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Dış bakanı vasıtasil~ HABE~'e 
ıtaıvan. Habeş anlaşmazhgını 

telgrafla anlatıyor: 

HABER 
anv- So r~1 et Rus 

tevhine bir ittrfat< teklif etti 
lnglltere bu teklife taraftar deOll -

Konuşnıalardan hiçbir netice çıkmadı; Con 
· Saynıen Londraya, Eden Moskovaya gitti 

DEFENSE SOUVERATNETE ıNOEPENOENCE 
EMPIRE ET • SACMANl JUSflCE;CltUSE 

f NTEGRITE TtRRJTORIALE 
FTHIOPIEHNt • MINlSTRE 

AFFAJ~ES , ETRANGERES t 

telriz telgrafın mahrecini, 'adruini ve 
Dün gece 'ıcidığt.mız uzun al · · 

' ' Unza$ını göıteren pcırç cır . 

(Y.azısı 4 oncü saYfada) 

yedinci yerli mallar 
sergisi· dün açlld,. 

ld Reıimlerimiz sergiden 
Yerli mallar ıe~giıi dü? ~~~am ':f' a~aıımıs lhıan Arif GökP.,ınarın 

rnuhtclil öriiniiıleri teıpıt e11ıyor. rı . aJır 1 

STREZA KONFERANSINA KADAR 
VAZIYET AYDINLANAM!YACAK 

Vak flda Almanya~n Almanvıının gonısıeme& 
monı r d k ıoral(. boeııı- ıçın ne Fren~ ne ıno ıtere 
rırnııı Fıonıu'I "'' Rusya ı tıuıunan mu h<!tdele<ln ve ne <le ıu:sıva. f!ovyet 

• ıedll ne atevtı.tar l<.IJVVetlı Ru&V?ıvı tollıı ecıect:k -· .. -·.~ L ı::ıır kit cl'lfn· ıetekk01 kadar kıtıa gOro;;ıQ. · .. t 
................... ....,_ etme:tı pel! muhtemel d Oülercı r ---1 
Pıeıi-.t.fl2 HiTLER, SiR CON SAYME-NE ALMAN TEZiNIN 

AVUKATLIGINI YÜKLEMEK iSTEDi • 
Askerllkı- Büyük 
mesele· ha.-p-

Cumhuriyet gazetesinin 
bir iftirası ..• • 

garıp 

Tencere : "Yüzün kara ... ,, 
"Seninki benden kara ... ,, 

lmP'!J"afonımın emirini yerine 
getirip bize telnzi çeken Habeı 
Dı1bakanı Pletta Getta Huri 

lsmet InUntl ile Aras 

Sovyet 
Ermenistanına 

girdiler 
Sarıkamı~, 18 (A.A.) - Dün sabah 

Iğdırdan hareket eden Başbakan 1s -
met tnönü, hariciye vekili Aras \"e ya- Cümhuriyet gazetesi, dün bi 
nındakilerle, Karakalede Serdarabat rinci aayfasmda soğuk ve mevsim 
barajını tetkik etmiştir. Tahegnln hu· . b" 1 N" k K · ıız ır ısan ıa ası yapmıı: en 
dut teşki\ ettiği So,'Yet Ermenistan d" . d h l w 

i t . ı na . kil" Tifllste bu ısın en aber aııran arı tuzaga 
cüınhur ye ın n Ş\e ı - .. .. . . " . 

1 d 
ır..·. (lan Başvekil mua\ini mu\'ak duıunnek ıçın Bulgarıstanda kar 

un u6 un w d d" B h b • • 
kat ha§''«'.kil sıfatile ve ittihadın Sov. yag ı,, ıye Y.~z~ı!~. ~ a e~ı, lf~c. 

et Ermenistnndaki diplomatik a • yan tarafta gordugumuz ıekılde ık 
:'anr Sovyet Ermenlstan hükCimeti tibaa etmiıtik. Buna rağmen, üıt 
~in 'ziraat komi eri ve sulama i leri taraftaki kıliıelerde gördüğünüz gi. 
ı;;eff ve hudut llnsı kamutanı ile po - bi, bizim bir gün evvel verdiğimiz 
liteknik mektebi profesör. ve mUhen _ haberleri bir gün ıonra (özel· husu 
dislerinden mürekkep bir heyet hudut ıi) kaydiyle ve serlevhalarımızı da 
üzerinde Başvekilimizi ılyaret ve re· aynen kopye ederek alan Cümhuri ' 
fakatlerindekilerle beraber dın·et et - yet, bize manasız yere saldırmak 
mişlerdir. Bu davet üzerin~ karşı ta. tan çekinmiyor •• 
raf'a geçilmiş Serdarabat barajı \'C ka Kendisine, icap eden cevap, 
nalının nasıl işlediği en küçük tef er - 3 üncü sayfamızın birinci ve iki ne 
rüatına kadar görülmüş n hazırlanan ıütunlannda verilmiıtir. 
salona gidilerek birlikte sabah yemeği -------------

1 ::~~ü:;;>!a~u~~~~ri~;.:~:e~00: ~ l,i ...... E ..... S ..... k ..... l: .... Y ...... U ..... n ..... a ...... n_I. 
yet ittihadı arasında kuvvetli :rakın -
hk ve komşu SovYet Ermenistan cüm z K 1 1 
huriyeti ile arMUZdaki iyi komşuluk ra 1 ı• 
münasebetleri hakkında çok samimi K • • 
;;örUşmeler yapılmıştır, lki dost cüm- onstantının I! 
muriyetln bUrük şefleri l:lyık olduk. 

''ln bUyUk senalarla yadedilmlş ve A k 
de\·let adamlarının saadet ve ikbali • . ş 

1 temennileri alkışlarla kar alanmıştır. 
Jki komşu dedetin sulh iyasetl bil· I 
hassa sena f dilmiştir. Bu hıızırlanma· kt l 
mış olan buluşma kar§ıltklı çok sıcak me up arı 1 
tezahUrnta ,.eı:;11e olmuştur. 

- Başbakan ismet lnönU buradan Ka. 
ğızmana gitmişler ve öğle-yemeğini 
:yedikten sonra Sarıkamışa hareket et~ 
mt~~~r ve akşamı Sarıkamısa vasr ol-. 
mnıılardır. 

I
! 6ncı sayfada 

OKUYUNUZI 
••••*'•••••••••••••••!l••••••••••••u••••••••••• .. •••••••• 

euıgarlstanda 
kar mı? 

Buıünkü Cümhuriyel refikimiz 
Sofy-.dan aldığı 4öyle bir haberi 
neırediyor: 

Dün akıam"üatü boıulan hava 
gece yarmna doiru tiddetli bir 
fırtınaya dönmü§tilr. Hararet do-! 
receti, yirmi bet aenedenberi ıö· 

. rülmemlt bir ıekildo dütmüıtüı 
Y •inıur bir aralık toluya ve ıul ' 
kara çevirmhtir. Pa.zarcıktan a 
hnaaı haberlere ıöre Rı>dob dalla
.tın• f aıla miktarda kar· dUtmüı· 
tür. Ço'banlardan dört kiti kar 
fırbnaıına tutularak donmu~lar· 
dır. Bazı 'kasabaları ıu1ar baa
mrıtır. Maddi zarar büyükse de 
&len olmamıttır-

HABER - Sofya muhabirimi· 
ze ıorduksa da Jluleariıtanda böy 
le uınoınalhklar (hariku1ade1ik· 
ler) g1dufunu tekit ettiremedik. 
Her "'alde kar altında falan tilen· 
ler olduiuna dair Sofyada bir ha
ber yoktur· · 

Tasarrufa 
başlarken 

ilk önce bakanların 
maaşı ini yor 

Pariı, 19 (Ö:ı;el) -Yeni tasar· 
nıf ıiyaaaamda ulusa örnek olmak 
ÜHre bakanların maaıı yüzde on 
niıbetindc indirilmiıtir· 



2 HABER - Akpm Postan 

yunanistanda ısabah9azeteıeril ~ ~"z: _,4 
nedıyorlar? ~: . -~- ~ 

Kondilisle Metaksas KURUN-Ası:Jusaıkce siyasa - - _ , ~ • 

• '::!~n~:~::r!~~~~:~~;~~:::: Pazar günü yapılacak 
Çaldarıse karşı mı? ::::::ı::.~ıı;;n:.::~,~=~=akl.:.;~ şilt maçında 

d l b') k h h . vurulm. u1 olmasından bahsederPk di - B e kt B 
Atln!-dan bildirildiğin göre, 1 ye en ~e e 1 ece ~~ angı mü· yor kı: eşı aş ey 

Kondili1ei ile Metakaasçı saylav· zaheretı alıkoymak uzere Yugoı· Yunanistanda rejimin mevzuulıaha 
lar araıında bir el birliği vücude lavyanın - bundan önceki Venize- olduğu bir ıırada bu mektupl<ırtn neş. 

ozu 
mi? gelmiştir. iki taraf arasında ya - loı isyanına yaptığı gibi • tekrar redilmif olmasında acaba bir kast b • ı k 

kın g6rütmeler yapılmakta.dır. harekete reçmesini iatemektedir. var mıdır1 yene 1 ece 
B b ka Ç ld · · Alman _ General Kondiliı ayni zaman- Kostantin ıevgilisine bu mektupla • 

9.! a n a arı1ın R .. · · d rı yazdığı zaman Balkan harbinde 
Yada kaplıcalarda bulunacağı ve da, omaya yapbgı zıyaret~n e 

l K d·ı· . k d'ısı'ne e'-~ katiyen Yugoslav aleyhtarı hır ga- Yunan orduları başkumandanı hulu. 
genera on ı ısın en v KA ... nuyordu. Ve gene bu mektuplarda 
let edeceği sırada, iki partinin bir min üzerine olmadı~ını tekrar te- müttefikleri olan Bulgarlar hakkında 

ı . y · tand k il min ederken, Yunanıstanda kral - çok ag~ır ithamlar var. Kostwıllnin araya ge ıp unanıs a ra ı· . .. . . .... 
... •ıA d ... .. 1 kt d' lık ıhdaaına teıebbus edıldıgı sı • mektuplarında kullandığı cümleler. gı ı an e ecegı soy enme e ır . . 

rada, on iki adaları Venızelos den adeta Bulgarlarla dost olup Türk 

General Kondilia Selaniie git· 
mittir. 

Krallık etrafında 
hareketler 

lngilizce Deyli Telgraf gazete· 
ıin'in, general Kondilsin Yugos -
lav kralı naibi Prens Polu ne içiçn 
göciügunü kendi Belgrad ayta
rmdan (muhabirinden) aldığı 
bir habere göre §Öyle anlatıyor: 

"General Kondilisin Prens Po • 
lü görmesi iti, Yunanistanda 
krallığın diriltilmesi meselesi ile 
ilgilidir. 

Öğrendiğimize göre general 
Kondilis, Yunanistanda bir l<Tal • 
lık teşebüsüne giriJildiği vakit bir 
isyan çıkarsa, krallık aleyhtarı 

kuvvetlere Bulgariitan ve Türki -

cümhuriyetçilerinin üs halinde ler üzerine yürüdüğüne piıman gö -
kullanarak kralcılara mukavemet rünmektc ve Türklerle birleşip Bul • 

garlara lıücum ctseJJdim daha ıloğru ..lmesine ltalyanın meydan ver -
~ bir harcl~elte bulunmuş olacakmrşım 
miyeceği hakkında teminat alma· demektedir. 
ğa gittiğini anlatmaktadır. Bu görüş Kral Kostantinin iyilik 

Bundan b8!ka general Kondi - hesabına bir not olabUir. 

lis, eski Yunan kralının yeğeni o· CVMHURl1'ET _ Yunus Nadi, 
lan ve Yunani!ltanda krallık ih - son siyasa durumunun acı dersferi dl. 
dası hareketinde filen rolü olan ye yazdığı başyazısında, nıilletll'rln 
Prenses Olga ile müşavereye gel· bir araya gelip kurduğu Ulualar Ku • 
mit bulunuyor. rumwıu örnek alarak bu kil"llmu dü. 

Sinayada Romanya kralı Ka • ne kadar tutmaya çalışan Fmnsanın 
bugün /tal yaya doğru me ··leU.gi,.; ve 

rol ile Yugoslavya Kral naibi bu suretle Uluslar Kurunıwı:ı /ıiç et. 
Prens Polün de konuşma mevzu - tirdiğinl süylemektedir. Dol ı-e brınun 
}arından biri eski Yunan kraliyle gibi birçok misaller göste ·ere" Habeş 
eski kraliçe Elizabetin botanma · - ltalgan meselesinde bila.,.ufbkla • 
}arı ve Romanya l<Talmm kızkar • rını söyledikleri milletler bilea bitaraf 
de§i olan Eliazbetin istikbali ve lıklarını muhalaza 0 d"tmd'klerini 

krallığın ihdası olduğu zannedili· 
söylemektedir. 

yor.,, 

Yahudiler aleyhinde 

Nazi gençleri azgınca 

ZAMAN - Zaman imzalı ve 
" mahkemeleri koruyalım,, baş
lıklı başmakalesinde Zaman ga • 
zetesl herkesin bir gün malı • 
kemelere dü;c=efjini ileri sürerek 
malıkemelerln adaleli iyi tevzi etmsl· 
ne elbirliği ile çalışmak lôzımgcldiği
ni, hakimler llzerine tcılr yapmaktan 

hare etlere girişiyor korkmak ic:ıp ettiğini yazarak, latan. 
bul şarbaylığı zamanından bir dava 
münasebeti dolayısile mahkeme üzeri
ne tealr yapan Ali Haydann bugün. 
!erde nıciltkcmcye düşmesine işaret e • 
di rıor. Neticede bir gün mcilıkemcye 
dü§miyecek luikimden adalet niyaz et
nıiyecc!: bir insan tasaı•vur edilemiye-

Londra, (Özel) - Berlinde ı Gece yarısına doğu bu düzen • 
Nazi clelikanldnrı yahudilerin o- sizlik daha atmıştır. Bazı yerler • 
turdukları kahvelere yenide!l sal- ı de kalabalıktan nakliyat durmuı· 
dırarak onları çekip dııarı ··.çıkar· tur. Otomobillerin arkasına yahu· 

'ır.ıılnr, hatt& yumrtıklar ve bira di aleyhtarı sözlerle dolu plaka -
bardaklariyle Üzerlerine atılmıt - lar takdmıftır. 
lardır. 

Kantstraasede bir 1ahudi ve o
onun Alman olan karısı kahveden 
dışarı çıkarılarak tel(melenmiş • 
tir. 

Polis çağrılmı§sa da, küçüçk bir 
müfreze gelmi§tir. 

Bunu haber veren gazeteler, 
bütün hadisenin bir ainema önün-

c~jjini yazıyor. 

Bir kaphca 
Adeta bataklık diye 

kurutulacaktı 

Nazi grupları şelirin diğer de bat gösterdiğini ve bir sinema- Haber verildiğine göre Gülha • 
ne fizik tedavi profesörü doktor aemtlerinde de kahvelere, yahudi da gösterilen yahudi aleyhtarı bir 

t,pplanma yerlerine salClırarak bu j lsveç filmine yahudilerin itiraz 
yerleri harab ebni'jlerdir. elliğini bildiriyor. 

Nüzhet Şakir Dirisunun baıkan -
lığında 27 doktordan mürekkep 

• 
idam 

lzhdr,; 18 - Dört yıl evvel Ö • 
aemitte (Seynek köyünde Meh • 

metle ~k!ılrısım ve beslemesini ge -
celeyin evlerine girerek ve para

larına göz • koyarak boğmak sure
tiyle öldüren ve ıekiz bin lira ka· 
dar parafalıp gidenlerden hancı 

Hakkı ile diğer arkadaşları aa • 
bahleyin İzmir hapishanesinde a
lınarak Ödemişe götürülaüler ve 
orada asıMılar. 

Bir çok kylüler kasabaya gel • 
ır.,;şlerdi. 

Öleıtlerin akrabumdan bir 
kaç kiıi: "İpleri biz çekeceiiz.,, 
diye ilerlediler.. Tabii önlerine 

geçildi. Hancı Hakki mütemadi • 
yen masum olduğundan bahsedi
yordu. Diğerleri biç bir !ey söy -
lemediler. 

,· - --- • 
HABE'R 

J lngiliz - Alman 
eski muharipleri 

Berlin, 19 (Özel) - Berlinde 
misafir bulunan İngiliz eski mu
haripleriyle Alman eski muharip· 

leri liugün birlikte bir toplantı 
yaparak bundan &e>nra sosyal a -

landada beraber çalışmaya karar 
vermişlerdir. 

İngilizler Alman eski muha -
riplerini gelecek yıl İngilterede 
toplanacak olan İngiliz eski mu 

~.aripleri kongresine davet etmiş· 
lerdir. Almanlar bu davef 
memnuniyetle kabul etmişlerdir. 

-o-

Tayyare kazaları 

bir kafile memleket dahilinde 
kaplıcaları tetkik yolunda yaptık-

ları bir gezide, Balıkesir • Bandır
ma tren hattında 62 - 65 santi • 
grad bir çamur ılıcasına tesadüf 
etmişlerdir. 

Köylüler tarafından çok evvel • 
den bilinen ve iıtif a edilen bu 

çamur kaplıcasının vasıfları Av -
rupadaki emsallerinden çok üs -
tün dür. 

Bu ılıca bütün romatizma ve 
mafsal hastalıklarına, asap, ada -
le ağırhklrı gibi hastalıklara 
kat'i bir devadır. 

Pek yakın bir istikbalde buraya 
modern bir otel ve hamam yapı -
)arak bu sağlık kaynağınaan bü -
tün yurtdaşların istifadesini te
min etmek için çalı~ılmaktadır. 

Kahire, 19 - lngiltereden ce- -------------
nubi Afrikada Kapa uçmakta olan Fransa-Türk fecim-
lngiliz tayyareci Bruk, Mersa Mat. sel temasları 
ruh civarında dütmüıtür. Tayya- Paris, 19-Tecim hakanı (ticaret 
re parçalanmış, tayyareci yaralan- nazırı) dün Türk elçisi Suat ile 

mıştır. Türk ekonomi bakanlığı müsteşa · 
Montreal, 19 - Dün Nevyork· rı Faik Kurdoğlunu kabul etmiş

tan havalanan tayyareci Torsol· tir. 

berg üç saat sonra Senloranaa ka Bu ziyarette Tiırkiye - Fransa 
raya inmiştir. Oradan doğru Nor- tecim görüşmeleri mevzuu bahıol-
veçe uçmak niyetindedir. mu§tur. 

Pazar günü 1935 yılı İstanbul 
Şild ıampiyonaıı finali Şeref ıta
dında, Beşiktqla Beykoz takım -
ları arasında oynanacak .. 

Şampiyonluğun en kuvvetli 
namzedi F enerbahçeyi, daha son
ra da Vefayı yendikten aonra lik 
altıncısı olan Beykozu da kolay -
Irkla yenen Be§İktatm bu senenin 
tildini kazanması çok muhtemel • 
dil'. 

Bununla beraber kulağımıza 
çalınan haberlere göre Beıiktq 
yarın ekıik bir kadro ile çıkacak, 
Hakkı, Nuri ve Şeref oynamıya -
cakmı§. 

Buna mukabil Beykozlular da 
aylardan beri kendi sahalarında 
bu maç için çok sıkı antremanlar 
yapıyor larmıt. 

Beykozluların, lik altmcıaı ol • 
malda beraber bazı defalar en iyi 
takımları bile yenecek derecede 
mükemmel or.unJar çıkardığı ma· 
lumdlll'. 

Bıiktaşa gelince; çok kuvvetli 
olduğundan kat'iyen füphe etme
diğimiz bu takrm hazan umulmı· 
yack kadar fena oyunlar oynar . 
Bu sene aene sonunda Süleymani
ye ile berabere kaldığı OY.Unda ol
duğu gibi .... 

