
Bugünkü sayımız 

16 
SAV FA 

5 kurjş - Telefon : 2.'J872 

Bugünkü sayımı;: 

16 
SAYFA 

18 Temmuz 1935 Perşembe Sene: 4 - Sayı: 1267 

Habeş çapulcuları ltalyan topraklarına girdi 

Kadınları, çocul<ları, 
çobanları öldürüp 

adam, hayvan çaldılar 
Italyanlar Afrika sıcağına 

dayanamayıp ölüyor 
Beyaz Rus askerleri ltalyaya 

gönüllü yazılıyor 

Ç~n Cümhur 
Başkanının 

oğlu 
Bir satıcı kızla 

evlendi. 
Aabland • Kentucky, 18 - Çin 

cümhur bafkanmm oğlu Y amea 
Lin Chio eJ.&letindeki Kolmnbm 
tehrinde bir mağazada çalıpn ıa
hcı lmlardan Violet Brown ile a• 
ym 14 ünde evlenmiftir. Fakat Afrlkada bir yeni Basya yaratılmasını istiyorlar 

~unai\!- li~;attb 1 ı-r-ıa_n_d_a_d_a_ç_a_rp_ı_şm_a_ıa-r 

Habeşler ltalganlara mukavemet edemez diyen lngUiz gazetuinin ba~lığı 

H abcşistanda ltalyan tankları 

14000 cesed 
Hankov: 18 (A.A.) - Hupeh 

ilinde Y Qanıiyakov ile Çangteki • 
Yangda 14000 ölü toplanmı§lır. 
l;lupebde su baskını yüzünden ö • 
len) erin ıayııı 50 ile 100 .bin ara · 
aında keıtirilmektedir. 

Pekinden haber verildiğine gö· 
re sarı nehrin suları Kiangsunun 
kuzeyine kadar yayılmı§tır. Vei • 
ıan gcpünün etrafındaki ~etl~r~ 
ıağlamla§tırmak için 100 bın kı§ı 
lutulmuıtur. 
---~.:.-----~----~-:--:-
Ver H mallar sergisi 

bugiln açılıyor 
Yedinci Yerli mallar sergiıinin 

açılma töreni (merasimi) bugün 
saat 17 de yapılacaktır. 

lstanbul ıaylavı Vasıf, yerli 
mallar endüstrisinin gördüğü in
kitafı anlatacak ve Kamutay Aı
haıkanr Kütahya saylavı Nuri 
Cönker tarfından bir açılış söylevi 

Verilecektir. 
Devlet inhiıarlar idaresinin o· 

lluncu çahıma yıldönüınü dolayı· 
ıiyle aerginin bu kısmında Basın 
aileai için ıaat ıs de özel bir top·ı 
~lltı hazrrlantn!ttir· 

SON DAKiKA: 

Habeş imparatoru: 
''h~dudu geçerlerse 

har~! di or 

Şuınlg alleıinin f elôketine ıe~p o lan kazada. otomobil, iıte 
bu hale gelmi§fir. 

Eski Yunan Kralının 
Aşk Mektupları 

Kontu Paoltı 1Je koccuı pren• Herman de Sa!n Vaynar .... (Yazısı. 11 ncl sayfada) 

. lrlandadaki ıon karıtıklıklara dair gelen ıu resmi dercediyoruz. 
Fakat karıııldıkların devam ~ttiği bu ıabahki telgraflardan.da anla· 
tdıyor. ., 

Belfaıt, 18 - Son karqıklıklar etnum'C.fa ölenlertlen 'birinin 
gömüldüğü mezarlığın civarında durum gene tehlikeli bir tekil al· 
mııtır. Dün gece tabancalar patlamq, kul'fUnlar atılmııtrr. 

Aıkerler, ıokak hatlarını tutmuılardır. Zırhlı otomobiller so-
kakları dolaımaktadırlar. , 

r·--·-.. -· .. -::--·-·--ı Bir atan hikiyesi 
. Ataturk İ 60 liraya alınmış 

lstanbulda ! ıı;ooo ııraya 
satılmıyor 

Jstanbul, 17 - Atatürlt 'dün 
aaat 16 da Sunadan hareket e • 
de~k Mudanya yoliyle ve aaat i 
23,30 da şehrimize dönmütler • ı' 
dir. 

ismet inönünün 
gezisi 

1 
Ankara, 17 - Batbakan lı

met lnönünün Şark vilayetleri 
1 gezisi (seyahati) on gün da· 

1 
ha ıürecektir. 

• ismet lnönü San Kamıttan 
i sonra Erzuruma, Trabzona ıe -1 
İ lecek ve belki deniz yoliyle lı -1 
İ tanbula geç~ektir. Batbakan 1 
1 bir müddet lstanbulda istirahat 1 
J ten sonra Ankaraya dönecektir., 

i ceıaı &ayarın ! 
1 gezisi i 

1 
Moakova, 17 JA.A.) - Ce. ~ 

lal Bayarla Moskova büyük el-1 
1 çimiz ekii Apaydm dün Sta • ! 
1 lin otomobil f abrika11nı gez- j 

mitlerdir. i 
Banka direktörleri Erit ile i 

ile Sümer ve Devlet Bankası Yö-1 

i
l netim kurulu baıkanlan M. Ma-
riaaini ziyaret e~erdir. I 

Reımini gördüğünüz at Karacabey 
haraıındald atlann en değerlilerin • 
den biridir. At meraklılarından biri • 
ıt bunu eatın almak için Ziraat Ba • 
kanlıiına on bef bin lira teklif etmif 

C(LOtfen sayıfayı çmrlniz) 
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M lYISCD a 1111 n taıırarfFD osu o mı gn o nz Italyanlar Afrika sıca .w ına 
dayanamayıp ölüyo 

Beyaz Rus askerleri ltalyaya 
gönüllü yazılıyor 

-ga~eit:eBeırnınıe göıre 

Habeşler ltalqanlara 
karşı koyamıqacak 

b..'€yan matbuatiyle ngiliz mat·ı 
buatı arasında Habe! meselesi ü
zerindeki çekitmelerden sonra, 
oazı lpgiliz gazetelerinin ltalyan-\ 
ları tutan yazılar da yazdıkları gö
rülüyor. 

Bu i\rada haftalık "Sunday Dis
patch,, gazetesi, "ltalya Habe§İs
tanı elbette fethedebilir,, batlığı 
altında Collin Brooks isimli bir 
asker muharririn yazısını neıret
mif tir. 

Makale şöyledir: 
"A'fTUpanın helecana dli§en dip. 

lomatları, Musoliniyi maksadın
. dan ~virmeğe muvaffak olama
dıkları için, şimdi koridor oyunla
rı oynıyarak birbirlerine "ltalya 
Habe~istanı fethedebilir mi?., di
ye soruyorlar .. 

Bu pek safça bir sorgudur. Böy
le bir sorguyu zamanımızın haki
katlerini ve İtalyan liderinin haki
ki ölçilsünü kavramağı beceremi
miş olanlardan baıka kimse sor-
maz .• 

lta.lya, Habe§istanı elbette fet
hedebilir! 

Duçe'nin kendisi, pratik ve tec
rübeli bir nı;ker olmak dolayısile, 
hava ve süel §eflerinin etraflı ra· 
porlarmı almadan tabiatiyle böy
le hayati bir projenin tatbikine gi
rİ§memiıtir. 

Bu müşavirler için denebilirki, 
İtalyan savaş kuvvetlerinin dü

şünen makinesi olmak itibariyle 
Üzerlerine yoktur. 

Kendi eksperleriyle mütavere 
ettikten' sonra, ltalyanın kudreti 
hakkında Musolinide hiç ıüphe 
kulmamı~tır. 

Dahrı gcrenlel'de Musolini, bir 
top c.rabn~mın iizcrinden aıkerle
rine ıöyle bacırdı: , 

"- Şunu hatırlaJqn ki, siyah 
askerler ltalyanlara daima yenil
mi!lcrdir. Unutmayın ki Adowa, 
Jrnvvet nisbetlcri arasındaki bü-! 
yük fark dolayısiyle (ltalyanlar 

14.000, Habe!ler 100.000 idi) l
talyan kahra~nlığmın muht.e~em 
bir hedefi olmuıtu. Unutmayın 

ki Adowa bir felaketler gününden 
sonra tekrar nlınnuıtı ... ,, 

Bu teminattan §Üphe edenler; 
f ethedilıne:ıi lazım gelen bu mem
leketin tamamen çoğrafi._d~u 
üzerinde §Üpheye düımektedirler. 

Habetiıtan, genif, hatli. kaba 
bir muhitttir. 

Habeıistanda yüksek yaylalar 
ve dağ silsileleri var. Sarp init

lerinden ıağnaklar dökülür ve bu 
sağnaklar nihayet kumlu sahil bo
yunda kaybolur. 

Tepeler 12.000 kademden 
15.000 kademe kadar yükselir ve 
yılların yiyip aıındırmasiyle bu 
yüluekliklerde büyük yarıklar ha
sıl olmuıtur. 

Habetiıtan bir mağaralar ve 
uçurumlar memleketidir. 

ıııu1111 ıııınııııııı111111ııııııııııııu11nıııınnııııu11uııııııııın11111111nııı 
ise de Bakanlık satmağa razı olma • 
mıştır. Asıl tulıafı Bakanlığın bu atı 
60 liraya almş olmasıdır, 

At alındığı zaman yürüyemiyecek 
kadar sakattı. De4erlni sezen Baytar 
Umum Müdürlüğü sahibinin iatediğl 
altmış lirayı vererek satın almıştı. At, 
Karacabey harasında gösterilen itina 
neticesinde ve pek az bir zaman için· 
a,e iyilaşmlş ve bugün haranın en de. 
ğf!rli atları arasına girmiştir. 

Durumdan (vaziyetten) fÜP· 
he edenler, iptidai bir halkın müs
tevliye meydan okuyabilec:eiini 
söylüyorlar. 

Fakat tarih bu kanaati yalan
lamaktadrr. (tekzip etmektedir) 

Fakat Afrlkada bir yeni Rusya yaratılmasını istiyorlar 
Belgrad, 17 - Gazetelerin bil· ( dayanarak Lord Buxton, Lord Se- (·--------------

dirdiğine göre Vrangel, ve Kol- sil ile Kenterburi piskopoıu köle- Türkiyede Fran11zlar kırk yıl önce, Ma. 
dagaskara girdikleri vakit modern 
silahlardan hiç biri ellerinde yok
tu, tayyareler, tanklar, ıeyyar top. 
lar yoktu. 

çak ordularında bolıeviklere kar· liğin kaldırılması işinin yavaf iler. 
tı harbetmi§ olan birçok Beyaz lemesinin sebeplerini anlatarak, havalar 

Memlekette yol yoktu. Her §ey 
dağda yafıyan gürültücü yerlile· 
rin lehine görünüyordu· Fakat kü
çük bir kuvvet sevkiyle General 
Duchesne birkaç ay içinde mem
leketi dize getirdi. 

İtalyanın iti, General Duches
ne'ninkinden daha kolaydır. Bu
gün Musolininin emrinde modern 
silahlar var. Tankları, seyyar top-
ları var. Kara orduları uıta birer 
dağ sav<ışçısıdır. 

Musoliniye zararı dokunacağı 
söylenen coğrafi durum, bizzat ta
biyeye yarıyacaktır. Ben, ıüel 
bir amatör sıfatiyle yazdığımı iti-

raf ederim. Fakat ıüel fen üze
rinde çok okumuı ve yazmıt bir a
matör sıfatiyle ... 

Diyorlar ki, eıki harp prensip
lerinin hali. hükmü bakidir. 

Habeıistanm boğazları ve hen

dekleri, tepeleri ve vadileri, bir 
çete harbi idaresine yarıyacak 
ıığınaklar ve müstahkem mevkiler 

değildir. Korunmak için araya
cakları bu yerler tayyareci karıı· 
11nda ölüm tuzaklarıdır. 

"Mağaralarmızda ıaklanabi lir-

Ruslar Musoliniye müracaat ede- bu alanda Habeı imparatorunun 
rek Afrika harbi için gönüllü ya· ıarfettiği gayretleri takdir etmiı-
zılmayı teklif etmi~lerdir. lerdir. 

Yalnız buna mukabil Doğu Af- Lord Buxton Habeıistanda kö-
rikasmda, ltalyan mandası altın· leliğin mevcudiyeti, hiç bir zaman 
da Beyaz Rusların birleıeceği He.beıiıtan üzerine saldırmayı İ· 
"Yeni Rusya,, adlr bir yurt kurul- cap ettirmiyeceğini söylemİ§tir . 
masını istemitlerdir, uııııı111111ıııııııı11ıııııııııtııııııı11ıııııııııııınııu111111ıııııııııııı111111ıııın 

Aden, 17 (A.A.) - Röyter a· Habeş imparatoru 
jansı aytarı bildiriyor: "hududu geçerler-

Cibutiden gelen 49 ltalyan ai- se ha~p 1,, diyor 
lesi bir İtalyan vapuruyla ltalya· Londra, ıs ·- Habet imparato· 
ya hareket etmiıtir. ru, İtalya ile olan meselelere dair 

Bundan sonra gelecekler için düşüncel~rini Tarmis gazetesine 
bir ltalyan harp gemisi hazır bu- anlatmı§tır. 
lundurulmaktadır. Eritrede hava- İmparator, Eritre ile Somaliyi 
ların çok sıcak gittiği ve bu yüz. bağhyacak bir demiryolu yapmak 
den ltalyan askerlerinden her gün üzere Habeşiatana hiçbir teklifte 
onlarca kitinin öldüğü bildiril- bulunulmadlığrnı, böyle bir proje 
mektedir. teferruatı üzerinde çok zorlukla 

Mogadiıcio vapuruna bindiril- anlatılabileceğini söylemiıtir • 
mit olan haıta ltalyan askerleri Habeıistan karşılıklı olarak a • 
ltalyaya doğru dün buradan geç· razi değiıimine razıdır. Habeıler 
mitlerdir· bir liman, meseli Zeila limanını 

Habeşistan iıtemektedirler. Buna karşılık 
Amerikadan sllAh Egadenin bir kıgmmı bırakabilir. 

almak istiyor Fakat vilayetlerinden fedakarlık 

"Deyli Ekspres,, gazetesinin A • 
diaababa muhabirine göre bir çok 
Amerika firmaları Habe§istana 
ekonomi1' ve ıüel Y.&rdnn teldıt 

etmittir. 
Bundan b&§ka Habe§ hükUmeti 

Amerikadan silah aatın almak 

edemez. 
Habeı İmparatoru, İtalyan as -

kerleri hududu geçerlera~ derhal 
liarh.. o.glo.n .. a.l~Jcı. bo ... ,.1, .... ' n .... 

• lar Kurumuna haber ver~eiini 
söylemiıtir. 

için aynca gayretler sarf etmek • 

Onlar size ancak mezar olacak- tedir. 
Nevyorka tayin edilen yeni Ha 

tır. 

. . 
sınız. 

Londra, 18 (A.A.)" - Taymi • 
ıin Adiıababadaki aytarı, Habet 
imparatorunun yarın, ordularını 

teftif edeceğini ve belki de bir 

bet konsolosu Hab"!istana yar • 
Toplardan kaçamazsınız.,, dnnda bulunabilecek Amerikan 
Şair Kipling af ağı yukarı yarım maha.fili ile temaıa geçmek üze • 

asır önce katırlarla taıınan dağ re hükumetinden talimat almıttır. 
toplariyle yapılmı§ hudut harbi i- Habeşlerıe 
çin bunu terennüm etmitti. Bu söz. lt:alyanlar arasında 
ler bugün daha korkunç surette yeni vak'alar 
doğrudur. Roma, 18 - Eritreye giren 

Uzun ve sürükieyici bir harp 0 • hayvan hırsızları bir çok çoban • 
la.rı, kadın ve çocukları öldüre • 

lacğını umanlar kendilerini alda-
tıyor, Musolini, yapacağı olutla 

(emrivaki ile) Mart ayından ön
ce, dünyaya, feth ve tenkil edil-

mif bir Habetistan pek ila wna
bilir. 

Hem bu dünyanın iyiliğine o

lacaktır. Soysal (medeni) garp 

devletleri egemenliklerini "(haki. 
miyetlerini) Avntpanın dıtına ne 
kadar yayarlarsa, Avrupa ve fet
hedilen araziler hakkında o kadar 
iy olacaktır. 

rek 400 hayvan çaldılar, bir çok 
da esir götürdüler. 

Assabdan gönderilen İtalyan 
Kuvvetleri hadise yerine geldikle • 
ri zaman hücum edenler hududu 
geçmit bulunuyorlardı. 

Habeşler çok 
eskiden beri 

hazırllklar yapmuş 

Londra, 18 - İngiliz gazetele
ri İtalyan • Habet ihtilafının ıulh 
yoliyle halli imkanının kalmamı§ 
olduğunu yazmaktadrrlar. 

söylev vereceğini bildiriyor. 

rnıırınııuıuuııııııtnntıaıuıııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııllfllltııııw 

ıt:alyan gazetele
rinin yazıları 

Fölkiter Beobahter gazetesi ya· 
zıyor: 

"ltalyan gazeteleri yeniden Ha· 
beı meıelesinden uzun uzadıya 
bahstemektedirler, 

"Jumala d'ltalia,, gazetesi di • 
yor ki: Habet meselesi için bizim 
iıtediğimiz her hangi bir kombi • 
nezon değil, kat'i bir hal ıureti • 
dir. İtalya Fransa ile lngilterenin 
menfaatlerine riayet edecektir • 
Fakat Habe!istanla kat't bir he· 
&ap görecektir.,, 

Bugünlerde Roma maliafilin • 
de Streza cepheıinin yeniden ku • 
rulduğu iddia ediliyor. Yalnız 1-
talyanın Avusturya ıiyaıaaı için 
de İngiltere ve Fransa tarafından 
ciddi teminat verilmesi bekleniy • 

Röyter ajanıının verdiği bir yor .. • 
yapma ahlakçıları, gerek kür- habere bakılına Nevyorkta tah • Bununla beraber Roma mana • 

süden, gerek matbuat ve parla- ıilde bulunan eıki Habet impara· filinde Streza cephesinin önce 
mentodan, gerek ıu ıözde ''uluıal torunun yeğeni, Habef imparato • dütünüldüğü ıekilde yeniden ku • 
misaklar,, dan dinliye dinliye, mo- runun altı yıldanberi harb için ha· nılaibleceği ümidi çok zayiftir. 
dern hassasiyetten artık bıkmağa zırlıkla.r yaptığını, ıilih, ve cep • Stampa gazetesinin ıonradan bü • 
baıladım. Bu tamamen İngiliz- hane topladığını, tayyareler için yük inkisarlara uğrayacağını bil • 
lere uymıyacak bir haldir. Ve in. yer altı tünelleri inıa ettiğini aöy- diği için İtalyanın bu gibi hayal • 
gilterenin halkı, ltalyan münek- lemi§tir. ler peJinden kotamıyacağmı yaz • 

kitleri tarafından nefesi tüketilen Kyö9let:lliHQalnbe"!eısvtca~dai· maktadır .. esir taciri barbarlara kartı neza- .- İtalyan mahafili, Habet meae • 
saldırmaQı icab lesine mevzii bir mahiyet verile· 

keti ho§ göremez.. ettirmez. k A 1 1 . 1 re , onun vrupa mese e eny e 
ltalya Habeıistanı alabilir ve Londra, 18 - Habeıistanda bağlanm•muma hayret etmekte-

ltalyamn Habeıistanı alması ge- köleliğin kaldırılması meıeleai dir. 
rektir. O, garp soysallığının (me- hakkında Avam Kamarasında ltalyan gazeteleri Afrikada 1-
deniyetinin) ve adaletin ajanı o- münaka§& olmu9tur. talya tatmin edilmedikçe Avrupa· 
lacktır.,, . - -- r Uhıalar Kunımuııun~nma da ltalJ.&dan kimsenin Y.ardmı 

Ankara, 1 7 - Meteoroloji ens
titüsünün verdiği malumata göre, 
bugün en fazla sıcaklık Diyarıba
kirde 41, Malatya ve Meraıta 38, 
Nazillide 37, Manisa, İzmir ve A· 
danada 36, Ankarada 31 olara1' 
kaydedilmittir. 

126 derece 
sıcak 

Los Anğeıos 17 (A.A.) - Amerika • 
nın güney batısında şiddetli sıcaklar 
hüküm sürmektedir. Sekiz kişi sıcak • 
tan ölmüştür. 
Dünyanın sıcak yeri olarak tanılan 

Kalif orniadakt "ölüm vadlsi,,nde sı • 
caklık 126 Fahrenhait dereceyi bul • 
muştur. 

Avusturyada bir Nazi 
teşkUAtı yakalandı 
Viyana, 18 - Aıhachda jan • 

darmalar Nazilerin bir propagan· 
da merkezini meydana çıkarmtt • 
tır, Burada çahtanların çoğu Çe • 
koılovak tebaasıdır. Merkezde 
radyo netir ileti de bulunmuıtur. 

Propaganda merkezinin tefi 1 

ile A vusturyah olan arkadqları 
tevkif edilmit, Çekoslovaklar 
memleket dıtına çıkanlllllflamır • 

--o-

Elmas işçilerinin 
grevi 

Anvers, 18 - Ham elmas üze-· 
rinde çah9an bin i~i, gündelik • 
leri yüzünden çıkan bir anlat • 
mazlık dolaY.ıtiY,le p-eve bqla • 
mıtlardır, ) 

--o-
Eski mubarlbler 

lnglltereye dUndtl 
Hamburg, 18 (Özel) - Birkaç 

gündenberi Almanyada bulunan 
İngiliz eski muharipleri heyeti 
dün gece buradan lngiltere. dön•. 
müttür, 

--0-

Mekslkada siyasal 
karışıklıklar 

Meksiko, 18 (Özel) - Dün 
Meksikada siyasal karıtıklıklar 

olmuf, 6 kişi ölmüt 15 kiti yara • 
lannnıtır. , - · 

o 

Fransadakl bisiklet 
yarışı neticelendi 
Paris 18 (A.A.) - Fransa turu 

biıildet koıuıunun 195 iklometre • 
lik 12 inci Kan· MarsilY,a yüğrü • 
mü (methalesi) sonucu: İ 

1 - Şarl Pelisiye 6 saat 3 aaki• 
ka 2 saniye 

2 - Graniye 6 ıaat 3 dakika 4 
saniye, 

3 - Mokler 6 saat 21 'dakika 4 
saniye. 

Kotuculardan Lapebie, Merviel, 
Di Paco, Alvarez ve Biıtagne ko
ıudan vazgeçnıitlerdir. 

bekleyemiyeceğini açıktan açığa 

yazmaktedırlar • 
Bu görüte dayaanrak, ltalyan 

basını lngiİiz dışişleri bakanının 
son söylevini tiddetle t:nkid et • 
mektedir. 
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13enim ...... -- qocuşum: -Trakya; çelik bir 
yumruJ:c olmalıdır 
PansJavizm bile bl.İ yumruğu 

bükememelidir ! 'il 

Dllf yapmış, kolu bükme · işinde 
Çoban Me!bmedi ıannnayan var 

lnıdır? Bu sayın (muhterem) yurt 
la§ yalnız Türklerin değil, belki 
de dünyadaki bütün adamların 
~ kuvvetlisidir. Maddi tarafı gi-
• 1• ınanevi tarafı da güçlü olduğu 
~ın, onu hepimiz ıeviyoruz ve 
kendisiyle iftihar ediyoruz. 

Fakat size garib bir şey anla • 
tayını: 

Arif Dino isminde bir ressam 
arkada§ımız vardır. Hani bir o • 
~n yaparlar; masanın kenarına 
ikı kişi oturur, biribirinin kolunu 
~üknıeğe uğraşır; işte ressam A • 
~f Dino herkesin kolunu bu oyun
da. hükebilmektedir. Tabiat, onun 
kol adalesini sonsuz derecede 
kuYVetli yaratmıf. Bununla bera· 
her, belki ufak tefek hilelere de 

haş vuruyor. 
Bir gün Çoban Mehmed Peh • 

livan, matbaamıza gelmiş, Arif 
l>ino da oradaymı§·· Şüphesiz 
Çoban, kendisniden on misli kuv· 
l'etlidir. Buna rağmen, ne yap • 

------
'ile u.ac, 1le f,fOA 

Arif Üstün gelmiş ... 
Bazı insanların işte, böyle, bir 

tek uzuvları öteki uzuvlarından · 
sonsuz derecede kuvYetlidir. Ki • 
minin gözü, kiminin kulağı, ki -
minin bacağı .. O adam, bundan · 
heveslenir, ku"Vvetli uzvunu daha 
da kuvvetlendirir .... 

