tekilde yeni -
den yere uzanan Bora'nın yanına 
yaklaşarak onu ayağıyla dürttü. 
Aslan ayağa kalktı. Halinde ken
diıine kartı çekingenliii açıkça 
belli olmakla beraber, gene Bora 
bunu hi11ettirmemeğe çalıfıyor -
du. 

Karta. Bora'nın bu halini gi -
dermek ve doıtluiunu kazanmak 
için uzqn saçlarından yakalıya -
rak kendiıine çekti. Kara gözleri
ni hayvanın, içinde ateıler yanan, 
gözlerine dikti. Batını sarstı ve 
oktadı. 

- Ne var, bakalım, ıöyle, dedi. 
Niçin benden kaçmak iıtiyorıun? 

Aılan bu söyleneni anlamıt da 
cevap vermek istemiyormut gibi 
batını aldı ve ıonra baıını1 ileri
deki ağ'açta kendilerini gözleyen 
Kara Adama çevirerek büyük hir 

düırnanhkla baktı. 
Karta da batını, elinde olttıak

sızın, aslanın baktığı yere çevir -
mitti. Gözüne Kara Adam iliıin -
ce: 

- Ha, anladım! dedi... Kara 
Adam değil mi? Söyle bakalım o· 
na düşmanlığın niçin? .. 
Karıa "Kara Adam,, adım kuv

vetli ııöylemiıti. Maymun kendisi
ne sesleniliyor ıanmıı olduğu için 
ince ıeıile cevap verlH, 

Bu cevap Bora'yı köpürtnieğe 
kafi geldi. Karta'nın kulaklarını 
tırmahyan bir kükreme ile may -
munu yerinGen sıçrattı. 

Çok kat'i olmamakla beraber, 
Karşa, Boranın kendisine gö,ter
diği bu küskünlüğü Kara Adamla 
dolaııtğına verdi ve bir deneme 
kabilinden maymuna sert bir ıeı
le: 

- Kara Adam ... Haydi baka -
hm .. Git .. Doğru verine ... 
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Memleket mektublara .......__/ Tireliler bir halat 
Güneş 

Kulübünün ve çuval 
bi!!.~~:!n!~rışları . fa brik ası istiyorla~ 

Bu yapılırsa küçük Menderes 
halkı çok sevinecek 

30 Ağustos utku <zafer) bayramı 
şerefine "ulusal savga yarışı,, adll.ı! 
kulübümüz tarafından bir bisiklet ya
rışı tertip ediJmiştir. 

Bu yarışı başaranlar; bir büyük Gü
neş kupasiJe beşi gümüş ve beşi bronz 
madalya iJe ödenmeneceklerdir (mü -
kiCat). 

Şöyle ki: 
Birinci gelene GUneş kupası ve bir 

numarah gümüş madalya ve beşinci
ye kadar (beşinci içerde) kazanç sı
rası numaralarile gümüş, ve altın -
cıdan onuncuya kadar (onuncu içer -
de) yine kazanç sırası numaralarile 
bronz madaJyaJar veriJecektir. 

2t - Bölgelerden (mıntakalardan) 
gelecek bisiklet binerler ekzersizJeri -
ni yapmak üzere 20 Ağustosda Istan
bulda bulunacaklardır. Bisiklet bi • 
ner]er fki EyJQJe kadar yatacakları 

yerleri hazırlanmış olduğu gibi De -
mfryollarr iJe Denizyolları ve Vapur
culuk şirketi ,.·aourlarrn da tenzilatlı 
biletlerle gezileri temin edilecektir. 

3: - Yarışa girecekler on sekiz ya
şından aşağı olmıyacaktır. Nüfus 
tezkereleri; yazılma sırasında yarış 
düzemi komisyonuna gösterilecektir. 
Yazılma 15 Ağustos 935 gUnü sona 
erecektir. 

4: - 11 bölgelerinden yarışa gire -
cek bisiklet binerler 10 Ağustos 935 

gününe kadar Taksimde Sıraserviler
de 20 numarada Güneş kulübü baş -

kan1ığına başvurmalıdırlar. Başvur -
ma mektuplarına kartopstal büyük -
liiğünde ikişer fotoğraf da iliştirmeli
dirler. 

5: - Yarış uzunluğu: Kllyos Kum 
yahsırıda baılar Florya kum yalısın
da biter. 

Yarış yolu: Ktlyos - BUyükdere -
Hacıosman bayırı - Mecidiyeköyü -
Hilrriyet lbidesl - Kağıthane - Sün
net k6prüstl - Sflahtarağa köprUsU 
- - Bahariye - Eyüp - Def ter dar 
- Sur hendeği yolile Edirnekapı -
Topkapı Floryadrr. 

6: - Anl<arıı, Istanbu1, İzmir, Bur
sa, Balıkesir, Edirne, Kocaeli, Te • 
kirdağr, Kırklareli, Eskişehir, Konya, 
Adana, Mersin, Trabzon, Samsun, 
Zonguldak, illeri <vihl:yetleri) mrnta.-
ka federasyonlarına ve Muhafız Gü
cüne bağlı buJunan bisiklet binerle:rin 
ulusal savga yarışına girmeleri rica 
edilmiştir. 

Güreşçilerimiz 
Izmlrde 7-0 galip 
lzmir, 16 - Dün öğleden sonra 

Alsancak ıahaaında yapılan Türk-

Macar karııık güreş müsabaka!arı 
7 • O Türk takımı le~ine neticelen· 
mittir. 

Tireden yazılıyor: ı gönderilmektedir. Bu mıntaka i 
Tire, pek eıki zamandanberi ihtiyacım diyebiliriz ki tama.mi 

urgancı memleketidir. Burada ya· Tire organlan temin ediyor. 
prlan urganlar gerek sağlamlık ve Kazamrza bu ıanat yüzünden s 
gerek beyazlık itibarile Anadolu· nede yarım milyon lira para gi 
nun her tarafında, Yunaniıtanda, yor. Bu aanat inkitaf ettikçe, ha 
Bulgaristan ve diğer Balkan mem riçte ıatı§ temin edildikçe bu ye 
leketlerinde tanınmıı ve §i>hret al- ktin artacaktır. Urgancılanmız k 
mıttır. Bir zamanlar ıanat merke- nap imal ettikleri gibi IOD zama 
zi ve organ ıehri olan Tirede bu- larda halat üzerine de büyük m 
gün nihayet 650 uraın çarkı itle- \rafEakiyetler gösteriyorlar. Üçyü 
mektedir. dörtyüz kilo ve 300 metre uzunl 

Tire çevresinde kendir istihsal ğunda halat yapılıyor. Avrupa 
kudreti çok yükıektir. Bu havali ganlannı geride bırakıan Tired 
de yılda on veya nihayet on üç mil bir fabrikaya tiddetle ihtiyaç v 
Yon kilo kendir mahsulü alınabilir dır. Cumhuriyet hükômetimizi 
bir kabiliyette arazi vardır. endüstri tetkilatından Tirenin d 

Bir zamanlar bu kabiliyetli a • iıtifade etmeıi çok yerindedir. 
raziden çok istifadeler edilmitken Torbalı, Kuıadaıı, Bayındır, 
bugün an'CBk senede bir buçuk ve- demit kazalan ile Aydm vilay: 
ya iki milyon kilo kendir iıtihaal merkezinin ortamıda ve hepsine 
edilebiliyor. Bu yılın kendir iıtili· timendifer ve tose yollan ile ha 
ıali bir buçuk milyonu geçmekte· lı bulunan Tirede bir halat ve 
dir. val fabrika.ar yapdmahdır. Tire 

itte bu kendriler urgancdarı • nin bu ihtiyacı temni edilirse Kil 
mız tarafından iılenip urgan ola· çük Mendreı havzaamm yüzü ·• 
rak Ege mıntakuı ile Bursa, An- f Iecektir. 
talya, Konya ve Yunan adalarına Dunnuş TürKm.enoğlu 

Bayan Şuşnig 
bugün 

gömülüYıor . 
Şuşntg fylleşmlş-

Viyana, 15 - Resmi bir bildi
riğe göre Şuınig,le ailesinin bq -
larına gelen kazanın otomobilin 
makinesine arız olan bir bozuk .. 
luktan ileri geldiği ve bu iıte kim

senin ıuçlu olmadığı taırih edil -
mektedir. 