Bütün bu.ruar göz önüne alma -
cak olursa yarınki maçın bir hay
li alaka uyandıracağı, ve heye -
canlı olacağı anla.şılmaktadır • 

Beşiktatlılar artık ucuna ka. -
dar geldikleri tild f&Dlpİyonluğu
nu kaçırmamak için çok dikkati} 
ve Beykozlular da pişirilmif, kota 
rılmıt ve hazırlanm11 olan ,ild 
§ampiyonluğuna konmak için bü
tün kuvvet, enerji ve kabiliyetle • 
rini kullanarak oynayacaklardır . 

Yarınki maç İçin Beşiktatlıla -
ta dikkat tavsiye ederiz! Kartı -
larınadki takrma önem "ehemmi· 
yet,, vermezler, gevıek oynaTlar
sa oyunu kaybedebilirler. 

Beykoza gelince; Betiktafı ye· 
nebilmeleri için evvel çok ıeri ve 
nefesli bir oyun oynamaları la· 
zım gidiğini hatırlatırım. 

Bu hızdan istifade ederler, ve 
Beşikta§ müdafaasının toparlan -
masına vakit bırakmadan bir iki 
gol yapabilirlerıe hundan ıonra 

tatbik edecekleri sıkı ve çabuk 
bir müdafU: oyunu kendilerini 
şampiyon yapabilir. 

Usta, fakat biraz ağır olan Be
tiktat hücum hattını ancak seri 
oynayan nefesli bir müdafaa hat
tı durdurabilir. 

Yarınki macın bir ıild finaline 
yakı§acak kadar güzel olmasını 
dileyerek yazımı bitiriyorum. 

M. S. 

Dün gece 

Türk-Macar 
p~hlivanları 

gene güreşti 
Şehrimizde bulunan Macar 

güreı takımı dün gece Şeref ıta • 
dında aon müsabakasını yapmıt • 
trr. 

Şimdiye kadar Y.ipılan dött te· 

masta büyük bir varlık göateren 
ve Macarları büyük farklarla ye· 
nen güreş takımımız yerine dün 
yepyeni ve gneç unsurlardan mü• 
rekkep bir takım güreşmiştir. 

Bu takım arasında henüz üç 
aydanberl grekoromen güreıe ça
lışanlar vardı ki bunların bu itin 
ustau olan Macarlar kartısındaki 
muvaHakıyetli güreşleri cidden 
takdire değer. Maçların netice • 
leri şudur: 1 

56 kiloda Kenan • Dobo ıü • 
retmişler, fakat ü~üncü dakikada 
Kenanm kafası tahtalara çarp • 
mrş ve 15 inci dakikada bu se • 
sebepten dolayı üstüne bygmlık 
geldiğinden müsabakayı terket • 
mişti:r. 

61 kiloda Yaşar, Pomleni aa• 
yı hesabiyle yemniıtir. 

66 kiloda Sadıkla Barani IÜ • 
retmiıler, Sadık üç aydır Greko • 
Romen güreşe çaJ.ıııyordu. Buna 
rağmen çok hakim güreşti. Fakat 
16 mcı dakikada kendi oyuniyle 

"' yenik düttü. 
72 kiloda Ankaralı Hüseyin 

Ördök'ün sırtını 3 dakika, 24 sa • 
niyede yere getirdi. ( 

79 iloda Süleymanla Dobo 
ıüreıti1er. Süleyman da yeni bir 
güreşçiydi. Macar ıuf teknik sa· . 
yeginde kazandı. · 

87 kiloda Törökle Mehmed gü
reştiler. Macar güreşçi bu i§e he
nüz pek yeni başlayan Mehmedle 
15 dakika uğraıtı. Ve ancak tek • 
nik bilgiıi gayesinde kazandı. 

En ağırda da Bodo ile Hasan 
güreıtiler. Hasan rakibine ni•bet
le çok hafifti. Çoban Mehmed ta· 
rafından sırtı yere çevrile çevrile 
baıı dönen Macar güretçi aanki 
bunların intikamını almak isti • 
yormut gibi bütün kuvvetiyle rü
reşiyordu ve Hasanla tam 12 da • 
kika güreşti.. Neticede ıırf kilo 
far km dan istifade ederek maçı 

kazandı .. 
Dün güreş takmımuzın yenil • 

mesine rağmen tamamen genç ve 
yeni unsurlardan terekküp ettiği 

göz önüne alınırsa bunu bir mu • 
vaffakıyet saymak lazımdır. 

Celal 1;3ayar 
Leningratta 

Moskova, 19 - Celal Bayar il• 
Zekai Apaydın Leningrada var
mışlardır. Türk misafirler birkaç 
gün Leningrad' da kalacaklardır. 

-0--

Tanınmış bir Soyyet 
artisti kazaya 
kurban gitti 

Moskova, 19 - Sovyet dram 
ve senaryo yazıcısı Zarhi Yoldat 
dün ölmüttür. 

Zarhi, ayın on yedisinde, met
hur Sovyet sinemacısı Pudovkin 
ile beraber Moskova civarında bir 
otomobil kazası geçirmiıti. Aldı
ğı yaraların tesiriyle ölmüttür.' Pu
dovkin de ağır yaralıdır. 

Zarhi Y oldaı ''Ankara, Türkl· 
yenin kalbidir,, filminin senaryo· 
sunu yazınıı, Türkiyeye birkaç se
yahat yapmıf tr. 
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13i2Üff q&ü.şü,müa: 
............ ---- . . 
umhuriyet gazetesının 

bir iftirası • • • · • 
garıp 

Tencere: 
''Seninki 

"Yüzün kara ... ,, 
benden kara ... ,, 

. Dün, Cümhuriyet gazetesinde 
ır habere raıladık: 
8ulgariıtanda o derec kar yağ· 
t ki, dağda çobanlar donup öl 
iiı ... 
Eğer dünyada birçok yerlerir. 

•ellere, zelzelelere, soğuk ve sıcak 
a.lgalarına uğradıiı bir sene i· 
inde yaşamasaydık, buna doğnı· 
an doğruya "saçma,, der, geçer· 
ik. F ak'at ciddi haberler verdi· 

~. ' 
1ni iddia eden Cümhuriyet gaze· 

\esinin birinci sayfasında soğul· 
hık bahsı etrafında soğuk bir ınek 
tep şakası yapılacağına iht~~I 
erernemittik doğrusu· .. Onun ıçın 

Sofya ile telefon servisimizi ya· 
l>a.rken, aylarımıza (muhabirimi· 
)!e) şöyle dedik: 

- Biz burada yanıyoruz ... Siz 
0tada soba mı yakıyorsunuz? 

O, bu şakamızın manası~ı.anla 
tbadı. Cümhuriyet gazetesı~ın .. ha· 
herini kendisine bildirnıemız uze· 
tine: 

- Burada ne kar yafdı, ne ç'?9 
han <l''1ndu ... Öyle ,eyden ~aberı
ltıiz Yok. Galiba, ''Cümhurı;et ye· 
tine Akbaba okumuısunuz. ,, de· 
d' ı. 

'Biz de kar yağma haberini, bu
~Unkü n~ıhamızm birinci sayfası· 
!la, koyduğumuz kılişede olduğu 
;:ib· yazdık. 

hatırlatalım. (Tabii sualler de O· 

na göredir) Ve mademki arkada. 
ıımız emekten bahsetmif, harp 
gailesi içinde itleri batından atkın 
olan Habet hükümdarının hüku
metinden bu cevabı alabilmek. de 
Cümhuriyetin "özel,, haberlerı~e 
niıbetle elbette daha büyük bır 
emek mahsulüdür sanırız ... 

Cümhuriyt iti inada bindirme 
d " ıeydi, yarınki nüshasın a gaze· 

t lerden birine ıu diyevde bulun· 
e tur kaydıyla gene bizim is mut ,, b ... 
'mizi zikretmeden ha erımızı 

nn b' . 
makaslıyacaktı. Fakat, ız, ıesı-

mizi çıkaracak değildik. Buna ar
kadaıımız emin olsun ... 

l b·ı· . 1 "Kiıiyi nası ı ırıın · ,, 
"Kendin gibi!,, derler .•• 
Biz bütün imkan hudutları için. 

de okuyucumuzun menfaatine pa. 
ra 've emek ıarf eden bir müessese
yiz. Rekabet kaygusuyla üzerimi
ze leke sürmek iıtiyen beceriksi-2 
elin bileğini, bir Sofya telefoniyle, 
sımsıkı yakaladık. Şimdi o elin on 
parmağındaki on karayı Türk O· 

kuyucularına teıhir edebiliriz ... 
Tam fırsattır... Fakat, ilerisine 
gitmiyoruz... O eli bırakıyoruz ... 
Gene kalem yerine makasa sarıl-
sın ... 

fnnallahu maassabirin · · · 
lf. lf. lf. 

,, 4 ~ rse Cümhqti,yet gazetesi Bezuk .. ..w;.,.~lıl"16N~-
ı-c'1disinden haber aııran,, arli· paralar 

da larına müziplik olsun diye Cümhuriyet Merkez Bankası Js. 
tnevsirnaiz bir 1 Nisan şakası yap tanbul tubesine yırtık ve kullanıl: 
tllışnııs d · · ·ı . ~ ... maz paraların eğıtlırı memesı 

Aktam ve Son Posta - eğer, h kkındaki talimatname üzerinde 
bu tuzaksa - düımütler ! Bun!i y:pılan cf eğitiklikler bildirilmit • 
fırsat bilen Cümhuriyet, bugün 
lahta kılıcını çekmif, hamle edi- tirBanka timdiye kadar ya_ln.ız yır 
}'or ! Fakat, "üç aktam gazetesin: tık paraları değiştirme~t~ ıdı. ~ a· 
elen ikisi,, diyerek bizi de şüphell pılan değiıiklikler mucıbınce tım· 
"a.ziyete sokuyor ve diğer haberle· di yazıları kolaylıkla okunamıya • 
tin bizim de naklettiğimizi söylü· cak derecede kirlenmif, yırtılmış, 
l'or. . uçmu• veya parçalanmış 

M rengı s k 1 "!eılıur meseldir: paralar veyahut yan~ıt ~-v~ . • 
encere: mut paralar yedeklerıle degıştırıl· 

- Yüzün kara... mektedir. 
- Seninki benden kara ... ,, ---o-

Cüınhuriyetinki de o hesap... Bulunmuş rontken 
ili · d' w • • diğe(' k rın~i sayfaya geçir ıgımız filmleri 
•lişe~~r, bir gün evvel biziın koy· 

du" • .nin ıer Raif isminde bir okuyucu -
l ıunıuz yazılan, erteıı e-1 d 4 
evhaları~a kadar Cümhuriyetin dün Türbede tramvay a 
llaaı1 makasladığını size göstere- =tken filmi bulduğudnu, ~udn~ 
tekt· tan adamın tramvay an ın ı· 

ır. unu nd' . . ·ı . d t 
Daha son haftanın bir nümune· ğini görünce ke ıımın 1 er; e a • 

~İni aöyliyelim. Yilzlerce ve bin· layarak aradığını, fakat buş~~a : 
~rce Avrupa gazetesinin içinden dığından dolayı Tramvay ır etı 

hı... • "b' · ltalya kayı.::olmn• e•yalar kısmına bırak· .,lll nıütercimimız, ızı · u -,. ,. 

~n iıl~rine mi karıttımıak iıtiyo~· tığını söylemitti~: .. " 
&.r?,, diye bir mevzu tercüme ed1 Röntkenlerin ü&tunde mual -
l'or. Gene hemen ertesi gün Cüm- ima 1lyas,, ismi va.rdedır: Ve sakat 
~ri:tet bunu iktibasla bir baıma . bir ayağı göıtermekt ır. 

le bile cızdırdatıyor !... _::~:._::__--~:-::---.---
1\janı haberlerini buıuıi (özel) TeşekkOr 

dh. d d a.., ___ Ü· M h General Mahmut 
.1e Yazan ve ra yo a ~ er um 

)!:ri dayduklarını buıusi muhabi. Muhtarın oğlu zevc.imd löm~r 
t-ılldeınnıiı hissini vererek sütunla- Muhtarın vefatı ve defnı o. ayısı
l'ltıa. geçiren Cümhuriyet arkada. le gerek tahriren ve gerek şıfahen 
11llıı~, bizlere biraz emek ve para beyanı taziyet edenlerle ce~ • 
''-rfederek havadis edinmemi~ zesinde hazır bulunmak suretıyle 
t&..,aiye etmek garabetini göıterı · ihtiyan zahmet eden muhter~m 
l'or. zevata bu ıuretle ayrı ayn teşe -

l f mIZ kür. e tee:•urru" ··mu··z -~ni ve mad • 
..a tte, bugünkü birinci say a . . · - u.-

~~, liabet imparatoruna çektıiı- deten imkin olmadıiından bu 
'-'1• teltrafa selen eevaP vardır. vazifeyi ifaya muhterem ~zete -
't,d d·ı· • • tavauutunu rica ederım. 
~ eınJd paradan bahse ı ıyor, mzm z . "Yl evcesı: 

eyse bu telgrafta beher keli- c: ... vket ÖIDeJ' Muhtar 
laıeıun bir liradan fazla oldupu ~ 
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Tüccarlar V Ur Il } k vaş şebzeve gU CU U 
meyvaıar için 

Tayyare istiyOr Belediqenin tarifelerine 
Bayındırlık Bakanlığı Devlet 

hava Y?Ila~ı sef~rlerinin ıslah~na kulak asmıyorlarmış I 
ve genıtletıJmesme karar vennıt • • 
tir. Verilen bu karara göre yurdun G • 1 1 k h 1 . 
lüzum görülecek her yanma uza. azıno ve ça gı 1 a ve erın 
yacak olan hava seferleri yeni u • b 1 f 1 1 
çaklarla büyük bir düzen içinde azı arı az a para a ıyor 
yapılacaktır. 

Ha va yollan dev°let itletmesi 
için bir tip uçak kabul edilerek bu 
tipten yeni uçakların derhal alın· 
masına karar vermittir, bu 
uçakların en kullaDJ!h ıekilde 
olması için ikiter motörlü ve 
altı~ar kitilik olmasına kat"ar ve • 
rilmittir. 

Bir taraftan yurdda yeni bazı 
hava yolları ihdası mevzuubah o· 
lunurken bir kısım çıkı tecimerle • 
ri. de (ihracat tüccarları) Bayındır 
lık Bakanlığına Avrupa hava poı· 
taları için bir teklifte bu!~nmut· 
lardır. Bunlar timdi Avrupaya ha· 
va nakliyatını yapan yabancı kum 
panyalarla anlatmak mümkün ol· 
madığından memlekete iyi bir ge
lir temin edeceği tecrübe ile görü· 
len yat sebze ve meyve çrk11ma 
(ihracatına) imkan olmadığını, e· 
ğer Avrupa seferleri devlet elile 
yaprhlrsa Avrupaya her kalkan 
postanın masrafını koruyacak yük 
bulab=leceğini bildirmitlerdir. 

• p ,ti ........ 
Y enikapı iskelesinde ballı Ha • 

sanın kömür kayığı yanmda bağ· 
lı bulunan Alitanm kayığındaki 
bezler tutufmut çabuk söndürül· 
müştür. 

Merdivenden 
düştü 

-Sirkecide ditç\ Hi~- ·-1tin evin • 
de oturan 10 yaımda Hasan liızı 
Emine Köprülü ban merdivenlerin 
den çıkarken ayağı kayarak d~ı
müf, başından yaralannıı~tır. 
Kumar 

Tepe batında Markonun :Yıldız 
ismindeki kahvesinde Nesim, Dan 
yal, Jozef, Yaka kumar oynarlar· 
ken yakalanmıtlardır. 
Çabuk çıkar.ıldı 

Küçükpazarda Camı sokzığında 
oturan 12 yatında Haydar -.rsada 
ki kireç kuyusuna düpnüı, çabuk 
çıkarılmııtır. 
Gürültü etmişler 

lçerenköyünde oturan •ohacı 
Mahmut ve arkadaıı Bahri ile sa· 
bıkab Ramazan, Suadiyc koru 
parkında sarhoı olarak masa de • 
virmişler, garsonlara ve aa .. ıbine 
bıçak teflıir etıniılerdir · Sa&·ıı,,ıla· 
rın hepsi de yaka'an::-ııtır. 

Uray (belediye) ekonomi (ikti· 
sat) direktörlüğüne (müdürlüğü • 
ne) esnaf İ!leri şubesine ıon gün· 
lerde yapılan bir çok şikayetler • 
den ıehrimizdeki çalgılı ba'hçeler 
ve yaz münaesbetile kurutan ga • 
zinolarm bir kısmının genit mik· 
yasta ihtikar yaptıkları anlaııhmt· 
trr. Uray (belediye) bu buıuıta 
yaptığı incelemelerden sonra ti • 
kayetlerin birçoğunun Y.erinde ol· 
duğunu görmüttür. Daha geçen a· 
bu nevi gazinolar ve bahçeler için 
yapılmıt olan fiyat tarifelerinin 
çiğnendiği ve buraların sahipleri • 
nin ekseriya iti kitaba uydurarak 
bildiklerini okudukları anlatılmak 
tadır. 

Diğer taraftan daha geçen liaf 

Beledlye ile "Şirketi 
Hayriye,, uyuştu 
"Şirketi Hayrİf.e,, tarafından 

köprünün üzerine ve iskelelere a • 
sılan reklamların kaldırılması için 
belediyece tebligat yapılmııtı. Şir 
ket buna cevap vermiş, reklam ıa· 
hiplerile mukaveleleri bulun::.Uğu 
i~in reklamların ıimdilik kaldırı • 
~ ........ l»idDee .... 
daha reklam konmıyacaiı bildi • 
rilmiştir. Beledire, bunun üzerine 
ıirket hakkında hakyerine bq • 
vurmaktan vazgeçmiştir. 

Hafta tatili 
ruhsatlyelerl 

·Hafta tatili ruhsatiyeleri her yıl 
haziranında değişmektedir. Bu 
sene bazı müessese ve dükkinlar 
ruhsatiyelerini yenilememit1er • 
dir. Belediye, ıube direktörlerine 
bir yayım göndermİf, ndısatiye 

kotrolü yapılmasını bildirmiıtir • 
-0--

Florya yollan 
yapılıyor 

Florya plajındaki yol1arm yapı· 
ıı bitmiıtir. Küçükçekmece yo • 
lunda da toprak düzelt~e iti baı· 
lamııtır. 

Tramvay kazası 
Bostancıdan Kadıköy'ine gel • 

mekte olan 161 numaralı va~l!'E\n 
Yakubun idaresindeki 28 numara· 
lı tramvay arabası Satıl.mı' ismin· 
de birisine çarparak yarala.1111tır . 
Yaralı Zeynep Kamil hastanel'i • 
ne kaldırılmııtır. 

ta yeni bir tarife yapılan pla.jlar· 
dan bazdarmın da bu fiyatları is • 
tedikleri tekilde soktukları anla • 
tılmııhr. Vakii plaj ıahipleri ura· 
yın fiyatlannı ortaya koymakta • 
dırlar. Fakat mütteriye bu fiyat· 
larla öyle berbat yerler ve öyle 
fena levazım gösterilmektedir ki 
müıteri iyisini iıtemeğe mecbur 
olmakta ve bunun üzerine de ken· 
disine özel _(hususi) muamele ya· 
pıldığı için ,ukıek ücret alınmak· 
tadD'c 

Uray Dunun için ilk partide yük· 
ıek fiyat istedikleri sabit olanları 
kaymakamlıklara bildirerek na • 
zan dikkatlerini celbetmı)tir. Bun 
lar hakkında kanuni yollardan yü· 
rünmesi takarrür etmittir. 