Türk yurdunun, her tarafından 
pek daha kuvvetli olması, asla 
bükülmemesi icab eden bir yeri 
olduğu anlaşılıyor: Son zaman • 
da göçmenlerle ve müfettişliğin 
himmetile takviye edilen Trakya .. 

Değil Bulgaristan, batta, ge • 
çenlerde Sofyada geçid resmi ya· 
pan bütün Slav milletleri bir ara
ya gelseler, Pamlavizmi tahek -
kuk ettirseler bile, gene, Trakya, 
Anadolunun Avrupaya uzanmıt 

çelik bir yumruğu gibi, orda dip -
diri ve bükülmez, kalsın ..• 

(V8-r1G) 

---- -~ 

Limon ni~in pahalı? 
Yalnız bizim piyasalarda değil, 1 

A\'rupa pazarlarında da limon fi-
htları epey zamandır oldukça pa
~ahdır. Bu da ihraç edilebilecek 
Uturı hmonların ltalyan ttükU • 

nı r e l tarafından satın abnmıt ol-
lna.sından ileri gelmektedir. 

k liınonlar Afrikada sıtmaya 
l a~!ı koymak için balyan asker-
erıne verilmektedir. 

İtalya ve Trabulusıam mahsul
leri İtalyan süel (askeri) ibtivacı-

. ı:ıa kafi gelmediğinden Amerika -
· llın Kaliforniya limonlarından da 
•atın alınmaktadır. 

o 
~su kullananla_! 

boş sandıkları almalarına müsaa

de etmi§tİr· 
Okumuş işsizler 
-----------~----~-----Romanxada münevverler ara -
sında gittıkçe artmakta olan işsiz· 
lerin sayısı gerek üniversite, ge -
rekıe hükumet maha~ilini derin 
derin dütündürmektedir. 

Üniversite Profesörler Meclisi 
son toplantısında bunu konuşmuş 
ve bundan böyle alınacak yeni ta
lebe sayısının ınüı:nkün olduğu ka
dar eksiltilmesine karar venn?Ştir. 
Ekonomik buhrandan dolayı bi -
rinci defadır ki Romanya böyle 
bir karara başvurmaktadır. 

Bu karar üzerine · Romanya 
Kültür Bakanlığı önümüzdeki ,yıl
da alınacak talebe sayısını şöyle 

... Ne kadar su harcanmakta oJdu· tespit etmiştir: 
tunu ara,tırmağa memur edilen · Bükref üniversitesine 2760; 
Danimarkalı bir heyetin vardığı Yassi üniversitesine 1440; Kluj -
lleticclere güre dünyanın en çok dakine 930 ve Çernotzi Oniversi -

•u kullanan adam!arı Daniınarka- tesine 850 talebe... · 

llın Horeus şehrinde oturanlarnııf. ~ 
Burada adam başına ıenede T haf bir protesto 

85 000 litre su harcaıunakta imi~. - U . 
Anc""k b . ., k .. ·· "k ehrı"n Bir Japonyalı, soayetenın ada-

... u statıstM uçucu § lıe k d k ld letsizlik saydığı kararlarına kar§ı 
.. a ar sabun kullanma ta o u- · ld d Erun h' . . gayet tuhaf bır yo a protesto a 

u ıldırmeyı unutmuştur. d bulunmakta ır. 

Köpekten yol 
vergisi! 

Bir mahalle mfimes
slll köpeğin adını 
vergi beyanname· 

sine yazmış 
Ur'ay (Belediye), yol paralan• 

nı toplamak üzere Nisan içiı:ıde 
elli lira ücretli 35 memur almıttı • 
Bu memurlar evvelce mahalle 
mümessilleri tarafından hazırla • 
nan mükellef beyannamelerini 
gözden geçirmekte, doğru olup 
olmadıklarını yerinde arattırmak· 
tadırlar. 

Bu arada, bazı mahalle mü • 
messillerinin liadmları da mü· 
kellef beaynnamelerine yazdık • 
ları anlaıılmrıtır. 

' Hatta bir beyannamede "Jül,, 
isminde bir köpeğin de beyanna
meye yazıldığı görülmüıtür. 

Yeni memurlar beyannameleri 
düzeltmekte ve bunlara göre yol 
paralarını toplamaktadırlar. Yol 
paralarının bundan sonra çok iyi 
ve zamanında toplanacağı anlaııl 
maktadır. 

-o-

Şoförlerin 
belediyeden 

dilekleri 
· Şoförler evvelki gece toplan • 

mıılar ve dertleri etrafında gö • 
rü§mÜ§lerdir. Şoförler Uraydan 
(belediyeden) bazı isteklerde bu· 
lunmıya karar venniılerdir. lstek· 

ler §Unlardır: 
1 - Her otomobilin içine otu• 

rulan yer maroken olsa bile ke • 
ten bez kaplanması fazla masrafı 
icab ettireceğinden bu mecburiye
tin kaldrrılmaaı, 

2 - Otomobillerin arkaların • 
daki stop lambalarının bulundu • 
rulm.ası da fazla muraf ı icab et • 
tirdiğinden bundan da karar ge

çilmesi, 
3 - El frenlerinde aranan va • 

sıflarmın istenmemesi. 
Şoförler bu isteklerini uraya 

bildireceklerdir. 

. ...... .... : .... 

A~iliye sarayı enkazile 

Haliç kıyılarına rıhtım 

lJ~J!!a~~°:.~~edi~~!~~~!~lJO~ ! 
den, adliye sarayı t.\flkazının ko. hassa Yemif sah·ı~ dmıştır. l Bbıl: 

1 b 'l .. · b. 
1 ın e evve ce ı· 

nu a ı ecegı ır yer gösterilmesi • naların önünde genı·~ bı' h'l · · t k b :$' r sa ı yo • 
nı .. ıs er en u olur olmaz yere Iu bulunurken şimdi bu sahil yolu 
sıgmayan enkazm i§e yarayacag"ı bir çok yerlerde çökm·· ı b' b uş ve yo 
ır yer ulunmuştur. ortadan kalkmıştır. işte adliye sa· 

Halicin iki köprü ar.asındaki ray~ enkaziyle şehrin ticari mer • 
sahilleri yıllardanberi çökmekte • k~2;1 olan ve yiyecek ve içeceğinin 
clir. Bu yüzden hemen her gınp çıktığı bu sahillerin doldu • Aene rulmas .. .. . . 
derme çabna olarak doldUJ"Ulma • k" ldı v .. e oknune şımdılik müm -

~n ° ugu adar rıhtıma benzer 
sına rağmen Yem it ve karşı Yağ • b k'l ~r tıe)' çe 1 mesi düşünülmekte • 
kapa.nı ıahillerinde bir çok bina • d ır. 

1~N~ar:;h~1-;-l "":id~e-d:;,u=r=s=un=-~\ Y;;;ilrll;;--;:-:k-:A:-:1-::--l -p-IA_J_ı -z-o-rl_.:a 

Ekn1ek ucuzladı .. ı_stt.hı~k edtıdt 
- . Yurükalı plaJının uray (hele • 

'Belediyenin ekmek narhı 11 ku- ~ıye) tarafından istimlaki işi iler· 
ruıta dursun artık - birkaç fınn eme~dir. Uray, vilayet idare 

beyetınden aldıgw ı kara ·· · "'. r uzerıne 
müstesna - §ehrin hiçbir tarafm

da 11 kuruflan ekmek satan fmn 

kalmamı§ gibi bir §eydir. Hem de 
bu fırınların çıkardığı ekmekler 

hiç de fena değil, bazıları belki 

belediyenin çepıisinden de iyi bu-

lunmaktadır. , ; 

Belediye erki.niyle beraber bizi 

de hayrette bırakan bu İ§in sebe
bi;;,-i-dün alakadar birisi bize an-

plAJ sahasının zorla istimlakine 
~arar vennif, bu kararı yerine ge· 
tırmek üzere tapuya ha§ vurm:.ış· 
tur. Uray, Adalar muhammin heye 

t~e. de. plaj sahasının değerini 
bıçtirmıf, parayı yüzde yirmi faz
luiyle bankaya yatırmı§tır. U
raym bu kararma plaj varisleri 
itiraz ederek hak yerine bat vur • 
mutlardır. Bununla beraber ye • 
ni istimlak kanunu bu işi kısa bir 
zamanda sona erdirecek hüküm • 
leri taımıaktadır. lattı. Bu vaziyete göre, ekmeğin 

bugünkü ıerait içinde birçok fmn. 

~arda olduğu gibi 9 ~ru§a satıl- Edlroek ~E ü' ] 
h

. d d W'ld. B apı Y p YO U 
ması ıç e ~or ~gı ır. unu tamir edili anlıyan aat clıyhr kı: F .h k yor . atı a~lığı, Edime. 
"-Belediyenin narhta esas tut

tuğu başlıca §CY 70 kiloluk bir çu· 

val undan 97 ekmek çıkabilecek

tir. Narhın bütün hesapları bu e

sas üzerine kurulmaktadır. Hal. 

buki fmncılar 72 kiloluk bir çu

valdan pek ala 105 kilo ekmek ÇI• 

karmanın yolunu bulmuılardır . 

Bu vaziyete göre elaneği belediye 

narhından daima aşağı satmak 
imkanı vardır.,, 

kapı ve Otıakçılar üzerinden Eyü· 
be inen yolu tamir ettirmeğe baş· 
lamııtır. Bu yol, üzerinden her 
gün Edirnekapı tramvayına bin. 
lerce kiti gidip geldiğinden öne • 
mi .(ehemmiyeti) büıüktür. 

--0-

Btlkreş elçimiz 
Trakyay a gitti 

Trakyada yerleıtirllen göç • ' 

-o-
Mezbahanın lş-İeml- Hava tehltkeslne kar-

yen kantarları şı evlerde · sıgınaklar 

menlerin yerlerini görmek iate • 
Yen Bükret elçimiz Hamdullali 
Suphi Tanrıöver, dün a)qamki 
lnnle Edirneye gibııiıtir. Trakya• 
da üç gün kalacak, dönÜ§te Bük. 
tefe gidecektir .. 

Mezl>allada.ki kantarların itle· 
medikleri iddiaaiyle uray (beledi· 
ye) tarafından müteahhide bir 
protesto çekilerek mukavelenin 
feshedildiği bildirilınittir. Müte • 
ahhit de belediyeye bir protesto 
çekmiı, evveke ahnan teminat 
mektuplarının geri verilm.eıini is
temiıtir. Bu if in hakyerine gibne • 
ıi muhtemeldir. 

Uray (belediye), evleTde ve 
bütün yapılarda havf, tehlikesine 

kartı yapılacak sığmak yerleri 
hakkında bir talimatname hazır • 
lamıı, Ankaraya göndermiıti. Bu 
talimatname Sağlık Bakanlığın • 
ca gözden geçirilmi§, bazı yerleri 

mahzurlu görülmilf, yeniden ha • 
zırlanmak üzere geriye gönderil • 
mit~ir. 

--o-

Kumaş kaçıran kadın 
Dün Pireden limanımıza gelen 

ltalyan bandıralı Viyenna vapu • 
ru ;y:olcularmdan Eleninin kızı 
Ketinin üzerinde bir kilodan faz
la ipekli kumaf bulunduğu güm • 

rük muhafaza memurları tarafın· 
dan meydana çıkarılmıt, hakkın • 
aa kanuni muamelenin yapılması
na baılanmıftır. 

Şimdi 51 ya§ında bulunmakta 

:~.~:,:~;.~:;::~:: ~::~~d;: (: Q E H ~ ·ı N ~ D; E R D L E ~ . ] ~i::~kUmiyet almağa karar ver· = ~ .K . '3'. ~ • . K 1 
Kakubari adlı bu adam 1898 Tramvaylard 1 • t ' 

~ile: po~akallara 
--~___..:::.::..-::.--~~~--~~ 

1 
RG!nanya Hükumeti son gün • 

erde Filistinden gelmif olan bir 

lnilyo.u portakalı, piyasayı dur -
RUnltığa sürüklememek ve fiyat -
lar d· · • d · d"k 1 ii'şürmemek ıçın emze o -
ttle " k · · ge arar vermJ§tı. 

Denize dökülecek ıneyve san -
drkları ile dolu bir §ilep engin de-
niz · d · t e açılarak meyveyı enıze a -
trıa .... ga. ba,lanıı~tı. 

