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Romada halkın alkışları arasında 
bala asker sevkolunuyor 

Musolini oğullarını 1 Afustosda Afrikaga gönderiqor 
Dt~Dy~D H~lb<®~ü~t~liil~ lÜIÇlÜJlfilCÇ:ÜI 
lb ü ır fil ©t~ v~ rrcdl ü 

lngiliz amele partisi 
işe karışıyor! 

MusO'llni Habeş işinin Uluslar Kurumunda 
görilşiU m esi o e razı r--"--...----:o:-=-~ 

olmıyoı· 

Anvterdamla Milano arasında iıliyen bir Felemenk uçağının ye
te Jii§erek parçalandığını, 14 yolcunun öldüğünü haber. vermİ§tik. 
"U§an Otel,, adını ttı§ıyan modern konlorlü bu uçak lıvıçre - ltalya 
hududunda Senbernar geçidi yakın farında yere clü§mÜ§tÜr. Re.mimi: 
14 kiıinin canına malolan kazadafı ıonra uçağın halini göıteriyor. 

eeyoğlu sokaklarında 

üç perdelik bir aşk komedisi 
Tanımadığı Yahudi damadını tokatlayan 

mutaassıp kaynana ..• 
(Yazısı 4 Onca sayfada) 

Yeni bulunan 
mozayikler 

Sultanahmette on metre uzun· 
luğunda ve bet metre geni§liğinde 

Bu sabahki posta ile gelen in- mozayıklar bulunmu,tur. Resmimiz 
giliz gazeteleri eski Yunan Kralı mozayıkları ve Şarbay Muhiddin 

orçla İna ebio'nun Üatündai'ın bunlara dair tafsilat 
Londrada iki defa uzun konuıma- almasını gösteriyor. Oçüncil say. 
tarda bulunduklannr yazamkta- famızda b"una dair bir yazı var· 
dırlar. ilk konuıma Mayfair ole- dır. 
tinde yapılmı§, tam altı saat sür- ----------
müştür· Resmimiz Şarbayı göste· Italya BuJgarltsandan 
riyor. gıda aJadı 

Belgrad, 24 <özel) - - İtalyan hü 
kOmeti Bu1garistanda stok olarak hu. 
lunan hütün zahireleri satın almıştır. 
Bunların 13000 tonu buğdaydır. 7 ... -ıhi
reler doğrudan doğruya ltnlyan So 
malisine gönderilecektir· 
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Habeşistanı diğeı1) 
arasında haıa asker devletlerle paylaşamayı 

Sevkoıunuyor "Harp muhakkak değildir, uluslar kuru
mundan çıkmayacağız!,, diye Ha.ve edJyor 

ı nç.-11tere ve .Japon
yanın ıt:alya ile 
arası iyice açık 
Roma, 4 - ltaJyan gazeteleri İngil-

tere ve Japonyaya karşı §iddetli yazı 
lar yazmakta devam etmektedirler. 
Gazeteler bilhas.~ fngi1izleri Arap • 
larla Afrikadaki diğer Mü~lliman mil
letleri İta]ya ale}·hine ktşkırtmaldn 

itham etmektedir· 
Ayni zamanda bugün lngtll:zlerln 

nüfuzu altında bulunan K.'.düıte, es
ki Osmanlr imparatorluğunun aslen 
Arap olan zabitlerinden bir Çl>ilunun 
Habeş ordusunda vazife almak için 
Habe~ hükumetine müracaat etmiş 
olduklarım da bildirmektedirler. 

.Japon " Siyah 
eJder,. ı kışkırt:lyorl 

Londra, 24 - Vaktile Japonları Rus 
lara karoı kı§kırtmış olan "Siyah Ej
der,, ce~lyeti şimdi de İtalya aley -
hinde Jlddetli propagandalara giriş -
mlştir. Di~er taraftan Japonyanın Ha 
beşistana yardım maksadile Cibutiye 
külllı_etli ml';tar<lıı cephane iÖnderdi
ği ?.:ıl~! verilmektedir. 
Ha:'.>e.şıst:andakl 
.Japonlar habe• 
kızlarile evlene

cekler 
Jurnal dö Deha gazetesi Japonların 

Habc;~an işile bo derece yakından 
allli·:lar olmasının sebebini şu ~ekilde 
yazmaktadır· 

Habeş hUkdmeti Japonlara mem -
1eketlednde 300000 hektarlık pamuk 
tarla~r ''ermiştir. Bunun için binlerce 
Japon Habeşistana hicret ederek bu -
rada, ~bpulfa baılamıtlardır. 
Yalnız Habeşler bunun için Japon -

larm•tflmtlyım olmalannı. ve Habeş 
kız1adl~ vlenıaelerinf prt koşmuş -
tu. Habtşistana hicret eden Japonlar 
bu şartları l<Rbul etmi§lerdir. 
.Japonlar ıstlhf'af' 

ediyor 
1'okJ'o, 25 - Ordu mahafili Japonya 

nın Habeşistana silAh gönderdiğini ne 
teyit ne de tckıip ediyorlar. 

SalAhiyettar Japon mahafill Ja -
ponyanın bu noktayı tenvir etmek ihti 
yacını duymadığını söylcmelctedlrler. 

ltalyanlar 
Bizden gemi 

a!mak istediler 

........ , ............................................... . 
Askeri sevkıyat: 
devam ediyor 
Roına, 25 - Halkın alkıtla. 

rı arasında asker sevkiyatına 

devam olunmaktadır • 
Montelio'da İtalya veliahti 31 
inci alaym 2 inci taburunu göz
den geçirmiştir. 

Musolininin oğul
ları ağust:ost:a 

gidiyer 
Roma, 25 - Doğu Afrikası -

na gitmek için gönüllü kayde -
dilmit olan Baıbakanrn oğlu 
Vittoria Muıolini ihtiyat pilot • 

1 mülazim vekili tayin edilmittir. 
1 Kardeıi 17 ya§ındak Bruno da 

pilot onbafısı tayin edil mit tir. 
Her ikisi de Ağuıtoıun birin -
den itibaren Doğu Afrikurna ıi 
decek olan yeni dokuzuncu 
bombardıman ırubuna maledi
leceklerdir. 