Belediyeye yazılan 
esnafın muayenesi 
Eınafm tescili için verilen müd· 

det bu aym sonunda bitecektir. Be· 
lediyeye hergün -yüzlerce kiti 
bqvurmaktadır. 

Bir lmım emaf belediye sihhi 
heyeti tarafından muayeneye gön• 
derildikleri için orada kendilerine 
mnı:,........... ...nmekteclir. Yal• 
mz bazı esnafa h~ ağuıtoa 
haftasına gelmeleri bild'irilmek • 
tedir. Be1ediye müsta:hdemin şu· 
beıince müddetin temmuz niha • 
yetinde bittiği uhhi heyetine bil· 
dirilmittir. Buna göre muayene· 
]erin çabuIC aona erdirilmesi ia • 
tenmittir. 

·~ 

Kimsesiz kızlar için 
yord açılacak 

Galatada kiımeaizler yurdunun 
koruduğu çocuklann ıihht ve a . 
li.kt dUnımlan pek kısa bir za • 
manda düzelm.İ§tir. ıBunu gözönü
ne a1an belediye bu yurt binan'- • 
nın yanında kızlar için de bir yer 
aramaktadır. Münasip bir bina 
bulunurıa kimsesiz kızlar için de 
bir 1-Ul't açılacaktır. 

o-

Belediyenin yeni 
bftdcesl 

Belediyenin 935 bütçesi Bakan. 
lar kurulundan (vekiller heyetin • 
den) çıkınıt, yüksek tasdika gön
derilmiıtir. Bütçenin hu ay sonuna 
kadar celmesi muhtemeldir. 

[ Ş~HRİ~ DERDLERİ • ] 
Istanl>ulu bilmeyen Istanbullular 

lstanbul giizel bir şehirdir. O kadar ki dillere des. 
tan olan güzeJiiğlnl görmek için dünyanın çok uzak ta· 
raflarından her sene binlerce gezgin (seyyah) gelmek-
tedir. 

Boğaziçi, Adalar, Erenköy, Çamlıca, Florya gi~i 
dünyada eşsiz derecede güzel mesireleri olan bu şehrın 
halkı muhakkak ki dünyada en az gezen ve hava alan 
insanlarıdır. 

Beş çocuklu bir aile tasavvur edin.Bir kıra gitmeği 
kararlaştırsa yalnız yol P&rB8I olarak 5 liraya yakın 
para vermek mecburiyetindedir. Ayrıca orada yemek, 
içmek, pllj isin v~rllecek ~ c1a hesaba katılırM 

bu gezi~~ en~ on, on iki liraya patlar. Halbuki tstan. 
bu1da boyle bır tek gezinti i~inbu kadar para verebi1e
cek kabadayı pek az bulunur. 

... ~~nun neticesinde.1stanbulun birçok taraflarında 
omrund~ F~?rya, Boğaz, Adalar, ve hatta Kadıköyünc 
geçmemış dunya kadar insan vardır. 

Bir şehir için bu hldise çok .acıklı bir vaziyettir. 

Gezme yerlerine giden nakil vasıtalarının ucuzlatıl • 
ması, ve halkın muhtelif gezme yerlerine gidebihne<:ini 
]Jropaganda ve temin etmek belediyenin rapacağı işler-
den biri olmalıdır- -
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H a beş imparatoru ricaı11ızı 
kabul etti 

Dış bakanı vasıtaslyle Haber'e ltalyan "'1 Habeş 
an-,aşmazhğını telgrafla anlatıyor : 

Bqnde.n iki gün en·el, Habe~ lmpa. 
ratoru Haile Selbiye bir telgraf $'' 
kerek kendisinden HABER okuyucu -
)arı için bir diyev i~temiştik. İmpara
tor, burıca gailesi içinde, Habeş Dl 
lşleri Bakanlığı ,·asıtasile bize cevap 
vermek neuketitti ıöstermittir. Ktn -
disine gazetemi.z sütununda da ayrı -
ca teoeJc,kür ederiz:. 

T:ılgrafla bize g<inderilen bu dfyev,im 
paratorun ayni zamanda, dün medi!t , 
te möylediii önemli söylevin <le eaı ~ 
larını ihtiva etmektedir. 

\fı"'"' 
.Adis:ı.baba 1 CTelslı t!J~raCla) -
lmparator hazretlerin., çddilil\i~ 

tetval alındı. 
Habe§istan - ltalya ihtıllf ı etrafın 

da. beranat sayılabllecek olan '" bu· 
gün parl4men toda söyliyr.ct'kleTt di ... 
yerin esaslarını te~kil edH notiarı ıı,.. 
zetenize bildirmek için bana s.ılühisttt 
verdiler. 

lmapartor hazretlerinin cU;n ua.4'· 
Juını bildiriyorum: 

"hain yurdumuza karıı tam kırk se· 
nedenberl hücum istekleri beslemtk -
tedir. Bu istekler bu;ün daha faal 
,.~ daha aÇık bk §ekil almt§ bulunu • 
)'orlar. ' 

illcktnunnun 5 inde Walwaa>de çı -
kan ilk hAdise dojrudan dofruya Ha· 
beJ topraklarına karşı ltalyan top -
raklarından yapılan bir hücumdu. Bu 
hldisede İtalyanlar ar ıuhısal komfs. 
yon malyet!ndeld Habet muhafızları • 
na Habe~ topraklarında hücum etmiı
lerdi. Açıktan açığa hücuma ujramı~ 
olduiumuza ratmen ihtil!fın barı1 
yoluyle halled·'mesini i tedik. 

1928 tarihli arıla~nıa ile ltalya Ha .. 
be~istana karşı ebedi dostJuk ve banş 
,·adetmiş olduj'undan, İtalyayı bu an· 
laema altındaki imzasına riayet ettfr. 
mek için ikinciklnun Ye mart ayların .. 
da Uluslar Kurumuna müracaat et • 
rnek mecburiyetinde kaldık. 

Sarfettiğimiz ıayretler uyeııinde 
hakeJn komisyonu teşkil edildi. Bu ko
mi~yona H~'"cş o rn:;an hakemler seç· 
meklc dürüstlüğümüzü gösterml~ ol · 
'duk. 

1 · ~t~:!it!'kombyonun çab,mr.!arını 
'durdurdu. Hakem komisyonundaki l -
talyan delegeleri ttalyada memur ol. 
duklarr için Walwal hakkındaki Ha· 
beş noktai nazarlarını münakaşa et • 
mek istemişlerdir, çünkü bu mesele _ 
de 1tnlyanın tamamen hn::-·ı olduğu· 
nu bitiyorlardı. 

Bu durum karşısında üçlincü defa 
olarak Uluslar Kurumuna baıvur • 
'duk. 
Habeşistan samimiyetle bant istiyor, 
~e ihtilafı barış yoliyle ·1Uze1tmek için 
sonuna kadar ga~ ret sarf edecektir. 

Fakat şayet hücuma uğnyacak o _ 
]ursa, Habe§İstan ~otı adnnunn kadar 
kendini müdfaa edecektir. 

Davamııın haklı oldufunu bildlkle -
ri için mezhep farkı olmaksızın biltiin 
Habe§ tebaaları istikl{lJiırJzf ve impa
rato:rlufumuzun mülki tamamhğını 
mildat'an için birle§eteklerdir. 

Habeflstan Dı§;r'n~: •• · 

Nutwk ıtalyada 
fena tesir et:mış 
Roaıa, 18 ( ~\::el) - ltalyan ~:: --·~?c· 

xı Habeş kralı tarafından dün pral!
mentoda verilen diyevi ncsrederek . ' 
Habeşistana karşı §iJc~em hücumlar 

' yapmaktadrrhır. Gazetefor bilhas!a 
Habeş kralının ltalyayı tenkit eden 
sözlerin ltalyada çok fena bir tesir 
yaptığını ~ :·-- · · ·lTrlar. 

Jngilizler de Haba• 
hizmetine girmek 

istiyor 
Londra, 17 - Sunday Chroniche 

suet..lala bildlrdittne ıön eski tn -
..._ zabit, n kOçUk zabitlerinden 
ıaUrekkep bir kütle Habe§ hüktlmetfnı 
hizmet etmek için müracaat etmi§ler· 

, •..rı

l wı·~ 

Bundan başka H"beş - İtalyan 
anla~mamazhj'ının sulh yoliyle hal • 
ledHemiye~~ğiıtin 3nJa~Jması iiHrine 
lngilterenin bir çok yerlerinden gelen 
yiiılerce kifi Habeş sef arethatte.sine 
müracaat ederek gönüllü yazılmak is. 
tedlk1erinl söyl~D\l~le?dir. 

Habe~ elçisi müracaatlara tt!f1ckkür 
"tmekte, fakat hilkı;msfü,·'.-n hiçbir 
emir almadd'r için bu müracaatları ka 1 
hl dtmiye'"t<" ·i ih'we · ·ektNH · 

ıtaıyan uçakları 
Mısır ü~erlnden 

uçamasınl 
Mısırın ~I' Ehram ;;autesi ııul.abi· 

rine nrdtfi bir diyevde Habl': fmpa
ratnru ~fusoUninin eon db· .. ,c1 .. f ele 
alarak: 

"" - nu dl. ·~v. beni ha.YTde d, Ur -
medi. Yalnıı, bütiin dilnyay.l karoı 
.. ylennıif olan '1u diyevln• ' ··~ı 

h··kuk prenaipleriJe .:ykırdnr. Anlao· 
mazhjın banı yoliyle kotarılmasını. 
istemekle beraber, Rabe§İ!lit.nııt bil • 
tünlilfiinU \'e erklnlffinl <istlkllllnl) 
onuna kadu korumaya l:ar '" ,-er

dik,. demi§tir. 

Habet imparatoru. Mısır hü~ümeti · 
nln lt\ılyan tfltJ uçaklarını "f1?1 r h:ı· 
vabrı •• . , uçınasını ınüsaa<1• etme • 
mesini de istemektedir. ! ' i tc:.l<dirdt 
bunu dostlufa uygun olmıya" bir ~ey 
sayacatını söylemittir. 

ıtaıyanaskerıerının 
gündellklerı 

.. :oma: 19 (A.A.) - M. ~ı.-solinl, 
ltalyadan dotu Afrlkastna sö•tdt.rilen 
askerlerin aündeliklerlıtl !ii:rl• \estir· 
mlttlrı 

Eritro için: Beşer, onbaşı c, Ç?.vuş 7 
liret. Somali için alb~ar, onha~ı 7, ve 
ça vuı 8 liret. 

Kavgayı her zaman 
sopası uzun olan 

kazanmaz' 
Londra: D ( ~.A.) - Lundra)a yeni 

gelen lfa~eş hi!lnlmetlnin yilksek bir 
l§yarı, <memuru) İtalya ile harp vu _ 
kuunda HabeJfstanm ne şekilde mlica· 
dele edecefini dikkate değer bir tekil
de Röyter lljanaına anlatmıı n de -
mi§tir ki: 

-imparator beyaz harp atına bine· 
cek ,.e ordularına kendisi kumanda e -
~ecektir. En aşağı bir milyon insan, 
mizraklar, han~er ,.e ellerinde bulu _ 
nan birkaç modern şiJ~· • · harbede • 
cektir. Kadınlar blıe harp alanında ko 
calarına yardım edeceklerdir. Din a -
damları, harp ec!enlerlt beraber yürü· 
yecek ve düpnanı yenmeleri için on • 
lara cesaret vereceklerdir. 

- Artık ön:.;ne çegiJmesini imUn • 
!lız gördutilm bu harpte, yaJnıı birçok 
Unbef de#il, birsok ltalyan da öle • 
erktir. lkbeş ulusu kadı ... :! uyar, mo· 
dern harbin na5Jl korkunç olduiunu 
bilmez ,.e ona k:ırşı kayıtsııdır. 

Bombardıman uçaklarına kar:ı Ha
be:iştanın rt:ısıl bfr korunma tedbiri 
alacağı kendisinden !'lorulan Habeş 
i~yarı <memuru) şu cenbı verml tir. 

- Hiç. 14'akat neyi bombardım:-.n 
edebilecekler? Muh!l!emat hatlar 
ba§Jaınaz, Adisababa boşaltılacak 
"' hlk dallara 'e yamaçlara sıfın:ı • 
· ktır. Coğrafi durum Habeşlere yar
dın ede::e!>~:r. 

Habetlerin batarı ile (muvJılffaki • 
yetle) dayanıp dayanmıyacakları hak 
kındaki soruya cevap veren Habeş 
·;yarı (mttmuru) demi tir kf: 

- R···· · ı harp r:ıeyd:ınında görece 
ffz. Her zaman sopası bUyUk olan 
kazanmaz. Allah her Yakit kalabalık 
taburlarla beraber değildir. 

Habft:ll t,yr. görü§menin r - ····· .:.J, 
\ ı-rupa devJetleri er ve: a geç işe ka -
rıımazlarsa b •na acı acı teessiif ede -
reklerhıl söylemiş ve den1lştfr ki: 

- Eter İtalya Habeşi · ... , ele : e
çirirte, bu durum Af rikada, bilhassa 
Mısırda ciddi akisler 1-apacaktır. 

1 

Habe• işin~ narp 
yerine uzlaşma 
yolile hal için 

Londra, (Özel) - Rabe~ - İtalyan 
ıılnl Ulu!!lar kurumu ve ondan önce 
bir üçler konferanıı yoluyle bitirmek 
için .)apdan teıebbüsler ilerliyor. 
Elde edilen malürna!a göre, hu har~in 
önüne ı-eçmek için, Habeıistanda, U
lu"'lar Kurumu kontrolü altında ,.e 
hazr ekonomik istifadel<'rl ihtiva ed<ın 
mahdut bir İtalyan mandası lrnrulma· 
ru meselui konu~ulacaktır. 

Bu suretle Hab~~l"tan imparatorunun 
istlhbarına da dokunulmu' olmAkla 
FranP, Habeı imparatoru üzerinde 
bu noktai nazarı tezviç yollu dost~ 
bir teyidde bulunmaia çah,acair an • 
la~ıhyor. 

Habe§istan btı durum·- - · ~ "is • 
beten erkin (mUstakll) kalacak ve U -
hudar Kururumnd:ıki mevkiini muha • 
tau edecektir. 

Aynf unu'"da Habefista1Un Uluşlar 
Kurumunda!\ yardım &'Örmesi lçhı. 
köleli.tin ilıw ıart ko§ulduiunun 
kendilerine hatırlatılacaktır. 
Habe§fı:ıtanda kölelik hdlA. devam et -
mektedlr. 

Oçler konferansında göril§ülecek o 
Ju plb kararla§rnca. te,ebbilse geç. 
mek ffl Uluslar kurumuna bırakıla .. 
c:l!dır. Ve buttJarın hepsinin 25 tem • 
muıdan önce yapdacafı umuluyor. 

Uluslar Kurumu sekreteri Pariate 
Habeş elçisi ve Fransız Başbakanile 
konu~uyor. 

Musollnln tebrlkl 
Roma, 19 <!>ıel) - BA§c~!uın Sin!·ör 

Musolini bu&ün doiu Afrikunıd&ld 
Jtalyan kuvvetleri kumandanına bir 
telgraf çebrak ıılnıdiye kadar alınan 
tedhlrlırdın dolayı generntr tebrik 
etmiı. Bu yolda çatıımatarına devam 
odtlmescini bildirmiıtir. 

lnglllz kabinesi 
Ha beş işini görü•tü 

Londra, 19 (Ozel) - lngiliz 
kabinesi dün öileden sonra topla· 
narak İtalyan • Habet ihtilafının 
ıon durumunu tetkik etınittir. 

Siyaıal mahafilde uluslar ku· 
rumunun ay ba,ından evvel top· 
lanmuı ihtimalinin çok arttıfı 
söylenmektedir. 

ltalyan • Habct ihtilif ını hal i 
ç.in hakem komiıyonu teıkil edil· 
diğ zaman uluılar kurumu 25 Ma· 
yıs tarihli kararında 25 Temmuza 
kadar bir anlatma olmadıiı tak· 
dirde uluılar kurumunun toplana· 
caiını karar altına almııtır. 

Söylendiğine göre, ıenel top· 
)anmadan evvel, uluslar kurumu 
ıenel aekreteri M. Avenol konıey 
üyeleriyle g8rUıecektir. Bu g6rü~· 
melerdn ıonra, konsey ba9kanı M. 
Litvinof genel toplantı davetini 
yapacaktır. 

Habe• imparatoru 
orduyu teftle etti 

Pariı, 19 (Özel) - Ha bet im 
paratoru dün Habet ordusunu 
teftiıetmit ve aıkerlere hitaben 
heyecanlı bir aöylev vermittir. 

Amerikan 
dO•Onceaı 

Nevyork, 19 (Özel) ·- Ame -
rikanın dıt itleri bakanhiı müı -
tetarı M. Filipı ltalyan • Habet 
ihtillf ı hakkında Amerikanın 
noktai nazarını gazetecilere an • 
latarak, Amerikanın bu ihtilAf ın 
mevcut paktlarla düzelebileceii· 
ne kani olduğunu söylemittir. 

Müıtetar meıelenin bu yoldn 
halli i~in çaltımaların.a dair Ame 
rikantn Avrupa elçilerine tali .. 
mat verildilini de bildirmittir. 

Şikllgetler, temenniler 
tııı-aawwws - _. 2-E 2-' __. .___....._ 

Dertli bir okuyucumu
zun yedi dileği 

PGMaltula ıJ.oımu aok~ 19 nwna • 
rada okuyucumuı Hüırıü Vanuk gazr 
temize bir mektup göndererek muhte· 
lif iıler üzerindeki dilek ve dilıün • 
cclerlni bildirdi. !Jlektubun bazı par -
çalarım alıyoruz: 

14E1ektrik ~aat kiraları on ikl buçuk 
kurup indirildi. Geçen birinci ve ikin· 
cikbıuntarda on dört kllo,·at içjn 813 
kuruş aldılar. Nisan Mayıs W3:.l te ie. 
ne on dört kilova~ yaknıı§t•m. Bunun 
i~in de (310) kuruş aldılar. Halbuki 
k'1nunlal'da ~at klr~ı ucnztaıftamıı 
oldulu gibi kilovat paraaı da timdi .. 
kinden ild kuru§ faılA idi. lki makbuı 
ara&ndııkl uygunsuzluğu ıörünce a • 
raştırma yaptım ve gördüm ld kirayı 
indiren soıyete baoka bir isim altın -
da elli kuruş bindirmit ! .. Eğer kilo -
vat parası indirilmlJ olmasa idf esJd -
den almandan daha çok pna almış 
olacaklardı. O halde yaptırılan azalt 
m• nerde kaldı. 

• • • 
•ıromıumusda telefon n.1'dıı. bmir 

de bulunan damadım rörüflllek ltter. 
se telef on eder. Nitekim birkaç kere 
konuttuk. Bu hanıi santraldan ise 
ce,·ap vermiyorlar diye söylemişler. 

Bunun üstUne telıraf çekti. Diğer bir 
teleton adre!lfne gidilmesini y~zdı. o. 
radan da pek güçlükle görilfUldU. O 
vakit anladım ki kusur ya aantrallar· 
dadır nyalıut bafka bir sebeptendir, 

ÇUnk·l komıumuzun tvi btr .akit a. 
damsız kalmaz. Her iki dilek hakkın • 
da Bayındırlık Bakanlıjınnı lttanbul 
daki enspekt.örünün dikkat nazarını 
çekerseniz halka büyük iyilik etmiş o 
lursunus.,. 

"' .y. .. 

"Satıcıların pek çoğunun sattıkları 
malları yabarıcr dil Ue IByJemqf öte
denbcrf pek sinirime dokunur. örnek 
olarak birkaç tanesini ıöttereyim. 
Midyeci (Tu midya parüyeni) salata
lrk~ı (Teaera ena karto angurakl); 
balıkçı (Fereska ipsarya, lıarhunaki 
trcska) sebzeci (pancarya klukidya) 
ve buna J>.nzer bir çok sözler. 