le ~ aka.t aradan çok geç~~~en ıi-
Pın çevresini sayısız küçuk ka • 

llkia.r çevirmi! ve denize atılan 
'-ndıklan kurtarmak işine ko • 
t\llınuıtur. Bu yağmacılığı haber 
ala d t" 1 . . .n eniz polisi henıen nıo or e-
tini IÖncleımit :v~ a~ ancak 

~~~~~: -~:füksen~~e ':!hkt,:; . ls!-'nbu~ ve üsküdar ayni şehrin birkaç yüz metr~ l!~i n~~r ta~~ .. P8~8 ! olmuıtu Hapisten çıktıktan !ık bır de~ız fasılasile ayrılmış iki parçasıdır. Her iki görülmemiş lıir usul tatbi ~unyanın hıçbir yerinde 
sonra namuslu bir ya§8ma taraf aynı m~!ıAmlar tarafından idare edilit, her iki bile olsa polislerden d k edilmekte ve resmi elbisell 

· l tarafın uydugu kanunlar, nizamlar biribirinin aynıdır. e para alınmaktadır. 
yolu tutturmağa karar "Vermıt 0 • Hiç bir kimsenin bundan şüphe etmek aklından bile lşte aklın eremediği nokta budur n.. . . duğu halde. eski bir mahpusun yü. geçmez. . tarafında ayni ııehirde 1 li en . '. unyanın hıç hır 
züne karıı bütün kapıların kapan· Şimdi gelellm esas meseleye: nnda tatbik edilen niza~ Y '~ynı eıns nakil vaRıtala. dığmı görünce dehıet ve ümitsiz- Istanbulda bir Trannay Şirketi vardır. üsküdar, yede hiçbir imtiyazlı sın /"'.,me er_·~ .de~l~ir: T?rkL 
lik içinde kaim•!• bunun üzerine ve Kadıköyünd• de bir Tramvay Şirketi vardır. Bu şir- lı müessese ve şirket de ~1::..dıgı gıbı hıçbır ımtıyaz. 
d h . h den çık.mamağa and ketlerden tstanbuldaki eenebt serınayesile kurulmuş Usküdar Tra . . 
• e • a~ıs ane h fta 12 inci mab· bir şirkettir. Buna mııkabll üskUclar Tramvay şirketi yanlış usul faz7'~~- Şırke.tı tarafından tatbik edilen bu 
ıçmıttır. Geçen a • • belediye tarafından kurulmuş, yan resmi ve deylete ait t 1 a gun geçırmeden düzeltilmelidir. Has. 
kumiyetini giyerek hapse gırmıt-

1 
bir müessesedir. . a 1~r;nı~ ~yileşmesi için Çamlıca gibi yerlerde ot 

tir. İstanbul tramvaylannda dUnyanm her ~erinde ol • po ıs ekrımızin burada üstelik bir de tramvaylara upr:ıarn 
_J Ob • • verme ıztır d k • a Lotulrao.a . . •erıJel' ctuğq ıibi P,Olil JDemurlan pl'MIZ meıalıat ederler. dar ak arın 8

• almaları acıklı bir şeydir. Alaka-
nı am18.QD dikkatini sekerlz. • 
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Bulgaristanda Tevkifler ;-
Çatlak kampana 

sahibi meğer 
casusmuş! 

'

Sabah Gazeteleri' (~ a ff,)~ 
ne diyorlar? ~:~ ~-:_~ · 

On hastaya - - ~ ID 
bir yatak 

Bulgar askerleri Ttirklyeye sığındı. 

CÜJJlHURIYET - Yunus Nadi, de. 
vamlı sergi binaları sergiciliğin bll§ 
işidir, diye yazdığı bll§makalesinde 
binasızlığın büyük bir kusur olduğu • 
nu söyledikten sonra Galatasaray bi. 
nasının sergilere hiç elverişli olnıa. • 
dığını, yeni bir sergi binası yapmak 
ldzımgeldiğint söylemektedir. Ve en Bulgaristanda kar mı? 

Sof ya, 1 7 - Eski baıvekiller-( 
den Görgiyef, Haber gazetesinin 
evvelce bildirdiği gibi, tevkif edil. 
miştir. Tevkif, Burgazda olınuıtur 
ve Bulgar kralına kartı hazırla
nan suikast işiyle alakadardır. 

Geçenlerde Varnaya gelen Bul
garistanın eski ltalya elçisi Gene. 
raf Volkof, asked birliğin talebi 
üzerine 24 ıaat zarfmdn Bulga.ris· 
tanı terke mecbur edilmiştir· 

Sofyada kapatılan Kambana 
gazetesi sahibi Popovski de tev· 
kif edilmittir. Te,·kifine sebep 
son zamanlarda sahJına ve kazan
cına uymıyacak derf'cede büyük 
siparişler yapması, ve yeni maki. 
neler getirtme.sidir. Bu hadi~e ga
zete sahibinin yabancı bir devlet
ten para aldığı zanmnr uyandır

mıttrr. 

Bulgar askerleri 
Türkiyede ! 

Dün şehrimize, Varnadan hu
·dudumuza iltica eden iki Bulgar 
deniz aıskeri getirilmiştir. Bunlar. 
dan birinin ismi Radkof, diğeri
nin Dimitriyef'dir. 

Mülteciler, Varnada deniz as
kerleri arasında çok kuvvetli bir 
komünistlik cereyanı olduğunu, 

Alman - lngiliz 
· yal<ınhğı 

"D'eyli Herald,, gazetesi yazı
yor: 

Genel savaşta Çanakkaledeki 
müttefikler ordularına başkuman-

danlık yapan General Sir Hamil • 
ton Londrada verdiği bir söy • 
levde şunları söylemittir: 

"!ngiliz eski muharipleri lngil· 
tereyi Almanyaya yaklaştırmak 

alanında bütün devlet adamları • 
mrzd~,n daha büyük bir iı gördü
ler. 

"6i~ dört devletle değil, yal· 
ruz Almanya ile bir hava paktı 
imzalamalıyız. Çünkü Londra a-. 
levler içinde yanarken öteki dev-
letler birbirlerine protokollar gön. 
~ermekle meşgul bulunacaklar-

. d ' ır .,, 

Almanların denizaltı 
efradı 

Berlin, 1'8 - Londra anlaşması 
neticeaincle Ahnanyanın yapacağı 
kuvvetli deniz altı gemilerine tay
fa yetittirll\ek için deniz bakan· 

lığı hususi bir okul açmaya karar 
vermiştir. Bu okula girmek isti
yenlerin vücutça çok sağlam ol
ması §art konmuştur. 

-0--

Kcrdılt!tern kongre
sine 59 memleket 

iştirak etmiş 
Paris, 18 - Komünist enter

nasyonalinin 7 nci arsıulusal kon-

gresi 59 memleketi temsil eden 
yüzlerce delegelerin iştirakiyle 
yakında Moskovada toplanacak
~. De!egelrin çoğu Moskovaya 
~ıi!iir. Birkaç hafta devam e

decek olan kongre, delegeler tara
fından hazırlanan raporları ayrı 

L WI tetkik edecektir~ 

Bulgar hükumetinin geniş mikyas. iyi sergi binası yeri olarak da Pari.8 
ta tevkifat yaptığım, bunun için aytarlarının işaret ettiği Çırağan sa • 
kaçtıklarını söylemişlerdir. rayı yeridir. 

KURUN - Başyazıcısı Amıs Us, 
Bulgar askerleri hudut haricine /randa, lran Şahı Pelılevi Hazretleri-

çıkarılacaklardır. nln geçen sene Türk-iye_ ı yaptıklan 
Bulgaristanda ziyareti saflıa safha gösteren filmle. 

kar m 1 ? rin gösterilmesinin, lran halkı üzerin-
Bugünkü Cümhuriy.et refikimiz de yaptığı büyük tesiri, gene Ta/ıran 

Sofyadan aldığı şöyle bir haberi gazetesinde görülen bir yazıya daya. 
nara!c anlattıktan sonra diyor ki: 

ne§rediyor: Trüikiye - lran iki kardeş devlet· 
Dün akşam üstü bozulan hava tir,· onlar arasında iki büyük devlet 

gece yarısına doğru şiddetli bir başkanının kutlu elleri Ue bağlanmış 
fırtınaya dönmüştür. Hararet de- olan bu kardeşlik düğümü bir daha 
receıi, yirmi bet senedenberi gö- çözülmiyecektir. 
rülmemiş bir şekilde düşmüştür. ZAJJlAN - On hastaya bir yatak 

başlıklı yazısında projelerinin çoklu • 
Yağmur bir aralık toluya ve sulu ğuylc maruf belediyemizin ve bele • 
kara çevinniştir. Pazarcıktan a- diye başına geçenlerin şehrin 27 se. 
iman haberlere göre Rodob d:ığla- nedenberi mütemadiyen hastane işini 
nna fazla miktarda kar düşmüş- halledemediğini acı bir lisanla söylü • 
tür. Çobanlardan dört kişi kar yor ve belediyemizin, en lüzumlu de. 
fırtınasına tutularak donmuşlar· ğU, en lüzumsuz il}lerle uğraştığım 

kaydediyor ve diyor ki: 
dır. Bazı ka9aba1arı sular bas- lstanbulda on !ıastaya bir yatak der 
mıfbr. Maddi zarar büyükse de dine karşı bir bakıma kimseye şahsan 
ölen o)maınışbr. • ne belediyeye, ne belediye reislerine, 

HABER - Sofya muhabirimi· ne hükümete kabahat bulmaya da lıak 
ze sorduksa da Bulgaristanda böy k~mız yol·•· Bu de~ dalı_a ziyade umul 

J il ki (h 'kul"d ı·k bır dert, adeta mülı bır hastalık, lü-e usnoma ı ar arı a e ı ·. . .. .., • • . zumlunun yerıne luzumsuzu tercih et. 
ler) oldugunu tekit ettıremedık. meyi bilmemek illetidir. 
Her halde kar altında falan ölen- -------------
ler olduğuna dair Sofyada bir ha
ber yoktur. 

Kondilis ile 
• uso 1 

Ne konuştu? 
Atina, 17 - General Kondilis 

Yugoslavyada Yunan elçisiyle bir. 
likte Oplenatz'a giderek Kral A· 

leksandrm mezarını ziyaret et
miş, ve bir çelenk koymuştur. 

Atina gazetelerinin yazdıkları
na bakılırsa, Musolini Kondilise 

Roma da Orta Avrupa uzlaşması
nın Balkan andla§masxna zıd ol
madığım izah etmiıtir. 

General Kondilis Belgrattan 
ayrılmadan evvel Balkan paktının 
çizdiği siyasada değişiklik olacağı 

hakkındaki bütün haberlerin asıl
sız olduğunu söylemi§ ve: 

"Balkanlardaki statükoyu ko
rumak isteriz,, demiştir • 

--o--

Lavalin söylevi 
Paris, 17 - Başbakan Lava} 

dün gece radyoda kabinenin ha • 

zırladığı ekenomik kararnameler 
bakında bir söylev söylemiştir . 

Ba!bakan bu arada demiştir ki: 

- it ba§ına geçtiğimiz 7 Ha -
ziranda Fransa hükfuneti büyük 

bir buhran geçiriyordu. Bütçede 
300 milyara yakın açık vardı . 

Bunun için parlamentodan fevka· 
ade salahiyet istedik. 

Yurtdaşlarım, bir kaç gün ev • 
velki hürriyet byaramı gibi bay • 

ramlar kutlulamak ıstı:,---nız 
bize yardım etmelisiniz.. Siyasal 

istiklalimizi, ekonomik istiklalle 
koruyabliriz. Bunun için hepinizi 
bize yardıma çr-ğrıyorum. 

Kabinenin hazırladığı ekono .. 
mi kararnameler bütçede 1 O mil • 
yar 959 milyon frank tuarruf t~ 
mbı edecektir.. ' 

Ankaradaki buğ
day komisyonu 

Buğday fiyatını 
·ndirdi ! 

Bu sabah gelen haberlere göre, An. 
karadaki buğday komisyonu dün top -
lanmış ve Ziraat Bankası tarafınd1n 
altr kuruşa satılan buğdaylarm beş 

kuruşa satılmasına karar vermiştir. 
Bunun üzerine Ankara belediyesi 
Francala fiyatını 16 kuruştan on '>eş 
kuruşa, birinci ekmeği on bir kuruş ~ 
tan on kuruşa, ikinci ekmeği on ku . 
ruştan dokuz kuruşa indirmiştir. 

Bu sabah Ziraat Bankası İstanbul 
şubesi buğday kısmmdan soruşturn:ı 
yaptık. fü~ğday komisyonu tar::ı.frn • 
dan ,·erilen kararın henüz buraya teb
liğ edilmediğini öğrendik. Ziraat Ban
kası 1stanbulda buğdayı yedi kuruş • 
tan ~tmaktadır. Kilo başında. kırk 
para indirilmesi kararı buraya da 
tebliğ edilince Zahire borsasmd.1 sa _ 
tış bu fiyata göre yapJlnc:ıktıı·. Bu 
takdirde ekmek fiyatlarının inme'ii i . 
cap etmektedir. 

Fiyat düşerse belediyemiz narh 
komisyonunun da haftayı doldurnrı • 
dan toplanarak ekmeğe yeniden mtrh 
koyacağı analşılmaktadır. A:tkarada 
olduğu gibi lstanbulda da l~ir ıki gün 
zarfında C'kmeğin inmesi kuvvJtle 
muhtemeldir. 

- Ekmeğe ait diğer hn··adi51l~~>niz 
iiçüncii hayfamızdadır. 

Bir doktor aleyhinde 
zabıta tahkikata 

başladı 
Anadoludan gelen Bay Hamdinin 

zevcesi doğum için Dönekyan isminde 
bir doktora başvurmuştur. Doktor Ba
yan Besimeyi Amerikan hastanesine 
yatırmış, yüz liraya da pazarlık e • 
dilmiştir. Doktor doğum esnasında ço· 
cuğu alırken çocuk ölmüş, kadının 

sihhi vaziyeti tehlikeye girmiştir. Bu. 
nun iizerine kadm hemen Şişli Sihhat 
yurduna kalı1ırrlmış, burada doktor 
Bay Fuat Fehim tarafından ikinci bir 
ameliyat yapılarak Bayan Besimenin 
hayatı kurtarılmıştır. 

Doktor Dönekyanm doğum esnasın
da f ennt hata. yüzünden kazaya sebep 
olduğu ve kadınm hayatını tehlikeye 
koydul!'u iddia ''e şikayet edildiğinden 
doktor hakkında 7.abıtaca tahkikata 
girişilmiştir. 

Servet takımını yenmemiz üzerine 
Cffip i\ ti 1# P11K9 

lsviçrede futbolumuz 
medhedili yor ! 

Bundan iki ay evvel lsviçrenin 
methur Servet futbol takımı §ehri
mize gelerek F enerbahçe, ve F e
nerbahçe - Güneş karışık takımla
riye iki maç yapmış, birincide 5-2 
ikincide 6 . 2 yenilmişti. 

. Bu takımla birlikte şehrimize 
gelmiş olan La Suisse gazetesi mu
harrirlerinden biri Türkiye, ve 
Türk sporu hakkında iki yazı yaz
mıştır. Bu yazınların dikkate de
ğer bazı parçalarını, Tan refiki
mizin yaptığı tercümeden alıyo-
ruz: 

güreş müsabakaları tafsilatx şu

dur: 
56 kiloda Kenen Doboyu 21 

saniyede tuşla, 61 kiloda Ömer, 
Pomiletiyi sayı hesabiyle, 65 ki· 
loda Yusuf Aslan Paramiyi 14 
dakika, 2 saniyede tuşla, 72 kilo
da Yaşar Poyoyu 4 dakika 5 sa• 
niyede tuşla, 79 kiloda Adnan 
Ordokleyi sayı hesabiyle, 87 ki· 
loda Mustafa Toruku 23 saniyede 
tuıla, ağırda Çoban Mehmet Bo· 
doyu 3 dakika 44 saniyede tuşla 
yenmişler ve çok alkışlanmışlar
dır. 

"Atatürk asrileıme siy~s:ısını 
durmadan takip elliyor. Fes kalk- ~~E!!'!!!!!!~. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
mıı, kadınlar peçesiz, çartafsız it tabancalı 
dolaııyorlar. Dil sadeleştirilimiş. d k 1 d 
Herkes la tin harfleri olan yeni 8 8 m Ya a 8 n 1 
Türk harflerini öğrendiği için 
Türk gazeteleri iyi rağbet görü-
yor. 

lstanbulu baştan aşağı hiç dur
madan gezdik. Her tarafta büyük 
bir hareket var. Taksiler bütün 
hızlariyle koıuyorlar ve sanki "1 
numaralı halk düşmanı,, olan ya
yaların hayatları her an tehlikeye 
giriyor. 

Türkler iyi futbol oynuyorlar. 
içlerinden ikisi sol açık Fikret) ve 

sağ açık Niyazi fevkalade oyuncu
lar .. Hele Fikrtein topa hakimiye
ti, şaşılacak derecede yüksektir. 
Sol müdafileri de mükemmeldir. 

Muhakkak ki ~urk1er futbolda 
çok ilerlemişler· Servet oyuncula. 
rı kendilerinden daha. iyi futbolcu
lar önünde boyun eğmeğe mecbur 
kaldılar. 

Evvelki gün Şilede bir cinayet 
olmu§, Hasan isminde bir köylü 

kl\vgalt bulunduğu bir adam ta • 
raf mdan öldürülmüştü. Katil 
kaçmıttır. Jandarma tarafından 

aranmaktadır. Bundan başka ge. 
ne evvelki gün Sarıyerde bir cina• 

yetin önü alınmıfbr. Petnehor 
köyünde oturan kesici Arifle 
komşuau Ali kavgaya .tutuşmuı • 
)ardır. 

Araları çok aç.ık olan bu iki 
komşu arasındaki kavga §iddet • 
lenince Arif evine gitmig, kapıda 
kendisini kar§ılayan karııma: 

- Ver, tabancayı ela tu herifi 
olclureyım, '1emtjtır. 

Ali bunu itidince doğru kahve· 
ye kaçmıt, Kemerburgazdan ge • 
len jandarma devriıelerine ilti • 
ca ederek: 

Türklerin futboldaki kıymetini - Hayatımı kurtarm, kom§um, 
daha yakından görmek fırsatı da beni öldürecek demiştir. Bunun 
helirmi~tir. İstanbulda bizi yenen üzerine jandarmalar dışarı çık • 
karışık takım yakında laviçreye mışlar, Arifin evine giderlerken 
gelecektir.,, Arifin elindeki tabancası ile Aliyi 
lzmirdeki güreşler aradaığmı görmü§lerdir. Janciar· 

nasıl oldu? malar Arifi yakalamışlar ve Sa. 
lzmirde yapılan ve sıfıra kar- rıyere getirmişlerdir. Arif adliye• 

şı 7 ile Türk takımı lehine biten 1 ye tealim edilmiştir. 
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Dünya ~özelini~ 
peşinde ••• 

Nakleden: 

.-------•( Hatıce Süreyya)..-.• 
;";fherruhname adlı eski Farisi 

• romanından allnmıştır.-

No: 
7 

.____ KADiRCAN KAFLJ No. 66 Pac~.'şah yalvarıyordu : - A 
Bu kadar düşmana karşı bir tek ya- ogıum s1en gitme... Ben ~:n 
,. l k J ., b. z·kt J•• .. iZi a ır sana getiririm! a ı ar auaşııe ır ı e uovuşen Sırık Bunun üzerine, Erıir dedi ki : \ sunla . . . Ahmedı·n l}QT J.ımına ko.~mak fı ki. ha~~e~'.:~ot:;:;:,m~-- Bir ı deye.'' hız gelelım Ferruh tehza-U j Y' ere l yun Şahtan Hüma s it • . uma- Mıaırda bir zengin tecim er ( t 

F 

. u anı ııteye - cir) va d p a-

l 

ernando bundan bir teY u.n. • f ernandoya da bu fıraab kaybet· idi Hüsmen renr kı ··ı·· hm. Eğer razı olmazsa aıker lm rd 

1

• araaı, pulu, malı sa-a.nı d dl d hem .... . .. vunıl ~ zı oraya go u· .. d . 1 . . yı az erecede ktu B 
d a ı ve Smk Abme e arka - - en en .,....,. onı:e a • receldi. Fakat f • d bu d gon ern·, mem eketını muhasara S r d • . ço • unun da llfınm bili ona niçin lıücum et· rak ölen lııpuıyolun atma atlama- önce düfÜDülm u ~ıyek el nban eder, kızı zorla aldırırız.. Elham- b~ 

1

~1 erler, ıyı huylu, iyi yüzlü 
'lned'kl . . . . • . b 1 d eıı gere o an af• d"' l'll"'h . . ır og u vardı Ga ti b" .. . 
k .' ennın sebbeını bırdenbire mıı alır ıılı)'Ol" u. kabir it vardı. O da bu kadar u 

1 
a ukerımız ve malımız tibarlar · .ye e ~~k •· eatıremedi Fernando bu kurtarıcı zabitin dü.-nana kartı bı' t k aral çoktur.. bu··y ··t··ı' .~zl~r, nımetler ıçmde F~1--L • 1_..ı b" r e y ı ar• • u u mUf hır ded""" "k" 

G.A&t ıtte bu K1U1arcık ırza· aözüne hak vermif, sahibinin öl • kadaıiyle birlikte d.. .. S ık • • mam t ' ıgı 
1 1 

yapıl-
lllanm . . d'. _,_ . .. . b'I-'-' . Ah ovuten ır O 1 k ıt ı. .. araya gırm""' onu - mesı UZ«lDe onun ı ...,erme ,. - medin yardımın k aktı n ar Ol\llf& dursun, biz, A- B • 
li>ere olduğu ölüm veya eoirlik 11• nlmıı olan dizginlerini koparma- Hüanıen Y • d a d;;' I · lemşaba dönelim .. Babası oğlunu d u o~la~cai!ızın aklına, her ne. 
ÇUrumunun kenarmdan bir anda ja çalıf&ll- doint ~Uftu. genç kızı kırlenı en gm aıan kandır~p v_e bu suretle sö~letip re en gırdıyae, bir gün gezi (seyıı. kıırıulmuı için bol bol yetmifli •• Oaıı mndujımdan dalıa çabuk bıraktı T ';"gıcın kıç tarafında lV!ac.ır ısmınde birini elçi gönder _ hat) merakı girdi, saplandı. 
~albuki bunu o da hiç ummuYor- tuttu •• Fakat bir türlü binemiyor_ ~ "!"': Şabana: dıler. Ba1baıından izin aldı. Hita u.. du •• • S d ~·~balan.. incitmeyin! Uzun müddet yol alan Macır ~em eketinde ticaret etmek iıte-

l>emindenberi kendisine geldi - Bu aralık Sırık Ahmedin arka_ en en ıstenm .• dedi. Hitaya vardı. Hümayun Şahına'. •· ~İni duydağu nal ... ıeri ıimdi ço • dqı yeniden ve deminki yaraıının Bqka bir tek ıöz söylemeden damları bu elçiyi büyük merasim- Her ne kadar babau: i•lmıf(ı. Hele bunlardan bir ikisi· yanından yaralanarak yıkılıİı.. 7ıan11ca aborde olan Kızıl Ka • l~ miaafir ettiler. O günler içinde .-. Ticarete hacet yok. itte. hiç 
ni sanki kulağmın dibinde bulmut· Sırık Ahmed gene yalnız kalmıı :;:aya atl~dı, ~ene doğru bii- dıvan kuruldu.. Macir nanıeyi bır _

11

tdiğin eksik değil... Ye, iç, 
tu •. Geri döndü ve bektı-· ve dört atlıya kartı yiğitçe dövü _ kuvvetıyle, bır aslan kökriyor Hümayun Şaha sundu ve ağızdan gezın, keyfine bak! 

Gözlerine inıuıamıoyrdu. tüyordu.. gibi bağırdı: slimı da söyledi. Dediyae de para etmedi. 
Rüya mı ııö<üyordu? • Atlılar ona dikatle 90kulmak- - Kıyıya •• Kıyıya •. Bqtan ka - • - Benim padiıaJıım, rica eder Oğlan, gideceğim de ıidece 
Bu gelen bir 1_.ıyol zabitiy • tan çekiniyorlar, :r.aJnız Ferııan - ra edilecek!. Sınk Ahmede... kı, oğlunu oğulluğa kabul buyu - dğ~l! diye tutturdu. Şm:arığa aö: 

di.. . donun dört nal buralardan gide - Dalyan Mu.lafa ile Frenk ·Sü. raaınız! - dedi. ın etmek kabil olmadı. 
Zabit hiç düıünmeden atını dos· b ı leyma J" ı H·· b Bab d 

• i eceği zamana kadar dayanma - n azım ge en menevralan umayun, u sözÜ işitir itibnez ""
1 

a baktı ki olacak "b" 'fOğru Sırık Ahmedin u·· ıtun·· e ..iir • t d de h 1 k 1 ' d "'') b' ok 

81 1 