Viyana, 15 - Madam Şuınig'-
, in öl\isü halkın saygılı durumu ö

nünden ve iki keçeli askerlerin a
rasından geçirilerek Şönbrün kili
sesine kaldırılmıştır. 

Ölü töreni, bugün saat 15 te 
yapılacaktır. 

Şuınig iyiletmittir. Karısının 
kiliseye nakli esnasında ~ulun -

muttur. Yaraları ıarılıqır. Manen 
henüz düzelip düzelmediği, akli 
melekeleri tamamile yerine geldi
ği tahkik edilememiıtir. 

---o-

Evkaf genel 
direktörü 

Şehrimizde uğraşıyo 
J:vkaf genel direktörü ba 

Fa}ıri tehrimizdeki incelemeleri 
ne (tetkiklerine) devam ediyor 
Dün de evkaf idaresinde uğraş 
mıf, bir çok meaeleler etrafmd 
izahat almıftır. 

Bay Fahri yeni vakıflar kanu 
nunun tatbikine aid itleri Devle 
ŞUl'aaınına gönderilmek üzere ha 
zrrlanan azlık vakıfları talimatna 
mseine esas olacak nokta.in: göz 
den geçirmektedir. Yeni kanun 
la tasfiyesi lazım gelen bir kı· 
ınn vakıflar için de hazırlıkl 
baılanmıttır. 

Sızan haberlere göre, evkaf teı
kilatmda bazı yeni değiımeler o • 
lacaktrr. 

Bu yıl 
gllere 

-o-
yabancı ser
gremfyeceğiz 

Fransız finans uzman-

lıtanbul kadrosunda da teSed
düller beklenmektedir. Bay Fab· 
ri öğleden sonra tube amirlerinin 
bulunduğu bir toplantıya baıkan• 
hk etmittir. Bu toplantıda iki Al. 
man mütehassıs da bulunmuştur • 
Bay Fahrinin buradaki tetkikleri 
daha bir kaç gün sürecektir. 

Bay Fahri dün ıunlan söyle • 
miıtri: • 

Fakat bu düşüncesini yerine ge
tirmek için tam harekete geçeceği 
sırada çok garip gördüğü bir hay
van aölgesinin Bora'nın yanında 
belirdiğini farketti. Bora bu ya -
hancı gölgenin farkında değilmit 
gibi aakin, çok sakin yatıyordu. 
Az ıonra onun birdenbire doğru· 
larak bu gölgenin üzerine atıldı
ğını gördü. 

Bu neydi? Uzaktan renk renk 
tüylere bürünmüt gibi gördüğü bu 
canlı mahlUkun ne olduğu Bora 
ile savatı zamanında anlaıılmııtı. 

Kara Adam baıını çevirerek 
daldan dala seğirtip uzaklattı . Ve 
bu dakikada Bora'nın Karıaya 
kartı durumu da değiımitti. Yal
taklanarak düzgün bacaklarına 
süründü. 

iri pençelerini genç kızın göğ -
süne dayayarak pürüzlü dili ile 
bafılll okşayan eUerini yalamağa 
çahıtı. 

Artık İJ anlatılmıttı. Bora, Kar
tanın Kara Adamla dolaımasını, 
onunla çok sıkı ahbap olmasını is
temiyordu. 

Hükumetimiz gördüğü lü .. 
zum üzerine bu yıl hariçte açıla

cak arııuluaal sergilerden hiç bi
rine iştirak edilmemesine karar 
vermiı ve bu kararı ilgili (alaka· 
dar) olanlara bildirmiştir. Bu yıl 
yalnız arsıulusal Selanik panayı. 
rına iştirak edilecektir. 

ları şarımızda 
inceliyorlar ! 

Finansal tetkiklerde bulunmak 
üzere Ankaradan gelen Finans 
Bakanlığı uzmanları (mütehuııı· 

ları) Beyoğlu maliyeıindeki tet • 
kiıklerini bitirmitlerdir. Bunlar a· 
raaında Franıız uzmanları (mii
tehuııılar) da vardır. 

Mütehaasnlar dün Y enicami 
maliye 9ubeıine giderek vergi it • 
lerini gözden aeçinnitlerdir. Mü .. 
tehasaıılann htabnul cihetindeki 
tetkikleri daıha on bet gün ıüre • 

- Araıtırmalarımı henüz biti· 
remedim. Evkaf itleri üzerinde 
tetkiklerimin ıonunu bir raporla 
Batbaıkanlıia l?ildireceğim. 

Karta ıüratle ağaçtan atlıya -
rak aıılanın yanına gitti· O, gen 
kızın geldiği dakikada, çoktan 
canlı mahluku cansız bir hale so
karak gene evvelce uzandığı ye
re dönüp uzanmıttı. 

Karşa, ensetinden aalanrn dit
l•İ ıeçen mahluka baktı. Bu bir 
fnıan, yerlilerden biri idi. Fakat 
timcliye kadar hiç görmediği bir 
tekilde vücudünü tüylerle kaplı • 

Genç kız: 
- Seni yaramaz ıeni, dedi. 

Haydi bakalım ... Kara Adam git-
ti, gel benimle .. . 

Bora ıenç kızın peıini bir köle 
gibi takip etti. 

Karıa ormana, kendi yuvasına 
kadar ıokulmağa cesaret eden 
vahıilerin izlerine dütmüıtil. 

( D•ı1'ımı var) 

-o--

Şükrü Kaya 
şehrimizde · 

iç itleri Bakanı Bay Şükrü Ka- cektir. 
ya bu sabahki trenle Ankaradan _____ .......... _________ _......._ _ __ ~-------------

tehrimize relmiıtir. iç Bakanının, ...... OROLOG-OPERATOR ~ 
yeni ıeıecek göçmenler için ayrı- ! o r R eş I d S a . 
lan mıntakaları görmek üzere! . • m 1 
Trakyaya gitmesi muhtemeldir. idrar yolları hastalıkları mütehaası 51 

Bakan cuma günü Ankaraya İ Beyoğlu istiklal caddesiiMulen Ruj karşısı) Vahap B. Ap. No. 61 

dönecektir. 
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Türkçeye çeviren: Ahmet Ekre~m No. S gramofon plftkları 

A •• •• rutamadık. Her halde sizin apar· 
. Gramofon p!aklarıl\ın buyükle- karınca üremesi için ga· 

tı dört dakika kadar ıürer. Bu • tnnanlınız. 1. bir yapı olacak!.,, , 
.. yet e verıf ı 