Bundan ba§ka herhangi evden ve 
herhangi mlllete men15up bir kadın tı· 
.rafından çairılan bir aatıcr, mutlaka 
(orri&ti Madam) diyecektir. 

Bunların önüne ıeçınek için acaba 
bir çare bulunamaz mı? Meseli rü • 
rüıtü ile mücadele ni:ıamnamt5ini ta~ 
bik etmeleri gereken belediye memur· 

larının ulusal duygularını tahrik e -
derek bu işle de uğraşmahrını ıöylııı· 
P1ek milmkün olmaz ınr?,, 

• • 
"J&tanbulda ayarlı •at rörmık bir 

türlü nasip olmuyor. Belediye bir a .. 
rahk Tünele bir düdük takarak öjle 
vakitlerini bununla bildirmekteydi. 
Nedense bundan vazgeçildi. Acaba bu 
faydalı ı,ı,, ne mahzuru görüldü?,, 

~imdi §tıhirde ayni ayarla itUyen 
iki sut bulmak, Anka ku~unu bulmak 
kadar lmklnıızdrr. 

"Şişlide ASRI bir mezarlık yapıla • 
cak diye yıllardanberl haberler çr • 
kar. Fakat be~ yıl oldu, halt ortada 
bir şeyler yok. Meıarhiın yapılmaaını 
beldiyemeden ölüvereceğim diye ö • 
dtim kopuyor, 

Zavallı Beyojlu halkını böyle 'urf 
mezarlık,, havadislerlle imrendirip 
•onra endi~de bırakmak dnfru mu 
ya??,. 

"Ekıuelderln bu derece yüksek fi • 
yatla satıldrfrna göre çe~nlstntn lyf ol
maınu letemck hakkımız defli midir? 
Şekerin ucuzladıtı bu zamanda puta 
,., buna benıer ffkerli oeylerin ucuı. 
laması lazımaelmez mi?,. 

Kadın t:erzlleri 
Oroıdlbakda 1'111/ıaıip Nikoladia 

imzcısile aldığı1"ız mektuptan: 
''Yiyecek \'e inhisar mamulatını sa· 

tanlar ile pazar günleri a~ık kalan 

dükklnlardan bqka difer bilu1"1111' 
dükk!n mağaza. yazıhane fabıikl 
atölyelerin saat 19 da kapanması 111 .. 
burt olduğunu ,herkes blltyor. 

Buna ra:men Beyo~lu aparbmall' 
larında çalışan bütün kadın tf',rsll 
bu kararrll kendilerine ıumulü olnt• 
d!i• iddia.ile iıçHerini l'Ce tiiaat yit' 
mi bire kadar yani &'Ünde a~ı y&I 
karı 12 saat çah§tırmaktadırlar. 

Sabahtan akşama kadar karanl~ 
apartımanlarda elektrik ı~ııgiyle !:-'I~ 
pn ve ekserisi kadın olan bu i~çiletl• 
e;ıhhatlertnl Jcorumak bakımından "' 
seleyi alüadarlann 1rözönünı kof 
ınaiı fay dalı ;örüyorum.,, 

Arabacının dava• 
Tatlı.im arabacılarıntlan V 

im~aftyle altlıfımıs melrtupta jö 
leyaJ,Yor: 

Biz arabacılar eına(ı kendiıttt 
:ıe ıöre pelc hakir gördüğümüı t' 
kiyetlerini ga•eteıdzde tiklyet .~ 
tununda n .. rini dileriz. t, 

BütUn eınaf cemiyete ayda blf 
kaç kunıt aidat para11 veriyortıf 
Lakin bu aidatı sanırsam hiç ı,I i 
rimiz can Ye gönülden vermiY' }' 
nız. Eler hir eJnaf çıkar da ''lff h 
zim cemiyetimiz bizi güzel ida 
ediyor,, derse, hen bu sözleritd 
geri alırım. Bu cemiyet esnaf 
faydaar olmadıktan batlra esnaf 

' 

üserlnde bir yüktür . 
Arabacılar cemiyetine iki ı;e 

evvel "mobilya alınacak, açıkt 
380 lln. Terecek.lnbr,, dediler, 'Y 

dik. "A~rlctan 150 Ura masraf vf 
receluinbr,, dediler verdik. Hs 
buki bu cemiyete biz arabacıl 
aenede 1000 lira aidat vriyonıt• 

Sone batmda ka.aada on kurıs' 
bulunmuyor. Eter ıimdiye kad 
bu aidatı bir bankaya Teraeydi 
ya bir dretnot, yahut on adet t•f 
yare alrrdrk ! 

HUJrt\met, laydaıı olnuyan 1'~ 
cemiyetleri kaldrrta, bunların ye 
rine yalnız hir esnaf bürosu tef' 
kil ebe, biz eınaf, hava kunımu1'' 
aza yazılarak, cemiyete vereceği• 
miz parayı hava kurumuna 1ute 
gül versek ~ok güql olur zaone' 
deriz.,, 

Veli 

Şüpheli bir 
ermeni tutuldu 

Dün Molhu ianide biri hak ' 
kında tevkif kararı verilmittir. 

Molha. Soyoilunda bir berbe' 
rin yanında kalıyordu. 

F.mniyet birinci tube memurJatf 
kendiıinden tiiphe etmitler ve t•' 
kip neticeıinde yakal.yarak hil ' 
viyet ıorm\J!l&rdı. Bu aa.m Atiıt1 

elçiliğinden aldıiı paaaportu ib ' 
raı etmittir. Bu paaaportunda i•' 
mi Koço olarak yazdı olduğu hsl• 
do kendiıinin Molhaı olduiu aıı' 
latılmıttır. ~ 

Molhu mütareke ıeneleriııd' 
lıtaırbulda bulunan lnciliıleriıt 
himayeeiyle ve Ermeni çocukl• ' 
rmr hime.ye cemiyetinin tavat"1.' 
tu ile tahsilini ilerletmek içi' 
Korfoya ıönderilmiıti. 

iddia edildiiine ıöre poli• ~ 
adamın caıuılujundan fiiph• et 
mektedir. . • i 

Gerçinae (tahkikat) b1rı~. 
müıtantik Bay Ramazan wafısı 
dan devam edilmektedir. 



Dünya ı!üzelinin 
peşinde •• <; 

No: Nakleden: 
8 ( Hatıce Süreyya) 

-"Ferrutıname adlı eski Farisi 
tarih romanından ahnmıştır.-

.. 'Gel, ey mahzun delikanlı ! 
'...__ Yatan-:KADiRCAN KAFLl seni de götürelim !,, Diyerek 

;~( 1 ·· k 5~ h ·z ' ctÖrÜnÜnce Selimi gemiye aldtlar 1"'~ ur ıpa l erı 45 Selim, babaaının, anneainin. el-/ tehlikelidir. 

ıı l ll k a başladılar lerini öpüp dualarım almııtı. Kım. Yaaak olan §eyler, ekaeTiya 
1 ,n.11~ s.nanyo ar açmıy bilir neler ıöreceğini dütünerek gençleri büsbütün tahrik eder, 

' fi l seviniyor, son derec zevk duyuyor- bilhassa Selim, peıvaneler gibi, 
çal~ kaçını atlariyle birlikte parçalıyor çabuk doğrularak geri çekilen • du. daima yakıcı ıeylere rağbet eden 
leti~ liüsnıen ayni zamanda yanı ba· ve safları dağıtıyordu. panyol askerlerine dojru son hız- Haftalarla yol alarak, bir gece insanlardandı.. • 1 

fi\( ftııdaki ufak tefek bir delikanlıya Don Garsiya Kızıl Kadırgaya la koımuıtu. Ferruh ıehzadenin şehirlerinden Nasıldı? Neydi? Ne derece gü• 
donmüş: . d • u saldırdığı iki yüz kadar at- Çalılar ve ağaçlar arasında zik- bir olan Gülbamın önünde çadır· zeldi?. Mutlaka ıörecekti .. 

- Çabuk Salerno öni!ne gıt, 
1 

ogr b' kaç dakika düzenlerini zak çiziyor, kendini arkadan ıe- lar kurdular, ateıler yaktılar. Ci- Kalabalığa büsbütün sokuldu • 
1•ı>anyol ordusunun imdada ge\- ~=;~et:klerini g~nnü§t~. Onları lenlerin gözlerinden sak}aınağa var ormanlık ve çok güzel olduğu O el}l&da Hüma geçiyordu. Yü-
~i~ati, bizimle çarpıştığını Piya e .., ltınak ve yemden duzene sok· çalıııyordu. için orada bir müddet eğlenmeğe zündeki nika.bı ,kaldırdı.. Biçare 

e:re haber ver!.. :::: için baıka kuvv:tler göndere- Hüsmen, Türk sipahilerinin, Is- karar verdiler· Av, baılıca eğlen- Selimin yüzüne baktı .• Sanki bii. 
Dem:;ti.. ve cekti. Çünkü kaleye baskını yap- panyolların sollarına dojru uzun ceydi. tün kirpiklerinin ucundan ıe.we-

iro'. Koca Veli bu sözleri duydu d n önce 0 kıyılara dehtet sa· bir yarım halka çizdiklerini gör- Karacaların, ceylanların petin- li birer ok fırladı ve Selimin kal • 
ha~ d nıa a 1 k b .. li:r: ! ~ır ı: . p· Mus· lan Hüsmen Reisi tepe eme , u- müıtü: den k()!arken, gene ayni maksatla bine saplandı. Oilancağız ıerıem· 

t sU - Ben ı:öndeı·dım.. ıre ük bir zafer olurdu. Eğer onu te- - Onları çevirecekler ... lyi bir at süren Ferruh ıebzadeye raıla- lemiıti. Aklı batınden uçuçp ait• 
lafa oraya gitti. Y d .. d p· • • 1 pelemeden ileri gi erse on e ı· satır atacağız?... dılar. ti. 

a bl' Ziyanı yok .. Bu da gıtıın ··· yale Beyin asekrleriyle çarpıtır- Diye sevinçle söylendi. Birbirlerinin lialini ve kim ol- Artık o 'da Hurremabad aokak-
0 henüz yirmi otuz adını uz~· ken, arkadan Kızıl Kadırganın le- Kılıcını havaya kaldırarak bü- duklarını sordular. Selim, Ferru· larında sersem ıenem 'd~latmaia 

ridf 
ınaf 
afı 

u 
r. 
be' 

ıatı 

ia. 'tm• ı· k. Salernonun do~ .., gı ıı 1 1 •. d Türk sipa· ventleri tarafından hücuma ugra- tün leventlerine birden bağırdı: hun paditah oğlu olduğunu öğre- baıladı .. Hiç kimse derdine çan 

hy~~ında~ ~ç yu
11
z kdaa :yaz bir ka· yacağı hiç ıüphesizdi. _ Ueri !.. lleri ! .. Gemide yalnız nince ıon derece itibar etti. Fer ruh bulamadı. / ' ı ı 

ısı, aeçtıgı yo ar 1 an- f h ld Ik ·ı k l k d Sel. . t . (t" ) "l Y l k rmd t..• ._,.: L- ' • h ı sp Bu ise askeri ena a e !a§tr· topçular ve ye encı er a aca ... a, ımın ecımer uccar og u o ena a oır ı1mel'.'W",e geı-
•ırga. bırakarak son ız a ... 

d U d B"t'' sava .... ılar karaya' olduannu öcwendi. di. Orada bir gemi velken -ıp 
Yolların aeldikleri tepeye oır tır ı. u un n .•• •- •· "~ ~ 

• Don Garsiya en acemi askerle- Leventler ne zamandan};eri ia· Hita memleketine gittiğini, };a. seyahate çıkıyordu. Gülb:ıi lima· 
3Ü:ıiilüyordu. d ı b k d. · b' 1 "dd t d " 'd--1

..:...! 

ı Har on1arı gördüler. rin bile bildikleri gibi her teY en ten bu kumandaya hasret idi er. asının en ısıne ır yı mu e nına ogru 81 ~ı. 
spanyo b kma k · · k' verdiğini haber aldı. Selim, geminin önünde durup 
r>·ırdenbire bütün inanıtları sar· önce arkada düıman ıra ma Bir dakika bile geçmemıttı ı, - ~ 
0 h k d H R · "n Ferruh 1.ehzade, bu genç oğla- boynunu büktü. Ai~y .. ~k ona 

lt\dt. Eg"'er hemen kaçmazlarsa er istiyordu. hepsi de ara a ve üsmen eısı s: • .... 
t ı · nın bu kadar gü_ç bir yolculuğa çı- bakmağa batladı. Yolculardan 

§eyin kaybolacağını anlamıılardı. Fakat Kızıl Kadırganın topa e· ardında idi er· .____ ,,.1ı1enc1w .. lııiıi7le isin,,_ z....- Wri, kendiıiae acnfriı 

. er • O O 
nau alde hep- !İ onu birdenbire, hiç beklemecJi- Hüsmen 1'eıe ~ atmcı-an .dutea, _,.._. • 
- b' k t k lk ak k i rildiline f&ftr. Neyıe, bir müddet için: 

aı hı'r.ı ··n-uzlarını atlarının g-·ı b"ır ıırada yaman ır to a ye· fakat hemen a ar açma a O l ' Eğ --~ d b. "'en rn •.u d d beraberce avlandılar, eğlendiler... - i um. er maaaa m ı • 
ka l - d l mı·ı gibi yaptı· ba•lıyan Fernandonun ar ına üt- I b be ] , __ 1_ rın arına vur u ar. :ı Sonra, birbirlerinden aynlarak, zim e era r y_o a ç1&111aaaa, 
~ ""'a Velı' 'ıle 'ıkı' arkad••.i bire.r Ostel·ık Salerno tarafından üç müştü. 1 . . F h h d. 1 . d ~- ı· ' """' -:s d her biri yo una gıttı. erru , ta· ay ı, ge , ıenı e a..,.. .... e ım. • 

'- d.k.1 lerdı u··z kadar Türk sipahisinin. .e O kadar hızlı ıittikleri halde d a· , y ld d d • "aya gibi önlerine ı ı ın•! · y p rayına döndü. a Tbii hayatını ya· e ı. • o a ua e erım •. 
V karnı çıktığını görmüıtü. Demek kı ı- F ernandoyu az zamanda ıözden 

ernantes bir kılıçla atının 1 ıadı. Selim, bu .özleri itidince ne 
d k yu Yale Bey her ıeyi haber a mııtı. kaçırdılar. eıilince onunla birli te yere - d Aradan bir sene kadar bir za- yaptığını pek o kadar kendi de 
""''''landı ve hemen u··stu··ne çulla· Don Gars·ıya bu sefer beynin en Sırık Ahmet homurdandı: ---L • • k. Sel' k d'' .. d' . . . . • .... man ançaa geçmııtı ı, ım, ço - uıuneme ıği ıçın gemi içme gır-
nan Koca Veli ikinci kılıcı onun vurulmuta döndü. - Kaçırdık... tandır Hümayun Şahın paytahtı- di .. Gemi de yelken açıp yola dü • 
D 1 Bu"tu"n pla"'nları altüst olmuıtu. - Kaçmakta herke:ten yaman- H b d 1 . b l d "ld'' .. ırt ağına daya.mııtı. , uvena a a ıe mıı u unuyor u. zu u .•• 

F ernando ise yolunu kesenleri Baskın, hücum, zafder, J.~n ;: - Kaçamaz mıyım· ilk gün, şehrin güzel bir kÖJeıin- Tesadüf bu ya. Gülhan ialcele • 
l\liyle göğüsliyerek kenara atmıf, para, artık hiç oluyor. ud:. g.~r b. · mı§... de bir yere yerletti. Çartıyı, paza- sinden Numan Şahın memleketine 
tepeden inen İspanyol atlılarına mandasındaki a,kerı uzgbun ;r Bunu Frenk Süleyman söylemi~ rı gezdi, hamama girdi. Gezmesi- gidilirdi. Selimin yolu, döne do • 

d .. l ki -ı•tı · çekemez ve · ura • ti. ne devam etti. la•a, aene •ehzade F erruhun a-. 
oıru dörtna uza afm :ı • surette gerı k b' b v :ı o :ı 
H Tu··rk palaları altınd_a1 sı . ır ug- Leventler av için öküz sürüsü- Fakat tam o esnada, halk ara- avladığı ormana düttü. 

üsmen: dk" 1 1 'b' l - Yazıklar olsun ... Kaçır ı .. day tarlası gibi sen .~esı~ı~· mer~ nün içine saldıran as an ar gı ı s- sında bir kaynatma, bir heyecan Delikanlı, avlandığı sırada, bir 

D. h d d d · se onun ıçın ° um panyolların arasına girdiler. sezerek o tarafa doğru sokuldu. de baktı kı', mahzun bı·r genr boy. 
ıye omur an ı. an verır ' d'' d"' •·· ·~ 

İleriye atıldı. hazır demekti. Napoliye on ugu Geniı ajızlı palalar, baltalar, Kulağına da iki kitinin ıöyle nunu bükmüf, gidiyor. Atmı SÜ • 

Koca Veli davrandı. Okunu yer· zarnan Don Alvaro bu kafasızd a- topuzlar, mızraklar alabildiiine söylendiği çalındı: rüp yanına vardı .• 
leıtirdi yayını gerdi: damı tehrin en kalabalık mey a- itliyor; henüz düzene giremiyen - Bakalım Hüma bir gün ki. - Sen kimsin? • diye sordu. 

' . ı d k. ""arlar,.an birine sallan- b. b. . H D )' - Henüz kaçırmadık, reıs ··· nın a ı aıs -s u İspanyolları ırer ırer yere serı • min canını yakacak? angi zaval- ( evamı var 
Dedı·. dırırdı. yorlardı. lıyı alete atacak? Saçının kemen-

k dönüşü Ve bıraktı. l d Taliin bu kadar çabu Fernando kimbilir hangi deliğe dini kimin boynuna takacak? 
Ok vızhyarak ileriye fır a •· onu ,artmıştı. girmişti. Hiç meydanda yoktu. Selim, Hümanın güzellik şöh-

F ernandonun atının ıağrıaına sap- F kat can korkusu da bu şaşkın- Halbu!<i Sırık Ahmet ikide bir retinden ve aleme oynadığı oyun-
landı. 

1 
• ~abucak geçirmitli. daha ilerilere ve yanlara bak1yor, lardan tamamiyle bihaberdi! Ma-

ı. ki d solunun ıgı G . e Tepelere çekiliniz. d · d k·ı d ·· 1 b. b·ı .. ~t, arka aya arın an _ erıy ... onu arıyor u. iyetın e ı er e oy ece ır şey ı · 
\tıtiinde doğrulur ıibi oldu, sonra Ayni zamanda uzun kılıcını bir miyorlardı. 

Tepeye .. • . d .. d d 
•ağa yıkıldı. b' l yeryer askerın arasın a ölüm çarkı gibi önun e, talın a, Genç tecimer (tüccar), orada 

F ernando da yıkıldı. Za ıt ekr ~turuyorlar, kumanda- solunda ve arkasında çevirdikçe bulunna birisine sordu: 
ı.ı ·ı · Jd dı atlarını o,. · • · d .rıüsmen Reis ı erı ıa ır · . l · · yerine getırmege bir lspanyolu yere serıyor u. - Azizim! Bu kargatalık ve 
ı d dan kof nın emır erını T f ~eventler de onun ar ın Kırk elli akdar ürk levendi iki heyecanın sebebi nedir?. Lut en 

t 1 yorlardı. 
\llar. . . ça ıtı b' saat kadar ıonra uf- yüzden fazla lspanyolu dannada- bana söyler misiniz?. 

