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ltaıva, ınglltere derecesınde Bu ne alçaklık büyük bir imparatorluk 
olmak niyetindeymiş tı y aşllnda bir kızı 

mahveden 55 lik Habeşistan ilk 
biri v akalandll basamak 1 Akbıpkta elli bet yqmcla (N.) lltuiyle koı11fU kızlarmclan olan 

Buranm 20 milyonluk nüfusunu ileriki istila ;::,~:l:i;.~:::1'..:n.~.1aka- =.ı:=.:iı::::U=:!'.:.~: 
harplarlnd

a asker diye kullanmak istiyormuş Bu adamın iılediii IUÇ, ı.e... cavüzetmittir.KmaileoineLaber 
_ di kızıyla onynatmak bahanesiyle verdiii takdirde ıene ölümle teh-

i 
1 t ı k d evine çajırdıiı on bir yqmda bir dit etmiıtir. 

·ngiltere, a yanın arşısın a =.::::::.:-..:=~=: .(N.). in~~:;m~ 
Alman~~rak~ -~yor ~~~~~~~~ 

Çankında tren 
kazası: 

4 kişi öldü 
Ankara, 16 - Çankında bugün 

feci bir tren kazası olmUflur. Yer 
onarım (tamir) treniyle otodrezin 
çarpıımııtır. Otodrezinde buJ 
na bat mühendis, eti ve makinist 
ölmüıtür. Baı mühendisin çocuk· 
ları ve diier memurlar da aiır su• 
rette yaralanmıılardır. 

iki Zenci 
lincedildi 

n :r=r.:-n -- ,.,... ,._,_ ... iqor~ 
bua tehrinde iki beyu kadına aal· Banlann Cifi melıtaplanrrı L-Blatrwfion..,. ılliıw•.ıc.fereetmiftir. 
drran iki zenci bugün halk tara • Biz Je en caziplmni yarından baflı)'tll'tllı lrarileriırıüe mnacağa. 
fından linç edilmiflerdir. Bugün fU •taiıki dikkati çekici aiyaaal parçayı alıyorm: 

E_s~ı Y!l~an kr!I• sevgııısıne me,!dubunda diyor ki: 

B1ilg8r-vıihŞetI aiıiiıfıliiiii8Z 
lfe~)'Or/rta rı!:an Tlıe New - Yorlr Tim ... ~, .. ~nin"F~~irörnelr .. Erkekleri işkenceden, kadınları ve genç kızları 
"''"'•Hab"'-''~Y~~1·;~4nö~~~ ::a~a:C,:)' ırzlarına geçtikten sonra öldürürler 

... ti ·ıı:~ olavnr. 1000 kulübe 
vır '8til pnünJe Floryaya 23.000 a am gı ,... ,,-

yapılmq, ~olı mu'! 
(Yazısı 2 ncı sayfada) 

Fransızca lllllstrasyon mecmuasında çıkan bu mektuplar 
Bulgarların ne olduklarını anlabyor 

Haydarpaşa 
Ada pazar 

Arasında ucuz bilet 
Ankara, 17 (Hususi) - Hay

darpaf& ile Adapazarı araımda u
cuz bir tarife tatbik edilecektir. 
Ucuz biletler ıidip gelme olacak 
ve dört ıün içinde kullanılabile-
cektir· 

Ankara berberleri 
imtihandan geçip 
Ondülasyon 

(Yazısı 2 ncı sayfada) 

yapa bilecek 
Ankara, t 7 (Hususi) -Anka- Blltiin Slavları birleştirmek gayretini güden beyaz Rus ç k B 1 

ra belediyesi, elektrikle ondüli.1- Yugoslav ve ~lerin Sofya'1akl son geçit resminden blr ;örltn~:r, 
yon yapacak b~r~erlerin imtihan- Kral Borls in huzurunda, Bulgar 
dan geçirilnıesın1 kararlaıtırm•ı- kültür bakanı Pansl I tır. imtihanda muvafafk olamı- av stlere dedi ki: 
yanların ondülu).on yapmasına i- Tuttu ..,,, ı 
zinverilmi1e;:e~tır; w gunuz yo ' ' 

lıtanbulda da bu yolda bir ka· D o g ı d ' 
rar verileceii anlatılmaktadır. Bu- r u y o u r e 
na dair haber üçüncü aayfamızda-

dl1'. (Yazısı 2 ncı sayfamızda) 
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BUigar-ViifıŞefi 8Ilıiıtılamaz 
FD © rry c§ld c§l 

Bin tane konforlu 
kabine yapılacak 

Ş. Kaya incelemede bulundu 

Erkekleri işkenceden, kadınları ve genç kızları 
ırzlarına geçtikten sonra öldürürler 

Fransızca llltlstrasyon mecmuasında çıkan bu mektuplar 
Bulgarların ne olduklannı anlatıyor 

Bu hafta çıkan fransızca illüs
trasyon me~muası ilave olan eski 
Yunan kralı Kostinin sevgilisi Pa· 
oliye gönderdiği mektupları neı
retmittir. Bu mektuplarda Bul • 
garlar aleyhinde çok ağır cümle -
ler vardır. Dikkate değer buldu -
ğumuzdan ikinci Balkan harbi do
Jayıs i]e Bulgarlarla yaptığı çarpış· 

mayı anlatan bir parçasını alıyo -
ruz: 

"Bulgar kuvvetleri benim kuv • 
vetimden çok daha üstündü. Ağır 
topları bile vardı. Buna rağmen 

üç gün süren harp sonunda onları 
tepelemeğe muvaffak oldum, Al
tı gün onları geceli gündüzlü ko· 

valadım. Hallerini bir görmeli i • 
din. Mahvolmu9lardı. Yollar harp 

levazımı ve yorgunluktan ölen ne· 
ferlerile dolu idi. 

Onların i~lerini kolayca ta • 
mamlaya bilirdim. Fakat maale • 
sef medeniliğim buna mani oldu. 
Bulgarlar ne kadar vahıi adam • 
lar? Yaptıkları vahşet anltılaamz. 
Ben kendimi Türklere dütman sa
nıyordum. Fakat bu domuzlara 
karşı duyduğum gayz ve kin daha 
büyük. Her geçtikleri. yeri kana ve 
ateşe buluyorlar. Erkekleri itken
ce yaptıktan sonra öldürüyorlar, 
kadınların ve genç kıZ'ların ırzı • 
na geçtikten sonra canlarma kıyı· 
yorlar. Bütün devlet reislerine ve 
krallara telgraf çekerek bu vazi • 
yeti bil didim. O F erdinand domu
zu da guya beni tekzip etmek için 
"Daily Telgraf ,,a bir telgraf çek • 
mı§. 

Kral Borls'ln huzurunde, Bulgar 
kültür bakanı Panslevistlere dedlkl: 

Tuttuğunuz yol, 
Doğru yoldur! 
Geçenlerde Sofyada bütün j fu sözleri aöylemittir: 

Slav devletleri Si.,kollarmm izci· "Gözlerimizin önünde fevka -
lerniin iftira.kiyle büyük bir kon - iade bir manzara var. Genç ve 
gre ve geçit reımi yapıldığım kahraman Sokol, ve Yunaklar'ın 
yaznnttık. taııdıkları ideal çok yükaektir • 

Bu kongrede Yugoslav, Bulgar, Seçtiğinii yol doğru bir yol -
Çek, Leh izcilerinden maada be - dur. Bu ülkü etrafmda elele vere
y~z Rus izcileri de hazır bulun - rek birlikte çalışacak olan Slav 
muştur. devletleri medeniyete yeni hiz -

Panislavizm' "Bütün Slav mil- metler yapacaklardır. 
!etlerinin birleımesi,, gayesi etra- lıtikbal için Slav gençlerinin 
fında ya.pılan bu kongrede Bul - şimdiden beraber yürümelerini ve 
gar kralı Borisden başka Bulgar çalımalarını bütün kalbimle iste~ 
kültür hakanı general Radef de rim.,, 

Küçük andlaşma v:e 
ball{an andlaşması 
Dış siyasası değişmemiştir 

Esirlerimden otuz tanesini, ça
buk kaçtıkları için beraber görü· 
remediklerinden akla gelmiyecek 
ıekilde öldümüıler. Elleri, kulak
ları, burunları kesilmif, gözleri o· 
yolmuştu.,, 

Bulgarlar propa
gandada devam 

ediyorlar 

Sofyadan bildirildiğine göre 
Bulgarlar evvelce yapmıı olduk· 
ları Türklük aleyhinde iki film -
den sonra bugünlerde bir yenisini 
daha yapmaktadırlar. 

Bu filmin mevzuu, ölmüt Bul • 
gar ıairlerinden lvan Vazofun 
Gramoda adh eaeridir. 

Bulgarlar bu filmler vasıtasile 
Türk aleyhtarlığını §iddetle pro -
paganda etmektedirler. 

Kondilisin 
gezisi 

"LlJ Tan,, Yunan ve 
Avusturya 

hDkt\mdarlıklarının 
mukayesesini yapıyor 

Yunan Sü Bakanı general Kon
diliı Yugoslav kral naibi Prens 
Pol ve Yugoslav 8&§bakaniyle de 
uzun boylu görütmü§, Atinaya 
dönmüştür. 1 

Ptena PoI ile genenı. 
sin 'YunanistartCJa "ra1lığın .. geri 

getirilmesi hakkında görüttükleri 
samlıyor. 

Fransızca Tan gazetesi, küçük 
andlaşma devletlerinin (Yugoslav. 
ya, Romanya ve Çekoslovakya .. 
mn) Yunanistnada kralbğm av• 
detini, Habsburglarm tahta dön .. 
melerinden büsbütün baıka tekil
de karııladığını anlatarak diyor 
ki: 

"Orada tekrar teessüs edecek 
olan krallık yeni arazi istemeğe 

Floryanın tam modem bir tekil J deniz köşkü bu ay sonunda hit irıt• 
alması için çalışmalar günden gü- mit olacaktır. 
n~artmaktadır. Bu sene için yapıl· Şükrü kaya Anka· 
mau programa konulan büyük radan gelip Flor-
plajm beton kabinelerinin 150 ka- yaya gitti 
darının yapılmasına baılanmıf - lçiıleri Bakanı Şükrü Kaya dün 
tır. Gelecek sene plajın diğer kı. sab~i trenle Ankaradan şehri· 
aımlarında da yapılacak olan bu mize gelmiştir. Bakan Haydar 

konforlu kabineler bitirildıkten Pata garında ilbay başta olmak 
sonra bunların miktarı bine eri - üzere hükUmet ve prti başkanları 
şecektir. ve bir çok dostları tarafından kar 

Diğer taraftan köyden plaja tılanmı9tır. 
kadar olan alanın (sahanın) a- Bundan ıonra Bakan, be~abe .. 
ğaçlndırılması, iyi su getirilmesi rinde Muhiddin Üstündağ olduğu 
işlerinin önü alınmıştır. Asfalt halde Floryaya gitmit ve orada • 
yol yapımına faaliyetle devam ki yenilikleri görmüştür. 
edilmektedir. Şükrü Kaya akşamki vapurla 

Atatürk için yapılmakta olan Yalovaya gitmişlerdir. 

Türkiyede yahudilere 
karşı hareket yoktur ! 

öyle ise bu iftira nedir ? 
Selanikte çıkan lndependant 

gazetesi Kudüsten almış olduğu 

aşağıdaki haberi neıretmiştir: 
"Türk hükumeti tarafından 

Türkiyedeki Siyoniıt hareketleri· 
ne karıı alınan tedbirler, Türki • 
yeli olup, şimdi Filistinde y&§a • 
makta bulunan musevileri, bir 
birlik halinde toplanmağa sevket-

' ..... 

rinin göçmentizini (muhacereti ..... 

ni) kolaylaıtıracak tedbirleri gö
rüımüştür. 

Ayni zamanda yahudilerin 
Türk hükUnıetinin tatbik ettiği 
tedbirler yüzünden büsbütün fe· 
nal&fall halleri de konuıulmuı • 
tur.,, 

Türkiyede yaliudilere karşı 

Bu yeni kurul (teşekJHilJ'" fl1' 're tiu 1iaber ta.mamiyle uydurma 
toplantısında Türkiye yahudile • olduğu meydandadır. .. 

Hile para etmedi 
-

idam mahkdmları 
idam edilecek 

Ödemiıte bir cinayet neticesin
de ölüme mahkUm. edilen üç kişi 
arasında biri, karar Kamutayca 
onaylandıktan sonra cinayeti yal· 
nızca kendisinin ve ölen bir arka· 
daşımn itlemiş olduğunu, ölüme 

mahkOm edilen diğer iki arkada
§mm bu itle ıuçauz olduklarını 
iddia etmiıti. 

Yapılan tetkikatta ·bunun doğ • 
nı olmadığı anlqıldığından her 
üç ıuçluda asılacaktır • 

rasında bir buhran değilse bile, 

kalkmıyacaktır. Krallık taraftarı 
Yunanlılar her zaman Balkan 

andlaımasına ve Küçük Andlaı -
maya taraftar olmuşlardır. Yu-
goslavya Kral naibi, karısı tara • Brigitte Helm'in Bir gece hırsızı Rom,anya Dı~bakanı tekrar ya

bancı memleketler geziısine (seya
hatine) çıkarken verdiii bir di
yevde (beyanatta) henı Yuıoalav 
ve Romen bükümdarlannın ara . 
sındaki ıöJ1ü9meleri, benı küçük 
andlaşma ve Balkan andlatmala
rının durumu (vaziyeti) ve politi. 
kası hakkında ıöz aöyliyerek de
miştir ki: 

daha az insicam bılunduğundan 

bahııedilmiıtir ... ,, fmdan, eski Yunan kralının akra· cezası 
hasıdır. Demek oluyor ki, Atina - yakalandı 

" Küçük andlatma ile Balkan 
andlaşmaıının ileride çıkabilecek 
hadis?!ler karııaındaki hattı hare· 
keti çok açıktır .•. Bizim dıt ıiya· 
samız her §eyden önce toprak bü
tünlüğümüzün korunmasına daya. 
nan tamamen ulusal bir ıiyaıadır. 
Her hangi nıemlekte karıı çevril
miş bir dıı ıiyasası gütmüyoruz. 
Romanya ayrı l"YJ'İ olmaluızın 
bütün devletlerle dostluk istiyor 
ve hudutlarımızı hem müttefikle
rimizin hudutlarını korumaya ha
zır olan herkesle yakınlaımaya a
madedir ... ,, 

Ayni konu (mevzu) üzerinde bir 
l>aşmakale yazmıt olan fransızca 
'(Tan) gazetesi bir rivayeti kayde
·derek diyor ki: 

"Küçük andl&§ma develtleri a-

Fran11z gazetesi bundan ıonra Geçenlerde bir otomobil kaza-
k Y da krallığın avdeti, Küçük And -Yugoslav Baıba am evtiçin iıti- sına sebebiyet verdiği için met· 

dl laıma devletleri payıtahlarmda fası üzerine küçük an aıma kon· bur Alman sinema yıldızları!1dan 
bir prensip muhalefet ile karıılA& -ıeyinin toplanmasının gecikmesi -T Brigitte Helrn iki ay hapis ceza • 

meselesinden bahsediyor, fakat mıyacaktır.,, ama mahkum olmuıtu. 
timdi Ağustot için de toplanabile· .!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!! 1 Yıldız, cezasının affı için mü • 
ceğini söylerken ıunlan yazıyor: tısında bırakmaktadır. Bunların, racaat etiği halde bu müracaatı 

ne Habecistan meıelelerine ve O· dd d'l · ı· Al d ge "Görü9me mevzuları bol bol :ı re e ı mıf ı.. manya an • 
mevcuttur. Trianon muahedesi • nun Cenevredeki akislerine, ne de len son haberlere bakılırsa bu ce
nin ferda .. mda hazırlanan, 1933 Stresa cephesinin zayıflamasına za nazi hükumeti tarafından bir 
Şubatında takviye edilen ve 1934 lakayt kalmamaları kolayca anla- defaya mahıuı olmak üzere hu. 
Şubatındanberi Balkan andlaşma. tılır. susi surette para cezasına çevril • 
sına dayanan küçük andlaıma tef. Küçük ı..ndlaıma devletleri, tim- mittir. 

d. k d d d ki • ı Şimdiki halde balayı seyaliatin· )erinin mehareti ıayeainde, tim- ıye a ar ayan ı arı sıyasa 
·· 1 · d"l· •ht" ı· k de bulwıan Brigitte Helm bunun diye kadar önemini ve otoriteaini zumre erın ta 1 ı ı ıma ıne arşı 

h f bazı ı"nançlar almıtlardır. Çekos- için 2500 Sterlin verecek, ve iki daima mu a aza etnıit ve daima 
büyümüttilr· lovakya, haziran ba,ında, Sovyet _a_y_ A_l_m_a_n_y_a_y_a_g_i_re_m_iy_ec_ek_t_i_r. __ 

Zabıta bir gece hırsızını ele ge
çirmeye muvaffak olmuıtur. Bu 
hırsız Bakırköyünde Bahariye 
caddesinde oturan doktor Nec • 
meddin Rifatm evinden beş bin 
lira kıymetinde mücevherat çalan 
Kigorktur. Kigork Bakrrköründe 
bazı evleri da.ha soymuştu. Şid • 
detle aranıyordu. Kigork dün Sa • 
matya taraflarında dola~ırken 

yakalanmış, suçlarım evvela in· 
kir etmiştir. 

Sıkııtırdınca çaldığı mücevhe· 
ratın Samatyada Müdafaai Milli· 
ye sokağında oturan eniştesi He
rantın evinde saklı bulunduğunu 
&Öylemiıtir. Herantın evinde arat· 

Bu gelit im, bilhassa, Uluslar Rusya ile, Fransız - Sovyet andlaş. 
Kurumunun gölgesinde ve binaen. masma. benziyen bir kartılıklı yar. 
aleyh, Fransanın ve lngilterenin dım muahedesi imzaladı. Bugün 
gölgesinde gerçekleşmiştir. Bu ıe- de Romanya, Triyanon muahede. 
heple, Uluslar Kurumunun zayıf· siyle tesbit edilen hudutların ta • 
laması, Parisle Londra arasında mamiyetini ~mniyet altına alan 
her hangi bir bulut peyda olmaar bir muahede hakkında Moskova i. 
Belgrad, Bükreş ve Prag idare a- le müzakereye girişmeği dütünü

Almaoyada Yahudi tırma yapılmıf, mücevherat bir 
çömlek İçinde bulunarak alınmış, 

damlarını bir takım meseleler kar- yor.,, 

aleyhtarlığı sahibine teslim edilmiştir. Herant 
Berlin, 16 - Buıün Berlirı ıi da yataklık y11ptığı için yakalan• 

nemalarında Peteraon adh bir Js. 
mıttır. 

veç filmi gösterilmiştir. Yahudi---------------
ler, Yahudi aleyhtarları tarafın· hklar olmuf, birçok mağazal 8:.rın 
dan yapılan bu filme karşı protes camları kırılmıştır. Polisin hemen 
toda bulunmuşlardır. müdahalesi yüzünden büyük bir 

Bu münasebetle bazı karıtık • vakanm önü elınmııtır. 
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~~: 
-''Bir- ineydan 

Likör ve 
vermut 

J 

Kadıköylüler ·~· muharebecıgı,, 
Ay başında daha 
ucuza satılmıya 

ba,ıanacak 

Yapmak istiyormuş. 
Çocukluğuma dair bir hat1ra · · · 

_ Macariıtan delil, baba... Tekitler (inhisarlar) idaresi 

şikayetçi: 
Su şir~'<eti yazın az, kışın 

mikr\'.lplu su veriyor Aıılıyamdaıiım bir ffY: 
Dünkü ıazetelerde çıkan bir ha

bere göre, Muaolini, hiç obnezsa 
4dua' da "bir meydan mubarebe
ciii,, yapmak iıtiyormUf· Biliyo~
•unuzdur: 1895 yılında, Habetlı
ler, ltalyanları Adua denilen yer· 
de fena halde bozpn& utratmıtb· 
Bulilnkü ltalyayı eski Roma de
recelerine yüceltmek iıtiyen Mu
lolini, itte bu yenilmenin ~ü~ü 
alına1c lekesini temizlemek nıyetını 
deymi,. Onun için, ayni yerde bir 
llleydan muharebeciii tertip ede 
tek ulusal terefi fatiıt rejiınine 
llledyun bırakacakmıt-

Fakat. arkadatlar, aramısda 
konutluk, ıunu anlıyamadık. 