Keşişler doktorluk, sihirbazlık ve 
bül}ücülük te l}aparlar ve halktan 

bir çok para sızdırırlar 
g~~ icat edilmit olan en uzun Diyor •• Bakalım dava ne neti· 
llluddetli plikm faıılasızca çalın· eck' 

b
.
1
• ce ver •• 

lllaaı 20 dakika kadar ıüre ı ıyor. 
Fakat bunun daha uzun müddet· Yavru maY"!u~ 
liai iki Alman muhterii tarafından nasıl besıenır 
ortaya konmuıtur.Tanı bir'ıaat~...n insanın küçüğü, anesine bir 
on dakika eksik bir zaman içinde hal olduğu zaman bir nevi emzik· 

boyuna dönerek çalıyor. le sütünü alır. Fakat hayvanın, 
Bu plak, bilhaua uzun sÖ} lev· 

leri (nutukları) hiç ara vermeden 
laptetmek için icat olunmuttur. 
Mekteplerde çocukların iyi söz 
göyliyebilmesi zemini üzerinde de 

kullanılacaktır. 
Ayrıca körler mekteplerinde de 

''yüksek sesle okutmak,, usulüne 
bu plakların büyük yardımı ola • 

tağı sanılıyor. 
b·ır işidilmemi$ 

dava 
Paris mahkemelerinden birin • 

de adı bile tuhaf olan bir davaya 
bakılmaktadır. "Karınca savaşı!,, 
adı verilmekte olan b11 dava Va~· 
8'irad mahallesinde kocaman bır 
apartımanı üç yıldır kaıup kavur· 

·· ·· den tnakta olan karıncalar yuzun 

çıkmı§tır. .. 
s· l"k .. irketi bundan uç 

ır em a ,. .. 1 .• 
Yıl önce binalarından en guze ını 
bir otelci şirektine kiraya vennit-

ti. Otelci f irl<eti apartıman dai -
relerini lngiltere elçiliği siyasal 
koryesine, üç tane deniz ıüoayına, 
dört doktor ve bunlar gibi daha 
bir kaç ünlü mü~teriye kiralamıt· 
tı. 

\~te bu kiracılar, gayet lüks dö-
Şcnrnis dairelere yerleıtikten aon • 
ta da ·dram başlamıştır!. Aparlı • 
illan baştan aşağı nıilyonlarla ka• 
tıncanın barındığı bir yuvadır • 

Büfeler mutfaklar, reçel kava· 
ll?ıları h:p berbad olmaktadır; 
kıracılar bile yataklarında otur • 
dukları yerde bu hayvanların sal· 
dırışından kurtulamamaktaaır. 
l<adınlar kücük karıncaların gı • 
dıkla.ınaıınd~n, erkekler de kaşın· 
~adan bir türlü baı alamamakta· 

tr. 
nu kadar rahatsızlığa çar.: bula 

cak biricik yer mahkeme kapısın 
dan baık" neresi olabilir?· 

kiracıların hepsi kontatlarının 
fe:ıhi için hi.kime baş vurmut hat· 
ti taıınma masrafı gibi zarar ve 
ı· 1Ya.n bile koparmışyardı. 

Paris gibi kalabalık bir yerde 
böyle güzel bir apartmıan uzun 
U~adıya bot kalmaz a.. ilk ünlü 
kıracılar çıktıktan sonra baıkala· 
rı gelnıi§, fakat bunlar da çok 
geçnıeden hem konturatlarını 
feshettirmit hem de birinciler gi· 
h' , 1 ~arar ve ziyan almıılardır. 

Boyuna tazminata mahkUm o· 
lan otelci tirketi de betinci hukuk 
?tıa.hkemesine istidayı dayayarak 
~al sahiplerinden 200.000 frank 
ıa.rar ve ziyan istemitlerdir. 

yahut - ma8.nın ash olduğu &Oy· 
ienen - maymun yavrusunun a • 
nasmdan ayrı olarak nasıl beslen• 
diğii biliyor musunuz? 

Geçenlerde Londra hayvanat 
bahçesinde, yeni doğmu§ bir may· 
munun anası hastalanmıştı •.• 

ikisini biribirinden ayırmak la· 
zımgeldi. Fakat yavruya her gün 

muntazaman bakıldı... Bakıcılar
dan biri kendi ine sütünü veri • 
yordu. Fa'kat insan yavrularına 
yapıldığı gibi emzik ve §İ§e ile de· 
ğil, mürekkepli kalemle ... 

Kuşlar bir fili ayaOa 
düşürüyor 

Bu tabir sizi şaşırtacaktır. Fa • 
kat Amerikada 108 yıllık bir '•fil,, 
sahiden bugün kuşların gagala • 
ması yüzünden dizüstü gelmek Ü· 

zeredir. 
Ama biliyor musunuz ki bu fil 

odundandır.Ve 108 yıl önce Ame· 
rikaya ilk getirilen filin hatırası 
olarak yapılmııtır. 

Son zamanlarda bu filin dizle· 
rinde adeta mitralyöz yemişe ben· 
ziyen birçok delikler görülüyor. 
Bu delikleri kuşlar, gagalamalarla 
yapmıttır. Fakat tarihi file. ?u de· 
likler zarar verdiği için f ılın ba· 
caklarını madeni sargılarla kapa· 
mak ve kutların gala.masının önü· 

geÇmek istemişlerdir. 
ne d' 1 · b Şimdi de filin ız er~~~. ~ ma· 

d 
• sargılar ağır geldıgı ıçın ko· 

enı d" 
h Y

kel dütmek üzere ır. 
ca e • d 

Ama, Amerikalılar, yenı.v~ a· 
ha kuV"etli bir fil yapmak ıslıyor· 

lar. 
Eski elbis~ıer 

:ziyafet• 

Z . fetler türlü türlü olur. Ba • 
ıya 

1 
. . . .. 

h 
cemiyet erı. ıçın muaa • 

zan, ayır . . d 

Çin hakkında olan kitapların en.iyi
sini yazan Doktor Wells Williams 
"Orta Krallık,, adlı eserinde burası 
için dünyanın en eski mihrabıdır di
yor. 

Konfuçyonizm'de putlara dair ba
his olmadığı gibi bunlara tapınak da 
yoktur. Bu, hem Tanrı birliğine, heın 
de her işin Tanrıdan geldiğine ina • 
nan bir inançtır. Şimdi Konfuçyo ta
pınaklarından birine gidecek olursa
nız orada ne bir put, ne de bir resim 
görebilirsiniz. Yalnız Konfuçyo'nun 
tabletler üzerine yazılmış düsturlarım 
okursunuz. Bu tabletlere tapınılma • 
maktadır. Bunlar oraya halkın üstün
de bu kadar tt>sir bırakmış olan bir 
adama saygı göstermek için konmuş-
tur. 

Konf uçyus'un genel ınancına dair 
bu kadar söz yeter. Bunun bir de ö • 
zel <hususi) yam vardır ki atalara 
tapınmak inancı ile sıkı sıkıya bağlı
dır. 

TAOlZ:\I DİNDEN ZlYADE BİR 
SlHlRBAZLIK lŞlDlR 

Çinde bir din daha vardır. Buna 
Taoizm adı nrilmektedir. Şimdi daha 
ziyade büyücülük ve sihirbazlık hiçi -
mine dökülmüştür. Eğer yüzüğünüzü 
kaybedecek olursanız bir Taoizm ke
şişine gidersiniz, onu bulur. Eğer ge
leceğinize dair ne olacağını bilmek 
isterseniz, bu işi söyliyecek bir Tao • 
iım papazı bulursunuz. 

Bu Taoizm keşişleri doktorluk da, 
rh gi b • dert için sihir ve büyü 

de yaparlar. Buna mukabil de halk .• 
tan pek çok paralar sızdırırlar. Bu -
nunla beraber şimdi Çin yaşayışının 
genel gidişi üstünde ne Budizm~ ne 
de Taoizmin husuı:ıi bir tesiri yok~ur. 