Bu sırada Kızıl Kadırganı~. p:o- ka ~:~~: ol:caktı. ğın ediyorlardı· Yatlı ve Kamil bir adam olan 
",.''•nda Frenk Süleyınanın gur e- G . a karanlık basma • Don Garsiya bunu gördü ve kız- karıısındaki de: 
l d Don arııy b' h" d ' d d' G uyuldu: t •. T .. klere yaman ır u· dı: - Ey genç a am. - e ı. a 

- Birinci top ... Atee~e. .. f .... dan once ur t sarlarken şimdi - Ne oluyoruz? Şu bir avuç liba sen buralı d-eğil, nerelisin .. 
-v k b. gu"mbürtü, havayı, m yapmayı a d 1 d'I k . 1 . "-Or unç ır cu .. d,. çok şeyler kay- korsanın hakkın an ge eme ı er. Hem de galiba pe yem ge mı§ 

"• · tı ayni zaman ıçın - D d 1 k' h 1' ~ l d h b ""rt ve her yanı sara · 
1 

'"·ı ye ve on Yanıbaıında uran genç yave· olma ısın ı a va ı a em en a e-
1.:.etmeden geri çe~ı me 

- ikinci top .•. Ateeee.··t ····
1 

° k vvetlerini bekleme • rine döndü: rin yok! Şahımız Hümayununun 
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kızıl Kadırganın prova tb~~ da~ı Alvaronun u _ Çabuk ... Kapiten Mozetliye Hüma isminde bir kızı vardır, Gü-
.. ·· ur u· ye karar vermitti· 

1 torühnemi• bir hızla gum b"l' ona ne mut u g·ıt yu··z kiti ile hemen ileri kof - zellikte emsalsizdir.. Lakin er.!~--------------.. 
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K 1 K d ya doğru sa ıran 
• .w. • ızı a ırga l .. r· de Yaver, tepenin deniz tarafına mak kat'iyen kabil olmamıttır. 

lıpanyol askerleri yol arı us un 1 · · ı DaJDına dütenin vay haline ... A· 
- 52 - . 11' k d "lü ve yaralı bırak- doğru yer tutmut o an ırı ve e -
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Yunan kralı Konstantinin ÇiNGENELER· 
A!k~e~r::~tYpO~ro .. A R As 1 N DA . 

2 Hayattan aıoonmoş Gııall<Dll<ô ~nır m~~~ıra 
Venizelosla Kral Konstantin No 14 \'azan: Osman Cemal Kaggı~ız 

arasındaki mücadele nasıl oldu? Çadırda çingene onıletinin üstüne 
Prenseı 1913 yılında tekrar Yu· 

nanistana döndü. Bu eınada iıe 
Konstantini 1912 de ve 1913 de 
olmak üzere Franıada iki defa 
daha gömıüt ve görüşmütlerdi • 

· Dünya ıavafı patlak verdiği za
man, prenses, Parisi terketmit ve 
İtalya.da yerletmiş bulunuyordu .. 

Prenses İtalyan doğduğu halde, 
.evlenme dolayısiyle Alman ol· 
mu§h&. Boşanmıt olmasına rağ -
men, bu mesele onu büyük endi -
§elere dütürüyordu. İtalyan ordu
sunda silah altına almmıt bir 
kardeti vardı.. Bu çocuk bir me· 
zuoiyet esnasında, bilinmeyen bir 
sebep yüzünden, kalbinden bir 
kUl'§un yarasiyle ölü bulunmU§tu. 

• • • 
Okuyacağınız mektupların an· 

laıılmasmı kolaylaıtırmak için , 
Konstantinin hayatındaki belli 
bqlı hadiseleı:i k11aca gözden 
geçirelim: 

Yunan Kralı Birinci Jorjla, 
Rusyalı Gran dütes Olganın ilk 
oğlu olan Konstantin 2 Ağustos 
1868 de Atinada doğdu. Dört er
kek ve bir kız kardeşi vardı : 

Prenses Mari Bonapartla evle -
nen Prens J orj ; bugün lngiltere 
kralının gelini ve Kent düıesi o • 
lan Prenses Marinanın babası 

Prens Nikola; Rusya Gran Düşesi 
Prenr,es Mari; Prens Andre Vf: 

Prens Kristof ... 
Konstantin Almanyanın Lep · 

zig Üniversitesinde ve Pruıya 

harbiye mektebinde tahıil etti •• 
1889 fıhnda imparator Fredri .. 

kin kızı ve ikinci Vilhelmin kız • 
karde,i Prenses Sofi • Doroti Ho· 
henzolrenle evlendi ve altı çocu • 
ğu oldu: . 

Prenı Jorj (1890), Prenı Alek· 
saıidr _(1893), Romanya Kra:1 
Karolwt kansı Prenses Helen 
:os96), Prenı Pol (1901), Pren • 
ses lren (1904) ve Prenses Kate· 
rin (1913). 

Sparta dükaıı ünvanını taıı • 
makta olan Veliaht aıfatiylı~ 
Konstatin bilhasa aakerlik mes • 
}eğine intisab etti. 1897 Türk • 
X una.n muharebesinde T ıalya or .. 
'duauna kumanda ederken yenil • 
mişti. 

1909 da aıkeri birlik, kardetle· 
riyle bitlikte onu da azletti. Fa • 
kat Venizelos'un te§ebbüsleri Ü· 

2~rine tekrar hizmete alındı. 
ı Ordu genel müfettişliğipe tayin 
olunduğundan, Yunan ordusunu 
urilettirmek içni bir Fransız süe\ 
ıı'9eyetiyle beraber çalıştı. 

1912 ve 1913 de olan iki Bal • 
kan savaşında bat kumandanlı ·· 
ğa geçti. Bu ıava.şların birinciıi 
Yunan • Sırp • Bulgar ve 1<>nra 
da Romknyanın da ite karıtmaai" 
le BuLgariıtan ve Türkiyeye kartı 
idi. 

Kon.stantinin baJ kumandanlı • 
ğı altındaki Yunan orduıunun bu 
iki aavatta elde ettiği en yükıek 
muvaffakıyet, Selaniğin alınması 

oldu. 
Yunan Kralı Jorj 5 Mart 1913-

de bu ıehirde öldürüldü. Konı • 
tantin de böylece tahta çıkmııtı . 
B&nf 10 Atustos 1913 de Bük· 
!'efle imzafandı .. Bir yıl sonra u· 
mumi harb patlak verdi.. Bqba
~ Y.melos 1 Ywniatinm. 

müttefiklere iltihak etmesini is -
tedi, Konstantin buna yanqma • 
dı ve Baıbakanla Kral Konstan • 
tin arasındaki aman bilmez mü • 
cadele itte bu yüzden baıladı • 

Bu mücadelenin safhalariyle 
umumi harpte Yunanistanın du • 
rumunu anlatmak uzun sürer. 

11 Haziran 1917 tarihinde 
Konstantin, müttefiklerin bir ül -
timatomiyle oğlu Aleksandrın le
hine taç ve tahtrrıdan vaz geçerek 
lsviçreye gitti ve üç yıl orada 
kaldı ... 

25 Birinci Teırin 1920 de Kral 
Aleksandrın bir maymun ısırması 
neticesinde nasıl öldüğü malum -
dur. 14 ikinci Teşrin seçimi iıe 
Venizelizmin tam mağlubiyetiyle 
neticelendi. 19 Birinci kanun 
1920 de Kral Koııstantini Yunan
lı~ar tarif olunmaz bir heyecanla 
geriye çağırdılar. 

Bu ııralarda Ana.dolu savaıı 
yapılıyor, Yunan ordusu felaket • 
ten felakete koıuyordu. Nihayet 
bu ordu Anadolunun "ha.rimi iı -
metinde,, boğulunca Yunanistan -
da bir ihtilal koptu. 27 Eylulde 
Konstantin bir defa daha tahtm -
dan vaz geçerek lta.lyaya 11ğmdı. 
Yerine de ilk oğlu Jorj çıktı. 

Bakanlarından be!İ ile Bat ku
mandan Hacianasti vatana hiya· 
net suçiyle harb divanına verildi. 
Ve kurıuna dizildiler. 

Komtantin İtalyanın Palenno 
şehrinde 11 ikinci Kamın 1923 -
de banyoda iken "beyin iıhtika • 
nından,, öldü .. ,,. ,,. ~ 

Kral Konıtantin Prenıeı d'Oı· 

theime gönderdiği bütün mektup· 
lan Fra:ıwızca yazmıftır. Ancak 
bu Franeızca bozuk, ve sözlerin 
edebi insicamı yoktur. 

1912 yazında henüz Yunanis • 
tan veliahti iken, Konatantin bir 
kaç hafta geçirmek üzere Franıa 
ve lngiltereye gitmifti. Orada, 
Preıı.eı d'Oatheimle görüttü. A • 
§ağıda okuyacağınız mektuplar 
ayrılığın verdiği yeiı ve kederi 
~ydana. koymaktadır. 

' :,. ,,. /11-

"Sevgilim: 

Kavendiş oteli 
Eastboume 
16 Temmuz 1912 

Yokluğunuzu ne derece duy • 
makta olduğumu anlatmak çok 
güçtür. Düşünmediğim zaman • 
larda bile, ki bu pek sık değildir , 
acı bir botluk hissediyorum .. Hem 
bqka türlü olmaıma da imkan 
yok .. Benim için o kadar iyi, o ka
dar melek giıbi idiniz ve beraber 
bulunduğumuz kısacık zaman 
içinde beni o kadar bahtiyar et -
mittiniz ki, ıize kınlmaz bir bağ
la bağlandım, ıızı gerçekten 
derin derin ve ti yüreğimden ae· 
viyorum. Bunu ıize söylemek 
cesaretini kendunde bulamıyo • 
rum; bunları anlatmak o kadar 
güç ki her an bana inanmıyaca • 
ğınızdan, yahut bunu sadece ge • 
çici bir coşkunluk sanacağınız • 
dan korkuyorum .• 

Fakat itte bunu yazabiliyorum. 
Bana gene inanmıya.cak olur -

sanız, ıize olan bağlılığımı ileri • 
de isbata çalıpcağım .• 

Doril'clG abinle ıePrdiiim iki 

böğürtlen şerbeti doğrusu 
pek hoşa gitmişti 

- Ne çalgısı olacak bizde ?Biz· 
dekiler ufak tefek ıeylerdir .. (Ba· 
tiyle Vidos köyünün arkala..rını 
göstererek) te var o yanda Çıfıt 
burgaz önlerinde bir takım ayıcı· 
lar, tebekçiler, kuklacılar.. Var· 
dır onların elinde de iyi kötü bir 
klarnet ile çifte nara çalan .. Ça • 
ğırtahm iıteraeniz onları! •• 

- Vallahi Etem ağa, İstanbul • 
da bunların daniskasını çalanlar 
varken §İmdi bu zahmetlere hiç 
hacet yok!. 

- E siz bilirsiniz .. Nasıl arzu • 
}arsanız ÖY.le olsun! .• 

Çeribaıı tekrar Eteme kendi 
dilleriyle bir şeyler söyledikten 
ıonra Akman ağaya takıldı: 

- Abe Akman baba, tuttur ıen 
§İnci Bulgariya iti bir türkü de 
dinleyelim!.. 

Akman aga bir hayli nazlandı, 
binbir dereden bir hayüli ıu getir· 
di. Sonra çeribaşının iaranna 
dayanamayıp Rumelinin o çok 
meıhur, o çok güzel, o çok yanık: 

."Ol civan Alitim Tuna boyun· 
da .. ,, 

Türküsünü tutturdu.. Baktım, 

Alanan, baba türküye baılar bat· 
lamaz, öteki' çadırların önünde 
küçük kızlar da hep bir ağızdan 

buna karqtılar. 

Etem timdi ikide bir zır zır 
çadırdan dışarıya fırlayıp gene 
geliyor ve her geldikçe çeribatı • 
nın kulağına bir §eyler fıııldıyor-
yordu. · 

Akman babanın türküsü biter 
bitmez az çiçek bozuğu kız çadı • 
ra geldi, yatak takımının arkasın· 
da dayalı olan yuvarlak bakır ıi • 
niyi alıp alçak bir mum iıkem • 
lesinin üzerine yerleştirdi. Onun 
arkasından orta yaılı, uzun boy • 
lu, kalın gövdeli dev anası gibi 

bir kadın bakır bir taı içinde üze· 
ri kırmızı büberli yağlı ıulu bir 
ıeygetirip bir kenara koydu .. Da· 
ha ~rkadan al zemin üzerine tu • 
nmcu bir çepken ve sarılı karalı 
bir plvar giymit olan buğday 
renkli badem gözlü bir kız bir 
tepsi içinde dilim dilim ekmek • 
lerle üstü kapalı bir ıahan getir • 
di. 

Çeribaıı - (Sofrayı gösterdi) 
de buyurun! .• 

Yerdeki kilimlerin üzerine ku • 
rulup sofranın etrafına çevrelen • 
dik. Etem oturduğu yerden eli • 
ni yana uzatıp oradaki ıu küpÜ • 
nün ardından koskoca bir bfnlik 
çıkardı. 

Sordum: 
- O ne Etem ağa?. 
- O terbet! .. 
- Ne terbeti?. 

buçuk gün içinde cennette yata· 
dım. Göstenniı olduğunuz müsa • 
adekirlık beni uzaklatlıracağına 

ıize daha fazla bağalmıı ve ide -
sem bile, unutulmaaı çok güç ola
cak bir tükran borcu altınad hı -
rakmıttır. Ayrılık bana inanılmı • 
yacak kadar acı geldi 

Tin o 
(Dau111111 var) 

- Böğürtlen ıerbeti ! .. 
- Ay ıiz böğürtlen ıerbeti ya-

par mısınız?. 
- Niçin yapmıyalım ya ?Biz de
ğilmiyiz Alla.hın kulu? Siz lıtan • 
bullular bu böğürtleni alırsınız bi
zim\ çingenelerden para ile ya • 
paramız ıerbetini, ıurubunu da 
biz Allahın kırlarından bedava 
topladığımız bu mübarek meyva· 
mn ne için yapmıyalım §erbetini? 

Sofraya ilk önce üzeri kırmızı 
biberle yağlı çorba konuldu. Bu 
harman yerinde yeni ayrılmı§, o 
yılın taze buğdayı ile yoğurt ve 
sarmııaktan yapılıp üzerine kır
mızı biberli tereyağı gezdirilmi§ ; 
fakat buz gibi soğuk ve enf eı bir 
çorba idi. 

Hazinedar çiftliğinde eski çeribaşı 
Arifin obasında Hampur oynıyan de. 
li Sünbül Bu kadın ayni zamanda 

hünsadır 

Arkasından Hazinedar çiftli • 
ğinden henüz alınını§, taptaze, 
peynirli, domtesli yumurta, yani, 
bir çeşid enfes çingene omleti 
idi. Yumurta ortaya konduğu 
vakit çeri batı itizar etti: 

- Bakmayın kusura .. Bu misa· 
fir yemeği değil.. ille velakin ne 
yapalım, bilmezdik ki bize bu 
avımlan misafir olacaksınız. Bi • 
zimkiler çabucacık bunu hazır e· 
debilmiıler .. Bu omletle birlikte 
sininin üzerine koskoca bir toprak 
çanakla hemen· tartılsa bir okka 
gelir bir domtes, soğan, zeytin 
salataıı yerlettirildi. 

O dehtetli yağm~rlardan, sel· 
lerden, f imtklerden, gök gürül • 
tülerinden ve o pek korkunç ara • 
ba macerasından sonra timdi ak· 
şamın bu canlara can katan serin· 
liğinde Akman babanın öyle de 
iıtihaıı açılmıştı ki, elindeki çe -
ri batının sandığından çıkarılan 
içi çiçekli timıir katıkla salatayı 
adeta pilav yer gibi tıkınıyordu . 
Böğürtlen terbti de pek güzel ya· 
pılmıştı .. 

Yemekten sonra bu küçük oba
nın hatırı ıayılır erkek ve kadın -
ları bizim çadırın çevresini ku· 
tattılar üst üste birer sade, birer 
ıekrli kahve içildi. Şuradan bu • 
radan tekrar biraz hot bet daha 
yapıldı. Çeribatı bu çingene ke • 
limeainin vaktille nuılıa kendi • 

lerine ta.kılmış - olduğunu, yok., 
çingenenin manası arsız, yüzsü• 
demek olduğunu, o ise ki kendiııİ 
bilen insanın hiç bir zaman arsıı· 
lık, yüzsüzlük yapmıyacağını u ' 
zun uzun anlattı.. Biraz eski ge • 
çirdiği hoş alemlerden, gençli~ 
maceralarından açtı; biraz ora• 
da bizi dinleyen karısını çektiş • 
tirdi: 

- Bu cenabet, dedi, her güı:t 
münasebetsiz bir takım vırvırlat" 
la beni büle kocalttı, yoğiıe (yok
sa) ben kolay kolay (pos ve kır • 
çıl bıyıklannı göstererek) büle 
çabunacak çomaladım ! .. 

Tabii baıta kendisi ve karısı 
olmak üzere hep birden kahkaha• 
lan salıverdik •• Tam kalkma za • 
manımız gelmişti ki az çiçek bozıJ 
ğu kız, elinde yepyeni, tertemiz , 
ıakız gibi bembeyaz, hiç kullanıl• 
mamış ince, uzun bir çilek aepetİ 
ile çadırdan girdi. Sepetin üstiİ 

koca koca incir yapraklariyle te • 
peleme, sipsivri sarılmıt ve sonr• 
yaprakların üstü de sazlarla bağ • 
lanmıftı. Onu bir kenara bırak • 
tıktan sonra ızcağız, ana j'er • 
den bir temenna edip çadınn ka • 
pısına. dikildi. 

lı i derhal kVramqtım. Bunlat 
bana bir sepet de bir §ey ikram t!:' 

diyorlar ve buna kartılık benden 
bir bahşiş bekliyorlardı. 

Kalkarken Etem sepeti ~aıı 
ağaya tutuşturdu, bunu dedi ara • 
baya yerleştir, beyağa.mıza çin • 
gene hediyesidir buncağız .. 

Çeribaşı ile elele verip sıkı ıı • 
kıya tokalaştık. Ötekilere: 

- H<>tÇa kaim, Allaha ımıa.r · 
ladık ! .. 

Deyip çadırdan çıktıli. Çeriba.fı 
da bizi selametlemek için kalktı . 
Sepeti getiren ~za bir güm~ 
çeyrek tosladım. O da beni etek • 
ledi •. Sonra Etemin avucuna oıı 
beı, yirmi kurut uf aklık srkıftmp: 

- Bunları sen dağıt, çocukla•, 
ra! 

Dedim. Etem onlan Clağrtırkeo 
biz çeribaşı ile arabaya geldik, O" 

rada tekrar sıkı sıkı tokalaştık • 
Ben arabaya girdim. Akman ba • 
ha arabacı yerine kuruldu ve taJO 
kamçi pklarken Etem geldi: 

- Kabul ederseniz; dedi, beO 
de ıizinle bar ahar geleceğim! • 

-· Nereye geleceksin?. . 
- Ne olur, ne olmaz, ortablı 

kararmııtır, belki yolda gene bat" 
ka köpekler saldırır, ona sebep ... 

- Yok, yok, sen hiç zahmet et• , 
me ..• 

- Zahmet değil zati, ben bu • 
raya bir gecelik misafir gelmiı • 
tun . . • Bu &V§am Topçular
dönecektim.. Eğer kabul e

derseniz sizinle birlikte geleyim ı , 
- O baıka ! Öyle ise gel! .. 
Etem de karşıma geçti ve illı 1 

kırbaç takladı: 
- Şaaak ! . Dehh, çığ çıi çıi !""' 

Çıc çıc çıçc ••• 
Tekrar vedalattık: 

- Allaha ısmarladık!. ,1 
,(Devamı -vaf 1' 
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iyilik bilen Bir yılda 700000 kilomet-
Çinli haydut relik cigara içiyoruz .! 

