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Bu felakete · • olduk! manı 

8 .. 1 
.. J" l h' do''ndiig"ii Muıolini, f Qfiıtler araıında •.• 

u un unyanın a ey ıne 
(Yazısı 2 ncl sayfada) 

torlar, memle-

:~~::~·:u::: :es-ıı~~ 
niıtanda, Avuı- ; ~ ; - - . 
turyada ha~e- - ~-
danlar yeniden AVUS TURVA ~ 

DA 
tahtlarına geti- NA858URGL~RlM 

rilmek üzeredir. KAALL•GA. 

Moıkovada çı· 
l)ÖNUŞÜ \ş' 

kan lzveıtia ga- :. 

zeteıi, bu müna
ıebetle fU kari-

katiirii yapmış
tır: 

Aıaletmeaplar 
. ~ i~de ... L-..-..-.-..-ı~iımıe'ı.,_""-:-

Dollü.ün iki çocuğu 

Dolfüsün 
öldürülmesinin 

VıldUnttmll 
Avuıturya ba,bakanı Dolfüı ge· 

çen yıl bugün Avuıturya nazileri· 
nin kur,uniyle Viyanada öldürül -
müttü. Bütün Avuıturyada bu aci 
kaybın ~1 dönümü münasebetiyle 
bugün ruhani ayinler yapılacak, 

(Devamı 2 incide) 

Entellicens 
servisin içyüzü 

cuma günü 
başlıyarak 

HABER' de 
Bu esrarll 

te•kilAtin 
eski reisi 

sıır eazno Tom
scn tarafnndan 
an ıato Dacalk'lto ır 

Bu hatıralar 
Bir roman kadar, hatta ondan 
daha fazla, meraklı ve 

heyecanlıdır. Fakat 

Bir roman değlldlr 
• ________ -9'!' ..... ~--~- 'l'!e.~ 

Pehlivan 
Dinarlı Mehmed 

Büyük Mustafayı Amerikaya 
götürmek istiyor 

Tilrkiyedeki güreşçilere meydan okuyor 

Zavallı adamı 

iki eli bileklerin
den kesildi! 

Ortaköy de oturan Muıtaf a, Or
taköyde iıke1ede Liitfinin depo -
ıunda odun keserken her iki elini 
makineye kaptırmıf, elleri bilek -
)erinden keıilmittir. Muıtafa 

Beyoğlu baıtahanesine kaldırıl -
mıttır • 

Amerikada köylü isyanı 
Mekıiko, 24- Tamaulipaı, vi· 

liyetinde 20.000 köylü ayaklana
rak valinin istifasını istemittir. ·- . -' 6000 köylü hükUmet konajrıu ku· 
tatmı'fi~~dır. v:u~i~ azledileceği 
aciyleniyor • . .. .... 

Dinarlı pehlivan Büyük Muıtafa 

<Amerikadan yeni gelen Dinarlı ile 
miildkat sekizinci sayfada aon say. 

fadaf1~"!e b~~J. 

Türkiye, bütün Balkanlar içinde en z.aril ayakk b l · a r yapı an 
memlekettir! 

Derilere narh 
konamaz mı? 
ölçü meselesi 
esnafını 

ayakkabıcı 
zarara sokuyor ! 

(Yazısı 10 uncu sayfada) 



Habeşistandaki 
fahri konsolosumuzm 

la konuşma 

HABER - ~kpm Posmm 2t TE lMlJZ - 1M5 

Habeş ıŞlnde 

Japonya pek sinsi bir 
• • • 

sıyasa çevırıyor 
Habeşlstanda so Tllrk vardır... Biri Eczacı,·-------] .. a•u-:ın••-ha•ılll,..illllllllllflH1111ııa•:lllllırt 1 Tokyo, 24 - Japon gazeteleri 

ötekiler kervan tllccarı... 5 · ı ı on vazıyet ta yan baaının hücumlarını ıoluk 
yapmasından da 1Corliuyorus .• ~ 

.Japonlar 
sıkı•tırıyor kanlılıkla kartılaın&ktadır. 

Sekiz aündenberi Halıetiıtan-ı 
da Tütki1enha f&lut k•..ı.al~
nu yapan Bohnenberaer. avvelki 
gün Adisababadaıt .-lwlmln tc· 
lerek dün Abkaraya tltaiftir. 

mamı ıöyledi. imparator Türkiye- Japon gazeteleri bir diktatör 
)'İ ·~dir-ec•k bir., yapmak İl· Italya harp ederse tarafından idare edilen bir mem.. Tokyo, 24 - ''Japon müstah-
temi)ror. ODB karşı ne yapılacak leketten gelen haberlere ehemmi· ailleri paTtiıi,, batkanı Utida, (. 

- takat "iUJt)raunuz ki Türki. Son vaziyet ıudur: Italya. Ha. yet verilemiyeceğini yazmakla lalya Batb.:kanı Muıoliniye bir 

Dııbakanlıiımızla ve H~heı el
çisiyle temas eclecektlr. 

Bohnen'*ter ıantetllitt .-. 
mittir ki: 

"- Habetiıtan .\'m1Pt.lılar i 
çin bir yer detildir, O...:c1t. AVN· 
pablar anc&lc fiincle \iç .ut ~lı· 
ıahilir. Yafmurlt.r tliadlkten IOll 

ra, hut&lık JaJ*n • btriklatll•rı 
vücuda ıelir. BillıaMa Som.il•~ f 
böy,eclir. Eritre41e ı .. toao k\tt1 
metrelik bir huchan •.ak ,.,.. 
milyon asbrle ın.a.fa• act.ldln. 
dür. Hem ınUClafaa, Ma on.•an 
ileri harebt• ~··~ 

"Yattın mu,_ ....... S..a· 
liye lazım gelecektir. -

"Habeı lerin tayyare topları 
varsa da o ka(lar çolc delUdir. A· 
"disaba'bada te.yyareclea knlm ıa· 
rayı farkeclilir. Faka\ bir aan.y 

yıkmak, He.betleri nıUteeaılr et
mea. Hem harp tnu~ Ha\ .. 
ipıparatoru Adiaababada l>uluna
cak dtiihltr ıuarra .. 

- Osmanlı paıalarınclan Ve'hi
bin Hab-ti•tab• ıittlli aöyl•nll· 
di? 

ııauef tahrı llorısocosumuz 

Bohnenber6er 

ye, V ehi bin Türk yurddathiile bir 
iliıili (allkaıı) kalmadıiını ilan 
etmittir. 

- Evet ... Elinde bir Romen 
pataportil• ıelmitti. 

Adiıababada 30 kadar Türk 
vardir. Bunlar da tecimerler ( tüc
carlar), deve ıahipleri, eczacı ve 
dültklncıl•rdır. Türklye .. Habeı 
tecimi ,daha artabilir. Şimdi biz
d•n de ıhlebUecek olan mahıuUe
rin büyuk bir kısmını rumlar Yu
na1'1ı~nd•h tttitiyorlir. 

Habeş elçimiz 
dün gitti 

- Evet .. Ben ot&Rtbft Otdu. 
da hizmet etmek ü••r• ıelclilini 
haber aldım. bnpatk\&rt. ıidertk, 
bu ad•m halckınaa l>U.ıkterimi Yeni Habeı elçimiz, bay Niıa
söyledim· 1m~rktbr, bıu!ialnt ·metdn '1Ul\ blenderiyt1e gitmittir. 
henüz orduya •hnaclıitbt n .ı.a. Ora.lan Adiıababaya ıidecektir. 
karada dıt babnhlU• t.mü k· tlçi 15 ağuıtoata imparatora iti • 
til\n\ ııtaia bun.. ft. ıôi'\lftür· aıatnamtsini verecektir· 

bet ihtilafı için bir barıt yolu bul iktifa ediyorlar. telgraf çekerek, Habeşistanda 1-
k " · P • L d R B l talyan orduıunun yaptıöı tazvik-ma uzere arıı, on ra ve oma u ıazete ere ıöre, Japonya • ' 

araıında yapılan 4lplomatik ko- önümüzdeki ikinci klnunda Adı • leri proteato etmi§, bu memlekete 
ı1uımalar bir netice vermedilin- ıababaya bir elçi gönderecektir . kat!t tecavüıklr siyasadan vaz· 

' den evvelce toplanması dütünüle~ ~aponıarın habeş- geçtneıini iatemııtir. Gizli milli· 
üçler konferarııından vazgeçilmit· lere yardımı yetperver kurumları bu teıeobu. 
tir. Cenevre, 24 _ Buraya gelen sünde Uticlaya ktivvel verhti~let· 

İtalya noktai nazarında isra~ haberlere göre Japonlar Habetiı - dir. 
ettiiinden, 1nıiltere ile Fransa ih· tane gönderme14: üzere Cibutiye Hükfuneti icap eCJpn ed~lrierS 

" 1 k ıı· l alması için Ba•bal<afila dı•, ıh ve tilin u uılar kurumunda tetkik ü ıyet i miktarca silah ve mü· ::r s 
etmeğe karar vermitler ve bu hu· himmat yollamaktadırlar. " deniz bakanları nezdinde ayrıca 

· ıuıta tamamen muta~ık kalmıt- Milliyetperverler teıebbüsler yapıluu§tır. 
Jardır tarafından ordu- habeş l!ŞIHCI 

liı~slar kurumu misakının ıs muzun tahrik edll- lngilte.-e ile .laJlnva 
inci maddesine göre) mütecaviz• mesınden korku- arasındaM~i~ 
kartı tedbirler alMak icap ettilin· yoruz a~laema 'I 
den evvelce topl~nan talt komi•· Tokyo, 24-Liberal partisi Berlın, 24- (Ozel) - ltalyan 
yon evvelce ekonomik tedbirler dü ileri ıelenlerin4en biri Havd •· ıazeteleri Japonyaya kartı f iddet
şünmüt bunları~bir rapor halin- janaı aylarına ıuhları söyl':mittir: li hücumlarına devam etbtekte
de liazı~lamıttır. "İtalyan • Habeı ihtili.fı büttln dirler. lnıilterenin Habe9iatana 

İtalyan • Habe, ihtillfı uluslal' dünyayı alete verecek mahiyettt ıilih ıönderilmeıine müsaade •· 
kurumunda tetkik edilecek oluraa olduğu için bizi endit•Y• dütilr· ditinden bahaeden "Journale Di· 
mütecavize kartı alınacak ekono· mektedir. talya,, gazetesi İngiltere ile :ia. 
mik tedbirler teıpit edilmiı bulu· Bundan baıka Avrupadaki zor- ponya arasında H .. betistan hak

luklardan istifade ederek milliyet- kında gizli bir anlaıma imzalan· 
perverletin ordumuzda tahriklt dılını yazmaktadır. 

nuyor. 
Bu ıaba.li gelen 'iôn \\r lia\;ere 

göre, 1ntiltere ile Fransa. iti bura· 
yavardırmazdan~vveıttatyanez· ltalyan toprak bakanı diyor ki: 
dinde ıon bir tetebbüt daht. yap. 

maya karar vermitltrdir" lu l'Mk• it ı d h d ti 
.atla utuılar kuru~ ...... m a ya ar u u A arı 
Avenol bu •abah Parı•~ 'telml•Ut· 

ltalya 1N ıon mUrau.atı •~ f P}• nde bog"" nı nedteıis bır•kırla, lnıilter. ile ~ uy o r 
Franı~ etbirtili )t.'P•~k uly\\•,. 
1nırumunc1ahaly•yakattıkat'tk.,. Dtlnyadaki arazlyl yenldeb taksim etmeli 
rarl•r •etf!Cekltr, haıırlanan eko- haba• l•I uluslar j Franıa doetçasına bir bitaraflık 
nomik teclbirleri \atbik edecekleri kurumunda pclecektir. Ltkin fatiıt hükt'ime· 
anlaşılmaktachr. Qörü•Olac•lt tinin araruluıal yasa.ya riayet et. 
Sevklya~ devam ltalyan • Habet iti ayın ıonun- me'aini bekleriz. Zira, kendisi Av· 

ediyor da uluslar kurumuna gidecefe rupa ıiyasamııın öz prensiplerin· Habeş harbı 
bütün inüstemlekeleri 

ayaklandırır!· 

Napcli, 24 - Ptaga vapuruyla. benziyor. Dün de yazdıiınuz g\ den vazıeçmemizi bizden iıtiye
, bugün Doğu AfrikAıına ..,O subay bi, Franıızlar, siyalalartilı ltalya. mez.,, 

Pariı 24 - Habeı ls\a"ın Lon • 
ara el,iıi Habeılileriı\ son n,fea • 
letlne kadar iılikllll•t\ll\ 14,blat~
a etlece\lerlni ıöJ.li~te~, H•b~ • 
ıiıtanda Çıkkak bit_,.. müstem· 
leke uluılarının Avrupahl•H. klr-

. fi ayaklanmaaınra bir batlanııeı ~ 
lacajınt :zann•ttifi1\i lMltlirmittir. 

ıtalyanlar Mııırlıları 
kışkırtıyor 

loma, 24 - ltal,an ıutt6leri 
incili• donanmUi wafnıclua lı • 
kenderiyenin holll~ananmın 
53 üneU yıld6ftUftlU lnüDue'betila 
uzun yazı.lar yazarak, lbiillz it -

Silah yerine 
kum ve taş 

Pariı, 24 - lbellbt Ayrete 

gönderilen 25 bin kilo silah •e 

mühimrtıat Framaya iade Mlllm\19 

tir. Sandıklar açılınca ı\ll'lı ve 

, mühimmat yerine tlt Ue kum çık

..,ur. ltu ahtekirhtm Fransada 

mı, r.okaa ylMnt.ı m•l.nllerde 
mi ppdcilJt aıqlD'ıltlnlirıibr.. 

. 
aalini protesto eden Mııır yurtse • 
verleriniA bir hitabesini netretmek 
tedirler. 
ıteıvan uçakları 

Mısırdan 
geçebilecek mi? 

Lmıdra, 24 - Avam ktımara
ıında Ubttal saylavlardan biri l .. 
\lyan uÇ&klarırun Mıaır üz~rinden 
\IÇtaalarına müaa~de edilip edil • 
m8'lilini M. Edenden ıormuttur. 

M. Ed•n bu yoldaki müracaat • 
latın 4aima Mısır hülWmetine bi
clirilmekte olduf\inu ve her müra· 
tt.atin ayrı a.ytı tetkik edilmekte 
l>ul unduiunu MS1lemiıtir. 

Dolfüs 
(Baıtarafı 2 incide) 

Madam Dolfüı Ue yetim kalan oğ• 
İu •e İnama hilkUMetin taaiyeleri 
bildirlletektir. 

Diğer taraftan Viyana yakınla -
rm.la 2000 metre ~ükaek bir da • 
im tepeıincle ya.pdan kilii~ye 
Dolfüı adı verilecek, büyüle tören
le bu kiliıe açılacaktır. 

lttanhuldaki Awsturya koloni • 
ei d• bu sabah Awsturya kilise· 
abide Dolfüıün timsel tnıht) isti· 
i'llMti ifia bir iyin Y.apılmıttır. 

ile 423 asker göntf~rilmittir. dan lnıiltereye meylettirmitler· "Herhalde, uluslar ıosytteai 
'ili ıur ,... d' kalacak, bi:1 de ondan ayyılmıya-Lii; &J &JV ır. ı· 

, ltaly&d8 50A• Framn~~nzav.• ... ~aatlY1 an caiız. ltalya.ya yardım etmesini ne 
u ~u kadar iateıek, e ... ı m'nft.atimiıi 

mez bl•r lng·ıı·ız , Pariı ıazeteleri "ltalya, ar•ıu· teıkil eden bir 1eyi de ı~ttsnül'l· 
!usal (beynelmilel) taahhütletini den uzaklattttamayııı. ltalya, b\a. 

düşmanllgy 1 bozmaz!,, c:lemelde ve ltalyt.yt ıüç nu anhyatakbr.,, 
mevkid~ bırakmaktadırlar. ltalyaya topraKlar 

Uy8n8C81<mış Bu arada Franiızta Eko da Pa- dar geliyor 
ti gazetesi diyor ki: ltalya tarım (ziraa.t) bakanı iae 

Roma: 24 (A.A.) - lnıtltereniu Ha- ''I l d L h ayni 0aııetenin Romadakı" avta.rı-
befistana silah göni!ertne Y&Safıru ta yaya yar lift et.mea UIU• e 3 • 

kaldırmaya karar verdifine dair Lon lundaki dileği~iz büyüktür. An- na bir diyevde bulunurken: 
dti. gazete!ennae çıkan haberler bu. cak en yeni araıuluıal yükenleri- "İtalyanlar, kendi sınırları için. 
rafta büyitk bir kızgınlık uyandır _ mizi (taahhütlerimizi) tabıma· de boğulmaktadırlar. Bu itibarla 
m1'tır. mazhk edemeyiz. ltalyaya karıı, arazinin yeni bir tarzda taksimi 
İtalyan bil.Stftı, bu katar mlinasebe. lojik, doğru, insani ve lüzumlu· 

tiyle lngiltereye şiddetle çatmakta - Buğu sıkıntılar daha ağır olursa bunu dur. Esasen, sömürgeleri genit· 
dıt. lng\ltereye bor~lu olacağını buglln bil letmek bir hak cleğil, fakat top-

Giornale D' ltalia diyor ki: mtktedir. İtalya lngilterenin bu hare tak tesviyeıi gibi bir ameliyedir.,, 
Bu karar İngiltere ile Habeşistan ketlni unutmıyacaktır. Btiyük Britan demi9tir. 

arasında sıkı bir elblr1iğl olduğunun ya flers veriyor ve İtalya günün bi .. R • 
rinde bu der!den istifade ettnesinl hl- uzveıt: habe• 

reidedilemez bir belgesi4tr. ltalya lecektir. imperatorunu 
bu kararı, lnglltennin lta1yaya kar. lngiliz kabinesinin tebrik etti 
şı 11.çık bir düşmanlık anketi olarak 
karşılar· İtalya bunu bugün oıaufu yeni toplantısı 
gibi fteftsl içil\ de glıönftntle bulun- Berlin, 24 - (Özel) - lrııi-
dutacaktır. Londrada büyiik Britan. liz kabinesi bu sabah önemli bir 
yahın ancak Ulll8Jar Sosyetesinin toplentı yaparak, Habet meieleai 
beltliğine dünya ban~ ~e tüzesi uğ - hakkında ton bir konu•ttıadi. da. 
ronda hareket 1ettiğini M;ylemekte ti • ha bulunmuıtur. 
rat edilm~ artık bt>şhır. Eğer böyle Kabine birkaç tünde C~nev· 
olsaydı Çinin Cenevredeki protesto - reye ıitlecek olan Edtn'e mufaaaal 
ları ayak altına alınıp Japon ordu • talimatı vennittir. 
larının Çinı salgına uğtatmasını ka - Sifaıal mahafilil& fnailiz dele-
bul edebilir mi tdi1 • 

lta1yan ulusu İngilizlerin Uluslar , teleriftlll Cenevrede uluılar kuru• 
Soeyete~f maek~l altınla Habttl~ri mu vuıl••lyle har),in ~nünü al· 
kebcllne kartı silihlandırdıiını n t. Malt için h~ ~llteJ~ bajvuracak· 
tal~anın katlanmaY:a mecbur tutul • lartfti •bylenıektedltlet. 

Vaıington, 24 - Habet impa
ratorunun doğum gününün yıldö· 
nümü mürıaıebetiyle M. Ruzvelt 
blr te'brilt telgrafı çekmittir. 

ıtatyan elçisi 
törene gitmeaı 
İtalyanın Habet elçisi, tmpata• 

torun yıldönümü dole.yııiyle ya
pılan kabul resmine gitmemittir. 

lngiliı kabine\i Habeı iti üze· 
rinde yaptığı özel toplantılarda U· 

luılar kurumunda bu i~i görüıecek 
olan lngiliz mümessiline talitııAt 
fttmltlerdlt 
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:Benim qljtüşiim: 

- tıw:ı-~ ~~----- ~ 
Meşhur 

adamlar 
~~c~~~=~~~~~ ~ 

Hayatları-eserleri 
Yazan: 

lbrahim Alaeclclin 
Çıkaran: 

Bağc:~rv~~avet T e f e c il e r i ıı 
"Mutavassıt kabzı- h ı• 1 e ı 

Sedad Simavi 
- Kuzum kardetim, Lloyd Ge· 

orge (Loyd Corc) hakkında bana 
bir iki söz aöyler misin? Yeniden 
aiyasete atılmış ... Şunun tercümei 
hali nasıl? ... Nerede doğmuf? ilk 
Önce naaıl siyasete başlamış? Pek 
lazım oldu! 

Yahut: 

nıallara çok para 
verJyoruz.,, 

lstanbulun üzüm ihtiyacını te -
min eden lzmit körfezi bağcıları 

Uraya (belediyeye) bir ır..1..~racaat
ta bulunarak yeni halin açılma-

sından sonra kabzımalların ken -
dilerinden yüksek kabzımaJlık üc -

- Diran Kelekyan eskiden en reti aldıklarını bu yüzden bağcı -
lığın ağır §eraitle karşılaştığını 

bildirmişlerdir. 

tanınmış başmuharrirlerdendi. it
tihat ve itilaf fırka kavgalarından 
bahsederken şuna dair birkaç sa· 
br yazacağım... Fakat tercümei Körfez bağcıları bunun için 
halini nerede buisam acaba? kabzımallık ücretinin kaldırıla -

Yahut, muallimsiniz ! çocuklar rak muayyen bir komisyon mik -
boyuna sorarlar: tarının konulması istemektedirler. 

- Tristan Bernard kim? Bed· Uray (belediye) bu müracaatı 
reddini Simavi kimdir? hal idareaine havale etmiş ve tet -

Yalnız muharrir, muallim ol· kikini istemiştir. 
rnağa hacet yok... Liselerde ders 
hazırlryan talebeden ihtiyarlayıp 
istirahate çekilmiş bir mütekaide 
kadar her okuyup yazanın tarihte 
ki veya şimdiki tanınmıf adamlar
la manevi münasebetleri oluyor. 
Okuduğunuz bir kitapta bir Yu
nan f eylosofundan, yahut bir Al· 
rnan tairinden, bir Leh musikişİ· 
nasından bahsedildiğine raslıyor
sunuz. Gazetede öyle bir isimle 
karşılaşıyorsunuz ki, birçok defa
lar işitmiısinizdir. fakat, şahsiye
ti hakkında vazıh bir fikir yok ... 

Bunları nereden öğreneceksi · 
ni2? 

Y aptığrmız arattırmalara göre 
şehrimizdeki kabzımallar kap ba
şına 60 kuruştan 80 kuruşa kadar 

kabzımallık ücreti almaktadır
lar. Bu büyük bir küfede böy

le olduğu gibi beş kiloluk bir se -
pette de böyledir. Bu yüzden 
müatahsil çok zarar etmektedir . 

--o--

Belediye binaları ve 
milsak kafat vergisi 

Belediyenin işgal ettiği daire -
lerden müsakkafat vergisi alın -
maması Maliye Bakanlıgınca ka -
rarlaşmış, ilgili kimselere bildiril
mittir. 

GaJatada aeyrq,efer meg;ezinin 
bulunduğu J:inadan ,imdiye kadar 
ahnan yedi •. n lira, belediyeye 
geri verilecektir. 