Konfuçyonizm'in nhJakt cephesi di
ni cephesinden çok daha önemlidir. 
''Hayatın se\·k ve idaresi'' demek olan 
klasik Çung. Yung kitabından bir iki 
parça bu dinin ahlaki yasa üzerinde 
ne derin tesirler bıraktığını göstere -
bilir: 

"imanda tanrısel ahlakın yasası ne 
büyüktür! Bu geniş ve sınırsızdır, ya
ratılmış bütün eşyaya doğum ve can 
verir. Göklerin ta özüne kadar yükse
lir. O ne azametli ve lıarikulcidedir! 
iman sosyetesinin ve medeniyetin 
bütün kurumları, YWJaları, adetleri, 
lıep oradan çıkar. Bütün kurumlar İ.§· 
liyebilmek için adam oğlunu bekler-
ler.-

Ahlciki adanı, ahlciki tabiatının yü
celiğine ı:e kudretine derin saygı gös
termekle beraber, bUgi peşinden koş· 
maktan, onu ar<l§tınp elde etmekten 
fariğ olmaz. Bilgisinin çerçevesini ge-

Kısa istirahat uzun çubuk 
Bu liman ifçileri, bir vakitler Alma nlara kiral.a.nmq, dünya NVCJ§ında 
Japonlar tarafından iJgal edilmit o lan Çingtao nhtımıncla ıöyle bir iki 
dakikalık İ•tirahat için uzun çubuk lannı tüttürüyorlar. Çingtao 1921 . 

22 V aıington konleran .ile tekrar Çine verilmifti 

ni~letirkcn en küçük tef errüatta bile . mağa değmlycn bir i§e halk itaat et
en doğru düşünceyi kazanmağa uğra- mez. lşte bunun için ahldkl her siate~ 
şır. En yüksek şeyleri anlamağa ça- adamın kendi öz vicdanına tayanmalı~ 
balarken bir taraftan da ahlaki düze- dır. Bu. adam oğlunun milşterek tec J 
ne elverişli basit ve ddi bir hayat ya- rübcsile tasdik edilmlş olmalıdır.,. 
şar. Elde ettiğini gözden geçirirken, KONFUÇYO MASALLARI EVLADIN 
bilgiaine boyuna yeni yeni bilgiler ka- lT.AAT ETMESiNi SÖYLER 
tar. 

"Namuskdr ve btı8it bir adam sıla· 
tUc sosyal yaşayışın yasa ve ddetlerl
ne saygı gösterir ve itaat eder. l§te 
hunun irin 11alôlıiuetli ve iimir bir mev. 
kle çıkınca onurlanmaz, madun bir 
mevkide olunca da boyun eğmekten 
reklnmez ••• Jşte ahldJ..i adamın tarifi 
budur-... 

Konfuçyo öğütlerinin, kamu yaşa-
yrşı üzerinde fevkalade bir tesiri var
dır. Çocukların yüzlerce ve yüzlerce 
yıllardan beri gördükleri yegane tah~il 
Konfu~yus klasiklerine inhisar etmiş
tir. Çocuklar bunları ezberden öğ • 
ı·enmektedirler. 

''Hayatın sevki idaresi,, adlı kitap • 
dan alacağımız başka bir parça Kon -
fuçyoniırnin "f evkattbiiye,, işlere ne 
kadar az ehemmiyet verdiğini göste • 
recektir: 
"Fevkattabiiye kuvvetle bir ahlaki ger 
çeklikler sistemi ne kadar güzel gö • 
rünürse görünsün, deneme ile doğru • 
luğunu ölçmek kabil olmadığından bu· 
na inanmak gerekmez; inanmak ge -
rekmlyen şeylere isç halk hiç bir ı,·akit 
itaat etmiyecektir. 

Sadece dinyeı•i kudrete elr:erişli ge
len blr ahlciki gerçeklikler sistemi say 
gıya değmez; saygıya elverişli ol mı -
yan bir iş tc inannıağa değmez; inan -

Konfuçyonun ahlıikl sistemi hayatın, 
pratik sevki idaresi için bir yasa olmak 
bakımından, familya münasebetlerini 
ve bilhassa evlldm biiyliklereıileatin 
sıkı bir surette bağlıdır. "'Ev1At dokto· 
rlnf, ödevi sözüyle tUrkçeye çevirebi • 
leceğimiz Hslao Çing kitabı der ki: 
•şaklrtlerden birili ahldki tavır w 

hareketin Uk kalduinln M olduğunu 

aorunca Konlur11oa §U cevabı vermlf -
tir: 
"Çocukların ana ve babalanna kar

i' olan vazifeleri öyle bir kaynaktır 
ki bütün laziletler buradan çıkar ve 
buraaı talıailimlzln başlangıç noktası 1 
dır .. Şimdi otur da, bunu izah edeyim: 

l'ücudumuz, saçımız ve derimiz hcp-1 
1 

si ana ve babanuzdan çıkmqtır. Bu •eı 
beple ana ve babanuzı hlçbir suretle. 
incitmemeliyiz. Çocuğun ilk ödeı:l ıaı 
dur: Dosdoğru bir lıayat YQ.fantak .. lı 
yl bir ad ve san kazanmalıyız böyle~ 
ana ve babalarımıza ün vermeliyiz. 
Bu da bir oğlun aon ödevi~r. 

Demek kl oğlun birinci ödem ana ~ 
babasının her lıteğine karşı çok dü İ 
katli bir itina göstermek, sonra hüA-ıl
metine sadakatle hizmet etmek-tir. Ert. 
sonu da kendlne iyi bir ad kazanmalri 
dır.,, 

Bu kitabın arkasında ''evlat itaati-1 
nin yirmi dört misali,, adlı bir fasıl 
vardır. ~unların hepsi birer J 

masal halinde gösterilmiştir. işte bu 
masallardan ikisi: 

"Ban sülalesi günlerinde Kuo • Çu 
adlı yoksul bir adam ya§Qrdı. Bu ad~ 
mırı üç Y<l§ında bir oğlu vardı. Evde1 

yoksulluk o kadar şiddetli idi ki bü -
yük anne kendi yiyeceğini oğluyld 
payl<l§ırdı. 

Kuo bir gün kaıtsına dedi ki: 

Mal sahiplerinin avukatı Leg • 
"'nd: 

mereler tertip edıhr. Bura an çı. 
kan paralar yoksullara, yahut ı 
yoksul hastalara gider. . . 

- Annemizi besliyemiyccek kadar 
yoksuluz. Çünkü zavallı kadın kendi 
yiyeceğini çocuğumuzla paylaşmakta 

dır. Niçin bu çocuğu gömmiyelim? IJi· 
ze bir çocuk daha doğabilir. Ancak gi-1 

den ana hiçbir vakit geriy"e dönmez.,, 
- Fakat bizim apartımanımıza 

karıncaları ıizin yabancı kitacı • 
larınrz getirdi. .Nitekim müte • 
haasıa da bu kızıl karıncaların 
A.rjantin1i olduklarını söylüyor • 
lar. 

Diyor. Öbür yandan da otelci· 'e . ' rııı avukatı: 

- Ml1afirfer milyonlarla karın· 
ea retinnedi ya! Oç yıldır bunla· 
~a ka111 en !iddetli aava9lan açtı· 
lllQız halde bir türlü kökünü ku-

A ikada yeni usul hır zıya • 
mer b' 1 . 

f et cıktı. Buna "Eski ~l bıs.e ekr zdı • 

f
- d . or Zengın ır a ın ya et,, enıy · . 

k k bı·~ok tanıdık zengın· veya er e .,,. ... 

1 
. . ··"'le yeıng"'ine çagırıyor. 

erı evıne og . 
Ş rtl k. her gelen zengın ken· 

u §a a ı, . d 
d. . . k il nılmı• elbiselerın en 
ııının u a ,. • . 

bir takım da beraber getrrecektı~. 
Sonra bu elbiseler toplanarak hır 

. crihnekte • yoktul müe11eseııne v -

dir. 