Kendisini öıürnden kurtaran doktora doıı oıı karşı mınnet altında kalmadı \'e ınccıı yerli mallar 
Genç Avrupalı kızı, serğisinde b:ir saat 

haydutlardan kurtardı 
Fakat bahçedeki pjavyonlar öy. 

le değil ... Ayrancıları, pastacıları, 
tekercilere mahsus barakaları bir 
tarafa bırakırsanız bura.da cidden 

çiçekleriyle kutablmıt bulunan 
tunç heykeli güzel bir dekor için· 
de gezicilerin gönüllerine sevinç 
ve gurur duygularını serpiyor ... 
Pavyonun her tarafında inhisar 
maddeleri modern vitrinler içinde 
tethir ediliyor. 

Yedinci yerli mallar sergisinin 
açıht töreninde (merasiminde) 
bulundum. Tören sade fak.at H.· 

mimi oldu. Tarihsel okulanın 
(tarihi mektebin) ön cephesi bay
raklarla süslenmif, kapının üstün
deki balkonun iki taraf ma büyük 

Çin, Amerikadan çok daha ev • damı; yardımına ihtiyacım var,, 

k 
. "d' ç· h rtesi sabah Fransız doktoru her 

vel tıaydutlar ül esı ı ı. ın ay • dutlarının en akla gelmez darbe - günkü gibi hastalarını kabul e -
leri muvaffakıyetle indirtebilecek derken, bir Çinli gelerek muayene 

b d V b 
odasına haber göndermittir. 

ir teıkilitı var ır. e unun ıa • 
yeainde hiçbir vakit yakayı ele Bu adam denizden kurtarılan 
vermezler. Çinli idi. Kendisini tanıttı: 

hoparlörler yerlettirilmiıti. Bu iki 
madeni yuvarlak, sergi tertip he
yetinin ağız ve dili ödevini ( vazi

san'a.t.kirane hazırlanmıt pavyon
lar var... Bunların arasında, f 11 

fiatlarını bir türlü indirmediği \. 
çin halkın daima sitemine uğra-
yan Bomonti fabrikasiyle henüz 
yeni bir teıekkül olan Türk ıün
gercilik ıirketinin pavyonları mo
dern zevke uyan güzel köıeler ... Son günlerde Kanton ıehrinde - llinımzı okuduğum için itte 

en zengin Avrupalılardan Louiı geldim. Adımı herhalde ititmitsi -
nizdir. Ben Çenfu denilen ada • 

Simon, 21 yaıındaki kızı Marya · 
nm dağa kaldırılmıı ol dulunu ken· mnn ! 
di Ufağından iıitince ıatıP kalmıı· Evet en tehlikeli bir çetenin bat· 
tı. Krz, çartıda bir terzi dükkanı • kanı olan bu adamın adını ve ser 
na kadar gitrr.ek için evde., çık • zeıtlerini hergün gazeteler büyük 
blif ve bir daha görünmemişti. puntularla yazardı. Doktor Leto • 

h 
vil bu adama kartı tiddetli bir 

Bütün polis kuvvetleri e.r ta· 
b

. b nefret duymaktan kendini alama· 
rafı aramıt taramış, hiç ır ız u· mak1a beraber derdini nlatmı§tır. 
lamamı.ıtır. 
· Maria Simon kaybolmadan bir· - Mademki Çenfuya muhtaç 
kaç gün evvel de gene Kantonda olduğunuz zaman size yardım eli· 

d k ı d ni uzatmağa söz vermiıtir; kırk se 
oturan Fransız o tor arın an 
Jak Letovile niıanlanmıştı. Bu kiz saat sonra genç kız size teslim 
genç doktor bilhaHa Çinliler ara· edilecektir. • 
ıında çok sevilmiı ve büyük ün Haydut bu vaidde bulunduktan 
kazamnıt bir adamdır. De Lesseps iki gün sonra da iki Çinli koca • 
vaporunun battığı gün doktor kur· man bir bavulu doktorun apartı • 
tarma itlerine ko§mUf ve bir Çinli· manına getirmiılerdir. Bavulun n~ 
yi boğulmaktan kurtarmak için olduğu sorulunca, içinde doktora 
kendisi uya atılarak onu çekip gönderilmekte olan bir armağan 
ç karmıştı. bulunduiu ka.rıılıimı vermiıler ve 

Bu Çinli, genç doktorun elini bavulu bıraktıkları gibi aıvqıp 
•rkarak : gitmitlerdir. 

l 
Doktor, bavulu açınca, içinde 

- Kimin hayatını kurtarmıt o • matmazel Maria Simonu bulmuı· 
duğunuzu bilmiyorsunuz. Fakat 
aünün birinde benim de ıize ayni tur. 
tekilde hizmet edebileceğimi sa· Çartıda dolaıırken kızm üstüne 
nıyorum. Böyle bir hizmete muh. bir takım Çinliler çullanmıı, ağızı-
ta. ld b

. .. d bunu ru bir tıkaçla tıkadıkları gibi oto· 
ç o uğunuz ır gun e, Şanghay Taymis gazetesile ilin mobile atmıtlar ve Kantondan 100 

ediniz hemen imdadınıza kota • kilometre uzakta bulunan bir çift • 
_ , d . . liğe götürmüıler. Kızcağız burada 
&ım ••• emıştı. k 

l 
hapsedilmif ve açmasına mey • 

Nitır.nlsınm dağa kaldırlımıı o • 
d k dan verilmemif. 

1llasından dolayı bütün umu u ı- ı · · h Bu mıntakanın hayduthui e ıyı 
nlan doktor, kurtardığı Çinliyi ~- münasebeti olan Çenfu kızı bul • 
brlayarak gazeteye fU ilanı verıp makta güçlük çekmemit ve onu 
altına imza.sile adresini yazmııtır: d · kurtararak doktora gön ermittır. 

''Les.c:;ps vapurunun _m=e:çh:_u_ı_a_--------------ı 

ŞUNDAN auıNDAIN 

Küpeğe Üıütehas.sıs 
şahadesnam~s~ .. 

fesini) görüyorlardı. 

Dıt tezyinatta iki renk göze çar· 
pıyordu: Srı ... Kırmızı... Anlatı· 
lan, Galatasaray lisesi Türk en· 
düıtriaine (sanayiine) kucak aç· 
mıt olduğu için, ulusal endüstri 
(milli sanayi) birliği de Galata.sa· 
raylılara bir cemile yapmıt ola
cak ... Birlik iıyarlarınm (memur
larının) yakalanndaki numara
lar bile sarı, kırmızı ... 

Törene "(merasime), deniz mu
zikasının çaldığı istiklal martıyla 
baılandı. Bahçeyi dolduran yüz
lerce kiti yerinde mıhlanıp kaldı. 
On altı milyon Türkün güçlü kuv
vetli, vekarh ve hür benliğini dile 
getiren bu mart iki dakika devam 
etti. Bundan sonra ulusal endüst
ri birliği baıkanı Vasıfın söylevi 

başladı. 

Söy lev ler 
Vasıf, yurtta. 144 eski fabrika 

te.lim alan Cümhuriyet rejimi i
çinde memleket endüstrisinin dev 
adımlariyle ilerleyiıini anlattı. Kü 
çük sermayelerin yetiıemiyeceği 
büyük endüstri teıebüslerine elko
yan ve kapital döken devletin bu 
yolda büyük baıarıılannr aaydı 
ve bu yılki ıerginin, denemelerin 
verdiği bir netice olarak diğer yıl-
lardaki sergilerden daha mükem • 
mel bir halde hazırlanmıt bulun • 
duğunu söyledi. Sözü Kamutay 

ikinci batkaru Nuri Conkere bı • 

raktı. 

Sayın saylavın söylevi veciz 
ve kuvvetliydi. O da memleketin 
ekonomi ve endüstri yollarında 
devlet kuvvetiyle hiç durmadan i
lerleyitini güzel anlatı, aözünü A . 
tatürke ve Baıbakan ismet lnönü
ne kartı tazim duygulariyle bitir
di. Ve kapıdaki kordeleyi kesti. 

Ulusal endüstri (milli sanayi) 
birliği bu sene bir yenHik yapmıf, 

o da kendisine mahsus bir köte 
hazırlamıf ... Burada on yuvarlak 

vitr~de yurt endüstrisini temsil e
den on cins üzerinden çeıitli nü
muneler gösteriliyor. 

Bu yıl serginin yurda verdiği 
iki müjde var: 

Otomobil lastiği ile Iiurıun lia· 
lemi artık Türkiyede ve Türk eliy
le yapılıyor· .. 

Enteresan köşe 
Yedinci yerli mallar sergisinin 

bence en enteressan tarafı inhi
sarlar idaresinin onuncu yıldönü
mü münasebetiyle hazırladığı' bü-

yük pavyondur. Bu pavyon, yerli 
mallar •JYİ•İnin en A vrupat, en 
modern tarafıdır. İnhisarlar ida-
resi, her kötesi ayrı bir zevkle ha
zırlanmıf olan bu ıergide 925 -
935 yıllarına ait randmam üzerin
de kamuya (ahaliye) izahat ve
riyor. Mubakkali ki, bu, hem 
yurt için, hem devlet için, hem de 
bu neticeyi alan inhisarlar idaresi 
için öğünülecek bir he.sap veriti
dir. Bu sergi basit bir reklam ve 
propaganda duygusuyla kurulma
mıf olacak her halde ... Ben bu ser
gide, devletin inhisarcılık siyaıa-
11ndaki tam isabetinin bir isbatmı 
da buluyorum. 

inhisarlar sergisi tütün, tuz, iç
ki ve ha rut maddeleri için ayrı ay. 
rı olmak üzere dört ayrı kısma ay. 
nlmıf bulunuyor. 

DetCoraayondan batlıyaratC en 
büyük Avrupa sergilerinden fark-

sız olan pavyonun ~n onurlu ye
rinde bir Atatürk köıesi yapılmış. 
Büyük Önderin tabii eb'atta 2,5 
misli büyük olan ve penbe ortanca 

. . . ... . d ve akaladığı gıbı bu hakımm hu· 
, Amerikanın Jllınoyı beylıgın e y karmakta.dır. Son gün· 
J . M'll'k' .. . itesinde zuruna çı a.yınıs ı ı ın unıvers .. bö le öpütenlerin sayı11nın 

Artık ıergi açılmııtı. Yüzlerce 
insandan mürekkep bir sel lise
nin içine boıand ı. Bunların ara- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!1!!! 

sında bir ke.tra olarak ben de var· 
Sag adlı bir köpek vardır. Bu ko- lerde... y .. en hakim cezayı da a-
l>ek son dört yıl içinde muntaza- arttıgını gor k · ld 
inan hayVanat kursuna devam et· ğırlaıtırmağa ~r;; vermıt: u
lnit bulunduğundan kendisine ü- ğundan geçen ak a lgene l r!kısı-

• • 
1 

"k" k yni suçtan çı arı mı§ o an a· 
n1vera\te idare kararıy e ope na a k k b. çifti altı aya mah· 
bilgileri mütehassısı,, diploması dın, er e. . ır 
V•r"l • t• ! kUın etmıştır. 

.... ı mıt ır . 
Sag timdi dünyanın şahadetna-

lneli mütehassıs olan biricik köpe· 

iidir! .. 
~ahalıya mal olan 

öpücükle':} 
İtalyanın Genova ıehrinde çok 

katı yürekli bir hakim vardır. Ge· 
Çenlerde genel bir meydanda öpü· 
ten iki sevgiliyi dörder ay hapse 

'-hkiim etmitti. 
İtalyan polisi de böyle genel 

Yerlerde herkesin gözü önünde &
».-laenı... his ~ :vemıemekte 

.. 
Kaybolan kızlar 
Proia gazete•inden: 

B
. kaç haftadır ortadan yok 
ır 1 •• S 

1 kta olan küçük kız ar ıtı e -oma • . k 
lanik polisinin sinirlerını germe -

tedir. 
Şimdiye kadar ka!~ol~n kız~~-

rın sayısı 17 dir. Bu ıtın uyelerı ı
yi tanınmakta olan bir beyaz ka
dın kaçakçı çetesi tarafından ya -
pıldığı sanılıyorsa da, polis araş -
tırmaları henüz bir netice vereme· 

ıııittit· 

dım· 

Hakikaten bu yılki sergi daha 
özenle bazırlanmıf ... lıtirak eden 
müesseseler 200 den fazla im it ... 
T eıhir ve dekorasyon içine gün 
geçtikçe önem veriliyor. 

Neydi, o ilk yıllardaki sergiler ••. 
Sanki bir fevkalade kuvvet Mah
mutpafa çarıısını olduğu gibi alıp 
getirmi§, Galatasaray lisesinin içi· 
ne bırakıvermit sanıyordu insan ... 

Şimdi insan bir sergide bulun
duğunu anlıyor. Mektebin alt kat 

koridorlarında gene Mahmutpata 
iıportalarını andıran bölmeler yok 
değil hanİ··· Var, hem de epeyce ... 
Anlatılan bu gibiler, bir sergi için 
değil, ıatıt umudu fazla adi bir 
,ehir P.anayırı için hazrrlannuılar. 

Duvarlar inhisarların iıletme 
durumunu gösteren statistiklerle, 
yazılarla dolu ••• Bunlardan birka
çım okuyalım: 

"lnhiMır labMlltianntla bir 
günde 30 milyon cigara yapılır. 

Bu cigaı'dlar ucuca ko'italurıa u
zunluğu lam 2000 kilometre tutar. 
Yani, l•tanbul • 'Anliara yolunun 
üç misli. .. ,, 

Entereaaan J)ir Jieıap aeiil mi? 
Şunu da okuyalım: 

"lnlüar 'labri.kalaraun yıllı1ı 
cigara ünalatı on milyar olduğuna 
göre 6u cigaralar ucuca aizil•e 
'100.000 kilometre 'bir azunluk o
lur. Dünya revrenni 18 dela .ara:
liilecek \bir ~ak ... n 

Deliıet! 
Eski reji ıon yıl 'devlete S mil

yon lira vermiıti~ DeYlete geçen 
tütün inhiaar idaresinin ise ilk se
ne devlete verdiği para 22 milyon 
liradır. Farka bakınız! 

Tütün inhisarı on yılda ·devi« 
hazinesine 210 milyon lira ver
miıtir. Tütün eken köylünün on 
yılda aldıit P,&r& da .244.000.000 
liradır. 

Tütün inliitarm'da 925 'de '4000 
kasür itçi çalqryordu. Bu miktar 
934 de 9000 kaaiir itçiyi \;ulmut· 
tur. lt be>yuna artıyor, inhisarlar· 
dan hayatını kazanan itçi yurtda.
larm miktarı da çoğalıyor. 

İçki inhisarı 1927 - 1934 yılla. 
rında devlete verdiği gelir 40 mil · 
yon liradır. 

On yıllık tuz aatıımm geliri 
814.624.162 liradır. 

HUkUmet, hallan, endüstrinin, 
liayvanların tuz ibtiyacmı kolay
ca. temin için tuzun kilosunu 3 
kuruta indirmiıtir. Ve bu yüzden 
yıllık tuz gelirlerinden 3,5 milyon 
liralık bir fedakarlık yapmıttır ...• 

Bunları okuyarak sergiy4' gezi
yorum. Kötede güzel bir karika
tür .. Bir zevk: sahibi kotraya ku· 
rulmUJ ... Kartısında sevgilisi, ö
nünde içkisi, çalgısı ... Deniz sal<in , 
bava güzel ... Fakat adamcağız ke · 
derli: 

- Eyvah, eğlencemiz yarım kal 
dı.• 

- Ne o, fırtına mı çıkıyor? 
- Hayır, cigara almayı unut· 

muıuz .•• 
Tiryakiler! Bu adamcağız hak • 

sız mı? 

lnhisarlarm b'u çok güzel pav
yonunu gezdikten ıonra; bahçeye 
çıkıyorum. Muzika güzel parçalar 
çalıyor• Halk akın aliın geliyor. 
Sergiden boşalanların elleri men· 
dilli, yüzleri terli ... 

Soğuk almıt olanlara, müzmin 
bron.ıiti buluııaıılara tavsiye edo
rlm: · · 

Gündüzün kalabalık bir saatin
de ~rgiyi şöyle bir geziversinler ..• 

lhıan Arif Gökp_ınar 
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OHM.ANIN KIZI 
VaA,1 ltayuanlar mmındo ue Alriltonın balta eirmemİf ormanla
rınıla l'eçen Gf/ı c.ıe kahramanlık. heyecan. cıror &le tetkik romanı 

HABER - Ak~m Postası 

Tarabyada danslı 
çaylar başlıyor 

Tarabya Yeni asfalt yolu bitmiştir. 
Bu münasebetle Tarabya f. Tokatll
yan otelinin mutad cumartesi danslı 

yemekleri tekraren 20 temmuzda baş. 
hyacaktır~ 

19 TEMMUZ - 1935 

Zevcinin aşkını muhafaza için 
mücadele ediyor! 

Meşhur btr sinema yıldızı; "hiçbir 
erkeği muhafaza için mücadeleye gi • 
rişmek zahmeti değmez,, diyor. Hal • 
buki, bir çok kadınlar bu fikirde değil. •No: 58 -•-• Yazan: Rıza Şekib 

-------~------- dirler. Onlar, zevcelerinin ba~ka ka • sat 11 ık hane dınlar üzerindeki dikkat nazarlarım 
Karşa, Şerifin sırtından atlayınca 
kollarından iki kuvvetli çenberin 

sıkıştırdığını hissetti, 
yakalanmıştı 

Ç d ç k b M d kemali haşyetle takip ederler. Fakat 
apa a u ur osta~ • ey a •• bunlar aynaya bakarak biraz kendi 

nında 4 No. altı oda, va11 bahçelı kabahatleri olduğunu biliyorlar mı? 
Fındıkzade tramvay iıtaıyonuna Bir erkeğin, beyaz ve yumuşak bir 
iki dakika mesafede bir ev ehven cildi, taze ve genç bir teni takdir na . 
fiat]a satılıktır. zarlarile seyretmesi pek tabiidir. Bir 

kadm, yüzünün buruştuğunu, güzelli. 
Memuriyet arıyorum tinin soıduğunu görünce, evve11 zev· 

cinin dikkatini celbedecek bir genç kız 
Alman lisesinden mezun al • tazeliğini iktisap etmek çaresine teves-Aradan çok geçmedi. Kartanın yoktu. Tehlikeyi hayvanlarına at

biraz evvel mağarada gördüğü }atmak için acı acı bağırdı. Onun 
çember 31akallı şişman adam ma • bu bağrııını fillerin haykırışları 

ğaranm aizında göründü.. Onu kovaladı ... 
içeride kim Tar, kim yoksa takip Mağaranın içi gene bir anda 
etti. muharebe meydanına dönmüştü. 

manca, frar.sızca, İngilizce, ital - sül etmelidir ki, bu, hali hazırda her 
yanca, ve u5ufü defteriye bihak • kadın için kolay ve mümkündür, Her 
kın vakıf b~r genç kız ciddi bir akşam yatmazdan evvel yalnız penbe 
müessesede bir memuriyet arıyor. rengindeki Tokalon kremini kullanı -
Haber gazet.•sinc Katip rumuzile nız. 

Siz uyurken ensacınız üzeriııde icra· 

yin yüzünüzde husule gelen şa)znı 

hayret tebeddülü nazarı takdirle ser 
rediniz. Gündüz için beyaz renginde • 
ki (yağsız) Tokalon kremini kullant • 
nız. 