Nice defalar, ben bile, adeta 
ayaklı kütüphaneler gibi malu
matlı arkadatlar arasında yatadr
ğım ve evde olaun, matbaada ol
sun yabancı dillerde ansiklopedi· 
lere sahip olduğum halde, öyle i· 
simlere raslıyorum ki, bunlara da- G 1 J k 
ir kısa bir malumat edinebilmek e en ve ge ece 

-o-

için, telefonla, yahut mektupla Ö· seyya b lar 
tekine berikine müracaat etmeı· 30 Temmuzda general fon 

1 

lrlecburiyetinde kalıyorum. . Ştöyben ve Roma seyyah vapur -
Zira, bizde, timdiye kadar hıç lariyle 800 seyyah gelecektir. Se -

bir ismi has mercii yoktu. Şem- kiz Ağustosta da gene büyük bir 
ıettin Saminin ölmez muhalli· vapur gelecektir. Son bir ay zar -
datr arasındaki Kamusu A'lam el- fında Balkan memleketlerinden 
bette zamanının "aheseriydi... La- 968 h l . . 

l' d aeyya ge mıştır. 
kin, hem eski harflerle olması O· -o-

layısiyle, hem de devir değiştiği At yarışları pazara 
için artık eskidi-.. 

Yedi Gün mecmuası sahibi Se· başlıyor 
dat Simavinin güzel te§ebbüsüyle Vilayet tarafından tertip edilen 
\re İbrahim Alaeddinin çahıması at yarışları bu pazar günü başla -
neticesi olarak, şimdi, türkçe, yacaktır. Yarışlara girmek üzere 
''Meşhur adamlar,, isimli bir eser bir çok atlar getirilmiştir. Yarış 
kazanmıt bulunuyor. Eser, (Is- saha~ma otobüslerin yolcu iaşıma
ll'lail) kelimesine kadar 800 sayfa- 11 temin edildiği gibi yarış saat -
~ı ve resimli iki büyük cilt teşkil e- lerinde fazla trenler de kaldırıla
diyor. arka tarafına da devam O· caktır · 
lunuyor. 

Her halde, bu eser, ulusal kil· 
tüphanemizin bir bo,luğunu dol 
duruyor ... Hem de ne boıluk ol
duğunu yukardaki misallerle. an
lattım ... Her Türk münevverinin 
hq esere sahip olması zarurettir 
deaem, mubalağa etmemiş olu
l"lırn. 

(Vl·"O) 

• 
erı: 

Yüksek faizleri de borç üzerir1 
·ıave edip öyle senet ahyorlarm~ 

e 
ş 

Ankarada yüksek faiz alarak 
. tef eciJik yaptığı için Avunduk -
zadelerden bir baba oğlun mah • 
kemeye verilerek mahkum edil -
mesinden sonra şehrimizde de te· 
feciler hakkında incelemeler baş -
lamıştır. 

Bu incelemeleri bazı sosyete -
lerin genel toplantılarında bulun -
mak üzere şehrimize gelmiş olan 
Türkofis ispekterlerinden Nahid 
yapmaktadır. 

\ll Şehrimizde tefeciler, yapılc 
umumi ve mütemadi teftişler 

ortadan kaldırılmıştır. Fakat so 
zamanlarda bir çok taraflarda 

gene şikayetler yükselmeğe baş 

le 

n 
n 
- ., 

lamıştır .. 

a· 

-
e 

-

Bu şikAyetlerden tefecilerin f 
izini dahil edip faizsiz para veri 

yormuş gibi senetler yaparak v 
kıymetli rehinler alarak faizle pa. 

ra verdikleri anla,ılmaktadır. 

Hava tehlikesi- 1 Dij)~_eıi.1.T.I 
ne karşı ---"'--"""-· ----1 

Belediye, şehirdeki 

sarnıç ve mahzenleri 
tetkik ettiriyor 

Belediye şehirdeki sahrınç ve 

mahzenlerin yeniden dikkatli bir 

surette gözden geçirilmesine baş • 

lanmıştır. 

Ankaradan gelen zehirli gaz 

mütehassısı ile belediyenin sağlık 

koruma mütehassısı ve diğer ilgili 
k.ımseler bu ite memur edilmiştir. 

Mahzenlerin dayanma kabili -
yetleri, hava tehlikesine karşı sığ
nak olup olamıyacakları, ve değiş

me için ne kadar masraf gideceği 

gözden geçirilecektir. 

--0-

Yapı işlerinde çalı

şanlara ehHyetname 
verilecek 

Bir çok yapı yaptıranlar az para 

vermek için işten anlamıyan kim-

seleri çalıştırmaktadır. Belediye 

bunu göz önünde tutarak yapı iş -

lerinde çalışanların yeniden sılu 

bir kontroldan geçirilerek kendi • 

lerine ehliyetname verilmesi ka-

rarlaştınnıştır. Bu hususta beledi

ye fen heyetince bir talimatname 

hazırlanmaktadır· Yapı işçilerin • 

den ehli)etnamesi olmıyau çalış • 
tırılm ıyacaktır. · 

Bisiklet çarptı 
nı Şişlide Zekipaşa apartıma 

kapıcısı Velinin çocuğu Cevde 
Abidei hürriyet civarında lsmail 
bindiği bisiklet çarpmış, sağ ay 

le 
in 
a-

ğından yaralamıştır. 

Su yüzünden 
n 

n-
Üsküdar temizlik amelesinde 

Fettah ile Osman bir çeşme başı 
da su içmek yüzünden kavga e 
mişlerdir. Osman Fettahı başı 

t-
n· 

dan yaralamıştll'. 

Daha içecklermi$ 
§, Yenişehirde meyhaneci Tana 

Zeki ve Şerif ismindeki iki aarh 
şa dükkanı kapayacağını söylem 
buna kızan sarhoşlar meyhaneciy 

o-
iş 

1 

tehdit etmişlerdir. 

Hesap yüzünden 
-Abanozda 15 numaralı dük 

kanda aşçı Mehmet ve Hüseyin is 
minde iki kişi arasında hesap me 
selesinden kavga çıkmış, Mehme 
Hüseyinin üzerine ekmek bıçağı 

-
. 
t 
i-

le hücum etmiştir. 

Mendil yıkarken 
n Kadıköyünde oturan Ayşe dü 

Akşam Galata köprüsünün Kara 
köy cihetindeki kayık iskelesind 

. 
e 
e 
'!" 

-

endilini yıkamak üzere eğilinc 
denize düşmüş, etraftan yetişenle 
tarafından kurtarılmıştır. Ayşe 12 
lirasının da bu arada çanta ile de 
nize düştüğünü iddia etmiştir. 

Taşla 
. 

. 

Pangaltıda Eşref sokağında o 
turan Saime ile Remziye arasında 
kavga çıkmış, Remziye taşla Sai 
menin camını kırmıştır. 

Basım kurumu 
kurultayı toplanıyor 
İstanbul Basın Kurumundan: 
latanbul Baaın kurumu genel 

kurultayı f evkalide olarak 1 O A
iuatos 1935 cumartesi günü saat 
14 de kurum merkezinde toplna -
taktır. Sayın azanm gelmelerini 
dilerilla. 

Gündelik: 

J 

Şehrim:i.zdekı , , -:!.dastro mektebinde imtihanlar bitm:ş, kazananlara diplomaları verilerek hend'l • . . . . • ı erı yur-
clun muhtelif yerlerinde kadas~ıo memurluklarına tayın edılmışlerdır. Resmımiz, yeni memurlan b. 

Gazeteciler külübü tesisi için 
kurumdan istenen ya.rclım. 

_
1 

.. • mızı ır 
araaa go&ten.yor. 

1le uac, 'ile goft -------
Taşlar tarih 

yapıyor! 
Yeryüzünün taslarına bakara w.: • K, 

tarihten önceki çağları tespit et· 

mek şimdi bütün bilginleri uğraş
tıran bir İ§tİr. Merak1r tatbikat. 

çılar Viktoryadaki "\V erribee bo-. 
ğazını araştırmaktadırlar. Bir va
kitler Avustura!ya denilen koca. 

manada buzlarla örtülü idi ve a

dını löylediğimiz boğaz bunu, 
hem de fazlasiylc isbat etm~kte

dir. Boğ~z bugilnlerde dünya 
tabakat bilginlerinin koşa koşa 

gittikleri bir av yeri olmuştur. 

Bu bilginler sepetlerini, çekiç 
ve taşçı kalemtra:?Pariyle doldura

rak, orada buldukları kaya ve 

maden patçalarından koJleksiyon
ları için koca koca parça kırıp gö. 

.türmektedirler. Son zamanlarda 

~u bilginlerin sayısı o kadar ço
ğa.lmıştır ki, Avusturalyanm muh. 

telif bilgi klüpleri hükfunete bir 
istida vererek, oralardan taş kırıl· 

maamı yaaak eden bir kanun çı· 

karn1asını istemi,Ierdir. Çünkü 
bu gidişle oralarda tetkik için ka
ya ka.lmıyacaktır. 

• Deniz tutması 

Çok daha büyük ve daha iyi 
gemilere, yolcuların istirahati i· 

çin yapılan mükemmel vasıtalara 

rağmen, deniz tutmasından iztı
rap çekenlerin sayısı eksik değil
dir. 

Bu raliatsızbğın se'bepleri ha

yal de ol~bileceği( ~Jı~:Mtq~ı:f.Al\ 
bir uzvi hastalık d~R~hllİT·· NJds 
rada tıka basa yiyen ve içen bir 

s 
1 

adam da hasta olabilir. Bazı in. 
anlar vardır ki gövdelerinin sağ. 
ığı dolayısiyle deniz üstünde faz. 

ı a yemek ve içmeğe pek ala daya. 
na bilirler. 

Deniz tutmasına uğrayanlar i· 
ki türlüdür: Bazıları ilk yolculuk 
anlarında rahatsız olurlar ve ya
vaş yavaş buna ahşll'lar. Bir kı
s 

a 
v 

mı yolcular "da gemiye ayak atat 
atmaz kafalarını yastığa korlar ve 
ncak yolculuğun sonunda harap 
e bitkin bir halde gözlerini aça· 

bilirler· · 

e 
Deniz yolculuğuna çıkmadan 

vvel iki, hatta üç gece hafif birer 

1 

1 
o 

a 
y 

a 
1 

müthiI almak çok faydalıdır. Bu 
ki üç gün içinde yenilecek yemek. 
er hafif ve hazmı kolay cinsten 
imalıdır. Yolculuktan on iki sa
t önce bir müssekkin almak ve 
oJculuğun ilk on iki saatinde her 
ltı saatte bir bunu tekrar etmek
e insan ilk geceyi gayet rahat ge

çı rebilir. 

c 
Güverteye çıkmadan evvel II·· 

ak bir tas çorbanın vereceği f e
ahhk çok iyidir. Mide bulanıp 
a~ dönmeleri hissedilince yudum 

r 

b 

şa 

yudum içilecek bir bardak buzlu 
mpanya rahatsızlığı hemen de· 
der. . ~eniz tutması defedilip 

~e~ıg~. h.~lde bile yolculuğ~ıı 
f e 
gı 

Ü çuncu gunu güvertede durmağn 
ayret edilmelidir. g 

. 
rı 

aç 

Temi ·· A ı z ruzgar a güneş tesirle 
derhal kend' · ·· t · · ını gos erır ve msan 
lık hile hissetmeğe başlar. 

---~~~~~~~~-
H ü c um etmiş 

de 
Fatihte Muratpaşa mahallesin. 
arabacılar kahvesi öıiünde Ali 

oğ lu Ekremle Halit oğlu Habip 
vga etmişlerdir. Habip ekmek 
a~iyle EICreme hücum etmiş, e

ka 
brç 
li n~en bıçak almmııbr .. 
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Bayındırhk 
işlerine dair 

Ali Çetin 
Kayanın 

Söyledikleri 
İzmir, 23 - Bayındırlık Baka· 

ru Ali Çetin Kaya liman, fİmen -
difer bayındırlık i!lerini tetkik et· 
mektedir. Verdiği diyevde (beya
natta), Aydın hattrnın devlet yol· 
!arına intibak imkanlarını arattı -
racağını, tadilatın imkan del-ece • 
sinde çabuk olacağını, yolcu ve 
bazı madde tarifelerini yakında 
indireceğini, Cellad gölünün kuru· 
tulmasını, Menderesin yatağının 

temizlenmesi için Yeni Gediz köp
rüsünün gözden geçirileceğini, İz
mir .. lstanbu], Avrupa, Bursa, 
Manisa, telef onu için yeni maki -
neler alındığını, bunlarla bir an -
'da sekiz kişinin konu§3..bileceği • 
ni söylemittir. 

ZAMAN - Düşmanı zay:f görmiyc
linı adını ta~tyan başyazısı Sofyada 
yapılan Sokol toplantısının gagetJini, 
bir cenup lsUivları ittihadı kurulmak 
istemesinin küçük ve önemıi: bir 
hadise olmadığını söylemektedir. 

Hiç tereddüt etmeden, Bulotıri!fla. 
nın Tü,.kiye için en korkulu bir merı
cudiyet olduğunu i~aret eden Zaman 
onların komitecilikle döktiikleri kan~ 
ları gözönüne alarak bir gaye uğrun. 
da ~alışmayı bilen Bulgariatanı tak
dirdr.n kendini alamıyor· 

Ve diyor ki: 

Biz Bulgarları küçük göremeyiz. 
Onlar daha alt1111ş sene eı~vel milli 
mevcudiyetleri bile anlaırlmadan Tüı 
ki!'ıcron :.xı*l_IJD. büyük ıettiketleri oe . 
tiren bir nullet olnıuılardır. 

~ 

Onlar sebebiyet verip do bi:, "dünkü 
çobanlarımızın küstahlığına bakın!,, 
derken ne onların dünkü Rumeli im . 
parnforluğunmzu elimizden aldrkla • 
rını da unutmamalıyız. 

KURUN - Asım Uı Lozan andla~
ma .... ımn 12 ind yıldönümü dolayıaile 
11azdığı başyazısında bugün, garp· dev 
letlcrinin Lo:anda Türk iıtiklôlini 
tanıdıkları oündilr, diye başlamakta. 
dır. ıisım Ua yazılfının sonunda diyor 
ki: 

Tiirk orduau geçnriıt~ düıımanlrırı • 
na karıı birçok zaferler kaçanmıştır. 
'Askerlerin ve k11mandanların kaznn • 
dıkları birçok zaferler barıı ma1tala
rrnda kaybedilmi.ştir. Fakat ulusal 
saı·n~ta Atatürkün kumandası altındcı 
Türk Oi"dusunun kazandrjjı =afer nasıl 
tarilı irinde rşsizse lamel lnönününüıı 
baıkanlığt altrnda Türk diplnmatlan 
nm Lozanda garp diplomatlarına im • 
zaftıdrkları barış belgesi (veıika.<n) 
'dn o kadar parlaktır. Bu bnkınrdan Lo 
zanı kutlamak htnı ulusal •avtıfrn 

kphranumlarıno, htm de Loıan barı. 
şının diplomatlarına ıtvgi t•e ıaygı 
duggularımızı sunmak demektir, Bu 
t~rlü bir sevgi ı:e saygı sunumu bizim 
i~in bir özyurt ödtvi (vatan vazlf esi) 
'dir. 

CUı,fHURIYET - Ba.111ttzısı A.bi • 
din Daverindir· O da Aırm Us gibi ua. .... 
zcsırıın. mevzuunu Lozan gününden al-
nu,,tır. 

Loz ·u kazammlar, lnönünü, Sakar • 
yayı, Dumlupınarı kazananlar nlnıuı· 
trır. Türkün bugün ve daimrı hcr.klı 
bir fere! ı•e if tiharltt kutlula11ncağı 
hu büyük ve unutulmtıı oiinde Lo:rın 
için ölüp de onu görmiyen şehitlerle 
Loıan idealini gerçekle§tirenlcrini 
şükran ve minnetle anarız, demekte • 
dir. ,. 

Sumer Rank'ın yap
tıracağı demiryolu 

Sümer Bank, Nazilli buma. fab
rikasından devlet demiryollarına 
ait timımdifer h'lttına kadar c!:ı-r. 
nıeHfeye bir timendif er hattı yap
tirgıağa karar vermi§tir. Bu hat
f;brikanJn açılma11ndan önce ta.. 
mamlanacaktır. 

Başbakan 
ismet inönü 

Gezi yolunu değiştirdi 
Şark vilayetlerinde inceleme 

gezisinde (tetkik ıeyahatinde) 

devam eden Başbakan seyahat 
proğrammı değiştirmi§tİt. Başba
kan T rabzondan 1stanbu1a gele • 
eeği halde bundan vaz geç.mittir. 
Artvin yoliyle Hopaya oradan 
Ank•ra vapuriyle Trabzona git • 
tikten sonra Erzincan - Sivas yo -
liyle Ankaraya dönecektir. 

Ankarada bakanlar heyetinde 
bir iki müstacel meseleyi tetkik -
ten sonra tebrimize gelerek bir 

ra~·g·u .. ~ .. i~i~;;· i 
~ günüdür i 
: r 
i Osmanlı tarihinde birçok süet ba·i 
! şanlara (askui muvaffaluyetlere) i 
f rastlanır. Fakat, çoğu, öyle bir and- E 

i laşma ile sona erişmiştir ki, memle- i 
1 ket için, yenilmiş olmaktan bile ~a-! l ha kötü bir ısonuç (netice) vermış • 

tir. 
Kendi kılıcımız, gene kendimizi 

kesmi§tir. 
Babıfıli diplomatlarına dair anla

tılan şu fıkra meşhurdur: Bir mu. ı 
h.areMden sonra düşman tarafile 1 
masa başına geçmişiz müzakere bit-! 
miş. Tam muahede imzalanacağı t 
esnada murahhal!I Osmanlı paşası 

Tahta çıkmak için 
Yunan kralı altı 
şart koşuyor! 

Atina, 23 - Katimerini gazete· herkeste heyecan 
ıine göre eıki kral Jorj yeniden Atina, 23 (HABER) - Yuna
kral olmak için a§ağıdaki şartları nistanda kamoy (efkarı umumi • 
ileri ıürmüttür. ye) bugünkü durumdan çok mü• 

1 - Geneloy (reyii.m) tam bir teheyyiçtir. 
bitaraflık ve samimiyet içinde ya· Yakında bir takmı karıpklık • 
pılmalıdır. lar çıkacağı söyleniyor. Her 

2 - Her türlü hü.kUmet darbe- gün türlü yerlerde hadiseler olu • 
si fikri bertaraf edilmelidir. yor, meyhanelerde kralcılar ile 

3 - Eğer .siyasal hava bulanır .. cumhuriyetçiler boğaz boğaza ge
sa süklinun avdetine kadar genel· liyorlar. 
oy tehir edilecektir. Yalan bir havadis 

4 - Elde edilecek ekseriyetin Doğnı olmadığı anlqılan bir ha 
ınüddet istirahat edecektir. 1 ;:o_:n;~~i, birim vermemiz kap e • 

-o-- 1 den tazminat meselesi ne o1acak?.· 

Zeh·ırlı· gaz teh ; Meğer, karşı taraf, bizden tazmi· 
• ! nat falan istiyecek değilmiı:-. Fakat 1 

likesine karşı f hu gaflet üzerine gülmüşler: 

kafi olup olmadığını kral takdir~ vadiıe göre, eaki Yunan kralı Ati. 
decektir. naya tayyareyle getirilecekti. 

5 - Geneloydan bir ay önce Bu ha.vadiı ilk çıkt1ğı vakit, hu 

Şarbaylığın 

düşündüğü tedbir 
lstanbul belediyesinin bir ze • 

hirli ga%da.n korunma itleri me • 
murluğu ihdaa ettiği malumdur. 
Belediye muhtemel bir harb kar· 
f ısında ş~hir halkJnı zehirli gaz • 
dan korumak maluadiyle icab e

den bütün tedbirlere baş vurmak· 
tadır. 

Bu münuehetle Binbirdirek, 
Y erebatan ıibi tehirde ensen 
mevcud olan mahzen ve ıahnnç. • 
lar tetkik edilecektir. kahır.da 

buralardan da istifade edilecek • 
tir. 

--<>--

Esrarengiz 
iskelet 

Ve 
Çtrkf n dedikodular 
Nitanbıtında bir evin tavam a. 

rasında bulunan iskeletin mahiye· 
ti etrafında ara§tırmalara devam 
edilmektedir. 

Morg to.raf ından yapılan ince • 
lemeler (tetkikler) henüz kat'i 

bir netice vermemiıtir. Ma&-:ıafih 
sağ ve sol kol kemikleri gibi bazı 
kemiklerin biribirine uymadığı 

görülmüt olduğundan bunlann 
bir doktora, yahut bir tıp talebesi
ne aid olduğu zanları kuvvetlen • 
mittir. 

DiğeT taraftan dün bir aazete, 
hu eırarh hadise etrafında eski 
Çorum ıaylavı Sudi ve aileıinin 

iımini kan§lırmak ıuretiylc bir ta· 
kım müphem yazılar yazmıştır. 

Yaptığımız tahkikatta bu mA -
naaı anlaıılamıyan yazıların tama· 
miyJe çill·ük ve ıaçm& olduğunu 

meydana çıkannıtlır. 

Sudi evin aırf bir aile için büyük 
olmasından dolayı satmı§tır. 

Bu ribi çirkin dedikoduların 
kat'iyen aılı ve eıau yc.ktur • 

--0--

Yiyecekten 
zehirl·enenler 
Beyojlunda Sa.zlıderede oturan 

ldriıin kızı Güllü ıokakta küçük 
bir teneke bulmuı, içindeki tatlı • 
dan yemittiı·. Güllü bununla kal • 

mam111 talıdan mahallesinde otu
ran Binna.za, Sabihaya ·~e l1'rahi-

• - Ha ... sahi! .. Az daha unutuyor 
; duk.· Yencd;iniz tazminat ntesele. 
! sini görüşelim! - demi~ler •• . 
: :(. :(. :(. 

f Türk ulusunun bugünkü önder • 
: leri ise, bize yalnız, kendi zaferle. 
İ rinin lezzetine doyum olmaz yemi -

l sini tattırmakla kalmamı~lar, ayni 

li 

;amanda, Türkiyeyi, eski rejimle • 
rin yukarıda anlattığımız tarifteki 
muahedelerinin "uhudundan,. kapi-
tiilisyonlannm, borclarırun, iııkişa. 

f, frmıza engel olan zincirlerinden 
kurtarmışlardır 

1 Bir Lozan havası vardır. Ekono-
1 mik sahadan haysiyet saha~ına ka. 
İ dar bütün Yar lığımızı Lozan'da, İs-! 
! metin başarığına borçluyuz.. 
f En ehemmiyetJiı:;i: 
İ "Türk maddeten galip gelse ~i~e 
i m~nen mağlup olur,, taamulu 
1 artık yıkdmıştır. Nefsimiz hakkrn -
1 da bedbin1ikten kurtulduk. Kendi 
i gücümüze güveniyoruz, inamyoruz ! 

Ve bunları tnönü ile Lozana • 
' borç] uyuz! 

Atatürk, General tsmete, .. tnönü., 
soyadı yerine '1nönü - Lozan,, çif
te şerefli adını da verebilirdi· 

Bu bliyük günü, en büyiığumüz • 
den en küçüğümüze kadar sevinç
le anarız. lsmet lnönü'ye karşı da 
şükrnnımızı tekrarlarız. 