························································· 
arasında dofrudan doğruya konuşma
lar yapılmıuınnı ve hakem heyetinin 
çalrşmalarınrn uıatılmlllrnı istemekte 
dfr. 
ıt:alyanın üçüncü 
notası ve Habe•
ıerin düşüncesi 

Londra, 25- "Taymls,,ln Adisababa 
aytarma göre, hakem heyetinin çalış
malarını tehir ettiğine dair Habeı dış 
işleri bakanlıfına dün İtalya tarafın -
dan bir nota verilmiştir. Bu meseleye 
dair ltalyanın üçüncü notasını teskil 
eden bu "'esika, ltalyanın nokt.ai nı\ -
zarını anlatmaktadır. 

'"Taymls,,ln muhabirine göre Habeii 
hükumeti başka arazi ile değiştirmek 
ve yahut ekonomik yardım mukabilln 
de arazi fedakarlıkları yapmrya ha -
zrrdır. Hatt:\ Adisa.babanın güney_in
de (cenubunda) yeni bir şimendtrer 

hattı yapılmasını incelemeke (tetkik 
etmeğe )hazırdır, fakat herhangi bir 
bitaraf veya süel (askeri) mıntakanın 
kurulmasını kabul etmemektedir. 
Habeşistan ttalyaya siyaul ege -

menllk <siyast hAkimiyet) vermemek 
şartile ekonomik Iedaklrlıklar kabu
lüne de hazırdır. 

İtalyanlar Habe~İSta'1a asker Ye habeş propaganda
malzcme yollamak üzere bazı yerlere Si teşkilatlanıyor 
vapur tcdaril\i için müracaat etmek- Londra. 25 - Worl Ress News a
tedir· Do. ıneyanda vapurculuk şirke1i jansına g<ire, Habeş imparatoru ya -
nin Loid Triyestino kumpan:rnsrndan verlerlnden miralay Moraitisi Adisa -
yeni aldığı Aksu ,.e Güneysu npur . babadaki İngiliz gazetecileri ile hü -
)arını satın almağa teşebbüs etmlt • kumet arasında irtibatı temine memur 
lerdir. Bu hususta vapurcuhık şirketi etmiştir· 

direktör vekili Day Rıza şunları söy. 1 n g il İz d 1 Ş 
lemiştir.: 

- Lolt Trlycstino kumpanyası direk bakanına göre 
töril enelce sosyetemize sattığı iki Amerika ile lngllt:e: 
gemiyi beşer bin ln~iliz ~~~a~ı k!r .ve - re su 1 h yo 1 unda 
rerek satın almak ıstedıgını bildırdi. _ 
Bunu kabul etmedik. Çünkü bu gemi - el blrll{ll etml• 
ler sosyetemizin kabotaj sahasında Londra, 25 - Avam Kamarasında 
yapac3ğ1 seferlere esas olan tonaj Habeş meselesinde İngilterenln Ame. 
miktAn tesblt olunurken hesaba katıJ- rika ile elbfrliği edip etmiyeceğini so
mı~ tr. Bu itibarla satılması fmkdnsız ran bir aaylava cevap vererek. dışiş
dtr. Yeni gemi tedariki için bize tek. lerl bakanı Sir Samuel Hoare demiş
lirte bulunan müesseselerle muhabe • tir ki: 
bereye giriştik· Bfr netice elde edilmff "Amerika dışişleri bakanı son za • 
değildir. manlarda Kelloı misakını imzabyanlar 

•t:alye!, habe.e işinin üzerine düşen ödevleri (vazifeleri) ha 
devlet:ler arasında trrlatmıştır. Bu dlyevden (beyanat. 

nallini ist:lyor t'n) memnun oldutumuzu vaktlle A

Londra, 25 - Fransa elçisi dün İn
giliz dış bakanlığına giderek, Fransa 
ile İtalya arasında yapılan konuşma
larda Roma hükftmetl tarafından ya 
pı1an teklJfl ri Sfr Samuel Hoaree bil 
dirmlştJr. 

''Deyli Telgraf" ıazetesine göre, 
itaba UJaslar KurlllDonun yakında 
,.pa~fr fedallde toplantıda Habeş 
meselesinin görüşUJmesini istiyor· 

Ayni gazeteye göre, İtalya önUntüz
aeld dört hafta zarfmda hUkGmetler 

merika elçisine söyledik. Barı§! koru
mak için Amerika ile elblrliğl yapma 
ya tngilterenin daima hazır olduğun _ 
dan emin olabllfrsfniz,, 

lngllt:ere, sllAh 
yollıyacak 

Londra, 25- Haftalık toplantısında 
İngiliz kabinesi ltalyan - Habeş ih -
tilUında yapılan konuşmalara dair 
Roma ve Parls elçilerinden gelen ra
porları tetkik etmiştir. Bu münasebet 
le Habeşlstana silAh göndermek me -

. elesi de ayrıca lnrelenmlştirr (tetkik 
edilml§tlr) . 

Roma ile Adisababa arasındaki ger
ginliğin önü alrnmaz3a İngiltere Ha . 
beşistana silah gönderilmesini yasak 
etmfyecektir. 
ıngiliz işçi fırkası 
Habeş işine kat:'T 
müdahale istiyor 
Londra, 25 - Uluıal itçi fır -

ka11 tarafından kabul edilen bir 
takrir ltalyan hükllmetinin ltal -
yan ulusu için müphem ıerefler 
dolu bir ıergüzeft hazırladığını, 
çıkacak bir harbin bütün Afrika • 
da karı§ıklıklara sebebiyet vere • 
ceğini ve Avrupa barışını koru -
yan uluslar kurumu ile Kelloi 
paktını tehlikeye dütüreceğini 
ileri sürerek lnıiliz hükUmetinin 
uluslar kurumunu toplantıya da • 
vet etmesini iıtemektedir. 