Bu krem münbesit mcsmuatı sıklaş· 
tırır ve bütün siyah benleri kaybet • 
tirir. Bu gençleşme tedavi tarzı saye. 
sinde zevcinin aşkını yeniden kazan • 
mağa muvaffak olmuştur. ' 

Yolu, baştan bata fillerin kap • Filler tesadüf ettikleri adamları 
ladığını görünce ıa,ırıp kalmış • hortumlariyle yakalayıp yerlere 
)ardı... . fırlatıp atarlarken tüfek ıeıleri de 

milrncaat. ( 4520) yı tesir ederek yüzün zayd düşmfiş a-

Karıanm kulağına anlamadığı biribirini kovalıyordu. 
bir dilden konuşmalar çarpıyor - Karıa büyük bir kurnazlıkla 
du .. Yalnız bu sesleri işitmek, on· yavaş yavaş Şerifin yanına kadar 
ların ne kadar heyecanlı olduğu - kollarından tutan ağırlığı da ıü • 
nu anlatmaya yeterdi. rükliyerek ilerledi. 

Siyah ve çember sakallı adam · Şerife ufak bir işaretle kuvvet • 
yanındaki beyaz adamla konu - li hortumunun kendisini yakala • 
§Urken Karta Şerifin ayakları di- yan yabancının boynuna sarılma· 
binden onları iyice gözden geçiri- sına kafi geldi. Bir mucize kabi • 
yordu. !inden kurtulmu§tu. Şimdi, ken • 

Siyah çember sakallı adamın disini yakalayan Şerifin hortu • 
konuştuğu, kendisine göre genç • munda görüyordu. 
ti. Başında bir kefiye vardı. E- Karıa kurtulunca, daha emin 
tindeki tüfeğini fillere doğru ç.e • bir vaziyette bulunmak için fille
virmiı olan genç adam birdenbi - rin mağara ağızlarını tubnaları • 
re ateı etti. Çıkan kurıun Şerifin nı lemin için bağırdı. Ve arapça : 
sağındaki fili kulağından yarala- - Yabancılar! Hehen teslim o· 

t lun ... Yoksa fillerim sizi hiç iste • mış ı .. 

Fillerin ya.rahsmdan korkul • 
mak lazımdır. Bu da, acı bir ha -
ğırıştan sonra hücuma geçti .. O • 
nun hücuma. e;miş olman di· 
cerlerini ce3ILretlendirirdi. 

Bütün fil afayı Lir a n içind~ 
mağaranın ağzına doğru yürüme· 
ye başladılar. 

mediğiniz bir netice ile karşılaş -
tıracaktır , diye bağırdı . 
Karşanm bu tehdidine, kimin 

söylediği tayin edemediği bir ses 
ce b verdi: 

- Bizim te~liın ola...:ak bir u • 
Ç\.iTnUZ yok .. Fil erini 9.lıp gimıen 
senin için daha hayırlı olur. 

• • • SEKSULIN 

Bu kelimeyi iyi belleyinizl 

Bu gün sizde bulunmayan her ş8yt ..... 

SEKSÜLİN de bulacaksınızl 
K.UTUSU '200 KrJ 

BEŞiR KEMAL • MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

Gaip aranı or 
T a.kriben iki iki buçuk ıene ev· 

el Dördüncü V uıf H n birinci 
kat numar 16 - 18 ode.ları ad • 
re.i ıöıteren Bay Mehmet Emin 
zevcesi Meryem Urezayveyi Y eu • 
§İveler ailesi arıyor hitfen adresle
rini gazetemiz idaresine bildirsin· 
ler. (4558) 

delelerini kuvvetlendirir. Buruşukları 
giderir ve cildi gençleştirir. Sabahle -

ıstanbul Belediyesi ııanıarı 

' Yapılmakta olan kanalizasyon ameliyatı dolayısiyle 19 - 7 _ 

935 günle.mecinden baılamak üzer;-Cihangi;d;Tavuk Uçmaz ve Sor• 

magir ıokaklarınm bütün nakil va srtalarına kapalı bulunacağı ili~ 
olunur. (B) (4146) 

Beyazıtta Camci Ali mahallesin
de Vevncciler caddesinde 9/ 84 N. 
h kagir dükkan. 

Senelik mu-
hammen kirası 

132 
Beyazıt Sekbanbaıı Yakup aia 

mahallesinde Cumhuriyet cadde
sinde 106. 104 N. Jı üstünde bir o- ·~ 
dalı dükkan. 

,, ,, " " " 
113 N. lı üıtünde odalı dükkan. 

Köprünün Galata i;iahallesinde .
Karaköyba,ı aokağmda Köprünün 
Galat tar f a tım cihe i de • 
kişe. 

Kadıköyünde Kumluk mı.halle .. 
sinde vapur iskelesi o ğınd~ 21 

12f 

131 

600 

Muvakkat 
teminatı 

9,90 

9 

9,90 

45 

metro ınmabb~ı arıa. h 42 3,15 

Yukarda ıemti, senelik kirası ve muva}diaf teminatı yazılı olan 
mahaller 936 sene&i Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık 

arttırmaya konulmuıtur. istekli olanlar ıeraiti anlamak Ü.zere levazım 

müdürlüğüne müracaat ebnelidir. Arttırmaya girmek için de hizala. 

Y a.bancı adamlar böyle bir hü
cumla karşılAfacaklarmı hiç bek· 
lememi§ olacaklardı. Mağaranın 

içinde dört bir tarafa dağıldılar . 
Fillerin hücwna geçişleri o ka • 

dar ani olmuştu ki Karıa bu da • 
racık yollarda az kalıın eziliyor • 
du. 

- Burası benim fillerimin me· 
zarıdır. Yabancı ayakların bura -
ya basması kendilerinin hayat • 
lariyle ödemeleri ieab eden bir 
kabahattir Buradan hiç bir şey 
almadan çıkıp gibnenizi tavsiye 
ederim.. Size o zaman zararım 

dokunmıyacaktır. 

Her hafta Tepeb~şı Bele!i!e hah - rında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber 
~esınde - .:>ah, çar - 29 7 935 • .. .. 15 d d ' .. .. d b 1 1 

Kendisini kurtarmak için bü • 
yük bir çeviklikle Şerifin sırtına 
tı 1 naodı ve Şerifle beraber ken • 
disini mağaranın içinde buldu. 

İçerisini ~imdi daha iyi görü • 
yordu. Otede b~ride göze çarpan 
f:l iskeletleri arasında yerde hep 
bir araya getirilmİf fil diıleri var
dı. Bunlan yabancıların topla • 
dıkları muhaltknktı. 

Kulağa çarpan bir iniltiden, 
maağrada, daha can çekiten bir 
hayvım. olduğu da anlaşılıyordu. 

Yabancılar, bu hayvanı yarala· 
yarak izlerini takip etmek sureti • 
le filler mezarını bulmuş olacak • 
lardı. 

Karıanın yolda gelirken gördü· 
ğü ayak izleri arasında gördüğü 

fil izi de bundan ba§ka bir ~y ol
mıyacaktı. 

Kar~, Şerifin Ü.zerinde kal • 
dıkça her hangi bir kurşun yara • 
layabilirdi . Çünkü çok açıkta 

duruyordu ve hedef gösteriyordu. 
Şerifi, mağaranın biraz karan

lık bir kö,esine sürükliyerek in • 
mesi bUYük bir ihtiyatlılık o1UJ'du. 
Bunu yapabilmek için Şerifi, bü -
yük yelpa.ze kulağından çekerek 
iıtediği yere sürükledi .• 

Strtmdan atlayq> yere imnit • 
ti. Tam bu ıırada kollanndan iki 
kuvvetli çem~n sılcı,tırdığmı 
gördü. 

O kadar kuvvetli yakalanmı§h 

t\ı~n~ul ldtdi••si b b - - pazartesı gunu saat e aımı encumen e u umna ı· ... ıam a, perşem e cu - • 
SrhirTUjatl'OSU la günü akşamları dır. (B) ( 4025) ':';" r .. 1 

- Her ~ey iyi amma sen kim · 
sin? Burası neye senin fillerinin 
mezarı oluyormuş?. 

- Ben Aslanlı adamm kız ı 

Karşayım .. Ben ormanların haki -
mi Aslanlı adamın kızıyım .. Yal· 
nız adımı vermek burasının be • 
nim fillerimin mezarı olduğunu 

ishata yeter. Size kısa bir zaman 
için izin veriyorum.. Dü~ünün .. 

(Devamı var) 

.Altıncı icra memurluğundan: 
Bir borcdan dolayı mahcuz olup pa· 

lllllllllmlll ~·~~:u 
21 
::.~~ 3-

111111 ~ '~:~~! Y•::~~~::: 
•N U (adıköylülen vapur 

lllfUlll ;:;~~:. yetişebilecek • ıı 
ı:. ......... u, ~işli, Bebek ciheti tram· 

vayları temin edilmiştir. 

ZAYl 
Ticaret Lisesinden 33 • 34 ıene· 

ıin.de aldığım tasdiknamemi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan es • 
kisinin hükmü olmadığını ilan e • 

raya çevrilmesine karar verilmiş olan derim. 
Maşinfabrik Avusburg markalı bir a- -Ticaret Lisesi 33 • 34 me'Zunla • 
det tabı makinesi ile 5 beygir kuvve - rından Cavit İsmail. 
tinde Ganz markalı bir adet dinamo ---- -
23 - 7 - 93:> tarihine müsadif sah ~'lltıınıııım nıııımıurırııtıııımııııınnıını:ııınuımınıınıııınlll!tıııııı~ 
g{inü saat 9 dan ıı e kadar Beyoğlun· ıı ~i~li Etfal hastanesinde 1 

da A malı me citte Şehhenderh. ane ' G.öz mütaha~<;;tsr doktor j 
(Kançal~r:a> sokağında 6 n~maralı Rıfıat Ahmed Gözberk · 
matbaa onunde açık arttırma ıle satı · 
Jacağından talip olanların mezkur C. Halk lo'ırkası sırasında kız Ji. j 
«ün ve saatte mahalli mezkurde hazır .;esi kar~ısında 32 numarada. Mua
bulunacak memura müracaatları i _ 1 ven«> saatleri saat 1fi ten lfl «>kadar 
lan olunur. (13167) :;,ıııııuııııııunnıııııı uııııııınıuwııı ıııuııuııııııııuıuıuıuııımııttııuıııımı -..; 

. ........... ················································ 1 LAN •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sünnetçi Ahmet: lkametgfLh ve mu- • Doktor ~~ 

ayenehanesini Sirkeciden Sultanah - A ı • • • ı .. 
met Yerebatan caddesi 40 numarııya 1 ısmaı i~ 
nakleylediğini saygılı müşterilerine :: 

Haydarptıfa haıtanesi bevliye si bildirir. § 
Lise ve Orta Okullar mütehcıuın .. 

ikmal talebelerine .: llrologue - Operateur ~ 
ı ~ 1 HUSUSi RlY AZ YE j~ Babıali caddesi Meserret ote·e 

DERSLERİ !f )i 88 numarada her gün öğleden& 
Universiteli Riyaziyeci bir talebe ii ıonra saat ikiden seki7.e kadar.! .. -.. .. 

: : ::::::: :::::=::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::: 
. No 6 • 1. 

.Tl::J Q. K iVE 

llRLlAT 
BANKA5' 

__,. - .----.. -

.DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T-~Oi;Q . - - - -~ --- . _, 

sı 

tu 



19 TEMMUZ - 1935 

SiYASA 
' -2- ,_ .... ~ 

''Avusturya-Macaristan,, mı, 
"Avusturya-Almanya,, mı? 

tski imparatoriçeyle m01Akat-A1?1~~ 
~&zilerinin Avusturva hakkındakı du-
9$Unceıeri nasıl anıatllıyor?-•:Avustur-

ya tahtı dirllmlyecektır,, 

Cenevrede neler 
konuşuldu? 

R ABER - Akşam Postası 

Ejderlerin ülkesi 

Türkçeye çeviren: Ahmet Ekrem No. 5 

Yasak şehirde gördüklerim 

Gök tapnağı, imparatorluk Çini nin en kutlu bir abidesi idi. 
Burada Gök oğulları denilen impa ratorlar her yıl hayvan kurban eder • 

lerdi. Kubbeyi tutmakta olan sütunlar 1889 yangınından sonra Amerikanın 
Oregon çamlıklarından getirilmişti. 
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Harbiyede B E L V Ü bahçesinde -

Yurdun en yükıek musiki artistlerinin lütfen ittirlkile 

Büyük MUSiKi ZiYAFETi 
? ~lECIESft '? 

Masaların evvelden temini rica olunur. Tel. 49091 

Devlet .Demiryollarından : 

Adapazarı· Haydarpaşa 
Yolcu T enzilitı 1 

1/ 8/ 935 tarihinden itibaren Haydarpaf& - Adapuar kıamm 
daki iataıyonlar arasında gidit • dönüt bilet ücretleri için tenzilli 
bir tarife tatbikine baflanacaktır. Bu biletlerin dönüt kısımları dört 
gün mühletlidir. Bu biletler, bir de faya mahsus olmak üzere istaıyon 
lardan tedarik edilecek fotoğraflı hüviyet varakalarile birlikte mu
teber olacağından ilk defa bilet alacakların ıiıelere birer veaik~ 
fotografı vermeleri gerektir. 

Fazla tafsilat için iataayonlara müracaat olunmalıdır. 
(1740) (4072)' 

Maliye Vekiletinden: 
1 - 2257 numarab Madeni uf aklık para kanununa tevfikan Dev· 

Jet Alacaklarına 60 kuruttan alm makta olan Beher Mecidiye gümü§ 
.fiatmm teneı;zülü haaebile 54 kur Ufa indirilrnit ve hu fiyat üzerfo -
den kabul edilmesi için malsandı klanna tebligat yapı1mıthr. 

2 - Cümhuriyet Merkez Ban kumda beher On gram aaft meı . 
kUk Ye gayri meı~k haliı ıümilt ü 27 kuruta N.tm ıılacaktır. 

(1720) (4002) 

1 Deuıeı Demıryolları ve liınanınn isleıme ~mum i~ıresi illnlnrı 
Muhammen bedeli ile miktar ve vasıfları aşağıda yazıh (3) gu· 

rup malzeme ve eıya her biri ayrı ayrı ihale edilmek üzere 25 - 7 -
35 perıembe günü ıaat onda Hay darpa§ada gar binuı dahilindeki 
1 inci İ§letme komisyonu tarafın dan açık ekailtıne ile ıatm alma· 
caktır. Bu ite girmek iıtiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat temi
nab vermeleri ve kanunun tayin et tiii vesikalarla kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince bu ite girmeğe manii kanuni bulunmadıiına. dair 
beyanname ile eksiltme günü ıaati ne kadar komisyon reisliğine müra· 
caatları lazımdır. 

Bu ite ait tartnameler Haydaı-pa,ada gar binası dahilnideki ko· 
miıyondan parası~ olarak dairtılm aktadır· 

3 

1 - 20 M ıhlamur kalaı ve l 00 adet meıe dilme muhammen be· 
deli 1010 lira ve muvakkat teminatı 75 lira 75 kuruıtur. 

2 - 2'75 Kg. levha mayan~ 125 kilo 4 köte amyantlı IJ'afitH 
aalmaatra ve 80 kilo örülmemit kort amyant: Muhammen bedeli 396 
lira 45 kurut ve muvakkat teminatı 22 lira 27 kurutlur. 

3 - 88 adet muhtelif eh'atta silo için çelik aaç elek. 16 adet ıilc 
Ebarlor için örme çelik tel elek muhammen bedeli 728 lira ve muvak. 
kat teminatı 54 lira. 45 kuruıtur. (3863) 

Sekili iıtaıyonundan Haydarpaşa, Derince ve İzmit iatuyonlarınıı 
taıınacak kaya tuzlarına mahıuı olan 1-Temmuz-931 tarih ve 
Q.D. 31 numaralı tarife 1/ 8/ 935 tarihinden itibaren lağvedilerek 
yerine ayni numara altında ve her hangi iki iıtaayon araımda yapıla~ 
cak tam vagon yükü halindeki tuz nakliyatına §amil bir tarife ç.ıka· 
rılmıftır. 

Fazla iuhat için iıtaıyon ve ti cart eıya anbar tefHklerine müraca 
at edilmek ıerektir. (1762) (4079) 

· Muhammen bedeli 70,000 lira ol an Eıkiıehir atelyeıinin kalörifer 
~iaatı 2-9 935 pazartesi ıünü ıaat 15,30 da kap&)ı zarf uauliy
le Ankarada. idare binaıında ihale edilecektir. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 5250 liralık muvakkat teminat ile ka . 
nunun tayin ettiii vesikaları, kanu nun 4 üncü maddetıi mucibince iıc 
girmeğe kanun! manileri bulunmad ığına dair beyanneme ve teklifle· 
rini ayni gün aaat 14,30 a kadar C eı· daireıi komiıyon reisliğine ver· 1 
meleri 11\:rmdır. Bu iJe ait §ıtrlna meyle 350 kunıı mukabilinde An· 
kara ve Haydarpata veznelerinde satılmaktadt1', (1785) (4110) 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden:! · 
İdaremizin Cibalideki Sevki yat Şubesi rıhtmuna ıartnaıne ke· 

§İfname ve pli.nı mucibince bir vinç tesisatı pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Talip olanların 30 - 7 - 935 taTİ hine müıadif salı günü aut 14 de 
,% 7,5 güvenme paralariyle Kaba ta§da Levazım ve Müba.yaat Şube· 
sindeki alım komisyonuna gelmeleri. ( 4125) 

Türk Hava Kurumu Piyang~ 
Direktörlüğünden : 

Ha• WıJikeeiDi bilen üyeler için 100.000 aded rozet yaptırdı. 
cQm. Münabaa kapalı sarf uıulü ile 24 - 7 - 935 aaat 14 tedit . t 
İstekli olular \er gün Piyanıo Di rektörlüğü PlUhaaebeıinde ıartna · l 
meyi gCSrehilirler. ~(4134). 

Acele etmeyin 
Yeni kömürü Bekleyin 

Karakışta sizi koruyacak · K 
yeni kllmUrdilr. lesi 

lie 
tı, 

\'e, 

Acele etmeyin 
Yeni kömürü beli -eyin 

Sobatarınızı değistırme{le 
lüzum yok, çünkü 

· YENi KOMOR her sobada yanar 

• 

Aceıe Etmeyin 

t(\ 

daı 

kaı 
"aı 

l' 

!1.1 

Yeni kömürü bekleyin ~ 
ÇOnkü: YENi KOMCJR 
en mOkemmel kalorifer 
kömürüdür. 

ÇünkO YENi KCMCIR 
fakir aflelerın maltız ve 
mangallaranda vanan 
en ucuz kömürdür 

Acele Etnıeyin 
Yeni Kömürü Bekleyin 

Çünkü: YENi KCMCJR 
manikürlü ellerı 
ktrıetmıven yegane kömürdü• 

Acele Etmeyin. 
• 

••• 
ıııtll 
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DONYADA 
E:N iYiSI H A SAN 

lte bracifer hastalıklarında şer bet gibi içilen yegA.ne zeytfnyafldır. Salatalarda ve her yemekte Hasan zeytinyağı çok nefistir. Litrelik şişeşi 65 iki 
brfk, mesane, biU.U. afra•• .ani*" t Bü tik tenekelerde safi kilosu 50 kuruştur. Hasan deposu: Ankara, Beyoğlu, İstanbul. l2S kuruftur. Yedi litrelik teaeke ler 359 lnmlt ur. Y 

rn;:wa;;,:ıtinmŞ:ldı "e-·o-m-·o-·n·;;anbul'da 
r:ahçekapı Tq Han 2 inci kat ŞİŞ e 

Saat 9 dan 7 ye kadar af MilşterlJerlne : 

~--· ıatanbul'un zümrüdü • 
ICIZKULESi BAHÇESı 

llüatecirleri d•""' .. tljtadea, şiıncHld idaresi tarafından ~annkf cumar· 
~ • "'tt-9 et mlkaa mel bir surette yenıden açılıyor· 
lfer dnöndea ıtibarea P.1 tbleri Kadıköy musiki heyeti: tistadla -

birası 
tarafta cuınarted ve puar ~AZt dl BAY SAMI l'ıııdaa • BAY KEMAL ~ .ı ı ' u • 

te bL-· -'akatinde YCKSEK SAZ HEYETi ile birlikte 

• Pazartesi fıkaraya meccanen .:! B ş k 
omonti ir eti Iıtanbul fİfe birası müşterileri ar2sında 

/ MuhteŞ.em baJo Bf r Mn::~~;:; ';;~;~İçi~t~Jştf r -11adaşlannm rCA h · en mükemmel tat rtizel sesli bayanlan dlnliyeeebi niz. Aynca §e rm 
daıı; orkestrası olan TURAN CAZ ıizi netelendirecektfr. ek bet 

Biitü f dak~-Jddara rajmen yiyecek•• f~eek ffyatlan11da r a . 
L_ n e ..- 4.--• tramvay seferlerı ~1>111 etmez tenzflAt yapılmıştır. Her ww-aaa va~ur ve 
•ardır. Şehrin en güzel ve yakın bahçesinden istifade ediniz. · 

lstanbul Sıtma Mücadelesinden: 
.... .. . . . "60 000" ki lo Motorin eksiltmeye çıkanlmıttır. "IUeaseaemız ıçın , 

Bostancı - Kilçükyalı çamlı ha -

yat gazinosunda 20 - 7 - 935 cu -
martesi akşamı. 