Bizim bilditimis, meydan mu
harebelrinin yerleri, ancak teta· 
düfler neticesinde ( aevkulcen) 
icabı belli olur. Yoksa, muhare
be, düello delildir ki, "falanca Y~ 
re gel! Orada çarpıf&lllD !,, denıl· 
•in... bö 

Evet, ne yazık ki, hakikat y-
1 d' e ır... I 

B k l·ıze bir hatıramı an a-a ınız, 

tayını: 
Çocukken ve daha cofrafya o· 

lcuınazdan evvel. harita yapmaia 
heveılenirdim. Bir sün oturdum, 
4lınanya, Fransa, Türkiye, ltalya 
Uh .. diye, uydurma bir harita çizip 
-..... es - • .. •- ·' -- "e ___ :_:,, 

d' e, babama sötüriiP ~· 
lftı. 

liudutlardan birinin içine yaz
driıftı ,yazıyı okuyamadı. 

- Bu nedir böyle kargacık bur
hctlc? Macariıtan böyle mi ya· 

~-dedi. 

BOkreş elçlmlz' 
Hamdullah 

Suphi 
ls.tıAn yerlerlnl 

gezecek 
Mezuniyet alan Trakya Genel 

"'6fettifi Bay tbrahim Talie ve· 
~et edecek olan içifleri mütte-

~Bay Vehbi, lıkin ıenel dire~-
1'6 bay Faikle birlikte dün Edir· 
~e Iİtmittir. : 

861cr91 Elçimiz baJI Hamdullah 
~~ive Trakya ıenel müfettit
li ~ mütaviri bay Hultili de 

'Edimeye ,ideceklerdir. 

~) lfamdullah Supbi Trekyada 
da kadar dolqacek, bu sene 

1'1ec:eıc ıöçemenlerin yerlettirile
~~ nımtakalan pzclen ıeçi • 
~-altir. 

lıeıedı;;.;ı;-alacalı 
memur 

&eh.diye Turizm fUbetinde sek· 

d~ lira ücretli bir memurluk için 
'iıa • 
~:-tiban yapılmıt, on bet ıenç 
• -......_ ıirmiftir. sanlardan bir 
~ bile tercih edil-ııtir• 

"Muharebe meydanı,, diye yaz- in.hisarların kurulutunun onuncu 
mak istedim. yıl dönümü dolansiyle balkın li· 

_ Nasıl muharebe meydanı? kör ve vermut gibi içkileri daha u• 
Haritada böyle teY var mıdır? cuza içebilmaini teminen bu iki 

_ Bana tarih anlatırken daima içkinin fiyatlarını indinneie ka • 
söylüyonunuz ya ••. Ordular, mu- rar vennttir. 
harebe meydanında çaı1ntırmıt... Fiyatların indiriliti gelecek ay 
Her halde bu dünya yüzünde bir batmdan itibaren bqlayacatu. 
yerdir ... Haritada olmaz olur mu? Bunun için ellerinde likar ve ver-

Babam bir çocuk beyninde do· mut bulunan •tıcılar bun1an a• 
ıan bu prip hayale ilk ince f&f- yın son gÜnÜ alqamma kadar in• 
tı ve sonra hazin hazin perek de- hisarlar lalıt depolarma birer be
di ki: yanname ile bildireceklerdir. İn • 

Kadıköy Su I09yetesit.ulen tı -
üyetler sün ıeçt~ utmakta , .. 
dır. Boetancı ve civannda oturan 
bir iman halk aoeyete h.ıldunda 
bir mazbata yaparak Bayındıdık 
koaıiHrliiine ve belediyey.e ver • 
mift.İT. 

Mubatada tunlardan tildiyet 
edilmektedir: 

1 - Sosyete yazın ihtiyaca kl· 
fi derecede ıu vermiyor, kqın İle 
verdiii su mikroplu ve çamurla • 
dur. 

2 - Gözlepe, Erenköy, Boı • 

tancı tarafl~ ise ekseriyetle 
•u verilmemektedir. 

3 - Su saatleri suyun tortu bı· 
rakmuı yüzünden okunamryor 
ve halktan bu auretle •ötürü ve 
M&ti tutm&J.&C&k bir tekilde para 
almıyor. 

4 - Bazı evlere kontrvl saatle
ri komnuttur. Abonelerden bun • 
lar içinde kira almmaktadır. 

5 - Her aboneden senede alı
nan bet lira ne parasıdır?. 

Bu tiki1et Bayındırlık Bakan • 
hlma bildirilecektir. 

_ Ne yazık ki, çocuğum, iman- hisarlar İdaresi eldeki ıifelerin 
tık senden daha iptidai... Belki üzerindeki etiket ve bandrollan 
büyüyünce sen de bozulur, herkes çıkararak yerine yeni fiyatlanm 
ıibi dilfiinmeie bqlanm ••. Fa!'-!' gösteren etiket ve bandorollar ko-

tunu bil ki, mu~ebe etmek ıstı- yacaktır. 6 1 k k 
yenler, dünyanm Sahrayıkebir ıi- Satıc:ılara ellerindeki maim a 'T } Sa P } VJrma 
bi bot bir yerine ıiderek orada eski fiyatlan ile yeni fiyatları a • J Y 
kavsa etmiyorlar. Şehirlerin, kCSy- rumdaki fark kadar yeni mal makı· naları 
lerin bulunduiu yerde ortalığı bi- verecektir. 

ribirine kabyorlar. Dünyanın ~e.r Halk likiSr ve vermut fiyatla. Berberlerı·n ı·mı·ıhan ed·ıımes·ı 
yeri muharebe meydanı olabıh- rında yapılacak tenzilattan bir 

yor! ••• !:;:z.=a!.~. ietifade et· şartile belediye müsaade 
Adua meselesi üzerine itle bu · 0 v b • 

bir çeyrek aıır evvelki konutmayı Seyyah Çek ve verecege enzıyor 
dütündüm. Kimbilir, belki Muso- ltalyan talebesi İatanbul Belediyesi ele Ankara aylık veya iddia ettikleri P,i bir 
lini, yeni bir uaulle, Adua'yı ~~- belediyesinden sonra altı aylık yılbk ondüle Japacaldarm çok 
barebe meydanı tayin etmek ııti- Dün febrimin otuz balyan ve ondiile makinelerinin lmllanıbp ıda Ye yalım ean'at balammc:la 
yor. Biribirinden alınacak hıncı yetmit bet Çeko.lovakyal~ tale~ kullanılamıyacağou bir karara delil, san'ata ilıili olan telmik 
olaraJc, oraya, medeni dünyanın gelmitt?r: Çek ıençler o.nrv~ıte bajlamak üzere incelemelerini itlerden de imtihanlan lüzumlu 
ı. ... --'· --'""'Hn• .;.ı_,._ekl,. ... v• t•l~IMYıdır. latanbul Onıvenite. 1 "" c&''eknrlsteiir .. 
...... s.Wp•ı•: 1la ...... .... Owul1.el 

Her halde, harp fennini ve &de- larla birlikte tehri ıamitl•dir. de belediyeye bir muhtıra vennit- ilandan t.ilia llmClip bch.r 

t·ını" L- d-· de~·tirebiline Mu- r-ıco.ıo-'--'ı talebe, Tüıfı ha itin hemli l>fr tekil almasma uu .... -- •"T ._.... T .. ,... tir. Berberlerin bu muhbruı ye· 
IOlı·nı· 1·-··nlıia bir fayda temin arkadqlariyle birlikte Cümbmi • çıkardıkları hldilelsle ae'bep o • - rinde ye inc:elemeie (tetkike) cle-
etmit olur! Ve benim düıüncemce yet aıudma (ibideaine) çelenk ier lfirülmütür. lan berberler melrinelerin zaman 

l
'lk wı..:~1. faydumı... ko ........ , meruim --·1-...1-. ş __ , · amuı bozuld..a.-. iddia etmıt" • uu,-- ı--s ,-~- imdilik TaTU&D sonuça (neti• -.-

(Vl•nO) Şehrimizde üç Pn lralacaklvchr • ce1e) ıare altı aylık ondüle~- lerdir. 
---------l-"'.."':ll~e- ~ cak berberler bu itte mütehueıı Berberler c.niyetl de, C1aha ev• 

Telefon sosye es Paşabahçe ,ışe olurlana bir tehlike ihtimali ıö • vel bir kınm mffinelerin bozuk • 
girişmeler fabrikası ri11memektedir. Her teknik itte hıiuaa 'belediyeye bildinnitti. Bu 

Telefon S09yetesi mümeuilleri P•baıhçedeki tite fabnmı • olcluiu gibi devamlı ondülisyon • bakımdan makinelerin lmllamlma 
Frank Gill tle Buaye 101yetenin nm inhisarlar idaresi ıiparitj ola· ela da bütün zarar, müteha1111 ol· undan enel belediye fen heyeti 
hükGmetimisc:e sabn alınmaıı iti rak yapblı yeni tifeler fevkallde mıyan ellerin makineyi kullan • tarafından muayenesi ve timdi 
h•kkmcla müzakerelere devam et· denilebilecek bir tekilde olmut. malarmdan ileri ıelmektedir. kullanılan bütUn makinelerin de 
mek üzere dün ,Ankaraya ,itmit • tur. Bu fabrikanın her tiirlü teknik Bu vaziyette altı aylık, sekiz gözden ıeçirilmeli kararlqmlflır. 

ıerdir. kabili1eti bais oldutanu röster • Tftrkofls Kars 
-o- mektedir. Kaynak sulan 

Eski çetmeler Fabrikanm ~" rami Ekono- dlrektör8 ucuzlıyaeak mı? 

Belediye Sular İdaresi eski Ha
midiye IUJU çepıelerini yeniden 
akıtmak için tetkikat yapmakta • 
dır. Bundan befka dijer bazı 
çetmelere de ıu verilmeıi imkin • 
lan aranmaktadır. 

mi Bek•nı CeW Bayu-, Sovyet Yeni açılmakta olan Türkofiı Kaynak mlarmm tebN deha u-
Rusyadan dandükten sonra yapı· Kan tubesi direktörlüğüne tayin caz inclirilm•ini temin için 'bele
lacakt1r. edilen Ahmed Naim tehrimize diye, yerlerinde tetkikat yapma • 

ıelmİflİr· . 

Izmlr V-o-alf muavini ia karar verimifti. Bu iti ıiizden 
Butün ve yarm saat 2 ~n 4 e ıeçirecek heJet cumarteei ıbü 

o 

so kurup bir fincan 
kahve 

İzmir v-li muavini Seclad bir kadar Türkofiı İıtanbul tubeıin • Bofazdaki kaynaklara aidecek • 
buçuk ar muuniyetle tehrimize de bulunarak alikadarlarla ıörü • tir. Heyet bütün kaynak ıulan· 
ıelmittir. Sedad dün valiyi, vali teeektir. Görüımek iıteyenler bu nı, yollan, munflan aCSzden ge. 
muavinini ve belediye muavinle· saatlerde Türkofiıe çajnlmakta • çirclikten tonra bir rapor hazırla· 
rini ziyaret etmiftir· dırlar. ;yacaktır. 

Tabim l>ahçesincle mütteriler • ,----------..---------------------.... 

:':.:!:t~~~~: ( ŞEHRlN .. ' DERDLERİ ] 
tetkikat yapılmlftır· .utl&l\'e· •------::::ı .......................... ~ ... ----~----------~----..... .J __ 

=~ belediyeye tasdik ettirdili Pazara mahsus k' lietede iıpirtolUS mefl'Ubat fiyat • ya sa • 
larınm konmadılı, bir kahve için 

80 
kurut, dondurma için 100 ku • SuadlJede MaUID Bey kifkinde oturan eakl Sua -

Pli• almdıiı pro1müttür· diyelllerden ijretınen (maaJU.) Cafer, Suaclf7e n d-
-..... ftl'IDID derdlerlni •J'IDBkta 111 feldlde devam etti: 

Dün Beyollu kaym~~l~i~ - sıuıdlrW.rln ~ blriıd de üniH gir • 
bir tezkere yazılmıf, ~ ıtm ~nu • mek üfldl etler. Bu cloarda oturanlar hergin pU}a 
ne ıeçilmeai ve tMifenın yenıden 25 • 30 kurut verrMJMk ~ ç~, N kumluk 
tuclik edilmek üzere belediyeye denilen gerlnü aplcta denize glrnler. 

• • • • • Bel • Fakat Nil zaınanlartla ,._,. ,anz.ri buralarda bir 
ıöndrilmesi ·bildırılmıttır. e • polla menuırrı """1rtlk luılla denize glrJMkten menet • 

diye hancian batka Beyoil.und-!'ı 1 md.ietlfr. Slllltll,,.. pek ~ 1dnue pldJa ıs bı'11f gibi 
diler ~lı yerlerin de tarıfelen • giJkuk bir licrd wremlgecek ~ fakirdir. Şimdi 
ni ııla bir turMte ıösdeD ıeçir • '* IManlar denlse ~ler! 
__ 1.6 .1! Sonra apkla tlmlu ,ırnwlc ,,.,,,.,.. ... ,_ p_azar ,an. 
~e'"r. 

lerlnden maada günlerde poUı ne ı .. ın vazif ini 
rıugor 1 ")' eı llGP • 

Son bir derd de ha11at palıalılılulır. Bdkkallar ta • 
mamUe ıerbeat ol~.rak hareket edlgorlar lmdlklm 
laerhanoi bir şeyi tlilelulikleri fiyata aaı:gorlar. Bun • 
lann yaptıkları ihtlkdnn maluıkkak ıurett. önine 
rMk ldnmdır. Bütiln bakkal efllalarile blrllkü .!.: 
de dalma narhdan daha f azlaauuı ltltılıgor. 
~arın elblrliii Ue figatlan l/lkldtınelırl Mil • 

ceaınde. Suadige l ıtanbulun en pahalı ıemti 1uılüw 
gelml§tır. 

Belediyenin gizini çeı.r N w..a- L-
-'- l " _ _.._ ' • '"'"'"" ınenııırruuı .,. 
lliWal' ara 00ıHKJ'erek fdtlıln ,,.,,.,.,,_ dflnU. 
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Habeşistan 
basarna 

11 ................................................... -. ..... 
Atatürk 

Uludağda 

Bu ne alçaklık? 

Italya - Habeş ihtilıtm®n b hse- \ 
den bir yanda Neues Wiener Journal 
gazetesi şuuları JTzıyor: 
"İngiltere llnl)llnın bir gün H -

beşist.anı ele geçirme~e kalkıpcafını 
ummurordu. Halbuki son hadise.ler 
ltalyamn İngiltere gibi bir impara -
torluk kurmak peşinde olduğunu açık· 
ça göstermektedir. 
Ccbelüttarık, Malta, Süvey.. Aden, 

Singapur gibi dlinya anahtarlarını e. 
linde bulunduran İngiltere denizlerin 
birinci kralıdır. Bununla beraher, bil
hassa Akdenizdc lngilterenin İtalya 
gibi ikinci bir deniı lru\-vetine ihti _ 
yacı vardır. Bugünkü durumu bu cep
heden tetkik ederse!{, işimtz. daha ko. 
laylaşır. 

Bugün ltalya Af rikaya ayak bas -
mış bulunmaktadff. Trablusu, Sere -
nayka:rı elinde tutan ltalya kolaylık
la Habeşistana incbiletcğini \lmmnk -
tadır. 

gUnkü fırsatı kaçırmıyacaktır. Faşiz· 
min disiplini '\·e teşkil~tı say: inde 
İtalya 25 yıl eneJ Trablusta yaptı -
ğını, bugün iRnbe~ish!nda tekrar ede. 
rektlr. 

Romadan gelen haberlere göre l\lu· 
solini (Sila) isimli fırkanın da sefer. 
ber -edilmesini l>mrettikten başka (i -
kinci Sill\) diye hir fırka dnha kur · 
muştur. 

Cephe gerisi 
manzarası 

Cenubi lt:ı.lyanın bir cephe gerisi 
manzarası aldığı bildiriliyor. Musoli . 
ııi bu tedbirleri, Afrlkada hudut hfı. -
diselerinin önünne geçmek fçln almak 
ta~ nn • Siyasal İtalyan mahafili ise: 
l\1usolininin aldığı bu tedbirlerin A ~ 

\'am k:ırnara~ında İngiliz dış hakanı· 
nm verdiği söyle,·e ce\·ap teşkil etti · 
ğini söylemektedirler. 

Gene bu harekat üzerine yazı yazan 
ltalyan gazeteleri İtalyanın bu iştt> 

Bursa, 17 (A.A.) - Cümur 

. Batkanı Kamil Atatürk bu· : 
gün aaat 15 e kadar köfklerinde 

istirahat ettikten ıonra Cümhu

riyet köşküne, oradan da Ulu • 

dağa çıktılar. 

Atatürk dün eski kaplıcayı 

gezerlerken halk araamda bir 

banyo almı§lardır. Şehir, Ata· 

türk'e kavuşU§undan ötürü ben· 
zeniz bir kıvanç duymaktadır. 

Amerika istikli.linin yıl dö • 
nümü münasebetiyle Atatürkle ! 
Ruzvelt arasında kutlulama İ 
telyazıları teati edilmittir. 1 

i ........................................................ ,. 
Bu takdirde ltaJya İngiliz Sudanı 

ile İngiliz güney (cenup) Afrika~mın 
arasına girrni~ olacaktır. Halbuki ln
giltere Habeşistanı l\laaddcn Kapa 
uzanan yolun üstünde bekçi dikmiş, 
'.Afrikanın ortalarına gitmek istiyen -
)erin yollarını hu suretle emniyet al -
tına almıştır. 

tam özgürlüğünü (serbestliğini) ele • 
aıarak: '·uıusa1 menfaatıerimizi ko · ı$abah Gazetelerı 
runıak i~in.tutulacak.e~ iyi yolu y~}, ne diyorlar? 
nız kendımız seçmek ıstıyoruz ! Gen · 

re dönmeyiz!,, de.-n~ktedir. lngiltere A vrupadan 
11:alya Vunanlllar. 

dan istifadeye elini çekerse •• 
kalkıyor Cll.'t!HURIYET- l'unus Nadi I · 

Asker çlftli~I 
Ça.na gölünün önemini (ehemmiye

tini) de gözönünde bulunduracak o -
Jorsak, lngilterenin Afriknya başka 
bir cSe\·letin daha girmesine müsaade 
etmiyeceği hemen meydana çıkar. 

A tinada. çıkan E:sfiya gazetesinde talya - Habeş uzlaşanıamazlığından 
yazıldığına göre ltalya, on iki adada bahsediyor ve ltalyanın Babe~istanda 
yaşzyan .rumiarı da Habeşistana gön- harbe girişmezden önce lngiltere Ue 
derm k üze-re ru: t ~ almak i temek · anla~mak mecburiyetinde olduğunu 
tedir. Ayni gazete, on iki adalıların söylüyor ve diyor ki: 
bir köle gibi ltalyan emellerine hiz • Bütün atıp tutmalara rağmen /tal
met edcmiyeccklerini ye halkın bu · yanın ve hattd Fransanınlngiliz do8i. Meseicnin diğer bir cephesi daha 

\'aı·dır: Bugün on milyon nüfusu ol:ın 
Habeşi. tan ltalyanın eline geçerse 
) irmi bej ~ene zarfında nüfusu 20 
milyona çıkacaktır. ltalya llabcşista. 
nı bir ~şit asker depo u haline ge -
tirecek '\"e oradan istediği lmdar ordu 
~ıkartıp icabında başka taraflara gön. 
dermek niyetindedir. 

na nızı olmııatfmı yazmıştır. luğunu kolay kolay feda edebilecek • 
Mısır cephe allyor lerine akıl ermez. Belki bir gün. in. 