Cniversi'tede 
ku'tlulama 

1 Loıan anlaşmasının yıldönümi.i 
• hugiin üniversitede kutlulanacak • i tır. Törene jstjkJal marşile haşla · 
: nacak bunu üniversite rcktörli Ce.: 
i milin ~çılr~ söyle"i takip edecPktir. i 
5 Ilund'\n s;nra profesör Şükrii Ba· i 

ban Lozan ekonomik ahkamını an. ~ 
]atacak, )Cni hukuk mezunları da j 
bu yolda söylevler YC'rl'ceklerdir. i 
Sa~t 19 da Eaıhköy Halkev:nde i 

de Lozan günü kutlulanacak, saat i 
21 de de Alayköşkünde bir müsa • 5 
mere verilecektir. j 

.............................................................. t 

cumhurluk ve krallık rejmileri et· teklifin eski Yunan kralma Yu· 
rafında yapılacak karıatalrklara na krallık atraftan tayayre ıü
kar§ı tedbirler alınacaktır. bayları tarafından ileri ıürüldüğü 

6 - Krallıktn ıonra anayasa yazılıyordu. 

kanunu bitirilerek yeni seçim u· Bu plana göre, gQya eıki ku.l 
sulü bütün fırkaların karariyle .-")rj Brendiziye gelecek ve Yunan 
tesbit edilecektir. j Jı tayyareciler kendisini oradan 

"' ~ • 1 k d" •. d y . • • ' 1 a ara ort ae.at ıçın e unanıs • 
Çaldarıs bundan haberı olma • 1 tana uçurarak Yunan tahtına ha'Va 

dığını, maamafih netice itibariy!"' t rikiyle konduracaklud1. 
bu ~a~ları makul bulduğunu &Öy • 1

1 

Ve hatta deniyordu ki, .§imdi. 
lemı§tır. Londra.da bulunan eski Yunan 

Eski kral kralı, muvakkat bir zaman i&in 
geneloydan evvel Floran!aya hareket etmeğe karar 

dönmiyecek veı-m~§tir. 
Atina, 23 -Londrada eaki Yu- Avrupa gazetelerinin birind &il· 

nan kraliyle Atina tarbayı ara • yıfalarında çıkan havadis, Yunan 
sında cereyan eden konufmalar kralımn bir geneloydan ( Teyiam • 
neticeıinde eıki kralın rene]oy • dan) da önce Yunan tahtında gör
dan evvel Yunaniıtana. gelemiye- mek isteyenlerin bir uydurınaam • 
ceği anlatılmııtır. dan ibaret olduğu anlaşılıyor. 

Berberler 
diyor ki 

(Baıtarafı 1 incide) 
ıim, Veli, Leon ile Kadıköyün • 
de Sabittir. 

Diğer taraftan lıtanbulda ondü· 
lasyon makinelerini yapanlar, 
berberler sosyetesinin aleyhine 
bir dava açmağa karar vermişler• 
dir. Bunları, sosyetenin makine
ler aleyhinde bulunmak suretiyle 
kendi ticaretlerine zarar verdik • 
lerini iddia etmektedirler. 
.l Bir berber, bu ıabah demi~tir 

ki: 
- Sosyetenin bir mühendise 

yaptırdığı tetkikat neticesinde ha· 
zı makinelerin fenni şartları taşı • 
nadığı görülmü§tür. Hele burada 
yapılan, beynelmilel elektrik ni • 

Japonya Ameri
kayı çıkmaza 

soktu 
Nevyork (Özel) - Amerikanın ham 

pamuğunun dörtte biı·ini alan Japon -
ya, buna mukabil Japon mensucatı 

üzerinde Amerikanın gümrük tenzil!
tc yapmasını istemektedir. 

Bu istek, Amerikada büyük b.eye • 

can uyandırdı· 

Japonya, bu isteği yerine getirilme

diği takdirde pamuğu Brezilyadan, 
Sudandan, Habeşistandan alacağını 

söyliyerek bir nevi tehdit etmektedit'. 

Amerikanın pamuk yetiştiren bir • 
çok kişileri, Japonya ile bir anlaşma 

yapmanın biricik kurtuluş yolu oldu
ğuna kanidirler • 

Beyo§I U zamatına göre bir çok şartlan ta • Amerikanın pamuk mensucatçılan 

ise, böyle bir hareketin kendilrrini 

mahva sürükliyeceğini de söylüyor • 
lar. 

Halkevinden: ıımıyan makineleri de cahil kim· 
Lozan gününden ötürü hugün- selerin yaptıkları anlatılmıştır. 

kü çarıamba günü aaat 18,5 da E· Belediyenin Ankarada olduğ~ 
vimizde bir toplantı düzenlenmi~ ~ 'bi bir an evvel harekete geçmesı 
tir. Bu toplantıya bütün yurtda§· lazımdır. Elcktrli tesisatı yapan 
ları çağırırız.. bir kimse imtihana tabi tutulur da 

ls'tanbUI koca bir makine yapan bir adam· 
Halkevlnden: dan nasıl ehliyetname aranmaz?. 