Her ı'ıedeetiketin altında numarala bir kiğıd vardır. Bu 
numarayı alanlar arasında her ay nihayetinde bir noterin 

ko:ıtro:u altında mtisabaka yapılacaktır. 

Verilecek primler ıoo, 60 ve SO JJradır 
Satılık hane MilHbakada kazanan uumaralar her ayın 5 inde gazetelerle 

ilAn edilecektir. Kazananlar ayın yirmisine kadar 
Bedeli muhammini "5400" lira dır. 
Ş l K d k.. .. de Riz a Paf& çe,meei caddesinde 33 nu -artnam~ er a ı oyun 

llltrada Sıtma Mücade!e Reisliiin dedir. 

OskUdarda Şirkete mlirıcaat etmelidirler. 
ı l d bo ı b.._ 7 Şirket dülckialarda Ye lokantalarda numarasız tife kabul etme-ç ışı ya ı, 650 metre mura ua I • • · l · Ü l • d k" k 

d "zel man b t kullam._ • me er1n1 Ye t•te erın zer erın e ı numara Ağıtlarını muhafaza o a, gu zara , gaye y 

1 
• · • ı · d • 

E.__. T _ 935 Cuma pmi .ut 14/ 30 da Kadı-uıltme 19 - emmuz 
~Yiinde Sıtn:a Mücat!elesi binaıı nda yapdacaktır. 

1ı, havagazf ve su tesisa~ hamam, bü. eyleme erını sayın mDşten erın en rıca eder. 
yük bahçesinde meyVa ağaçlan, as -

Muvakkat teminat mikdan " 405" liradır. 
! . M t in kapalı zarf umfile satın almacaktıt. 
1 Lail~eye _konalaOn _,,_~or kay ıth oldulılarına dair veıika ıeti -
steklıler Tic:ant ..... ua 

malar, çiçekler ve limonluk, kuyu, 

havuzlar, ve Amerikan sistemi ldimes. 
ler. Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şi~diye kadar binlerce kişiyi 

zengin_ etmiştir. 

'eceklerdir. ---•-•-- tekl"f k 1 . krler buırlayac:ıuuarı ı me tup arı· Ei!-ıiltmeyf! girecek ıst• 1 
I Kachkö ·· de Sıtma Mücadele 

Ilı eksiltme saatinden bir aaal ene d ~ 
~ll111rndaki .homisyena vermif olacafllar ır. ( ) 

Fıstıkafamıdaki tramva:r darafı 
solunda, lcadiy~ Yazmacı Şerif soka
ğı, No 9. Hergftn öğleye kadar hane. 
de bulunanlara müracaat. Fiyat uy -
gundur. (4555) 

Muhayyer Hasan Şevki• 
Pudra, yağsız krem ve losyonları 1 

SATILIK TOTON, MÜSKİRAT VE 
SAlRE DlJKKANJ 

19. cu tertip 4. cü keşide 11 Ağustostadır 
Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 

·İfdin letaf'~ ye rençliğini muhafaza eder. Her yerde arayınız. 

Taksimde lstikJAJ eaddesiııde işlek 
bir mevkidedir. Taliplerin ayni cadde 
de lostracı B. Ahmede mOraeaat et -
meleri. 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 lira lıkikramiye. 
JerJe ( 20.000 ) Jirahk mükafat vardır ... ........__-~~--~-------

s .._ 11ıar1 
~~nına 
~ 

kaşrfı M E YV A TtJ'Z 
AZON 
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Yemeklerden 
bir ısaat 
ı.nfa&wı. 

~andı~ __ ._ ... a yer)eftirdiler, prat Yatajma ıelmiıler ve saba· 
•· ?tUA.... •~- ha kadar uyumutlardı. sonra elleriyle toprajı tear&r çu-

kura doldurup çiğnediler. . Kokarder erkenden Kolkule ar· 
o zaman Kokarderin aklına Wr iadaıını da uyandırdı. 

fey geldi. Papasları clö•dilkleri Lantene yakala:nmıftı. 
b• " tafak •i· vokarder onun hanri hapisha • odunlardan, n-az uara ~ 

lam bir salip yapıp Etyen Dolenin aede lialunclujunu öğrenmek isti • 
küllerini arten küçük toprak yıjı· yordu. 
nının üzerine dikti. Manfredin nerede olduğunu 

Kokar.terle Fanfar iyi birer hı- sordu. Ortadan kaybolduğunu ve 
E o d•mde nerede bulundufilnu kimsenin bil-ristiyanddar. ıaıen . 

aer.terilerin çoğu ıağlam ve temız mediğin söylediler. 

itikat ~hibi idiler. Serseriler arasında büyük bir 
itlerini bitiren serseriler diz çö- yeis hüküm sürüyordu. 

keı· ı.!, birrer dua okudular. Kokarder bunları yeni bir kav· 
Sonra uzaktan çekildi&.r. ıaya sürüklemenin timdilik im-

Mezarmm ii:ıerine bir salip di- kansız olduğunu anladı. 
J;ilmeıini belki de wtemiyen Jtihl Bununla beraber arattırmaları· 
i~t~ b.r•retle hir salibe •il oldu. na son vermedi. 

Ve pepaslann i1MıinMMleri11e Fanfarla beraber bütün gün 
kar~ılık hFistiya11 uufii ite ıömül· Konıiyerjeri hapishaneainden Şa-
dü. tele zindanına, Şateleden Bastile 

1• d kadar olan yerleri aradı. Bazı zİn· Salibe ge ınce, a a uzun za- . . k • . b .. 
. .. ük to rak fmla1'r fts- danedan ııtıcvap etme ıçın u· 

man bu küç P yı yük' b" teytanlık ve uıtalık ifÖI-.. d k ld · ır tun e a ı· 

Sonraları onun bunda niçin terdi. 
J,ufu d ğıtliu kimıe bihffdtfi ıibi Oileye dojru çalıpnalarınm bo. 
bu ~l:da oynayan hayla:r çocuk- ta çıkmasından, ~e~sle dolatmak· 
larm IJana lriiı met dtmai adet tan yorgun kalan ıki arkadq, Ha-
ofchr. taNt jlitafıDli doiru ıeri dönü-

ZamaDla ier teY Ullu!•I~. ,._ıardı. 
Ve buna, her yerd~ ~ 19181 ta- Bir meylJaneye girip karmlamn 

lrılnum adet olchaiu 1!m: . iyice doyurdular. Çünkü üzüntü ve 
- Çayır •liM. lmu ftl'İMİ. kederleri hiç lrir vakit iıta~alannı 

- 20 - kaçırmıyordu. 
TRAHOV AR DARAQACI Döniifte Trahovar meydanın. 

halle• dan ıeçtiler. 
liri NrMl'İ Talebe ma m• O zaman Paria sok.ıdarma di-

Afrzdaki tatsızlık ve kokuyu izale eder. Fazla bfr yemek ve içmeden sonra hissedilen 
yorgunluk ve şişkinliği hafifletir. Mazon tuzunun tesirinden memnun kalmıya\tlar şişesi 
a~ da ola Bahçekapıda lş Bankası arkasında 12 No. lu Mazon Botton ecza depo 
sıtm. iade ethırei: bıeftlhlf ~ ala&fffrler. MAZON .fsmf re marb:sma fOk dfkJCat. 
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- Bunları takip edelim. 
- Nemize lazım! 

Bekleyiı çol[ uzun aürü. 

- Zavall1DJD kemiklerinin bot 
hir tarlaJ.a ablacaimı ititmedin 
mi? 

<>&-ün papazlar meydana çıkma· 
ddar. ' 

Gece old~ 

- Evet, sonra?. 
- Sonra mı? Sen tq yürekli 

olduğundan buna aldırıt etmiyor· 
ıun. Dolenin kemikleri hakkında 
layık görünen bu vahıeti kötü bul· 
mıyorsun. Bu korkunç cellatlığa 
razı olan papazlarm cezayı hak 
ettikleriıi aklıma getirmiyorıun ! 

Manaabnn etrafm'da 'derin bir 
ae11izlik hüküm sü~ordu. 

Saat ona doğru bir papaz daha 
gelerek manaıtmn kapısını çalıp 
içeriye girdi. 

- H6ikaten bwilar aklıma 
gelmemi§ti. Mademki iıtiyorsun, 
haydi •• 

Her ikisi de kemik sandığını 
götüren papazları takip etiler. 

Yolda, itkence yerinden olduk· 
ç.a uzaklatbldarı zaman papazlar 
mantolannı çıkardılar. Kokarder 
le Fanfar o vakit bunları tanıdı
lar: 

- Tibo. 
-Luben .. 
- lıte tam bu aptallara layık 

bir İf ... 
- Kötü aöz söyleme. Onların 

paralarını yedik. 
iki serseri uzaktan uzağa pa -

pazları takip ediyorlardı. Papaz~ 
lar Butit civarmdaki manastır -
larma değil Sen Jeneviev dağma 
doğru gidiyorlardı. 

Nil.ayet Ogüıten manaıtırla -
nndan birine girdiler. 

ICokarder: 

Kokarderle F anfarm tanıma • 
dıkları bu papaz, Loyola idi. 

Fanfar bu bekleyiıten çok sı • . 
kdmııtı. 

Kokarder: 

- Gecelarısına Jia'dar ltekJiye
Jim sonra gideriz.. Fakat bu sefil 
papazlara bir ders vermezsem caı1 
nım çok sıkılacak, dedi. 

Kokarder sabrı .kartılıkuz kal• 
madı. 

Saat on bire doğru manastll'ın 
kaprn tekrar açıldı. Ve bir sandı· 
i• tafryan iki papaz dıtarıya çık
tılar. ICokarderle Fanfar hunları 
der~al tanıdılar. Bunlar papaz Ti
ho de papaz Lübendiler. 

Loyola kafasında vücut bulan 
bu me,hur komediyi sonuna ka • 
dar götürerek iki papaza D 1 . 
kül" .. k o enın 

.. unu endiainin oturmakta ol• 
dugu manastıra götürmelerini em 
retmiıti. . 

Bu külün Üzerinde sabaha ka • 
dar dini meraıim yapılmasmı em
reden Loyola idi. 

- Bekliyelim ! eledi. 
Fanfar: 
- Pekili ! cevabmı verdi. 

. loyola manaıtıra girince Tiho 
de Lübeni çafırtarak· onlara din • 
ıiz hakkında tfütündüğü ölümden 



, ' 
(X:9) 

HABER'in deniz ge • 
zintlsi için lstanbula gel • 
mişti.. 

Gezinti günü ak§amı A· 
merikadan bir telgraf al • 
dı. Amerika polisi bir tür · 
lü başa çıkamadığı bir: 

KALPAZAN 
çetesi için kendisini Ame • 
rikaya çağrıyordu. 

Ben de Con. Fa_ 
ka f öbür a ela_ 
dan. ·s elôrnefe. 
clalıo çabuk 
çıkor.12. --

(X: 9) 
Telgrafı alır almaz der· 

hıd Amerikaya hareket et· 
ti. Ve giderken de çok 
sevdiği HABER okuyucu
luma bu macerasını da 
anlatacağını vadetti. 

f3üfün çalışmaloro. 
rağmen lcoyı~ /Jalfı. 
Şangltng, Con ve. kahi
le reisi Zara 9üçbel<i 
bir adaya kaaar yuz-
1 iiler. za,.a bu,..ada 
bir takım vahşi 
c ücelerifl ofuri:/uğu
nu haber verdı. 

K i A 
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sonraki hakaretin yapılma zamanı 
ıeldiğini söyledi. 

Her zaman daha ihtiyatlı ~lan 
Tibo: . 

Ne .• Gece vakti mi peder?. di· 
ye haykırdı. 

Gündüzün böyle bir §ey yapa· 
tak halkı ayaklanma~a ~ı teı
vik edeceksiniz. Bu mel'un Paris
te hiçbir ıeye hürmet edilmediğini 
bilmiyor musunuz? 

iki papaz bu söz üzerine vere • 
cek cevap bulamıyarak korkudan 
diz çöktüler •• 

Loyola: 
- Haydi gidiniz kardeılerim. 

Allah yardımcınız olsun! dedi. 

Keıiıler çaresiz ıandığı yaka · 
hyarak dııarıya çıktılar. Korku • 
dan titreyorlardı. Sen Jeneviyev 
dağının yamacında, sonradan 
Sent Pelaji hapishaesi olan bir 
manastırın yapıldığı yerin civarın· 
daki bir çayıra doğru yürümeğe 
~aşladılar. 

Loyola, Dolenin küllerini bu 
ça:•ıra dökmelerini emretmişti. 

Papazlar darülfunun civanndan 
oldukça korkusuz geçtiler. Çünkü 
burada manastırlar, kiliseler, ve 
geceleri geç vakte kadar talebele
re içki satmak müsaadesini alm11 
bazı meyhaneler vardı. 

Bu meyhaneler henüz kapanma· 
1B1f olduiundan iki keıit kendile· 
rinde bulunmıyan cesareti elde e· 
liebilmek için bunlardan birine 
girmekte kusur etmediler. 

Eakat,dalıa admılarmı kapıdan 

içeri atar atmaz talebelerin kaba 
takalarına hedef oldular. 

- Hey, felaket kutu Tiho! • . 
Bu ındıkta gene ne götürüyorsun? 
Manastır reisinin çıkarttığı gü - ' 
nahları mı? · 

- Belki de gömmek istediği 
bir definedir. 

- Bir define mi, .. Hayır, hayır .• 
Kendi insanlık duyguları! Tibo 
ile Lüben insanlık duygularını 
gömmeğe götürüyorlar ... 

Ketiıler cevap vermed acele 
birer bardak tarap yuvarlıyarak 
fırladılar. 

Dolenin kemikleri bulunan san• 
dığın talebe meyhanelerinin ara• 
sıdan geçirilmesi hakikaten müt • 
hiş ve acı bir ıeydi. 

Keşişler en ıon meyhaneye uğ• 
radıkları esnada sarhoş bir talebe 
elindeki ıarap bardağını Tibonun 
üzerine fırlatmağa karar vermiş 
ve fılatmıt olduğu için sandık 
farap lekesi içinde kalmıştı. 

Bizim iki meza'rcı papaz talebe 
mahallesinin son evini geçtikten 
sonra yavaş yavaı sallanarak ça· 
yıra doğru gitmeğe baıladılar. 

Gece karanlıktı. Kavak ağaçla 
rınm dalları arasında çırpınan 
rüzgar uzun ve acı çığlıklar kopa· 
rıyordu. 

Keıiılerin yuvarladığı tarap 
bardakları onlara, sandığı bir kö
feye fırlatarak tabana kuvvet ka
çacak kadar bir cesaret vermişti. 

Fakat Tibo ile Lüben karıılan
na bir §eytanm çıkmasından. ya. 
hut ıerıerilerin hücumuna uğra• 

• 

IK lt1ı ~ lÜı k c © lfi) D lU1 ifil 
Başından Geçenler No: ı2 

Tehlike var 
ŞonJJ/in9. 
kayık su 
alıyor. 

z E 

Allah i1te~se 
bizi kur_ 
toru·· .. 

T E 

"k uç iik bir alev koca -
man bir Ş,ehri mahve. 
det"., diye bir söz vardır. 
ateş yakar.sak 1vahşi. fer h izi göriirıer. 

Ha.ya..-. ·lKi hay. 
dud. orıla.t-l 
ÇCln"\Ut"O. ottı . 

kım~e al'""'' · 
'J.Or . . 
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maktan nasıl korkuyorlarsa, lgnas 
dö Loyolanın hiddetinden de Öy· 
lece, hatta daha fazla korkuyor· 
lardı. 

Biribirlerine cesaret vererek, en 
ufak bir gürültü duyunca biribirle
rine dayanmak üzere durarak Uer
liyorlardı. 

Nihayet son hedef olan metum 
çayıra vardılar· 

Sandığı yere koydular. 
Haylaz çocukların bütün gün 

koşarak, zıplıyarak gezdikleri bu 
çayırda otlar ancak yer yer bitmiı .. 
ti. 

Tibo 
- Hele tükür, gelebildik! de

di. 
- Bereket versin ki bir cine, 

yahut bir şeytana raslamadık t 
- Evet birader .. Fakat dönüş 

de var, 
- Dua edelim de birkaç meyha. 

ne açık kalım. Birader, dikkat et
tiniz mi korku :&ıe kadar tuzlu? 

Bu söze hayret eden Tibo: 
- Amma yaptın ha! dedi. 
- Evet, yani insanı çok susatı-

yor da .. 
- Adam sen de'! .. Ben her za

man susuzum .. Fakat demin de
diğiniz gibi açık bir meyhane bul
mak istersen hemen sandığı boşal
talım. Muhterem Loyolanm de,1iği 
gibi, bu pislik sandığım ... 

Bu esnada Tibo diz çökmüş bu
lunduğundan Lüben de onun ya
nına çömelerek her ikisi de sandı
ğın çivi kapağını kaldırmak için 
uira§mağa batladılar. 

Ve tam bu anda iki papas kor
kudan ve iztıraptan doğan bir çığ. 
lık kopardılar. 

Belkemiklerine birer tiddetli 
tekme yemi§lerdi. 

Hayret ve korku ile ayağa kalk: .. 
mıılardı ki midelerine de birer 
müthit yumruk indi. 

Tibo: 
- Merhamet! diye oağırdr. 
Lüben: 
- Y etiıin gökyüzünün mukad

des melekleri!. .. diye haykırdı. 
Fakat hiç bir melek gelip bun• 

ları kurtarmadı. Bilakis demir
den birer pençe her birinin birer 
Kolundan tutarak yumruklar ve so. 
palar yağmağa baıladı. 1 

Bunların inlemeleri, bağırmala. 
rı o kadar büyük bir gürültü ko
pardı ki şehir halkı, Talebe ma
hallesini serseriler bastı, zannede
rek sokaklarının zincirlerini ger
mek üzere evlerinden fırlamışlar• 
dı. 

Kokarderle Fanfar vurmaktan 
yoruldukları zaman papasları hı· 
raktılar. 

Keşiıler eteklerini uçurarali 
koımağa başladılar. Talebe ma• 
hallesinin ilk evlerine gelince bi· 
raz f erahlıyarak manastra zorla 
kapağı attılar. Yedikleri dayak 
ve çektikleri korku yüzünden has
talanarak tam üç ay yattılar. 

• • • 
Kokarderle Fanfar bir saat ka· 

dar çalıştıktan sonra oldukça de
rin bir çukur kazmıtlardı. . 