Bütün bunlar ltnlyanın bir imparn
torlt!li •kurn1ak istediğini ''e tngilte -
rçyti\JQ ı h'iç.Q.)·ıwnşhrmak için J.ı0ndra
mn cıındamarı ol:ın Hindist.:ın yolunu 
tehdide koyulduğunu göstermekte _ 
<lirle:-. 

Italy:mla.nn fazla miktarda deve giltere Avrupa siyasasına karşı tökel 
aJdığ·ını gören Mısır llükümetinin, t ~ bağsızlık gösteren bir aynlıkta karar 
tıılyan müstemlckeı ine deve çıkı tını k"llar. Fakat bugün durum öyle değil
( ihracını) y:ısak ettiğini bil i:ri!mekte dir. Bugün Aı:rupa siyCZ!ası Mr za • 
d.ir. Bundan başka, Mısır hükümeti do mandan ziyade lngUterenin hakemli • 
ğu A frikasına giden gemilere kömür ğine bağlıdır. lngUtere Avrupa.dan e. 
satılmasını d:ı yasak etmiştir. lini çekerse bugün için bu kltamn. altı 

Bu 'k:ı.rar en zlynclc Mısırdan kö . üatüne gelir denebilir. Bunu Fransa 
mür alan İtalyan donnnmaq nn doku- kadar ltnlı ada gi:h'11"1t aıamu.. n--= 
nacağı öyleniyor. Ve l\Iısır Hükıirne - şünccyc göre lt'alya Biıbeşistana 
ti, bu hareketi ile ltalya - Habeş ih· karşı savaş açmak için herhalde in • 
tllaf ına karşı nötür <bitaraf) kaldığı· oilterenin bu i§e uygunluğunu elde et. 

lngllterenin yeni 
pi Anı 

nı göstermf:'k istemektedir. melidir. 
Veni bir manevra KURUN - Düne kadar, Üsküdar. 

Son zamanlarda lngiJteren;,, l::ir . Fransız !?azetelerinrlen "Lom l,ibr,, 
denbirc ağız değiştirerek ltalya ile gazetesi, "Fransanın da iştirakiJe ye -

ni bir kanlı sergüzeşt patlıyacaktır,, 
pazarlığa girişmesinin asıl sebebi iş. 
te bu Mdiseıerdir. Bununla beraber diyor. lngiliz gazeteleri. Italyanın Af· 
Ingilterenin yeni bir oyun hazırla _ rilmya kuwet göndermesine rnğmen 
!!'ası ihtimali de çok ku·netlidir. Ni _ "geride kalan huvvetinin A nupa hu· 
tekim bir taraftan diplomatlar ara _ dullarını korumda yeter (k!ifi oldu· 
sında. konuşmalar yapılırken diğer ğunu,. gös~ermek için kuzeyi ... {şimali) 
tara""an lng·ı· . 

1 
d ' ItaJynda hır manena yapacagınr yaz-

'' ı ız aJan arı a ayrı ayrı akt d 
. t'k tl d i m a ır. ıs ı ame . er en lerlemeğe başlamış- J H b 
Jardrr. Nıtekim son 7:amanlarda bu :ı. aponyai ~e a eş 
janlıırın 'Tuna mıntakıısmda ve Or - Ş · · ·· 
ta AYrupada Al k. . Roma, 17 (A.A.) - B.l\lusolinıyı go-

manyanın mc\" ·ıınl t ( · t ) ı J b .. ··k ı 
l t ı ·anın aleyhine 1 rak k 

1 
_ re e zıyare e ge en apon L'YU - e -

a ) o a uvvet e~ - • . llb . ta d h. b' • 
t
. ğe .-$1Jıctıklar .. ~ çışı, a eşıs n :.ı ıç ır :ı:ıııgı Crnen _ 
ırrne ' r- fi ı goze çarpmak _ J I 

t d S hafta Za f d Al 
faatı) olmıyan aponyanm talyan 

a ır .. on r ın a manya ve 1 ... . 
M ·sta a ayrı ayrı ı 11 . . - Habeş anlaşmaz ıgına karışmak nı-
acarı n ng ız eskı mu· . • 

h · ı · d n rnu··rekl·ep h yetınde olmadığı hakkında bndi~ıne 
arıp crın e • eyetler gön- . . ) . . 

d ·ı · d . ,.,., göz ınanca <temınat \'ermıştır. 
Prı mesı e a)rı...... e çarpmakta_ H beşis.a.a d 

dır a ... n a 
f; Tuna ha\·zasında ve Orta A\TUpa - 30<? ıtaıyan uç~§· 
,·da ya~~lan "ga}Ti resmi,, ~alışmaların Derlı?: 17 (Özel) - _ ltalya ~.un do. 

dan Erenköyü, Bostaneı taraflanna 
kadar yapılan sivrisinek savaşının 
birdenbire kesildiğini, sivrillneklcrin 
gene çoğalma11a başladığını i~aret e -
den Asmı Uı diyor ki: 

Bu işe sağlık iidcri diye bnşlandıy. 
sa savaşın kesilmesine akıl erdireme -
dik. Bu aemte tramvay yapıldıktan 

sonra daha kalabalıklaşan, dalıa çok 
bayındır bir hale aelen bu semtin siv. 
risinek içinde yüzer bulunmasının ö • 
nüne geçmek gerektir. Sa.va~a devam 
edilmesine parasızlık sebep olmakta .. 
ise bu ldzını oları parayı o semtte otu. 
ranlar üzerine dağılmak kabildir. 

TAN - Şükrü Esmer Habeşistan 
ve devletler işini inceliyerek yazısının 
sonunda ıu neticeye vanyor diyor ki: 

• 
( Baı taralı 1 ncüle) 

cağızın elbiselerini de yıkamış, te-
mizlemiştir. 

Kız, korkudan ve hırpalanmak· 
tan sapsarı ve perişan bir halde e· 
vine gelmi§tİr. Ann~i. halinde bir 
fevkaladelik görmüş: 

- Nen var? Ne oldun, yavrum? 
diye sıkıttınnı9tır. 

Zavallı kız, korktuğu için, ken· 
disine öğretilenleri söylemi!tir: 

- (M) le oyn~yorduk. Beni it
ti. Ta.ta çarptım, bu hale geldim. 

Annesi fena halde kızmış, ço
cuğunu alarak krzın yanına git· 
miştir: 

- Niçin arkadatını ittin? - diye 
çıkıtmaya başlayınca, (M.) 9aşır· 
m!§ı hiç bir şeyden haberi olma
dığı için: 

Çinde felAketler 

4000 
Kişi daha boğuldu 

Londra, 16 - Uzak doğudan 
gelen son haberlere göre nehirle • 
rin tqmuı yü.zündn iki gün için • 
de yeniden 4.000 kitinin boğul • 
duğu bildirilmektedir. HükUmet 
kazaya uğryanlara. >:ardımda bu • 
Iurunaktadrr. 

Hitler 
Uraylar başkanı 

Berlin, 17 .(Özel) - 1936 yı • 
lının Mayıs ayında Berlinde arsı
ulusal ura;r, (belediye) kongresi 
açılacaktır. Cümhur başkanı Hit· 
ler bu kongrenin fahri batkanlığı· 
nı kabul etmiştir. 

lngiliz -Alman 
kaynaşması 

"Bir daha çarpış
mıyacağız !,, 

Berlin, 16 (Telsizle) - Al • 
manyaya gelen İngiliz eski sava§• 
çıları için bugün büyük bir tören 
(merasim) yapılmqtır. 

lngilizler Alman meçhul asker 
anıtına (abidesine) çelenk koy • 
mutlardır. 

Öğleyin verilen ziyafette' lngi -
tiz eski savaşçıları başkanı söyle
diği bir ıöylevde Alman ve lngi • 
liz uluslarının her anda elbirliği 
edeceklerini ve bunun dünya ba -
rışı için lazım olduğunu söyledik
ten ıonra ıözlerini töyle bitirmiş
tir: 

"lngiltere ancak bir defa Al· 
m3nyaya dütman oldu ve on'.!nla 
çarpıştı. Bu acı hadise bir daha 
tekerrür etmiyecektir.,, 

Habc5ıist.an meselesi hakkında "res • ğu Afrıı~asına 3.J uçnk daha gonder -
· İni lngiliz mümessilleri ile ltalya miştir. Romadan gelen hab!!rle.re göre 
' ar::Sında başlıyacak konu~malnr üze _ ltalya do!u Afrikasında. 3~ uçak hu· 
rine ~ok büyük tesirler yapacağı mu- lundurmaya karar ''ermıştır. 

Bildirildiğine {}öre Habe~ işi Ulua. 
lar Kurumu dışında Fra11sa, ln
gilterc ve ita/ya arasında yapılacak 
bir üçler konferansında görüşülecek 
lıalledilccektir. Bu hallin ne şekilde 
yapılacağı şimdiden. tahmin edilebilir. 
Bunun bu şel•ilde hallini ~tiyen de u. Ankara 
luslar Kurumu. Genel Sekreteri Ave· 

hakkaktır. Bu suretle İngiltere ltal - SON DAKiKA noldur. Çünkü Uluslar Kurumunun i sta syo n Lİ 
bu iş zayıf lammıına sebep olacağın -

yanlar;la istediği gibi pazarlığa giri~ - -

mek fırsatını elde etmiş bulunacak - Sovyetler arayı 
dan korkmaktadır Ankara, 17 (Özel) - Yeni An-

tır. 

Aıı·nacak tedblrler 
Veni fırkalar 

Londra kabinesi Habeş işini Afrika.
da lta.lyaya bazı elrnnomik menfaat _ 
ler temin etmekle halletmek istiyor. 

{şayet İtalya daha ileri gitmek ister -
se, o zanıan işler büsbütün değişocek, 
\.başta Ulu lar Kurumu olmak üzere 
bütün diinya ltalyaya karşı çıkarıla -
calihr. Bunları gören Musolininin de 
fazla ileri gitmiycceği zannolunmak. 
tadır. 

Veni fırkalar 
Sa 1~hiyet snhibi bir Italyan devlet 

adamı, bir Fransız ajansına verdiği 
tliyevde <bılyaaatta) Trablusgarp ha : 
lfsesfie bugtlnkO Afrika seferini ka · 
nştırarak şöyle demiştir 

" - Italya doğu Afrikası hakkın . 
dıki projelerini başarabilmek f çin bu. 

bulacak mı? 
Paris, 17 (Özel) - Son daki

kada Parise gelen haberlere göre, 
Sovyetlerin dıtitleri komiseri Lit
vinof Uluslar Kurumunun şimdiki 
başkanı sıfatiyle yakında Romaya 
giderek ltalya - Habeş ihtilafı hak. 
kında Musolini ile görütecektir. 
Vunanistandan 
gemi alıyorlar 

ZAM AN -Akı·am Cemiyeti dağıl· kara istasyonunun yapılmasına 
malı adlı baıyazısında Babef. ltalya bu ay ıonunda ba§l&n!lc~ktır • Es· 
meselesi yüzilnden bu cemiyetin düş • ki istasyon binası da bucünlerde 
tüğü mü§kül vaziyeti uzun uzun an _ 
/attıktan ve bu cemiyetle ı•e bu işle yıkılac:ıktır. Yeni bina yapılın· 
ilgili det'letlerin durumunu gözden cıya kadar muvakkat istasyon 
geçirdikten sonra netice olarak diyor ltullanıl~eaktır. Yapının bir yıl 
kl: süreceği !anılıyor. 

Herhalde şurası muhakkaktır ki, -----------------
Akı-am Cemiyeti, bugün vazifesini 
yapmıyacak olursa, dünyada bir me • 
deniyet mevcut olduğuna inanan mil. 
/etler nazarında filen değllıe bile ma
nen dağılmış addcdifmektcn korkula. 

Temizlik işçllerJne 
tifo aşısı yapıldı 

ma::. 
Alina, 17 (AA.) Gazetelı>rin Yerdi - --------,·------

'fif o hastalığını kar§tlamak için si!t
hat müdürlüğü tarafından toplu yer. 
!erde bulunanlara aşı tatbiK ediımek
tedir. Bir kaç gündenberi de temizlik ği bir habere göre, İtalyan gemi sos- Hlllerin ianesl 

yeteleri mümessilleri Pir~ye gelmiş - Berlin, 17 (Özel)- Dortmund· 
lerdlr. İtalyanın doğu Afrik:-.~·na yap. daki feci ka%ada 50 kişi ölmü! • 
makta olduğu_ taşın <nakliyat) işlerin · 
de kullanmak üzere Yunani.:;tandan tür. Cüınhur Başk~nı H:tler ölen· 
gemi satın ulmak için görüşecekler· lerni ailelerine 30 bin mark gön -
dir. dermiştir • 

işleri ameleleri aşda.nmaktadtr. Babı
ali ve civarındaki ameleler tı.~ yüzün. 
den hastalandıklarından hu sabah ba
zı yerler amelesiz kalmı~ bun1?r. üze. 
rine başka yerden amele huhmarak -
getiri 1 miştir. 

- Ben sana ne )'aptım? Biz ıe
ninle kavga mı ettik? B.en seni dii· 
türdüm mü ki, beni tiki.yet ettin, 
azar itittiriyorsun? - demiştir. 

Böyle yüzleşince, kızın da dah• 
fazla yüzü tutmamıf, ailıyarak ~· 
"sakın benim söylediğimi söyl~ 
me ! Yoksa ıivri bıç~ğıyla öldii• 
rür !,, diyerek her şeyi annesine i· 
tiraf etmiştir. 

I 
Bunun üzerine, anne, polise mü· 

racaat etmiştir. Poliıler, (N.) niıt 
kapısrna gitmişler, alitam üzeri"' 
nu tevkif etmek istemiılerdir· F•· 
kat (N.) polisleri görünce eviniıt 
ıtıklarını ıöndünnü§tür. Bu, bü•· 
bütün bir itiraf mahiyetinde oldu· a 
ğu için yakalanmı~ ve adliyeci 
tevkif edilmittir. 

Şahinşah 
Pehlevinin filmi h 

Geçen sene memleketimizi gö
rete gelen (ziyarete gelen) lraıı 
Şahı Rıza Phlevi'nin Atatürk'!• ' 
birlikte memleketimizdeki ıeya• h 
bati ıesli olarak tamamiyle film• l 

ı-· 
alınmıştı. 

Tamamen Türk aan'atklrları 
tarafından alman ve haz1rlanaJI 
bu film ıon günlerde Tahrand• 
gösterilmeğe batlamıf ve görülme• 
mi, derecede büyük bir ilıi (ali· 
ka) ve rağbet uyandırmıtbr. 

Bu münasebetle bir yazı yaza1' 
"Le Journal de Teheran,, gazeteıi 
diyor ki: 

"Bir kelime ile bu film bugün· 
kü Türk • İran dostluğunu tetki1' 
ve tahlil etmek iıtiyeceklere yanıt 
için kıymetli bir veıikadrr.,, 

aımunyuuu. .111u8'-"lll.. \ 

leke hırsı artıyor 
Londra, (Özel) - Mominı ç 

Poat gazeteai Berlin aytarı, "Bel"" 
liner T ageblat,, gazeteıinde Şa.rkf 11 

Afrika.da.ki son Alman valisiniıt ' 
yazdığı bir makaleyi bildirerek 
diyor ki : 

"Eski vali, müstemlekeleri üze· 
rinde bir anlatmanm lngiliz • Al· 
man dostlu8unun ıartlanndan bi· 
ri olduğunu yazıyor. Ve Alman " b 
yanın eski müstemlekeler vali " 
sinin bu yazısı, Uluslar Kurumu 
Birliğinin gazetesi olan (Hedvey) 
de Lord Olivyer'in yazdığı bit 
makaleye cavptır. Lord Olivye " 
r'in Almanyanın müıtemleke iı "' 
temesine itiraz etmeıi üzerine e•• • 
ki Alman valisi yazıyor iki: 

"Uluslar Kurumunun biz doı -
tunun, müatemleke itleri üz.erin " 
de AlmanyaY.ıl eıidliği (müıavatı) 
esirgemesi çok dikkate değer. •· 
Bu ıuretle, Almanyanm Ulus)at 
Kurumuna tekrar . dönebilmeJi 
için mevcut şartlarından biriıtİ 
bir yana atmıf oluyorlar... ,, 

iyi kaynaktan alınan bir habe" 
re göre doktor Şni adında olan bd 
eski müatemleke valisinin AJmad 
halkının müstemleke i§lerine iJgi 
uyandırmak için gayri reımi ı'&J -
rette ıeçilmiş bir çok adamlarda" ~ 
biridir. 

Bu işin reımt mahiyette bir kD' 
miserliğe çevrilmesi de muhteıııt1 
sıörülüyor. Ve tabiatiyle İ§ baıııtl 
Şni reçecektir. 

lngiliz donan· 
ması manev
raya başladı , 

Londra, 17 (Ozel) - Pcu·f!,ıtoudl1 
da dün sabah yapılan ems:dsiı ~ 
geçide iştirak eden lnılliz donan~ _ 
bu sabah Atllntikte bilY.ilk ınaıı_. ' 
ralarına ba~lamıştır 
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-"Ferruhname adlı eski Farisi 
tarih romanından alrnmıştır.-
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gesı var, fakat kendisi yoktur ... 
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koca Jt'eli siper almış, lspanqolları 
Bütün remi halkı, onu merak 

1 

hey 1 birer birer deviriqordu d. d . ecamnın az o maıı sakin 
e ıyor, onun edıkoduıunu yapı • ratdmı L" d ' ya • 
yordu. .. h f ır a am bulunmaıı, 

- Hali ne olacak; böyle yeme- h~m de h~ar.detine kartı beılediii 
mekle, içmemekle inıan yatar beurmet 1

,1111 onun da ötekilere Dütünmeğe zaman kalmadı ve 
teçip giden zabitin çıkbğı yerden 
ltba.şı gelen iki asker göründü. 

1 
koca Veli bir anda okunu yer· 

eftirınit, yayını germit ti. 

omuzları üstünden ıeçmiı, adamı 
yere aermitti. 

- Varan, dart ! .. 

Kılıcını zaten çekmiıti ..• 
Fakat elindeki bu ıivri ve ince 

çelik parçası, Sırık Ahmedin kı • 
hcına göre bir f if kadar cılız ka • 
lıyordu 

nzemeıı ön" · mı?· diyorlardı... une geçtı .• 
E . . . 

Hakikaten de, dedikleri çıktı. k ;ı•~ ıımı~deki bu tehzade, Dedi. 
Tüccar oğlu yatamadı .. Doku • d ·~. -;:.1 Şehlayı bağrına baab; 

b - Bunlardan birisini her haldP 
lldaınalıyım. 

Oç atlıdan eonuncuiu bu yolda 
bir puiu kunıldufunu anlamıt • 
tı. Çünkü kendiıinden yirmi o· 
tuz adım ileride ıiden arkadatı • 

Eğer bu yaklatan nal ıesleri de 
Türk atlılarının sesleri iıe Fer • 
nando hapı yutmu, demekti .. 

zuncu günü, gözlerini bu fani e 
1 ı: 

dünyaya ebediyen kapadı. Öldü , - Kardetim ! Kendine hak· 
1 

gitti.. ol .• Böyle kapıp koyuvenne •• O.:: 
Diye homurdandı .. 
Nitan aldı ve attı. 
lspanyol askerlerinden biriıinin 

hrkaya doğru devrildiği, atın~n.t~
a kalktığı, sonra çdsın ııbı ı· le . • ..,. .. 

devrilen atını yerde canıız yatan 
vücudunu da ıörmüttü. 