t - (24 Temmuı.: Lozan ıünü) Umumi arhhati alakadar eden bu 
onuruna bugünün ak9amı saat 21 ite el koyma zamanı gelmit ve 
de Evimizin Gülhane parkı içindıe geçmittir.,, 

~~~~--~-----~------~ 
Alay kötkündeki temsil ,ubeainde S,5 llralık bilet yok 
bir müsamere düzenlenmittir. 

Ankara, 24 (T elefon!a) - la • 
Çağrı yoktur. lıtiyen herkes ge- tanbuldan Ankara.ya 3,5 liraya 

lebilir. g~dip gelme tenezzüh trenleri kal-
2 - Yine bugünü kutlulamaİ( dırılacaiı, gidenlerin trenden çı · 

onuruna baıtırdığımız Lozan P0 ' l uı!mayacakları ve kendilerin· 
ta kartlarım da iıtiyenler her iÜ;ı ı den on lira depozito alınacağı 
17 den ıonra Cağaloğlu merk~ı ! l.!tkında bir gazetede verilen ha· 
ve Alay kötkü ,ubemiz direktör- ber dojiru değHdir. 
lüklerinden alabfürler. 

Bu suretle, mPnsucatçdann -rar 
kuvvetle gümrükltır:n indiriJmc,,;i ted 
birine karşı ge1ec(:'1deri anlaşılr~ or. 

Telefon şirketinde 
ecnebi memurlar 

Ankara, 24 (Telefonla) - Bir 
ga:ı:ete telefon sosyeteaindeki ec

nebi memurlardan yüzde altısının 

bırakılıp geri kalanınının çıkarı • 

lacağını yazmıftır. Bu haber doğ • 
ru değildir. Telefon ıosyetesinde 

ancak 12 eı:nebi memur vardır. 

Bunlar da mütehasıı olarak çaht • 
maktadır. 

HABER 

me de ikram etmi9tir. Tatlıdan yi· 
ye11ler biraz ıona-a ıch!i°lo"" ~"·., ; 

ve tedavi altına ahnmıılardır. 

Bundan batka. Beyoilunda Y~· Ziraat bankasının 
ıil ıokakta. oturan Marika kal~yaız buğday alışları 

haren buğday ıatın alınmaaını 

emretmittir. 
Banka bu aene Adanadan huğ· 

day alamamaktadır. Bunun sebebi 
de piyandaki buğday fi~·atlarmm 
bankanın satı~ f iytmdan yüksek 
olmasıdır. · -· -

ıstanbulun en çok satılan 
hakiki akşam gazetesidir 

ilanıarını HABER'e 
verenler kar ederler. tencerede pifirdiği yemekten ze • Ankara, 24 (T~lefonla) - Zi • 

hirlenmif, Beyoğlu haatahaneıiı:ıe raat bana.k&ı dün Trakyadaki şu -
kaldırılmıştır. 1 be ve sandıklarına Ağustostan iti-
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'!:===========No.13 =~ 
Yamyamlar padişahının kızı 

Yazan: KADiRCATV KAFLJ 

yalvardı: "Baba . ., Ferruhu 
bana ver!... ben yiyeceğim ! 
Kaçan adamla bizim kazazede· teılim alıp "kamıştan yapılmı:'sa: 

ler .konu~up dururlarken, meğer, rayına 1ıötürdü ---
Si.cilyaya habe, götü~ecek 

olan amirıal f em isinin kaptanlığını 
yamyamlardan üç beı ta.nesi, o Yalnız kaldıkları zaman, Fer • 
civarda av avla.maia ç.ıkmıılar. ruha hayli iltifat etti. Kolunu 
Hurrem ile Ferruh bunları gördü. boynuna sarıp onu ~selli etmek 
Derhal, ok ve yaya sarılarak bir· ve aıkını bildirmek iıtedi. Lakin 
kaç tanesini cehenneme gönder • Ferruh onun yüzüne bakmıyordu. 
di. Fakat içlerinden biri, her na- Eıir düttüğü için pek fena mü• 
ıılsa, kayalann arkasında aa1clan· leeaair olmuı, adeta timdiden öl· 

•• • 
uzerıme alıqorum. 

Don Alvaro kızm..ı-ştı. J 

Elimdeki krrbacı zabitin de as 

kerin de yüzlerinde ,aklaltı: 
- Atın buntan ıdıta:r-O'll-·· Ma· 

aal dinliyecek raktim yok··· 
Her ilriai de dı§&n :f.ır:la:dilar. 
Bu RTacla odaya yeni bir •dam 

girdi. Bu, kırk yatların!& ~ce ~-ı 
zun boylu, parlak gözlü, dinç h~rı 
adamdı. Srrtında temiz ve tık bu 

amiral elbisesi vardı. 
Don Alvaro ona doğru yürüye· 

rek elini sıktı: 
- Ho§ geldiniz sayın Amiral 

Radrikez 1... y avk ki .sizi burada 
iyi baberlerle karşıhyamadık. 

Amiral, ceneralin ıe1ini aıktı. 
Gözleri pencereden deniz ba · 

kan f ernandoya ilişti: 
- Marki di Salerno !. Ôyle de 

ğil mi? Burad iha .. Demek ki kur 
tulabildi. Halbuki... 

- Ya1nı zo kurtulabildi ... ""Yal· 
Ilı o ... 

F ernando kendi adınm a.nıld1· 
iını İ§iterek dönmü,tü. 

Amiralle toka ettiler. 
İspanyadan tanı§ıyorlardı. 
Amiral Radrikez limana giren 

lspanyol filosunun kumandanı i· 
di. 

Don Alvaro her tarafa haberci 
aöndermişti. Şimdi yalnız Sici~ya 
kalmıttı · Palerno yolunda belkı a· 
dıın başında Türk gemilerine ras· 
laınak korkusu vardı. Bunu her· 
kes biliyordu. Herkes çekiniyor· 
du. 

Çekinmek .. Bu hal elbet onları 1 
bu i!i yüklenmekten kurtaramaz 
dı. Emri aldıktan sonra kim olur· 
•a. olsun yola çıkacaktı. Fakat yol· 
da yakalanmamaaı da gerekti. Bu· 
nun için Don Alvaro, amiralden fi. 
loaunun en hızlı ve sağlam gemi· 
aiyle en açıkgöz ve atılgan kap· 

tanını iıtemiıti. 
Amiral birkaç dakika dütündü. 
Sonra sözlerini tane tane tarta· 

rak: 
- Bunun için amiral gemiıini 

\'crebilirim. Yeni tezgahtan çıktı. 
İki sıra üzerine kırk aekiz topu 
Var. Şöyle iyice bir rüzgi.rll\ yo· 
la çıkınca Akdenizdeki gemiler
den hiç birinin ona yetitemiyece
ğine bahse girerim. Fakat ... 

Dedi. 
Ve ıustu. 
Don Alvaro bu sözleri dikkatle 

dinliyordu: 
- Çok güzel. .. Varolun! ... Eğer 

vaktile haber uçurabilirsek ve Si· 
cilya dükaaı Malta §Civalyeleriyle 
birlikte Mesinayı kapatabilirlerae 
Türk donamasmı yoketmek itten 
bile desildir. 

A.iııal .... akıllıca konuıu • 
,.,rdu: 

- Evet ... Olabilir ... Olmıyacak 
feY değil ... Bezirgan kafalı Malta 

§Övalyelerini yola getirmek güçtür ı 
de .. · 

Don Alvaro acele ediyordu: 
- Sanınm ki filoyu burada hı· 

rakarak ıiı: gidemezsiniz! .. 
- Bura.da Doryayı beklemek 

ve onunla birletmek için emir al· 
dım. Bunun için ba!kaıını bulmak 
li.zım ... Ha ... Evet .. · Bizim Alfan· 
so Mirandiyi göndereyim ... Sanr· 
rım ki bu iıi becerir ... Yoksa b~
kaıını mı gönderelim? .. 

Cenerat ite amiral böyle ba1ba
ta vuere.k konuıurken F ernando 
derin derin düıünüyordu: 

Hüsmen Reis vurulduktan ıon
ra ölmüt olmasa bile, yüzbaıının 
dediği gibi bir iki aydan önce iyi. 
leıerek denize çıkamaz. Demek ki 
bu kadar zaman içinde Beatriale 
evlenemezdi. Eğer Hüımen iyil~· 
§İnciye kadar genç. kızı kurtarırn 
ne mutlu! ... O zaman gene dedi· 
ğini --yapmıf olurdu. 

Bunun ıçın de bir te'k yol var· 
dı: 

Deniz yolu ... 
Şimdi ona bir gemi lazımclı. Sağ 

lam, yollu, güzel, bol toplu, genç 
..-e çevik bir gemi ... 

Onunla denize açılacak, Beatri 
sin ardına dütecekti. Onun nere· 
ye ıittiğini, ne yaptığını öğrene
cek ve her halde ele geçirecekti· 

Birdenbire amiralin 
kesti: 

sözünü 

- Sayın aenyor ! ... Rica ederim, 
yorulmayınız!... Size bir §8Y ıora
cağım. 

- Buyurunuz sayın Marki di 

hesiz ... Valnız ıizin 9 bana olan mağa muvaffak oldu. Bir takrip· ınüıtü .•. Somurtmuf oturuyordu. 
ıüvencinızden hiç bir şey kaybet- sıvııarak yamyamların paditahı "Oldüreçeklerae bir in evvel öl • 
mediğinizi .ağzınızdan ititmeyi yanaıa gitti ve hadiseyi olduğu gi· düraeler, esaret hakar.etile zelil 
faydalı buluyordum. bi anlattı: kalmaıam ... ,, <Jiye düıünüyordu. 

- Elbet ... Elbet güveniyorum... - Bir gemi kayalıklarda kırı... Bir gece, kız, tenhada, Fernı • 
0 zaman F-emando mümkün ol· lıp adamları aahile dökülmüı, on· hun yanına geldi. F erruhun bir iki 

duğu kadar ıert ve karfı1Indakine lara raıtladık. Arkada larımn:ı hafta içinde öirendiği pek baıit 
inanç veren bir sesle ıunları ıöyle. öldü~üler ! ... dedi. yerli liıanla dedi ki: 
di: Kaçan yamyam ilave etti: ~ .§evgilim! Niçin üzülüyor. 

- O halele Sicilyaya haber gÖ· - Hele içlerinde, aslan gibi iki sun? Ben ıenin bir kılma zarar 

k 
adam var! Yolaa•la.rmıı onlar öl· getirmem. Canım, senin yolun°(!a. 

türece olan amiral gemisinin kap 'S' f d dürdü. Belki adadan da kaçacak· e a olıun. Niçin mahzun oluyor-
tanlriını üzerime alıyorum. Bunu ? B · lardır. Bunları kaçırmamak için ıun • en ıana candan i.ıık ol • 
benden daha büyük bir istekle derhal tedbir almalıyız. dum. 
yapacak olan bir kiıi daha buluna. Paditah: Ferruli, lCtzm aözler.ini ititeretC 
maz. Türklerden öcümün alındı· ııtır b k t ş· d

0 

- Madem ki çoklUkturlar, öy· a. 1 azrcı ya ııtı. ım ı, ar • 
ğını ~6rmek en büyu""k dilegvimdir. tık kendı'nde · d H i leyıe ben bizzat aıkerimin batı • ' n zıya e lD'1'elD 
Hemen timdi yola rıkıyorum. Na· dü§u··nu"yo d O bu d x:. 

:J' na geçerek kumanda edeyim! • r u. , ra a, &§a.ga 

ııl, kabul ediyorsunuz değil mi? Cledi .• Bunlan elegeçirirsek bir yukarı emniyete aimıi!ti. Peki 
Amiral Radrikez: mevsimlik yiyeceğimiz çıktı de • amma, kendisi uğrunda herıeyi 
- Fakat bu, korkulu bir itti,. mektir. Hem beyaz insan eti lez· feda ederek böyle binbir belaya 

ve burada daha faydalı olmanız ... zetli olur. uğrayan Hur:rem? •• Onu, bu yam• 

Diye F ernandonun iıteğinin ö- BBylece ferman çlktıkatn ıon • yamlar pişirip yiyecekler miydi? 
·· le • t d' :~ız, bu esnada, 11.lva.rıyor, 

nune aeç.me as e ı. ra, yamyam ordusu harekete geç· 
Ceneral Don Alvaro ayni dü· ti. Paditahları ba§ta olmak üzere, gönlünün esrar.mı döküyordu, ağ• 

tünceyi açığa vurmak için kımıl. kazanın çıktılı sabile geldiler. Ki- lıyordu. 
d 

d Ferruh, tatlılıkla deoi ki: 
a ı. mi okla, kimi mızrakla vapur hal-

Fernando her ikisini de ıuatur· kınr öldürdü yahut eıir etti. - Niçin ağlıyorıun, güzel kız? .• 
du: Ferruh ile Hurrem, iki gükre· Müteessir olma ... Ben de .eni be• 

- Korkusuz iıleri lier kes ya. :mit ulan gibi, dövüıtü. Yaka.lan· ğendim ..• Lakin, bir derdim var . 
- Derdin nedir? Söyle. He.men 

par .•. Taluizlik yüzünden yüzüme mamak için etlerinden geleni yap· 

l k tllar. Fakat, bı·r orduya kar•ı :k1° derman olma.ğa. çalııayım. 
ıürülmek iıtenen e eyi •ilmek \. :r '" B kiti durabilir mi? ... Yirmi otuz ka· - enim kardeşim, canımdan 
rin bundan daha iyi f ıraat olamaz. az. ,.,. k d d k 
3' dar yamyamı öldürdükten sonra, ız ır ar a aıttn var tr i, şim· 
Haydi, ıayın amiral Rodrikez, li· di bab · · b J akt d ikisi de, kementle, kıskıvrak ya. anm eşırı u unm a ır. 
mana l·nelı"m de beni demin o ika. l Benı· kurt -1

- I On ka andı ve yamyamlar padiıahı· annaK e vermez. u 
dar övdüiünüz gemiye götürünüz. nın önüne çıkarıldılar. da kurtarmalııın ki içim rahat, 
Rüzıir çok güzel... Hemen yola Padiph, bunlann ıekil ve te • gönlüm mes'ut olsun... Y o~ 
çıkalım ... Hava böyle ıiderae en mailini beğenai. Kendi ahçıbaıı • dünya gözümde zmdan kesilir. Ne 
çok iki üç ıi.ine kadar .aene burada tma teılim ederek bu körpe ~o .. &§k düıünebilirim, ne sevda ... O. 
olurum... cukları ıemizletip pi§inneıini em- nu kurtar da her şey öyle ..• 

Aradan bir ıaat'bile geçmemiş- retti. Kız, bunun üzerine hemen an • 

- Bana güveniyor musunuz?... ti ki Fernando, lapanyol donan· Meler, '6u mel'un pacliıallm bir nesine koftu. Ona yalvardı. An • 
Amiral biraz 9aıırarak ona bak muının en ıenç, en güzel ve en guzel kızı 'Vannıı. Cinai içinde na· nesi de, yamyamların padita.h'm& 

tı. Don Alvaronun yüzünde, Fer· lıızlı ;iden kadırgasiyle Napoli· dir yetiımit mahluklardanmıf. vararak Hurremi istedi. Bu gani • 
nandoya güvendiğini anlatan tek den cenuba cloiru yelken açmıt· Babaımın kartııına çıkıp dedi met de ona venldi. Anneıi, hedi-

Salerno !. .. 

çizgi ve tek gölge y~ktu· tr. ki: yeyi kızma verdi. 
fernando bunu aezdi. O, verilen iti yapmak için Si- - Babacığım! Muvaffakiyeti· Artık ondan onra, iki 'C:lelikan-
Cenerale bakarak: cilyaya değil, kendi hıncını ve ni tebrik ederim. Dilerim ki, düt· lı ile yamyamlar paditalımın kızı, 
- Salernoyu Türklere verdim kaplanca atkını doyurmak için manlarmı daima ezeain ... Fakat, üçü bir arada aaEa etmeğe başla• 

diye beni kötülemek iıtiyorlnr... Salernoya gidiyordu. ben de kendime ganimetten pay dılar. 
isterim. 

Fakat bir kumandan bir iki bin Amiral Rodrikezin bpanya.dan 
(Devamı var)~ 

a
•kerle, hazırlıksız bir halde yüz 1 d i ka Mahbuılara. bakarak, Ferruh 
.. gelirken yolda raı a. 1 1 ve ya · $ehzadeye sözü ilitti. 

üatü bırakılırsa ve yelmit ıeksen lıyarak N•,polı·ye getirdi~i Fran11z B d-'!k 1 • • u e.n an mın güzellili, ıon 
gemiden ibaret bir filo ile yirmi kadrrga11nın kaptanı Kont Rober derece zevkini okıadı. Bin canla 
bin Türk askerinin hücumuna uğ. dö Vilyer ile oilu Pol de onun ge· ona i.tık oluverdi. 
rana ne yapabilir? ... O eğer ka· miainde tutaak olarak bulunuyor· Fakat bunu belli etmiyerek, ba· 
leyi kurtarmadıyıa, asıl kabahat, lardı. baıma döndü, dedi ki: 
vaktinde yardıma ko§amıyanlarda F ernando, bunları besbelli bir - Devletli ba'bacılım ... lıte ıa· 
değil midir? ... Bunları icap eder· ölilmden kurtarmıf, kendi itine nimet )>ayı olarak, b~ana avdan 
ae ispanya sarayında, kral hazret· yaramaları için yanına almı§tı. ıetirdiiin ıu oilanı ver. Etinin 
!erinin önünde de... (Devamı var) lezzeti herhalde iyi olacak. Bir • 

Diyerek ıert ıerl ıöylemeğe bat- kaç gün 88nirtecejim. Sonra yi • 
]adı. yeceiim. 

Don Alvaro evveli.ıarardı, ıon. 1 ,,. _______ 11!-____ -SI Babaar, kızını pek aeverdi. Fer· 

ra kızardı· K U p ON nıhu Qna verdi. 
_Fakat ... Sayın Marki hazret- - Al, ıenin olıun. L'ikin ıakın 

lerini zaten kabahatli gösterebile· 196 iplerini çözme ..•. Onunla. yalnız 
cek bir... da kalma ... Çünkü, pek yaman 

Fernando aözünü keıti: 24•7 .. 935 ıeydir! Pek yiğit delikanlıdır 
- Anlatıldı ... Varolun ceneral. kurtulur, kaçar ...• dedi. ' 

Ben de onu demek iıtemedim, fÜP· Kız, memnun oldu, Fcerruhu 
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Yunan kralt Konstantinin ÇiNGEl~_ELER 
~ 

Türkçeye cevıren · A E No. ARAS .. INDA 
Sevgilim, 
Buradan öbürgün, Cumarleıi 

sabahı ayrılacağım, Atina ile La· 

ri11a ara11nda kendi postamı tan· 
zim etmem lazımgelecek. Çünkü 

adi muhabereler iki ,ehir araıın· 
da tutulmaktadır. Krtaların top • 
lanması ve toplanma merkezleri 
hakkında dı,arıya malumat uza • 

cak diye okadar korkuyorlar ki. 
Askerlerin ailelerine yazdıkları 

mektuplarda, nerede bulunduk ·• 
larını, kuvvetlerinin ne kadar ol • 

duğunu bildirmeleri ihtimali var· 
dır. Bu mektupların hepıi bir ara· 

da, oldukça, malumat verebilir 
ve alakadar olanların da kulağına 

gidebilir. Maılahatgüzarla her ta· 
rafta caıuıları var. Muhaıemat 

henüz baılamamıt olduğundan 
>unlar maaleıef hali. buradadırlar. 

A vrupanın bize kar,ı alet püı • 
kürmeıine diyecek yok! Bu dev· 

Jetlerin riyakar oldukları da hiç 
ıöz götürmez! Günden güne daha 

çok can sıkıyorlar doğrusu! Hiç 
olmazsa "hakikati,, bir ıöyleıe • · 

ler. Mesela kendilerine engel ol • 
duğumuzu, bizden daha güçlü ol· 

duklarından, kendi öz evimizde 
i,le:-imize düzen vermemize mini 

olml\k için hu kuvvetlerini kulla· 
nacakiarını, henüz Türkiyeye ait 
birçok itleri istismar ettiklerini 
ve bunları elegeçirmemize hiçbir 
veçhile müsaade etmiyeceklerini 
açıktan açığa söyleseler ... 

Gerçi bu pek kaba olur, fakat 
samimiyetleri olsun az çok ıay • 
gıya değer. Fakat haftt böyle bir 
samimiyete cesaretleri yoktur. 
Avrupadaki Türk topraklarında 

vaziyetin kötü olmasının bizi ali.· 
kaiar edemiyeceğini söylüyorlar, 
(dikkat ediniz ki Türkiyenin Av· 

rupa topraklarında oturanlar 
Rumlar, Bulgarlar ve Sırplarla 

Almanlar, Fransızlar ve lngiliz • 
lerdir) ıslahat y ... _.&::ı için Tür· 

kiyeyi tazyik edeceklerini ileriye 
ıi.lrüyorlar (şurasını da aklınızda 
tutunuz ki, otuz senedenberi ay· 
nı feyi söyleyip dururlar ve hiç • 
bir vakit yapmazlar) ve her hal· 
el~ h:ltta ıava,tan sonra bile Oı • 
mıı.n .ı ID"paratorluğunun tamami
ye:·ini muhafaza edeceklerini de 
söylüyorlar (diplomasinin eıki · 
klasik cümlesi!). 

Ht:tm rica ederim bunu kim ıöy 
lityor? Bundan dört yıl önce Bos· 
na H:?rıeği yutmu' olan Avuıtur
ya? Tamamiyetini muhafaza et • 
mek istediği bu aynı imparator • 
luğun iki ,·ilayeti. Ve timdi aynı 
impar~torluğun göğdeainden par· 
çalar kopararak Trabuluıgarbla 
Libyayı yutmağa uğratmakta o • 
lan İtalya da bu havayı çalıyor. 

Kendilerine gelince, muhafaza 
e-ti1?cek tamamiyet yok, bu ıöz 
ancak bize kartı icat edildi. An • 
cak müttefiklerimiz, sağlam bir 
tesanüt gösterecek olurlarsa, on· 
ları fatkınlığa uğratacak birtey· · 
!er gösterebiliriz. 

Allaha ısmarladık ıevıilim, ben 
daima ıeni düşünüyorum, hele· 
timdi vaziyetin bu kadar güçleı· 
tiği ıünlerde azıcık olsun beni 
dütüaüp ...._ iyi tanılar dilemez 
miıin? Bu l>ana eaadet getirecek· 
tir Ye gerçekten buna muhtac1m. 
B6tin iltild>alimin, hatta hayatı. 

7 
mın bu ite bağlı olduğunu biliyo
rum. Aziz etlerinden öperim. 

C=i'I a '1' ~ ieita ın <CJ o o ırn m o ş 
/Vr f 9 u..... . '\'a .rıan\ : Osman Cemal Kagr[ısrz - .. 

Tin o 

Trende 12 Birincieşrin 1912 
:Sana trende yazmağa çalı,tım. 

Fakat itle mektubun bat tarafın· 
daki yazıda göreceğin gibi, bu • 
nun imkanı olmadı. Tren o 
kadar sarsıyordu ki ... 

Çingene kızı Abdüfharnidin tahta 
çıkacağı günü üç ay önceden 

haber verrnişti 

itte Larissa' da, huduttan an •· 
cak onbef kilometre mesafede · • 
yim. Ödevi . .,, . burasını göz göre-

~ıc mesafeye kadar çevreli -
yen dağlar ku,.~v ( simal) tara • 
frnda Türkiye ile bizi ayırmakta 
olan duvarı tetkil etmektedir. 

Eğer Tanrı merhamet eder de, 
dilerse gelecek haftanın sonlarına 
doğru bu duvarı atıp öte yana ge· 
çeceğiz ! Burada bulunuyoruz; 
hadiseler çok süratle biribirinin 
petinden kottu, Dıt Bakanının 
dün bana istasyonda söylediği gi
bi J .arbın herhalde Cuma günü 
patlak vereceği anla,ıhyor. 

Birisi geldi, mektubu kestim; 
bu defa bir tayyareci, uçağıyla 
bomba atmak tecrübelerinde bu • 
lunmak için yardımımı istiyor.Se
kiz uçağımız var; Türklerin hiç 
yok. 

. Saçma sapan yazd~ğını söyle -
diğim halde, ben hiç de öyle bul • 
madmı. Bir ülkenin hükUmet ida· 
resini, kendi evının idaresine 
benzetmekte ıeni çok haklı bulu· 
yorum. Ancak ev idaresinde in • 
ıan çok daha serbesttir, çünkü 
aari fikirlere göre hükumet işine· 

burunlarını sokanların ıayıaı ikin· 
ciıinden çok daha fazladır. 

( DerJamı l)ar) 

Yoksa bu bizde şimdiye kadar 1 sazlığın batında önümüz,~ bir 
hiç eti görülmemiş olan bu çinge - ı kaplumbağa çıkmıth.. EteJ:ıt bu 
ne hokkabazı, yahut sihiıbazı kaplumbağayı görünce hayvana 
mıydı? çi~enece bir teyler söylemiş '"e j 

Bu düşüncelerle o gece yatağın kaplumbağa bunları duyuncı\ • 
içinde dönüp dururken aklım!' koynundan çıkardığı bir klarnet •· 1 

vaktiyle duymut olduğum gibi İs · le: 
tan bulun pek meşhur çingene fal- "T od ilerde çengi çıkar,, 
cılarından Kahtane köylü (Afi - "Nazik dilber, hem tiveki.r,, 
tap) geldi. Afitap denilen bu genç Kantosunu çalmaya, Etem de 

çingene karısı Abdülazizin son kırmızı kufağının arasından çı· 
günle r in~ doğru ş:: hz:tde Abdül - kardığı koskoca bir ayıyı buma· 

hami din Kağıtht.üe çayırında bir kamla oynatmaya batlamttı ! .• 
falına bakmış, kendisine: "' • • 

- Üç ay sonra tahta çıkacaksr· lki gün sonra, hiç akla, fikre 
nız ! gelmiyen bir it oldu. Ben daha ev-

Demif ve çingenenin bu szzü de sabah çayımı içerken kahveci 
lam üç ay sonra g~rçekleşmişti .. çırağı kapıya geldi, küçük'. bir zarf 
Yolda Etemle birlikte gelirken A- uzatarak : 
fitabın bu işi aklıma gelmiş olsay- -Bunu, dedi, irfan Bey (bi
dı, bur.:I "' l f! t '\b•n oynadığı rolün zim arkadaş) gönderdi. Çabuk ce· 
·-: yüzüü ona sorup belki de an - vabını istiyor! .. 
lardım.. Zarfın içindeki kağıtda §Öyle 

Köpoğlu çingene, bir, bir buçuk yazılıydı: 

saatlik yolculuk içi nele beni nastl " Bana bak, arkada,!.. . 
meraklara salmı~tı !.. Maksadım barı,mak değil; · .ıa • 

O kösele suratlı, eli, yüzü, kın aklına öyle bir şey gelmesin't . 
kolları, göğsü türlü biçimler de Ancak seninle çok ciddi ve çok Ö· 

dövmelerle dolu sırım gibi herif nemli (ehemmiyetli) bir ıey gö -
o gece bile rüyama girdi.. Sözde rüşmek istiyorum .. Bu, benim için 
gene birlikte gece vakti Bakırkö - bir haysiyet meselesıdir. Kalive • 
yünden Topçulara doğru geliyor - nin bahçesinde bekliyorum; gel. 
mutuz .. Yol da laf falcılığa filan görüşelim!.,, 

dökülmüştü. Derken sulak bir Adım yeni öğrendğiniz ve ken· 
disini çok önceden bir hayli tanı -
mış olduğunuz bu sinirli arkada -
şım irfanın bazı kereler en ufak 
bir şeyi nasıl büyüttüğünü, habbe· 
yi nasıl kubbe yaptığını, buluttan 
nasıl nem kaptığını ve arasıra bu 
yüzd.en nasıl patavatsızlıklara 
kalkıştığını çok iyi bildiğim için 
kahveci çırağına: 

- Peki, dedim, beklesin, beş 
on dakikaya kadar geliyorum. 
Çırak gülümsiyerek: 

- Yok, dedi, cevabını kağıdın 

arkasına yazsın, imzalasın dedi. 
- Peki, diyip kağıdın arkasına 

beş on dakikaya kadar geliyorum, 
diye yazdım, gönderdim. 

Eıki Yunan Kralının ıerJgilui Prenseı Sakı V aymar, Sarmato 
ıatomnun bahçe~nde 

Sanki akşamdanberi bende dü
fÜnce azmıt gibi başıma bir de bu 
çıkmıştı. Deliye laf anlatmanın 
güçlüğünü bilirsiniz; gelgelelim, 
bizim çok hayalsever arkadaş bir 
bakıma yarımca delilerden sayıl
dığı için şimdi ona meram anlat
makta da bir hayli üzüntü ve 11· 

kınlı içinde kalacağımı hesaplı • 
yordum. 

Prenıeı Salu V cıymar, Kral K.onstantinin, o ı:amana göre ıon model 
otomobilinde 

• 

On dakika sonra kahvenin 
bahçesine geldiğim vakit sözde 
benim geldiğimin farkında olma. 
mıf gibi davranarak dalgın dalgın 
elindeki def tere göz gezdiriyor -
du. 

Usul uıul yanma sokuldum, 
birdenbire omuzunun batında du. 
rup merhabayı bastırdım: 

- Merhaba lrf an! 
O, sanki beni §İmdi birdenbire 

görmüt gibi sert sert yüzüme ha· 
karak: 

- Merhaba, dedi, iki dost, iki 
ahbap arasında kartılıkh söyleni
len bir kelimedir· O ise ki fU da. 

· kikada ıeninle benim aramda ne 

bir dostluk, ne bir ahbaplık, hat.
ti ne de bir tanıtıklık kalmamıt· 
tır. Onun için merhabayı şimdi 

bir tarafa bırak da tıpkı bana yedi 
kat bir yabancı, tıpkı bana yecii 
kat bir dütman gözüyle bakarak 
geç, karşıma otur, şu, benim için 
ağır bir haysiyet işi olan meseleyi 
konUJalım! 

- irfan, senin iene bugün ıi

ni.rlerin pek bozuk! 

-- Yok, rica ederim, mesele 
haHolunmadan bana öyle pek tek
lifıi.ı·ce irfan diye hitap ede
mez11niz ! ... 

- t.,eki, öyle ise lrf an .bey! 
Hid~1etle: 

- Al.ayın da hiç ııraıı değil! 
Bu ıef er, ben biraz ıertletir gİ· 

bi davranarak: 
- Pekl, o halde b'enimle ne 

görüımek istiyorsanız buyurun gö. 
rüıelim! \ 

Kar911mclaki aandalyaya ilit • 
tim, gözleriıııi ıözlerine diktim. O, 
bir iki ıani~ dütündükten ıonra 
söze baıladı: , 

- Ben hangi çingene liarısınr. 
yahut kızını s~iyor mutum baka-
yım? \ • . •• ı r-,-• 

l,i o anda olanca çıplaklığıyla·~ 
kavradım. Arkada§ benimle dar
gın kaldığı bu dört bet gün içinde 
belki mahallem;zdeki batka arka
daılar arasında onun Topçularda· 
ki harman yerinde bir çingene kı· 
zını sevdiğine dair ufak tefek de
dikodular olmuı; o da bunu ben
den bilmit; timdi bu meseleyi ken 
dince bir haysiyet meselesi biçimi
ne ıokarak benimle ufaktan 

cenkle,mek istiyor. Ancak ben 
bu eski, çocukluk arkadatımın hu

yunu, suyunu, kafasının ve yüre
ğinin bütün içyüzünü çok iyi bil-

diğim için onun bu meseleyi ha· 
hane edip önce yüksekten atarak, 

sonra benimle barışmak istediği
nin de timdi farkında idim. Onun 
için, kendisinin: 

- Ben hangi çingene karısını, 
yahut kızını seviyor mutum ba
kayım? 

Diye damdan sapsız balta düıer 
gibi paldır güldür savurduğu bu 
ıorguya ciddi bir tavurla fU kar
,ıhğı yapıftırdım: 

- Eğer bana bu sorguyu sora
cağını bilmi' olsaydım, kalkıp da 

hiç buraya gelmezdim! 
- Niçin? 

- Zira, sen pek güzel bilirsin 
ki benim dünyada en sevmediğim 
fey dedikodudur. 

- Amma bu dedikoduyu orta· 
ya senden baıka kim çıkarabilir; 
benim harman yerine gidip çinge
nelere çalgı ile bir takım şeyler 

öğrettiğimi, orada çingenelerle 
sabah kahvaltısı ettiğimizi senden 
batka kim bilir? 

- ilahi çocuk, güleyim sana! 
Kim biliri var mı, orada bizi ıeK 
ıen kişi gördü yahu L 

- Seksen kişi gördü amma. 
bunların hepsi yabancı idi. 

'(Devamı var)) 
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lıtyıklart ha.mii bahir aiM a · ı 
tltnı, yattımda durup dururken ı 
hirden MSEe titif~rek gözündeki 
t~tr lfizlülU düzeltip: 

''- Yü.zmek, diye haykırdı .• 
.. .. k .b. 
}' ll:ıme gı ı §ey yoktur dünyada .. 
h '-ıın, kıtıb, ilkbahar ve ıonbl-
~r-... tlfttlr ki yUlmtic bil.-i· 

rııı Y" k b·ı· . . d" b· .. uzme ı .. ıınız ıyorsam, 

•
1r hocadan ölrenete1c: tlefil. An

·~klopediler var .. Hiç bütük An
~.lrlöp•diniıı yütm• faabnı a~ıp 
10tde11 pçintiniı mi? rlir hocanın 
eJirade, ~ocuk gibi• uıieı bocala
e.,kt•f\ıll; otada bir f elıtfe teıi 
~llıtıtlar ııbi büyük bir alır JM,lı
~~ ._ otıurla .kendi itini kelldfb 
~erir Vt denize tlal-.raın .•• 

''Ben Yüzmetl bit d niz haftıa
~ınaa be.tla~ıftl.. Evet .• 0Rtt h~t
e•in; her tetit inıanrn t~ldiii , 

~•tiletip ifetil yip töMleld ttıe at
l)&t&J&: dött yattı •lrıddanl tı9dl!n 
~Uti~lerle dt>lu bir ytr bldVfU 

1~1~ Lem }!!tefli bir yüzh\6 yapa~ 
ılnıek içhı en uyt\lft yetdi .. · Sa-

:• thlince tuhıf bir kökü ~liy~r: 
'd~· ~ola tidince, iljıınızl, ıçetnı 
•.ıildetunit btt k•t}>uı kabuiU 

~,~ y 
1'\• " nuııt Jiıhfı tirlY'btchı. oıun, 
h •drt ~ çakıl tatlarU\clAli bafka 
.~t fey döluyi:lu ... Fak•l offyl ilk 
•ttittlft 1928 ydınilan 1934 yth

~a kadar ardı ar&iı küilnıtyen Ça
l§ftiı&a.ltrm, bugün nihayet Man
~ aeçecek hir uıtalılt edinm~9tir .. 
. "et, Mlntı geçecek ki.clar.. Ve 

llttıdi Atlasları ıözlüyorum. 
(j :·Tu.h~f ba'ltıyotıunuz !. Mtnf 