ıı.-· •• ğa çalıııyorlrdL. anı zamanın a y:ıptırmıılardı • r a llf arını çattı: eg• • ırç -niyetli adamlar uıtü .•• • Bu 11rada Hüımen Reis henüz Kızıl Kadırag provasını karaya - Beni bu husuıta mazur tut- Ufaklar, kölelerden mürekkep b"' 

... ~ık Ahmed kılıciyle bu yeni ayılmağa haşlayan Beatrisi kucak- çevirdi.. ıun ! Benim kızım, bir tanecik kıy- heyet tertip etti. Bunlara külli''. 
Vak't _h_ 1-~-•-L. '·'- ı.. • .,,.ıı.,..,~ı... 

0
.-r-'"""""' =..ı. H;;.ma.. L.c•"'-'- •-'--·' metlimdir! Onu hir an görmesem yetli mal da verdi- Kafile yola 

..- .- •- •- -- oçm ~ .. _n --O, ı..,ı.... kızlar çı ı. art, bir yıldan ziyade kal· 

Vı ulabilmişti. • kırlngıcma -..L.amu..... JC....-u -"rd~k ...oldu.- Laliıa '-- ol kt Ş •rrıantes: Genç kızm yüzüne aulw serpi- korkulu olan battan kara etme sib dejildir. Hem kendiıinın de mamaktı. 
teri;: ~enyör Fernando.. Atımın yor, p.kalarmı ovalıyor, bü.bütün ~e~ yaptırmaktan hiç çe- erkeklere karıı pek öyle isteği (Devamı var) l>~llne atlaymız !.. kendiıine getirmek için çabalı • kmm•-li. yoktur. Bundan baıka,? ikimizin!----==-------=~~~ 

S ıye bağırdı: yordu... Sırık Ahmed dört yanını - memleketleri birbirine uzaktır. Ben 

bir lrık Ahmed, hem lspanyol za- Genç kız gözlerini açtı.. düt~ ıöz açtınruyor, fakat kızımın aynlığma dayanamam. 
b ıyle kılıç !alıca dövii!üyor, Sisler arkasından pek yavat ayııı zamanda bir türlü onlann itte söyliyeceklerim bunlardır. •bı de arkadqeıa bağrıyordu: beliren bir günet gibi azar azar bir veya W.ini de yere ..,remi. Bunları, hiç gücendirmeden padi-
•i ":""Onu kaçırma .. Bunlarm iki - parladı. Sonra bakıflamıın de - yordu. t•.L'.nıza ıöyleyin. Selimmıı da bil. 

nı hakı b ·ı· . . ı· . d b" ... d dırın ! F aya ı ırız.. rm ıim e lllfkın ır ay ıtısı oğ - Kızıl Kadırganm provuı kara _ 
akat ne oluyordu? du ve fısıldadı: \ ya oturdu. Bu kötü haberle geri döMn he-

0 and d" 1 l th d H.. ' yet, boynunu böküp Alem•am Iı.. a ort opanyo a " a - - usmen... Hüsmen Reis: d" h ' pa· 
. Yalın kılıç onların üstüne yürü· - Beatriı !.. _ Dayan Smk, G 1. ~.ta a her ıeyi anlattı· O da kah lrıU•l-dı'., R ' ' . . e ıyo1'Uz.. humayuna ku""fu"rler yag'"dırdı k~L 

"S' ... ~ - Sen miıin?. üya mı görü • O a.n S ayan... ·ı il ' ıı... tnk Ahmed in arkad&fl sağ 0- yon.mı yokta?• o• L~! k Og UnU tese İye kalkıştı: oı&ı\lı d ıye uütün uvvetiyle haykır • San d h b' k \iı .. un an giren bir mızrakla arka - Evet .. Ben. d - a a a üyü bir padjşa-
1 

t

0

u .Yere düttü.. - Ben, ben neredyim?. •· hm kızı llyıktır. Onunkini alayım 
Ö 

B
. T k . . d . Sınk Ahmed bu ıeai duymu• da bu Hü d , 

h.•d' rt taneıi birden Sırık Ah - - ır ür gemııın eıın, tim •. ku Y• ma an vazgeç. - dedi. ~- vveti bir kaç misli artmı•tı. V d "' d b 

1 

•n etrafını samııtlardı.. di Kızıl Kadırgaya geçeceğiz .• , ' • ogu a, atı da ( tarkta llıu bo 1 T kak Artık her zaman, ölünciye kadar ~ernando da ayni •esi hiç fÜp• garpta) bildiği ne kadar hük"" ' 
Ct n y u ve ceıur Ur m· hesız duymuf ve tanrmı•tı.. Bel· d h um -.~ı lıemen hemen bir mızrak ucu beraberiz... , ar vana epsinin adlarını saydı 
""'" k d k - Ölünciye kadar beraber ha.. ki de bu korku ile son bir hamle döktü. Kızlarının evsafını met ' -----------==-
lh._ a. ar uzun olan kıhcmı, oea d yapmıf, hala huysuzlanan atın betti. -t~..... bır tırpan gibi havıı.d• dolat- Ne iyi F eman o öldii mü? O al- ~ ·~ry k d berd' '? yelesine yapqarak eğerin u···ıu··ne Alem•ah h d b 
il or, düf1Jlanları f&fırtıYordu •• ça a am ge ı mı.. • , ıe za e, u sözlerin 

HABER 
ı.;j krı&falıkta içlerinden birinin - Henüz gebennedi ıımma, o- oturabilmiıti. hiç birine kulak asmıyordu. 
~ lct havada uzun bir parıltı ya • nun aon k11meti budur ve nere - Fakat tam bu 111ada Koca Ve _ • :-: ~n Hitaya gideceğim. Ken-"'a-ı __ 

1

_! d li ile üç arkadatı onun yolun dı ıtımı kendim g·· "'' 
1 

d 

dt~"UC '-İz on adan uzai!a fırla - eyse... u • • orecegım. - iye ~-L H ba k d kesmişlerdi: ınhyordu. 
,;,; ......,;bi de ıakaiından çene- üomen tını genç ız an a -,.._•doğru yüzünün yarm keaile - prdı ve Jnyıya baktı.. BealTİs - Bizden izinıiz nereye gidi - - Aman,oğlum .•• Yapma ••. Et-

i• attan yuvarlandı •• Yüzü, saç - aorm- olsaydı bu dakikada yonun, çelebi •• in bakalım aıağı - me... 1 
tr." -.. boynu kan içinde kalmıt- Fernancloyu hatırla_.ına im - ya .•• • B?yle demek kir etmedi. 1 Un yoktu. Fakat hatırlaması, o- Femando kaçacağı yola baktı.. b Bır gece, oğlan, ortalıktan kay-

:'.r küfür 111vurdu.. nun ne oldujfunu bilmesi gerekti. Tepeden apğıya doğru inen oldu. Lalaları, neden sonra İflen l"~r dua mırıldandı.. Kıyıda bir (<arpplık vardı.. k~~~lık lspanyol kuvvetlerini ~~her alaro.Jı: padiıaha haber,,.,... 

d •lredi, sarsıldı ve katılıp kal - Onun baJntı, Vemantesin dö~ gor u.. 

1 

er. '··· • nal r ernandonun imdadına geldi - Onlan Hüsmen de görmüıtü • Ardından :retiJtiler. Geri geti-
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100.000.000 
Dolar • 

ıçın 
• 

• 

ÇiNGENELER 
ARASINDA 

mırasçı aranıyor !}={! =ı v ~ ttta n ~ o o ırn m o ş ırn sı ~ n !}( ô IQ) n ır m aı ece ıra 
.....,__ No J3 

iW:Wııı:tJ 
Yazan: Osman Cemal Kag1f1~1z 

1500 kişi bu paraya istekli çıktı 
fakat hiç biri alamıyor 

avşanı Kalın bu 
yatırırız zatınızı 

bizde em 
bizim 

çadırında ••• }-"vrupadaki Amerikada elçilik.! 1ar neticesinde bunlar da ıskarta • çeribaşının 
• leri meşhur 'Vende} mirasçılarını, ya çıkarılmııtır. - Biz bilmeyiz ne oldu için • 

veraseti isbat için üçüncü · ve so· Şimdi ortada, vaktile Viyana . deki? Biz beygir arabayı dört na· 
nuncu defaya mahsus olmak üzere dan Nevyorka 'göçetmit bir Jozef la uçururken çıktık, çevirdik .. ll-
davet etmektedir. Kudema kalmaktadır ki bu ada • le velakin içinde kimsecikler yok· 

Miras 100 milyon dolardır!... mın elindeki vesikalar büyük ha . tu. 
Şimdi Amerika tievletinin F ede. bası Mitel Kudemanm 1856 yı • Arabacı ellerini batma vurup 

ral Rezerv bankalarında yatmak- lında Gottlib \Vendelin kızkade . beni aramak için tel<rar gerıye 
ta olan bu büyük servet mirasçı şi Mari \Vendel ile evlendiğini is • dönerken ben seslendim: 
bekliyor. bat etmektedir. - Gel, gel Akman ağa, gel ben 

B d hk buradayım .. (Bu arabacının adı Gottlib \Vende) servetini bor· u a am ma emeye davet o • 
salarda kazanmış değildir. Gayet lunmuş, tam m\rasa konacağı sı . Akmandı. Doksan üç mühacirle • 
uslu hareket eden bu adam geçen rada Amerikan pul kolleksiyon . rindc;n temiz kalpli, saf bir adam· 
asrın batlangıcında eski Avustur- cularından birisi ortaya çık.ırak dı. Ben Bakırköyüne gittiğim za· 

· · b ç manlar en çok bu adamın araba -ya Macaristandan kalkıp Ameri • ı§ı ozmuftur. ünkü Kurdena • 
siyle bizim Tcpçulara dönerdim.) 

kaya göçetmitti. Uzun müddet nın mahkemeye verdiği ölüm ve • 
Akman ağa sesimi duyunca se· 

parasızlık sıkıntısı çektikten sonra sikasının resmini bütün Amerikan 
vinçle çadıra koştu: 

kürkçülük teciminde (ticaretinde) gazeteleri basmıştı. Pul merak • 
ihtisas kazanmf, yıllarca müddet im Amerikalı bu vesikadaki pu • - Abe, dedi, geçmiş olsun! ·· 
hiç durup dinlenmeksizin çalışa · lun, vasika tarihinden on yıl son. Beni öldürdün meraktan.. Ben 
rak oldukça yüklü bir zenginlik el. ra basılmış olduğunu iddia ve is . geçtim arabadan beygirden .• Hep 
de elmitti. pat edince, Jozef Kurdena ne olur, düşünürdüm, buraya gelinciyedek 

ne olmaz diye hemen ortalıktan seni! Ne ise verilmiş sadakan 
Parasını güvenilecek bir vere varmış .. Allah ar.a,.r~ına. baba • 

bağ!nmak istediğinden Nevyorkta sıvıtmıştır. cığına acımış... (Kendi halin" 
toprak satın almağa başlamış ve Bu esnada da Skoçyanm Dun- göstererek) Bak hele ben de 
az zamanda geniş arazi sahibi ol- dee şehrinde bir ressam mahl<eme. 

döndüm ada tavşanına .. 
mu~tu. Toprak satın almak kendi- ye öyle vesikalar göndermitt!r ki 

b 1 k Etem onun da urtına bir eski sini o kadar sarmıştı ki işi ekseri- un ar, ya gerçe ten mirası isbat 
ya evinde ekmek parası bulunmı- edecek, yahut da asrın en kornaz- çepken uzattı, sonra çiçek bozu • 

l b. k l I ğu kıza emretti: yacak derecelere vardırırdı. ca yapı mış ır a pazan ığını mey 
dana çıkaracak mahiyettedir. - Çabuk yapasın bizim Ak • 

Sonraları Nevyork tehri büyü- man babaya da bir kahve.. Zere 
meğe baılayınca, ihtiyar \Vende- Resaam Ella W endeli\1 kardeşi 

kı d v Jon gotlib W endelin tabii oğlu ol- yorulmuştur adamcık çok ... 
lin sahn aldığı topra arın ege· Arlık y:ığmur bUsbi.llUn kt!oil -
· d •tt•k ··k Jdı· dugvunu iddia etmektedir. rı e gı 1 çe yu se · miş, biraz önce tepemizde dur • 

içinde bulunduğumuz asrın baş- Gönderdiği vesikaya göre, John madan çakan şimşekler, kırk iki • 
langıcında "' endel ailesi altı ihti- Gottlib'in Mari Ellen Yivin adlı lik top gibi hiç durmadan gürle • 
yar kızdan ibaretti. Bunlar baba. bir kadınla gizlice evlenmiş oldu- yen gürültüler durmuş, barut ren· 
ll'rının kendilerine bırakmış ol- ğu anlaşılmaktadır. John ailesin- gindeki bulutlar Bakırköy, Zey • 
duğu serveti büyük bir kıskançlık- den korktuğu için gizlice evlenmit tinburnu üstünden Marmaraya 
la uklıyor ve hiç birisi evlenmek ve bunu bütün hayatı müddetince doğru caddeyi tutmuşlardı .. Ak • 
isteğini göstermiyordu. saklamıştır. şam güneşi Vidosun arkasından 

Hepsi de biribiri arkasından. Bu adam, Skoçyalı, sözlerine Davutpaşa, Maltepe sırtlarını ha • 
geriye bir evlat bırakmaksızın gö- inanılır adamların da şaadet etti- fif hafif yalıyor, bütün ortalık ıs· 
çüp gitmiılerdir. En sonuncusu ğine göre, karısı ile oğlunu ~ör- lak ekin, kekik, devetikeni, bö • 
bundan üç yıl önce öelerk \Vende- mek için her yıl '' merikadan Av· ğürtlen ve çamur kokuyordu . 
lin muazzam servetini sahipsiz hı· rupaya gelirmiş. En son gelişi Oçok hızlı yağmurun altında 
rakmıştır. 1910 yılında olır.uş ve ondan son· yarım saatten fazla yıkanan çin • 

Ella'nın ölümünden sonra va· ra da ölmüştür. genelerin beygirleri, tayları, e:ck-
siyetnamesi açılmıştır. Kadın bü- Ancak bu idtiialara kartı da leri, sıpaları şimdi akşamın çcşid 
tün serv;tini hayir ve yardım işle- çok kuvvetli itirazlar vardır. Ame. kokulu ve belli belirsiz !erinliğin· 
rine bırakıyordu. Amerikanın bü- rikan mahkemesi bu itte ıaıırı~ de pırıl pırıl yanıyorlardı. Kahve· 
tün yardım müesseselerine gün· kalmış bir vaziyettedir. sini bitirdikten sonra Akman ağa 
doğmuftU. 100 milyon dolar şimdilik sa- bana: 

Günün birinde asıl ihtiyar Wen- hipsizdir; kendieine elv~rişli bir - Ey, dedi, kalkalım mı yavaş 
delin vasiyetnamesi meydana çı· alıcı beklemektedir! ya vat, bulaşalım mı yola?. 
kınca itler değişti. Bu adam serve- "' "' Etem atıldı: 
tinin, en uzak bile olsa, kendi ak -------------- - Sen istersen düzül kendi yo· 
rabasından birine geçmesini vasi ' luna? Beyağa bu gece bizim misa· 
yet etmitti. firimizdir Allah bağışlarsa! .. 

Amerikan gazeteleri uzun uza. - Aman, dedim, ne söylüyor • 
dıya yazdıkları makalelerle işi 
meydana vurunca ilk haf tasında 
hükumete 962 mirasçı başvurmu~ 
ve çok geçmeden bunların sayıs1 
1500 kitiyi bulmuştur. 

Bilhassa Almanyada Rişard 1 

'Ve;ıdcl ile Sturm 'Vendel adlı iki 
kişi Amerikan hükfunetine koca 
man dosyalarla batvurunca, mah
keme büt~n evrak ve vesikaları 
bir diizene sokarak mirasçıların 

hep~ni 9 grupa ayırmış ve bunları 
da 11kı bir taramadan geçirdik'ten 
sonra hakiki mirasçı olarak 27 ki· 
tinin namzetliğini kabul etmişti. 

Mahkemede 73 avukat tara -
(ından temsil edilen bu 27 kişinin 
.. r8nderdikleri vesikaların doğ· 
ruluğundan fÜphe edilmi,, hafta ·ı 
larca müddetle yapılan ara§tırma • 

sunuz? 
Etem: 
- Sahi ıülerim, kalasın bu ge· 

ce buracıkta Tanrı misafiri bize .. 
- imkanı yok k«lamam ! .. 
- Niçin ya? Sen meraklanma· 

yasın beyim, bizim var temiz ya • 
tağımız da, yorganımızda .. 

Em yatırırız zatınızı bizim çe • 
ri başının çadırında! . 

- Yok, gece yatamam, yani 
sabaha kadar burada kalamam .. 
Evden merak ederler.. Malum a, 
bu kadar timşek çaktı, gök gür • 
ledi, yağmur yağdı, seller aktı, 

r " Şimdi onlar beni yolda bildikleri 
Pariate çocuklar arasında yapılan \ için acaba bir kazaya mı uğradı . 
~ir müsabakada bu, iki çocuk. diye çok üzülürler. Onun için ba· 

kız ve erkekler içinde birinci 
1 

na müsaade ... 
gelmiılerJir. - Müsaade ıizin ya .•. ille ve -

/1;lanbul /Jlallepesi ile Gii.mii.Jj~llYU arasındaki harmancı çocuJ.lar .... 
Soldaki kadın iki dı!lilwnlıya eski bir çingene masalı aıılat1yor •• 

lakin demek istediğim burada bir 
avşam teferizi (eğlencesi) yapa • 
lım dedim. göresiniz. Çünküleyim 
zatınız olsun, sizden iyi olmasın, 
öteki arkadaşınız olsun çok me· 
raklısmız bizim bu alemlere de .. 

- Baıka vakit inşaallah ! •• 

- Bari oldu olacak, akfam 
habesine (yemeğine) kaim, za -
ti havamız da açtı, hazır araba da 
bekler buracıkta .. Habeden sonra 
AJ...nıcuı lıaLo. o.to.r ci ... i ,,, .... ..,. 

saat, daha bilemedin üç çeyrek 
içinde Topçulara ... 

Akman ağ~ boynunu bükerek: 
- Olur be, dedi, bey nasıl iı • 

terse .. Y cbnız bilmem ki beygi • 

rin bacakları biraz kanlı gözüktü 
bana .... Gidip ona bir bakayım! • 

Akman ağa beygirine bakma • 
ya g~dcrken Etem bana: 

- Velakin, dedi, menşur kel' · 
lamdır: l\lisafir umduğunu de
ğil, bulcluğlmU yer .. Biz bilsekti • 
ki zatnız bu avaşm buralara gele· 
cek .... 

- Ziyanı yok, hatta buna bile 
lüzum yok amma ... 

- Nasıl lüzum yok.. Kırk yıl • 
da yol uğrağınız olmuş burası .. 
Öyle bir acı kahveylen kalkmak 
olmnz !.. 

Demindenberi oturdukları yer • 
de hiç lafa karışmamış olanlar • 
lardan seyrek, beyaz sakallı, az 
beli bükük ve gözleri biraz ağır • 
lıklı bir ihtiyar oturduğu yerde 
iki bükli.im duran belini biraz 
doğrultarak Eteme çingenece, 
şunları söyledi: 

- Oças aydır.Irk isi teçan bu 
şu karo o habe la çi misafir ker
dan de 

- Ne duruyosunuz, ortalık ay • 
dınlık iken misafir için güzel bir 
yemek hazırlayacaksaniz hazırla· 
ym da! 

Etem bana: 
- biz, dedi, geçelim, te öte 

ba~taki çadıra da bunlar sıvan • 
sınlar hazu lığa burada ! 

Kalktık, Etemle birlikte en 
baştaki çadıra doğru yollandık •. 
Biz oraya doğru giderken öteki 
çadırlardan fırlayan kimi yarı 

çıplak, kimi büsbi.itün anadan 
cloğma çccuklar etrafımızı ıardı· 
lar: 

- Ha veresin bir beı paracıli 
bana efendi pa.§a.Jn ! .. 

- Ha buyurasm bir metelik fU 
öksüze benim laçi (güzel) beyim. 

Etem birden köpürdü, kaşları • 

nı çatıp bütün korkutucu tavrı ile 
onlara bağırdı: 

- Hayda defolun oradan do • 
muzun encikleri ! 

Çocuklar çil yavrusu gibi da • 
iddılar, biz de hattaki bot çad?Ta 
girdik, arkamızdan arabacı J\1< • 
man ağa da geldi ve Eteme çıkı§• 
tı: 

- Abe Etem, dişletmitsiniz ge• 
ne sizin çomrlara bizim beygiri ? 

Etem: 

- Ne yapalım, dedi, oldu bir 
kazadır. Sen gene dua et, beygİ• 

rinin kırılmadı bir yerceği, parça· 

lanmadı paratolun? (Araban) .. 

Biz hattaki çadıra doğru yü• 

rürken çeri başı da uzaktan sö • 
kün etti. O zaman İstanbul civa • 

rındaki göçebe çingenelerin çeri • 

ba§ısı, §İmdi adım unuttum, pos • 

bıyıklı, orta boylu, tıknaz, kırçıl 
bir adamdı .• Galiba kıtı kah Bii • 

yükderede, kah Unkapanı değir· 

meninin arkasında bir han oda • 
sında, yazı da en çok buradaki Ha 

zinedar çiftliği ile Litroz, Çiçoz, 
Avasköyü taraflarında geçiriyor· 

du .. Kalın ve kalantor herif, arn· 

bacı Akman ağa ile beni görl.ince 

hemen işi çaktı ve daha on beş, 

yirmi adım uzaktan elini bana u· 
zatarak: 

- Hoş gelmişsiniz beyim! .. • 
i bastırdı! Sonra eliyle kendi ça• 

dınm gösterdi: 

- Buyurun da içeri, malum a, 

dışarısı çamur, buyurun içeri! • 

Çadırın kapı tarafındaki büyü • 
cek bir yeşil sandığın üstüne 

ben, kilimlerin, keçelerin, yatak • 
ların üzerine onlar yerleştiler. 

Etem çeribaşı ile çingenece bit 

şeyler konuştu ve bana döndü: 

- Bizim kahya baba de:r ki 
beyağa arzular mı getirtelim V'i • 
dos arka!ından bir takım çalgı'!. 

- Ne çalgısı?. 
(Devamı var) 
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Ejderıerın oıkesı Dftnyanın ilk krali-
Seyaılhlat çesinln gizli şehri 

-~~~rator, Ulkenfn çok kalabalık 
teı.- ısını, topraklarının çok büyük ve 
144 l;) t.kaimatını n Çinlilerin fevka· 
larıe kavracı ve davayı seven ahlik • 
·~ahllı ırtizönUnde tutarak, ahalinin 
ela dkerneıerden korkmadığı ve bunlar 
hı.ıa~:haı ve mfikemmel bir adalet 
de da ılecekJerini anladıkları takdir • 
t 11 Yaların korkulacak bir derecede 
~~Cafı dUıUncesfndedlr. 

llıın~ adam kendi menf aatlerl bakı • 
an birçok defalar aldanablllr. Bf· 

~;o "'eıarlıdına -'den zafer caddul nin iki 11amm mermsr /Uler beklemek "· .,,. 
't d&.,,,.Oda/cı 18 it he ül ın1an, de~. fU t11lan, at, tek boynuzlu hayvan 

Cllto &trlc çl !ıerini tenuil etmektedir. M."zarlık /ekinin altmıı kf. 

• • * 
Çinde bUgl meslekleri 
Eedebiyata o kadar CSnem ,·erilmiı • 

ti ki bilginler için başka hiç bir bil
giye lüzum olmadığı inanç getiril . 
mlştf. 

Eskiden oldufu gibi şimdi de Çin 

Komünlerlnde Çin edebiyatında bil -
gin olmıyan hiç bir bilgine saygı gös
terilmez. Eskiden edebiyattan başka 
hiçbir mevzu, bilgi sayılmazdı. 

Bunun neticelerinden biri de Çin· 
de bilıiye dayanan hiçbir meslek kök 
salamadı. Mesela bir bilgin papaz • 
lar sınıfı yoktu. Hukuk bilginlerinde 
mütehassıs bir meslek sınıfı yetişme· 
mişti. Bilgin doktorlar yoktu. 

Yalnız ve yalnız edebi)at ttfrunda 
kafa patlatmak Çlnde teknik kabili
yetin bllalye dayanarak, Avrupada 
'°n fiç asırda gtrçekleşen ilerlemenin 
hillf ına, terakkisine engel oldu. Biz 
de, Avrupa ve Amerikada tahsil, gifn· 
delik hayatın icaplarına karşı gele • 
bilecek biçimdedir. Halbuki Çinde 
tahsil tam anlamilt hayall ve hakikat 
ten uzaktır. 

Çinde asırlardan ve binlerce yıl • 
danberi denm edegelmiş olan şerait 
şim~I çabuk çabuk değişmektedir. 
Çinlıler ancak 1~94 Çin _ Japon Sa· 
vaşından sonra derin uykularından 
uyanmağa başlamışlardır. Bah me _ 

deniyetfni edlnmlt ve bunda büyük 