Dizıinleri çekti. Atını arka a • 
yaklarının iiıtünde, bir insan gibi 
ayağa kaldırdı. Sonra geri döne • 
rek arkadan gelen arkadaılarma 

Tasarladığından daha atik dav· 
ranmak gerekti. 

Sırık Ahmedi kartılamak için 
dönerken ayağı sert bir ıeye çarp· 

Gemici u.aulü, kendiıini kefen- ya =ünde böyle tüzel bir. kız 
lediler, Naımı denize attılar.. yo • Bu, tamamiyle ha al 
Hırkuı, abaaı, nesi varaa, hepıi • ~su.lüdür .. ReaRmlar, bu r: • 
ni derleyip toplayıp ıemi kapta • sun erı yaparlar, batka batka a • 
nı huzuruna çıkardılar. damlarda burun gö k .. k , z, aı, aaç ıo-

Kaptan, bunları karıttırırken, rere ' bunları, hayallerinde b · • 
rıye atılmakta devam ettırı ıo· tı •.• • 

ra f . ıra 
!iild"' u. 

l<oca Veli: 
Yere baktı .. 

bağırdı: 

- Acaba gene mi bota ıitti? - Burada tuzak var.... Ora -
dan, oradan •. 

Orada büyücek bir tat vardı 
Eğilmesiyle onu kapmaıı için 

bir saniyenin onda biri kadar za· 
man yetimtti. 

mahud reıim eline geçti.. Adam· ya re ırıp reımederler. Halbuki 
cağız, bunu görür aörmez, bir ke- hakika~~e bu giizelJikte inNn mev· 
re YÜJ'ekten: c~t .degıldir. Gördüiün anlcadır • . Diye dütünürken dütman uke· 

linin gırtJağına ıiren okun bili 
t hllda olduğu, adamcaiızrn ~ttan 

~t atağı sarktıiı, bacakları uzen· 
i~.lere takddıiı için sürüklendiii 
!rOrij(d·· 

Vemetea'in biraz önce gittiği 
tarafa doğru ıürdü. 

Son gelen dört atlıdan ikiei ge· 
riye kaçtı, diğer ikiıi kendlierine 
yol gösterenle birlikte deniz kıy1-
sına doğru atlarını ıürdüler. 

F ernando taıı kaldırdı. 
Bütün kuvevtiyle Smk Ahme • 

din göğsüne doğru fırlattı .• 
Sırık Ahmed onu görmüttü •• 
Güldü: 

- Ah!· etti.. lmu ve ıölgeıi var, fakat kend" • 
Artık tüccar zadenin yetine 0 yoktur. 

111 

geçmifti.. Yataklara düttü, batı· Şehla, reamin kenarında Hita Sul
nı yaıtıktan yutıia vurdu. Göz • tanı Hümayun kızı Hüma diy 
)erinden Yatlar aktı. Bir lokma zılmıt olduğunu görerek onu e,:•· 
yemek J.emedi... • terdi: o1-

u •.. 
- Varan birrr. 
Diye ~ealendi . - Tatla adam öldürmek ha ?. Koca Veli: 

I Diğer uker geride hekliyen iki 
~tten birini atlattı 

- Şimdi F emando ile berl'lber 
onlar bet kiti oluyorlar, biz de 

Çocuk oyunacğı mı ıandm çele· 
b • ., 1 •• 

Biçare tüccarın ne dertten &I • 
düğünü timdi artık anlamııtı. - İtte bunun yapıldıifı yer bu-

ö r~ıdır. Ve aid oldufu tahıı belli-
yle bir hale ıelmitti ki, gözü.. dır .. Mutlaka gidip bakacai 

"• J:' akat ikincisinin hizaıına gel -
k~~--~ ....,.., ...... , ~ IA60 l.l .. ıı.u - Ja-,. .. 1.· 

bet kifi •.. 
- Oiv~düı~ 

Batını ve gövdesini ıağa çek • ne artık, ne gemi, ne yolcu, ne o· I ım .. 
f ra araını arayacağım. Her I·-: _ 
ı. seyahat, ne ticaret görünüyordu . d Dii•-iW• 1-kM.., _. 1.,....... ,......._ Hlt ~ ~·'i~•·•=~·aıra..:._ ... •-;.. .... ı.-..ı~ D8iltMN"'lfifilfm~..a 

0
._ _ _."" e ypan adama rastlflrmı,\J:lı:w:IJnt , 

kulafmm hemen hemen dibin. ' 798 .. -. k" • Gemi de kaptı, koyuverdi.. •·· ~': amm re.mi ol~d''l;f J 

denF geçti... yolcular, baktılar kı" olacak •ı"· r~nınm ! . dedi •• Hüma Sultana 

le•e~ h .. t·· çuıı. ·•t emen onun uı une 
l' lldı. 

yolların yaptıkları manevrayı 

görmütlerdi . 

111 .•ııdan ıakağına doğru inen 
.eıııı .ır. b" 

Koca Veli kıyıya koştu ve ba • 
ğırdı: 

emando yaptığı hamlenin bo- b. d • aıd mi, değil mi anlarız. 
fa gitmeıinden ötürü llkılmıftı •. 1 efil, ıidecekleri iıkeleye git-l •sızlı Türk paluı onu ır 

lld, - Çabuk, oraya .. Oraya .. Sırık 
Ahmed yalnız kaldı. 

F akat her neye malo)urg olıun mekten vaz reçerek, binbela ile N~ s?y!edilerae, fayda verme. 
Sırık Ahmetle krlrç kılıca döviit • amiyi ıahile yanaıtırdılar. Kara • m~dı. İtını karde,ine bırakarak le cansız bıarkmıft:ı. 

0ca Veli: 
- Va "k .... , 1) ran ı ım ... 

edi .. 
Sonr "I" . a ı ave ettı: Ji Daha altı kiti var ... 

b enüz ıözünü bitirmemittl ki 
"tij:;:fer at batı gelen üç kiti ıö • 

u ..• 

ı.:Oca Veli okunu onlardan or • 
a olana attı .. 

>'lb Çünkü o vunılur da dütene, 
)arı Ut atı ürker de tahlaiiıraa, iki 
~ii. daki difer atları da ürkütür • 

tt ~tlar ürkünnce askerlerin Ko · 
~ e)jY19- kartı koymaları veya 
tiiçı ulınak İçin bir çare bulmaları 

ı l' etfr, zaman kaybederlerdi .•. 

t\kt"Yı bütün hıziyJe ıerdi ve bı· 
1 ı... 1 1 

llciO~, vınladı, ortadaki askerin 
it •tının ortuına aaplandı . 

ilik OCa Veli onlarm ıölU.lerine 
Jr.:ı 11 •hnıyordu, çünkü oraları 

rıı Zırhl J ••rt""I"" d"" l ara o u uy u. 

Oç levent, çalılardan, hendek -
lerden ve çukurlardan birer kap · 
ki yarı yanya kanlr kılıçlar , kor
kunç bir tekilde parlıyordu • 

mekten batka bir yol da yoktu. ya çıkıp birer semte dağıldılar. ~:ta taraflarına yola çıkmak iıte-
Davrandu Şimdi artık ıemide, en ıadık 

••• 
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AŞK ve ARKADAŞLIK 
F emando ayaklarının yere 

değdiğini anlar anlamaz doğrul • 
du ve kendiıini ıudan dıtanya 
attı. Bir ıaniye için batını ÇE"Vi • 
rerek taeriye baktıiı zaman Sırık 
Ahmedin dofruldufunu ve Kara· 
ya çıkmak üzere olduğunu gördü. 

F emando bu uzun boylu, çevik 
ve yaman adamın elinden kur •. 
tulmanın ne kadar gi!ç olacağını 
keıtirmitti. Bunun için bir an ön
ce ıık fundalıklar, afaçlar ve 
hendekler arasında kaybolmak, 
onu f&fıtttıktan ıonra doıdo~ru 
Napoli tarafına ıavuflllak istiyor· 

du. 

Sırık Ahmed homurdandı: tayfalariyle kaptan kaldı. Fakat 
- Varol !.. İtte böyle olmalı . bir türlü aklı batına ıelmiyordu ' 

Davran bakalım .. Ne babayiiit ol• S~i '?J ~olta vurup dolqıyordu : 
duğunu görelim biraz. Kale ku • Hıç bar ııtikameti, hiç bir makıa· 
mandanı m11ın, yokaa karı hırsızı dı yoktu.. Enıinlerden teaelli arı-
m11ın neain? yordu .• 

Sırık timdi onu kartııında öy • Böylece, döne dolata Hind de • 
le cılız ve küçük buluyordu ki, ar· nizine kadar vardı. 
tık öldürmek iıtemiyordu. Biraz O aabillerde ıemicilite heve 
oyaladıktan ıonra bir vuruıta 0 • etmiı Şehla adında bir hüküm ~ 
nun çöp ıibi kılıcını ya dütiire • dar vardı ki, yelken açar, dolat • 
cek, yahut iki parça edecekti. O mağa çıkardı .• 
zaman F ernandoya ellerini kal • Gene bir gün doJaıırken itık 
dırarak teılim olmaktan baıka bir kapta~ gemisine rastladı .. Sata, 
İf kalmıyordu. aola,, ııtakametaiz olarak giden b 

O urada Koca Velinin kıyıda gemi, merakını celbetti. Yanın: 
bıraktığı levent de Sırık Ahmedin ıitti. Yanaıarak meıelenin ne ol-
yardımına yetiflllİfti.. duğunu anlamak iıtedi. 

F ernando her teyin bittiğini an- K 
1 .. aptanın deli olduğu gören hü-
adı.. . k d b 

um .. ar, unun sebebini tayfalar-
Sırık Ahmed ona ıaldırmafa dan oğrendi.. Deliliı"' e ... bebı"yet 

yeltenen arkadatına: ... 
- Onu öldürme!.. Dur!.. verenreımi görmek iıtedi. 

- Ben yalnız biraz para ve bi· 
raz uker alav.w... M""lk d 1 ...... u ve ev. 
J~t ıende kalsın! .• Hita'ya kadar 
gıderek H·· S E uma ultanı bulayım .• 
ier onu alabiliraem, ıene mem• 

leketimie izzet ve ikballe dane • 
rim.. Alamazaam artık encamı • 
mın ne olacağını Allah bilir .. 

(Devamı var) 
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Senelik '400 Kr. 2 700 Kr 
8 •Yhk 7ac) " , 4 .... • 
3 •vhk •oo eOö •• 
' •Yhk USO " 300 •• 

, 'd01'P•n1ol ukeri atının yeleıine 
~ 'tlt ıarktı .• Fakat dütınedi. 

~İitij t da ürkmedi ve olduiu ıibi 
._., 11 hrziyle ileri kopıakta de • 

it! ett• 

Lakin Sırık Ahmed onun um • 
duğwıdan daha çsbuk yetitmitti . 

Fernando itin ,.rpa sardığım 
anladı •.•• 

Ayni zanulnda kendisine doğru 

Diye bağırdı, sonra F ernando • . ~aptan zaten içini dökecek bi • 
ya döndü: r~~ıdarıyormut·· Ailayarak göğ • 

ıun en reımi çıbrdı. Hükümda· 

iLAN TARiFESi .. 
Tlc•ret llAnl•rın 
"••mı ııanı•rın'",o••tırı '2.so 

kuru•tur. 
Salıibi ve Neıri1Jat .,._ ..1• _ -

~ 1 • 

~Oca Veli: 
1) \'aran üç!... . 

til' ecli Ye afacm arkaımdan ile
~ atılarak ıaidaki ukerin atı
tliıı lP•lclanna doiru kılıcını bü-

hıziyle salladı 'T .. 

eon hızla gelen nal seslerini de 
duydu. 