~Yınce bir ilhiı lıaM•ftlından o-

1\yl bi.ırl ı~Ueettsne tatt~ti\ı· 
;uı belki •.. Hele Atlai d~nı.n ... 
~-vitİl ~ldt.tım.. BM\ M•öt .f t •• 

YbtilM, bu, denis lıatnamınrn bir 
Yl.tınıdan esteki yll\11\i. klslat olan 
)bl•ur.. Onte hatııltnıft bh• ıner
dl't\nlnclen in~rek tlitltrlmdtii be 
ı· •trıe, ıonra tal•Ume ve :f ırtla.ğıma 
~•dar •uyun içine ıirip ellerimi tte 
•ınaın çatıaının yoaunlu dir6kle

thuı it &jittilı;arak, ü.~riMd~n 
l\lıya ı~rrya l'eten; lç donuyla de. 
~hre .. Hnt, l;ı~ın1ann lier ayak· 
tı•rın"' itllı r!z nasırlarını ·~yı:e-
er Ve )ayıya l:>akardnıı· 

çücük balıkların bu parıltıya fazla 
merak sardıklarını görüyorum ... 
Tabiidir·. Smokinli bir halık gö. 
rülmemittir ki, tek gözlüğe hay. 
retleri tatılacak bir ıey olsun .. De
niz! Deniz!. .. ,, 

Bıyıklan hamsi haltir gibi a- l 

elam, bundan sonra kuma yatb .. 

MurriJ SERT 

M .... 
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Dinarlı, büyük Mustafayı 
Amerikaya mı götürecek ? 
Amerikadan gelen deqerli qüreşçi

buradaki bütün ~üreşçilere • 
mız, 

meydan okuqor 
Mehmet Yousuff._Will,Tr} toil Get This Hold on Jim,Londos at Olympitr Tomorrow 

Amerikanın Ditroyt §ehrinde çıkan "Detroit 
Times Sports,, gazetesinden aldığımız bu temsili 
resim, Dinarlı Mehmetle Cim Lon dosun karşıla§
malarından bir gün önce ne§redilmittir • Res. 
min üstünde fU yazı vardır: 

"Yarın Olimpiya'da Mehmet '!fusuf, Cim Londosu h'u biçimde yalialamağa çah§acali.,, 

"Türk gibi kuvvetli,, sözünü 
dünyaya yaymı§ koca pehlivan
larımızdan biri daha memleketi
mize döndü. Bu arslan yavrusu
nun ismi Dinarh Mehmettir· 

Dinarlı kısa bir zaman içinde 
Amerikada yaptığı 184 serbest 
güreş müsabaka.sının 183 ünü ka-

zanmı§,yalnız Cim Londosla yap

tığı bir müsabakada galip geldiği 
halde tarafgirlik yüzünden mağ
lup sayılmıştıar. 

Koca pehlivan dün dinlenmek 
üzere Bursada Karacabeye gidi
yordu. Yalova vapurunun kalk. 
nıasından yarım saat evvel kendi
sini vapur iskelesinde buldum. 

Artık Türk pehlivanlarını~ şal
varla gezmediklerini söylemeğe 

tabii lüzum yok. Babalarının, de
delerinin şalvarlarına, işlemeli 
cepkenlerine, geniş kuşaklarınt\ 

mukabil Dinarlının üzerinde ga
yet şık bir elbise vardı. 

- Türklere 'karşı Amerikalılaı· 
nasıl hareket ediyorlar? 

- - Çok iyi.~. Türklere,- .;e y eni 
Türkiyeyi kuran Atatürk' e hepsi 
hayran. Kaç defa bana: "Biz A. 

merikalılar çabuk iş görmekle if. 
tihar eder ve bu hususta kendimi

zi birinci sayardık. Fakat Atatürk 
hepimizi geride bıraktı!,, dediler. 

- Yaptığınız güreşlerden biraz 
anlatır mısınız? 

- Gösteriş musabakaları hariç, 
tam 184 ciddi müsabaka yaptım. 
Karşılaştığım güreşçilerin çoğu. 

nu birkaç dakikada yendim. 
Aman yarabbi ne idi Nevyorkta 

ilk yaptığım güreıte duyduğum 

heyecan! Düşünün bir kere.. ilk 
defa olarak ringe çıktım. Etrafh 
baş döndürücü, mü.tlıit bir kalaba
lık ... Alkı§tan kulaklarım sağır ol-

muştu. Rakibim de zorlu pehli.
vandı hani. 

Rakibim de ~vvetimi anladı
ğından kaçamak güre§meğe başla
mıştı. Fakat bu da para etmedi. 
Bir biçimine getirip herifi yakala
dım. Sırtını yere getirdim. 

Bütün bu itler bir iki dakika 
içinde olmuştu. Halk güreşim

den fevkalade memnun kaJd,, 
Bundan sonra her güreşimde beni 
tutmağa başladı. 

- Amerikada kadınlar güre!· 
lerle alakadar oluyorlar mı? 

- Ne diyorsun? Erkeklerden 
fazla .. Bilhassa benim güreşlerime 
görülmemiş derecede çok kadın 
gelirdi. Amma bunu sakın yaz. 
ma! 

- Amerikaya gitme"den evvel 
Pariste bir Bulgarla güreşmiş, 
mağlup olmuştunuz. Bunun etra
fında malumat verir misiniz? 

- Ha, evet .• O zaman daha ser
best güre§ hiç bilmiyordum. Bu 
Bulgar güreşçiye de King • Kong 
diyorlardı. Güreştik. Ve nıa'ğlup 

oldum. Yalnız şunu söyliyeyim ki 
bu mağlubiyetin acısını biç bir za
man unutmadım. Ve unutmıyaca. 

ğnn. Bir iki ay istiranat ettikten 

Suriye 
Ulusu? 
Yazan: Kont Sforça 

"Suriye milleti,, düşüncesi şim• 1 benle, onu sadece bir insan ola 
di bir çok Suriyelileri sarmış bu • tanıyan 10.000 Geldaninin ina 
lunmaktadır. Ancak bu düşünce }arını barıştırabilmek hiç de kol 
yabancıdır ve hariçten ithal edil- değildir. Bunlardan :sonra h 
mittir, on dokuzuncu yüz yıl baş· nın dilini konuşmakta olan Sir 
lan.gıcındaki Alman ve ltalya u • yaklar gelmektedir. 
lusal mücadelesinden kopya olun- Latinler biribirine bağlı gibi 
muştur. Bir çok uluslar'ın bir ara- rünürler, inançları da birdir. A 
ya gelmesiyle vücut bulan Suriye cak Jejovitlerle Fransiskenler 
kütlesi Avrupanm eski yaptıkta - Döminik~nlerle Karmelitler ar 
rını kopye edeceğine büsbütün smdaki şiddetli kıskançlıkları 
y~ni bir şekil yaratsa daha iyi ol~ yapalım?. Ve nihayet son zaın3 
maz mı?. manlarda çoğalmağa başlamı§ 

Suriye toprağında milli grupla- lan 9.000 kişilik protestan ceın 
ra ayrılmak meselesi daima dini ati vardır. Bunlar nereden çı 
bir şekil alır; çünkü bu yarı Semi- yor? Bir kısmını Beyruttaki A 
tik ırklarda ulusal ilişiklikler için rikan Üniversitesi yetiştirmekt 
din daima ön safta gelir. bir kısmı da Amerikada önce pr 

Evvela hıristiyanları de alalım: testan sonra da zengin olarak 
Aşağı yukarı 230.000 mensubile na yurtlarına geri dönen muhac 
en kalabalı'k bir hızb olan Maro • lerdir. 
niler Vatikanla Fener arasında u· Müslümanlara gelince 1.100. 
zun müddet bucaladıktan sonra Sünninin yanı başında. 100. 
nihayet Vatikandan yana geçmiş· şii vardır ki bunları da uzlaş 

lerdi. rıp birleştirmek imkanları yok d 
Fakat esas itibariyle kendileri necek kadar güçtür. 

ortodoks tipindendir. 80.000 ka- lşte bu karışık ve biribirine ı 
dar olan ortodoks Rumlar ise ka - inançlara sapmış insanları bir t 
tolikliğe daha yakındırlar. Buna ulus halinde birleştirmek mesel 
rağmen katolikler onlardan nefret si günün mevzuu halini almıştır 
ederler. Suriyede miiJterek u1uıal dii 
R~~aya bağlı 46.000 rum var • .§Ünce veduygu yoktur; buna teın 

dır ki bunların sadakati propa • atmak istenmektedir. Ancak 
ganda vasıtasiyle günden güne ek- temel Avrupadan taklid suretiy 
silmektedir. laanın mahiyeti • ithal edil'ecek oluraa, muvaff a 
ne tanrılık atfeden 20.000 Jako • kıyeti ihtimalleri pek azalır. 

Olur şey değill 

Yolcuyu çıkarmadan 
kalkan vapur ! 

~ntalya vapuru süvarisi ile 
Bartın liman idaresi hakkında İl· 
gili (alakadar) makamda bir §İ· 
kayet yapılmışbr. Bu Jikayete 

{f PA ~A~l(A 
Müslahuralı 

HlJBUBATll/fLAR/ 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

Menbaıdır. 

göre, devlet denizyollarm.m ·~:ti 
talya vapurunun Karadenize ya 
tığı bundan evvelki seferinde Bs 
tına elli yolcu çıkarması lazımd 
Vapur limana gelince bu elli yo 
cu hazırlanmıf, fakat vapurd 
yolcuları almak üzere ancak b 
motörün geldiğini görmüılerd' 
Bu motör on yolcuyu almı§ ve d 
ğer yolcuları vapurda b'ırakmı,t 
Antalya vapuru ıüvariıi "de ye 
bir motörün gelmesini bekleD1 
den vapuru kaldırıp gitmiıtir. B 
durumda yolcular ancak Amut 
limanına çıkabilmi§lerdir. 

Şimdi bu vaziyette vapurda 
yolcuları almağa kafi vesait gö 
dermediği için Bartın liman ııı 
murluğu ve vapur vesaitiyle yole 
ları çıkarmadığı veya sonrada 
gelecek metörü beklemediği içi 
Antalya süvarisi hakkında incel 
meler yapdnıaktadır. 

Dinarlı Mehmet ne kadar hey
b'etli, yakışıklı bir gençse, o kadar 
"da nazik.. Etrafına toplanan yarı 
tanıdık, yarı tanımadık kalabalık
ta kimsenin hatmnı kırmıyor. 

Kendisine resim imzalatmak is
tiyorlar. Tatlı bir sesle: 

Daha o zamana kadar hiç bir 
güreş yapmadığımiçin Amerikah
lar beni tanımıyorlar, rakibimi tu
tuyorlardı. Kalabalığın onda do
kuzu onun kazanacağı yolunda 
bahse gİrmİ§tİ· Benim Türk olma· 
dığımı, ve kuvvetimin bir blöf den 
ibaret olduğunu sananlar da çok
tu. 

sonra federasyon vasrtasiyle l:iu ----------:-----
Bulgar güreşçiyi 1stanbula davet iki arkadaıı da beraber götürece-

• • • SEKSULIN 

- Okey kardeşim! 

Diye imzalıyor. Ahnap1arının 
birbiri pe§i sıra ısmarladıkları Ii
nıonatalara da: 

- Okey kardetim! Fakat mi
demde boı yer kalmadı. On beş 
gün sonra gene lstanbula dönece
ğim· O zaman içerim! diye muka
bele ediyor. 

Konuşuyoruz: 

- Burada ne kadar kalacaksı
nız? 

- Bir iki ay. Eylülde tekrar dö-
:aecei& 

- Amerikayı nasıl buldunuz? 
- 0 ... Amerika ... Amerika ... 

Güzel yer! 

Neyse1 uzatmıyalım lafı, daha 
o zamanlar serbest güreı dersleri
ni yeni almakta olduğum için iyice 
bilmiyordum. Rakibimin bana hü
cum etmesini bekliyordum. Halk 
onu te§Cİ ediyordu. O da bun
dan cesaret alarak üstüme hücum 
etti. 

Ben de cesaretlenmiştim. Ne 
olursa olsun diyerek herifi yakala
dığım gibi şöyle sağa sola bir iki 
savurdum. Tuttukları pehlivanın 
dut ağacı gibi sarsıldığını gören 
halle, birdenbire ıustu. Artık bin
lerce kişinin bulunduğu salonda 
çıt çıkmıyordu. 

e.deceğim. Eğer gelmezse ~meri
kaya giderken nerede bulunuyor
sa oraya gidceğim. Ne yapıp ya
pıp onunla yeniden kartılaıaca
ğım. o zaman ilk mağlubiyetin 
acısını nasıl çıkaracağımı göre
ceksiniz. 

- Burada başka güreıler yapa· 
cak mısınız? 

- lki ay sonra Türkiyedeki bü
tün güre§Çileri serbest güreş için 
defi ecleceğim. Kim isterse onunlfl 
karşılaşacağım. 

- Giderken beraberinizde baı
lca güreşçi götürecek misiniz? 

- Evt. Amerikalılar bana gü
reşçi sipariş ettiler. Giderken bir 

ğim. •· . .... 
- Meseli kimleri? 
- Mesela Büyük Mustafayı gö-

türmek istiyorum. Büyük Mustafa 
ağır siklP.tte çalııırsa pek az za
manda nıüthit bir güre§çİ olur. A
merikalılar bana güreşçi ısmarlar
ken ayni zamanda h'unların yakı
tıklr olmalarını da tenbih etmişler
di. Ah, '.Amerika! Amerika! 

Dinarlı bundan sonra bana bir 
çok Amerikan ga:zete ve mecmua
larında çıkan resimlerini gösterdi. 
Artık zaman da gelmifti. Latif bir 
Amerikan şivesiyle: 

- Okey karde§İm ! diyerelt e
limi sıktı. Ve vapura girdi. 

M.S. - 1 

Bu kelimeyi i~i belleyin!zl 

' Bu gü-n sizde bulunmayan her şeyi.. ... 

SEKSÜLİN de bulaca~sınızl 
KUfUSU 200 Krt-

BEŞIR KEMAL • MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SIRKEf)f 



Boks sporu canlanıyor 
Galatasaray kulübünde yeni 

maçlar hazırlanıyor 
Pek yakında bir çok tanınmış 

boksörü karşı karşıya göreceğiz 
kestirmek çok mütkül olmakla be· 
raber, biz, neticeyi az bir farkla 
da olsa Kaninin lehine görüyoruz. 

kat'i mağlubiyetiyle biteceği zan
nolunur. Klark bu sert hasmı da 
kat'i bir netice ile kazanırsa ile· 
ride kendisinden daha büyük teY

Bir zamı::.ndanbcri memlekette) 
çok sönük bir halde kalmış ulanl 
boks sporunu canlandırm,..ğa çalı 
§an Gabtaıaray k!übü boks şube 
•i faaliyetine devam etmektedir. 
• Muntaıı:.m bir surette maçlar 
tertip eden Galatasaray klübü sa· 
lonunu bir müddet için terk etmiş 
tir. 

27 temmuz cumartesi günü de 
ayni salonda ikinci organizasyon 

yapılacaktır· Bu organizasyonda 
yapılacak maçlar bugünlerin çok 
mühim maçlarıdır. Ve o gün lstan· 
buldcki en iyi boksör!eri ringle gö. 
receğiz. En büyük maç Kiryako . 
Kani arasındaki (10) ravnthk in· 
tikam maçrdır. Geçen maçta güzel 
b:r galibiyet kazanan Kani kazan
dığını kaybetmemek için s:oJ.r sıkı 
bir surette idmanlarına devam et
mektedir. Kiry~ko ise mağlub!ye
tinin intikamını almak için azami 
derecede bir gayretle s:ah§ıyor. 
Çok güzel olacağını tahmin ettiği
miz bu maçın neticesini ıimdiden 

Uzun 
Atlamada 

7 metro 
28 santim 

t 

Ondan evvel yapılacak olan 
Panayot . Frango maçı, boks se
venleri memnun edecek bir maç o
lacağını ümit ederiz. Çok temiz 
ve kuvvetli bir boksör olan Pana
yot kendi sisteminin tamamiyle 
aksi olan sert ve döğüşken bir bok. 
sörle yapacağı bu maçı kazanmak 
için kendi vücut kabiliyetinden 
ziyade bütün boks bilgisini kul
lanmağa mecbur olduğu için iki 
zıt boks tarzının çarpıtması bi
ze çok heyecanlı dakikalar yata· 
tacaktır. 

Galatasaray klübünün yetiştir· 
diği ve iki ay içinde büyük bir var. 
lık gösteren yeni boksörü Flark 
bu organizasyonda çok acar bir 
boksör olan Niko ile kartılatacak· 

tır. 

tık yaptığı maçı birinci rauntta 
nakavt ile kazanan Klark, ikinci 
maçını çok sert vuran eski ve iyi 
bir boksör olan Nikonun karşısın
da ne yapacajını bilemez ise de, 
iki y. gibi çok kısa bir zamanda 
büyük terakki gösteren bu boksör 
son derecede sıkı ve sert vuran ve 
cesur bir gençtir. Bu maç ayni sis
tem dahilinde dövüşen 2 boksörün 
çarpı§ması olduğu için, maçın ni· 
hayete ermesi, birinden · birinin 

\ 

Geçen Jıalla gene 7 metre 28 santim allıyarak Jngi/tere fampiyonluk ünva. 
nını muhafaza eden Robert Paul bu dereceyi tam zamanında alınmış olarak! 
yukariki cnstantantdc gördüğünüz müt hi~ lıa"~~c ile ~~de ctmi~tir. .. . 

Rctfmimiz atletin, pozisyonunu ı·c sarfettlgı enerıı11.ı nı guzel 11osten11or 
' - --· ; değµ m'4 - ~ - . 

ler beklemek hakkımızdır. 
Eski ve kıymetli boksörlerimiz· 

den Enver, yeni yetişen ve iyi bir 
boksör olacağı ümit edilen Nuri 
il yapacağı maçı kaı;anmak için 
idmanlarına devam ediyor. 

Akıllara hayret 
veren bir 

Dütünüldüğü zaman Enverin 
kazanmak ihtimali her ne kadar cesaret 
daha kuvvetli ise de boks maçla· Şu re me bakınız. İnsanın tüyleri ürperiyor deği1 mi? Görd"' v.. •• b 
rında dah k tl' "ht" il . b' ker bütün techizatile 8 metre yükseklik ten bisikletle kend: . T ugunhuz_ u ali. 

a uvve ı ı ıma etı 1- maktadır B t hl"k 1. ını una ne rıne at-

ı d 
. . u e ı e ı numarayı seyret mek için Vi a d T 

~ orta an kaldıran pek acaıp ne· terce kişi toplanmıgtrr. Y na a una sahiline hin. 

bcd~hastl ~abileceği~~ke~ ~~~~~~~-
5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
dine güvenmek pek bot bir şeydir. Boks aremlnde 
Bunu Enverin takdir ettiği idman-

!;;.;0:.v•rdiği ehemmiyetten anla- Zenci Joe LOUİS 
Çok güzel bir maç olacağı zan- ŞDmeDDngOe yapacağo maça 

nedilen Levi - Fahri maçı da bir 
intikam maçıdır. Levinin galibi. 
yetiyle nelice),.'len birinc.i maçta 
çok fena terait altında dövü§en 
Fahri, bütün gayretine rağmen o 
maçın neticesini lehine çevireme
mİ§tİ. Bugün muntazam ıdman 

yapan ve iy_i _bir surette hazırlanan 
Fahrinin geçen maçtan çok fark
lı bir dovüt yapacağı gözüküyor. 
Levi de bu farkı anlamı§ olacak 
ki, idmanlarına fazla ehemmiyet 
vererek her akıam çalıtmaktadır. 

"' ~ .. 
Galatasaray klübünün bu ıpo· 

ru bugün çok hareketsiz kalmıt O· 

lan bokıu canlandırmağa çahtma-
11nı büyük bir memnuniyetle kar
Jılıyoruz. 

Hele bir kazanç beklemeden 
ıırf spor için çalııtığını, kendi lo: 
kalinde yaptığı bu maçların duhu. 
liyesiz 21 kuruıa yapmasiyle an· 
labyor. Yalnız masrafını çıkar
mak için çalıtan Galatasaraylıla
rı tebrik eder, baıladıkları bu işe 
devam etmelerini temenni ede· 

riz. 
D. I. V. 

Galatasaray 
Beşiktaş 

Turneye çıkıyor 
Duyduğumuza göre GalataMtaY -

Be iktaş kanşık takımı Ağustooııun tık 
haftalarında Orta A \Tupada bir tur • 
neye çıkmak için hazıtJanmaktadır • 
tar. Karışık takım, Pt"şte, Viyan~·, 
Prağ gibi futbol merkezleerinde kar • 
şılaşmalar yapacaktrr. 

Uypeşt 
Geomek nst:nyoır 

Merkezi A vrupamn en tanınmış ta. 
kımlarından Macar Uypeşt profesyö~ 
nel ve amatör takımlarmm lkf!'1 de 
bu mevsim içinde lstanbula. 'gelmek 1. 
çfn Galatasaray - Beşiktaş kulüple • 
rlle muhaveI!!>:• ıtr.İ§@er~i du>: • 
duk. ' 

DııazorrDanıyor 
I?~n:a ıampiyonluğuna nam· kendini kontrol, etmit olacakhr. 

zetlıgını koyan Avrupalı Maks Şi- Bütün 'Amen·ka · • h · r ' k" . ' ıyı azırlan • 
me ıng e es. ı d•inya ~ampiyonu mıt bir Jee I.:ouiı'in çok yeni bir 
Braddock ıle karşılaşmadan ev. boksör olmasına ragm" en t ··b 1 1 , ecru e· 
ve, geçen ay talyan dev adam li Levinsky'yi yenmekte b" ··k K . ~ uyu 
arnerayı ye~en ve bırden meş· bir güçlük çekmiyeceğini ümit et· 

hur olan Zencı boksör Joe Louis j. mektedir. 
le karıılaıması ve ancak bu maçı Diğer tarftan Şim r ,. 
k d kt "lkb h • e ını ın ant • azan ı an sonra ı a arda renmanlarına· ' t'...~~~1.: ı,· h . d.. · 

1 
ouyua; ır ı;ı. ver • 

unya §ampıyonuy a kartılaıabi- mittir. · 
leceği bildirilmiıti. 

Şimdi Amerikadan Avrupa ga
zetelerine bildirildiğine göre, Şi

meling'le yapacağı maçı mutlak 
kazanmak azminde olan bu Ame· 
rikalı zenci boksör, Şikagoya yer
le§mİ§ ve çok muntazan bir sistem 
içinde antrenmanlarına ba§lamıt· 
lır. 

Yakında tanmmıı 'boksör King 
Levinı'le ııkı bir maç yapacak ve 

, . 

Almanya 
Fransa 

· Ytlzme yarışları 
Geçenlerde Almanya ile 1''ransa ara 

sında yapılan büyük yüzme yarışlann 
da, kadınlar arasındaki atlama mli 
hakalnnda birinciliği ka7.anan Alm a. . an 
şampıyonu, tll beğenilen dah!ıIDI va. 
parken- - - i'· .. ~ 

Yeni dünya 
şampiyonu 

Braddock 
Paıra peşDnde g 

Yeni dünya bokı ıampiyonu 
Braddock, Amerika gazetelerinin 
yazdıklarına göre timdi para ka
zanmak pe§indedir. 

Kalifomiyada Oaklana' da ken
di ismi verilmit olan statta 3 ayn 
rakibiyle gösteriı kartılB.Jmalan 
yapmıt ve bu müsabakalardan 
2.500 dolar almııbr. 

Bu kolay para kazanmak ken
disine çok tatlı gelmiı ola.caktJT 
ki, yeni dunya şampiyonu Lonı 
lsland'dan batlıyarak gecede ken
disine atağı yukarı 15.000 frank 
getirecek ıeri halinde birçok &'Öt· 

terit müsabakaları daha yapmağa 
karar vermiıtir. 

ıKadınlar 
arasında 

Vttzme rekoru kırıldı 
Geçen hafta Manhattan yüzme 

havuzlarında baılıyan Amerika 
kadınlar yü • 
(
b. . zme ,ampıyonaaında 
ır mıl) dünya rekoru Mile 

L~nme Kight tarafından, 24 da
kıka 20 saniye 4/10 il k 1 
t 

. e ırı mıt-
rr. 

• Eski rekor Mil Madison'a ait· 
tı. ve 24 dakika 34 saniye 6/10 İ· 
dı. 

. Ayni !&nıpiyonaaa dalma müaa. 
bakaaı 'da C!atla ancak 11 yqında 
Mary Maerger isminde bir küçül( 
kız tarafından büyük bir muvaff a. 

~•tluuulmqtır. 



ORMANIN KIZI 
V-'41 ltJqoonl11r ~ • .,. ~rı.iMın 6ctfM .ırrn.mit omtoıtla
raala ~ ati H ....... ,., ... it.,_... e1NF Me tetltilt ,......,.. 

•Not 61 Yazan: Rıza Şekib 

EbululA Abdülazize karşa or
manında Ormanın kızını . nasıl 
ele geçirdiklerini anlatıyor: 

"Taliimiz yardım etti,, diyordu 
- Bunu bize bir yaralı fil IÖI· - Kendiıi öyle aöylüyor ye da· 

temi. Fakat kendimiz, ıidecefi • ha ileri ıiderek kendisini ıerbeıt 
mize de piflD&D olmuftuk. Bir fil bırakmazaak Karıamn bütün vah. 
ve aılan hücumuna uiradık ki aor- ti hayvanlarının hücumuna uirı • 
mayın .. Bundan yakamızı nuıl yaciımızı ve er ıeç kendiıini ter· 
kurtarabildilimize ben ha11et e- 'beıt bırakmak mecburiyetinde ka· 
di7onım. Doiruau Abdülbizle E· lac&iımızı ıöylüyor. Fakat ıize hir 
huhıll. çok akıllı .• Hem ~lduk, fey aöy)eyim ıbi? Bu kızı orman • 
liem de ormanın kızı denilen ıenç dan çekip çıkaranı olmakla 'bü · 
kızı yakaladık.. yük bir ıünaha ıirdiiimize kani· 

- Ormanın kızı da kim? im. Bu ıenç kız ormandan bqka 
- Ebahıllnın ai:r)ediline göre. bir yerde yaııyamaz. Bunu Abdili· 

bu ulanlı adamın kız ıimit•• lzlze anlatamadım. Zavallı kızı 
- Garip.. haiırta çaiırtl\ yakalaY,IP buraya 
- Bu kız tam yüzden fazla fi). ı•tirdi. Ama, Ka11nm, K&rfa ayni 

le fil mearbimda !>izi ııkJtbrdı. samanda ıenç kwn adıdu, aöyle 
:Ab'dü1lziz, içeriye hücum eden diklerinin olacaiına inanmıyo • 
aal&DIDI öldürdükten sonra fillerin rum. Fillerin elinden kurtarınca • 
hücumuna uiradık. Kn da fillerle ya kadar akla karayı ıeçtik. Tali· 
beraberdi. imİ2in de yardım ettiğini söyleme 

A'bdülbizle arbdatlan, eairin miz lazım. Genç kızm uf ak bir 
anlatmaya batlacbfl biklyeyi iyi- gafletinden istifade ettik, fillerin 
ce dinlemek i~in kulak keailmit- büyük bir kıımı çekilip gitmİ§tİ. 
lerdi. Fakat tam bu 11rada hlü· ke~~düliziz Ebululimn aözünü 

-----~ - - ---- -

Derilere de narh 
konar11az 1111? 

ölçü meselesi esnafı zarara sokuyor 
Son 1.&1nanlarda ayakkabı ya • 

pan ayakkabıcı eanafı arasında 
derilerin pahalılatmuı, Te yeni 
ölçüler üzerine kıtaca küçülme
sinden dolayı büyük bir hotnut • 
suzluk vardır. 

Çemherlitaıta, Ta~kpazarın
da Arnavut hanında bir kundura· 
cı atelyeai itleten Faik uıta, ean&· 

fın bu derdini fU tekilde anlattı: 
- Elkiden derileri ayak lieu.· 

bı üzerinden alırdık. Hila Avru· 
padan ıelen deriler böyledir· Hal· 
J;uki yeni metre kanunundan ıon· 
ra bizde deriler deaimetre heaabı 
üzerinden sablmala bqladı. 

Derilerin üzerindeki ayak öl· 
çüleri yerine 38, 40, 42 gibi rakam
lar konuyor. 

Fakat bu deriler lier nedenıe 
eaki derilerden daha ufak .. 

Bunun üzerine Faik, cilllamak 
ta olduiu ayakkabılan bıraktı 
Yandaki dolaptan iki deri çıkar
dı. Bunlardan siyah renkliıi Av 
rupa, san renklisi yerli malı idi. 
Siyah derinin içinde 4 1/ 2, ıarı de
rinin içinde de fl2 rakamı vardı. 
Bunları üstüıte koydu. Siyah de· 
ri yan taraflarından ve apğıdan 

lar olduiu hald bile deriler birbi· I 
rine müsavi büyüklükte olmuyor. 

Nasıl cliye,im? Heaaplar karıt· 

Hani timdiki halde 1'ir ekmeli 
paramızı çıkarabiliyoruz. Bu va
ziyet böyle devam edecek olursa a.. 
teyelerimizi kapatacağız. 

Faik uıtanın sözleri burada bit. 
tı. Biz de tatırclık kaldık. Olçü 
memurlarının kiloları, metreleri 
teftiı ettikleri ribi, Yedikul84eki ti •. 
fabrikalara giderek bu deriler.in Balkanların en güzel ayakka
üzerine nrulan rabmların der~ bılarını yapan Türk itÇisinin bu 
lerin büyüklüiüne uyup oynıadık derdi, dikkatle dinlenmeğe, ve Ü· 

)arım da kontrol etmeleri liaım· \ zerinde incelemeler yapmaia de-
dır. ier. 

Bize 42 numaralı, yani deıimet, Bunların istikbali birkaç deri 
relik bir derinin, dört buçuk ayak· , t~~rının ve fabrikatörünün i~te
lık bir deriden daha büyük olaca· , ğıne bırakılmamalıdır. Beledıye 
iını söylemitlerdi. Nerede? Ha· na1ıl he~ h~fta ekmeğe narh ko
lep orada iıe arırn burada ıelip yuyor, luç hır fırıncıya bu narhtan 
ölçıünler.. .. .:.. üıtün fi~tla ekmek sattırmıyoraa, 

Ekonomi Bakanlığı da bu gibi mü
Bundan bqka },ir derdimiz de e11eaeleri kontrol altında bulun· 

köeele fiatlanndadır. Piyuada durmalı, her ıene, veya altı ayda 
menim icabı, yahut hatim bi~· ıe· bir tespit edeceği fiattan üstün o-
bepten dolayı ufak bir hareket oJ.. larak deri ve kösele sattırmamalı· 
du mu, ayakkabılar biraz fazla ta· d ır. 
tılmata &atladı mıydı, tüccarlar iç piyua'da deri f atlarının bir 
elbirliti ile hemen fiatları yüksel· hafta içinde yüzde yirmi, yirmi 
tiyorl~r. Bir hafta evvel ayafın1 bet nisbetinde yiikaelip alçalma· 
50 kuruta aldıiımız deri ,hemen ıına'imkin yoktur. Deri meyva de-
65 kurut oluyor. KÖlelenin fiatr ğil ki° bir günde çürüsün veya kıy
da kilo batına 20-25 kurut artı- metini kaybetsin.. lstanbulun se• 
yor. "'• - ~ nelik deri ihtiyacı taayyün etmit 

henin kapııı açıldı. Bu Ebululi. i· 
di. Kapı önünde yüluek 1eale ko· 
nuıulmaıından r~hatiız olmuıtu: 

- Sen hikayenin ortaıından dörder parmak kadar daha büyük. 
Deri tüccarları J;u tekilde fi- bir rakamdır. Ham deriler ·de aene 

atlarını yükseltirlerken bir taraf. J;atlannda kiSylüden veya Avrupa 
tan da ayakkaJ;ı piyasası mütema- piyasalarından muayyen bir iicret 
diyen dütmektedir. Bu suretle ne \ mukabilinde sabn alınır. Bunun 
olursa bize oluyor .. , Ayakkabılar itlenmesi maarafı 'da liep aynidir• 
ucuzladıkça ayakkabi satan dük- Netice itihariyle tüccar da her za. 
kanlar ayakkabıları bizden daha man fat>rikatör'Cien muayyen bir 
ucuza alıyorlar· Halbuki deri fi. fiattan satın alır. 

- Cabir, dedi, ktİnutacaban 
bari biraz uzaklat da aeıin bizi ra· 
balans etmeain.. 

Ebululi bunu söylerken ıözün~ 
Abdüli.ziz ilitmitti. 
-Naııbın A'bclülbiz. Affeder

ıin.. Cabirle senin konuflalunu 
bilaeydim, ıea çıkarmazdım. Ne 
var, ne yok? 

- Bizde ae ol.ı.cak, hiç! Ada
mmdan 'bütün ol&nların iiade bu
lunduiunu öfrendim. Hikayeyi 
MDin apnuan dinlemek İlter· 
dim. (> 

- Aıılabnaı •• Fakat hW. kor
ku içinde,im.. Zaiıaediyorum ki, 
neredeyıe Karta onıM•liHn tnitün 
nbtl baJftlllan .,..~ takılıp 
buraya kadar ıelectld•.. Bir la
sın bu bdu •abtl haf'lana ela 
dinletebilmit ~ panaali ;. 
11rıyorum. Talili kba4en bahaetti-
jimi anladmns?.. · 

Abclüllsiz Ebulal~ bu Miri
ne ceT&p vermemifti. 

Bundan, Ca'bjria ~ kızdan 
bahaetmedifine hükmed9nk: 

- Size Calrir, ormanda nb,. 
ladıtımız ıenç kızdan lt&haetmedi 
mi? diye 10rdu. 

- EYet, eYet eöJIMi. Kimclen 
bahaettifini anladdi. Denm et.· 

Ebulul&, bpmm laWeİci iiç a· 
yaklı yerli aaldalyelerinden birini 
'1tma ~i: 
- B• kar nt.aıl ).WI•d•lıar. 'bat 
bbatına bir hik&~•it; Cle41i. in • 
aana anla-.U bile Mpcaa Tiri· 
7fW· 

Abdülbis: 

-Hilrl,_e ••11-aila __, 
ver, ıimcli bu JQı n....ıe? 

- BaraCla.. T~ - fanill "!JU• 

liafm altına aldı. Glrlellis ne 
ıüçlil laınetli, ne riZ.l ~ im.. 
it ·ma MIJ.fe ttn:..-ıaı. onnan ........... "'te .... 
....... 1lill'!'lll •• ...,......., 
• ~ •• ,.elpıili elilaa •is-· 
• - Bu~~ liW 'A··lr •. 

-~"'·•l:t ıwt?.. 

batladın Ebululi .. Şunu batından tü. 
anlat da dinliyelim. - lıte ıörüyoraunuz ! dedi. Av-

- Çok uzun sürer rupa deriıi yerli deriden daha bü-
1Cıaaca anlat. Tilk .. Buna raimen toptancı tüc· 
- Dinleyin .. Buradaıı ayrı1dığı. carlardan her iki deri~ ayni fiata 