hluvnffakıyetler göstermit olftn kom 

şu Japonları görünce ÇlnJiler de ray 
tete gelmişlerdi. Çinliler kendilerin 
(eki düzen verebilmek amacile yaban 
cı bir sülale olan Mançu hanedanın 
191~ yılında yaptıkları devrimle taht 
tan indirmişlerdi. En son Çin hakan 

· mdf Japonlar tarafından Man~ur-
1a tahtına çıkarılmıı bulunmakta 
dı.r. Fakat !912 devriminden beri d 
Çın kendfnı bir türlü toparhyama 
mıştır. Ardı arası gelmiyen iç sa 
ları; her birisi kendi . • vaş d . nı ergın ilAn 
len süel kamutan ve başıbozuk ınan 
( arenlerin, boyuna kardeş kanı dök 

ıtıesi; Çinlinin zayıf kalmasında men 
faatleri olan bü.> ilk devletler propa 
gandası bir yandan da döktlikl ri 
vu e ç ve etek dolusu paralarla gene 
rnlleri kışdırtmaları, bu ülkeyi par 
ça parça etmektedir. 

s· d' ~ ım 1 de komşu Japonya bu par 
çalama işini tamamlamak itine koyul 
mustur. 

(Devamı uar) 



Erkek - Nasılsın seı·gilinı? Dar -

ğın mısın, beni niye Öp müyorsun? 

- Bu armonik beş kuruşa mı? U

cuz ama galiba kullanılmış. 

- U?anmıyor musun? Ayakta du ., 

ranuı:ac :ık kadar sarhoşsun! 
- Niye utanayım? Ayakta dura -

cal: de ~ ilim ki .. l'atmağa geldim! 

İki ynhudi, aralarında şöyle bir 

mukavele yapmışlardı: 

"Kim önce ölürse, öteki onun 

tabutun.' yirmi lira koyacaktır. ,, 

Bu iki yahudiden Morduhay 

isimlisi ölünce Jüjef onun tabu -

tuna yirmi liralık bir senet koy -
\u .. 

' - Bu çiçek verişini bir ilanı aşk mı 

telü/;ki edeyim! 

- Otomobili kocamz mı kullanı -

Dişicide 
- Ne diyorsun? Bir diş çek -

mek için on lira alınır mı?. 
- Ocret iki" liradır. Fakat ben 

çürük dişinizi çekmeden evvel 
yanlışlıkla dört sağlam cli~inizi 

daha çektim de ... 

- Sen minyatürcüsün. Bu boyda 
minyatür olur mu? 

- Bir Amerikalı sipariş etti, dü -
yanın en büyiik minyatiirü olsun isti· 
yor. 

Delil 
Kadın sordu: 
- Beni sevdiğinizi söylüyorsu

nuz, acaba inanayım m!? Mesela .. 
Karınız ölse benimle evlenir mi -
siniz? 

Erkek cevab verdi?. 
- Ne diyorsunuz?. Sizi o ka -

dar seviyorum ki sizin için kay -
bedecek yalnız bir karım olduğu
na bile üzülüyorum! 

[Q)a 0 CSJU lfl10 O~ 
Çok dalgın bir adamdı .. Ötele 

girdiği zaman sabah olmu§tu. Bir 
oda istedi ve otelciye tenbih etti: 

- Beni tam saat altıda uyandı-
rın .... 

- Fakat saat altıyı yirmi geçi
yor. 

- Ne diyorsun, altıyı yirmi mi 
geçiyor? Ne diye tam vaktinde 
uyandırmadın?. 

Vauıı m o~aıli'il 
0ı< n lQ) ır n t o e ır 

Fiatlar ucuzlayınca kibritlerin, 
her nedense, yanmamağa başladı· 
ğını biliyorsunuz. Kibrit sosyetesi
nin bu müziMiği hepimizin başına 
geldiği gibi onun da başına gel
mişti. Onun için hizmetçiyi kibrit 
almağa yollarken sıkı sıkıya ten
bih etti: 

- Dikkat Et! Bozuk kibrit ol
masın! 

1-Hzmetçi, biraz sonra gelince 
sordu: 

- Bozuk değil ya inşallah! 
Hizmetçi cevap verdi: 
- Merak etmeyin! hepsini bi

rer birer tecrübe ettim! 

MANEVRALARDA 
- Amiral! Karşı taraf salıici mcr 

mi kullanıyor! 

. )) 
~ 

- r arın hal'a iyi olursa biraz öte . 
beri almak istiuorum. Rasatlıane ra • 
poru ne diyor? 

- Dolu, fırtına, kar olacakmış! 

Gayet basit! 
Muallim, mektebe geç gelen 

talebeyi azarladı: 

- Nasıl oldu da ilk derste sizi 
sınıfta görmedim?. 

Çocuk izah etti: 

- Sınıfta yoktum da ondan: 

El elden üstündür! 

Tek okuyucu 
lki arkadaı bir olmu§, bir ede

biyat mecmuası çıkarmağa bat • 

lamışlardı. Fakat itler hiç de yo -

lunda gitmiyordu. 

Bir gün idare evi diye tuttukla

rı odanın penceresinden dalgın 

dalgın sokağı seyrederlerken bir 

cenaze geçtiğini gördüler. içlerin- 1 

den biri niikteyi sever bir adamdı. 
Söylendi: 

- Allc1.1ı Vcı c J"' vlu•ı .,."' .. }""' ı -

mızdan biri olmaaa. 

leekDe, 
~öırü ırslYı n! 

Kendisine pek de zeki dene • 

mez .. Geçen gün bir arkadaıına 

sordu: 
- Yahu pek merak ettim, bir 

türlü halledemedim. Sen acaba 

bilecek misin? 

- Nedir? Söyle bakalım?. 

- Beyinsiz bir eıek acaba ne 

kadar yaşar? - Durun, bırakın da keşi edeyim, 
Kız mı, yoksa oğlan mı? - Bekle görürsün! .• 

- Doktor, bu mahpu.'f cl'lcnmek i · 
çiu lıapislıancdcu ka<;mış. 

- El'lcnmek için mi? Mii§alıede 
altına almak lazım! 

Hesab 
Lokantada garsonu çağırdı: 

- Hesall ... 
- Bir çorba .. Bir biftek, bezel-

ye. 80 kuruş, şarab yok değil mi? 

90 .. Peynir ve kahve flP. almadı -

nız.. 110. 

yordu? - Affedcrslnfz. Eı.fn ya&anmıyım. 
- Yok canım, o otomobil kullan -

ma8ını bilmez kl .. Ben 'kullanıyordum. 
- Knııbolan kocanrz bu lıat'alide o

lacak. Şu çocuğun rengine bakınız! 
- Şu (Jcrıci .Qörüyor musun:> işte o, 

lstanbulun en iyi giyinen gencidir l 
l·:apınrn arkasımla merdiven var sa -
nıyordum! 

- Kabinemin numarası kartı1 

- Ne oluyor? 

- Yüzme muallimi denize dilfJ 
de ... 

1 

[!] 1 

- Bil bakalım, sana ne gctirdinı1 

~a~aırDoK 
Postahaneye giderek sordu: 

- Altı kuruşluk pul var mı:'· 

- Var efendim, kaç tane isti 

yoraunuz? 

- Kaçtan vereceksiniz? o,ı; 

göre •..• 

ikiz çocuğun pratik düşünceli "" 

nesi 

Dalgıç, banyo uapıyor. 

, 
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HABER - llşam Postam 

Voksulluktan Olen. kralm oğlu 
1
• 

Bir kadın ·yüzünden çocukıar için: 
iyilik yapayını derken ·ı 

kral· oluyor 
600 yll hüküm süren Habsburg

larm meraklı tarihi 
Viyana pze· 

telerinde oku 
duğumuza gö 
re Şönburn sa 
rayının on be 
yıldır devam e 

degelen ıssızJı 
ğı artık gitmi~ 
şimdi burada 
ses ve iş gürü 1 

tüleri işitilmeğf' 
başlamış: bah 
Ç e d e ameleie 
tarhları düzelt 
ineğe, o t l a r 

kırpmağa ko 
yulmuşlardır . ..... 

Bütün bu gü 
rültü niçin? A - Arşidük Otto ile nişanlısı Prenses Mariya 

. caba geriye ~e -
lecek olan ev sahibine hazırlık mr 

yapılıyor? 
Bugün bir Belçika Üniversite -

sinde talebe olan. bütün Habs -
burglarm varisi Otto'nun bu ülke
yi ve belki de daha ötelerini buy
ru~., alıma alınası ihtimalleri gün 
geçtikp Jcuvvetleşiyor. 

Otto'nun dedeleri tam altı asır, 
İsviçre sınırlarından eski Osmanlı 
imparatorluğu !!.tnırlarma , Alp 
dağlarından Karpatlara kadar, 
birçok krallık, arşidüklük, gran • 
dükahk, kontluk, Banatlık ve da
ha bi!mem kaç çeşit asılzadelikle
ri bayrakları altında toplamış bü-

yük b irer kı·aldı. 

Ar sularının Ren ırmağına dö
küldüğü yerde Habiçtsburg, daha 
doğrusu Habsburg adı verilen bir 
Şato vardır. Bu söz "Şahin yuva· 

sı,, demektir. 
Burası 1028 yılında Baron 

Guntram tarafından kurulmuş, a
damcağız da kendine Kont Hahs
burg adını takıv~rmişt1. Onun to
run~t:ırı akıllıca yaptıkları evlen -
ıneler ve ziraatle ::avaş yavaş AJ 
ınanya'nm en zengin asılzadeter: 
oldular. Ve git gide işi Jerlettiler. 
1273 yılında Rııdolf Habsburg Al· 
lnan İmparatorluğuna seçildi. 

:JF. :(. :(. 

ı282 yılında yukarı ve aşağı A
\r\ısturya ile Stirya Dilkahlda_rı 
ıniras olarak kendilerine geçtı. 
Zam~n bu topraklara Tirol. Vo • 
ralberg, Karintya, şimdi Yugos: 
lavyacla olan Karnkola ve şimdı 
ltalyaya bağh Gorizya toprakla -
rnn ilave etti. lsv1çreyi evlenmek
le kazandılar ve savaşta kaybetti -

ler. Fakat yavaş yavaş. adım a -
dun Holanda, Bı~rgondi ve f ran· 
sanın Doğu eyaletlerini ellerine 
geçirdil~r· Bohemya Krah Louis 
1526 yılında Türklerle yaptığı 
Muhaç muharebesin·'e ölünce, 
Macar asılzadeleri F erdinand 
Habsburg'u onun yerine kral seç· 

tiler. 
Sonra bir aile evlenmesi Habs-

burgları ispanyanın kral haneda
nına bağladı ve Habsburgların 
en büyüğü olan Beşinci Şarl 1515 
den 1556 yılına kadar bütiin Is -

ı>anyaya, Cenubi Amcrikaya, 
Belçikaya, Holandaya, ~lmanya
Ya, Avusturyaya, Macarıstana ve 
Şimali ltalyaya hakim oldu. . ,,. . 

Bu genit toprak parçaları her
hangi bir Hab&burg'un buyruk 

salmış oiduğu toprakların en bü
yüğü olmakla beraber, bu fevka
lade aile 1286 danberi Avusturya 
Arşidükleri, 1526 danberi Maca -
ristan ve Bohemya Kralları, 1273 
den 1806 yılma kadar Alman im
paratorları, 1516 tlan 1700 tarihi
ne dek ispanya Kralları, 1806 dan 
1918 yılına kadar da Avusturya 
ve Macaristan imparatorları ol -
muşlardır. 

Ve Habsburg kanı hala Fran -
sa, ispanya ve diğer birçok Av • 
rupa kral f amilyalarmın damarla
rında aktığı gibi Habsburglarm 
keskin yüz çizgileri ve bilhassa 
kaim olan üst dudakları 700 yıl -
danl:>eri olduğu gibi hala bütün 

cihanda meşhurdur. 
Birçok yıldan wnra talih yeni

den Habsburglara güler gibi olu -
yor. Bu aile kadar güç vakitler ge
cirmiş başka bir hanedan yok gİ· 

bidir. 

Büyük talihsizliklerine doğru 
bu Şönbrun 3arayından yo!a çık· 
mış prens · ve prenseshri düşünün. 
O kadar onurlu ve. ayni derecede 
soluk benizli Mari Antuvanet, 
giyotinde nihayet bulan yolculu -
ğuna buradan başlamıştı. Oııun 
yeğeni Mari Luiz de sarayın bah
çesinde kocaman ağaçların ahına 
oturarak hiç görmemiş olduğu 
Napolyon Bonapartla evlendirile
ceği için uzun uzadıya ağlamış; 
altı yıl sonra ise gene ayni ağaç
ların altına çökerek, bu sefer de 
Napolyondan kendisini ayırdık
ları için acı gözyaşları dökmüştü. 

Napolyonla Mari Luiz'in oğlu 
çok yakışıklı, çok güzel, fakat çok 
uçuk benizli Dük dö Rayhştad, ya• 
hut Napplyonun çağırdığı gibi 
"Roına Kralı", Avrupadan daha 
geniş bir imparatorluğu buyruğu 
altına alrnağa namzetti. 

Habsburglarla Bonapartlarm 
biribirine karışan kanları Alman· 
larla F ansızları birleştirecek, her 
ikisi de ünlü bu iki ailenin çocuğu 
Avrupayı pençesine geçirecekti. 
Ancak bu delikanlının yirmi altı 
yaşındaki Şönbrun sarayında ve. 
remden ölmesi roukaddermiş. 

:(- .y. ~ 

Otto'nun büyük amcası ve Av • 
rupanın en yaşlı hükümdarı olan, 
Milan'dan Venediğe, ltalyadan 
Lehistana, lsviçreden Türkiyey 
kadar çok geniş bir imparatorlu • 
ğu uzun yıllar buyruğu altında tu• 

tan Fransuva Jozef kadar talihsiz 

bir adam varmıydı? / şu 1864 de imparatorluk k 

G
.. 1 ·ht' 1 t yapma uze ve ı ırası mparatori - icin Meksikaya gı'd A . . . ~ .en vusturya 

çesı Ehzabet hır İtalyan gölünün Prensini de unutm ı B ıya ım. u a. 

kıyılarında mutaassıp bir katil ta· dam 1867 yılında bir b h 

f d 
··1d" ·· ı .. sa a tanye· 

ra m an o uru muştü. ri ag"' arırken K t d k . uvera o a urşuna 

lmpar~torıçe ona 1858 yılında dizildi. 
Prens Rudolf'u veliaht olarak do -
ğurdu. Otuz yıl sonra bu prensi, 
metresi Kontes Vetzerer'le birlik • 
te Mayerling köşkünde vurulmuş 
buldular. Bu ölümün hakiki hika -
yesi hala anlaşılamamıştır. 

Habsburg tahtı bunun üzE-rine 
yeni Arşidük Fransis F erdinanda 
geçti. Bu adam belki de Habsburg 
İmparatorluğunu kurtarabilirdi. 

~· ~ ~ 

Arşidük F erdinand, imparator
luğun devam edebilmesi için, bu • 
nun ayrı ayrı ve özgür (serbest) 
bir Uluslar Federasyonu olması 
gerekliğini anlamış bir adamdı 
Ancak böyle bir görüş Sırbistam~ 
hiç de hoşuna gitmedi. Çünkü A· 
vusturya buyruğu altındaki Islav 
topraklarını kendine almak isti -

yordu. 
Ve 1914 Haziranının bir günün

de Prençip adlı bir Sırp genci onu 
Serajovo sokaklarında öldürdü. 

işte bu tabanca kurşunu yüzün• 
den bütün dünya ateş ve kana bu· 
landı, milyonlarca kişi kurban ol· 

du. • • • 
Fransuva Jozef'in dik sakallı 

kardeşi Ferdinand Makaimilian'ı, 

* •• 
. Venedikte Mizzi Ştrubl adlı 

hır genç satıcı kıza gönlünü kap • 
tıran Arşidük Johann da var. Bu 
adam sevgilisine kendini Johann 
Ort adı ile tanıtmış, kız onun kim 
o_1duğunu uzun zaman bilememiş· 
tı. 

Bir sabah onu kral muhafızı kı· 
lalarının başında Arşidük Jo _ 
hann Salvador olarak görünce 
kızcağız işi anladı. Fakat sevgileri 
hu yüzden hiç eksilmedi. 

Yaşlı imparatorun çok şiddetli 
protestolarına rağmen bunlar ev· 
lendiler. Johann bütün hukukun
dan vazgeçerek sevgilisini aldığı 
gibi Cenubi Amerikada Valpare
zoya doğru yola çıktı. Fakat hin • 
dikleri yelkenli engin denizlerde 
hiçbir iz bırakmamak şartile bat· 
h. 

1894 yılından 1915 yılına kadar 
tam altmış altı yıl hüküm süren 
ve 700 yıllık imparatorlug"' un 

.. km • d un ço esın en üç. yıl önıee g·· .. 
"d ih . oçup 

gı en tıyar F ransuva Joz f h 
d 

e , ~ 
yatın a ne f adalar görım .. b" 
d d 

uş ıra· 

am ır. 

Kendinden sonra da zavaUı, za· 

llinmada 
ağırmıs/.. .. 

yıf ve henüz vakit varken banş 
y~pmağa bütün gücü ile çalışmış 
hır Habsburg daha vardı. 

De_ d • O "A uu a aın ıçın natol F rans''. 
ın kullandığı cümleyi. biz de tek· 
rar edelimc 

"Bütün Avrupa hükümdarları 
içinde gerçekten namuslu bir a • 
damdı. ·Biz ona kulak asmak iste· 
medik!,,. 

Şarl 1915 de yirmi altı yaşın • 
da iken Avusturya imparatoru ol· 
du. 1918 de de artık Avusturya 
imparatorluğu kalmamıştı. 

1922 yılında Madera Adasında 
sürgün olarak öldü. Bu ölümün 
zatürreeden olduğunu söyledile • 
belki de açlıktan göçüp gitmişt:: 

Avusturya imparatorluğunu 
Yugoslavlar, İtalyanlar Ç ki 
M ı ' e er, 

ı acar ar, Romanyalılar ve Lehli-
er kendi aralarında I 
d ·ı pay aşıver • 

ı er. 

Viyananın sosyalist h "k... . 
d .. t"kt u umetı 
uş u en so A H b b nra vusturyalılar 
a s urglara mal ve mu·· lkl . . · . erını 

gerı verdıler. Ott · · b b . b" k o ıçın a ası gı-
k l f 0 sulluktan ölmek ihtimalleri 
t ahmamıştır. Şimdi de gene eski 
a lma do··nm · .. ı · esı soy enıyor. 

Genç Aı-"idu"k b "'t·· b ı ~ u un un arı 
çok. zeki ve yorulmak bilmez an • 
~esı Kraliçe Zita'ya borçludur. E· 
ger bh- ·· - .ı.. • gun t~tn ç1ke.~ak oluna, 
b~nu annesinin sayesinde elde el• 
mıt olacaktır, 

A. E. 



10 

BAYANLAH 
Artık yorulmak . 

tan ve üzülmekten 
kurtuldunuz. 

Olanca emeğini -
ze rağmen arzu et
tiğiniz gibi temiz 
,.e beyaz lıir ça -
maşır elde etrneğc 
muvaffak ola -
mazsınız. 

Halbuki çama -
şırı kendi kendine 
yıkaynn ve her 
kuma~ parlak be 
yaz lığ• vt!reJf: 

TURStL 

. . .. . . ~ . ' 

. .... .. 

HABER- ~lişam Po9tan 

p 

HURMA sabunu 

18 TEMMUZ - 1935 

', 
TUllAN\ 
TUVALET VAGI 
T U R A N Tuvalet yağının 

Cilt üzerindeki başlıca tesirleri: 
TURAN Tuvalet Yağı: Güneı 

yanmalarına karşı muhafaza ettiği 
gibi cildinizi esmerletir. 

kullandığınız tnk. 
dirde hem zah • 
metten kurtula • 
cak, hem de istedi
ğiniz gibi temiz vr 
beyaz çamaşır el . 
de etmiş olacak . 
sınız. 

Herfey iCjln kullanılan sabun TURAN Tuvalet Yağı: 
TURAN, HURidA adını verdiği yeni sabunu say- Cildi yumu'3k n nermin kılar. 

Şu -halde, ~iz is
tirahat ediniz ve 
çamaşırınızı : 

gı değer mü,terilerine takdim eyler. Bu sabundan be- T U R A N Tuvalet Y ağl: ı 
her kutuda 24 veya 12 adet bulunur. Traştan mütevelJit yanmaları iza • 

Her şeyi yıkamak için kullam labilecek olan bu le eder. 
sabun, gerek e§siz kalitesi ve gerekse idareli olması sa- TURAN Tuvalet Yağı: 
yesinde herkesin büyük teveccühünü kazanacaktır. Masaj için elzem Ye makyaji temiz. 

lemek için emsalsizdir. 
TURSIL'le 

yıkntınız. Netice -
;inden hayl'cttc 1\:1 
lacaksmız. 

HURMA sabunu, hem soğuk, ve hem de sıcak su· 
TURA N Tuvalet Yağı: 

da bol köpük hasıl eder. Saf zeytinyağı esası üzerine hazır. 
HURMA sabunu, her evde bu lunmahdu. Fiyatı: lanmıştır. 

içinde 24 Hurma sabunu bulu nan kutular yalnız TURAN Tuvalet Yağı: , 
7 klıru,tur. Ve i inde 12 Hurma abunu bulunan lUı- .,.. ildin itinası kin en ilcssir ted. 

rerkibind~ tu~ar yalnız :ııo kuruştur· .. ' · birdir. • ~ 

madığı gibi çama. 
tırmız için knt'iy 
yen tehlike teşkil 
etmez. 

HURMA sabununu bakkalınız dan arayınız. Kutu- T 'lJ R AN Tuvalet Yağı: 
nun üstündeki MA VI KUŞAK anı balajın hakiki oldu- Bir defa tecrübe ediniz. Her vakit 
ğunu isbat eder. kullanacaksınız. 

HURMA sabunu TURAN mamulatmdandır. Her yerde satılır. 

• • • • .. 1 ., • ' • 1 l \' . • . . ~ ~ '· ,'.'(;·~· . 
.' . ; " ~ • • 1 : "'.\,. ' • 1 . ·, ,:.·· :.\~ ,: .. 9~l;ı.... . .. 

· · • • · ' · . ~ ı , . t · , " · .,...,. ~U'r ,. · · · . 
• • .._ • .. ••• • • 1ı ., l • .~.Q ,.,.,,,. 

RADYO 
'" Programı 

l S 'l' A N n U I. 

18,SO: 1.1".ıızmc dcrıılerl (llııyıın Aznde Tar. 
can. 18,60: Alm:ı.nca dc.nı, 19,10: Dans mu. 
elklsl \'e hafif muıılkt (plflk). 20: Turan <'nz. 
%0,80: Stüdyo orl• tra ı. 21: Radyo caz. n 
tan:o orkestmları ve A\'nl. TUrkı;e söıJU <'
ecrlıır. 21,20: Son tınbcrlcr - Borsalar. 21,40: 
Malistro Ooldenber~ ldareıılndo koro heye. 
ti. 2.!,10: \'lyolonııcl \'e plynno (Profeslir 
Muhittin Sııdık '-e Ferdi Ştatsc.r). Sonat: 
JU~ard Stı'au". 

BtlKREŞ 
18 - lö: l'IAlt \'C duyumlnr. 18: Slblcıca_ 

nu orltest.nısı. 10: Duyumlar. 10,16: Konse
rin sUrcğl. 20: Sözlrr. 20,20: Senfonik dans 
pl!il lnrı. 20,:SO: Sözler. 21,15: Gounod'un 

Satıhk hane 
Çapada Çukurboıtan Meyda -

nında 4 No. altı oda, vaai bahçeli 
F ındıkzadc tramvay iıtasyonuna 
iki dcıkika mesafede bir ev ehven 
fiatla zatıhl~tır. 

Lise ve Orta Okullar 
ikmal talebelerine 

HUSUSi RlY AZlYE 
DERSLERi 

Üniversiteli Riyaziyeci bir talebe 
veriyor 

(Fatih: Zeyrek caddesi No. 6 - 1. 

''FAU T,. operası plAkları. - Yabancı dil. Tesviyeci aranıyor 
lerle duyumlar. 

v A R Ş o \' A Fabrikalarda çahtmıt iş bilir 
20,30: J>IAk. 20,aO: Aktunllt.C'. 21,10: Lem_ b' 

berg'den röle: BUyUk ,.11rycte - aıııa ı. ır kaynakçı ve tesviyeci aranı -
21,41': Duyumlar. 22: 15enfonlk orkestra kon. yor. 
seri. 22,80: Stüdyo piyesi. 28,10: KUçlik rad. 
yo orke!ltraııL Taliplerin Süreyya Pata f abri-

B u DA P E ş T E kasına müracaatları. 

,.- R O R ~ H : 11-1 · l~J~ ~ 
Hlzalnrında yıldız l:ııırctll olnnlar, Uı.e • 1 

rlndo munmr.lo görC'nlerdlr. Hakamlar sa. 1 
12 kapanıı satış fiyatlarıdır. 

1 
Nukut 1 

• Loodrı fı22. • Viyana ~3. ~o 

• !\'eyvor~ 12/i. - • Mııirld !6 -
• rarıs 169. - * Rcrlfn 41, -· 
• ~Ifltoo 201, - • \'ar~ova ~4. !O 
* Rriltıeı 82. - • Hodıpesıe iS, -

* Atlu 24. - • Bülı:reş ıs.-· 

• Cencvrr 8!1) • - • Belgrad :4, -
• So!ya !/i, - * Yokohama 3'l, -

• Amsıcrdıll' s~. - * Altıo 93;, -

• Prag 10?, - + Mecidiye 5!!, 

• Stokho1m :ıı, -. • fünknoı !'30 - 1 

Çekler 1 

,1 * Loodra :ı. ı ı.~ ' 6n - * Stokhlr1' 

1 • f\ev)ork 0.79i ... * Viyan• 4.'1.0' 

• ra·ıs 12.1>3 • ~ladrld :ı.1'070 

• l\1114no 9.6~ııo • Rtrllo 1,97i!t 