Takrir ayni zamanda ltalyaya 
ekonomik yardım yapılmamaaı • 
nı teklif ederek ancak bu tekilde 
harbin önünü alınak kabil olaca
ğını bildirmektedir. 

Lold Corç: "BClt:ün 
Avrupa Habe•larıe 

beraber,, diyor 
Londra, - Loid Corç lniiliZ aaze -

teJerinden birine yazmıt oldufu bir 
makalede. evvelce Avrupanın ciddi bir 
harp tehlikesinde oldufunu, fakat l -
talyanın Afrikaya asker 1evketmek su 
retile A''rupada. bulunan bu tehlikeyi 
Afrikaya intikal ettirdiğini bu itibar -
la A nupa sulhüne hizmet ettiğJni söy 
lemlştir. (Loid Corc) en 15onra bütün 
Avrupanrn Habeşmirle beraber nJdu
ğunu ilhe etmiştir. 

Fransa, "iki cami 
ortasında., kaldı 
Roma, 25 - Diplomatik mahaCilde 

söylendiğine göre, İtalya hükumetile 
yeniden temas etmek üzere İngiliz el
çi~i Londradan talimat beklemektedir. 

lngllterenin "Uluslar Kuruma oto • 
ritesl tehlikeye düşecektir ve Lokarno 
ya bir ölüm darbesi indirilecektir,, di
ye Fransayı tazyik ettiği söyleuiyor. 

ltalra mahatnl. İtalyanın Lokarno 
ile bilvasıta allkadar olduf unu söyli
yerek, Fransanın ltalyayı ınr, yoksa 
Jngllter,yi mi tercih ettiftni katt su • 
rette bildirmek mecburiyetfndt ol 
duğunu ilave etmektedir.ter. 
Uluslar Kurumu
nun topıant:ısına 

hazırlık 
Beri in 25 ( Ozel) - Par•i • 

te bulunan gene uluslar kurumu 
genel sekreteri Avenol bugün c~ 
nevreye dönerek, uluılar kurumu 
konseyinin fevkalade toplantı ıü
nünü kararlattırmak için batkan 
M. Litvinofla görüıecektir. 
Mühlet: bugün bltt 

Paris, 25 - İtalyan - Habeş lhti. 
)atını incelemek için teşkil edilen 
hakem heyetine verilen mühlet bugün 

İtalya Ba§bakam Musolini'nin memektedir. 
inıilizce "Deyli Ekapres,, gazete· "Bir Habet tecavüzüno kar 
ıi aytarına (muhabirine) verdi~i hazır bulunmamız icap ediyor,, d 
diyevin (beyanatın) ana hatları yor. 
§Unlardır: Muaolini, İngiltere, Fransa, v 

Musolini, Avrupada bir buhra- İtalyanın beraberce Habeıistan Ü 

nın yahut Avrupa devletleri tara· zerinde bir himaye kurmasını 
fından bir müdahalenin Afrikaya mümkün olup olmadığı sorgusu 
ait planları üzerinde tesir yapmı· na: 
yacaiına kanidir. "- lmkanıız ! demittir. 

"Musoloninin girİ§tiği it hem - Neden? 
ıenitleme, hem ıüe) hazırlanma i· - lmkanaız ve gayri amelidir., 
tidir. 

"Musolini Habe~ anlaşmazlı~c
nm barı§ yolu ile kotarılmasından 
umudunu kesmemiıtir. 

''Muhakkak harp olacak,, de-

Habeş işine 
lngiltereyi 
karıştırmak 

Muaolini, "timdilik İtalyayı u 
luslar kurumundan çıkarmak iste 
mediğini, orada üye olmanın da 
ha iyi olduğunu,, söylemiı~ir. 

Son Dakika: 

Kadıköyünde 
tramvay kazası 

istemiyenler Bugün saat bir buçuktan ıon· 
ra, Kadıköyünde bir tramvay ka-

Londra, (Özel) - lnıiliz Ka. zası olmu§tur. Tramvay arabala
moyunun (efklrı umumiyeıinin) rından biri bir yük arabasını çiğ. 
büyük bir kıımını teıki\ eden in· nemitse de insanca bir zayiat ol· 
firatçıların en ileri ıelenlerinden mamıttır. 
"Sunday,, ve "Daily,, ekspreı ıa-1------------,.;....--

zetelerinin ıahibi Lord Beyver.. Zavallı usta 
bruk, inailizce Deyli Telgraf ga· 

Dün akıam Eyüpte feci bir ka.
zeteıinin ileri ıürdüiil bir fikre 

za oJmuf, bir ustanın ıol bacaiı 
çok tiddetli bir dille hücum ediyor parçalanmııtır: 
ve onun düıünceainin adetl mey- Eyüpte Bahriyede Gıslavet 
dana ıelemiyecefini tehdit yollu liatik fabrikaımda uıta Kirkor 

anlatıyor. dün ,µqam bir makineyi gözden 
Deyli Telgraf, ltalyan • Habeı geçiriTken iki ton ağırlıiıridaki 

ihtil&f ını Cenewede halletmeli ia-
majiine ÔÜfmÜJ, Kirkorun aol a-

temediii takdirde uluılar kurumu· yalına isabet ederek parça parça 
nun diier azaları tarafından ken· 

etmiıtir. Kirkor kanlar içinde 
diıi aleyhine bir tedbir ahnmaıını ha.atahaneye kaldrrılmı§tır, Baca-
ileri ıürüyordu. ğına ameliyat yapdmııtır. 

Ve bu itte lnıiliz hükGmetinin --------------
önayak olmaıı isteniyordu. 

Lord Beyverbruk diyor ki: 
"Y anılmıyahm ! 
"Britanya halkı böyle bir ıeye 

yanaımıyacak. 
"Döminyonlar buna ittirak et· 

miyecek. 
"Müstemlekeler buna müzahe· 

ret etmiyecek. 
"Uluslar kurumu lehine bir 

harp ıiyaaası edinirse hükumet 
düıecektir. 