.l§te sıze bol navuç ve turp ı 
Çinde ifportacılık yoktur. Sokak .atıcdarı mallarını böyle •ırığa cuıl. 
mıf •epetler içinde ıatarlar. Bunlar ayak ıatıcılandır. Çartılarcla, so

kaklarda, her yerele bağıra bağıra mallarım satarlar. Bazıları boynuz 
bonılan iilliY,erek, kimi.& de MU '-alarak miif.teri s_ekerler •• J 

Karısı bu teklife itiraz edemedi Kuo 
da lıemen üç ayak boyunda bir çukur 
kazdı. Çukurun dibinden birdenbire 
altın dolu bir kfise çıktı. Kasenin Ü8"' 

tünde §U yazı okunuyordu: 
"Evlatlık ödevini bilen Kuo • Çuya 

gök bu armağanı gönderdi. Bunu hd -
kimler müsadere edemiyeccği gibi 
ko11ıfular da senden alamıyacaldır,_ 

(Devamı var). 
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Evlerinizi Sineklerin ve Böceklerin 
istilasına karşı muhafaza ediniz 

Yüzde yüz öldürür 
Taklitlerinden sakınınız 

FAYDA 
Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, gü"·e, arı, karınca örüm 

cek ve bütün haşaratı kökünden keser, yuvalarına ve eşya -
Jarm üzerine ve odaların havasına ve tahtaların, duvarların 
kenarlarına, aralarına bolca, FAYDA serpini~ ve tahtaku
ru yuvalannı FAYDA ile tahrip ediniz. Bütün yaz bu mu -
zır haşarattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. Bilhassa 
apartımanlarda mutfaklarda yemeklerinizi, erzaklannızı 
telvis eden hamam böceklerini, apteshanelerde, hamamalar
da bulunana küçük böcekleri, tırtılları, kümes hayvanatın -
da köpeklerde bulunan pireleri hayvanlarda bulunan kene • 
leri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki tırtılları behe -

t:ı :AYDA ile imha ediniz. Kutusu 30, bUyük 50 kuru~ 
tur. Bir kiloluk kutu SO kuruştur. FAZLA PARA VERME
YiNiZ. Tesiri daha az olduğu halde ecnebi malı diye fazla 
para koparmak istiyenlerden sakınınız. FAYDA imaline na
zaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. Hasan markasına 

dikkat. Hasan deposu: ANKARA ISTANBUL, BEYOGLU 

ıstanbul Belediyesi ııanlar:ı 1 
Cihangir yangın yerinde Ayas paıada Park oteli arkasında Çef • 

me arkası sokağında 55 adada ve 915 - 916 harita N. lı yüzsüz 16,25 
metre murabbaı arsa açık arttn ma ile ıatılacaktır. Alakalı olan -
lar ıeraiti anlamak üzere levazım müdürlüğüne müracaat etmeli • 
dir. Arttırmaya girmek için de 1 8 lira 30 kuruıluk muvakkat temi
nat makbuz veya mektubile beraber 22 - 7 - 935 pazartesi günü 
aaat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (8.) (3859) 

FRANSIZCA DERS 
Bir ka.ç aylık hususi dersle, yalnız ara C.. •I 

ikmal imtihanım değil, her seneki liitr' 
fransızca imtihanlanru da kolaylık -
la ve muvaffakıyetle vermek istiyen -
Jer, çok talebe yetiştirmiş tecrübeli 
bir muallJm olan: 

M. Rasim özgen 
in: ~remini, Ibrahim çavuş sokak, 
No. 8 adre8ine mektupla müracaat 
etsinler. 

Dr., HAZIM ::mımu 
Cerrahpaıa hastanesi sabık~ 

• ı diye ve zühreviye mütehas ii j 
r r. ft sııı Beyoğlu, lst. cad. Bekir s.n ı 
c: No: 9 :: 
:: :: 
··-----· .. ···===:::::::::::::::::::::=:::::::::::: 

rımııııın 11flııDıtllllllll!ıııuııııt!rı:ıııımıııııııınıııııuıııııı lllıııı::ıı111 IUııaııl';! 
il Şişli Etral hastanesinde ' 
s Göz mütahass1sı doktor 

i Rıfat Ahmed G ö 2 berk ::::::::::.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::; 
c. Halk l<~ırkası sırasında kız ti - ii Doktor İl 

Je5i karşısında 32 numarada. Mua- ! Al• • • ı f: 
) }"ene saatleri saat 15 ten 18 e kadaı (Ü 1 ısmaı i! 
~ IJllllllll!Jııı nıaııııııınııa•---..: H HaydarpGfa haatanui bevliye ıİ 

= 'resviyecl aranıyor mütehaa6161 ~ 
Fabrikalarda çalqmq it bilir Urologae - Operatear fi 

bir kaynakçı ve tesviyeci arant • Babıali caddesi Meeenet o~e-H 
E: 

1or. li 88 numarada her gün öğledenii 
Tallplerin Süreyya Paıa fahri- H sonra saat ikiden seki7.t- kadar.~ 

ka ·· ti ·· .. sına. m1.trt1.Ca.a arı. :: ......... _ ... _ __. .................... _ ................. :: .............................................. ,, ............ . 

.................. 
Zümrüt Yalova l(aplıcaları Vapurculuk 

TURK ANONiM ŞIRKETJ 
lstanbul Aeentalıiı 

Liman han, Telefon: ~2925 

Trabzon yolu 

Had ve müzmirı mafsal hastahn:la.rının , Gut, mevzii ve u
mumi fİfmanlrğm, nevralji ve ncvritin, cilt ha:.lahklarmın, ai· 
nir zaaflarının, kadın haate. lıklarımn, mütehassıs doktorlar 
tare\fından au, ;z:iya elektrik ve masaj ile en son usüllere göre 
teda.viıi. 

TARI vapuru 16 Tem.mu: 
SALI ıaat 20 de Rizeye kadar 

Ucuzluk. 1emizlik, Nefis yemekler, müzik 
orman gezintileri, eğlenceler. 

izmır sürat yolu Fazla maltimat için kaplıcalar direktörlüğüne 30. 
GÜNEYSU vapuru her hafta 
~ERŞEMBE ailnleri saat 16 da 
lstanbuldan lZMIRE ve P A 
ZAR rünleri de IZMIRDEN 
l"tıonlıH t-\ "ıı1kıu. 

Kaplıca ı. veya A~y Başmemurluğuna 43732 müracaat. 

(3672) 

Yüksek Mühendis mektebi arttırma 

ve eksiltme komisyonundan: 

Ulıalannda J'1.(dılı lşarcW olaıılu. he• 
rinde mounela röttıılel'dU. Bakam•er .._ 
lJ kaparuı tlyatl&Jıdn', 

----Nukut 

Mektep için "2500,, kilo Silivri yoğurdu alınacaktır. Tahmini 
fie.t "18,, kuruıtur. Mecmuunun tutarı olan ''450,, lira ve birinci peJ 

paratı ''ZS.75,, liradır. lateklilerin ıartnamesini görmek ü:ıore her 

siin eksiltmeye ıinnek için do 17 - 7 - 935 aaat 14 de koıni17on• 
----·,·ıı müracaatları illn olunur. (3670) • Loodr• IS22. • Vlyııı' t3, N> 

• "'cYyork 126. - • Mııirld !6 -

gfü;: ;g ~ ~ ~füi: ... !i~ ~ 1 Deuıeı nemınoıınrı ve ııınanıarı ısıeııne nınuın iduresı ıllnıarı 
• C"eacm· 820 · • • Belırıd :;4, - Muhammen bedeli 13,785 lira olan (750) ton yerli kok kömürÜ 
• Sor .. ,.a !ll, - • Yokohama 3~ - 5 d k 
• Amsmd•"" s.ı, _ • Altııı 93 \ _ 31-7-935 Çarıamba günü ıaat 1 ,30 a apah zarf uaulU ile An· 