• P.rlikse -4.72- • \1arşova 4,YO' 

• Atlnı. ,3,l\47~ • Ru·Japcstc 4,4163 

• Cenevre 7.4.~06 • r.ntres 78,69 

• Sofya 63,-435 • flelıırad :t4fı07.!I 

• Amsterdam 1.167~ t> Yokohamı 9'.7!R9 

• Puıı 10,06- • l\1oskova 1093.!~ 

10,:S:S: Opera orkeııtrıısı. 21,15: Dı' 11lyll5Bo ----------------

2l,SO: Şen yayım. 23.SO: Duyumlar. 28,5-0: 6 ıncı hukuk mahkemesinden: iş Hanim• 9.S•> - Tram~·ay ~9. - 1 
Çingene müziği. 2-l,15: Aylık duyumlar. 1,05: Nebahat tarnfından kocası Aksa ı ı Anadolu ~!!.6' ... Çtmenıo as lll. to ' 

ES H A M 
' 

Son duyumlar. 
Horhor caddesi d 130 ı · Reji 2 Gt) (foyon De?. -.·· 1 ::\1 1) N ı 11 ray n e sayı ı ev. 

v • 1 1,
1 Slr. Hayrlvt ıs. - {ıırk ile!. -.-

21,10: "lgnn,, adlı ıık~ ... 22,30 •• ırT-•k mu. de oturan J.. anı a eyhine a,.ılan bo - ı 
8 <~ - • ...., :r •:\1er1'ezR:ınh~t SS.- alya , 

zlğl. 28: Duyumlar. 2ıtSO: Program arasr. şanına davasında müddealeyhin ika. 1 u. ~ıgorı» -,oo ~ark m. ecza -.-
24: Yeni mllztk. 24,80: Dııııs. metgiiht meçhul olduğundan hukuk nomonıı P,40 Telefon -.-

K A H ı ıt E (:Uısır) - Sabah 6.SO: Bl". usulü muhakemeleri kanunun 141 inci -istikrazlar - tahvmer-j 
deni terbiye, 6,46: Kur'ıın: Muhammet Sis. 1 

'7,15: Son. ıo l\Jullkı: tb.rahlm Osman, lO.SO maddesi gereğine arzühalin 15 gün * 1933Tilr1.ı Bor. ~7.81!> Elektrik -. -
Kema.n: Fazıl Şııva, takslınler, tllr. 10,40 müddetle ilanen tebliğine karar ·veril- :• . . il :6,15 framvu 3!.70 ı 
Musiki: Mehmet Hnsıın orkestrası. ll,lO: miş olduğundan bir nüshası mahke. * . - ili J6.70 Rıhum lı.00 
llOo. me divanhanesine asılan da\·a arzij • lstlkrtzıOablll 1 94,00 Anadolu ' 44 8~ 

• [rgaol istikrazı 9!i. - Aoadolo il 44,ı:ıs 
l4 PIAk neerlyntı: ('Cmmu GWsUm, Meh. haline ilan tarihinden itiharen l:i gün 
t Sadık ""Akı u > ıc o 1928 A :\1 ıo, Anadolu nı sı,rn me • O<; ne aııan • , .. o: Blrlııcl tı. irinde cevap verilmesi lüzumu tebliğ A 

earct bWtc.nl. 14,85 1100, :r Sıvu·Frz.orum 95··. • \1Umessll 4~ fO 
~·erine ilan o 1 un ur. --;;o;;;;;;-.--. ...... ;;;;;;;;;;;;Z:=;;:A;;:Y~l------------. 

18,80 • 19 Kur'an (Taha Heşnl). 10,80: 

~ lııaberlerL ıt.M: 1Jdncı ttcareı bWte. ======================= Revancıkköy cami müezzinliğinden 
• • • -..: ftlk .eptyatı (Vmmü onı • dlllhamıt Zeki tarafından). 21,45: Flnt pi. almakta olduğum maasa ait cüzdan 
tlbn. !elime mcad, Sc'it Dervf,, Hüsnlve). ''allO ile ben bA llr 2"• •ıu•lkl 22 ıs:s· -

• M " " " 
1 .r, ş • ~· •• " · ' · \'e mührümü zayi ettim. Yenisini ala-19 • .o0:S: lllllkJ, Semnt Şah Araban. 20,45: Konferamı: Mısır ırnıcr.:ırnler dPvlrtl (Bay 

Flttt piyano De beraber. :n: Mmılkl (AbdUI. 1brahlm OelAI). 2s,ıo: HU.llld (kaalde). u: cafımdan eskisinin hükmü yoktur. 
~ Seyit taratmdan). 21,80: Muslkl (Ab_ Son. Revencikköy müezzini llyas 

• 

TLJ Q KiVE 

l 1 Rll~T 
BANKA5l 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-J;ObR. 

.. 



~ 18 TEMMUZ - 1935 ' 

Coeuk haftası 
Hediye kazananl'!rın 
adlarını yazıyoruz 

rnek Malike 110 _ Kuleli askeri lise-
/ki lın.fta önceki bilmecemiz "ÇAN· si 

930 
GüsgÖr, 11 _ Edirne K. 62 To-

l<...ıy A,, idi. Doğru bulanlar ara - dondı 112 _ Cağaloğlu 14 Mustafa, 
rtırıda kur'a rekiler;k Salkımsöğütte ' F.kr t 114 'N ~ 113 _ Erkek lisesi. 510 1 e • 
~ adide Cemal Taner 1 inci, .Bey~ğ • Kıııltoprak 263 Nü,·eyde, 115 - Is •. Er 
lln.rla Uamalba.<ıında 17 Ser!as Nışas- kek L. 541 Kemal, 116 _ Gelenbevı or 
tncı!Jan 2 inci lı~diyemizi kazanmış -
lrırclır. tainektcp. 932 Asrm. 

118 - Gaziantep Lisesi 400 Hik-
İI\l.jER PAKET NANE ŞEl{ERl t 119 _Aksaray 1Sabahattin,120 

... TLAR me ' ...... . l''l I~AZA:\ A.~ : _ NıŞ3ntaşr Işık L. 259 J..,acı, .. .-:-

3 - -14 iinci.i nıc!c. 490 Ffüret, 4 - Be- Beyoğlu 12 l\Ianol, 122 - Karakoy 
şik~a~ 4:3 Ali, 5 _ Gülh:.ınt> H. Lemi, 6 p • .ahmi Alkan, 123 - ts. 154 ~hm~t Oy 
- L:ln~~ıda Karakol cad. :J2 Prodro - lü, l~-1 _ füz orta mel\. 878 Şehrıban, 
llıor:, 7 _ Haliç idman K. Hüsnü, S - 12;; _ Kadıl~öy .33 Müfit, 126 - Ma;-
41 iiıtc:i mek. 14' Kenan, 9 - Bakık- ka S61 Adnaıı, 127 - Tepebaşı 1-0 
kör ıso .NcjUı, ıo _ Ayanc1k Ji::undu- Fehmi, 128 _ Deyoğlu ı.ı Asüman, 12~ 
tacı ~cvl,ct, 11 _ füır~:dcaiz Gümrük- Eyüp 17 Bahire, 130 - Alımet B. Zekı 
tc Ceı~llllt!ttin, 12 _ Ifadirgacla No. ~ p, ı:n _Erkek L. :;.ı Sabri, 13:1- Mah 
llh·ıa, 41 _ ne~fütas 33 Fiiruzan, l" ınutpa::a 12 Nazif, l:H - Erenköy 19.t 
- l\raa:\rnrük ':;o Y;Jrnaz, 16 - Sut- Nevzat, ı3:; _ Paşabah~e 63 Turan, 
!<>:ıahmct 4.; ;\lm!lla, 17 - Edirne 1\:. 136 _ Oııtaköy 17 Hayriye, 137 - Bo
Oznemir, ıs - Fatih re 10 \'icihe, 19 gaziçi 110 Eliz:ıhet, 138 - Üsküdar 63 
....... Suıtanahmet 19 Şadiye, 20 - ı:; in- Cavit, 1:3!) - 5~ inci mek. 118 Tarık, 
Cİ r.1 ~·- 4'") l\faide ·)ı - orta J{. 11 uo - 1 inci ,mek. 168 Mehmet, 141 -
F'e~·id~: 2~·· - .Edi;.n;kapı cami sok. Ortamek.109 °Erkmen,l·i2 - Gedik P. 
ltalime, 23 - Paıo:ab:ıhı~e ~l İhsan, 24 

26 A. ııo l(urokapr, 14:~ - Beyoğlu 5 
....... l\ız muallim ~ek. :u;; Malike. 2;; - Lc·.;1,1, 144 _Is. K. L. 368 Fahriye, 145 

llt" 6 .:! ·· ı ·mani .. ·e .,a :lô Ziya Sertel, 2 - uU C) ". -~ - Eyiip 113 Münir, 146 - Zincirli 
6 E. Gtllı;e.;, 27 - 2 inci me1<..,:l:i ~~-u • kuyu 9 lliisniye, U7 - Samatya 2 Tu
snrr.c~d;n, ::!S - 20 inci mek, l..,J Gun -
er, 2

9 
_Is. 

4
::: bci mel;. :136 Nejat, 30 ran, lt8 - Beşiktaş 18 Nuri, 149 - U

zuncarsr, 9 E. Gülgcç, 1:30 - Kız mu -
- S:rl•:!ci 1 Fazıl Çerrik, ~ • 1 316 l\1 l~l t 1~1 K I ı· a!lim mc i. ·"" e a ta , a - u e ı 

KlTAP KAZA';~A:\LAR: L. 887 Sabah, 152 - Fatih 105 Şükrü 
<ll _ 2S ir.d meli. 228 :Miizeyyen, ~2 153 - Rumeli Hayat L. 2 1\1. lnme, 154 

- Edir:ıek:ıpr ismet, 33 - Cümhurı- - Gazi Osman paşa, 81 Rıza, 15:> -
~·et or~amel•. 274 Lütfiye, 3-1- Vefa C. Fatih ıı Cemal, 156 - Heybeliada 
32 No. Göksel, 3."i - Is. K. L. 1074 Sa- Affan, 157 - 20 inci mek. Karniye, 
lıiha, 36 _ cumhuriyet orta mek. 138 _Şehremini 162Gönül,159- Göz 
~llriy<', 37 - Gcy!wz ilk mek. \ 'eli, 38 tepe Muazzez, 160 - Süleymaniye 13 
..... Fe.:;diy :l Hulfısi, 39 - Beykoz 104 Ayhan, 161 _Üsküdar12 Bedrynnisa, 
~ehire, 40 - Fatih 11 Cemal, 41 - 162 _ Gülhane 52 Kazım, 163 - Sul -
lla;;l:ırimşı 66 Ayten, 42 - füz L. 1413 tana hm et 19 Bidar, 16-t _ Zafer S. 12 
~:ı.r"al · , 43 - AI-saray 27 Sami Öz- Eroine, 16;; _ Haydarpnşa L. 102;; Ay-

eıt, 44 _ ıı inci me!i. 317 Bülent, . .ı:; dm, 166 _ Csküdar P. J,. 668 Orhan, 
- l'opJıapı 1;; Siizan, 46 - Beyoğlu 4l 167 _ Erkek L. 13:> Hüsnü. 168 - Be
~;Yfettfo, 47 - 12 inci ınelc. 213 Nejat, yoğlu 21Zuha,169 - ıı ipci mek. 261 

4 
- Pangaltı Ergenekon 10 Mehmet. Raif, 170_Beşiktaş11Müyesser,171 

~ - Ka~ımpaşa, 9 Merkado~ 50 -: _ Beyoğlu ıo Nadiye, 172 - B. O. 3 
C~mkapı Dişçi Mehmet Sadı, 51 - mek. Muzaffer, 173 - Heybeliada Sup 
l:> Utnhuriyet orta mck. Semahat, 52 - hi 174 _Fatih 10 Galip, 175 - Beşik
l arüşşafaka L. 231 F. Un, 53 - Fatih t;., 18 Fikriye, 176 - 5 inci mek. 86 

5~ Melahat, ;;.ı - Pnşabahçe Zühal, P;kyük, 177 _ Şişli 19 Orhan, 187 -: 
\> - ls. Fntih Hüsamettin, .36 - Mah Unka!Janı 89 Şemsi, 179 - Is. Sanayı 
i~Paşa 16 Feyyaz, 57 - Paşabahçe mek. ·1 Adnan, lSO _ Çemberlitaş S 
F :tsib Al;ın, :-.s - ::!-t üncü ınek. 130 S. Batur, 181 _ Danıtpaşa ortamek. 

b~ ~?~anc..ı., :>9 - Çemb~rl~taş Batır- 117 Safa, 182 - Bakırköy, 45 Osman, 
) • 60 - Be~iktaş 18 Fıkrıye, 

183 
_ Vefa L. 272 ;Necmettin, 184 -

DEFTER KAZANANLAR Usküdar 40 Mustafa, 18:5 - Kuzgun-
61 M 1 • h t 6'> cuk 81 Abidin, 1S6 - ts. Erkek L .• 308 

- lii ir.ci mek 4 den e a a • .. h E:vüp 3;; Zeynep, 63- Samatya 5 Ci Nusret, 187 - Erkek L. 118 Seyfı, 188 

ı:t.' ~ - Pangaltr 38 Mithat, 6~ - - Yerebatan 43Sabahat,189- eskü. 
ıncı mek. 793 Belkıs, 66 - Et' e - dar, 12 Bedrinisa, 190 - 44 üncü mek. 

tltez 14 l\I. J{ut,67- Tepebaşı 25 Ad - 350 Necati, 191 - Küçük Mustafa P. 
~;ıı Gide!, 68 _ Osr.ıanbey 72 Malike, Şemsi, 192 _ 40 rncı mek. 43;) Fikret, 
.... - Fener c. Suna Cetin, 70 - Fe - 193 _ 29 uncu mek. 508 Sedat, 194 -
~ık'• ~ oy 3 Tan SC'her, Vefa L. 49 Ali, 195 - Kadıköy _ort~ -

KART KAZA:NANLAR: mek. Bedia, 196 - Balıkpazar 6<> Akıf, 
7 197 ~Ortak. 36 Anayit, 198 - 1 ci 
ı _ Pangaltı 3 Aysel,72 - 20inci rnek. Santi, 199 _ 43 üncü mek. Varol, 

~~k. 236 Faruk, 73 - Kıztltoprak. 23 
200 

_ Edirne K. 11 lbrahim. 
b lltuzan, 74 - Pangaltı L. 412 Nu -
..,,aı-, 7i) _ Marka 17 Zehra, 76 - Is. Hediyelerimiz her haft~ cumartesi 

t
«:.tkek L. 3!)6 ı\ı. Bürhan, 77 - Vefa günleri matbaamızda dagıtıhr. 

')7 tı ... 2 Necmi,78 -Kasımpaşa 64 Şeref ------------.....:...-
'r Ut, 79 - Üsküdar 63 Cavide, 80 -
t~ksirn Sabiha, 81 - Is. Erkek L. alO 

tkret, 82 _ Beyoğlu 32 Nermin, 83 
) 5 inci mek. 126 TeYfik, S4 - Beyoğ 

ı.ı 17 F. ünaJ, S:i - Gazi Osman 
l>aşa rnek. Behiç, 86 - Süleymaniye 
~Nesrin, S7 - Gedikpaşa 9 Antula, 
k~· - Radrköy 2 Yaşar, 89 - Boyacı
?ı 0~-. 46 Anna, 90 - J,aleli Etem kız~ 

9!efha.ı-et, 91 _ 4:1 inci mek. 162 Necatı 
.. - Feresteci 1 Todori, 93 - Poy -

l'az S. 19 Selma 9.ı _ Beyoğlu 1 To
<lori, 9;; _ Pan~altı L 412 Nubar, 

~6 - Kızrltoprak Tabia Baysal, 97 -
eJ>ebası 25 Jale Gidel, 98 - 15 inci 

~ek. 2si Emel, 99- 0smanbey Süzan, 
00 - Maçka 36 Orhan, 101 - Sul -
tnahnı.et, 34 Adalet, 102 - Is. Erkek 

M i:d ( ' a D rili r ı :·~. ~·- ··: '. 
: · Midt ek~il[klQri ':, . 

. Mide yarimahn 
hazımsızlıkdan· iUri gelen 

y örek çar,~ıp)ı la d .: 
suooL 

' ~ ' . ' ·. . ... 
' aımakla . 

be.men " geçer_ ·. 
- aıııJJUI __;.;,....;.. ;<(. ,- , . 
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Yunan Kralı 
. 

Kostantlnin 

Aşk M~k.tn:JJfP)0c§l1ro 
Türkçeye çeviren: A. E. No. 1 

~ir kıamı Anadolu •avCl§ı •ırasında yazılmış olan bu mektu l • c1· 
k_.ı • 1· kal b" k . P a §ım ıye 

,. ""ar gız ı mı§ ırço tarihi. hakikatler.i de aydınlatan vetrikalardır· 

Kons~antinle sevqilisi ntısıl tanıştı? 
Bu tefrikamızla size hayali ve 1 kesin gözleri önüne serilmiyecek

uydurma bir sergüzett anlatacak miş gibi davranmıştır. 
değiliz. Okuyacağınız mektuplar Başbakanı Venizelostan, Bul • 
şimdiye kadar basılmamı§, tarihi (?.rlardan, Avrupa hükumetlerin • 
değeri büyük, bir takım vesikalar dl~D, kendisini tahtından atmıt o· 
olduğu gibi romantik mahiyetleri lan .aavaş ıtJÜttefiklerinden tam 
dolayısile de uyandıracakları ala· bir ~rbestlikle bahsetmektedir. 
ka ve merak büsbütün artmakta • İşte bunun içindir ki bu mek -
dır. tupların tarihe büyük yal'dnnı do· 

Yunanistanda krallığın tekrar 
geriye getirilmesinden bahsedil • 
diği bugünlerde, Kral Kostantinin 
bu mektupları gerçek büyük bir 
alaka uyandırır. 

Kralın ölümünden on iki yıl 
geçtikten sonra Prenses Paola 
d'Ostheim, kendisine yazılmıt 
olan bu mektupları meydana koy• 
makla, hakiki ahlak ve hissiyatı 

ekseriya tanınmamı§ ve yanlış an· 
}aşılmış bir adamın hatırasına 

hizmet ettiğini söylemektedir. 

Kendisine karşı derin saygı 
göstermiş ve onu aile faziletinin 
en mükemmel bir örneği saymış 
olan eski tebaaları, Kostantinin, 

Alman kral hanedanından bir 
prensle evli bulunan ltalyan asil • 
zadeler sosyetesinden yüksek bir 
madamla tam on yıl gizli müna -
sebetler devam ettirdiğini oku
yunca be1ki de §afırıp kalacak • 
lardır. 

Şaşılacak diğer bir mesele de: 
Ne yaş, ne de hükümdarlık endi • 
şelerinin Kral Kostantinde bu aşk 
ihtiraslarının alevlerini söndür • 
menıiş olmasıdır. 

Kostantin bu sevgiye tutulduğu 
zaman kırkmı çoktan geçmişti •• 
Kaleminden çıkan ateşli serzeniş· 
ler ve inlemelerin, derece derece 

kunacaktır. 
Bu mektupların hepsini bas

mak iki kGCaman cildi doldura • 
cağından, hem de bir çoğu öyle 
herkesin ala.kasım uyandıracak 

mahiyette olmadığından biz bil • 
hassa en heyect\nh devrelerde ya· 
zdmış olanlarını seçtik. 

Prenses d'Ostheim bu kral mek
tuplarının bll§ında, oldukça uzun 
tafsilat vermiş, şimdi Fransızca 

"Journal,, gaeztesi tarafından 
tefrika suretiyle basılmakta olan 
hatıralarını :razmııtır. 

Prenses mukaddemesinde ken • 
di hakkında da epey bilgiler ver • 
mektedir. . 

Kendisinin görün~ünü, baba -
sı yüzbaşı Giovanine Babtista 
Lottero'nun 1200 yılında Floran· 
saya yerletmİf ~İr Alman aileain
den geldiğini öğreniyoruz. 

Annesi Emilia di Montarana da 
Paris bangerlerinden Baron Sar• 
şi'nin kızı imiş ..• 

Genova da doğan ve küçücük 
yaşında bir manastıra talebe ola .. 
rak verilen Paola Lottero daha 
çocukluğunda mistik ve romantik 
yaradılışta idi. Y azdıklarma şöy
le. bir göz atın: 
"Aşk benim için başka bir çok 

kimselerde olduğu gibi, bir zevk, 

biı;ır eğlence, bir vakit geçirme va· 
ım:sı değildi .• Aşk benim bütün 
ha,atnndı .. Eğer aşkla ilişiği ol -
mıyan bütün habra ve düşünce • 
lerino.i aklımdan silmek ist~sem 
geriy~ ne kalır? Boıluk; hiçlik ... ,, 

Ge:o~ken, uçuk benizli, kumral 
saçlı ve bakışlarında kibir ve gu • 
rur olnman kocaman badem göz • 

lü bir lnzdı.. Artist ruhlu idi • 
Musikiyi; resmi ve §İİrİ derinden 

derine s~erdi. Manastırdan çık • 
bğı zammı, düşes de Galliera'nın 
yeğeni olan bir ltal)'.'an Markisine 
nitanlannıl§tı. -

Nişanlıseyle birlikte ispanyayı ' 
gezdi •• Ge~ Markinin ailesi bu 
evlenmeye pek de taraftar değil • 

di. Nitan bir iki yıl daha süruli. 
lendikten sonra bozuldu. Bu esna
da kız bir hastalık geçirdi. Neka • 

hat devresini geçrimeli üzere 
Saint Morintz' e gitti .. Burada Al

man veliahtini, sonra Serjovada 
bir Sırplının kur§uniY,Ie ölen A· 
vusturya Ar§idükü François • 
Ferdinand'ı ve ni·hayet Alman mı 

İngiliz mi bir türlü belli olmıyan 
ince ve uzun, •antm ve yaluııklı 
bir delikanlıyı tamdı. 

Bu delikanlı Sakı tahtmm vari· 
si Grandük Emest de Sax Vei • 
mar • Eisenach'm oğlu Hermandı. 
Genç Alman, kızla evlenmek: is • 
tedi. 

Fakat baoasınm çok şiddetli 
mııhalef etiyle karıılaştı.. Nihayet 
Herman 1909 da, tahta olan bü • 
tün hukuk~ndan vaz geçti. Sade • 
ce Kont Ostheim adını takındı ve 
sevdiği kızla evlendi. 

1 

arttığını görüyoruz. 
Bir yerde de kalbinin sevgilisi • Düğün Londrada yapıldı: La • 

ne 0 her hafta muntazaman iki kin aile entrikaları ve binbir de • 
mektup,, yazdığından bahset • dekidou hu evliliğin uzun müddet 
mektedir. sürmesine engel oldu. Boşanma 

Hem bu mektuplar öyle kararını alan prenses, doğru A-
6avma iki üç satırlık yazı değil, merikaya gitti . 
çek uzun, gündelik yaşayışının en Amerikadan geriye gelince 
kÜçi.ik teferüatını anlatan, en giz- 1912 de Yunanistam gezdi. İşte 
li düsüncelerini söyleyen, hatta bütün hayatını altüst edecek 0 • 

devl;t esrarını bile yazan en aıa- lan hadise burada geldi, çattı. 
gv I yirmi.cer saytfalık birer name • K d r:r Kontes ristiyan e Lannoy 
dir. adlı bir Fransız dostunun ziya ~ 
Hem bunları ne vakit yazmış bi· fetinde o vakitler · henüz Sparta 

liyor musuDtılz? Başını kaşıyacak dükası olan Konstantine takdim 
kadar vakti olmadığı günlerde, olundu. Bakın kral hakkında ilk 
mesela iki Bal.kan savatında Yu- intibalarım nasıl anlatıyor: 
nan ordularına. baş kumandan • "I · k 
1 k d k 1 

rı yarı, umral, gerçekten 
ı e er en... h 
Hoşa gitmiyoi'11D1 korkusiyle şa ane görünüşlü, halası lngilte • 

öyle ezilip büzüld\1ğü zamanlar r~ kraliç~si Alek_sandranın gözle-

s d 1 b 
rıne benzıyen sevimlı· .. 1·· . 'dd" 

var ki... ev a an,'l.ış gençç ir goz u, cı ı 
mekteplinin saflık ve beceriksiz • olduğu zamanlar da bile dudakla• 

liklerini, orta çağ sarC\Y şairleri - Amerikada son zamanlarda de. rınd~n eksik olmıyan çapkın te • 
nin inceliklerini hep bu mektup • niz kostümleri 've mayolar için be- h~ssumlü bir adamdı. Aramızda 
larda göreceksiziniz. lecliyeler türlü türlü nizamlar çı- gun geçtikçe artan, hatta ölümüne 

Mabudesine karşı ond~~ daha karmışlardır. Vücudun örtülecek kadar kuvvetinden hiç bir şey 
bağlı daha ihtiraslı ve daha dik • kısımlan bu nizamlarcla gösteril- kaybetmeksizin sürüp giden sa • 
katli' bir sevgili az bulunur. Ona mektedir· Fakat kadınlar buna da mimi bir dostluk doğdu.,, 1 

karşı gizli bir şeyi olmadığnn,ian çare bulmakta ve nizamların çer- Prenses d' Ostheim· Ek _ L ·· 
·• 39 Burhan, ıo:~ _Vefa L. 272 Nec
i~ 10( - Pangalb 130 Mihricihan, 
<l~-> - Kadıköy 27 Neriman, 106 - E
l> ltne ır. 1 Dimitrl, 107 - Gaziosman 
aşa 385 İbrahim, 108 - Is. Ankara 

'ad, 50 Akif 09 _ apa Kız mualllnı 

Eczanelerde 50 kuruş~ 
Kulla~ılması ~ut~~~.ki . kağıdda · 

ti\IZI ıdır. ,·I : ~ • 

1 1 ' 1 

bütün devlet esrarını da yazm~.k· çiveai clalıüincle mayo yapmak im- ben kaplıcalarında tanınms ı
0 

• 

l 
. . k~ b l k ış o an 

tan. .hiç çekinmemıttır. Sanki b .u unını uma .. tacl::l~r. 
0

Bu kadımn ~onstantinin babası kral Jorj onu 
mektupları yalnız kadın okuya • l mayosu da boyle hüeı§er'iye,, ilei ı atoi ıatosuna davet etti. 
çak ve günün birinde bö;ıle her - aahibini cezadan kurtarmaktadır ' - (D ' ... , • · , evamı var)] 
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• ORMANIN KIZI 
Çocuk esirgeme 

kurumunun çocuk 
bakıcı okulu 

650 bin lira 
V alıti laayuanlGT armanda 11e Alrilı anın balta Birmemit ormanla• 
ruıia weçcn a.ılı ve kahrambnlılı. 1leyecan. c•rar ı;e tetkik romanı 

Çocuk Esirgeme Kurum na un An • v ı 11 ı k Ve rg İ 
karadaki (Çocuk Bakıcı okalu) na ta-

•No~ 57 •=-• Yazan: Rıza Şekib ı *' 
lebe yazılmasına başlanmıştır. •• d • f b • k 

Çocuk bakıcr okulu yatılıdır ve pa • o ıyen a rı a 
rasızdır. Oftttimi iki yıldır. Dersleı 
hem teorik {nuari) nem de pratiktir. Karşa fildişi peşinde koşan 

yabanclları, filler mezarında 
sıkıştırmıştı, artık kurtulmala-

okuıu başarıkıa bitirerek diploma a- A ·ansı/ çalışıyor ? 
1anlar hasta ıhakım .evlerine hasta ba. l Y 
kıcı, aileler yanmda ~ocuk bakıcı ve 

rına çare yoktu 
i::.uk esirgeme kurumlarına atanır. ctördülfü işler nelerdir? 

Okula yazılma ve alınma şart1arı ~ . 4§ 

Kal"§a da filler gibi kendisini 
kayaların arkasına saklayarak 