"Muhafazakar parti, bir defa 
daha bozulacak ... ihtimal bu o ke.· 
dar ciddt ıurette olacak ki, ıeç
mitte ıeçimi idare eden bizler, 
Mi•ter Baldvini yükıek mevkiinde 
uzun boylu tutamıyacağız .. 

"Hüktimet, imparatorluiu teki· 
mül ettirmek için ıeçilmitti· 
"Yabancı maceralarda iırar e

decek olurlaraa imparatorluğu 
parçalıyacaklardır .,, 

Dü•mü• 
Kadıköy ortamektep talebesin-

den Cemal biıikletle Kartala ıi· 
derken düşmÜf, yaralanmıftır. 
Bir çocuk bırakıldı 

Göztepede Kayııdağı cadde • 
sinde bir bahçe duvarına dokuz 
aylık bir çocuk bırakılmııtır. Ço· 
cuk dütkünler evine gönderilmit • 
tir. 
Yumrukla 

dö~üşmO• 
Dervit Ali mahallesinde Can· 

feda ıokaiında oturan Muıtaf a 
oğlu Raziyi ~eımeden ıu alırken 
kahveci Hüseyin yumrukla döv· 
müttür. 
Otomobil çarptı 

bittiği cihetle, si yasa J mahafil de d Un !!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Şehremininde oturan köfteci 
Nurinin kardeti 11 yaımda Hüıe• 
yine 2506 numarala otomobil çarp. 
mrı, çocuk yaralanmıı, ıoför Nev .. 
zat yakalanmııtır. 

Yakalandılar 

Lavalle Uluslar Kurumu genel sekre
teri Avenol arasında yapılan konuş • 
maya büyük bir ehemmiyet '·erilmek 
tedir. 
Harp emri vakidir! 

Londra, 24 - ltalyan - Habeş an • 
Jaşamamaılığı artık bir harbin kop
masmı ol ut ( evrivakl) M.Jine retire • 
cek derecede ilerlemi§tir. tlngiltere 
hükumeti Haheşistanda bulunan te • 
baa1arını tayyare ile Mısıra t.aşımağa 
başlamıştır. 

Jtalyan parası 

Liret 
Borsada düşüyor 

Son günlerde İtalya 8İyaımsındaki 
durunısuzluk ve İtalyanın son hart -
k!t dolayısile çektifi para sıkıntısr yU 
zünden borçlarını verememesi borsa. 

da büyük \ıir tt>sir yapmııtır. Londra 
borsasında normal zamanlarda bir 
lngiliz lirası 60,12 Jiretti. Evvelki gün 
bir lnrlliz Urası 64,50 lfrete kaı! .tr 
çıkmı~ dün de 6Z2S den muamele rör
mUşttir. 
Borsamızda enelce 9,68 liret olan 

bir Türk lirası 10,38 lirete yükselmiş 
ve nihayet 10,07 den n1uamele görmüş 
tiir. 

Liretin tekrar hdtfçt! yükselmesi, 
fazla düşmenin bir akıUllmeli tel!k • 

Yeni çarı ıda ıof ör Mehmet Ali· 
nin kahvesinde Kuımpaıalı Ke
mal ile gazinocu Sabri kumar oy· 
narlarken ikinci ıube memurları 
tarafından yakalar.mıtlardır. Ku· 
mar parası olarak meydanda bu• 
kınan 11 lira müsadere edilmiıtir. 

ki edilmektedir. ==================:::::: 
Pariste bors:ı haridndekl satı§larda 

liretin yüzde on iki ekslfine muame • 
le gördilfU söyleniyor. 

Bu düşmelere ıu sebebi de ilAve e
debiliriz: İtalyada tedavili de bulunan 
k!ğıt parasının kanun! karşılığını a -
zattan karar Uzerfne liret sUratle düt 
meğe başladığı muhakkaktır. 

HABER 
ıstanbuıun en çok satnan 
haklkl aksam~giızetealdlr 

ilAnlarını HABER'e 

\lerenıer kar. ederler. 
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karışık ve güç 

nizamlar çıkarılırsa 
Devlet yasağı üç gün sürer ! 

Belediye 
Tifo vak'aları 

üzerine 

Sıkı teftişlere 
başladı 

Bugiınkü gazetemizin birinci nizamları niçin çıkarmalı da "dev. 
•ayfaaından gösterilen bir süt, Jet yasağı üç gün ıürer !,, dedirt
Y0iurt, kaymak havadisi var. Sıh- meli? ... 
hat Bakanlığı bir talimatname Hatta ıöyle diyebiliriz: Vanin, 
Yaznuı, (amma ne talimatname) ıütlerde ve yoğurtlarda azıcık 
dikkatli okuyu:! .. Kılı kırk deiil, arıza bulunsun... Fakat bu asga
kırk bin yarıyor. Şayet, bu tatbik ri arıza pek buit, ve herkeıin ko
edilebilıe, · r ikroplar ıüt ve yoğur- laylıkla aklında tutup tatHik ede
dun İçine girmek föyle dunun, ya· bileceği tarzda tespit edilsin ... 
nına bile uğrayamaz ... Ve bundan Bayılırım fU Cengiz Hanın ka
•onra, sütle yapılma maddeler, süt nunlarına ... Ancak üç tane imif ... 
Rİbi, hem de anamızın helal ıütü Zaten (se) ve (yasa) kelimelerin
gibi tertemiz olurdu .. · den dolayı (siyaıa) ve arapça (si-

Şiıelerin tekilleri mi tayin e- yuet) kelimeleri bunlardan çık
dilıniyor, dükkanların yerleri m1 mıf ... 
tespit olunmuyor, neler de neler... Bugünkü dünyanın cilt cilt, kar
Aınan yarabbi ... Keşki, bunlar ka- makarıtık ve temyizde altı ay bek. 
bil olsa, keıki bu intizam hayatı· liyen kanu~ları yerine fU üç mad
lllızın bütün ıubelerine kadar ıira· delik adaleti bile ben kendi hesa
Yet etae, 0 zaman, füpheıiz, dün- hıma tercih ederim: 
Yanın en temiz, en medeni mem· 1 - Çok kabahatli olanın kafa-
leketi burası olurdu. Şu mırdar aını kesmek. 
sokaklarımıza bal döker de yalar- 2 A k b h 1 1 - z a a at i o ana dayak 
dık... atmak. 