I 
• Prag ıoı, - •Mecidiye ss. - karada idare binuında eatın alınacaktır. 
• Stolı:ho'm 31 • •• • Baataot "°· - ı Bu ite girmek iıteyenlcrin 1040,63 liralık mu"Vakat teminat İ• 

Çekler ----~ıı le kanunun tayin eltili vesikaları ke~a kanunun dördüncü maddesi 
• Londra 6tı.l'ı0 • Stolı:hlm 3. C 16 
• !\evyor~ 0.1011~ • vıyırıa •.Y,O\ mucibince ite girmeğe kanuni maniler bulunmadığına dair beyan• 
• Paılş 12.03 • Madnd 5.8010 nauıeyi havi tekliflerin.i ayni gün saat 14,30 a kadar komiıyon re-
• Mll.tno 9.6!!s;ı • Berııa r,97tr isW~ine vermeleri lazımdır. 
• flrlikse 4-11~1\ • Vıqon 4,20~ " 
• Atin• ea:H7!1 • Budapeşre Ul63 Buna dair 9artnameler Parasız olarak Ankarada Malzeme Dai• 
• Cenevre 2.4;\06 • Aükrc.s 78.69 resinden, Haydarpapda tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden alma• 

I • Sofyı 63.435 • flel.ırıd U.tı01ıı b'l' (4050) 

• Pru 19,06- • Moskova lOOS.t! 1 --,__---------------.......-----~-----ı 
• Amsterdım r.167~ • Yokohıma t.7~9 l ır. 

·---E s H A M Zayi kurd köpeği Lise ve Orta Okullar 
* iş Bınbs• 9.S•l - Tramv•y ~9. -

Çimento as ırı O!-

Bet buçuk aylık bir kurt köpeği ikmal talebelerine 
dün gecedenberi Sultanahmet ci· HUSUSi RIY AZIYE Anadoln S /.60 

1 

Reji J.60 

Slr. Hayrtve 15.- ~arlı: Det -:-
Ünyon Od. -~ varında kaybolmu§tur. Bulanlar DERSLERİ 

adreaim.e getirirlerse memnun e • Üniversiteli Riyaziyeci bir tal~be Baly• - -

deceğhn. Sul~nahmet Motörcü veriyor 
SüleyıJlan (Fatih: Zeyrek caddesi No. 6. t~ 1 

Merkez B:ınlcası S8.9S 
U. Sigorta 
Aoınontl 

~ark m. eca -:-
r cıeton -.-

- r v l er-
• 193.lTürk Bor. ,1.92~ Elelctrlk 
I• . il 26,30 rramvn 
* . . lll 2UO Hıbtım 
lstlkrUıOablll 1 94,00 * Anadolu 

* P:rıaı lsti1ı:razı 95. - * Aoadolo. il 

1 

t9t8 A :'-1 ıo, Aıııdola lU 
Sıvu-Erzuram 95--. • \1ümusıı A 

-.-
3(,70 

ll'.00 

4465 
44.6S 
sı.so 

·~ 2! 

1LAN 
Viktorya dö Bertin sigorta .Anonim 

şirketi tarafından 15 - 1 - 1927 ta -
rihlnde Hasan VAsıf bin Ali Remzi 
hayatı üıerine akt ve tanzim olunan 
bin Tür!< liralık ve 976743 numaralı 

sigorta mukavelenameslne ait depo U-

RA D V O 
mühaberi zayi olmuştur. 

Mezktlr dtpoilmühaberi hali hazır· 
da kimin yedinde işe, hukukunu ispat 

Programı etmek Uzere Viktorya dö Berlln Si -
ISTANBUL gortıı şirketinin Istanbulda, Galatada 

KürekçUerde, Manhaym hanında k!-
18.30: Almanca ders. 18.50: Dans mu in Türkiye müdüriyetine veya Berlin

sikisi. (plak). 19.40: Haberler. 19.45: de klin merkezine, işbu ilanın tarihi 
Ege caz, Türkçe söılU eserler. 20,15: neırinden itibaren iki ay zarfında mü~ 
Konferans 20,30: Radyo caz ve tango racaat etmesi rica olunur. 
orkestraları ve türkçe sözlil eser - Mezkur müddetin mürurunda, nu· 
ler. 21.30: Şehir tiyatrosu artistlerin· maruı bAl!da muharrer sigorta mu. 
den l. Galip. Küçük fıkralar. 21A5: kavelenamesine ait depollmUhaberi 
Son haberler. Borsalar. 22: ProfftiÖr keenlemyek6n ve mefsuh addedilerek 
Ali (Keman solo). yerine nüshayı eanlyesinin tanzim e. 

~,. t1ideni~mi 
·9ğfı~or ?·_ 

Y eriı'ekle~den sonra 
..ı.s.lcıntı · 

· Şlşglnllk 
EkŞ)iı'k . 

• 
ve . Y~•nrna nu 
. . ' ' t-

. · . hissediyorsınız? ' 
.... - ·• . : . . · ""· . _, . · · ' . ··~· 

'·· .. · .. H!_çınen -~. 

Sliil1

0L 
kullanınız~ 

Eczanelerde 50 k'uruı . 
. • , .. l . • 1 

Kullanılması •. kutudaki ~-~ö ·~d~ .. 
1 

.' yazılıdır.· "·. ,, . :·. ,. 
Bül<.REŞ dileceği lltn olunur. 

13 - 15 Gündüz pl!k yayımı n du· Viktorya dö Berlin Unıunı Sigorta ------------
yumlar. 18: Sandou Marcou orkest· Anonlnı ffrketl Tllrldye mlldüriyetl Satıhk hane -
rası. 19: Duyumlar.19.15: Konseı1.n ıU --------------
reği. 20: Sözler. 20,20: StraUJs mOzi· Çapada Çukurbostan Meyda • 
fi pllkları. 20,50: Sözler. 21: Sözler. nında 4 No. altı oda, vAai bahçeli 
21.15: Senfonik plA.klar, 22: Sözler. Fındıkzade tramvay iıtasyonuna 
- Konserin süreği. 22,4:;: Duyumlar, iki dakika mesafede bir ev ehven 
2.1: Konser (röle). 23.15: Yabana dH· fiatla satılıktır • 
Jerle duyumlar. 23.35: Konaerin ıilre- -------------· 
ğf. 

VARŞOVA ,, 
19.50: Piyano - Viyolonsel mliıiif. 

20,15: Reklamlar. 20.30: Piyano koıı· 
serL 20,50: Aktüalite. 21: Sözler. 21, 
10: Orkestra konseri. 21,45: Duyı:un -
Jar. 21,55: Sözler. 22: Keman mUıitf. 
22,30: Reportaj. 23: Koro kon'!eri. 
23.30: Spor. 23.40: PJAk. 

PRAG 

/atanbul üçijncil kra mfmurluğım • 
darı: 

Mahcuz: ve paraya çevrilme8i mu • 
Jn.rrer bir adet A. E. G. markalı delik 
ınakkap makinası Şehzadeba§ında Fe-r 

20,25: Armonik konseri. 21,10: Söı· ıiye ~rşıSlnda zz. u numaralı toına.
ler. 22: Sözler. 22,15: Poyano müıi· er dükkAnmda 18 _ 7 _ 935 tarihine 
ği. 22,40: Hafif orkestra müziği. 23,15: mü~dif per§embe glinii saıt 12 den 
Son duyumlar. 2323,30: PJAk, 2.\(5: bire kad:Lr birinci açık arttırma su • 
İngilizce duyumlar. retlle satılacağından talipleri mezktlr 
BUDAPEŞTE gün ve saatte mahallinde hazır bulu-
290,15: Piyano birliğile şarkılar. nacak memura. müracaatları llAn olu· 

20,50: Stüdyo piyesi. 22,40: Duyum .. nur. (167) 
lar. 23: PlAk. 24: Senfonik orkeıtra ~!!!!~~~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
konseri. 