- Teslim ol! .. Yokıa pitman 0 • luraun ! ra ıöıterdi. Hindli, ötekiler ıibi, 
aıkmc:lan yerlere yuvarlanarak f e • 
nalıklar geçirdi .. 

~~~~~~~~-A-i-1~-e-r_e_v_e_T_a_l_e_b_el-e-re-il_l_n;;;;;;;;;;;;;;;' Ma~~t~ı~~riy~ Ş~~nm 
Tatil zımınları devamınca 20 eylOle kadu ellreini, ayaklarını ofdular. Ken

dine ıetirmefe çabttdar. 
8 TDrk llraslle 8 Sonra, ıemiyi de ŞehJayı da a-

8 ER LiTZ' te Her Hsan için kurslar )arak, karaya rötürdüler. 

( Deuarnı uar) 

H ~"uquru• 

asan Rasım U 
Ba•ıltlıjı 11,,,. (V AKIT.'} S 

mot6oo•ı 

KUPON a_ lllnnnl.. 
, ~llrk •J&ldvı kesilen at acı hir 

4 ~ttr, dnıtü ve çırpmdı • 
lıcı ra• IMliyede Koca Velinin kı· 

açılmııtır . Husuıi Biraderi, Şehlinın bu hal 
1 

dert'erde bu müddet için mühim ten?illt difini &'Örünce, çok tee.,üf e e~t~ • 
Kayda başlanmuştır. O da rea~e baktı .. Harran ka; ~ 

lıtanbul 373. 1stik'A[ caddeı. Ankara Konva caddrıi dr. Bu guzelliği hayatında .. 
memit ve ititmemi•tı" ' ~k· ghor • 
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-I u lef er lspan1oı aakerinin 
:r •• ~ ın, em 
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Tanınmıyan 
KRALLAR 

NELE 
ASIND 

Kral, vergi vermediği için 
malları satlldı asker kaçağı 
olan veliahdı hapse tıklldı ! 

!}=(!av al tÇ:'{t a !i1l aı o o ıru m o ş ıro a 11« n 11« ô ~ n li" m <ifil <e e ır ~ 
=-- No 12 \'azan: Osman Cemal Kagf!l!llZ 

biri dişi, biri erkek iki kocanıan 
çoban köpeği acı acı havlıyaral< HükUnıet batında bulunmakta 

olan krallaırla prenslerin aile ıe
cerelerini yazan ''Almanak Gota,, 
171 yıldanberi her yıl muntaza -
man çıkmaktadır. 

Bu almanak, daima doğruluk 
ve dikkatin bir ıaheseri olmuştur. 
Her yılın belli başlı hadiselerinin 
dünyada olup bitenlerin kısaca 
bir tarihidir. 
Almanağın son çıkan nüshası

na şöyle bir göz attık. Bunda bir
çok eksiklikler gozümüze çarptı. 
'.Almanağı basanlar herhangi bir 
hükümdarın ismini basmayı unut
tular mı, bunun :çin her halde ö -
nemli bir sebep vardır. Yoksa bu 
ıon nüshada adları yazılmamış 
küçücük kralların unutulmuf ol -
ması, başka türlü tefsir edilemez. 
Bizim bildiklerimiz ve almanağa 
geçmemiş krallar arasında şunları 
göriiyoruz: 

Viktorya gölünün büyük ada -
larından birinin hakimi Sultan U
kaereve, Bantu kabilesinin başka
nı Martin; Ouamba'nm müstebidi 
lpoumbo; Ongaudjera Prensi 
Sauika ... 

Geçenlerde İngilizlerin Jamay
ka adalarına sürmüı oldukları Af
rika Kralı Mark Gervey'in aile şe
ceresini almanakta göremedik; ni
tekim otuz yedi yıllık krallığı es
nasında hiçbir beyaz adamın gö -

• ~e'hıe~ış olduğu N'Bay da unutu -
•r:r V,,,....,,._. 
lanıar arasındadir. Bu adam Sa -
hara'ya yakın T anezrif bölgesinin 
kralı olup Fransızların yabancı 

lejiyonundan kaçmıı bir beyaz • 
dır. 

T anganiyka gölü yakınlarında 
52.000 tebaasına buyruk salmak
ta olan haşmetlu ltalemia bir kra
liçedir ve kocalarından beş ki§i 
aynı zamanda kabinede bakandır 
lar· Adı geçmiyen kraliçeler ara -
ımda Muhammed Peygamberin ' 
amcası Ebutalibin torunlarından 
Ulviye El Morgani de vardır ki 
bunun sülalesi 1860 yılındanberi 
Massau'ları buyrukları altında bu-
lundurmaktadır. ) . ~ ~ 

Haydi diyelim ki bu kralların 
kimisi siyah, kimisi de önemsiz 
birtakım ülkelerde buyruk sal -
makta olduklarından Almanak 
Gota'ya adları geçmemiıtir. An -
cak Avrupadaki bazı kralların da, 
almanak yazıcıları tarafından u-

. nutulmuş olmalarına ne diyeceği-
. · b'l · d "" •u' nıızı ı emıyoruz ogru.. ·•• 
Bunlardan birincisi 28 Temmuz 

1934 yılında kendini kral ilan et
tiğinden dolayı bütün dünya ga -
zetelerinde sergüzeştleri hakkın -
·da sütunlar dolusu yazı yazılan 
Andorre Kralı Ha§metli birinci 
Oris' dir. Bu adam şimdi ispanya
nın Barselon hapishanesinde mi -
u.fir edilmi! bulunmaktadır 1 
Adı geçmiyenlerden biri de Li

ve'ler Kralı birinci Ulderik olup 
gayet eski bir kral sülalesine men
suptur. Dedeleri Lettonya sınırla
rındaki 2.000 nüfuslu Vindav ve 
Dondangen vilayetlerinde asır -
1arca mücldetle krallık yapmışlar
·ır. 

Nüfusları §imdikinden çok da
ha kalabalık olan bu iki şehir, 

~aJ.a kartı. asırlarca. müd • 

detle çok şiddetli sava§lar yap • 
mıflardı. Bunlar Finno - Ugriyen 
kanı taşıyan bir ırktır. Kendileri
ne Randalist adını vermişlerdi. 

Birçok Avrupa dillerinde bu söz 
"isyancı", "iğtişaşçı,, anlamında 

kullanılmaktadır. 

dört nala üzerinıize 

Lettonya Cümhuriyetinin ku -
rulması üzerine haşmetli birinci 
Ulderik kralhğmı kaybetmekle 
beraber bu "adaletsizlik" e karşı 
protestoda bulunmaktan hiçbir 
vakit vazgeçmemiıti. Bundan üç 
yıl önce Lettonya'nın maliye şu -
belerinden biri krala doldurulmak 
üzere bir vergi beyannamesi gön
derıni§tİ· 

Bu beyannamede kendi hüküm
darlık hukukuna karşı bir kötü 
kasıt sezen Liveler Kralı, kağıdı 
doldurmaktan kat'iyyen imtina 
etmiı, bunun üzerine bütün mal 
ve mülkleri haczolunarak satılığa 
çıkarılmıştı. 

Bundan 2 yıl evvel kralın "Ve
liaht,, prensini, asker alma ıubesi 
birinci muayeneye çağırmış, prens 
de ancak silah kuvvetile gidebi -
Ieceğini söylediğinden hakkında 

firari muamelesi yapılmış ve iki 
yıl müddetle hapse tıkdmııtır. Ge
çen yıl da ikinci oğul askere çağı
rılınca kral ailesi tası tarağı topla
yarak siyasal mülteciler gibi Es -
tonya'nın Uno adasına sığınmış -
lardır. Şimdi orada yaşainakta -
dırlar. 
Unutulmuş olan Deyaz kralla -

nn üçüncüsü de Java adasının gü
neyindeki Keeling ad":ıı Kralıdır. 
Bu da yüz senelik bir hanedanın 
oğludur. .. 

1825 yılında bu adamın babası
nın dedesi lngiliz tayf alarmdan 
John Sidney Chunies - Ross bu a

Birz daha çıldırtıyordu. Bir a· 
ralık arabadan yere atlamak ak -
lıma geldi. Ancak bu kabil değil
di. Bu kadar hızla ve bu kadar 

kudurmuşçasına bir gidişte kal -
dırrp kendimi arabadan motörleri 

dışarı f ırlamıı bozuk kaldırım ü • 
zerine atmam, her tarafımı paraç 
paraç edecekti. 

Arabacı kimbilir ne kadar ge
ride kalmıştı! Dı§arıda bu kadar 
deh§etle yağmur olmasa elbet ora
larda birkaç yolcu, rençber, ekin -
ci karşımıza çıkar, bu kudurmuş 

hayvanı durdurabilirdi. O ise ki 
şimdi etrafta bizden bafka in cin 
yoktu. Bereket versin, beygir bir • 
az ileride ikiye ayrılan yolun !ağı· 
na sapmadı. Eğer o hızla dik a§a • 
ğı inen sağdaki inişe sapsa idi 
biraz ıonra hem kendi1 hem ar~ • 
ba, hem ben bir hendeğin içine yu· 
varlanıp tuzla buz olacaktık. Bu
nu belki beygirin kendisi Cle anla
mış olmalı ki sağdaki dimdik inişi 
bırakıp Vidosa giden soldaki düz 
yolu tuttu. 

Bu yol yüz elli, iki yüz metre 
kadar ileride yava§ yavaş bayırla
şıyordu. Tam yolun baynlaştığı 
o yere geldiğimiz vakit beygir de 
biraz ğ r gı ı o • A'nık kua• 

kunun yüzde yirmisi geçmiş gibi 
idi. Ancak, burada da büsbütün 
başka ve belki birinciden daha 
korkunç bir manzara bizi sardı. 
Biri dişi, biri erkek iki tane kos
kocaman çoban köpeği Vidos yö· 
nündetn {istikametinden)" acı acı 
havlıyarak dört nala üzerimize 
ıaldrrdı. 

daya yerleferek Malayah bir ka - Bizi görünce beygir benden zi· 
dınla evlenmiş ve çok geçmeden yade ürkmüş olmalı ki hemen sola 
kendini kral ilan ettirmişti. doğru kıvrıldı, yoldan fundalığa 

800 kişilik bir krallığa buyruk daldı. Beygirin ürktüğünü gören 
salmakta olan şimdiki birinci Jan' köpekler daha hırçınlaşarak yolu 
ın babası 1866 yılında Kraliçe Vik köpekler adha hırçınlaşarak yolu 
torya ile bir uzlaşma imza etmiş- bırakıp kendilerini birrer ok gibi 
tir. Bu uzlaımaya göre lngiltere fundalığın üzerine fırlattılar. Ar· 
HükUmeti birtakım ekonomik im- tık, ben arabanın içinde avazım 
tiyazlar mukabilinde Kulins • çıktığı kadar bağırıyor, tanrının 
Ross hanedanının 999 yıl için hü- ıssız kırlarından imdat istiyordum. 
kümdarlık hukukunu tanımı,tır. iki kocaman çoban köpeği bizim 

Gota Almanağının reddettiği zavallı beygirin bacaklarını o kart 
dördüncü beyaz kral da sabık bir dişlerile baştan başa hacamat eder 
lsveç. gemicisi Şarls Petterson o- ken baktım fundalığın alt tarafın
lup otuz yedi yıldan beri Pasifik dan boy breeee hoy breee ! 
Okyanosundaki Tabor adasında - Hoy breeee, hoy breeee ! Hoy 
krallık yapmaktadır. 1889 yıhnda bre çom, boy bre çomar!.. Oha .. 
gemisinin batması üzerine bu a - Yuha.. Daha.. Maha.. Alakata, 
daya sığınmış olan Şarls'ı az kal- Alakata !.. Gel buyana, gel bu • 
sın yamyam yerliler çatır çutur yana! 
yiyeceklerdi. Fakat delikanlı her Çomarlar bu sesleri duyunca 
nasılsa kabile başkanının genç beygiri bıraktılar; beygir tekrar 
kızının gönlünü kapmış, onunla kudurdu, bu seferde alabildiğine 
evlendikten sonra hem postu kur- fundalığın içinden Vidosun dik 
tarını§, hem de küçücük adaya srrtlanna doğru yollanırken ara • 
kral seçilmişti. banm sol tekerlekleri oradaki al • 

Faydalı birçok bilgiler öğretti- çak bir hendeğin içine girdi. Ara
ği yerliler şimdi ona bütün can hada orada mıhlandı .. O yağmu • 
ve baJları ile bağlanmış bulun -ı run altında uzaktan koşarak kö • 
maktadırlar. Eski gemi tayfası ve peklere bağıranlar iki erkek çin -
§imdiki kral tahtından vazgeçip gene idi. Çomarlar gahiplerine 
de buraya oğlunu geçirmek iste - doğru döndükleri zaman dişisi 
mf!!i dehşetli bir muhalefetle kar- tekrar bafını arabaya çevirdi, yü
tılatır; çünkü tebaası kendisinden züme bakarak bir iki homurdan • 

- Biz size daha gösterirdik 1 

vazgeçmiyecek kadar ona bağlı - dı. 
dır. Böylelikle: 

lllecidiyeköyü civarındaki harmancı 
çingenelerin ak§anı salası 

amma, dua edni ki bizim velini • 
metler çabuk yetişti!. 

Demek istiyordu. Çingeneler a
rabanın yanına yaklel§mca baktım 
bunların bir tanesi bizim Topçu • 
larda T oskaların harmanında 

tanıştığımız kösele suratlı, 11rnn 
gövdeli Etem değil mi?. 

Ben artık bitmiştim, laf edecek 
durumda değildim. Etem beni gö· 
rünce: 

- Vay dedi beyağam, vay pa -
şakam, nedir bu hal, nedir bu ha· 
vada zorun hu1"ıarrklsu·da __ c.,.,,.""';. 
olsun, geçmiş olsun .• Hani nere .. 
de arabacı?. 

- Aman Etem ben pek bittim .. 
Arabacıyı marabac~ brrak tim • 
di ..•• 

Etem, yanındakine bir ipnar et• 
ti, delikanlı çingene de hemen ara 
baya atlayıp benim karşıma geç
ti. Kendisi de arabacının yerine 
fırlayıp dizginlere yapıştı; ba -
caklarından kanlar sızan hayvanı 
gayet ustaca dehleyerek bir kaç 

dakika sonra beni Vidoıun Da • 
vutpaşa yönündeki (tarafındaki) 
yamaçların altına rastlıyan çinge
ne çadırlarına getirdi. 

Burası yamaçlardan akan sel -
lerden hem~n Beyazıd mey~anı 
büyüklüğünde bir göle dönmüttü. 

Arabadan beni Etem elimden 
tutarak indirdi. Çadırlardan uza
nan bir sürü kadın ve erkek çoluk 
çocuk kafası benim bu halimi 
şaşkınlıkla seyrediyorlardı. Yağ
mur biraz hafifler gibi olmuştu · 
Etem beni bir çadıra alırken ara-

bada benimle birlikte gelmiş o -
lan çingene delikanlısı da hemen 
beygirin kayıılarını söküp onu 
çekti, oradaki bodur bir gürgen 
ağacin köküne sımsıkı bağladı . 
Kireç ocaklarındanberi başımız -
dan geçenleri anlatırken ufacık 
çadırın içini dolduran on, on beş 
kişi şaşkınlıktan şaşkınlığa düşü
yor boyuna bana: 

- Geçmiş olsun!. 

ları bastırıyorlardı. Islak ıslak ü
§üyüp soğuk almıyayım diye E-

tem bana ceketimi çıkarttı, onun 
yerine o zamanki çeribaşı Maruf 
ağanın kışlık gocuğunu uzattı. 

Ben gocuğu omuzuma alırken, 

her zaman mahalle aralarında , 
hususiyle Fatih, Aksaray, Şehre
mini, Yenibahçe, Şehzadeba11, 

saldırdı. 
Beyazıd taraflarında gezgin fal• 
cılık yapan topuklarına kadsf 

çifte örgülü saçlı, az çiçek bo • 
zuğu bir bacağı topalca bir ka• 
dm ba§ka bir çadırdan ban• 
temiz bir teneke maşraba içinde 
limonata getirdi.. 

- Ha buyura~m, buncağııl 
içesin, yüreğin b:raz ferahlas111!• 

Amma şimdi diyeceksiniz 1'İ 
siz~ 

Hiç çingene e-vinde musandı ' 
ra aranılır mı?. 

Dedikleri gibi çingene çadt 
rında limonata ne arar? 

Onlar çadırlarında misafi1 
için yalnız limonata değil, icab 
ederse kuş sütü bile yaratırlar " 
Hele hidrellezlerde, düğünlerdeı 
baıka teferizlerde ~(eğlentiler ' 
de) kuzular, pilavlar, zerdeler ı 
yoğurtlar dolmalar, börekler, şet' 
betler, şaraplar, konyaklar gırl• 
gider. Ya ötekilerin, ya lstan' 
bul içinde yerleşmiş olan çalgıô 

çıganların bayramlarda, 'düğün ' 
lerde, ve kendi aralarında yap ' 
tıkları her türlü kerizlerde öyll 
yiyintiler, içintiler yapılır; öyl• 
sofralar kurulur; öyle ziyafetle' 
- ···- · - · - --- ~-1- ----' - - -
çılırdı ki bunu gören yabancılw 
rm parmaklan ağızlarında ka ' 
lırdı. Sırası gelince, bizim mu ' 
siki sever arkadqm hatıra def ' 
terinde bütün bu düğümlerio. 
derneklerin, tekerizlerin, kerizi• 

rin en meraklı ve en §Ik tafsilatıd 
göreceksiniz. •• 

Biz gelelim, şimdi lifı Dıraktr 
ğımız yere : 

Ben limonatayı yuaum yu(luısı 
içerken çadırdaki kadınlar heP. ar 
ni tavır ve eda ile: 

- Oh afiyetler olıun .. Oli yal 
bal olsun .. Oh yüreciğin açılsın! • 

Diyor ve arada bir kendi dille'" 
riyle bir ıeyler söyleyerek beni 
tepeden tırnağa süzüyorlardı. 

Limonatanın arkasından kahv• 
geldi ve ben Etemin kendi taba '" 
kasından kendi eliyle sarıp ba._ 
uzattığı cigara ile kahveyi höpür '" 

detirken bizim zavallı arabacı d• 
fesin boyasından yüzü gözü, ett' 

sesi, kulağı, panayrr palyaçolaı1 
gibi boyanmış ve gözleri f alta§ı ı" 
bi açılmıı olarak çadırların önüll1 

damladı. Adamcağızın benim ora'" 
da olduğumdan haberi yoktd' 
Çingeneleri tamdığı için daha yit" 
mi otuz adını ileriden bağırdı : 

- Abe Salih, abe Süleyman ., 
Bu arabanın içinde bir bey vard~ 

gördünüz mü o ne oldu?. Satib 

denen delikanlı benimle birli~ 
arabada gelen idi. 

Arabacıyı meraklandrrın-' 
için: 

- Biz bey mey görmedik.. Sif 

salt tuttuk Y.olda .. Getirdik te b&J'" 
raya .•.• 

- Abe demeyin, içindeki ne ol -

du acaba, yolda dü§Üp başın~ bir 
kaza filan szelmesin ! ) 

.(Devamı var · 
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Gramofonlar 
Yakında doktorlara 

iş bırakmıyacak! 
SUNDAN bundan 1 

Ağrı ~e sızı icin doktora git • 
inek artık ayıp ;ayılacak. Bunun 
Yerinl! bir gramofon dükkanına 
girecek ve ne derdiniz varsa söy
liyerek ona mahsus bir plak ala • 
caksınız. 

Evvelki gün 
Londranın Grot· 
rian salonların • 
da mümtaz Leh 
b i l g i n l e r i n· 
den doktor C. 
de Radvan, ken· 
di denemelerini 
göstermiş· 
tir. Bunlara Pai· 
hofoni usulü adı· 

rıı vermektedir ki graınofon plak· 
la.tında düsünce kuvveti vasıta&i
le birtak~ telkinlerin yapılma • 

•ıdır. • 
Ancak tedavi y:alnız gramofon 

plakları ile olmuyor· Sesten baş • 
ka bir de ıtık tesiri vardır. Plak 
Çalarken ha;ta da duvardaki bir 

çift göze bakacaktır· 
Mesela tütün tiryakisi bir a~am 

'bir iki saniye içinde cigara 1~. • 
llıekten büsbütün vazgeçebılır 
illi? Doktor De Radvan bunu yap· 

lırtabiliyor. 

Loı:ıdradaki denemelerde elle • 
rinde cigaraları fosur fosur içen 
iiç kadını tecrübe etmiştir. 
d umanda verilir verilmez ka -

lll\ar elerini ileriye doğru uza • 
ttyor, plak çahnıya ba§lıyor ve on· 
lata dört sayı sayınca ellerini bil· 
kup ağızlarına götüremiyeceğini 
IÖylüyor • 

. Bu, tekrar tekrar kadınlara tel
~n ediliyor ve gerçekten onlar da 
dört sayısı üzerine tütün içemez 0 • 

luyorlar. Plak duruyor. Onlar da 
~ılerini gözden çeviriyor. ~~nun 
~erine cigarayı fosurdatabılıyor· 
lar. 

Doktor De Radvan'ın her gün 
kullanılmak için olan başlıca üç 
l>lakı funlardır: Birincisi "Kud • 
~et,, adındadır. Ve sabahleyin ilk 