Fakat, dütünün: Bu kadar te· 
ferrüatın kuvvede\.1 fiile çıkması 3 - Kabahatli olmıyanı koyu-

vermek! 
kabil mi? ... Bunları kim ezberliye-
cek? Kim tutacak? ... Eğer büyük Tabii bu kadarı da karikatür! ... 

Son zamanlarda tehirde tifo 
vak'aları görülmesi üzerino Uray 
(belediye) hastalıklar çıkabilecek 
yerlerin aıkı bir kontroliımi yap • 

tınna.ktadır. Bu arada Asma.altı
nın hava.arz hanlarmda ııhhi olmı
yan tartlar içinde amelesini çaht • 

tıran ve ay,ni zamanda burada çok 
dar olan sokakların da havamı tel
vis eden dört çuval deposu ve 
ima.lathanesi, Eıninönü kayma ~ 

kamlığınm bir emriyle beter gün 
fcapatılmıılar ve para cezasına 
çarptırılmıt lardır. 

Bu depolann hava tertibatı ol -
madığı gibi çuvalları aokaklarda 
silkeledikleri yapılan tikayetler • 
den ve kontroldaiı anlqılmıftır. 

Şimdi ıehrin her yanmda ıağlık 
bakımından ııkı bir kontrol var • 
dır'. Bilhaaaa ıehrin yiyecek mer -
kezı olan Y.emiı, Balıkpazan ve 

Aımaaltı kendi bölgesinde '(mm. 
takaıında) bulunduğu için Emin
önµ kaymakamlığı bu kontrolu 11· 

kı tutmaktadır. 

bir sadakatle Şarbaylığın (Bele- Lakin, her halde bir ıüt ve yoğurt 
diyenin) hepıini yaptırdığını ve için muğlak bir mecelle yazmak 
hunlara riayet etmiyenlerin süt, da, belki nazariye olarak çok mü-
Yoğurt ve kaymak ıatamadıklannı kemmel, fakat hiç pratik değil... -o-

bir an taıavvur etsek, yirmi dört Pratik olmayınca ise, istediğin Reledlye, gaz 
saat içinde, bütün çocuklarımız ve kadar yüksek nazariye aarfel.. maskesi alacak 
ita.atalarımız gıdasız kalırdı. Sokma akıl dört adım giderınİf... Zehirli gazlardan halkı koru -
Açık bı'r hakı'kattı'r • Kimıenin kafasına girmiyecek v• · .... mak için gereken tedbir almak Ü· 
Bu nizamın tatbikine imkan devlet yaıağı, ıöylediğim gibi, üç zere vilayette bir komisyon kurul-

Yokı Hayatı bilen herkes bunu an- gün ıürecek... muftur.Bu komisyonda uraym (be 
\«ll'. Öyleyse, bu tatbik edilemez ~-~-~·-~~---(-~V~A~-1118) , i•Jediyenin) Ankaradaıı yeni selen 

Sultan Ahmette 
hnlunan mozayikler 
k 1nıiliz profeaörü Bakıter'in bir 

aç haftadan beri yapmakta oldu
iu Yeraltı arathrmaları çok ö-
!ıenıı· 1 . • ı ıonuç ar vermıttır. 

Şimdiye kadar ortaya çıkardı · 
it birçok izerler( eserler) arasında 
011 nıetreye yakın kıymetli bir mu
z~Yiki dün bir çok davetlilere 
l'oatennittir. 
d Dün bu izleri görmek için gelen 
ll~etJiler araaında lıtanbul tar 

ve ilbayı Muhiddin Üstüdağ, Fu-

at Köprülü, müzeler direktörü A-

ziz, mektupçu Osman, T opkapı 
' sarayı direktörü Etem vardı. 

Profeaör Bakster kazı (hafri -
yat) ve çıkan izerler (eserler) hak. 

kında orada bulunanlara izahat 
vermittir. Çıkarılan mozayıkler -

den bir kaçı dördüncü · yüz yıla 
aiddir. 

Lozan'ın 12 nci yıldönümü 
üniversitede kutlulandı 

Lazan andlqmaaının 12 nci 
)ı}dönümii dün öileden sonra üni
\te • 

fa diye ölüme el uzatırken, deha. 
sının ıemtekleriyle doğru yolu 
göıteren ve bizi bugüne ulattıran 

uzmanı _{müteha11111) Necmeddin 
de bulunmaktadır. 

Bu komisyonun lstanbulun ko
runması için mıntakalara takıimi, 
halkın bu huıuıta irıadı gibi ted -
birler alacaktır. Sailık Bakanlı • 
ğınca hazırlanan bir talimatname 
gelince imdad heyetleri kurulması 
ve bu i,lerde çahfacakların yetiıti 
rilmesi de temin edilecektir. 

Uray (belediye)tarafından 935 
bütçesine maıke alınmak üzere 
tahsisat konmutlur. Bu maskeler 
bütün itfaiye zabit ve efradına, 
sağlık memurlarına verilecektir. 

Ankara.dan gelen müteha1111, 
mahzenleri dolatmaktadır. Bu do
laıma bir ay sürecek, ıonunda 
mahzen ve ıahrıııçların ite yarayıp 
yaramıyacağı hakkmde kesin 
(kat'i) bit' rapor verilecektir. 

Pendlkte feci bir 
kaza 

ıut•ıte konferanı salonunda kut-
•nmıttır. Atatürk'ü ıözlerimin batında min

net ve saygı ile anıyorum.,, 

Rektör bundan ıonra andlat . 
ma eanasında çıkan .zorlukları, 
münakataları, mücadeleleri anlat-

Pendikte oturan Mahmudun kı
zı bir buçuk yatında Perihana Ar
na vut Halil in arabası çarpmıf, te . 
kerlekler altında kalan kız ölmüt
tür. Arabacı tevkif olunmu,tur. 