yavaı yava~ ilerledi. Dar yol git • 
tikçe uzuyor ve ağa sola kıvrmtı
lar yapıyordu. Şerif Karşayı takib 
etikçc arkadaki filler de ayni te -
kilde yavat yavaş ilerliyorlardı . 

Bora, genç kızın yanından ay
ı rılmıyordu. Usta bir av köpeği 
ı gibi hazan kamını yerlere sürer.ek 
ı hazan sıçrayarak yol alıyordu. 

Karta yol alırken böyle ihti· 
, mam göstermesine rağmen nereye 
İ gittiğini bilmiyordu. Bu yüzden 
~ garib bir his içindeydi. Boraya 

dikkat etti. O, düımanlarının Ü· 

zerine atılacağı zamanki hal ine 
bürünmüıtü .. Çok titiz hareket · e· 

• ! 'diyor, ara sıra durup etrafını kol
'. luyordu. 

j Bulundııkları yerin iki tarafın • 
Claki kayalar o kadar sarp, o ka -
dar korkunçtu ki b&§larını kaldır· 
cbkları zaman gökü bile parçn 
parça görüyorlardı. insan bu sarp 
kayalıklarda böyle bir yolun 
mevcudiyetini bile düıünemezdi. 

Bu dar yolda belki on beş yirmi 
dakika kadar bütün titizliklerini, 
bütün ihtiyatlarını takınarak yü· 
rüdüler. Bir ara yol kumluklaıı • 
yordu. 

ıı,_~---=----

Karıanm gözü bu kumlarda bir 
takım izler bulunduğunu kolay • 
lıkla f arketti. Buradan, daha ön· 
ce bir kab.balığın g~tiği mu -
hakkaktı .. lnaan ayağı izleri ara· 
11nda da bir filin ayak izleri ka -
nım:ştı .. 

Karta, karpl&§acağı f ev kal i de· 
liğin ne olduğunu anlar gibi ol • 
muıtu .. Filler, kendisini bir düt -
mana doğru sürüklüyordu. 

Boranın birdenbire durması 
Karıanın dikkatini çekti .. Bu du • 
ruşla alakadar olmaıı lazımdı. 

Filhakika, geriden gelen filler 
Cie durmuılar, hepıi hortumlannı 
birer ıemte çevirerek koku alma· 
y11. çah§ıyorlardı. 

Boranın duruşu çok sürmedi ... 
:Ani bir hızla atıldı .. Sekiz, on a• 
dım ilerideki dönepıeç noktaam3. 
kadar koftu ve burada uf ak bir 
"duruş sırasında ağzını toprağa 
yaklattırarak kulakları tırmala • 
yan, kayalarda dakikalarca ıüren 
akisler uyandırarak kökredi ve 
ıonra saparak -gözden kayboldu • 

Karta belindeki, babasından 
kalma hımçerini sıyımııftı.. Ter • 
den yapıt yapı§ olan uzun saçları· 
nı kulaklan arkasına tutturarak 
ııçradr. Köıeye vardığı z:ıman Ö· 

nünde bir Jenbire geniıle.yen, ba· 
zı yerleri karanlık, bazı yerleri 
aydınlık bir mağara ağzında bu • 
lunduğunu anladı •• 

Uıtü tamamiyle kapalı olan 
bu geniı mağarada Boranın bo -
ğuf makta olduiu, maiara ağzın • 
d!Ln tqan ıeılerden •e bwıla -
ra karıtan kökremelerden anla -
tıhyordu. içerisini daha iyi göre -
Mime ~ öç adım daha atarak 
-~ MrW uka11na gizlen
il . 

Bora maiaradaki 
1alduv.cwcha. 

kalabalığa 

Bunlardan bir çoğu yerlilerdi .. 
Aralarında beyaz insan da vardı . 
Kötedeki yüksek kayanın üzerine 
tırmanmı§ olan bu beyaz adam ıi· 
yah çember sakallı ve şiıman bi • 
riıiydi .. 

Yerlilerin üzerine saldıran Bo
raya elindeki tüfekle niıan almıt· 
tı. Az sonra mağara, patle.yan 
tüfeğin ıesiyle çalkandı ve zaval • 
h Boranın bir at gibi §ahJanarak 
acı bir haykırııla geriye yıkıldığı 
görüldü. Boranın belki de ken • 
disini ölüme götürecek bir yara 
aldığı muhakkaktı. 

Bu mağara fillerin mezarıydı . 
Oleceklerine yakın buraya gelen 
filler son nefeslerini bu mağarada 
verirler ve kendi kendilerini me • 
zarlarına gômmüı olurlarclı. 

Kartanın gözü karanlığa ah~ıp 
da muhtelif yerlerden içeriye ıı • 
zan ıtıkların da yardımiyle etra • 
f ını iyice görmeye batlayınca ha • 
kikati ve bu yabancıların bu fil 
mezarında ne aradıklarını, ne 
yapmak istediklerini anlamııtı. 

Kar§a, ne yapacağında müte • 
redditti. Borayı öldüren alet onu 
hayli hayli öldürürdü. içeriye a • 
tılmaktan ziyade filleriyle yolu 
kapamak ve adamların dııarıya 
çıkmalarına mani olmk l~.zımdı • 

içeride günlerce kalamazlar, 
nasıl olsa teslim olurlardı. 

Yalnız bilmediği bir §ey vardı. 
Ya mağaranın baıka bir yerden, 
daha ağzı varsa?. 

O zaman ne yapardı?. Botu l:o· 
tuna beklemit ve avlarını elinden 
kaçırmıı olurdu. 

Karıa, fillerini yola kapamakla 
kalmıyarak bu ciheti de öğr~n • 
mek için kayalıklara tırmanarak 
arka tarafı da gözden geçirmeyi 
ihmal etmedi. 

Mağaranın başka bir ağzı ol -
madığına kani olunca fillerinin 
yanına döndü. 

Mağaradaki yabancılar, f ilditi 
pe§inde koıan adamlar olacaktı .• 
Her aene fillerinden bir kaçmı 
ortdan kaldıran bu adamların 
böyle kıa kıvrak ba.ğh kalmaları 
Karp.yı çok ıevindirmitti. 

- Şimdi diyordu, bana öldür -
dükleri hayvanlarımın hesabım 

versinler .. Fil öldürmenin ne de • 
mek olduğunu bunlar ıimdi anla
yacaklar .•.• 

Karta mağaranın ağzını amı· 
ııkı kaplayan fillerin yanma git· 
mi, ve Şerifin iki ön ayağı dibine 
çökerek oturmuttu. Yeri çok ra · 
hattı. Karnı toktu. Onların çıkı~1 
nı ferah ferah bekleyebilirdi. 

Sonra kendisi görünür bir yer 
de değildi. Dıp.rıya ilk çıkmal 
iıteyenler fillerle karıılaıacaklar· 

şunlardır: 

1 - 18 yaşından aşağı olmamak. 
2- lıkokuldan diploma almış olmak 

ortaokulu ' 'e liseyi bitirenler üsteri · 
lir (tercih edilir.) 

3 - Uzgidimli <hüsnühal sahibi) ,., 
safhkh olmak. 

Okula yazılmak istiyenler (Anka • 
rada Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezi başkanlığına) yazı ile ba.ş'·ur 
malıdırlar. 

Yazılma için gerekli olan belgeler: 
Okul diploması, özbelek (nüfus k!

ğıdı), uzgidimli kağıdı, sağlık ve aşı 
raporları, üç fotoğraf. Okula yazılma 
işi temmuz a~, sonuna kadardır. 

~·ot: 

Bu okul yalnız baganlar içindir. 

Çağırışlar 
lstn bul Halkevinden: 
18 • 7 • 1935 per§embe gunu 

saat (17) de açılacak olan Ye
dinci Yerli Mallar sergisinde Evi
miz sosyal yardım kolu tarafın • 
dan dü2enlenen pavyonda yokıul 
kadınların el i§lerini satmak ve 
kendilerine soıyal yardımda bu -
lunmak makaadiyle açılan bu ser
giye Evimize kayıtlı üyelerimizin 
de ün vermelerini dileriz. 

• • :ı/o 

Türk Mürettipleri Cemiyetin -
den: 

latanbul aazete ve kit&» ~ 
baelarında bulunM c~iyetimize 
yazılı arkadqlar namına bir mü
şavirin 20 Temmuz 1935 Cumar • 
tesi günü saat 14 de Ankara rad • 
deıinde Bürhaneddin matbaası 
üst tarafındaki 50 numaralı cemi· 
yetimiz yerinde bulunmasını dile-
rız. 

Ihsan Yavuz 
Şık giyinen-
lerin terzisi 

Her a_vın 

modelfni 

orada 
bulabilirsiniz 

ISTAN EUL 

Y enipostabaoe 
karşısmda 

Foto Nur 
yanında 

Letafet hanında 

"- Bizim gelirimiz maliye tah· 
ıilatının yüzde birini tetkil eder . 
Devlet bütçesi yüz doksan mil • 
yondur. Bizim bütçemiz de bir 
milyon dokuz yüz bin liradır. Bir 
yıl içinde gümrük, istihlak ve mu· 
amele vergsii olarak 650 bin lira· 
ya yakın bir para ödüyoruz. Hal -
kın rağbeti sürerse, bu sayıyı ge • 
lecek yıl içinde de böyle tesbit e· 
debileceğiz.. Muamele ve istihlak 
vergileri arttığı halde Batbakanı· 
mızın değerli irtadları üzerine 
köylüye (bq lira) ya bir elbise 
satabilmek imki.nmı temin ettik • 
Bu ucuz elbise yapııında o kadar 
muvaffak olduk ki, köylüye elbi -
yetittiremiyoruz. Bunun için tez • 
gahlarımızı, itçilerimizi de art • 
tırdık.,, 

- Anadoluya mal gönderiyor 
musunuz?. 
-Şüpheıiz, fakat, bu satıtı lı

tanhul piyasa11 vasrtaaiyle yapı -
yoruz. Satıtyarımızı bir kaç elden 
yaparak mesela ıehirde tüccarla· 
rın, küçük kasabalarda da eına • 
f ın kazanmasını daha faydalı bu • 
luyoruz. Bu yıl: Ayda (yirmi bet 
bin) yurtdqı giydirmekteyiz .. 
Halkımızın yerli mallara rağbeti 
arttıkça, bu ıayı da artacaktır • 

Fabrika direktörü sözü hüku -
metin tu u!u endüstri ~nayi) 
ıistemine getirerek ıöyle söyle • 
di: 

- Huıuıi fabrikalarda devle • 
tin takip ettiği endüstri (sanayi) 
programının f aydalarmı daha 
canlı ve esaslı bir tekilde görmek 
mümkündür. F abrikalarımın va • 
ziyeti gösterir ki, hükumetin ta -
kib ettiğie ndüstri ıistemi, yalnız 
f abrikacıları değil, halkımızı da 
refah ve ıaadete götüren bir yol· 
dur. 

Son yıllar içinde Avrupadan 
gelen kumaılar yüzde on niıbeti
ne inmittir. Çok yakında bu yüz· 
da onun dahi kalkacağını ve ni -
hayet bütün ~mleket halkının 
yerli kumaı giyeceğini umuyoruz. 
Yerli kuma§larımız daha timdi -
den memleket ihtiyacını kartıla· 
maktadır. 

1 - Fabrikanın kurulutunda 
kaç tezphla ite baıladınız?. 

- 1928 de sekiz tezga·hla ite 
batladık. Geçen yıl sonunda tez • 
gihlarımız sekseni bulmuftu. 
-~ Kaç İ!Çi çalışıyor? 
- Fabrikamızda altı yüzden 

Her hafta Tepebaşı Beledb'e bah • fazla itçi vardıt. 
1'.bnhl ltttl"..-sf çesinde - Sah. çar • 

~ h · ~· tı 1mba, perşeınbe cu • .,, ır ı tya rosu ıa günü akşamları 

lllllljj~lll ~·~ı7u 21 
::.: 3 

l 
~rde yazaa: Ek.rem 
~eşit. Besiıeliyen : 
'emal Reşit Dikkat 

Ayda on ıekiz bin liradan fazla 
İtçi ve memur ücreti veriyoruz. 

Memlekette yüz elli bin lnıiliz 
lirası hariçten tasarrufumuz var -
dır. Yıllar geçtikçe ve yerli mala 

" {adıköylülerc vapur 
eh. Belki de ayaklarına kadar farına yetişebilecek. • rağbet arttıkça, bu taaarrufumuz 
arayıp da bulamadık1arı hayvan· 1 lerdir. şüphesiz daha fazla olacaktır .. 
ların aeliıine sevineceklerdi. Fa - ı -- - Bütün bu paralar memlekette ka-

. d"kl •• ~ u llllııuııu"ı11111ı1111uu-ıuuııııımııı1111ıııın1111ıııu.-.., ( d" • • d b h 1 kat sonra?.. Sonra ıste ı erını I Şifli Etfal hastanesindt 1 . ıyo~, en üatnmız e u ız a 
kolay kolay yapamıyacaklannı 1 ~ mütaltassısr doktor ılerlıyor. 
anlayınca lrimbilir ne kadar Ü· Rıfat A/im.ed Göz.berk ı · Bu aırada fabrikaya kamyonlar 
züleeekterdi. 1 C. Halk Fırkası sırasında kız Ji. dolusu 1abun getiriliyordu. Direk-

Düftükleri çemberden kurtul • ,;esi ka~rnda :42 numarada. Maa· tör bunların nerede kullamldıiı • 
malarına imkan yoktu. Erıgeç teı· J) yene şaaHen ı:ı:rnt 1!; ten 1~ "kndnrf nı anlattı: 
lim olacaklardı.. :.ıııı-.uı111111111...-ıııu11~ıı1111111ıııı••-~ - Fabrikamızda ayad iki ton • 

( Deoamı var) 1 dan fazla 1&bun sarfiyatı vardır • 

Kumaıları, yıkama tezgahların • ' 
da aabunla temizleriz Bir okadar 
miktarda da zeytin yağı sarfedi • 
lir. Yapağılar makinelerde hırpa• 
lanmasın diye zeytinyağı süreriz. 
Gördüğünüz makinelerin hep • 

ıi de elektrikle işler. Devlete ay -
da bin liradan fazla elektrik ve~ 
gisi veriyoruz .• 

Süreyya Pap. f abrikuı iptidai 
maddeleri daha temiz yıkamak 
için Almanyadan geçen yıl d.ört 
havuzlu büyük bi ryıkama maki -
neıi aetirtmittir. Yapağılar bu 
havuzlarda yıkandıktan ve ma • 
kine ile kurutulduktan aonra ta • 
rak makinelerine verilmektedir. 1 

Bir dokuma makineıinin gün• 
de en az 1 O - 15 metre kumat do
kuduiumı görerek, bu işçilerle de 
temas ettim. 

ltçilerden biri yaklatarak: 

- Bizi arayan ve derdjmizi so
ran HABER gazetesine tefekkür 
ederiz, dedi. Bir derdimiz olursa 
yazar •• 

lf"i~eLi.ITE:j 
Acele ile 

3312 numaralı otobüsün bilet • 
_sisi Etem oflu İbrahim otobüsün 
"kapııını acele ile açarken Sivaılı 
Dunnuıa çarpmıı, batından yara• 
lamııtır. 

Ne yapacakt. 
Kadıköyünde Altıyol aizmda 

oturan Uzunköprülü Mustafa Ka
racaahmed Mezarlığı civarında 
dolaıırken çevrilmiı, üzerinde bir 
bıçak bulunmuıtur. 
Arabaya binerken 

Tophanede Lülecihendek aoka
ğında oturan lıak Şişlide Etfal 
haatahaneıi önünde bir arabaya 
binerken yere dii§müş, yüzünden 
yaralanmııtır. · 
Beyanname 
vermemiş 

Floryada Solaryom palu oteli 
müsteciri Tevfik oteline ıelen mi
ıafirleri için vaktinde beyanname 
vermediğinden hakkında kanuni 
takibata geçilmiştir. 
Ot:omobll çarptı 
Hamalbatında oturan Antuvan 

kızı ıekiz yqında F rançeska Aı • 
malı Meaçid caddeıinden geçer • 
ken, 1770 numaralı otomobil 
çarpmı§, sol ayağından yaralamıt
tır. Şoför kaçmıttır. Aranıyor • 
Dolandırılmış 

Arabcamide otur~ Aalan za • 
bıtaya bq vurmuı, Rep.d ismin
de biriıi tarafından 15 lirasının 
dolandırıldığmı iddia etmiıtir. 

--0--

Ltlbnanlı bir kadın 
muharrir şehrimizde 

Lübnan Kadın muharrirlerin• 
den Selma Sayeg tehrimize gel • 
mittir. Türkiye hakkında tetkik 
yazılan yazmak isteyen Lübnan• 
lı muhanir, Ankaraya da gide• 

- . ' cektir. , 

Türkiyede kadınlığın ilerleyi • 
f inden bür.ük takdirle bahaetmek .. 
tedir. 
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KAŞE 

NEOKALMiNA 
Grıp."evralJl·B•t ve dit a§raları • Artrltfzm •Romatizma 

TRUFLEX 
REG . U.I . PAT. OFJI. 

Blades 
Çok eyi bilenmit 

IRUFLEKS trat blçaw 
lan hafif bir okfama 
gibi, yüzDn üzerinde 
kayar. Rahathk ucuzca 
bu bisaJck tamin edik 

.. . .. .. e ı o an ar ıeraıtı anlamak ü 1 
HU8U8ATUhLAllJ mudürluiüne müracaat etm l"d" A . zere eva~ım 
SıHHAT 70 kuruıluk muvakk•t temi e: ır.kb rttırmaya gırmek için de 11 lira 

v& na ma uz veya mektubu 'l b be 
KUVVET 7 -935 cuma günü saat 15 d d . .. .. ı e era r 19-e aı mı encumende bulunmalıd 

SATILIK TUTON, MOSKIRAT VE 
SAiRE D'OKKANI 

Taksimde lstiklll caddesinde iflek 
bir mevkidedir. Taliplerin ayni cadde 
de loetran B. Ahmede mllracaat et -
mel eri. 

Sabbk hane 

ır. 

(1) (3776) 

Ektiltmeye çıkanhp ihalesi lS _ 7 935 caiı illn edilen hal binuı içindeki h l A-. ~rıe~be günü yapıla . 
d·ı· 

1
.. e a ıntaıı ıııne aıt ... rtn · 

ta ı ıne uzum ve zaruret haııl old .. . . . • :r- amemn 
'h l u gu ıçın ıhalenın geri b ak ld i ı a e gününün ayrıca gazetelerle b'ld' ·ı ... . .. ır ı ı ı ve 1 ırı eceıı dan olunur. 

(8) (412%) 

Açık Eksiltme IJAoı 
1 - Eksiltmeye konulan it F lorya iltisak •---d .. 

ı ka 1 
. aauun a ıatınat duvar-

arı ve pa ı mecra ınıaatı, keıif bedeli 8028 lira 29 kurut 
2 - Bu '."' ait prtnameler ve evrak ıwılarclır: (3) tur. 
a - Eksiltme prtnameai • · 

b - Mukavele proj•i 
c - Nafıa itleri ıeraiti um~i yesl 

d -T eaviyei turabiye, fOle ve kisir İDf&&fa a&ir fenni -
e - Huaual ıartname ~· 
f - Ketlf cetveli 

... _ 19 Temmuz cuma ak•amı __ .. 
tlsktldarda ı - Proje 

İçi dıfl' boyalı, 650 metre murabba 'l İsteyenler bu prtname)en Te evrU Jie'deJalz f · . 
oda, glbel manzaralı, gayet kullamt- bilinde lstanbul Nafia müdürlüiiln den ~'bilir.: arali, &Clel mu&-•• 

liarb yede B E L V U bahçesinde lr, haTaPZf ft su tesisatı hamam bü 3 Eka ·ı • 
yük bahçesinde •eJT& aİaçıan,'as: .- ~ tme 29/ 7/ 93Starihinde pazarteai ailnü 15 de beledi e-

malar, $1~er .., U-lalr. kuyu, de daıml encdmonde :rapılacaktır. 'T Yurdun eD yükse~ musiki artistJerin n lütfen ittirlkile 

Büyük MUSiKi ZiYAFETi 
'? GECESi? 

haV11Zlar, n Amerikan sistemi idim-. 4 - Ebiltme açık ,apılacak tı. 
~ 5 ~I • Fmtıblacmdakl tramn1 daratı • - ı .tmeye ıirebilmek i çiıı isteklinin 802 I~ Dfti\'akPt te-
aolunda, teadb'e, Yazmac:ı ct....1• mb- mınat ftl'IDell, bundan hatim &f& iıdaki vealkalan bai 1 s:_ ııir"'ua • ı•-d a o ap ıv.ter-
fı, No 9. Herılhı öfleye kadar hane. ~~· .• ~ ır. 4 ~ az 5000 liralık yol iti ,apt:rlma dair Nafıa mü-
de bulunanlara müracaat. Fiyat uy • durluiünden taadık ettirilmit ehliyet T•ikuı ız-- kad ıondur. <4555) ene ıuc ar. 

Ptta9ala11n evvelden temjni rica olunur. Tel. 49091 

!'J2 
SERSERlLER YATACI 

:r.ak ıstemiyordu. Bununla bera • 
ber Lintene ile Manfredi bu pa • 
tırdıda yalnız bırakmak elinden 
ıelmezdi. 

Serseri, arkadqmı emin bir 
yere bıraktıktan tonra derbaJ , 
akadqlarmm yanma dönmete 
karar verdi. 

Fanfan omuzuna yüklendik· 
ten ıonra etrafına bakınd,. Ve 
kendisini iıaretle çağıran birkaç 
f ah ite ıördü. Hemen bunların ar 
kasından ıiderek bir eTe ,udi. 
Kapı kapanmca JCokarder ya • 

ralıyı bir 9iltenin üzerine koyarak 
yanına diz çöktü. 
Yavaı yavaf kendine gelen Faır 

faı- elini batma pürdü. 
Kokarder arkadaımm bapnda • 

ki demir miiferi çıkardı. 
Fanfarın böyle zamanlarda 

taktığı zırhlı bir bqhp nrciL 
Bu ağır ve kaba bqbktan kur 

tutunca biraz rahatladı. O ya)rit 
kurıunun çarpitile bapnda hu111 • 
le gelen ufak bir bereden batka 
7arası olmadığı anlapldı. 

Kokarder: 
- Haydi ıidelim ! dedi. 
Pencereden ejilerek olup bite· 

; n: merakla 10yreden bir falıite: 
- Botuna yorulvakuDJzJ de-

di. 
Kokarder pencereye koftu. Ve 

ite karqmanın baki1raten artlk 
.. yhade oldutunu anladL 

Sokak yaralı " aHilerle do • 
la idi. F ahifeler c:aıılarmı teJJW.. 
l9 Jro,arak bu ;prab1arı hldDT 

yorlardı. ötede, aokajın niba.ye • 
tinde etrafı askerlerle çevrili LlD' 
tene duruyordu. · 

Artık her teY bitmipi. 
Kokader bıçkmklarmı tutamı • 

yarak bir iskemlenin üzerine yı • 
kıldı. Daha f ilo:ıof düfiinceli olan 
Fanfar onu teselli etmek için: 

- Neye müteessir oluyonun? 
Buaün aıra opun.. Yarın da bize 
gelecek! dedi. 

Fakat Kokarder onu dinlemi • 
yordu. 

Pencerenin yanma oturarak o
dun yıimmm etrafmda geçen tef• 
)eri ıeyrediyordu. 

Bir aut, iki saat ıeçti. 
y ••&f yaY&f korkusu ıeçeı 

halk odun yılmm etrafına top · 
Jamyordu. 

Fanfar: 
- Haydi biz de gidip bakalım, 

belki yeni bir tey 8freniriz ! dedi. 
Fanfar fahife}erden birinin ver 

dili ıapkayı ıiyerek arkadaıile 
birlikte aokaia çıkıp halkın ara• 
ıma karıtblar. 

Bu urada bir kallııun merba • 
met iatiyen tizü üzerine Loyola, 
Dolenin küllerinin havaya aavru. 
lacafmı aöylüyordu. 

Papaslar kürekleri 1abbJa • 
rak saTalh ilimin kemiklerini v• 
küllerini aandıia koJJDutlarcb. 

KoJruder: 
- Haydi ıidelim ! dedi. 
- Nereye? •. 
ICokards ancblı citüren iki 
papuı..-i: 

.. 

(1) (4020) 

SBRSBRILER YATACI Ut 

- Ben bunların hepsini üzeri · de aaraym babç . ..:-•· • me alırım •me •wıce ili' • 
• meie muvaffak olabildim. 

- Çocufu bana aöstermen de Çalacatmı çocutu orada ~. ~ ~-
-Çecaian o çocuk olduiunu Bu ~ Man&ed, aenmn! .. 

nenlen bileceksiniz,. Ya sise ı.,. Ve o vakitler üç ~ bdu 
ka - çocuk ıa.terinem 7 vardın. .. 

- Bu IOrpn tam yerinde.. Ve .. Belki bunları öir....,.l+e oldu
bu itte mUftffak olacainu göste • gun fU nrada bend• .&et .m
riyor. Raautanm çoculunu ta. yor&mı. Fakat bu mfnt heai ar. 
nllllak m..eleaine gelince, merak tik alakadar edemez.. Hayatım 
etme, 'ben onu tanırım. Çünkü bir kurtarmak İçin bir cimy.t itle • 
~k kereler gördüm. Çocuiu ge . melde Jereddüd etmedipa eilu • 
lıp bana göıterecekıin. mu bybettikten eoma diillf9da. 

- Burada mı? ki hiç bir tef 'heni al&lraa.r etle. 
-Hayır, Ferrarda. Ben Mantu- mez .• Çektilim actda, ana Ye 