olarak çalınınca insana gerçekten 
'b' ır kudret kaynağı oluyor. 

İkincisi "Gevseme,, p)ağıdır ve 
tiindelik yorgu~luktan sonra in • 
•a.nın bütün sinirlerini rahatlandı
~1Yor Ü ·· ·· ·· "Yeni baştan can ı_ • çuncusu 
Qulnıa,, p)ağrdır. lnsanı derin ve 

ıağlık veren bir uykuya daldırı -
yor. 
Kelebekler Kralı 
Kendine Avrupanın Kelebekler 

Kralı denilmekte olan adam Bu • 
dapeşte yakınlarında Pestujhelide 

oturmaktadır. 
Bu adam caketinin yakasında 

kralhk nişanı olmak üzree koca -
man bir kelebek ta.fır. Bu rütbeyi 
kazanmasını başaran Laszlo Beıı
zilla'yı dünyanın bütün kelebek 
koleksiyoncuları tanır. Kendiııi 
dünyanın dört bucağındaki bütün 
özel ve genel koleksiyoncuları ile 
daimi muhaberede olduğu gibi ke· 
lebek değİf tokuşları da yapmak-

tadır. 

Bu adamın kelebek kolekıiyo • 
nu Britiı müzesi gibi 100.000 çe
şidi olan genel koleksiyonlarla 
boy ölçüşememekle beraber, in • 
gilterede Baron Roçildin kolekıi· 
yonu dahil olduğu halde bütün ö
zel (hususi) koleksiyonlar arasın· 
da birinci gelmektedir. 

Beszilla hiç yorulmak bilmez 
bir kelebek avcısı olduktan baş • 
ka kendisi dahaziyade yetiştirdiği 
nadide cinslerle şöhret kazanmış· 
tır. Koleksiyonunda bulunan na • 
dir cinsler başka hiçbir yerde yok-

tur. 
Sandıklarında dünyanın en bü

yük ve en küçük cins kelebekleri 

vardır. AJ.eszi114\ kelçb~ ıııüzeaini 
herkese açmıttır. Meraklılar dün· 
yanın en uzak kötelerinden bu 
müzeye koşmaktadır. 

Uçan ot:omobil 
icat edilmedik şey kalmadı der· 

siniz .• Hele bir düşünün bakalım .• 
Tayyarenin her çeşidi çıktı Fa-

kat uçan otomobil görmemişti • 
niz? 

Şimdi İngiltere, Amerika, Al • 
manya, ltalya fen çevrenleı·inde 
giztliden gizliye durmaksızın bu 
iş için çalIJanlar var.. Birkaç mo
del ortaya koymutlardır. Fakat 
kimse kimseye göstermiyor. 

Uçan otomobil, kanatları katla· 
nabilen ve geçerken havalanan 
bir otomobil olacaktır. 

Herhangi yoldaki nakil vasıta-
ları arasından kolaylıkla kalka • 
rak hepsinin üzerinden ve bir tay
yare hızı ile uçacaktır ... 

Taç 
Giyen 
kraliçe 

On bq mem· ı 

tekelin iftiralı et· 

tiği giiullik mü-

sabakalarında \ 
lıpanya güzeli 

1

, 

Aliıia N avaro· 

nun birinci ae~ü- I 
eliğini yazmııtık. \ 
Reımimi.%Je ıe-) 
çimden ıonra Is·• 

panya güzelineı 1 
ı 

Avrupa güzellik j 
kraliçeliği. tacı· 

nın giydirilmeıi 

görülüyor. 
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Türkçeye çeviren: Ahmet Ekrem No. 3 

Ana ve babasını kurtarmak için 
1?,,~~!':..~~'!:di~d.~~vrisineklere veren oğul 

1 

Anasını kurtarmak için oğlunu diri 
diri gömen bir adam bile mükafatını 
görür! 

Oteki masal da şudur: 
"Çin sülalesi günlerinde yaşamakta 

olan Vu • Meng adlı sekiz yaşındaki 
çocuk ana ve babasına karşı ödevini 
çok iyi bilen bir çocuktu. Bunlar ya -
taklanm örtmek üzere cibinlik ala -
nuyacak kadar yoksul kişilerdi ve lıer 
yaz binlerce sivrisinek bunlara üşüşe· 
rek vücutlarında dalamadık bir yer 
bırakmazlardı. Küçük Vu kendisine 
konan sivrisinekleri ana ve babasına 
gitmesinler diye koğmıızdı. Çocukta 
ana ve baba sevgisi bu kadar büyük · 
tül,. 

Masal böylece bittikten sonra, alt· 
başına şunlar da na ve edilmiştir: 

''Sivri8ineklerin vızlaması odanın 
içinde ses çıkarır ve hepsinin bir ara
ya t-Oplanarak çıkardıkları gürültü 
gök gürlemesini andırır/ çocuğuna· 
na ve baba&ı yorgunluktan yatakları
na kıvrılmışlardır. Yüzlerinden bit • 
kinlik ve uyku akmaktadır. Binlerle 
sivrisinek bunlara saldırmakta ve 
sonra geriye çekilmektedir. Böcek • 
ler zavallıların uykularını bozduğun· 
dan bunlar yataklarında Tıiç durma -
dan sağa sola dönmektedirler. 

Çin işçilerinin çinicilik iş leri cunrlardanberi meşhurdur 
Çiniciliğin menşei Çindir re ülkede ye gdne inkişaf etml§ endüstri de budur. 

Vu ana ve babasının kanını emen 
sivrisinekleri görünce yüreği burku • 
lur. Sineklerin kendi etini dalıa ko -
laylıkla delebileceklerini düşünür. 
Çünkü anne ı•e babasının etleri kart 
olduğundan katıdır. Hemen çırçıplak 
soyunarak, yatağında sırtüstü yatar 
ve çok geçmeden bütün vücudunda 
çok acı bir ka ınma ve yanma duyar 
çocuk bunun zertiie der ki: 

- Benim sizden hiçbir korkum yok; 
siz de benden korkmayın. Yelpazem 
olduğu halde onu kullanmıyacağım 
gibi sizi elimle de koğmıyacağım. Bu
rada hiç depreşmeden yatacağım ı:e) 
kanımı rahat ralıat enımenizc sesimi 
çıkarmıyacağım!,, ... 

Bu kadar basit bir ahlaki sistem, 
Konfuçyosu inancı derecesinde mües
sir bir surette talim edilince, açık bir 1 
surette anlatabilecek bir neticeye va · 
rır. O da; evladının ana ve babaya 
karşı derin ve tükenmez bir saygı 
göstermesini; bütün hukukundan vaz J 

geçmesini ve eylat ödevleri üstünde 
biç fasılasız ısrar etmesini aşılamak -
tır. 

BABALARIN DlKTATURLüGü 
Çinde 50 yahut 55 yaşına. varan bir 

baba işten çekilir ve kendisini evlatla
rına besletir. Bunun doğru olup ol • 
madığını bir çin1iye sordum; doğru -
dur dedi. 

Gene sordum: 
Peki baban senden bütün varını vo· 

ğunu istiyecek olur da sen vermez;en 
ne olur? Sosyetede mevkiini mi kay
bedersin? 

Cevap verdi: 1 
Yalnız mevkiimi kaybetsem ne mut· 

lu? Başımı bile kaybedebilirim!,... r buna benzer Avrupa eğlencelerinden 
Bu karşıllk pek de mübalağalı de - menolunmaları için böyle bir birlik 

ğildi. Çünkü yakın zamanlara kadar kurulduğunu, aile inzıbatmın günden 
bir Çinli evlatlarının hayat ve memat- güne gevşediğini, böyle bir kurum ya
larına tam anlamile hakimdi Çocuklar 
kendi malt sayılır ve bunlara dilediği· pılmadığı takdirde ana ve babaya say· 
ni yapabilirdi. Çinin Avrupalılarla gı denilen vazifenin kalnuyacağını, 
mesk1ln yerlerine yakın ve komşu böl· büsbütün unutulacağını söylediler. O 

Büyük Çin duı·arları Nankov geçi
dindeki tepelerin üstünde tıpkı bir yı

lan gibi kıvnlır. 
insan eliyle yapılmış olan taş yapı

ların bu en büyüğü bundan yirmi iki 
yüzyıl önce başlanmıştı. Sözde Çin ül
kesini Tatar istilalarına karşı koruya
caktı. 

gelerinde baba salahiyeti yavaş yavaş 
eksilmiştir. 

Bir gün ''ana ,.e baba birliği,, deni • 
len bir toplantıya başkanlık etmeğe 

davet olunmuştum. Bu toplantının a. 
macını sorunca bana: Çocukların ül · 
keye yeni yeni girmekte olan dans ve 

gün başka bir toplantıda ''Çinde ev • 
Iatlann ödevleri,, üzerine bir konfe • 
rans için söz vermiş olduğumdan bu 
birliğe başkanlık edem~lştim. EY1at 

münasebetleri işinde -bÜ iki-tezadı 
hiç unutamam. 

ÇtN GENÇLlClNE ENGEL 

Konfoçyus inancının başka bir tesi
ri de aile pekliğinde (salabetinde) 
görülmektedir: 

Aile müşterek bir atanın bütün er· 
kek evlatlarile bunların karılarından 
müteşekkildir. En yaşlı erkek yaşa • 
dığı müddetçe bu aile dağıtmadığın • 
dan, zamanla c;ok kalabalık bir sosyal 
grup halini alır. Grupun her üyesi ona 
karşı sadakat bağlarına bağlıdll". 

Bunun gösterdiği başlıca engel Çin 
hayatında aile grupundan daha bü -
yük sosyal birliklerin vücut bulama· 
masrdrr. Çinliler Avrupalılarla temas 
edinceye kadar kooperatif yahut tica
ret şirketleri gibi birlikleri tanımamış 
lardır. 

Çinlide aite birliğine sadakat duy • 
gusu sabit bir fikir halinde yaşadı • 
ğmdan, bundan başka bir birliğe inan 
mamaktadır. lşte bundan dolayı ora • 
da anonim şirket gibi tecimsel (ticari) 
kurumlara yer olmadığından ulusal 
birlik düşünceleri de kök satamamak 
tadır. 

Çinli daima ve ilk önce ailesin. .. 
yelerini düşünür. Anonim bir ce~,.~; 
kuracaksa, hisse senetlerini . 1 · •
1 

• •. • n Ja nız a 
ı esı uyelerınde olmasını ister. 

4 ;l(. '(. 

HÜKUMET 1ŞLER1 YABA:SCILA. 
RIN ELlNDEDIR 

B~ . gerçeklikle çinlinin talim ve 
t~hsıh yüzünden olan teknik eksikliği 
hır araya gelince bir Çinli kooperas • 
yonunun pek uzun yaşamıyacağı he • 
men anlaşılır. 

Mingf erin mezarlık kapısı işte bu b!'ş kubbeli abidedir. 
Buraya vaktıle kutlu geçit denirdi. Arkadaki çrplal• tepelerin · ·ı . d 

Bundan başka familya sistemi hU • 
kumetin faaliyet alanını gayet da
raltmıştır. Çinde şimdi bir posta ida • 
resi bulunmakla beraber bunu yaban. 
cılar İi!letmektedir. · t ı d go gcsın e 

Mıng lmpara or arın an on altısının mezarı vardır. Pai • Lou ad ·ı 
olan brı dblde 1541 v._ılındQ 11_aP.,ıl11Uftı. .- ı ven mekte 

(Devamı var) 
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Yerinden ızmirll bir Toz 
Musevi vatandaş nıorfin 

. . ... -. . . -"'" .... ... ; . 

ORMANIN KIZI kaldırllamıyan tayyareye 
' 

V alafi ltayuanlor arcuında ue Alrilc onın balta ıirmcmiı ormanla· 
'fJlltltı •eçen at• ue lrrıhrcunanlık. Aeyecan. eırar ue tetkilt romanı 

enkaz 10,000 
Adllye sarayı enkazı Lira verdi 

Gümrük ve muhafaza memur • 
larının ve emniyet direktörlüğü• 

nün sıkı takipleri neticesinde lı· 
tanbulda faaliyette bulunan ero • 
in imalathaneleri birer, birer ba• 
ıılmıf, çalııanlar yakalanarak, 
hak yerlerine verilmit, cezalarını 
görmütlerdi. 

•No! r>6 B Yazan : Rıza Şekib 

Durmadan bağıran Bibinin sesi
ne ormanın bütün filleri koşarak 
gelmişlerdi, bu işde bir fevkal
adelik olduğu anlaşıhyordu 
Fillerin mezarlıiı. 
Karıa, o ıün akf&JD gilnet ba· 

tıncaya kadar ormanın her tarafı· 
nı, inceden inceye aradığı halde 
Boranın öldürdüiü vahtiden bat • 
ka hiçbir yabancıya rastlamadı. 

Bu adamın tek batma, burala
ra kadar sokulmasına imkan gör· 
müyordu. Fakat umduğunv bula· 
mayınca ıüzel ve düzıün omuz • 
larmı ıilkerek~ 

- Yok.. dedi, Zahir bu adam 
ya yolunu kaybetmit biriıi, yahut 
ta bununla beraber gelenler çok 
ormanı bırakıp ıitmitler diye dü
tündü. 

Şayet yalnız gelmemiıse, dön • 
mediğini ıören arkadaıları nasıl 
olsa yarın sabah gelip kendisini a· 
rıyaeaklarını aklından geçirdi. 

Ertesi sabah gözünü gene go • 
rillerin keskin haykırıtlarile aç • 

tı. Süratle yerinden fırlıyarak Ka· 
tll§la teYtanı yavrularının yanında 
bıarkarak Borayı aldı ve yola düt 
tü. 
Ybancı adamın parçalandığı ye

re gelince etrafı yeniden arattırdı 
eğilerek toprağı uzun uzun din
ledi. Sonra kara gözlerini topra • 
ğa dikerek izler aramaya çalıttı. 

T opr•kta ölen adamın çıplak 

ayak izlerinden baıka bir ıey gö· 
rünmüyordu. 

Karta iz araıtırmakla meHul -
ken Boranın yanından bir ok ıibi 
uzakla§tıiıru ıördü ve arkasın • 
dan kulağına fillerinden birinin 
ıesi çarptı. Zavallı fil o kadar acı, 
o kadar cam yanmıt bir halde ba
ğırıyordu ki Karta araıtırmalarr 
na devamdan vazgeçerek seıin 
geldiği tarafa koıtu. 

derek geçtiler. Tatlık ve ağaçsız 
bir (mıntakayı) bölgeyi arkala • 
rında bıraktıktan ıonra da sarp 
kayaların arasından bir ucunu or

mnda bıraktıkları timıahlı nilin 
çaihyanlarına doğru1dular .. Yol 

Kartaya çok uzak görünnnü§tÜ. 
Bu belki de sabıraızlığındandı. 

Babası sağken buralara kadar 
geldiğini biç de hatırlamıyordu. 

Ne babasının ne de amcasının bu· 
larda ıörülmiye değer bir yer ol· 

duğunu da ititmemi§ti. Kafilenin 

yürüyütü yavathyacak yerde ıit • 
tikçe hızlaııyordu. Karıa böyle u· 
zun müddet düz, aiaçsız yerde 

hiç yürümemitti. Bu yüzden ken • 
disinde tabii olmıyan bir yorgun· 
Juk duyuyordu. 

Böyle daha fazla yol alamıya • 
cağını anlayınca kendismden ön· 
de giden Şerife seslendi: 

- Şerif! Şerif I 
ihtiyar fil Karıanın sesine ha • 

vaya kardırdığı hortumuI'dan bir 
trampet seıini çıkararak cevap 
verdi ve yerinde mrblanmıt aibi 
durdu. 

Karıa Şerifin ıırlına atladı. Bu 
durmaları öteki fillerden oldukça 
geri kalmalarına ıebep oJmuıtu. 

Bora bile yorulmuftu. Sıcak b&\tı• 
na vurmut olacaktı ~<l törpüye 

benziyen dilini bir karın dıprıya 
uzatmıttı. Derin derin nefes alı • 
yorı ara ııra hızlanarak, ıua aıra 
yavaılıyarak kafileden ıeri kal -
mamaya çalıtıyordu. 

Kara filler kervrunm çokluğu • 
na baktığı zaman K&l'ta adeta hir 
sevinç duymuttu. Bu kadar çok, 
bu kadar bol ve kendisine sadık 
hayvanla, o artık istec"ıiğini yara.· 
bilir, iıtediii gibi hare'ket ed~bifo 
di. 

yeni bir mesele açtı 
Eski adliye sarayı enkazı, aa -

ray yanalı iki yıla yakın bir za • 
man olduğu halde, hala bir mese
le olmaktan kurtulamamıttir. 

Bizim yanan adliye sarayının 

enkazı kalkması mümkün olmı • 
yan bir 19' halinde temin göbe • 
ğinde ve en güzel yerinde _yatıp 
durmaktadır. 

Adliye sarayını yıkmak ve en • 
kazı muayyen bir zamanda orta • 
dan kaldırmak hakkını üzeripe a
lan müteahhit, bu iti bap.rama • 
yınca muakevelesi f eshedilmit ve 
1800 liralık depozito akçuı da a· 
hkonulmuıtu. Enkazı timdi ulu • 
sal mallar (milli emlak) idareıi· 
nin kaldırması lazım gelmektedir. 
Fakat timdi de iki mütkül ortaya 
çıkmıttır: 

1 - Bu enkaz kaldırılınca ne • 
reye konulacak?. 

2 - 1800 lira ile bu it bqarı • 
lamıyacajına aöre nereden para 
bulunacak? 

Ulusal Mallar ldareıi timdilik 
para meselesini bir tarafa bıraka· 
rak adliye ıaraymın enkazının 

dökülebileceği bir yer gösterilme· 
sini belediyeden istemi§tir. Bele • 
diye böyle bir yer aöaterirae o va
k)t para itine bakılacaktır. 

Bir öğle y~meğlnde 
Harb hatıraları 

anlatlldı 
Londra (Ozel) • 1912 yılından 1917 

yılına kadar Amerikanın Berıtnde el
çiliiini yapan Cyms Gerard, Lord 
Der inin riyaset ettiği bfr öğle yeme
ğinde, büyük harbe ait hatıralannı 

anlatırken Kayser Vilhelmin lngiHz
ler için ne söylediğini söyledi. 

Eski elçi dedi ki: 
"1914 yılt ağustosunun onuncu sU

nU, Kayser Vilhelmin yanına reisicüm 
hur Vilson namına çıktım ve harbi 
durdurarak bir sulh şekli temin et -
mek hususnda Amerikanın mümkün -
se yardım niyetinde olduğunu bildir 
dim. Ve kendisine dedim ki: 
-" Bir iki haftaya kadar orduları -

nız Pariste olacaktır. Ve dünya sul
hünU dikte ettireceksiniz ... 

"KaY$er şu cevabı verdi: 

Büyük ağaçların guya baltalar· 
la ltesilip de aralanmıt ıibi du -
ran genit bir alana ul&flığı za -
man, ormanın yeniden ııklaıma • 
ya baıladığı görülen aksi tarafta 
daha on bet Yatında Bili adını 
verdiği genç filinin dört iri ve si
yah slıtunu andıran kısa ve kalın 
bacaklarını aralıyarak, hortumu -
nu hvalandırarak bağırdıiını aör
dü. 

''- Hayır, hayır .. Şimdi İngilizler 
girdin iş büsbütün değişti. lngilfzler 
inatçıdır, dövüşe başladırlar mı artık 

Timsahlı nil kıyııını takip ede- durmazlar.,, 
rek büyük kayaların altından geç· Eski Amerika elçisinin bu fıkrayı 
tiler ve içerlek bir dehlizin ağzına nakletmesi üzerine ziya.f ete riyaset e
vardıJar. Bura11 evvela darken den lngiliz lordu Derbl de demiştir 
sonra genişliyor ve içeriye doğru ki: 

"- Biz, ittifak istemiyoruz biz, 
uzayodu. yekdiferine karşı takdir, mfi1thaza 

Sürtle yaıuna yaklaf lı. Bili Kar· 
ıayı görünce genit kulaklannı 
açtı, küçük gözlerini genç kıza 
mdılıyarak dile dik baktı. Sonra 
birdenbire ıeri dönerek ormana 
doğruldu. Karıa, Biliyi takip et • 
mekte ihmal etmedi. Fakat daha 
on bet dakika kadar yol alma · 
mıtlardı ki mütemadiyen bağıra • 
rak Bilinin ıesine ormanın bütün 
filleri büyük ve kara vücutlarile 

Bütün filler Şerifi öne almıt • ve hürmet hlslerile dolu ve bu esasa 
tardı. Karta fillerin nereye ve ni· dayanan bir dostluk istiyoruz, bu da, 
çin ıittiklerine de merakı büsbü , bugün mutadından fazla bir dereceye 

kadar Amerika ile lngilitere arasın -
tün artmıf tı. 

h 
da mevcuttur.,, 

Şerif bir ara durdu. Sonra or• __ __.. _________ _..,_ 

tumunu Karıaya uzatarak onun Usküdar ikinci sulh huh:ul< mah~ 
11tından inmesini iıtedi. Karta kemeıinden: 
atladı. Geriye baktığı zaman fil· Meliha tarafından Oıküdarda 