Çok garip bir 
düşünce 

3 

Fi orya 
Her gün yeni 

ilAveıerıe 

Para vermemek Jçlo . Günden güne 
evlerinin numarala- d . 
rını sökenler varmış mo ernleşıyor 

Bir yandan 20 T eırinievvelde 
yapılacak genel nüfus sayunında 
esaa olmak üzere ıehirde binaların 

numaralanması ve sokakların lev • 
halanmaıı yapılırken öbür yandan 
da bazı kendini bilmez kimselerin 
ıokak levhalarını bozdukları ve 

Floryada her gün yeni bir §ey 
ya~ılarak ~~raıı modern bir plaj 
halıne getırılemktedir. Ur ay (be.ı. 
lediye) Sular direktörü Zıya mün
hasıran Floryanın bayındırlığı 
it iyJe uğratmaktadır . 

Floryada bir ıimendifer durak 
yeri olmadığını göz önüne alan U
ray( belediye) bir durak yeri ya • 
pıl~~ıını Şark timendiferleri iı • 
ledıcı kumpanyasına bildirmiıtir. 

evlerinde evvelce konulmuı numa
ra var diye ve yeniden numara 
parası alınmaması .( ! ) için kapı _ 
larına konulan numaraları söktük-

leri naazn dikkati celbetmi§tir . 
Bu durum karııımda bu gibilerle 
keıin bir §ekilde mücadele etmek 
lüzumu haııl olmuıtur. Çünkü 
böyle giderıe genel nüfus sayımı 
iti sağlam temellere dayanamıya • 
caktır. 

Statiıtik Genel direktörlüiü nü
fua ıaymıı kanunu mucibince bu 
gibilerden para cezası almacaiını 
ilbaylığa bildirmiftir. 

o 

Tramvay sosyetesi 
yola geliyor 

Tramvay ıosyeteıi Fatm, Top -
. kapı ve Yed \kule yollarını yapma
dığı için buralardaki bozuk yolla .. 
nn belediyece yapılması kararlaı
mıt, T opkapı yolunda yapıya b* 
lanmııtı. 

Tramvay sosyetesi yeniden ura
ya _(belediyeye) baı vurmut, bo
zuk yollan yaptıracağmı bildir • 
mittir. · 

--o-

Otomobil Dğrenfrken 
tik kaza 

Kızıltoprakta oturan Mühendiı 
Hulusinin kızı 18 yatında Melek 
Bağdad caddesinde otomobil ida _ 
resini öğrenirken yoldan geçen 9 
yatında Melahata çarpmıt kızın 
kulağından fazla kan geİmiıtir • 
Melek hakkında tahikata baılan
mıt, Melahat hastahaneye kaldı • 
nlmıttır. 

Bu sabahki gaztelerden biri ya _ 
ralı kızın haatahanede öldüğünü 
yazmıtsa da bu haber doğru değil
dir. Melabatin sıhhati iyidir ve dü
zelmektedir . 

--o-

Taksimetreler 
muayene ediliyor 
Uray _(belediye) otomobillerin 

muayenesinden ıonra taksimetre _ 
leı-in muayenesine ba,lamıttır. 

Dün Eminönü ve Sirkeci dura -
ğındaki otomobillerin taksimetre
leri muayene edilmittir. 

Şark demiryolları ıoıyeteıi bu
nun üzerine derhal iptidai bir du
rak yeri yapmağa başlanııttır. Son
ra b~a!a. diğer banliyo istasyon -
lan bıçımınde bir istaıyon yapıla· 
caktır. 

.. Flo~ada bir sıhhi imdat teıki • 
~tı ~cude getirilmittir. Belediye
~ın hır srhht imdad otomobili da
ıına Floryada bulunacaktır. Jki 
aandal da daima Hili.liahmer bay
rağı tatıdıklan halde denizde do
l&fDl&ktadırlar. Plajlarda da bir 
sağlık merkezi kurulmuftur. 

Floryada timdiye kadar temiz _ 
lik tetkilitr yoktu. Ki.fi miktarda 
temizlik amelesiyle bir arozözden 
mürekkep bir temizlik teıkilatı 
vücude getirilmiıtir. 

T opkapı - KüçükçelaDece aıfalt 
yoluna Floryayı bağlayacak olan 
asfalt yolun tOP.rak düzelmesi bit
miıtir. Yolun plailMin ar~y~ 
tesadüf eden kımu aaf.altla•rvlor 1~ 
tadır. 

tJ 

Eyftp otobflslerlnln 
durak yeri gene 

değişti 
Eminönü kaymakamlığı üçüncü 

defa olarak Eyüp otobüslerinin du 
rak yerini değiıtirmittir. Evvelce 
y emiı.te olan durak yeri, ~nra Ke
_.eıtecıler yangın yeri batla.ngıcı • 
na getirilmitti. Şimdi de otobü. 
ler yeni halin önüne almmqtır. Bu 
durumda halkın otobüsleri bul • 
ma.k ~~in yürüyeceği Y.OI gittikçe 
ınak ııçn yürüyeceği yol gittikçe 
uzamııtır. Halk bu halden tik.Ayet 
etmektedir. · 

--0-

Dskftdarda sahipsiz 
harap blna1ar 

Osküdarda bazı binaların çoli 
harap olduğu görülmiif, bunların 
yıkılmaaı için sahiplerine tebli • 
ğatta hulunulmaıı kararlaşmıştır • 
Fakat binaların sahipleri buluna. 
mamaktadır. Sekiz gün icinde 
buralara kimıe sahip çık~azsa 
uray (belediye) bunları yıktıra • 
caktır. 

Toplantıya birçok profeıröler, 
~)ebeler gelmitti. Saat tam on 
. '!le aakeri bandonun çaldığı iı
~klaJ marıiyle tören (merasim) 
a.ılanıııtır. 