21: Duyumlar. 21,10: Halk milziğt. 23: 
BRESLAU Duyumlar. 23.30: Sözler. 23.40: Dans 
20: Halk p.rkılan. 20,50: Sözleri. müziği. 

{f PA f<1ARJ(A 
Müatahıa~l. 

HUBUBATU/tlARJ 

StHHAT 
VE 

KUVVET 



- 18 TEMMUZ - 1935 

Maliye Vekiletinden: 
1 - 2257 llumatab Matleal af aldık para kamunma teYfikan o ... 

ite Al.cıaldanna 80 lmnqtaa alna mıkta olaa ..._ Mecicll1• ıttmflt 
tlllbnın leaenilil h ... bile 14 kar ... ladlrilmlt " bu fipt berin • 
elen blMd ec1ıım..1 ipn maluotlıklanaa tebliıat ppılmıftır. 

2 - Cümhuri7et ~ ... blanda beh• On pam eafl mea • 
- Ye pJri metlstlı halli ,.. .. , f'l lmruta eatm alacaktır. 

(1720) (4002) 

Tl!!JQ KiYE 

llRAAT 
E\~NKA51 

' ' 

.DAoA 
BiRiKTiREN 

ı• SBRSERILBB YATAiı. 

Geceyi onun batı ucunda ıesir-
dl. 

Gttndb oldu.. 
Cbtllda ele bir laıma pçtl. 
Maafretl alMtln ilk tlclcletll 

AlllaDlarmcla tim• bir aatku,. 
clalm19b. Bir ela elylamlıor~u. Ni
hayet 1orıunlukta~ kuvve~ı ~•i· 
len Marjutin ele ılkeml•ınıa i· 
a.inde uJUJakal.tı. 

Oileden 80nr& ... t dd1e dotru 
Manfred apndı· 

Etrafına, bir ıey anlamıJ&D, f&f· 
lua ılal•I• ı..maclı. Y anıacla u· 
JUJ•n Marjantini ,ar&noeı 

-· Deli kadın!.. dire mınlclan· 
dr. 

Afala kalkma,, ifln bir hare
kette bulanduJA da kolunda duy· 
dulu ıldcletll bir acı het fe1I ha
ml••tma .... ,, oldu. 

Sen Mifel k6pril1Unfl11 yamada 
Lant•ıt.,!e ._..b.• Dol.-,1 ıetiNn 
lltina alaJllll Mıdc:Oli aldala 
1n1ne .. ı.t1. 

Soara ICoJrartlerin ..ıdilini. 
Sen nehrindm J(berek ıeçtllderl· 
Di Mober ..-yclanma deli ıibi a· 
bİdıldarmı, carPlflllAJI, alnlm 
ıöte kadar yilbelea olan :rılını· 
nı, tüf..._.. patlamamı .. brla-
clı. Aca• Lanteae ne olmuftaa. 

o ela ..,....Uerle beraber Yani· 

lap llmUt mi1Jdl7 
Yokla h&ll PtlJOI' muycla 7 
Yat.,....., kbDbilir ne kMlar,.. 

1anydl. Manfred arkadqmın hu 
•ltldt mansaradan a,.,ı...,.,.. 
.anma, odan 11tmram .ırafmda 

. 
dolqtıiım dütüail1or, eoara onun 
Seneriler Yatafma dindqiinü ve 
Joli ile Avete Dolenin mülhit a
ldbeti anlatmumdan dolan acı 
lnbayt ,e.unün inUncle canlandı. 
n,ordu. 

O.hal pl&nmı yapbı Gidip 
Lanteneyi bulacak ve onu iztırap
tan lnutaracakb-

Sonra Fontenl»HS'yu dtlıilndil. 
Acaba ora•a ae olmuftu. 
lhtlJU Fllri1el taratnaclan ha-

sırlaaaa plln iyi netlcel....U. •iJ. 
dl. 

Bütün bu diiftlnceler, bu aualler 
Manfreclla bfaamcla C&l'PlflfOr• 
ela. 

MOthlt bir üdntflye clUttU· Bu 
harap kulübede, lmmldanmaclan 
" bir lt ,. ..... nmlltHlr ola· 
madan, kapanıp kalmata nm de-
lildi. 

8ltb laanetlnl &oplıJarak 1caı. 
lop ıiJİDID•I• munffu olclu. 

Arata lıallanca kolunu miithit 
ac11ıntlan bafka bndi11cle, bil 
kaybetmekten dolan bir clennan-

aalık hı...ttİ· 
Bir parp prap bulmak ümidiJ· 

ı. eırafma balaacb. 
MarjantİD derin l»ir u,ku1a dal-

Dllftl. 
Mu&ed onun ;rbüne baka • 

rak: 
_ z.ya)lı bdm 1 di1• mml • 

dandı. 
Aradılı• bulamadıtı ivin du • 

nrda dolap vuife1ini ıörea bir 
delik slriinceo 

HABER - Akşam Postur 

Kazanmak için de bir 

KELVINATOA 
alanız 

• ideal eotull flava ••labı 
• OlrAltlıQı ve ihtiıa1111 

• llfln alltı en 11cak memleketlere 
mahıuı olarak yapılmıtdar 

• Aıgarl !lektrlk lırffyıfl 
• Piyah ı• Hradan ltib ...... 
• T tdlyıt il •Y vade 

Nureddin ve $ki. Anllırı 
S.tıt rerltrl : A. Yettır lımlr 

Sllıl~lnln Sesi llerkııf llyttıu 8ılltl 11"9 

KAŞE 

N EOKALMiNA 

SER8BRILBR YATACI 121 

Monldar aürle1ici bir ... ıe ı 
- Aakerler I •• dire ıe1lendl. 
AJDi zamanda Loyolanın elle-• 

rini tuttu. 
- Peder, onun lautulacalma 

yemin eder mlıiniz? 
- Yemin ederim ki, otlamaz 

kurtulacaktır. 
- Konaktan çılmuyacatına da 

yemin ediyor mutunu•'l. 
- Oilunusun buradan çıbu· 

yacafma da :remin ediyorum. 
Loyola bu ıözleri .a11erken i· 

çinden de ı 
- Fakat Lantenenin Monlda· 

rın oflu olcluiunu bilmeclifim için 
bu yeminin hülmdl yoktur· diye 
dü9ündü. 

Bu ııracla polit mUclürilnGn ..,. 
lenm•l üurlne askerler oclanm 
iki kapııım açımılardı. O vakit 
Monklar Loyolamn yalan a8yle
mecllllni anladı. Her kapıda on 
mubafra Y&rdı. 

Olclukça mGtldıl l»lr me•ldde 
kalan Ç&Wf bir poliı müclürilae 
bir papua bakıforclu. 

Momdar, papa11 ıa.tererek: 
- Vencell bUtün MDirlere ita· 

at ecllnls ! dedi. 
Loyola emretti: 
- Malıktlmu bailayıp JUkar11a 

çıkarınız !. 
Aıkerler hayretle qafıya indi

ler. 
Bunlann arbiından aapearı ke .. 

ıilen ve tltrlyen Monldar Ye da. 
ha 8erİclen L01ola iniyordu. 

AYiada polia mildGrtl durarak 

papaıa aorp dolu ıöalerle bak· 
tı. 