}erin hep kayalar tarafına uzaktan Atla.mat&tmda Çınar yoku1~?ndA 
görünmiyecek bir tekilde sindik • Kara Gazi mektebi 11ruında 49 
lerini görmüttü. No. da mukim Enver aleyhine ıka· 

sallana sallana, baıta Şerif olmak _M __ a_c_a_r-=-ıa-r-=-ıa-=b"-"".l::-r-t ..... e ..... c~l--m-
üzere, ko,up gelmiıti. 

Karta itte bir fevkalade oldu · 8D laşması 

(Devamı var) 

ğunu anlıyordu. Zeki hayvanları, Ankara, 16 - Macar hiiıkOmeti 
daha doğrusu zeki hayvanı Bili ile yeni bir tecim anlatması akti 
kendisinden önce, fevkaladeliğin için son zamanlarda yapılmakta 
yerini ketfetmiıti. Muhakkak bu· olan müzakere, ana hatlar üzerin· 
raya doğru yol alıyorlardı. de müsbet bir tekilde sona ermit • 

Fillerin kafilesi araıına takı • tir. Anlatma esaılarını tesbit 
lan Karıa ve Bora da nereye git • etmek ve anl&Jmayı imzalamak 
tiklerini bilmeden bu alayın pe • üzere yakında Peıteye bir heyet 
tini bırakmıyorlardı. Filler, hiç u· , gidecektir. Hey&ttte dıt, ekonomi 
mulmıyan bir ~viklikle büyük l bakanlıklariyle Merkez Banka • 
hendekleri dolambaçlı IOl~arı gü· 11ndan birer kiti bulunacaktır. 

me eylediii teıebbüıatı ıulhiye da 
vaıının icra kılınan m'ıhaken,c • 
sinde: mumaileyh teblii edihr.ek 
üzere ıönderilen davetiye gösteri· 
len adreae bet aydaıaberi ge-JD'·cd;. 
li ve halen nerede olduğu h;Jir~me 
diii beyanile müba!iri tarafından 
terh verilerek iade edilmeaine bi
naen ilinın tebligat ifasına karar 
verilmit olmakla y"vmü muhake· 
me olan 16 - 9 -· 9~~ pazart.:ri 
günü ıaat 14 de Osküdaı· :k:nci 
sulh huicuk mahkemesine gelme 
ıi için teblii n.akamına ~aim oi -
mak üzere llan ?lu-.ıur . .(170) 

lzmirden bildirildiğine göre ha
va kurumuna bağlı olmak üzere 

teıekkül eden bir komite esaılı ça

lıtmalarına devam etmektedir. 

lzmirdeki dost yabancılar da 

hava tehlikesinin kendileri için de 
var olduğunu dü§Ünerek tebetrü 

ve üye yazılmafa batlamıtlardır. 

lzmir muıevilerinden bir grup 
parti baıkanı Avni Doğanı yerin-

de ziyaret ederek yardım iti için 

konutmutlardır. Musevi heyeti el
den gelen fedak&tlığın eıirıenmi
yeceiini de ıöylemitlerdir. 

Türk mensucat anonim tirketi 
yönetim (idare) kurulu batkanı 

M. Harri Jiro 10.000 lira teberrü 
ve bundan haıka da 2,000 ~ira üye 

lik temin edecefine aöz vennit
tir. Ayni §irketin memurları da 

maaılanndan yilzde 2 vermeli ta
ahhüt etmiılerdir. 

--o-

Bu yakalanmalar ve tiddetli 
takipler çok iyi neticeler vennit 
bulunmaktadır. Bu yüzden heroin 
müptelalarının da azaldığı mu • 
hakkak görülürken ortaya yeni 
bir iptila çılanıttır. Bu da morfin· 
dir. Morfin Avrupadan tüp halin• 
de glir ve mahdud miktarda oldu
ğu için pek zorlukla tedarik edi • ~ 
lirdi. Son zamanlarda ise ortaya 
toz halinde morfin çıkmı§hr. 

Bu toz morfin ıuda karııtırıl • 
makta, sonra tiringa ile Tli<:ud• 
ııkılamktadır. 

Heroin bulamıyanlarm bu toz • 
morfine alıttrkları gCSrUlmüftür. ' 
l" akalanan bazı müptelalar bunu 
itiraf ettiklerinden takibat timdi · 

bu cihetten devam etmektedir. ' 
Toz morfinin hariç memleketler • ' 
den, tüplere nazaran daha kolay; 
ithal edildiği anlqılmaktadır. 

Hava harbinden L iJ 
korunma~a • D&~·L~!IJ 

Yurtsıhhatışlerı sandıklar doeto 

I • t •' Galata nhtımma bağlı Akau va• ta 1 m a na mesı puruna safra veren Bahtiyar mo • 

Ankara, 16 - Hava harbinden 

korunmada yurd ııhhat itleri ta • 
limatnameai Bakanlar HeY.etin • 

ce kabul edilmittir. 

Gelecek harplerde ordulardan 
ziyade milletler taarruza hedef o

lacaklarından bunlardan korun • 

mak için birer müdafaa tefkilitı 
vücude getirilmektedir. Taarruza 

maruz her tehir ve kasabada vü • 

cude getirilecek mahallt koruma 
birliğinin yardımcı tetkilitı ara • 

türii tayf asından Sababaddinin 
batma vinçin u.panı koparatr 
sandıklar dütmÜf, bqmdan ve .. 
yaklarmdan ağır surette yarala • 
narak Beyoğlu Zü:kilr hutaha • 
nesine kaldmlmıtbr. 
Drken beygir 

Samatyada oturan araliacı Ce •' 
tal T erkoe çeflllesinden hayvanı• 
ru sularken beygir ürkmi.if, Çef • 
meden au almaya gelen bekçi Hü· · 
ıeyinin kızı, 10 yqmd~n Fethiye- ' 
nin •izma vurm\l§tur. Fethiye • · 
nin diıleri kmlmıt, Etfal butaha· ' 
nesine kaldmlmııtır. 
Sabıkall yakaland\ 

Küçükpazarda ekmekçi Ratip 

1 _ yaralı ve gazilere ilk yar· zabıtaya bq vurmu9, Sami iımin• 
k· ı de bir sabıkalı tarafından bet li· 

sında mühim bir mevki olan sıh • 
biye cihetine ait teıekküller ve 
hizmetler 9unlardır: 

dım ve 11hhi bakım teş. ı atı, 
rasınm çalmdığmı iddia etmittir • tedavi 2 - Yaralı ve ıazilere 

teşkilatı, 
Sami yakalanmıftır. 

Talimatnamenin birinci kıımı, 
umumi korunma te§kilit ve vuı • 

talarını ihtiva etmektedir. Tali • 

matnametle yazılı umumi korun • 
ma işlerini görecekler §Unlardır: 

1 - Bütün 11hhiye tetkilatı me· 
mur ve menıuplari, 

2 - Tababet ve 9uebatı mes • 
lekleri mensupları, 

3 - Bunlara yardımcı olarak 
alınacaklar. 

Korunma letkilatmda it ıare • 
cekler İ!;İn hava harbinden koru• 

ma ve muharebe gazlarmdan kO
runma diye iki kura açılacaktır • 
Kura mezun!arı vilayetlerde di • 
ier kurslar açacaklar ve konfe
ranslar vereceklerdir. 

Kurulacak olan her sıhhiye ba • 
kım merkezi evinde iki ııhhİ ba • 

kım ekibi bulunacak, hava taar • 
ruzlarında sıhhat iılerincle de it
tirakleri aebebiyle sıhhiye tetkil 
''e itlerinin ilk ıafhada yardımcı • 
ıı polis ve itfaiye olaca.k, ıa~· ara
ma ve temizleme, tamir etme • 
can kurtarma ekipleri kurulııcak, 
bu ekiplerin eşhas ve kaclrolaıı 

iç Bakanlığının hazırlıyacaiı ıe· 
nel talimata uygun olarak vilayet 

Bayıldı 

Henüz hüviyeti anl&§ılamıyan 
bir adam dün alqam Zeyrek yo • 
kutunda diifmüı, bayılmıt, Cer • 
rahpafa hutahaneıine kaldırıl • 
mıttır. 

Tüccarın şikayeti 
Galatada merkez nhbm hanın • 

da kömür tüccarı Koço zabıtaya 
bq vurmuı, Eminönünde bakkal 
Yuvanidis tarafından 250 lir~sı • 
nın dolandırıldığını iddia etmiı • 
tir. 
Bir iddia 
KaıımP&f&da qçı MıMtaf a ar

kadqı Cemilin on lirasını dolan• 
dırdıiını iddia etmiflir. 

ve kaza d;ıiresince belediyelerce 
1 

1 • 

tanzim, sevk ve idare olunacaktır. 1 



--' 
HABER - :Akşam Postası 9 

17 TEMMUZ -1935 

Hasan tıraş bı·çaQı rekor kırdı 
Ş. d. k d . d 

1 
b··ı··n tıraş bır!lk)arı arasında en mükemmel ve en fevkalade olduğu tahakkuk etmiştir.Piyasada mevcui traş bıraklarını saşırtmı.;;tır Hasa t b _ 1 2 3 ~ ım ıye a arıca o unan u o r- • • ~-•· 1 d f ... . · B h ı 5 k . 

3 ~ '-' • n ıraş ıçagının - - • num 
1 

. t k ki ha taraf Jarı vardır ki her bır tarafıle };:u:ına on e a uraş olmak kabıldır. u esap a uruşluk hır adet Hasan tıraQ bı rag· ile 40 def lak ba d kt b.l 
ara ı ga)'e es n ve ssas . - d b · t kt H b ğı • t d·-· • h Id b k "' ~ a ve ıs r a a ı en-

dikd .. d f l k .• ku··n dür ki dünyanın hiç bır bıçagın a u mezıye yo ur. asan ıça ıs e ıgı nız a e aş a marka verirlerse al danmayrnız takl'tl . d sakı 
e yuz e a tıraş yapı rna mum ' A k lsta b 1 B -1 , ı erm en nınız. 

1;'I,, t · d d. 45 kurucıtur. Hasan deposu: n ara, n u, eyog u . 
.(' ıya ı: Bır adedi 5 kuruştur. 10 a e ı '$ 

) 

L·---Df.-ule1-ne-mır-,oıı-ar1-ue --lima-nıa-rı ~i~let-me~~m-um-:-:-i~a~r~si~ill:-::nıar:-11 1 

Satılık hane 

S k·ı· · d Ha'lldarpa•a Derince ve İzmit istasyonlarına 
e ı ı ıstasyonun an J ~ ' 

taşınacak kaya tuzlarına mahsus olan t-Temmuz-931 tarih ve 
D D 31 I ·f 1/ 8/ 935 tarihinden itibaren lağvedilerek 

· · numara ı tarı e 
Yerine ayni numara altında ve herhangi iki istasyo~ ar~smd~ yapıla· Satıh k hane 

llsküdarda ~ak t ··k·· halindeki tuz nakliyatına ıamıl hır tarıfe ç1ka
am vagon ;u u 

lçi dışı boyalı, 650 metre murabba 7 
oda, güzel manzaralı, gayet kullanış-rtlnuştır. 

F l 
· h · · · tasyon ve ti cari e§ya an bar şefliklerine ınüraca 

az a ıza at ıçın ıs . 
at edilmek gerektir· ( 1762) ( 4079) 

lı, havagazi ve su tesisatı, hamam, bü
yük bahçesinde meyva ağaçları, as • 

malar, çiçekler ve limonluk, kuyu, ~-·•• Petrol Nizanı 
Muhammen bedeli 59280 lira olan ilaç ve tıbbi malzeme 25 teru

hıu~ 1935 perş~mbe günü saat 15,30 da kapall zarf usuliyle Ankara-

da idare binasında satın alınacaktır. 

havuzlar, ve Amerikan sistemi kümes. 
ler. 

Fıstıkağacındaki tramvay durağı 
solunda, lcadiye, Yazmacı Şerif soka

ğr, No 9. Hergün öğleye kadar hane
de bulunanlara müracaat. Fiyat uy -
gundur. (4555) 

Saçları 
B 

· · k · t'yenlerı'n 4214 liralık muvakkat teminat ile ka-
u ışe gırme ıs ı . . . . 

ntınun t!lyin ~ttiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesı mucıbmce ışe 
gir - k • ·ı · bulunma dıg-ına dair beyanname ve tektifle

mege anunı manı erı 

Besler • Kuvvetlendirir • 

Dökülmesini keser uzatır. 

rin' · .. l4 30 kadar komisyon reisliğine vermeleri lazım-
ı ~nı gun saat , a Tesviyeci aranıyor 

fabrikalarda çahımıı it bilir 

bir kaynakçı ve tesviyeci aranı • 
yor. 

PETROL NiZAM 
dır, 

T rcrübe edilmit en iyi saç illcıdır. 
B 

· •t t meler 295 kuru§ mukabilinde Ankara ve Hay-
u ışe a'1 şar na 

darpa.şa veznelerinde satılmakta dır. (3891) 
Taliplerin Süreyya Pata fabri· 

kasına müro.caatlan. Satlık Hurdavatçı dilkkil.nı 
ıstanbul Beledlyesı tıanıart 1 L 

Bir metrosuna 3 lira kıymet takdir edilen lshakpaşa yangın ye

rinde Güngörmez mahalles~nin Şifa hamamı cadde5İ sokağında 14 

ha.rit; N. da yüzıü:ı 132 metro 54 santim murabbaı arsa alakadarları 
ara$ında açık arttırma ile satılacaktır. istekli olanlar §eraiti anlamak 

Üzere levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Arttırmaya girmek 

istiyenler de 29 lira 83 kuru§luk muvakkat teminat makbuz veya 

'1\ekt~biyle beraber 29 - 7 - 935 pazartesi günü ıaat 15 de daimi 

Memuriyet arıyorum Piyasanın iyi bir yerinde bulunan 50 senelik tanınmış bir hurdavatçı mağa -
zası 7000 liralık eşyasile satılıktır. Müracaat: lstanbulda Makulyan han No. 

Alman lisesinden mezun al • 11 Tel. 22794 ~-

manca, franıızca, İngilizce, ital • 

yanea, ve u!u!ü defteriye bibak • 
kın vakıf b!r genç kız ciddi bir 
mües~esede bir memuriyet arıyor. 

Haber gazet,~sine Katip nimuzile 

mürııcaat. (4520) 

Hava Kurumu Piyango 
Direktörlüğünden: 

l 

100 bin rozet bastırılması için kapalı zarf usuliyle 24 - 7 - 935 
tarihinde münakasa yapılacaktır. Taliplerin pey akçeleriyle piyango 
di:relctörJüğündeki komisyona müra caatlarr. ( 4068) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~====~====~~~~~~~~~~ 
etıcümende bulunmalıdır. (B) (3945) 

SERSERiLER YATA(}I 

dım edersem oğlumu kurtarabile· parca•ın• •eviyorlar. Yalnız o- - Belki orada biraz ıarap var- Manfred bütün mektubu bir lıa-
nun için yaııyorlar. dır. diye dü§ündü. kışta gözden geçirdi. Ve .... nra vıa. 

ceğini anlamı§tını. ..,.., J -

1 
lıkt _ Düıtüncenizi anladığımı zan· Yavatça deliğe yaklaşarak eli- vaş yavaı birkar kere okudu. 

Gösterdiğim atı gan. an mem- ~ ~ nederim senyöra .. Çocuğu öldür- ni soktu. . . işte biz de mektubu oldugu"' gi-
nun olarak: E b d d · d mek lazmı değil mi?.. line ir kağıt eğ i. bi aşağıya koyuyoruz: 

- Sana söylediğim bu a am .. 
dd 

Bu sözü büyük bir soğuk kanlı- Manfred bu kağıdı alıp dalgın "Jipsiden Manfrede mektup:. 

diyerek, bir kere daha tere üt et- d l b k lıkla söylemiştim. Manfred, emin a gm a tı. "Şimdi ortada kadar teli-
t~Jden sonra: ol ki oğlumu kurtarmak için eğer Birdenbire titredi. like kalmadığı ıçın hangi 

- Eğer bana ihanet edrsen .. sö- LUkres emretseydi, Kont Alma· Mektup §eklinde katlanan ve memlekette doğduğunu ve a .. 
zünü ilave etti. nın oğlunu öldürmek için bir sani· mühürlenen bu kağıdın üzerinde: nanın, babanın kim olduğu .. 

- Eğer size ihanet edersBem, odğ. ye bile tereddüt etmezdim. "Manfred için,, cümlesi yazıhy- nu sana bildireceğim. Buna: 

lumu O··ıdürünüz senyöra.. u. a d k 
d 

Fakat onun istediği bu değildi. 1' arar vermeden evvel tereddüt et-

b 
· · ·ı··mu··nı olacaktır. de ım. A b ha · Manf ed 'ç'n t' Ç · kü enıı!ı o u ç ca a ngı r 1 ı ··· ım. un ·· bunu •ana ıo"ylemı·y ..... 

F t - Sözümü kesme.. ocuğu öl-
0 

v-- Peki· .. Bu adam Monte or e Belki de kendisi içindi. ceğime dair tali yıldızı olan Du··t..· . 

1 Şö- dürmek gerçi onları büyük bir yei. ır s~nyörü ve Alma kontu o an d Yazıyı ta::ııyamadı. buekber üzerine yemı'n etmı' •tı'm. 
O k d a se uğratırsa da, bu zamanla unu· ~ \ralye dö Ragastandır. a ın . Ö im. .. O vakit Manfred Marjantini Fakat ne zararı var. Du"bbue'.;· 

B 
t ıı tulur. len ö iı~tur. d k ~ Şövalyenin karısı Prenses ea r · uyan rrmağa arar vererek hafif- bere olan itikadım diğer bütün 

dl
·r. Her ik'ııı· de Monte Fortede- Acısı geçer. Fakat eğer çocuk çe omuzuna dokundu. ı·nandıkl 'b ı 

1 nl d 
arım gı i kalbimden sili· 

d t 
akta kaybo ur ve 0 ar a onun yata· Del k d b. h 1 k ki kontluk sarayın a o urm • i a ın ır ayret çığ ığı o- nip gitti. Doğuşun hakkında u.. 

M 1 fakat ben on- dıg'"'ı•·u bilirlerse ne kadar yeiıli d kt ··ı ... b 1 d dırlar. esuttur ar, u.. par ı an sonra gu mege aşa ı: zun zamandanberi sana malUınat 

d 
. . ah tmek iste· bı·r hayat geçireceklerini dütün. D k k. · ·ı t• ·· 1 ·1 k farın saa etını m ve - eme ı ıyı eş ın oy e mı. verece tim_ Qünkü sana bağlı 

rım. Çingeneler tarafından çalınan ço· dedi. olduğum kadar bir sevgi de bes-
- Ne yapmam lazım? Zehirler- cug'"' un sefil, perişan bir halde dün· - Evet, iyi kalpli kadın .. Fakat ıı·yor.ı f k oum - a at burada anlat-

de çok ustayım. isterseniz... yayı dolattığı düşüncesi onların hu mektubun ne olduğunu söyler mağa lüzum g(;rmediiim bazı §eY· 

LUkres omuzlarını silkti. Ve be· akıllarını başlarından alır .. Mese· misin? lerden korkuyorum. . 
ni titreten bir sesle cevap verdi: la akşamları odalarında otururlar• - O, senin içindir. Bugün artık bu korkunun hült· 

_ Z~hir mi? Ben zehirleri bili- ken: - Bunu kim verdi sana? mü kalmadı. . 
rim. fakat bu onlar için çok hafif ı- Bu anda oğlumuz kim bilir ' ~ Jipsi .. Bana, "bu mektubu Mektubumu dikkatle oku. Çün· 
bir cezadır. nerededir? .. Ne haldedir?. Bunu Maı..Erede iyileştiği zaman vere- k~ beni bir daha görmiyeceğin i-

Bu mu··thı· • kadının, tanımadığım .. .. . - . ' ceksin .. Sakın daha evvel verme,, çın anan ve baban tarafmdan ta-
s ed .. ,_ hiç bir zaman ogrenemıyecegız. dedi. kl 

kimseleri uğratmak ist iğı 1f&en· dı·ye konuf8C&klardır. hte benim nınma ığın ancak sana bu mek· 

d 
·· d·' - Demek sana böyle söyledi. tuh d 

cenin ne olacağını üşun um. onlar için düşündüğüm ceza bu • um a vereceğim tafsilat ile Peki, o halde ben de iyileştim. mümkün olacaktır. 
O vakit bana: dur, dedi. Manfl\ed böyle diyerek kirli ya- J b 
- Dı·nıe .. Bu Ragastanm iki ço· - Denıek rocuguv çalmak lazım ~te, aşlıyorum-. 

d 1 O 
:r tağın kenarına oturup mektubu y· 

Cugu
... oldu. Bunlar yaıama 1 ar· · d. d m ırmi iki sene kadar oluyor. ' 

l 
öyle mi? ıye sor u · merakla ~-:tı. K b 

.. .. b • "çocuk daha dünyaya ge • a ilemin bir kısmı ile İtalyayı 
çuncu ır _Evet, onu çalmak, götürmek, Daha iJk.sabrlarında kızanp sa. ti· B rkekti. Şiındi yaşıyor ve cenuptan §İmale doinı katediyor· 

ı. u e b.. bir çingene, bir gü.n darağac~a rardı duk :raııyacaktır· Çünkü bab .. ının ~- ak 1 _ M ' • • il · Dedelerimizin oturdukları 
llln liuvvet ve saflamlığına vanı aıılacıık bir ıenerı 1aıım a • il arıantm onun e erinin titre- Asyamn, ismini habrlıyamadığun 

--------ıı.--ır...........Lııı.ıd...KOıC&...!l!!~oc~u~gu!:"' ~ta:.·.:.....:z=ım:::..· -------------------i-ğ-in_i_ı_o .... ·r_d_ü~~-------~ uzak bir memleketinden geliy.:or.• 