1 
Üniversite rektörü Cemil top.. 

llntıyı açmıı ve demiıtir ki: 

mııtır. 

Rektörden sonra hukuk fakül
tesi iktiıat ordinaryüsü profesör 
Şükrü bir konferanı vermiş, kapi
tüliayonları anlatmıttır . 

,. • 

''- Sayın dinleyiciler! Bugün 
12 nci yıldönümünü kutluladığı· 
. ınıı Lozan andlaımasının önemi 
~ehemmiyeti) ulusal alanda (mil
lı •abada) elde edilmit olanı ant
ulusaJ alana (beynelmilel ıahaya) 
Reçirnıeıi ve kurtuluı savaıının a

lnacı {gayesi) olan tam egemenli-... 
~ı ve erginliii (hakimiyet Ye iı-
tiklUi) -.ıere kabul ettirme
•İdir. Mütarekenin acı günlerin· 
de herkes fqalamıf bir halde ve 
llmutauzluk (ümitaizlik). içinde ti-

Bunu bu sene mezunlarından 
Muz•ffer, Halil Rıfat, Bülendin 
söylevleri takip etmitlir. Tören-, 
den (meraıimden) ıonra Batba
kana ve Kamutaf batbakanına 
birer telyazısı yazılmıf, ve ıeçilen 
heyet otomobillerl~ Taksime gide
rek abideye çelenk koymuılardır. 

Lozan andla,ma11 münasebeti
le lstanbuldaki halkevlerinde bi
rer müsamere veril mit tir. . 

ŞEHRiN. - DERDLERİ · 

Vapurl~rın çikardıği gÜ~iÜtii 
Bir okuyucumuz gelerek fOyle anlatt: oturanlar bi1ir cidd 
.. - tstanbulun Çeşmemeydam, Küçükpazar gibi B . ' en dayandamıyacak derecededi .. 

· u ışle ~ 
0 

Haliç civarı ve halice bakan yerlerinde oturan halkın ugraşanlar bunu gözönüne al 1 . . 
büyük bir derdi var. Bu derdi gece sabaha karşı köp- pburların sabaha karşı bütün halkı uyurk ma 

1 
.".'da • 

"J · ı k ti · d b'" .. k :>c::anırcao;;ına c k en zıncır ea ru crın açı ıp apanma saa erın e uyu vapurların ~ · · ıya cıyak feryat et 1 • . .. .. 
H 1• · · k k tıkl "th' ·· ··ı . g~rr.telı'd· E me erının onune a ıce gırıp çı ar en yap arı mu ış guru tiıdür. 2 · ır. sasen sabahleyin Halice . . 

Tasanur edin. Uykunuzun en tatlr bir anındasınız. ten çıkan vapurlar gayet yav . d'kk gıren, ve Halıç-
Birdenhfre kulaklarınızı patlatacak derecede keskin ler· Bu saatte Hali t aş n 1 atte ha.reket eder 
bir bir düdük sesile yerinizden fırlıyorsunuz. Artık bu oJmadıihndan düdü~ e ~apur •. ~ayık sef erlerı falan da 
uykud:ın hayır kalır mı }{) ça mak ıçın sebep yoktur. 

BüyUk vapurlann yaptıkları, bu gürültü, buralarda melid=:ası bu §ehir halkının istirahatine hürmet edil-

.. 



' 
Beyoğlu sokaklarında 
•• 
Uç perdelik aşk 

komedisi! 
Tanımadığı Yahudi damadını tokatlayan 

mutaassıp kaynana ... 
Fransıaca Jou,·nal d'Orient ar

kaclafımnın bu sabahki sayısında 
"ü~ tabloluk bir film,, ba1lığıyla 
fU yazıyı okuduk: 

Birinci perde .. Beyoğlu, akta • 
mın saat sekizi .. 

Ti.ine} tramvaylarının en aon 
durak yerinde, belediye dairesi • 
nin yanı ba.§ındaki merdiven • 
lerde toplanmıt bir kalabalık ... 
Kırk beş, elli yaşlarında, siyahlar 
giyinmiş ve saçı batı dağnık bir 
kadın, kendisini seyreden halk Ö· 

nünde bağırıp çağrıyor. Bu kala· 
F'abk acaba neden toplandı? lıte 
ıebebi: 
! Yqlı kadın,, biraz evvel, yirmi 
yqlarında. bir sarışın güzeli olan 
IUzı Ödeksi'yi Rober adlı 27 ya· 
f mda kadar yakı§ıklı bir gencin 
kolunda görmü§lii. Hemen iki i· 
ıığm iizerlerine atıldı ve her ikisi
ni dtı tokatladı. 

Delikanlı, bir kadına karıı ba§
lia türlü muamele edemiyeceği 
için dayağa razı olmaktan batka 
çare göremedi. Fakat genç kız, 
fena halde utandığı için ilk taksi· 
ye kendiıini atarak kaçtı. 

ikinci perde: 
Bu sırada iki motosikletli polis 

oradan geçmktedir. Halkın niçin 
toplandığını soruşturuyorlar. F e· 
na halde hiddetl~nmİ§ olan ka .. 
dm, otomobilin numaraaını aklın
da tutmuştur. Bu numarayı polis. 
lere~yleyetk l:ı~mı kendisine ge· 

En iyi 
şarap 

kırmızı 
• • •• •• uzumu 

Ankara civarında 
çıkıyormuş 

Ankara, 25 (Telefonla) - An· 
kara civarında Kalecikte yetittiri· 
len üzümlerin evsah hakkında zi
raat enıtitüıü profeıörleri tarafın. 

'elan yapilmakta olan tetkikat bit
mit ve neticede bu üzümlerden en 
iyi kırmızı tarap yapılabileceği 
anlatıfmı§tır. 

Bunun üzerine ziraat bakan
lıiı Tekirdağ !arap fahTikasının 
memleketin ilerideki şarap ihtiya
cını temin edemiyeceğini nazarı 

"dikkate alarak Kalecikte büyük 
bir tarap fabrikasının kurulması 
için tetkikata ba,Iamı,tır. 