mızm üçüncü günü Karta ormanı· alıyorum. Çünkü bir ayağın kaç 
deaimetre, ve deıimetre üzerinden 

na vardık T eblikeli bir yerdi. Fa • 
kat, daha evvel rutladıiımız Ni - heaaplanan bir derinin kaç ayak 

ettiiini bilmiyoruz. 
yam Niyamhlar, arbk Karta or • Sonra üzerinde müıavi rakam, 

atlarının yükselmesinden dolayı Bu vaziyet liart11mCla ·depoaun
ayakkabılar bize daha P~~ıya da yıfdı duran kö;eı;~ ve 'deri fi .. 
maloluyor. Bu suretle ortada biz atlannı lieyfince zırt zırt aıais. 

maııanda korkulacak bir teY. kal· .iiiiii 
eziliyoruz. yukan indirerek zavallı itçileri 

madıimı, elimizi kolumuzu sal: -
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii zarara sokmak doğru bir hareket 

~etildir. 1ı1ar&k dolqabileceiimizi aöyle - Umumiyetle bütün fotoğraf 
di.l;:d~Bicaköyiindenkifimik· makineleri birbirine benzer. 
tarda hamal aldıktan tonra onna 
na daldık. ilk 1&&tlerde önümüze 
çıkan üç metre boyunda bir yılanı 
öldürmekten bqka bir fevkalade· 
Jikle kartılqmadık. 

Ertui ıünü öjleye doiru Tan • 
ft denilen orman ortuoıdaki mey 
danlılıa vardıimuz uman, önden 
ıiden hamalların durakladıldan • 
m, önde tek batma oldukça ıenç' 
bir filin 'bulundujunu öirendik. 

A.bdülbiz, ailllımı sözden ıe • 
çirdilcten tonra hemen atıldı. Ben 
de pefİDİ bırakmadım. Ham.allan 
pride 'bırakblımız u.man fil • 
hakika önde bir filin otladıtmı 
ıirmiiftük. 

AWüllziz, ..kiden beri, timuııb 
lı nehir taraflarında 'bir filler me
an bulundutunu ititirmiı. Bana: 

- au fili atdıtı J.aradan biıbç 
aut aonra ilecek tarzda yaralar -
aak belki filler mezarını ele ıe -
çitt.blliria, dedi. 

- Buralarda ba7le l»ir JVİD 
mncut olduiunu lliliJ.or ma1an? 
dedim. 

- Bilmiyorum ama, itittim, di· 
ye c:nap verdi. 

Bunda c:liitünecek 'bir feJ yok • 
tu, .. hayvanı birkaç ıaat ıonra öl • 
dürecek bir yerinden yaralayabil. 
..,11Dr, 'bu mesar olu. da olmaaa 
.ı.. Mr tecriibe yapmıı olacaktık. 

- Haydi, dedim Y.&ralaya'bilir 
Ma yarala! Bir tecrübe etmit olu • 
ru, dedim. ~ 

.(Devamı var) 

FAKAT Cins, hassasiyet ve 
· dayanıklık noktala

rından müsavi deC&lldlr. 
PGTanaı nisin beylıuıle yere solıala ataıca/mna. Aldanma7'11a, 

, mulıayue ediniz, ue . -- - -

Film Fotoğraf 

SiNEMA · 
Marlcalı makinelerin yü)uek maiyetlerini kendiniz 

tasdik ede cekainis. 

Bütün yenlllklerı çıkaran, dünya
nın en büyük ve en meşhur yega
ne fabrikası "Zeıs - ikon .. dır. 
• 

j En 80ft yeni motl.J. 1 X 9 rollUm: o • "SIMPLEK.S", "NE1T AR''• 
1 "/KONTA" u. telemetreli "SlJ. 

PER IKONT A-'~' rndinel.n .-,. 
plttmlmqtır. -

Yeni~ •p~ J1 Şq 
ner, ....ıw .. dtılta ..Uir. 
Siir'td oe ctn.qie ~ 6ir 6enuri 
. IQmedilmta. 

" 
F otoiraf malzemeai a&tan dükkln
larda arayınız • 
ICaıaloı: Beyafla posta htaaı, ,,,, 

• • 
:Yukarda "dediğim gibi Balı<an· 

ların ~n iyi liunduralann~ yapan 
Türk.ayakliat;ıcı eınafınm dertle
ri gözönüne alınmaia de'ğer. u. 
nutmamalı ki t>u birkaç bin esna· 
fın arkasında heı on miıli ı<alaba· 
lık bir de aileleri vardır ... 

M. S. 

Gaip aranıyor 
Takriben iki iki buçuk aene ev

vel D6rdüncü Vakıf Han birinci 
kat numara 18 - 18 odaları ad • 
reai ıöateren Bay Melimet Emin 
zevceai Meryem Urezayveyi Yeu • 
ıiveler aileıi arıyor lt\tfen adreale· 
rini ıazetemia idareıine bildinin• 
ler. :c 4558). 

T. C. lktısat Veklleti 
, lç. T. U. Mel. Ş· Ş. 

iLAN 
it; tlctıret ıunum miülilrUJllnden.: 
30 Udndteırin 1330 tarihli ita. • 

lllUI ldUdimlerine göre ıaçU cdilmif 
olan ecnebi firkdlerinden (V olbruk • 
KoıNMrıigal Co. Lıd.). prkeff bu ke· 
re mllracaaUa ıirketin Jatanbuldald 
pıbaüdıı mıuımeldtuıı tatU ettiğini 

6UdUrnlf w ldzım gelen 1fllltllfteknin 
,,.,,.,,,.,,.,_ itıemlfflr. Kellflıld 11u • 
kanla üınl gefen kanun mıu:lbinee i • 
lcta olıınıır. 26 Haziran IU. 

Resmi mlhtir 
T· C. lktmat Veklleti 

Ticaret lfleri umum :mldlrlilğl 
lma olamamacb 

<V. No. 8.109) 

ROSEMAIL 
DiŞ M.A.CUNU 
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ıarh 
nı? 
sokuyor 
ni §İmdiki halde bir ekmeli 
uzı çıkarabiliyoruz. Bu va.
ıöyle devam edecek oluna a. 
rimizi kapatacağız. 
~k ustanın sözleri burada bit. 

~lkanların en giiıel ayakka
ill yapan Türk İ§çiıinin bu 

1 
dikkatle dinlenmeğe, ve Ü· 

e incelemeler yapmağa de-

ların istikbali birkaç deri 
nm ve fabrikatörünün iste
nrakılmamalıdır. Belediye 
1 

er hafta ckme~e narh ko-
hiç bir fırıncıya bu narhtan 

fiatla ekmek ıattırmıyorsa, 
~i Bakanlığı da bu gibi mü
leri kontrol altında bulun· 
lı, her sene, veya altı ayda 
pit edeceği Hattan üstün O• 

C:leri ve kösele sattırmamah· 

iyaıa'da deri f atlarının bir 
içinde yüzde yirmi, yirmi 
sbetinde yükselip alçalma
kan yoktur. Deri meyva de. 

bir günde çürüsün veya kıy .. 
L kaybetsin.. lstanbulun ıe• 

eri ihtiyacı taayyün etmit 
amdır. Ham deriler de ıene 
nda köylüden veya Avrupa 
!arından muayyen bir ücret 
ilinde satın alınır. Bunun 
esi masrafı da hep aynidir• 

ı itibariyle tüccar da her za• 
• ı>rikatöiden m~ayyen bir 
satın alır. 

~aziyet kar§ıam"da Ctepoıun
ılı 'duran kö;eı~ ve 'deri fi .. 
ı Keyfince zırt zırt apğJ 

indirerek zavallı itçileri 
sokmak doğru bir hareket 

ir. • 
arda 'dediğim gibi Ballian· 

m iyi kUıiduralarını yapan 
yakKab'ıcı esnafının dertle

ônüne almmağa değer. U. 
malı ki bu birkaç bin esna• 
asında bet on misli lialaba· 
de aileleri vardır ... 

M. S. 

alp aranıyor 
iben iki iki buçuk ıene ev
rdüncü :Vakıf Han birinci 

ara 16- 18 odaları ad• 
steren Bay Mehmet Emin 
• Meryem Urezayveyi Y eu • 
aileıi arıyor lutf en adresle· 
zetemiz idaresine bildirıin• 

), 

lktısat Vekaleti 
• T. U. Md. Ş· Ş. 

1LAN 
aret umum müdürlüğünden: 
inciteşrin 1330 tarihli ka. • 
kümlerine göre tesçU edilmif 
ebi §irkctlerinden (Volbruk • 

rsiyal Co. Ltd.) §irketi bu kc· 
aatla ıirkctin Jstanbuldali 

n muameltitını tatil ettiğini 
ve ldzım gelen muamelenin 

uu itıemiıtir. Keyfiyet yu • 
mi geçen kanun mucibince i • 

r. 26 Haziran 935. 
Resmt mühür 

T· C. lktısat Vekaleti 
caret işleri umum miidürlüğtl 

lmza okunamadı 
ev. No. 8309) 
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lf~Dr. Bahattin Şevkiii 
ısta hhi üesseseler 

si itme alii Bahçekapı Taş Han 2 inci kat li 
f· s 9 d •• :5 ... aat an 7 ye kadar U 
rı. Pazartcs; fıkarayn meccanen ... ~ 

Ad.a pazarı - Ha ydarpa ve 
om·syonun an: 

Y olen T enzilitı Leyli Tıp talebe yurdunun azı 1500, çoğu 1950 kilo çekirdeksiz 
1 hane kuru kayısısına açık eksiltmede tek lif edilen fiyat muıedil hadde gö. 

Çapada Çuku .. bostan Meyda - rülmemiş olduğundan eksiltme 31 / 7 935 çarşamba gününe bırakıJnu~
nında 4 No. altı oda, vasi bahçeli tır. 

1/8/935 ~ı•.hinden itibaren Haydarpaşa - Adapnzar kısmnı 
da.ki istasyonlar arasında gidit . dönü§ bilet ücretleri için tenzilli 

bir tarife tu.tbikine baılanacaktır. Bu biletlerin dönüş kısımları dört 

ilin mühletlidir. Bu biletler, bir de faya mahsus olmak üzere istasyon 

lardan t-edarik edilecek fotoğrafh hüviyet varakalarile birlikte ~u· 
teber olacağından ilk defa bilet alacakların gişelere birer 'esıka 
fotografı vermeleri gerektir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat olunmalıdır. 
(1740) (4072) 

Fındıkzade tramvay istasyonuna 1 - Eksiltme Cağaloğ1unda Sağlık direktörlüğü binasında top• 
iki dakika mesafede bir ev ehven lanan komisyonda yapılacaktır. 
fiatla satılıktır. 2- Eksiltme tarihi: 31/ 7 / 935 çarşamba günü saat 16 da dır. 

;:=::::::::::::::::: ı LAN ::::=m::rı:::: 3 - Muhammen fiyat: Beher kilosu 45 kuruştur. 
u ~ 
F. S.. Ah d:.: 4 - Muvakkat teminat: 65 lira 81 kuruştur. 
fi un ne etçi m n 5 ·- lstekl'ler huna ait nümu- ne ve şartnameyi bedelsiz olarak'. 

mua)cn~ılanesını Sirkf'ciden St itan ji 6 _isteklilerin cari seneye ait ticaret odası vesikası göstermeleri ~
: Sünnc~çi Al~m.et: lkametgah YeJ~ yurtta görebilirler. 

• ahmet ) erebatan caddesi 40 numa .: kt 1 · 1 b" J"k k" k · 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- rn~nak' 1 d •.. ~ 1 _ · 11 vemuvakk~me upar~e ırı te muayyen va rt~ omnyonagcl· .t J • • •PY e ıı:,rını saygı ı muşte • ,, . 
İE rilerine bildh ır. f: melerı ( 4241) 

Petrol 

Saçları 
Besler • Kuvvetlendirir • 
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SERSERJf,ER YATA~J 

Jiyorum. Serseriler Yatağına yapı
l hücumu ıiz hazırladınız. Dole· an . d 
yi öldüren sizsiniz. Lanteneyı e 
gene siz astırmak istiyorsunuz .• 

_ Farzedelim ki öyle olıun, 

eonra? 
_ Sora mı? Size yazdırmak is 

t . w• ..... ı· derhal yazmalııı . 
ıyecegım -s"'J 

nız ... 
I,oyola hidedtinden titriyerek 

- Eğer yazmıyacak olursam? 

dedi. 
- iki dakikaya kadar gebere-

c;eksiniz. Cana kartılık can mös· 

yö! 
Loyola batını önüne eğerek dü· 

ıünmeğe batladı. 

Nihayet: . 
_ Henüz pek gençsiniz, kendı· 

nizden daha kuvvetli birine çattt
~ınızı haber vereyim .. dedi. 

- Lantene benim kardetimdir. 
Onu kurtarmak için her §eyi göze 

aldım. 
- Hatta bir papası, bir din a

damını, !sanın bir askerini öldür· 
mel< gibi kötü bir cinayeti bile mi? 

- Evet mösyö .. Acele ediniz. 
'dalı"' ~ .. ir dakikalık zamanınız var 
:Va11~?:, yoksa sizi bir canavarı 

ı1:.foscı.z1,.ar gibi gebertirim. 
Loyola kalemi tekrar eline aldı. 

Kayitsiz bir tavurla: 
_ Yazdırınız ... Kararınızda da 

d w•1 "'? C J.rar ediyorsunuz egı mı· ana 
ean demiştiniz •• 

-- &vet!. 
- . Peklla, humm. 

Manfred sevinçle söylemeğe 

başladı: 

- "Affolunan kasamık (mah
kUm) Lantenenin idamı geri bıra
kıldığına dair Paris baş celladı 

Usta Leduya emir. Mahkumu sağ 
ve salim olarak serbest bırakınız.,, 

Loyola imzaladı. 

O vakit Manfred: 
- Hepsi bu kadar değil·. Yazı· 

nız mösyö. Fakat öbür kağıda .• 
Hah, ona ... dedi. 

Papasın yüzü daha çok ciddi-
le§tİ. 

Dudaklarını ısırarak: 

- Söyleyiniz! cevabını verdi. 
- "Lanteneyi darağacına gö. 

türmeğe memur çavuşa; mahkfı· 
mu derhal serbest bırakmasını em. 
rediyorum.,, 

Loyola: 
- İyi amma, hen böyle bir em

ri imzalamak için hiç bir salahi
yeti haiz değilim! diye bağırdı. 

_ Yazınız, itiraz yok mösyö! •• 
Loyola Manfrede baktı. 

Delikanlı hançerinin lcabzasiyle 

oynuyordu· 
Çaresiz, hiddetinden kudurmak 

derecelerine gelerek kağıt yazdı 

ve imzaladı. 
Manfred iki kağıdı dikkatle o. 

kuduktan sonra bükerek cebine 

koydu. 
Papas sordu: 
-Artık !erbestim cieğii mi? 
_ Şimdi mösyö, yalnız üzerf. 

{ nizde bulunan kağıdı bana veriniz 

de .•• 

HAZlM sız LiGi 
Mide ekşilik ve 

yanmalaunı 
giderir. 

Ağızdaki tatsızlık ve kokuyu izale eder. Fazla bir yemek ve içmeden sonra hissedilen 
yorgunluk Ye şişkinliği hafifletir. l\lazon tuzunun tesirinden memnun kalmıyanlar şişesi 
açık da olsa Dahçekapıda lş Bankası arkasında 12 'o. lu l\lazon Botton ecza depo 
suna iade ederek bcdeJlnl geri nltıbilirJer. 1\IAZON ismi ve markasına çokıdiklfat .ı!uJ3 
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ranlık gittikçe çoğalıyordu. Mer -
divenin aşağısında Loyola bir 
mahzene doğru şiddetle itilerek 
mahzenin kapısı derhal kapandı. 
Bir saniye sonra bir meşale or -
talığı aydınlattı. Bunu elinde tu -
tan bir adam içeriye bir adam gir· 
mişti. 

O zaman Loyola karşısında dört 
kişinin bulunduğunu gBrdü. 

Bunlardan .biri papazın ağzın -
daki tıkacı çıkartarak: 

- Mösyö, bağırmanız fayda • 
ıızdır. Çünkü buradan sesinizi kim 
se duyamaz. &.mdan başka size 
fenalık etmek düşüncesinde de -
ğiliz, dedi. 

Loyola sakin bir sesle: 
- Benden ne istiyorsunuz? di • 

ye sordu. 
Bu dört kişiden üçü Manfred, 

Fanfar ve Kokarder idiler. 
Bunlar, gece celladın evinden 

ÇLktıktan sonra Serseriler Yatağı • 
na dönmüşlerdi. 

iki nokta hakkında lazımgelen 
mnlumah almışlardı. 

Eevvela Manfred, Lantenenin 
nerede mevkuf olduğunu, hangi 
darağacına götürüleceğini, bu su · 
retle hangi sol~aklardan geçece • 
ğini, öğrenmişti. Polis müdürü · 
nün konağından Tra'hovara gide. 
cek yol, Sen Denis sokağına ka -
dar doğruca Sen Antuvan sokağın 
dan geçiyordu. Zaten cellat da 
böyle söylemişti. 

Onun için birkaç saat kazan • 
mak belki Lantenenin kurtulması
na ~ebep olurdu. · 

Üç adım, gecenin gerİY.e kalan 
kısmını Serseriler Yatağında ge -
çirerek yeni bir hücum hazırla • 
mak için adam bulmağa uğraıtı • 
lar. 

Lakin Mober, mey<lanındaki 
hezimet ve zaY.iatın büyüklüğü 
Serserilerin gözünü yıldırmıştı. 

Güneş doğduğu zaman on iki 
serseriden yardım vadi almışlar • 
dı. Ve sabahın saat altısında Man• 
fred yeis içinde olduğu halde ya • 
nına yalnız Fanfar ve Kokarderi 
alıp gitmişti. 

Delikan1ı: · 

- Sen Antuvan"veya ~en De• 
nis sokaklarında tanıdığınız inam• 
lı (emin) bir adam var mı? diye 
sordu. 

Fanfar: 
- Sen A'ntuvan sokağında se • 

merci Didiye var. 
- Haydi ona gidelim. 

Bu semerci ayni zamanda a't 
köpekleri ticaretile uğraşıyordu. 

Bazı serserilerle münasebeti 
~ulunup saklanacak bir şey old~· 
gu zaman mahzenlerini bunlar 
kiralıyordu. a 

. Manfredle serseri Didiyenin e• 
vıne vararak meseleY.i ona anlattı· 
lar. 

Semerci sadece: 
- E . · d. v sızın ır ! cevabını verdi, 

Manfredin planı şuydu: Linte • 
neyi götüren askerlere birdenbire 
hücum edecekler. Üçü askerlerle 
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HABER 
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HABER'in deni:ı. ge 
zintisi için lıtanbu1ft gel 
mi§ti. . 

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

KALPAZAN 
çetesi için kendisini Ame . 
rikaya çağrıyordu. 

1-:ırnse :ge/,,.,e. 
de,., Jvr arı, 

ı\"o ' a /, ,...., 
\ (X: 9) 

Telgrafı alır almaz deı · 
hal Amerikaya hareket et· 
ti. Ve giderken de çok 
sevdiği HABER okuyucu· 
la.rına bu macerasını d3 
an1atacağını vadetti . 

~----................... . 
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uğra.ıırken Didiye Lanleneyi evi -
ne alacak ve ıonra üçü de oraya 
aıiınacaklardı. 

Semercinin evinina arkasında 
bir bahçe vardı ki bunun duvarın· 
dan aşılmca baıka bir eve geçili· 
yordu. tıte buradan da kaçacak - 1 

lardı. 

Böyle ini hücumlar daima mu· 
vaffakıyetle neticelenirdi. Man • 
fred bunu çok def al ar yapmıı ve 
birçok ıereerinin bu arada Fanfar 
ile Koka.relerin hayatını bu suret· 
,le kurtarmı§h. 

Çünkü o sıralarda yukarıda söy 
lediğimiz gibi idam büyük bir 
vaka sayılmaz, yalnız Etyen Dole 
gibi büyük adamlar hakkında, o 
da ahalinin cesaretini kırmak için, 
ayrıca r:ıerasim yapılırdı. 

Y okıa darağacına götür len a • 
k!ade bir mahkumun yanında ye
di sekiz kitiden fazla bulunmaz • 
dı. 

Manfred, Fanfar ve Kokar der 
Didiyenin evine gizlenerek Li.nte· 
nenin geçmesini beklediler. 

- !dam saat yedide yapılacak • 
tı 

•· Fakat usnomal (fevkalade) bir 
§C i olmuı olmah ki vakit geçikti. 
Ko~aider: 

- İ§te geliyorlar! diye bağırdı· 
iı zaman Sen Pol kilisesinin saati 
a.ıkizi çalıyordu. 

Hakikaten geltn Lintenenin a • 

""i& Manfred Lunu görünce aizm • 
4'an fırlamak istiyen bir küf ürü 
tutarak ••pıan kesildi. 

Lantenenin etrafında otuzdan 
ç.ok asker vardı. 

Bu üç arkadat için ıüpegündüz 
halkın önünde böyle bir kuvvete 
hücum etmek imkansızdı. 

Bunun üzerine üçü de Didiyenin 
evinden çıkarak alayı takip eden 
ahalinin arasına karııtılar. 

Böylece Trahovar meydanına 
varıldı. 

Manfred biran için tamamen 
rese kapılmıf b. 

Fakat darağacı direğinin kırıl • 
dığını gördüğü zaman celli.dm 
sözünde durduğunu anlıyarak tek· 
rar cesaretini topladı. 

iti yoluna koyabilmek için tam 
bir gün kazanmı§lardı. 

Manfred, Lintene tarafından 

görülmek ve ona bir itarelle bu • 
lunmak için seyircilerin en ön 11 • 

rasına geçmi!tİ. 

Lakin hem tesadüf eıeri olarak 
hem de Lintene etrafında bulu • 
nan adamlara bakmaia tenezzül 
etmediği iç.in iki arkadatın aözle· 
ri karıılaımadı. 

Manf red, Loyolanın cellidla ne 
konuıtuğunu ititemeden ıeyretti. 
Fakat papazın bir kiiıt ıösterdi • 
ğini ve celladın da. hürmetle iiil· 
diğini gördü. 

Arka11ndan Loyola ıitti. 

Kokarderle Fanfara kendisini 
takip etmelerini ita.ret ederek 
Manfred de onun arkaımdan yü • 
rümeğe batladı 

Semerci DidiY.enin evi önünde 

IKlUı~tüık C©llil 0 UJ11M1 
Başından Geçenler No: 11 
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papazın üzerine atdarak içeri1e 
çektiler. 

.. .. . 
Loyola karımnda duran üç ki· 

tiyi Jıazin bir bakıJla inceli~ordu. 
,(tetkik ediyordu) 

Kesesini almak istiyen hınızla • 
rın eline düttüğünü zannederek: 

- Size para mı lazım? Öyle ise 
istediğiniz paranın miktarını •öy • 
leyiniz ! dedi. 

Manfred: 
- Bunu naııl alacağız? "diye 

ıordu. 

Loyola ıülümıedi. 
Hakikaten hırarzlar taraf mClan 

tutulmuı olduğuna inandı. 
- Bana yazı yazmak için hok· 

ka kalem getiriniz. Oguaten ma • 
nashrının ksaaıından alınmak ü • 
zere ıize bir çek imzalayım .• Ne 
kadar istiyorsunuz?. 

Manfred bir iıaret edince Di • 
diye dııarıya çıktı 

Loyolaya da: 
- Onu da timdi öğrenirainiz ! 

eledi. 
Semerci bir kaç dakika ıonra 

geri döndü. Beraberinde bir küçük 
maaa getirmiıti. Masanın üzeri • 
ne bir hokka bir kalem, bir de ki· 
ğıt koydu. 

Manfred: 
- Yazın ıs! Möıyö ! dedi. 
- İslediğiniz para her ne olur -

aa olsun yazmağa hazırım. Y &lnız 
f'ıraatı suiistimal etmİyeceğinizi 
ümit ederim. 
-Hayır •• Şimdi görecekıinizxi 

bu aize pek pahalIY.a otunmya.cakw 
tır .. 

Manfred yazdırmak için ta.ne 
tane söyledi: 

- Pariıin baı celladı usta. Le 
duya emir ... 

Papaz elinden kalemi bırakarlC: 

-Ne diY.oraunuz? diye bağırdı. 

Manfred soiuk bir tavırla: 

- Möqö, aramızdaki bu lüzum 
ıuz komediye nihayet verelim. 
Liııt.ene ıizi yaraladıiı, sulmunü• 
ze kurban ıiden zavallı Doleyi 
kurtarmak iıtediği, ıerbest tavırla 
rr tahakküm etmek aevdaamda bu 
lunan ıizin ho§unuza gitmediği i • 
çin onun ölümünü istiyoraunuz, 
dedi. 

- Aldanıyorıunuz oilum.. De • 
diğiniz gibi ben tahakküm ebnek 
ıevdasında değilim. 

-Amma yaptmız ha! .. Bana i• 
yi bakınız mösY,Ö.. Beni tanımı • 
yor musunuz?. 

Loyola, dikkatle Manfrede ba • 
liarak: 

- Hayır, tanıma.yorum, dedi. , 

- Mödonda Metr Rabölenin e• 
vinde Kalven ve diier biriıi ile bir 
öğle yemeiinlle bulunmutlunuz. 
Bunu hatırlaY.or muıunuz? 

- Allı, ah! .• Demek üçüncü ta• 
liıs sizdiniz .. 

- TanıdığUl1%dan dola11 pelf 
memnun oldum. Şimdi beı\im de 
sizi tanıdığımı anladmız. Kaf e • 
nzda ne meıum fikirler vicdanınız 
da ne büY,iik bir kin tqıdıimızı bi 

1 
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SUMER BANK 

Yerli Mallar Pazarları 
ikramiyelerini 

• 
verıyor 

Mayıs ikramiyeli satışları 

lstH~~uı r~rıı Maflor Pazarm~an i~ Moyıs fJlzor ııno 
B2ynmu rerı 1 Molla; Pazarm~an u MBJıs &anambl ııoı 
fi]IJH f m'L M111Hr ~ornrrn~on ll MnJıs tarsam~n ounı 

Haziran ikramiyeli satışları 

lst~a~ul J~rii lf oııar Pazartn~uu 14 Hu~rao tıma ~ını .. 
Boıofü Yıır ı Mallar P'ılzarın~nn ı1 Hazıran f er3eınhe g~n~ 
filim Y~rli MallBr Pumın~an fü Haziran ~ıı uıoı 

Mal alanlar ellerlndekl ayni 
tarihli kuponlar mukabJJlnde 

•• Yüzde yuz 
Parasız mal alabilirler 

erli Mallar 
PAZARLARI 

lkra mi yeti satışlarından 

Bu av son 
istifade ediniz 

aydır 
il il 
1 oeuıaı tımır;Oııarı u~ limanları ısıeıme Umum iiresi iliıı~rı 1 

Muhammen lledeli 23,595 lira olan muhtelif eb'adda 786,500 m 3 

ı;ır~lı çam kalas 2 / Ağustos/1935 Cuma günü saat 15,30 da kapalı 

't.: usulü ile Ankara~• tclare ~sıaıd.. aatın alınacaktır. 

Bu ite girm&k ı5teyenlerin 1770 liralık muvakkat teminat il~ .ka
nunun tayin cttiğj vesikaları, kanunun 4 üncü maddeai mucıbınce 
ite ~İrmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve tek
lifle · · · ·· t 14 30 a kadar Komisyon Reiıliğine vermele-rını aynı gun saa , 
ri lazımdır. , 

Bu İfe ait şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daire
sinden, Haydarpn~ac1a Teıellüm ve Sevk müdürlüğünden dağıtılmak
tadır. ( 4083) 

Muhammen bedelleri ile mikdar! arı, eksiltme tarihi günü, saatı ve 
muvakkat teminat mikdarları atağıda yazılı olan malzeme kapalı zarf 
usulü ile Ankara•da idare binasında ~atın alınacaktır. Bu itlere gir· 

nıek isteyenlerin a,ağıda yazılı ol an muvakkat teminatı vermeleri ve 
kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite girmeğe manii kanuni bulun· 
tnndığrna dair beyanname ve tekl!fler ile ekailtme günü ıaat 14 e ka· 
dar- Komis ·on R~isliğine vermeleri lazımdır. Bu itlere aid. tartname · 
ler Hayda:paıadR Tesellüm ye Sevk Müdürlüğünde Ankara'da Mal· 

:z:eme Dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. (4160) 
•• ... t · · Mu'Lammen fkıiltme tarih Muualıkat ırz "4 zemenın ısmı n 

B Jel• '"'ün ve •aati T e1r1inatı ve mikclarr e l e 

200000 aded tel . 16000 Jir3 19-8~35 Pazartesi 1200 lira 
aaat 15 de graf makinesi pandı 858 lira 

52 aded kasa 11440 lira 20-8-936 Sah 

Bir aded mal!:eme 
leatübe cihazı iJe bir 
aded azot tayini cihazı 

ıaat ıs de 

8500 Jira 3-9-935 Sair 
ıaat 15 de 

637.50 lira 

Muhammen bedeli 70,000 lira o) an Eıkiıehir atelyeıinin kı.lörifer 
leaiııatı 2-9-935 pazarteıi günü aaat 15,30 da kapalı zarf uıuliy
le Ankarada idare binaıında ihale edilecektir. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 5250 liralık muvakkat t~mina.t ~)e k~ • 
nunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesı mucıbınc~ ıte 
tirrneie kanuni manileri bulqnmad ığına dair bey~nneme. v~ ... ~eklıfle
r'ın· · ·· t 14 30 a kadar Cer daireıi komısyon reıılıgıne ver-

ı aynı gun ıaa , . . 
lrıeleri lazımdır. Bu ite ait §artnameyle 350 kurut mukahılınde An· 
kara ve Haydarpa§a veznelerinde satılmaktRdır. (1785) (4110) 

DON ve YARIN külliyab A9rupanın en canlı, ö~ek e.ıer·l·e
rinden :alınır. DON ve YARIN külliyatı en modem fıkirlerı gos
terir. DON ve y ARIN külliyatı sekmez bir intizam altmda ~ıkar. 
DON ve y ARIN külliyah seçme bir kütüphane tet1PI eder. 

Tevzi Yni: VAKiT matbaaır - l.tanbul 
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Beyoğlu Varidat Tahakkuk 
Müdürlüğünden: 

Adları ve itleri a.taiıda yazdı ka zar..ç vergisi mükellefleri mensup oldukları maliye JUheaine verdikle 
ri 932, 933 takvim y!llarına ait bt yannamelerini hesap mütehaasıslarınca defterleriyle karşılaştırılmak 
için ıöıtermit oldukları adreslerde arandmıt is~ de bulunamadıkların dan defterlerini getirmek için tebli 
gat yapmak kabil olamamıttır. Hukuk usul mahkemeleri kanununun 86 ıncı madciesi delaletiyle kazaıı ~ 
kanunun 41 inci maddeıi mucibince 15 &'Ün içinde Galatada gümrük kar§ıaında Hüdavendigar hanında 
hesap mütehauıaları büroıuna def ter ve veıikalarını getirmedikleri •=-.kdirde kazançlarının resen takdir 
edilecekleri ilin olunur. _(4260). 
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Mirza oğlu lıke~~~r •. '\. Kahveci Merkez lirraatlianesi Pa~aı.Jcöprüıü Samara 
.. Pangaltı Haliskir Ga • liaıV15Z17. 

Aziz Ki.mil 

Hama Huuel 

Nesim Geran 

Civan Telliyan 

M. Fotini. 

Ahmet Tevfi'k 

Esat ve şerikleri 

Ahmet Tevfik 

.. 1'!! w 
1 
"} 

-
F ernati Cinyar ve Al· 
herto Sa.muel 

t. Zilberman ve Ş. ~· 

Kaliveei 

l§lemeci 

Ölüm tehlikeıi 

PanaiY.oıı 

zi90/1 
Takıinı ııruervilerde Rumeli b'an No. 94 

~. Nö. 52 
, i8.Pangaltı Şehit Mu1i • :Yazıcı ıoliaı\ 28 
tar cad.103Ll 

,T. Talimhane mey(ta • Yüliaeklialdınm Ori. 
m antaJ .. No..~ t '"'" 

• Kulojlu, 3 üncü va1iıf .. 'ı. • • .., .... "' ~ ,., 
lian 61/1 ' ,...,.,,..,... ~ 

K .. • ..... ... f v . ,,. . ... J...r lll • atıp :ınusta a \ı .enı ao- Aaıne .mana eaı 
li&ıc 13 i'ı . • - - · ~L.$9. o'7_6~ .. -

w ıy;;ç .-.;. 

Kulekapı 933 
. Komiıyoncu ve sigor • ' G. Minerva lian 11' rr alCaim ill"&lerriler Şat 

'v.an 'btfaP.&rlmian No. 
1'./9 

tacı · · 

Komisyoncu 

Komiıyoncu ve Sigorta 
er 

G. Danup ilan No. 10 ~~ 1.BUrtaza-daı1 Yeniyol 
No. t '" -:. '/ 
Takaim NrUerYilerŞat.. G. Minerv& h'an 14 

.... . ..,-ı .,.... ...- , ~·· 
~~ " 

f van,l:>ei""apartiiDan No. 
.ı~ .. 

Mühendis müteahhit ~ G. Miııevra lian 14 .~e~Gi~~1'.Cümhu 
nyenaaaeıi :'Pangaltı 

-~-- .. 
Yapı malzemesi liolleK 
tif Ş. - - . 

~la>zınoS!ğlu iliaıl'~ • 
\pert~ 5tmueh L.füleci 
~Hende .. Lan~si lian 3 

G. Kalafat yeri s}i2 .. t L'. Ziffierman: tley:oilu 
• - . . imam S,J!urf \bey. apar 

~ ft. Km'tecioğlu: Jetvi • 
kiy~ bl>stan S. Xa.ryola· 

.. • J tr. -- ... .., . 
t. Zilberman ve Ş. Yapı malzemesi liollelC 

-·~ tif ,Ş. 

cıyan apartımanı. 

U. Zllbeı'Dıan: Beyoğlu 
1mani S.ı:Nuri bey. apar 
R. IKalivecioğlu:~Tepi 
kiye Do.tan S. Ka.eyola.· 

Türk - Almeriliaıı in : 
§•at ve Nafıa ifleri Li· 
milel tirketi. 
Vahit 

Hali Taıfiyeae Türk A 
merikan intaal ve Nafia 
iıleri Türk Liınitet tir • 

MülienClis müteahhit ~· 

keti. 
Dramalı Ali Mehmet ,. Tütün tüecuı 

Angel Danr,el ~femir . T unafiyeci 
• -- . 

- -· 
Haıan ve Harun Kallve ve liancr 

Rifat Kimil Hancı. 

· t: w..,........ • - • ... C?Ian apartımaru." · 
C. BanlıY.ar lian 5 iliin• ~ ... n · · ... -

ci kat. 

Kalafat caCI. No. 2 . . 
Ba1itiY.ar lian No. 23 · 

..... ,_ --- \ 
~~~ 