Loyolaı 

- Saltır ! dedi. 
Aakerlerle zindancılar zindana 

lnmitlenli. 
Monldar titrl1erekı 
- Tecrübe Jetma ml 1 &ledl 
- Sabır! •• 
- Bu aefiller ollumu lurp&IJ1• 

caldar .• 
- Hayır .. HaJD'. Merak etm .. 

Jinis. 
- Artık kendimi tutam11aca

fmı. Y etitir ! 
Hakikaten qafrcla IMttupn•k • 

tan do~n hlr a&rGlt8 ltltlllyordu. 
Monklar fırladı. 
A111I wamanda .._ltr ••hıJa 

,ılcbıar. 

Ortalanncla ıımaıkı nll&nall 
Laaı.e......,•c111. 

Monklar: 
- Onu fldnh, JOllla ben e. 

limle fheri.a 1. di19 'baltrdı. 

Lo10la •lak •• nıetum ıeıir· 
le: 

- Aıkerler, mahpuıu Traho. 
var meyclanına ıötürüniiz f em • 1 ~· . nn 
Teruı· 

Monklar papaaa döndü y . 11 .. .. el • e11 
J?aun e acı bir sülümaeme bellr
dı. 

- Peder, artık bitti delil mi? 
- EYet, hakikaten bitti. 
Lantene: 

- Baba! .. Babai Bana itk ... 
ce edilmesine meydan verecek mi4 ,..,,.,,,,, 

ıı 



• 

(X: 

çet~i için kendisini Ame • 
rikaya çağrıyordu. 

(X: 9) 
Telgrafı alır almaz der· 

hal Amerikaya hareket et· 
ti. Ve giderken de çok 
•evdiği HABER okuyucu· 
lanna bu maceraımı da 
anlatacağım vadetti. 

2.?o t"'I"'\ yc:arnl o r 
kücük Conla. Ç,infi 
uşa.9,nı Olfahın 
tnutia.f t'Z.ı 5o . 
no.tQK 
öld ürtnüyo"
lar"' . 

.................................. 
. ... 
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ain ? diye bağırdı. 
- Oğlum, bekle!.. Geliyorum. 
Monklar zindancıların üzerine 

atıldı. 

Loyola: 
- Askerler, biraz evvel doğnı 

yola girmit gibi görünerek timdi 
gene kralın ve dinin emirlerine 
kartı gelen §U asiyi tutunuz ! em• 
rini verdi. 

Çavu§ Monkların yakasından 
tutarak: 

- Affedersiniz monsenyör! de
di. 

Polis müdürü: 
- Sefil herif!. Alçak yalancı!. 

diye gürledi. 
Tepiniyor, bağırıyor, kendisini 

tutan beş altı askeri de beraber sü
rüklüyordu. 

Lantenenin uzaklaşan sesi iti· 
tiliyordu: 

- İmdat baba! .. imdat!.. 

- Merhamet!. Oğluma merha· 
met ediniz! •• imdat~ yetiıiniz. Oğ
lumu çalıyorlar .• 

Çavut: 

- Bu hakikaten delirmiş .. Hay
di kendinize geliniz monsenyör!. 
"dedi. 

- İstemem!. istemem! .. Oh, bu 
pek müthif .. imdat!. imdat!.. 

Monklar askerlerin elinden kur. 
tulmağa uğratırken sesi kesildi. 

Ağzı köpürdü. Yuvalarından f:ırh
lıyan kanlı gözlerinden artık yaş 

batkalarile seyrettiği bu mücade
le edenler arasından bir kahkaha 
koptu. 

Bu dehşetli ve korkunç kahka· 
hayı salıveren Monldar idi. 

Loyola yumutak bir sesle: 
- Artık onu bırakınız! emrini 

verdi. 
Askerler itaat ettiler. 
Polis müdürü ayağa kalktı. 
iki elini alnına götürdü. 
Sonra şat km §aşkın etraf ma ha

krndı. 
Gözleriyle avlunun dört tarafı

nı araştrrdı. 

Loyola bir saniye kadar ona 
baktı. Sonra süratli adımlarla Lan. 
teneyi götüren askerlere yetİ§tİ. 

Kont dö Monklara gelince o da 
karakola girerek zindanlara inilen 
feneri görünce sevinçle bağırdı. 

Hemen bunu yakaladı ve sön
müş olmasına bakmayıp dışarıya 

fırlıyarak sokaklarda gözden kay
boldu. 

Kendisini görenler: 
- Şimdi iyice görebilmem için 

bana bir fener lazımdır. Onun 
yattığı zindanın kapısını her hal
de bulacağım. Bekle oğlum, bek
le!.. Hem öyle bağ1rmasana .. . Yü
reğimi parçalıyorsun ! 

Diye mırıldand1ğmı duymut
lardı. 

- 18 -

JlYETtN ANNESi 
akmıyordu. 

Birdenbire, Loyolamn 
Anlattığımız bu vak'a polis mu. 

müthit dürünün evinde geçerken, Mar-
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jantin'in kulübesinde de bazı mü· 
him feyler oluyordu. 

Etyen Dole'nin yakıldığı odun 

yığınının etrafında bulunan as
kerlerin ateı ettikleri anda Man
fred bir kurtunla kolundan yara· 
)anarak dütmüıtü. 

Yara o kadar tehlikeli değildi· 
Mermi kolunda bulunan kemik -
lerden yalnız bir tanesini hafifçe 
zedelemİ§tİ. Yoksa Manfredi Mar
jantini'nin evine götüren iki fahi
ıenin de dediği gibi kol kırılma
mıştı. 

Bununla beraber bu yara deli

kanlıya gene epeyce iztırap veri
yor, onu hummanın pençesinde 
kıvrandırıyordu. 

Bereket versin ki, yapılııı çok 
6ağlamdı. 

Genç ve kuvvetli olduğu için 
kısa bir zaman içinde hummanın 
tesirine karşı koyabildi. 

Marjantin yaralıyı iki gündür, 

bir delide pek az görülen bir us
talıkla tedavi etmişti. 

Birçok delilerin, deliliklerine 
sebebiyet veren mevzulara do
kunulmadıkça pek akıllıca hare-

ket ettikleri görülmüştür. Marjan
tin ise bir müddettenberi biraz a
kıllanmış ve kendisini toplamış
tı. 

Kızından bahsolunınadığı va -
kitler oldukça akıllıca davranır 

Manfredi tedavi ederken icap et· 

tikçe §&raplı yara bezlerini değiı

tirmek, ara sıra delikanlının alnı
na, ıakaklanna, dudaklarma hum. 

manın tesirlerini giderecek ıslak 

bezler koymak gibi feyleri akıl et· 
miıti. 

Marjantin, Manfredin nöbet a

ra11nda sayıklarken Jiyetin ismi· 

ni tekrarladığım duyunca ihtima• 
mını arttırdı. 

Evvela bu hal Manfred için teh· 
likeli olmuıtu. 

Marjantin: 

- Ne diyor .•. Jiyetin ismini mi 

anıyor .• diye homurdandı ve: 

- Bu da galiba kızmıın ismine 

benziyen isimli bir kız olacak .. sö
zünü ilave etti. 

Marjantin evvela kendi ve kızı 

hakkında fena sözler söylendiği-

ni zannederek b11 adamı cezalan

drrıp cezalandırmamayı düşün
dü. 

Fakat o anda Jipsi kadının zi· 
yaretini hatırladı. 

Çingene karısı kendisine: 

- Bu adam sana kızını bula• 
cak ! demişti. 

O zamandan sonra zavallı de
li yarabmn kızını bulacağına inan
mıttı. 

Bu düıünce ile Marjantin Man-
ve yaptıklarında bir intizam görü- frede birçok §eyler sormak ıçın 

nürdü. humma nöbetinin geçmesini üzün. 
lıte bundan dolayı yaralı tü ile bekledi, 