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L. 

HABER'in deniı. ge · 
zintiai için Jat nbula gel -
mi§ti .• 

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

KALPAZA 
çetesi için kenditıini Ame -
rikaya ça~rıyordu. 

(X: 9) 
Telgrafı alır almaz der· 

hal Amerikaya hareket et
ti. Ve giderken de çok 
aevdiği HABER okuyucu· 
lanna bu maceraaını da 
anlatacağını vadetti. 

... '"* 

Şa :'9lin9 , bak ! , 
B'ır· şeyle..
ofuyor . 

t C 

f 
lu erinih ctt-c:a
lt'\dQ. acıt"\$ edi . 

)'orfor-. Bu fıt.saf"lcı 
b~lk i sihiı-boz bize 
bır .şey yapar . 

Başından Geçeni r No: 10 

: M iK i G A z E T E c 1 No~ 

SERSERiLER YATACJ 

duk. Arabiatanı, uzun zaman o
turduğumuz ve benim birçok hü
nerler öğrendiğim Mııırı geç.miı
tik. 

Bütün kabile lakenderiyeden 
vapura binmi§ti. Bir kısmımız Os
man oğullannın ülkesine, bir kıs
mımız - ki ben bunlara dahil
dim - Sicilyaya gidiyorduk. 

Kocam ve oğlumla beraber 1-
talyayı boydan boya katettik. Sı
ra ile Napoliye, Romaya, Floran
aaya, Mantuya vardık. Ben fala 
bakıyordum. Kocam aazdan se
pet örerek satıyordu. Ben çok ka
zanıyordum. Oğlumu çılgınca se
vıyor, çok mesut, çok bahtiyar ola
rak Ja§ıyordum. 

Manfred, oğlumun sağ bulun
duğu zaman ait batı lan dü!ÜD· 
melde acı bir zevk duyduğum için 
bunlan sana yazıyorum· 
Oğlum o vakitler on altı ya}ın

da kadar v rdı. 
Tıpkı senin gibi , güzel ve mağ

rurdu. 
O zaman, söylediğim gibi Man· 

tuda idik. Bir aydanberi bur da 
bulunuyorduk. Ve daha yukarı
lara gitmek üzere iken müthiı bir 
~elakete uğradım. 

Sokakta genç bir aenyorun 
tahkirine uğrayan oğlum herife 
bir tokat vurduğu için tevkif eclil
miıti. 

işte bu idi it için idam cezası 
..... de en az müebbet hapiı 
..uecekti. 

Çıldırmak derecelerine rele -
rek: 

- Mantu'nun hakimi kimdir? 
Diye sordum. 

Bana gülerek: 

- Mantunun hi.kimi bir Dük i· 
se de Dük'ün hakimi de Senyöra 
Lukres Borjiyadır. dediler. 

Dük'ün sarayına ko§lum. 

Ancak iki gün uğrattıktan sonra 
buraya girebilmeğe, ismi ve gü. 
zelliğinin şöhreti dünyayı tutan 
LUkres Borjiyanın huzuruna çıka
bilmeğe muvaffak oldum. 

Senyör& LUkresin ayaklarına 
kapanarak oğlumun bqına geleni 
anlattım· Eğer çocuğumu bana 
geri vermezlerse kederimden öle
ceğimi söyledim. Uzun zaman diz 
çökrek yalvardım. Ağladım. 

Senyöra LUkres beni evveli ka. 
yitaiz bir tavurla dinledi. 

Sonra yavaş y ~ vaı yalvarı,la • 
rımdan, elemlerinden müteessir 
oldu. 

Dikkatle beni süzdü. 

Etrafındaki kadınları dı§arıya 
çıkarınca kalbim ümitle çarpmağa 
ba§ladı. 

Bana: 

- Oğlunu o kadar çok mu ıe 
viyoraun? diye sordu. 

Ağlıyarak: 

- Canımdan çok severim. de
dim. 

- Şüphesiz ölüme mahkQm ola.. 
cağını bilirsin, bir asilzadeye to
k.at vuran sefil bir çingenenin ce
zası idamdır. Fak.at onu laırtar

mak aenin elindedir. 

SE'RSERlLER YATA~! Uf ' 

Bu sözleri büyük bir i:ztırapla 
dinliyordum. 

- Erer oğlunu ıeTiyoraan onu 
kurtarmak için her teyi yapmağı 
göze almalıı1n... 

- Her !eyi göze aldım, ae.nyö
ra ... 

Dikkatle yüzüme bakarak bir 
müddet ısustu. Şüphesiz töılerim· 
deki ciddiliği ve oğluma karıı o
lan sevgimin büyüklüğünü anla
ml)lr. Sonra: 

- Pekill! .. Belki uzlqabiliriz. 
Şiaıdi beni dinle! dedi. 

- Dinliyorum aenyöra. 
Menfred, bu.rumı can laılağiy. 

le dinle.. Çünkü hayatımı u.na 
bağlıyan mukavele burad& ka.rar
la§tınldı. 

Senyöra LUkre& ha.na: 
- Mante Forte tehrini biliyor 

musun? diye sordu. 
- Bilmiyorum. Fakat lazım ge· 

lirıe öğrenirim. 

- Sana. icap eden malUnıatı ve· 
ririm. Ooğruça. Monte Forteye gi· 
dersin.. Buradan on günlük yol
'dur. On günde geri dönmek için 
18.ztmdır. On gün de orada kaht"
ıın., hepsi otuz gün eder. MünJ.. 
kün olduğu. kadar çabuk haztrlan
malram. 

- Hazrrun aenyöra.. Hemen 
timdi yola çıka.bilirim. 

-- Peki.. Sana yapacağın işte 
yardım edecek kimsen var mt? 
Çünkü kuvvetten ziyade, ustalık 
lbmıdır. 

- Var ıenyöra. 

- O halde hemen bugün yola 
çıkmalısın. Monte Forteye kimae 
fa.rimıda olmadan girmeldiiin i
çin yaya gitmelisin.· 

- Monte Fortede. ne yapaca .. 
w • • ? .. 
gım aenyora ••• 

LUkrea Borjiya tereddüt ediyor. 
du. 

Ben titremiyen bir a.etle.: 
- Bana itimat ediniz.. Emriniz 

her ne oluna. olaun yerine getire
ceğim. Çünkü oğlumu kurtarmak 
için her ıeyi, hatta. bir cinayeti bi· 
le göze aldırdım. dedim. 

Bu llıÖzlerim LUkreti tatmin etı-
ti .. 
Y•nıma yaklap.rak ~Yat se8a 

le: . 
- Monte Fortede bir adam '\IU

dır ki, •en ne bdar ollunu MVİ· 
yonan, ben de ondan o kadar ner
ret ediyorum. Orada bir kadm var. 
dtr ki, sen oğlunu idam ed.ce1' 
cellada ne bdar diifUWl olunan, 
ben de on& 0

1 
kadar kin betliyo. 

rum. Şimdi bu erkekle bu kadına 
bir darbe indirmek iıtiyorum. Ba.
na yardım etmeğe razı olur mu
sun? 

- Her tere razıyım senyör& 
Manfred, bu .özleri .öylerken 

gözlerim Senyöra Lakrea~ de idi. 
Yüzü hakikaten meşum bir hal al· 
mı§lt. Hayatımda ıa.yııa kinli yü• 
ze ruladnnsa. da hiç birinde bu 
hal yoktu. 

Fakat bundan korkmadım. 
Bilakis bu bdmm aözünde du. 

racağını ve eğer kendiıine yar-
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Donanma 
cemiyeti 
Piyangosunda 
kazananlar 

Türkiye lı Bankaaından: 
. Donanma Cemiyeti ikramiyeli tah· 
~~lt piyangosunun 15 temmuz 1936 
~Unünde yapılan 58 inci keşfdeslılde 
ikramiye ve amorti isabet eden tahvil 
rıulllaralrını gösterir eeheldir. 

Bu keşidede itfa olunan tertip nu · 
ltlaratarı: 
( 1172. 1477. 2840. 2894. 3458. 3725. 
098. 5063. 5439. 7693. 9513. 6341. 
İl\RAMtYE tSABET EDEN NUMA-1 

RALAR: 1 

İkramiye TL. Tertip No. Sıra No. 
300() 5439 24 
lOO 1172 74 
5() 4098 97 
ıo 2894 sı 
ıo 1112 &s 
ıo 1112 73 
ıo 5439 2s 
ıo 2894 10 
5 3458 71 

s 289' 44 1 
5 1477 7 
5 9513 22 
5 4098 
5 5439 
5 9513 

5 9513 1
9 ı' 

5 9513 4;; 
5 1471 84 1 

5 6341 58 1 
.. Baladaki tertiplerin hlzalarr~da 1 

RO!terilen sıra numaraJnrından mute· 
baki ayni tertiplerin diğer sıra numa
?alanna n 2840. 3725. 5061. 7693. No. 
lq dört tertibe kimllen amorli fsa -
bet etmiştir. İkramiye ve amorti be -
deli 22 temmuz 1935 tarihinden itlba -
ren tediye edilecektir. Amorti bedeli 
beher tahvil için bir TUrk lirası on ku-

ruıtur. 

l'ltı tlbcı.tarın<ta yıldız ltsretll olanlar, bı.t: · l 
~de l:Ooanıele görenlerdir. Rakamlar " 8

· 

1 
ltapazuş &ıltr, ftyatıarıdrr. 1 

--- rtukut 1 
: l.oodra "ı22. • VlylD• 1 

• ~eYyon ı26. _ • MıtJrtd 
arts 110 - * Berlln ı 

• Mııta' : 0.1. - * Varsov• 
• Briik1t ~2 _ * Budıpew 1 
•Atına 'i4 _ • Bil~re• ı .. (' 

encvr. ~Si) • • • Belırad 
"So:u1 y .. h , ili, - • oa• '"'l' 
• Aınsterd~ , s~ - • Altıo 
• Prıc 107. - • Mecldıyc 
• Stothotm ar. -· • Rınknoı 

........., ___ Çekler 
• l.ondra 6tı.ı~ * Sıokhl•• 
• ~ tv;orL o.7!1i0 • \'tv~n• 
~ Pı.ıs 2.1•3 • !\lıdr·d 
• l\tfU.nıı o.67 ~b * Berlı n 
• BrUkse -4.72- • VırşoY» 
• Atına. •3.ı\4711 • Ba.dıpeşıt 
: CencYre ı.4~06 • Jliltre• 
• Sotya 63,435 • relgrad 
, Anıaterdım t.t67~ , rokohırı·~ 

Prae ııı,c6 - • l\loskovı 

1 
ESHAM 

-..~' Bant:u• cu•ı • Tramvay 
llldolıı • ., 6• ... r.ımeoıo •~ 

R "· . • cıı • 1 60 Cnyon Oe? 
~lr. Hayriye ı5. _ ~ırk Ool. 

trhz B11t111 15!1.f! Bıtyı 
U. St~ortA _ 00 cart m. eczı 
R ' • <>ınoııtı ıı.40 feJefon 

• latlkrazlar - tahvlller 
1933Ttırt: Bor •• 7.92~ F.lıttrlk -. -

• . fi 26,30 fr&lllVI\ St,70 

tİat * W 26.80 R ılltını 
t,,:ı,,_. 1 9',00 • AııdOlu 

19 
~ 9". - • Anadolu il 

1~ --. \1 10 Anadolu ili 
Sıy • ~-Frııırıım I); • • • \1Umes,ıı A I~ 

RAUER - Akşam Posta~ 11 , 1 ısta11bul asliue birinci-hukuk. malı
l:emesinden: 

Osmanlı Bankasının Galata Iktısa1' 
/ han 5-6 r.umarada Diran Antrasyan 

~& 
1 t--__~. • 1 , , 

fakat hiçbiri "FRiGiDAiRE,, değildir. 
Soğuk hava dolabı alırken tecrübe edilmemiş 

markalara paranızı bağlamayınız. 

lstanbul'da, Ankara'da, lzmir'de, 
Samsun' da, Bursa' da Binler

ce kimse tarafından kulla
nılmakta olan 

Frigida 
markasını intihab ediniz. Her 
girdiği yuvaya, &ıhhat, konfor 

ve rahatlık getiren 

~Frigldaire den 

idareli ve sağlam soğuk hava 
dolabı mevcud değildir. Bütün 

dünyada 4,000,000 aile 
6'F R IG I D AI RE,, kullanmak
tadır. Bunun üstünlüğünü bu 

rakkam kadar hiç birşey 
ifade edemez. 

Frigidaire 

50 mumluk bir 14mba kadar cereyan sarfeder. Size 
bundan idareli ve bundan sağlam bir soğuk 

bava dolabı teklH edemezler. 

FRiGiDAiRE 
Bir tanedir ve 10 liralık ilk taksidine 

mukabil emrinize amadedir. 

BOURLA 
BiRADERLER ve Şsı. 

tlezaren caddesi 

aleyhine a~tığı alacak davasında teb
r ) muktezi dava arzuhal sureti -
nin mücleialcyhe Diran Antrasyanın 
ikametgahının meçhuliyeti hasebi1e 
H. U. M. Ifanununun 141 inci madde
si mucibince yirmi gUn mUddetıe na.
nen tebliğine l'e mahkemenin 13-11-
935 tarihine mü..mdif çarşamba günü 
saat 14 de taUkine karar \·erilmiş ve 
bu hususa mUtealJik dava arzuhali , .e 
davetiye de mahkeme divanhanesine 
talik edilmiş olduğundan mumnile:rh 
müddeti mezkOre zarfında itiraz ~t • 
mediği ve tayin olunan günde dahi 
bizzat gelmediği ve yahut bir rnkil 
göndermediği takdirde mu:ımelei mU-
teaklbei kanuniyenin yapılacağı ilan 
olunur. (V. No. 8207) 

ı:ııııım111111111111111U::."lm:n::n:::ınr•ı•••• ...... 
sunnet dttğu~u .. ···n 

yapacaklara ~i 
Tarihi Karagöz, Asri kukla, Hok· jj 

kabaz u :; 
Yorgancı oflu Mehmed !: 

Incesaz ve düğUn aşçılığı da der-fi 
uhte edilir. !! 

j! İstanbul: Eminönü, Valde kırat.İİ 
!il h~~esinde Bay Abdullah Hamdiye b 
İ muracaat. ( 4527) ı: 
• .............. :......... E •••• .. •••••••• ........ .:ı:::::::ı:••••:·""ııı••••••••nn="ı Lise ve Orta Ok~İ"ia";· .......... • 

'- ikmal talebelerine 
HUSUSi RIY AZIYE 

DERSLERi 
ı Oniveraiteli Riyaziyeci bir talebe 

1 

veriyor 
(Fatih: Zeyrek caddeıi No. 6. t. 

, ~----'-----~----~~---.......... 

SEKSULİN 

Bu kelimeyi iyi belleyinizl 

Bu gün sizde bulunmayan her ıeyi. .... 

SEKSÜLİN de bulacaksmızl 
ı<UTUSU 200 Krt 

BEŞiR KEMAl · MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

l
;.....- lllını11111dın11111u11111ım11um1nıınm111.-... _ 

Şişli Etfal hastanesinde 
Göz mütahassısı doktor 

1 
Rıfat Ahmed Gö2berk 

C. Halk Fırkası srrasmda kız u. 
;esi karşısında 32 numarada. Mua· J yene saatleri saat la ten 18 e kadar( 

.~ ............... 111111111u•n~1111111ııH1111fı............,.w~ 
lstanbul asliye birinci hukrık malı-

kemesinden: 
Selanik Bankasının Galata lktısat 

han ~ numarada Diran Antraas • 
yan aleyhine açtığı alacak davasın • 
da tebliği muktezi dava arzuhali su • 
retinin müddeaaleyh Diran Antrps • 
yanın ikametgahının meçhuliyeti ha· 
sebile hukuk usulil muhakemeleri ka • 
nununun 141 inci maddesi muclbin· 
ce on gün müddetle llinen teblliine 
ve mahkemenin 13-11-935 tarihine 
müsadif ~arşamba gilnli saat 14 te teb 
liğine karar verilmiş ve bu hususa mü 

1 taellik .dam arzuhali davetiyede 
mahkeme divanhanesine talik edil -
miş olduğundan mumaileyh müddeti 
mezkQre zarfında itiraz etmediği \'e 
tayin o1unan giln ele dahi 1 . , t 1 d·v· nzza ge _ 
me ıgı \'e yahut bil' vckı"I .. d 
d"Yi t k gon ermc-
ıg a dirdc muamelei müteakibe" k 

'lUniyenin yapdacağı ihln 1 ı a 
No. 82U) o unur. (V. 

::::::::m::::::c······· .. •••• 
~I ··cS"okt~=~================ 
.i Ali ismail 

HaydarpQ.fa ... haıtane•i bevliye Galata; 
Beyoğlu ; IstlklAI caddesi rnüıeha"'" 

Ankara ; Bankalar caddesi Vrologue - Operofeur 

lzmlr; Gazi bulvaM . Babıali caddeıi Meserret ote-

, 
:: lı 88 numarada her gün öğledenj 
U sonra saat ikiden ıekİ7.t• kadar.g·i 

' •ıc:·u::·: .. . • • •• ... ::nlllftlm::IHmıı:n:numnD::n: 



Kuponlarımızı 
saklaymız 

Bunlar ıize hiç •ımmadıimız 
menfaatler temin eder .. 

H(•rlinli doktor Schaoul kanser hastahğınr tedavi 
için yeni bir X şuaı aleti icat etmiştir. Bu alet zengin 
bir lord tarafından satın alınarak Londranın Fulham 
caddesindeki meşhur kanser hastahanesine yerleştiril
mişt\r. Resimler Aletin nasıl kullamldıiını göstermek
tedir. 

Aşağı voltajla çalışan X şuaı radiyume yardım e -

decektir. içinde soğuk su bulunan küçük bir tüpde 
yaratılan X ~uaı hastanın vücuduna bir milimetreden 
daha yakına yaklaştınlabilmekte olduğundan tedavi 
gayet sıhhntJt> kontrol edilebilmektedir. Bu şua, bizzat 
radiyum kadar, hastalık olan kısımlara nüfuz etmekte
dir. Alet hcı· hastanenin alabileceği gibi ucuz satıla -
caktır. 

Pariste geçenlerde, makinesi tekne d11ında, motorbot/arla bir yarış yapıl 
mıf, Jan Dupug adlı bir Franaız tara tından kazanılmıştır. 

Resimde yarıı birinclsinin Sen neh ri köprülerinden birinin altından ge -
ç~l görlJlügor. 

Geçenlerde Bellklstannda olan bBgik 
zelzelede on binlerce kifl ölmüı, Ketta 
ıehn tamamlle yıkıl11Uf, ahalisinden 
hemen hiç ldmae kurtulamallUftı. 

Reımlnl gördüğünBz Ud lngUiz kı
zı, bu zelzeleden kurtulan nadir kim
ıelerdendlr. Felaketten sonra vapurla 
Jngflt.erege dönüyorlar. 

Makinalı adam 

Bugünlerde açılan DWgo sergi • 
sinin en göze çarJlflll ve halkın en çok 
aldkaıını feken yeri makfneli bir 
atlamın göıterUdlif gerdir. 
Elektrlltle ifligen bu makineli adam, 

Serginin açıldığı ,,an, civaTdaki tel

Kuponlarımızı 
saklayınız 

Bunlar ıizc: hiç ummadıjınd 
menfaatler temin eder .. 

f aman bir binici 
lıte, bir rekor! 

Miaı Betti Gaunt adlı genç bir /it' 
giliz kızı, girlftlii bir bahis üzerinlt 
bir ag siJren bir at gezlntlslne çık""" 
bu nıilddet içinde tam 2500 kilometrl 
yol almııtır. 

siz istasgonunun neıri11atından müte - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!9!!!,_,

eBBir olmuı ve gerinde kımıldanmağa, 
korkunç hareketler yapmaia başla • 
m1Jtır. Bu mziget halk arasında lıe -

gecan uyandır11Uf, makineyi yapall 
nıilhendis bile İJİll ne olduğunu anı. 
yıncaga kadar epey tela, geçirmiştir• 

Nışancı kadınla çocuğu 
lngUterede tlilekle nifan talimleri pek ralbet gören bir ıpordur. Bu ıpo,,. 

kadınlar da bilgik bir alaka göıterJMk tedlrler. 
Resimde, lngilterenln tanın11Uf kadın nifancılaTıntlan KerfODu •ulusal 

nifancılar birliği,, müıabakalaruula til fek atarlma görügorıunuz. 
Nlfancı kadının küçük çocuğu annesinin nif«n alqım ıegrederken t;;fek 

seılerinden hiç de korktnUftJ benzeml yor. 

Her yıl bu mevıimlertJ.e lıpanga 11111 Pampellune ıehrinde "boğa bayra
mı,, uapılır. Bu bagramda venl gelif tlrUera 11enç boğalar, sokaklarda başı 
bot bırakılarak dellkanldaT taralından koı1alarunak suretUe boğa gürefi IMIJ -
danına götürülürler. /111f111gollann pek ındllden bu bayramda boğalann 
çaı"pınalarile gere difenler, elbüwleri yırtılanlar ebik olmaz. Nadiren ölüm 
kazaları da olur. 

Esir edUen diıi aslan, erkeğile beraber yaşadığı halth bUe gcwru yapmaz derler. Bu söz ganlııtır. 
Londra hayvanat bahçeıi ıakinlerinden bir difl aslan geçenlerde dolurmuıtur. Reılmde onu gavrularile Wr • 

ilkte görllgonıauın:ı. . 

Canbazhaneden 
aslanlar 

lngilterenin Darlin11ton şehrinde 

bir panagır kurulduğu aırada üç aı • 
lan kafeslerinden kaçmıı, şehirde 

bu yüzden büyÜk bir heyecan ve telaş 
uganm1Jtır. 

Aslanların hepsi ayrı ayrı yerler
de yakalanmııtır. Bunlardan biri, bu 
J'esinıde görüldüğü gibi, bir fİÇei ıeri 

~ lıalta Jngilt.eredo., kralın önünde tayyareler büyük bir geçit re.mi H,Q/J.tılar. Meruime 350 taggan ifti-l içinde bulunnıuıtur. 
- ... ..,,,,. 860 laf1l!'ff ........... bir 1&alb -~'i 

kaça~ 