~ --..------.------· 
Sinan JC<fY. Jrurhıluı ca'd 
'deıi 140 

Per§emne pazar ticaret · lıtan'bul, Fener Tev1<ii 
ban. 1 kat sn Cafer M. Meınevihane 

ıokali No. 22 
1atiklal caddesi No. 501 Şifbane karakol civarın 

· - · da havuz arka.aında 
BedrettinM. Benbanaa 
ta apartmıa:n .No. 2 

-~rap ca;if MalimuCli ; '.A'ynı adre5te 
ye No, 179 -. ..... -
I Danup han Galata ' ~eyDeliada Cebel S. No 

Galata 933 

Yuıuf Ziya 

M.Rauf 

Fredrik ~unamon 

Fuat Kaptan 
Hasan 

-
""' Merhum .mühendiı O. • 

manFitri 

Ulq J<orniıyon ve tica
ret evi 

V:apur .acentası 

Sark vapuru -
fnpat müteahhidi 

F ermeneciler Yeni lian · - Oımanlley F 1: ı 
No ı .. ~ OSKO o ap. 
K.: ,~ ., __ . .2 • No. 4 de.M.isafireten 
ureKÇhcnıe Manliaym liıl.nbul T .L:.. ~h d 3 ·· ·· k , etyıaıte.ıt~ 
anın a uncu atta g"' ıthane c dd . 2 . . 

12 - 13 a eaı ıncı 
. Jeai :sokak '44 N 

Alı 'Ekber han 2 inci Kemank :v oM. 
kat. eı "'ara uı • 

Wa .'.AJııalı çeıme cad· 
deai'No. 17 
Kabataft&ki mnde 
lJlkiidar lna'diye 336 

G küçül( Rrhtmı han 
G. Merkez rıhtım han 
kat 3 No. ıs 
~· Büyük Millet han 
42-43 Tettikite Nipntafı 'ft• 

il lionağı cad. 34 Fitrı 
• 'bey apar. 4 No. 

(Sayfayı çevJrlnlz) 



'HABER - Akşam Posfa!t 

B eyo§lu Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 

lımi 
Sivaı, Erzurum, malat 
ya. iltisakı hatları İnf aat 
müteahhitliği- (kollek 
tif tirket) 
Hnıan Basri 

Edip Hikmet 

Ferit 

F eliks Limitet ıirekti 

F eliks Limited tir keti 

F oçteyn Değirmen tat 
ocakları T. A. Ş. 
Maadin Türk anonim 
~irketi. 
Omnibüs ve otobüs T. 
A. Ş. Umumiyesi 
Adapazar ahşap ve de 
mir malzeme imalatha
nesi T. A. S. 
Erto şirketi 
Harilaoı Orelliı 

Agop Değirmcnciyı n 

Ha; ilaos Orellis 

Melrmet Emin 

Emil Pouetto ve !Ü • 

Fuat Tevfik 

Mefahir Fahrettin 

Fetvacı zade fehmi ve 
Sabri 
Fetvacı zad~ Fehmi ve 
Sabri 
Diyonis Mayiropulos 

I<oço Pandellas 

Viktor K~antaki 

Pol Azopardi 

Yağcı zade Kamil 

Ahmet Retat 

Ruhi Arif 

Neıet 

Salamon Levi 

lsmail Sülevman 

Jozepe Marilyano 

M. Refet 

Kt1rl Hernfeld 

Bl~ir Campbell Halefi 
Mme Edith Blair, 
Nikola Minakuli 

Nikola Minakuli 

latepan Ka!fayan 

(Başta rafı 13 üncü sayfada) 
iti 

müteahhit . 

Mimar 

Mühendis 

I ialk ıapka mağazası. 

Halk ~apka mağa.zası 

İzmir Ferah oteli ve 
kıra~.thnnesi 
Müskirat fab. 

Dorsa mübayacıaı . 

Ticaret ve zahire borsa 
aı mübayaacıaı 
Husuıi ıirket 

Huıuıi tirket . 
Zahire borsası dellalı 

Sigortacı 

Mukriı 

'Mukriı 

Mimar 

Ticaret yeri 

Karaköy: Karaköy pa
las 4 üncü kat 1 - 10 

Merkez Rıhtım han 3 • 
çüncü kat No. 15 

G. Manhaym han 19 

Manhaym han 19 

G. Zulfarus S. 19 - 21 

G. Zulfarus S. 19 - 21 

Ömer Ahit han dördün 
cü kat No. 7 
Ömer Ahit han dördün 
cü kat No. 10 
Ö.mer Ahit han 2 inci 
kat No. 22 
Voyvoda Nışastacıyan 
han 2 inci kat 

G. Kürekçiler Karakat 
oğlu han No. 11 
Galata Karaköy 

G. Ahit han 4 

Galata Karaköy 

G. Kemankeş Kara • 
mustafa paşa 21 / 44 
G. Tevekkül han 

Ömer Ahit han 8 No. 
Y orgiyadis yazıhane -
sinde 
Ömer Ahit han 2 inci 
kat No. 6 
G. Bozkurt han 2 inci 
kat ıs 
G. Bozkurt han 2 inci 
kat 15 
G. Ahit han 4 

G. Gabay han 5 

G. Melek han 12 

G. Melek han 12 

G. Manokyan han 3 
üncü kat. 
Ahit han Zemin kat No. 
11 
G. Manhaym han 19 

G alatas aray 933 
Turanbar müteah - istiklal caddesi 310 As-

hidi. mah mescit 
Doktor Çatma meıcit Akarca 

sokak sı 
Ditçi Kumbaracı No. 46 Ku

lotros apartınıan 6 

Danı salonu 

Mukriı 

Enternasyoni\1 oteli 

Asmalı me~cit istiklal 
caddesi 310 

Beyoğlu Asmalı mP.scit 
istiklal cadd~!1 E.mir 
Nevruz sokak N. 9 
Metrutiyet cacl . 54 

Topha n e 933 

Vapur accn!aııı ·ı1e er
zak müteahhitliğ ; 
Bahriye ıimıaı ı 

Bahriye simıan 

G. Gvagimyan han bi 
rinci kat 12 
Frenkyan' han 227 

Frenkyan ha" 227 

Mimar · 
M i rgün 9 32 

Uluköy No. 38 

A " -·---- ·- -· 

Oturduğu yer 
Şeriklerden: Mühür • 
dar oğlu Nuri; Beşik • 
taş, Serencebey caddesi 
No.40 
Üsküdar: Tavaşi Ha • 
san ağa M. Karacaah • 
met C. No. 336 
Taksim, Cihangir cad -
desi Baslaması aparlı • 
man birinci kat 
Kadıköy Osmanağa Ha 
ıırcıba~ı S. 32 
Melek han 19 avukat 
Şiikrü avukatıdır 
Melek han 19 avukat 
Şükrü avukatıdır 

B~yoğlu Sofyalı sokak 
Alicioğlu ap. S / 5 
Şiıli, Halaskar Gazi 
caddesi 356 
Beyoğlu Sofyalı sokak 
Alicioğlu ap 5/ 5 
Ayni yerde. 

Şişli Sihahars No. 3 Me 
lek han 19 avukat Şük
rü vekili 
Şişli Osmanbey diğer 
bekçi sokağı 101 Nuri 
bey apartımanı 
Taksim Cümhuriyet 
meydanında 48 
Şişli, Halaskar Gazi 
caddesi 258 
Şişli, Halaskar Gazi 
caddesi 258 
Taksim sıraservi Kriti· 
ko apartıman. 

Beyoğlu Sakız ağacı 
sokak Annik sokak No. 
42 
Aynalıçeşme Sururi yo
kuşu F akaçelli aparlı 
manNo. 10 
Aynalıçeşme Sururi yo· 
kutu F akaçelli aparlı 
man No. 10 
Pendik 

Bakırköy · Kartaltepe 
hat boyu No. 1 

Ayni yerde 

Ayni yerde 

Şişhane karakol Okçu 
Musa caddesinde ~'8 nu 
martlı fapo c.t~artıman 
Galata Necati bey cad 
desi Mimar apartımam 
No. 12 

Tepebaşı Hicayet ap. ı 

Kadıköy Yel değirme • 
ni Avukat Re~ it b~y ap. 