da daha birkaç gün kalacağım. babanm uiradrklan iatırabm de
Bu iti baprıraan aana üstelik 500 receıini takdir ederim. 
düka albnı vereceiim.. Manfred, bendea nefret etme • 

- Sinyora, altm ıerçi iyi bir ğe ebllri hakkın vardır. 
ferdir. Fakat, oilumu bana verir- Belki ben o nefreta liyıkım.. 
ıeniz abden fazla bir teY iste- F.akat fUDU bil ki hen bu meli· 
nem. tubu ıana yaz~ağa katiyen mecbur 

Bu aö:ıden 80llJ'& Lukreeten defildim .• Eier iatemiı olsaydım 
müeaade alarak hemen·-'- -·ı.. bu hakikati hiç bir uman ö" 

7uaa ~ zd" A ıre • 
tım. Kocamla Marıilyada bulut • reneme m.. rtık teni leYmİyo-
mak üzere aö-t---:-:L 8 rum. Fakat zannetme J...! • h" ~ .. 19...... ar:ıcı b. 'll1 eenı ıç 
büyük l>ir tehir oldatandan dün • dır :man sevmedim •• Sana b111 

Yanın her tarafından gelerek •e . 1 ay k uıt~ anelıfa çok )'akın hia
milerden inen halk arasında kim- ber 1 a ımde artık yer etmeğe 

• .ıtt.1 __ .. at amıttı. B- . 1 . . aemn uJ&A&& nazarını çekmeden .......... ız ennı çok za• 
bulup"bilirdik.. ~: ıen de gördün 21mnederim 

Y 1 la 
mlar için her ··- ı.oı... • 

o a çı tımın sekizinci &ünü leri bi .. ~·an anam • 
Monte Forteye vardım. Buraaı 1 . d r çocugun muhabbeti Wpe 
t.hpleriyle ve kontluk sarayı ı"le derın e yer eder. fıte 1na ...,ı • en dolayı artik tenin ele ~ud 
pyet süzel bir tehirdi. olmanı istiyorum • '1ftl 

Daha vardığım günün ıeceam- Fanaa:JI 
\ 



HABER IKlÜJ «;~ k C©nı D ~fil 

,-------,f 
(X:9) 

HABER'in deniı. ge · 
zintisi için lstanbuJa gel -
mişti. . 

Gezinti günü akşamı A· 
merikadan bir telgraf al · 
dı. Amerika polisi bir tür · 
lü başa çıkamadığı bir: 

Ş04!tn yocpdlğ ı 
6/r ıi'ciç/Q yc11n _ 
~f!tnlor" iyile.şflr. 
vlkTe.n .$ O'nro. 
YO,tny<;:u·t:1lat-- l<en. 
CYı/e rı n I etda rına. 
clavef elmiş/er-_ 
0 nlat:da. lcabu/ 
elrnış/erdi 

f 

KALPAZAN 
çetesi için kendisini Ame . 
rikaya çağrıyordu . 

(X: 9) 
1 
kabile reisi 
sehi kendi

ı sıne bo:; 
hekim 
foy'n efti 

o/
Evet o dostumuz

ur. lokot birdl).ş. 
manın üç dos. 
19 bedel oldu
gunu do unut 
rna .... Telgrafı alır almaz deı • 

hal Amerikaya hareket et
ti. Ve giderken de çok 
sevdiği HABER okuyucu· 
larına bu macerasını da 
anlatacağını vadetti. .................... ._ ........... 

t ·--

E rt~si .9 Ün. 
l~ü 9a.z.e. 
tede Mi. 
15.il i rnı.a. -
Sı e hav. 
dudla.t 
o.ley hind 
bir ya.zı 
Çıktı 

300 90.'e
te da.ho. 
vet- . He psı. 
hi sa.ttım. 

.~F.R8ERtt.Tm VAT,H:T 

Renim cezam, hakkımda bes -
leycceğin nefreti dütünmek ola -
caktır. ' 

Bak gene yumup.dım .. Halbuki 
hiç merhametli olmadan yapacak 
daha uzun işlerim var. 

Ne ise, sana söylediğim gibi ilk 
günden itibaren çocuğu, anasını , 
babasını gömıeğe muvaffak ol -
dum .. Hem kendimi hiç gösterme
den .. 

Anasiyle, babası hakikaten ço
cuğu atpa~sına seviyorlardı. 

Bunu esasen bildiğim için hiç şüp· 
he ve te~ddüde kapılmadım. 
Çocuğu nasıl ~aldığımı burada sa
na anlatmak pek uzun olacak! 
Yalnız tunu söyliyeyim ki, mak
ıadıma muvaffak olmak için Monte 
Fortede oturan Napolili genç bira 
damm yardım.mı istedim.Ve bu sa 

yede betinci gece sen kucağımda 
olduğun halde Monte Forteden 
çıktım. 

Mantudan Monte Forteye sekiz 
giinde gitmittim. 

Monte Forteden Ferrara yedi 
günde döndüm 

Tam yirmi gün geçti... Lukre· 
sir. bana verdiği mühletten on 
rün evvel itimi bitirmittim. 

F errara gelir gelmez seni Luk • 
res Borjiyaya götürdüm. 

Lukres seni dikkatle süzdükten 
ıonrat: 

- Odur! dedi. 
O •akit bana vadettiği gibi be~ 

,Oz defi! ıekiz yüz Düka altını 
.erdi. iki taat tonra da oğlumu 
1i.frıma hetmı. Lulireı çocuğu • 

mu Mntudan F errora getirmiş • 
ti. 

Seni Parise götürmekliğim ve 1· 
talyaya bir daha hiç dönmemek • 
liğime karar verildi. Lukres sözüm 
de durup durmadığrmı anlamak 
için de Parise geleceğini söyledi. 

Seninle oğlumla beraber Fer • 
rardan ayrılarak Mıusilyaya ge • 
)ip kocamı buldum. 

Sonra dola§ık yollardan Parise 
geldik ve Hatarat Yatağında yer· 
leş tik. 

Heyhat, bu cinayetim hiç bir i • 
şe yi\ramadı. Çünkü: 

Ney ise .. Sana alt tarafının lü • 
zumu yok. 

Manfred, ilk zamanlar anneni 
arıyarak çok ağladın .. Sonra hal· 
yayı ve her §eyi uuttun. 

Ö!eıini bilirsin. 

Baban Şövalye dö Ragaıtanla 
annen Prenses Beatrise gelince, 
bugünlerde onları görüp kouştun. 
Ner.!cle olduklarını bilirsin. 

Manfred, artık söyliyecek bir 
şey k.ılmadı. 

Sar.a veda ediyorum. Ara sıra 
beııi dü~ündükçe hatıramı istersen 
lanetle an. Fakat unutma ki seni 
bir ~vlit gibi bağrıma battım. 
Sana fenalık etmeğe hiç bir za • 
man razı olmadım. Sana bu mek· 
tubu yazan ihtiyar kadının çok 
acı çektiğini de unutma! 

Elveda Manfred !,, 

lıte Manfredin titriyerek bir 
kaç kere okuduju tuhaf mektup 
buydu. 

' 

Başından Geçenler No: ıı 

Adaya gi rnek en kot:.klJYÇ~ 
rurn . .5ih ;rba~ı~ır,ın;o s oz~;!'ın e Ll>'a.t;larda ,;;J/::Ze reno,ır.. 
yopot.r,or.:s a. • 

Giclib onları cehc::ı- · 
lelten feurrnalı. Eski 
kifoblol',. Mumlar 
yonrn adan kat-on 
fıklor '?'f.dmaz u -

d ı ye ya'Z. or 
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Mektup Jipsinin kötü bir cina -
yet işlediği .ni meydana koyuyor • 
ıa da bununla beraber tamamile 
fena bir kadın o!madığmı da an· 
}atıyordu. 

Mnfred bu mektubu okuyunca 
ıon derece heyecanlanmı§b. 

Yarasının acısnı artık hisset -
. miyordu. 

Jipsiyi düşünmüyordu. 

Geçmiı olan vakalar aklına 
gelmiyordu. 

Bu harap, fakir kulübenin oda-
11nda hızlı hızlı geziniyor ve Mar
jantin de onu seyrediyordu. 

Manfred Sen Denis sokağında 

kısa bir müddet gördüğü, fakat 
güzelliği, kibarlığı üzerinde bü • 
yük bir tesir bırakan Prenses Be· 
atrisi gözünün önünde canlandır -
mağa uğraşıyordu. 

Sonra düşünceleri oııu Şövalye 
dö Ragastana götürüyor gözlerin· 
den ya§lar akarken şiddetle yum-

- Kızın JDI •• Zavallı kadın! 

- Evet, ıarı saçlı, altı ya§ında 
kadar •• Küçük bir kız. Sen onu 
gördün mü? 

Marjantin ellerini bitittirmit ol· 
duğu halde yalvarıyordu. 

Bu sırada ayak sesleti ititildi 
ve kapı açıldı. 

Kokarderle Fanfar içeriye gir• 
diler. ' 

Kokarder: 
- Hele ıeni bulabildik! Ne ol· 

du biliyor muıun? diye bağırdı. 
- Ne bileyim.. Dündenberi 

hünıma nöbetleri ile uğratıyorum. 
- Lantene asılacak! Yürüye • 

cek halde misin. 

'Bu" vaziyette dünyayı bile unu• 
tan Manfred: 

- Haydi gidelim! diye homur• 
dandı. 

Üçü de dıtarıya fırladılar. 
Marjantin : 
- Oh .. gidiyor! .. Artık hiç gel· 

miyecek ! diye ağlamağ'a başl&dı. 
rukları~ı sıkıyord~. PAPAS TIBO iLE LOBENIN 
... - Hucum geces ... ı Haşarat. Yata- TEKRAR MEYDANA ÇIKISLARI 
gında bana sordugu suallerın ma- ~ 
nasını şimdi anladım.O oğlunu arı Etyen Doleyi kurtarmak üzere 
yordu Ah baba, oğlun karşınday· Sen nehrini yüzerek geçen serse .. 
dı halbuki.. rilerin Mober meydanında şid • 

Bu anda deli ona yaklaştı: detli bir taarruzun ateşile karşı • 
- Beni dinle! dedi. landıklarını görmüştük 

Daldığı tatlı hayalden uyanan 
Manfred yava§Ça: 

- Benden ne istiyorsun? diye 
sordu. 

- Jipsi bana kızımı senin bu
lacağını söyledi. Oh, unutmadmı .• 
Bana bunu söylemitti. 

Bu sırada Kokarder yanında 
bulunan F anf arın yere düştüğünü 
görünce o da hemen yattı. 

Fanfar hafif hafif iniiyordu. 
Ölmemişti. 

Kokarder onu omuzuna aldı. Çün 
kü arkadatını kat'iyyen terket '" 
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' çaylar başladı 

ı,•baınnıen bedeli 23,595 lira olan muhtelif eb'adda 786,500 m 3 TarabJa Yeni asfalt yolu bitml§tlr. Çaın k ı 2/ A... 
5 30 

d k Bu münasebetle 'I arabya M. Tokatll-
a as gustos/ 1935 Cuma ıünü saat 1 . a apalı 

""'
1
ü ile Ankarada idare bi na11nda ıatın alınacaktır. yan otelll1in mutad cumartesi danslı •it . yemekleri tekraren 20 temmuzda baş. 

e ıırmek ,.teyenlerin 1770 lirahk muvakkat te:minat ile ka· hyacaktır. 
li 1 tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibince lı·------------. 
.~ete J;anuni manileri bulun madılına dair beyanname ve tek-
11 ayni ıün saat 14,30 a kadar Komisyon Reiılijine vermele-

111ldır. 
Bu iı . e e aıt tar.nameler parası• olarak Ankarada Malzeme Daire-
/1(• Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk müdürlülünden dalıtılmak· 
. 4083) 

~:hanı.men bedeli 13,7811 lira olan (750) ton yerli kok kllmlirll 
•d 35 l;arşamba ıünli aaat 15,30 da kapalı zarf uıulU ile An· 

Bu a ~dare Bina11nda satın ah nacaktır. 
kt •ıe ıirmek iıteyenlerin 1040,83 liralık muvakat teminat 
"b ?•nun tayin etti ti veıikaları kesa kanunun 4 üncü maddeıi 
1 ı~de ite girmeie kanuni ma nileri bulunmadıtına dair beyan· 
'1• havi tekliflerini ayni ıün saat 14,30 a kadar Komisyon reis· 

e •ermeleri lazımdır. 
· ~·· dair tartnameler parasıı olarak Aııkarada Malzeme Dai· 

11(

4 
l!ın, l lnydnrpapda Tesellüm ve Sevk Müdürlülilnden ahnabi-

050) 

1fııı l1>111men beclel:ori1l• miktar Ye iıimleri ve oYaaflan -tıda 
11 (12) IW'UP mal:nme ye etya her ıurup ayrı ayrı ihale edilmek 
l'e hiaalarında ypzıh tarih ıün ve saatlerde açık eksiltme ile Hay. 
'~•da iar binaıl dahilindeki 1 inci iıletme komisyonu tarafından 

11 •lınacııktır. 
lateldilerin mcıbeme hiza'arında yazılı muvakkat te>minatı verme-

Muhteşem balo 
Bostancı - KUçUkyalı çamlı ha • 

yat gazinosunda 20 _ 7 _ 935 cu _ 

martesl akşamı • 

htanbul asliye iiçUncU hukuk mah. 
kemeslnden: 

Hristo Pavlldls tarafından karısı 

<Taksim Cihangir Alman hastanesi 
arkasında Somuncuoflu sokak 9 nu • 
maralı Ad111n evinde otururken fim· 
dl yeri bfllnmlyen) Olga aleyhine (935 

I 729> numara ile açılan "terk sebe· 
blyle boşanma" davasında mumaileyh 
ıs - 7 - 935 celsesine gelmediğinden 
mUttehaz gıyap kararının il&nen teb • 

liji karar altına ahnmıı ve muhake • 
me (20 - 9 - 935 ) ; <cuma gUntl uat 
lO)a bırakıJm·~ oldutundan mezkOr 
gUnde gelmediği veya bir vekil ıön -
dermediği takdirde gıyabında muba -
kemeye devam olunacatı, gıyap kara
n ile ilin sureti mahkeme dlvanha -
nesine talik edildiği fllnen teblll olu
nur. (171) 

Ambalaj ve komprimelerin 
... 

üzerinde halisliQin timsali• 

olan EB markasını arayınız. 
H 

• Ve kanunun tayin ettiii veaika larla kanunun 4 üncü maddesi mu· 
~llc~ ite girmeğ~ manii kanuni bulunmadıiına dair beyanname ile 
ıltın . • ı . . ı· -. .. 1 ı e günü saatine ka::;oır tomıs yon reıs ıgıne muracaat arı aıım· 
' Bu ite ait ıartnameler Ha) dar patada 1 inci iıletme komisyonun· 

ı>~rasız olarak verilmektedir. 

Türkiye 
MERKE 

Cümh uriyet 
Z BANKASI 

1 - 1100 rulo ıalvanize dtken li tel, 280 Kı. demir tel 1 m/ m. 200 
' la'"hnmiı so1'~ teli, 1475 Kg. muhtelif eb'atta gftlvanize adi de· :~I, mutı-men bedeli 3309 lira 48 kwuf, muvakkat leminab ı 3/ 7 / ı 93 6 V 8Z1 Yeti 

•ra 20 kurut olup 1. 8. 35 pertembe ıünü saat 10 da. AK T 1 F 

h·!- 13;'1° Kı. muhtelif eb'atta freze batlı karfiça çiviıi, 415 Kı. KH• ' 

Lir• 

&ermare ------

Lira 
PASiF 

21 

-. 
. 5 ı 37 179 882 72 

.~ lif ebatta kara döıemeci çiviıi dört köte dipli, 75 Kıı. cam· Ahı~ satı kilogram 16.068,713 1[...22.601.979 
elci çivisi 20 . 30 m/ m muhamm be el" 2392 lira 28 kuru B~knoı........ ................... .. .... ...... • 13.891.627 

··~JIWlilı~ • e;ıJ 4 t Cfaklık ....................................... 686 276 
~ • . aı IO temınab 179 lir&"" Jıimit • • · 

. ~ 
da. 111 

, .. 3d- 5200 Kg. muhtelif eb'atta yükselr tazyıklı kurıun boru, 600 rürlc lırası ......... u L • 1 ı. .. ' .. 117.208 
b" l1l"fUJI boru, 2950 Kı. muhtelif kalmlıkta kurtun lebva, 200 Hariçteki Muhabirler,'----

i~,;1•t lnırtunu muhammen bede li 2283 lira 6 kurut ve muvakkat le· A !un. Sıff kllog<ım 4.40 ı ,279 
6
• 
1
90.

1114 

1 
171 lira 25 kurut olup ı. 8. 35 perşemhe ıünü .,.t 10 da. \lı.nı 11h•lli kıbll Se•bcsı dövl•'• I. N>2oıs: 

~ 4 - 9800 Kıı. kil içe kurıun muhammen bedeli 1852 lira 22 kurut Hazine T•hwlllerl ı ""1\"al k lleruhıe edlirn evnkı nıkdy• ı 

110 
.ı at te:ninoıı 138 lira 90 kurut olup 1. 8. 35 pertembe ııinü ,,.,,ııg. ı..ıss.141U6a da. Kanunun o ve 8 lncı mıd· 

S delerin t- ıevfi kın H:ızine- tarı· 

.., k - 800 M. elektrik ıuplon tel 1,5 X 2 m m, 400 M harici çifı le- tından vıki ıecllyaı ı • 10.640. 380. 

".b!cau, 1300 rulo kolasız mücerrit terit ZO mi m, 30 M. bobin Senedat CUzdanı , ııı llıbaaı, 25 ad>t boru kutru aerfili, 900 M· baktr izole kablo 10 H~n• bonolan ............. -......... , L. !l.OOO.C,00 _ 
Qıuha d 1 20 ı· 34 k k t t m·nat 309 fıcari senetle-r __ ......... ~...... . ... 9 742.580 

• I ınmen be e i 41 ora uruı ve muvaK a e ı ı •· . 9 
• •p 1. 8. 35 pertembe ıUnü .. at 10 da. E•h•m ve TahvllAt CUzdanıı 8 . . , { 1 >eruhtr edile-n evrakı n•k· 

'• - 150 adet Uç renkli el iprel fenen muhammen bedelı 279 lı· A ıiytnin kaqılıAt esham .. 30SS llı1tvaklcat teminatı 21 !ita olup 5. 8. 35 pasarteoi ıUnU aaat 10 ıabvilAı f iıtbtrl loymeılel • · 

1 

BSS.

22 

B ) Seı best Esham v• Tıhvtlit .. 4..649.244 90 

. 

49 .377 20849 

36 
iO 6.75338306 

-
- 148108183 -

.5 12 742.580.95 

35 ~Ol.130 12 

2 942 914 ıı 

4500000 -
9::16192842 

., ), .,::- 80 Kı. lc&ynak temizleme tozu, 640 Kı. su verme tozu (çık· Alnn \'c d~h·iı Uzcrine av•ns a• ....., k T h 1 • ••. 096.59 

~lıı, 1· ıu verme to•u (kapalı 1ord~), muh-er. bedeli l~. ''.: 1 
vl 

11 
lizrrlne mn• • U17.217 52 

lh . ··-- .. ····-·--·-··· .. •• 1 s.000.000. -
tıvıt ıkçesı ................. --- - .... - ........ _ .. _............ 1 026.?S6.6l 

1 •~vUlde~~anknotlar: 
n.tdalt~·tır~11atdye r fSS.748.SU
Kınonun 6 n 8 inci mıcfde. 
erfııe revfl ı< an hazine tarı· 
fından vaki tediyaı I0.640380 -

-

1 

Deruhte edilen evrak ı nıktiyt 

~ı'uyesi "······-····-· .. ·········-··- 148.108 183 -
Kar,ıhğl tamamen alan olarak 

__ J 

t edaville lliveten vazedilen 11 _ JO.OOO n=- .ooo.- 158.JOS T83 ~ 
Urk Llraeı Mevduatl : · T 
VıJcsiz ...................... - ...... I 
Vadeli _ ..... ·-·- -· ~ l4.838 :563.29 
8vlz Mevduatı : - - 14.838 563 2!> D 
Vıdesiı ~~~ili ::::::::::::~~=::: ı l I :~!:.:~~·~: 12.6S2.182 IO 

-·························································· 55.541.525 81 M 

251.167.210.87 Yekin 1 10 

ruı ve muvakkat teminatı 110 lıl'll olup 5. 8. 35 pazarteaı ıunu Hlaaedarlar· ..................... -............................ .. 

da. muhte:lf 

de~ 145 Kı. Boraks, 320 Kı. Ferreıiyanilr d6 potu muhammen 8;. 523 lira 50 kurut ve mu,,akkat -inat• 39 lira 25 kurut olup VekOn !S7.161.210.81 
Paart .. ı ırünU ıaat 10 da. 

2 
IW'nt lf/88 tarihinden fflbaren· 

a _ 100 i . . 36 kk l rskonto haddi yUzde IS 1·2 - Alt U • 
, .000 adet ıalvanize ra kkamb ipret ç "111 ra am ı - ·-------------~:.;.~~:.::~~=:•:n~=z:•:r:ın:e~a:v:a:n:•:.!Y~U~z=d~e~4~1~·!2~ 

ı. ftııııen bedeli 1000 lira ve muvakkat teminatı 75 lira olup 5. 8. 

lı&rtesi günü saat 1 O da 
'~O - 505 adet Sttovfe .. yaidanı (muhtelif numarada) muham· 

· 6. -deli 75 lira 50 kurut ye -vakkat ıeaıinatı 5 lira 65 kurut olup 

Pazartesi pnü saat 10 ela. 
I; : : ""-:- 350 adet lıalıarlı yafdanlddar için cam ..... it mutıammea lıe. 

t\iaı ·· g lıra ve muvakkat teminatı 8 lira 81 kurut olup 9. 8. 35 cuma 

'* l&at 10 da 
ı . ~ 2 - 2240 adet eıe sapı, 225 adet çekiç aapı, 200 adet maranıoz 

lit l&ı>ı muhunmen bedeli 92 lira 30 kurut ve muvakkat teminatı 
'90 kul'Uf olup 9. 8. 35 cuma ıünii saat 10 da. (4005) 

liıı,ı DON we y ARIN ldllliJab Aorupanm en caıılı, anıek oaerle
Sea alınır. DON.,. YARIN külliJab eıı modern fikirleri ı&. 
btijf DON ve YARIN ıolliJ&lı aelımes bir inli- albnda çıkar. 

._ YARIN ldllliptı .-çme bir kütüphane tef)dl eder. 
Teni Yeri: VAKiT matbaa•• - lıtanlnıl 

Gaip aranıyor 
Takriben iki iki buçuk sene ev

vel D&rdüncü Vakıf Han bı· . • 
k 

rıncı 

at numara 18 - 18 odala d • rı a • 
resı ı&steren Bay Mehm t E . · M e mın 
z~v'i"sı ·ıer:em Urezayveyi Yeu • 
ııve er aı esı arıyor lutf d 
rini ıaz t • • en a reıle-e emız ıdaresine bı·ıd· . . 
ler. ( 4558) ırsın· 

l
naannnuannnna• 

SOnnet ·=dttiiıoo 
yapacaklara 

Iİ ka-::lhl KaraııÖZ; Asri kukla, Hok· 

1 
Yorgancı otlu Mehmed 

ncesaz ve d" v .. 

uhte ed"l' ugun atçılıtı da der-
t ır. 

ha~s:n:uı: Eminönü, Valde kırat· 
mu· n e Bay Abdullah Hamdiye 

racaat. (4527) 

aawıam:ıaaılii&:z:----.__.... ............. ım:n 



Kuponlarımızı 
saklayınız 

Bunlar size hiç ummadığmız 

menfaatler temin eder •. 
·----- - ---~ 1 

7 !tlayıs 1915 de, Büyük sava§ın en şiddetli günlerinde bir Alman deniz • 
allı gemisi, [.;uzitanya adlı büyiik bir lngiliz trans allcintikini batırmıştı. 

Sun günlerde gemile beraber batan birkaç milyonluk altın külçeferini 
çıkarmak için bir teşebbüse girişilmiş, Ofir adlı bir gemi bzı işe başlamıştır. 

Resimde gördüğünüz kuş, dünyanın en küçük kuşudur. Bir mücevlıer 

gibi pırıl pırıl yanan bu kuş bir yirmi beş kuruşluktan daha lıaliflir. Lon • 
drada bir lngilizin beslediği bu kuş lıer on dakikada bir bir damla bal ye • 

nıektedir. 

FranBızların "Verdun,. torpitosu .Qcçenletde Varnaya gitmişti. Bulgar 
kralı lloris bu sırada gemiyi gezmiştir. Resimde kral, gemide iken görülüyor. 

lnuUiz ordusunda tel örgülere T:arşı lıücum talimlerine bilhassa ÖTlc:: 

Nrllmett~. R~mlmlz bu talimler den biri sırasında alınmıştır. Burada 
dikenli tel yerine ip kullanılmıştır. Askerler, bu iplere hiç sürünmeden nc~
meğc mecburdurlar. iplere ufak bir sii rünüfü, elektrik zilleri derhal lıaber 

oermektedtrler. - · 

Kupon!arımızı 
saklayınız 

Bunlar size hiç ummadığmıl 

menfaatler temin eder .• 

PARAŞUTÇULER VE MOTORSlJZ TAYYARE iŞLE TENLER GEÇERKEN 
Moskovanın meşhur "Kızıl 11U!ydan ında geçenlerde kadın erkek 125/)00 sporcunun iştirakile büyük bir "gençlik 

bayramı,. yapıldı. Resimlerimiz bu bayramdan birkaç görünüşü ·tesbit ediyor. 

Büyk tribünün önünden geçen atletler Yüzücüler geçerken güzel bir atlayıı 

Geçit resminde gençler. Kızıl mey damf a Sovyet iıaretlerini gösterir şekilde ı•aizyet alıyorlar. 