Beyoğlu Tiinel Sofidis 
S. Kulupros h.m lS 
Bebek caddesi Sağlık 
ap. No. 4 
Beyoğlu Tarlabaıı Lale 
sokak No. 9 
Beyoğlu Tarlabaşı Lale 
sokak No. 9 

Bostan Yem yol sokak 
Hazarosyan apaıiı.man 

./; 

---:::-=-=:-::-~--~------~~~---::::---~~-~-~~~---:::.Beyoğlu. 
Yu. · ksek Mu·. hend 1•5 M ekte b 1• !~""'- ·ı nıı1111mıııınııiiinııııııımıııı1;;ttiİııım111uıırıflll•nıım,ııım~-ıımı"', 

§ ~i;:li h:tfal hastanesindt! i 

Arttırma ve Eksiltme ıı· RıfaG:zA~t:~~s~~;~erk ı' 

2-t TEM~IUZ - 1935 ..... 

ıstanbul Bclcdlycsı ilanları , 
Hasköyde Geçecipiri mahallesin 

de Huköy caddesinde 199 No. lı 

dükkan. 

Beıiktaşta Sinanpa§a mahalle • 
sinde tramvay caddesinde Sinan • 

paça medresesinin 6 No.lı odası. 
Emirganda yeni mahallesinde E. 

mirgan mektep sokağında 17 No. 
lı dükkan . , 

Senelik muhammen Muva:kka 
kirası teminatı 

18 1,35 

30 2,25 

12 0,90 

Yukarda semti, kirası ve mu vak!<at teminatı yazılı mahaller 93S 
senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya ko· 

nulmuştur. İstekli olanlar ıeraiti anlamak üzere levazım müdürlüğiin 
müracaat etmelidir. Arttırmaya girmek için de hizalarında gösterile 

muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber 29 -7 - 935 

pazartesi günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (l ) (4024 

lstanbul birinci mektep bahçesin 
deki binanın tamiri. 

İstanbul sekizinci mektep hah • 

çesindeki binanın tamiri. 

Kmalıadada mektep bahçesin· 
deki kapıdan depoya su vermek. 

Kartalda Sarı Gazi mektebinin 

muallim odasının tamiri. 

Beyoğlu 15 inci mektebin ders· 

hanesine çini döıemesi. 

Kartalda dolay oba mektebinin 
tamiri. 

-Sultan çiftliği köyü mektebinin 
tamiri. 

Bakırköyünde Firoz köy mekte· 
binin tamiri 

Ketif be-deli muvakkat teminatı 

331,20 24,84 

107,43 8 ,25 

68,71 20,25 

163,07 12,SO 

196,62 13,00 

206,33 15,50 

167,82 12,75 

81,40 6,05 

Yukarda keıif bedelleri temi nalları ve isimleri yazılı olan mek

tepler tamir ettirilmek üzere ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. İstek -

li olanlar keşif evrakını ve tartna mesini levazım müdürlüğünde göre 
bilirler. Pazarlığa gİ'tmek içiıt-fen iıleri müdürlüğünden alacaklarr~h 

liyet vesikasile beraber hizaların da gösterilen muvakkat teminat 

makbuz veya mektubiyle beraber 29/ 7 / 935 pazartesi günü saat 15 d 

ı levazim müdürlülüne müracaat et melidir. {1) .(4267) 

\ 

Tt:JQKiVE 

l 1 R~LiT 
B ANKA5l 

'•DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-b06Q K • d C. Halk l<'ırkası sırasında kız li-

O m IS yO n Un an : .~si karşısında :ı2 numarada. Mua- 1 

lvene~au~~at15 ten1Se~ - - ------------------------- -
Mektep için masa ve dolap ve saire y. aptırılacaktır. Bunların be - s p t llllııQ1111111111ıııınuıııııumıııııunıııııur.ınııtıııııuııııııııııııın111 

deli 100 lira ve birinci pey parası s3 liradır. ısteklilerin ,artname ve re- K I p O r O S a S I 
...... ılwık üzere hergün eksiltmeye iıtirak etmek için 8/ 8 / 935 u po n arım 1 zı 
tarihin• ı•l•n perıembe ıünü aaat ıs te teminat makbuzları ve yeni saklayınız Her hafta pazartesi günleri 
.ene ticaret oduı kifıdı ve eksiltme kanununun 2,3 üncü maddele • Bunlar size hiç ummadığınız 
rindeldlielı•ıe,ı.müraçaatıarıuan oıuhur • . (42sı). menfaatler temin eder.. çıkar. Eşsiz spor mecmuası. 



t 

--
Tlilıe-li lcad 
eden hayvan! 
Yeı· altında lıerfÜn 

Q '-ırltlınca qemek qer ... 
"- hayvaalar uun ••••n dolqmala lteraber muntazam n· -r- ,_ekıiıhı ,.,.,.ı.mrler. manlarda da ittirhat ederler • 
.,..._ kır ·~anlan l&1t upuu • Onlarıa ça11rlarda dlrder aa • 

ıı. t1'1•ıkları yaJsit haftalara. atllk faıdalrla çalıttıldarmı ıa · 
, -.uc111-ı. alı•l•rP'A bir ı•Y al • rürilı. Saat on ikide iıe l»qlarlar, 
lllılar. Hele kır ııcaplaıı iklncl ı 
lttriaclen mart ayılt• kadar h~ 
ltir "1 )'emekıisin u1uclukları 

1 
halele clipclirt uyaıurl•r· 

F &kat küçüle t.lr m-.U har· 
,,.. •&rllır iri Ud Uç aaattf l»lr Y•• 
•11~c•!~ rlu,,a dayanım••· Bu 
"-nan, llildllimiı klıttbılctlr · 
I" tötc cm iaat ka•ar ~ tutaltl· 
lir, 1ıtı bu yUatlen, ıater• bil • 
ftltk için ~ek Galıtmai• mecbur· 
.t~,\ ' . ~ ~ . 
~ leıalt havelarda ka.te&.lderin 
·topt~a hemen altıda çabttık • 
laıııaı alri!riiz. Bunlar r•r altın • 

, y._•tak to,...lı n• kadar hısla 
'ltrklan t&fılacals ltir ittir. Hetn 
S&lıtır1-r, bir waftu •• ltarıtla • 
,._ çıkan ,.1.-.. ıarr rnler. 

' kite.Mit te ... 1'11 olan bir ca • 
rırı.ıa lltflr-"'ls, hu tepelerin 
......... f&lıımüta olan klite • '-"t•ri 4'• farkedelJiHrainit . Köı· 
'-1ttlr 0)u 1d• otlann bir iıti • 
~~ dotru lnmıldadıiını ~e 
\fr parmak kadar yükaeldiiini 
•'1anünüz, · 1 

Ju tUneUerin bazııı ıayet uzun· 

1 .. 1cöetebelder bunlan Wnc1i • er· le .. 1fte Jol olarak kullanırlar. En 
~ bir ıürijl~ itidince he • 

:"' -.aı&11etll bir yer• kofarlar • 
Ula'-na yürü)'(lf hrzlanm kola, .. 

ca d-.,.wurtı. 

t0nra aaat d6rtte, aekiJıde ve &ay 
lece her dlrt ıaatte l>ir çalııırlar . 
E7IGld•n Mayıı ayına kadar k6ı • 
tel>ekı.r yer altı kalelerine çeki • 
lirle. 

Klttellelderln ılzlerl o kadar 
kiiçilktilr ki ilk bakıtta bunları 
ıarmek mümldin .tetil.tri. Fakat 
itilme •• kob alam kabiliyetlHi 
ıqdacak kad&I' keakindir. K6ı • 
ttl>eiin kılları, deriıine unuttur .. 
Bunun icin ileriye ıeriye doiru 
ıayet kolaylıkla hareket edebi • 
lir 

VARŞOVADA 

Cellô.d 
' 

lıükUmeti 
dava etti 

idam mabktmundan 
dayak yediği için 
tazmlaat istiyor 

Bir tiinelin boyunca birer, 1a • 
hQt 1"1aıiar metre fuıla ile in • 
Ceeilc çiipler ko1duktan ıonta, 
top,.lın lcldnld&clrtıaı tlrünce, 
1're &aJlmıala kunetlice Vltru • 

"'8a, ıa.nanın daha derinlere kaç· VarfOY~nın belediye cellldı 
~ iizere lcOfluiuftu ve bu 1'01· mahkemeye bqvurarak, idam e• 

ufu!lluz çöplerin biribiri arka • nasında vukubulan tuhaf bir kaza 
11~ lmnddadıtmı ıörecebi • dolayraile Leh bükOmetinden mad
llız. dl ve manevi zarar ve ziyan tazmi

T ._.i1le büyümüt bir köı • nab ittemittir. 
~~lin aiırlıiı aşaiı yukan Daralacında bir mahkUmun bo. 
~rt Yüz ırama yakındır. Ve her ;azına ilmeği ıeçirip maıayı çe

r\lt\ Yediii yem6k de keneli alır • kince, ip kopnauftur. Mabkim hiç 
•tı kadardır. umulmadık 1'ir zamanda hayata 
Baılıca gıdaıı ıolucandır. An • döndüğünü ıörünce, bu elde edil

~lk küçüle kurbaia v• kertenkele mez f ırıatı kaçırmamak için he
~e birliılcıte her ç91it böceti de mea a1ata kalktıtı aibi celilcim 

•
1 tatlı yer. Bazı büyilk lmflar1a üttüne uldırm•ı ve tokat, yumruk, 

ltlı .. -a_ ' -- '--' • • ı-.r:__ ll•d • ··bex.: • .. ._ıa ve IUUUllUW açın AU9ll9 • telaa• ile ce • ın ıııman ıo •• nı 
~ide, yer yizüne çıkınca kolay ve ıöğıünil çürük içinde bırak· 
~r ••olurlar. Çünkü toprak mıtbr· 

ilde pek yürüyemezler. Cellit bu mükemmel dayak zi-
~llpkınJık mevaimlerinde er • yafeti yüzünden ujradıiı zarar ve 

köıtebekler kendi aralarında ziyanı lS0.000 frank (bizim para· 
;':hit Jcayıalar yaparlar. Kan mala l4.400 lira) tahmin ederek 
~erle. Ba bqada plip ıelen hemen mahkemeye batvurmuı ve! 

-ıı rakibini buç&layarak yer. bu kötü ahlaklı mahkUınu uar -
~ ıtvru köıtebekler balların 10 • ken kendiaine iki yamak verilme · 

::aıı., nhat yazm ilk ıünlerin • mit olduiu için hükGmeti dava e · 
J-.. Yer altında yuvalarında doğar· derek zarar ve ziyanını iıtemittir. 
ı..._· Bu yuvalar kaçabilmek için Ancak mahkeme 1'u davayı rcd · 
~- tcanıık tünellerle 6rülmüf"' detmiıtir· 

RABElt - alrpm Poetuı 

Lokant8ıara rakip çıkan 
., 

Muhallebiciler 
Son zam_anlarda şehrin her 
yanında ~eden çoğaldı 
Yıllardır deQlşrnly n fly 

" 
ti r 

kırk paraya J:;>lr bardak 
anket ·teşebbüs 

1 .-.bir 

latanbulda muhallebici dükkl • 
nından çok fey yok .• Adın\ batın• 
da bir muhallebici dülcklnı ..• Yol
da yUrilrk•n ıöıünüaü .çıp kapa· 
muıala raflı camekanlara aıra • 
lumıt tavukıöiüıleri, muhalle • 
biler, ketkülü fukaralar, kuan • 
dipleri, aıureler, ıütl&çlar Ye ek • 

mek kada11flarile karıılatmanız 
l>lr oluyor. Şimdi bunların araıı
na bir de haılanmq tavuklar 
karıftı. Son amanlarda mu• 
hallebiciler tavulaçulula da 
btladılar. Dükk&nın tesıaha ya • 
kın bir yerinde kocaman bir ten • 
cere tavuk çorbaıı fıkır fıkır 
kaynıyor. Bir taraftan ufalanmıt 
taY\lk parçaları minicik tabklara 
daiıtılıyor.. Kenarda ıenit bir 
tepıi: içi, tavuk ıuyu ile pitJDİf, 
aarımtrak renkli pllvla lebalep 
dolu ..• 

• 
Muhallebici dükkanları yarı 

lokanta haline ıeldi. Öile uatle • 
rinde bot mua kalmıyor. 

- Bir çorba yafıız olıun. 

- Göiiia tarafındap bir tavuk. 
- ... ...,.. 7Wllr .. -tara • 

fından. 
Sözleri biribirini koYabyor. Bir 

çok kimaeler, öile yemekleri için 
muhallebici dükklnlarını lokanta· 
lara tercih ediyorlar. Fakat, bu 
ucuzluktan filln delil hani ... Bir 

çorba yarım fırancali ile (keffafı 
nefı) edip on iki buçuk kurutla 
kurtulan kanaatkirları bertaraf e· 
deraek, muhallebici dükkinların • 
da karın doyuranlarla lokantalar 
da yemek yiyenler araıında, maı 
raf kıtmından pek fark kalmıyor. 
Bir çorba içtinis; on kuruı... Bir 
tavuk da yediniz; yirmi kurut da 
o .. etti otuz.. Alı• tatlrlamak il • 
zımıelmez mi? Buyurun bir de ta· 
vukgöğıü on bet kurut da bu ... ol· 
du kırk bet·· y ÜS para ekmek kırk 
yedi buçuk .. Bereket venin. 

insan elli kurutl& Beyoğlunda i· 
kinci ıınıf lokantalarda tatbıı ile 
tuzluıu ile üç, dart türlü yemek 

Muhallebici eınaf mın tatlı ile 
yiyebilir pekli&! .• 
beraber tuzluya da el atmaaı lo • 
kantacı.ların sararma oldu. 

Muhallebici dükkinlannda çorba 
IÖvÜf ve pliv aatılmu1 lokantala • 
rın mütterilerini azalttı. Lokanta· 
cılar bir aralık ,aylendiler, aıdan· 
dılar, ıikiyet ettiler. Fakat aldrrıt 
eden olmadı. 

Bunun üzerine küçük lokanta "' 
talardan bir çoğu ocakları~ ~oz • 

du tencerelerini kaldırdı, vıtrınle· 
ri~i detittirdi ve birer muhallebi· 
ci rükkinı haline getiriverdi. 

Muhallebici diikkinlarınm ıon 
zamanlarda çoialmuı itte bun • 
dan ... 

••• 
Ge;en ıün ııcaktan bunalmıt ·

tnn. Bir dondurma yemek için her 
zaman aittitim bir muhallebici 
dildclnma tirdim 

' üzerine JUJh ima.-... ilittL \ Afalachl mn p\b\O• ltuau ıtt, 
On iki &uçuk Jmnqtan &f&lı mi fen bah etti ı 
teY yok. Fakir tathu oldquadaa ' - Ş,inuliW .._hal,.t.lci dük • 
mı nedir yalna apue 12,5 bnaf.. kinlıarı etkileri ıibi d .. U... itki• 
Diierleri on Mter bnaı-Bu~ N k-.-11 küpe daldır" b."'q 
yi kaç aenedir ha d11TUda fimdilıi bardak aebilUllah dafltırclık. 3i•· 
yerindo priiriim. Rak...Janlan di (camekindaki buz dolabmı 
hiçbiri defifllM""iflir· !ia .. ı fi ~k). bak, makine ile çalı • 

birkaç 1enedenberi ıeçinme ~a ~ Bu dolas».Jarı Jilalerce lira 
rı ne kadar defitmiftir ! Ha,.ı ne ....,.. aldık. tler ay elektrik 
kadar ucmlamqtır •• Ew kiralan bmpen7a11na avuç odl\llılll par• 
yüzde kırk düflDÜftiİr· Gi79C9k öclüJON•· Bunlar neye 7 Müıter! •• 
maddelerindeki ucmlama daha lerimia herteyi taae taH, aoiuli 
fuladır .. Yiyecek içecek de iJ • ,toluk 1e•in diye ••• ,, 
le .. Fakat muhallebici dülrkinmda ·.._ Kunıtu uaattımı 
ki tarife lnıiliz parlimentOIUllda _ F edaklrhiınıaa bütün milt-
ki anenevl kıyafetlerini hiç deiif- teriler namına te .. ldriir ederim: 
tirmiyen hademeler ıibi benliiin • dl~ mırılduaarak inil kili kapı :• 
den hiç ~ir ~e~ kay~~iıtir. dan' çıktım. 

Daha ılerıııne ne aıdebm. Şe • N \ IÖ i· b·ı· d. ? ~ll h . . 
ker kiloda on kurut ucuzlanuftlr. • 1 ıye 1 11 ım a 1Çın 

M h 11 b .. d!!'-'-~- ul" aclamcalrz yerden sil• kadar u a e ıcı vaA&Dmmmam a • .__,_, c1· 1 . 
k. f · t t 1 _ 1..a_ na&al ! i ı... tim, ıücüm 1oktu o 

tı ıene eı ı ıya ma sa ı maaw • • 
dw. Hükamet, tekeri, halk, bol ıün ... Teci~ (t~caret) Oduında 
bol kahve çay içıin diye baıit bir eanaf " 1 tarıfe ıtl•ine bakan • • 

.. .. ' klbirclen bir doıtum vardı. 
dutunceye dayanarak ucuzlatma • 
dıiına ıöre, bu ıekerli maddele • - Şuna uiraymı da, ıeker u • 
rln .-ı fiptlarını malaafua et • '-slaclrlı halde pkerli ma~ele • , .• , 
.... indeki inada ne mana ..na.. rin ucUal•1DNDa11 Mfteltln( ondan 
li? Bunun cevabını ben yermedim. llnneJim.,, dMim. J 

Onun için kuada oturan kerli fer- Bal . amlml teaahCUatla kartı· 
li muhallebiciye para verirken ta· ı.dı. Koltuta oturttu, ıiıara, kah· 
rifeyi okudutum halde bililtizam Ye ikram etti Ye müHllialı litr 
ıordum: konutma tanı Ue llfa bqladı: 

- Dondurma kaç kurut? - Yahu ıla ıueteciler, amma 
- On bet! antika teJleninis. Ahmetle Meh • 
- Geçen sene kaç kuruta Yeri· metle uli'atacatmıaa ballan clert• 

yordunuz? lerile meııul oltanıza ••• Şeker u • 
Herif kaılarmı çattı, tera tera cuzladr. Fakat çuku! · 'lcdum, t .. 

cevap verdi: kereilerin, mahallebicilerin, ter• 
- Gene on bet kuruttu. betçilerin ibtikirına neden aeı çr• 
- Peki amma, bu sene teker karmıyonunuz? lıtnabulda hlla 

ucuzladı. Dondurmanın ve don • 
kiloıunu 200 kuruta tekerleme sa· durma ile beral>er diler mamuli· 
tanlar Yar. Betinci ımıf bir bah • trnıaın ela tekerin ucuzluiu kadar 
reıı· -zm· oda lı'monata'" 25 1----. olıun ucuzlama11 lizımgelmez mi 3' •- # • aunı 

idi? fa içiyoruz.,, 

Yerinden fÖyle bir doğ~ldu. - Hımmm ! dedim. Ka1'ahat 
Katı ıözü oynuyordu. Belli ki kız· ıazetec.ilerinmiı de benim habe • 
mıttı. Önündeki yenice paketin • rim yokmuf ..• 
den hir ıiıara çıkardı, yaktı aon· Yavuz hırıızdan daha JaYUz 
ra müdafaaıındaki kuvvete emin çıkan bu doıtu bıraktım, gene o 
bir avukat halile cevap verdi: civarda Esnaf Cemiyetlerinin mü· 

- · Herkes bilir bilmez ıöyler.. rakabe itile uğratan tetekkülde 
Şeker ucuzladı, amenna! Fakat faal bir Yazifeıi olan diğer bir 
biz ne ya pal mı. Bir kilo tekerle ahbaba uğradım. Eınaf ın meılekl 
yapbjımız dondurma yirmi tabak ve ıoıyal durumu hakkında bir 
çıkar. Şekerin kiloıu on kurut u. proje kaleme alıyordu. "Adamca• 
cuzladı. Bir dondurmayı kaça aa· iızı betıul etmiyeyim,, dedim çe· 
talrm. Tabağında bir kurut inrlir • kildim. ' 
ıen yirmi tabağında yirmi kurut Aklıma lıtanbul Urayı E· 
eder. Hesap bu .•• Sonra murafı • konomi Direktörlü"' ü (8 1 d'. 

1 D"kk. k" l 1 e e ı mızı ne yapa ım.... u an ıra • ye ktııat Müdürl .... ·· ) Id· 
8 

.. 
1 ·ı d 1 'b· • ugu ge ı. u • arı, verı~ er ayanı ır gı ı dejıl.,, . tün yiyecek madd 1 · · ki e erının nar a• 

Bu dondurmacı mantılı karşı • rını teıpit eden b k b 
d k . k' . u ma ama aş • 

ıın a on urutu venp çe ıp gıt • vurmak duyıuıu kaf · 
· t 'h tti Ön" .. ama gırer 

m:'ı e:ı e m. ene uç çey • ıirmez acı acı ıülümaedim. Aklı. 
re uza ım. . .. . ma daha birkaç gün evvel ekmek 
Homurdanır gıb soylendı: pahahlıg"' ınd "k· d 

1 - Bir kuru daha t • an tı ayet e en ere 
• ~ ? • verılen o meıhur cevap geldi. 

- Bu ne ıçın. Ekm .. . b" 
. . . egı on ır kuruta yedikleri 

- Buzlu ıu ıçtınız. için tiik tm 1 . . I b il l 
S d .1 , re e erını ıtan u u ara 

- u a mı para ı e . .. tavı·ıy d i d x. . · . e e en o a ız an a5zımın 
. - Buzlu ıu para ıle Luzıuzu paymı almak iıtemedim. 

•İ1-ah cam paraıız... lhıtuı Aril Gölı.pıntu 
.. ~ Hw \! n.atr n.ai.f.A.&:>al.UCll 9!10l0Jlt • ut:).., 

Kartımda duvarda 



Güreşçi 

Büyük Mustafa 
Amerikaya mı 

gidecek? 
Y a.ıısı 8 inci sayJaaa 

.. . .. . 

Amerikada 

Cim Londos'LJ 
Niçin 

yenemedim? 
r Dinarlı, 8 incide anlatıya! 

• • 

Amerikada yaptığı güreşlerden 183 ünde galip gelen ve yalnız CiM LONDOS'la 
yap!iğı bir güreşte haksız yere yenilmiş saydan kıymetli güreşçimiz DiNARLI 
MEHMED ana yurduna döndü . 
Bir kaç ay sonra tekrar Amerikaya giderken güreşçi büyük MUSTAFA'yı da 
beraberinde götürmek istiyor . 

iş Bankası Kumbara ikramiyeleriıii 10,000 liradan 
[ 20,000 lira ya çıkararak bir misli arttırdı ! 

1 Nisan ve 1 Birinciteşrinde verilen beşer bin lirahk ikramiyelerden maada: 

Şubat, Haziran, Temmuz, Eylôl ve lBirin~ik3nun 
aylarının ilk günlerinde kumbara sahipleri arasında çekilecek kur'alarla 

''Her biri ikişer bin liralık,, 
Fevkalade ikranıiyeler verilecektir. 

(Bu ikramiyeli kur'alara iştirak için de kumbara sahiplerlnlo asgart 25 Hra biriktirmiş olmaları'JAzımdır) , ............................ _. ... ________________________________ ~ 