Anadolu ajansı az 
daha yanıyordu 

tirmelerini polislerden rica edi -
yor. Ve takibe koyulan polisler, 
otomobile Tepeba§ında Fresko pa 
sajının önünde ytişiyorlar. Lakin 
genç kız otomobilin içinde yoktur 
pasaja girmiş ve meçhul, istlka • 
mette kaybolmuıtur. 

Gülüten çocuklar ve muzip tav
siyeler arasında kadıncağız bu se
fer de delikanlının Tepeba 
şında bir handa bulunan odasına 
ko§uyor ... 

Orada kapıcıya, kızını dışarı çı
karması için israr ediyor. Bu i§ten 
evvela bir şey anlamıyan kapıcı, 
meseleyi kavrayınca kadına, a • 
partıamnda kimıe olmadığını an· 
latmağa çalı§ıyor. Zaten i§te, Ro -
her, annesiy] birlikte gelmekte -
dir. 

Delikanlı hemen izah ediyor: 
Genç kızla iki ıenedenberi sevit • 
mektedirler ve geçenlerde evlen
mi§lerdir. 
Kadın bunu öğrenince tekrar 

bağırıp çağırmağa batlıyor. Bir 
yahudiyi damatlığa kabul etme -
sinin imkanı olmadığını haykırıp 
çağrıyor. 

Fakat dıtarı atıveriyorlar,. 
Üçüncü perde: 
Galatasaray merkezinde kadın, 

meseleyi haftan ıonuna kadar an
latıyor. Komiser sonunda cevab 
veriyor: Kendisinin bu işte bir 
şey yapmasına imkan yoktur. 
Genç kız 21 ya§mda ve reşittir. 

Kültür bakanın 
nın sözleri 
Kültür Bakanı Bay Saffet Arı· 

kan dün öğleden evvel Kültür di
rektörlüğüne gelerek Kültür di -
rektörlüğünden ve genel müfetti§. 
lerden kültür itleri etrafında iza . 
hat almı,, oradan üniversiteye 
giderek üniversite rektörü Bay Ce. 
mil Bilsel ile görü,rnüttür. 

Bakan, dün kendisiyle görüşen 
bir muha.rririmize §unları söyle. 
miştir: 

"- latanbulun kültür itleri et
rafında incelemeler yapmak üzere 
dün Ankara dan lıtanbula geldim; 
öğleden ıonra Dolmabahçe sara . 
yına giderek Atatürkü ziyaret el· 
tim. 

Bugün de üniversiteye gelerek 
üniversite ihtiyaçları etrafında a
likadarlarla görüştüm· Bu ihtiyaç. 
ların karıılanması için icap eden 
bütün tedbirleri alacağız. 

Yarın tekrar Anka.raya gidiyo· 
rum. Kültür işlerinde yapılacak 

R AREC? - \kşam ro .. ta~ 

Bir ata sözünü 
yeğane bilmiyen 

zat 
ZAM AN - Bugünkü başyazısı gene 

Mösyö lllusoliniye l'e Habeş fşine dair
dir. 
Zamancı bu yazısına "söz gümüş ise 

sükut altındır.,. Atalar sözüyle başla· 
mış ı·e herkesin tatbik ettiği zaman 
faydadan başka bir şey görmediği ha
krkati ycy<inc bilmiyen .zatın ltalyan 
Başvekili ı)lösyö Musolini cenapları 
olduğunu söyledikten sonra diyor ki 

Bizce Mösyö llusolininin Habeşia • 
tanda her adımda bir müşkülatla kar 
şılaşması sırf çok söylemesi neticesi • 
dir. Japonyanın da Habeş işine girmiş 
olmasının sebebini biz ancak burada 
görüyoruz. 

JJ!usolini bundan altı ay evvel: Dün 
ya bir sarı tehlikeye maruzdur. beyaz 
ırklılar bu tehlikeye karşı şimdiden 
harekete geçmelidirler,. gibi bir söz 
sarfetmifti. Bunun Japonları kızdırdı 
ğı muhakkaktır· Ayni eşini bir zaman 
tar da ikinri Vilhclm yapmış ı·e söy. 
lcdiği sözün cezasını 9U savaşında 
Çindeki ve büyük Okyanos denizin • 
deki müstemlekelerini Japonlara bı -
rakmakla çekmişti. 

Japonlar şimdi de Rabeşistana cep 
hane gönderiyorlar. Bu arada birkaç 
da erkanıharp zabiti gönderirlerse iş 
tamam demektir. 

KURUN - Asım Us hava hücumla
rına karşı lstanbul adlı başyansında 
lstanbulun hava hücumlarına kar§ı 
müdafaasının birçok bakımdan öne -
mini işaret ettikten ve lstanbul koru -
masının bir memleket müdafaası so
nucuna vardıktan sonra diyor ki: 

Geç olmakla beraber bu ödevde ö • 
nemli nihayet bir ca11lılık başladı. Ye 
ni yapılan binalarda mahzenler ya • 
pılması düşünülürken, Bizanstan kal 
ma yeraltı saray ve mah:enlcrinin Bı· 
ğınak haline sokulması {çin araştır • 
malar yapılıuor. Yalnız çok isteriz ki 
bu iş oüçliiklere uğramasın bu yolda 
çalışacak mütclıassıslann gayretleri 
basit duygularla çarpışarak kırılma • 
sın. 

An karada 

Altı ayhk saç 
kıvrımı 

Ankara, 25 (Telefonla özel ay· 
tarımız bildiriyor) - Permanan 
ondüle yapan berberlere henüz u
rayca (belediyece) müsaade ve · 
rilmit değildir. Bu sabah ıarbay
la görÜ§tüm. Bana şunları söyle· 
di: 

Ondüle için kullanılan ilaçlar 
tahlil edilmek için Sıhhiye Bakan· 
lığına gönderilmiştir. Henüz tahlil 
raporu urayımııa (belediyemize) 
gelmemiştir. 

Sağlık Bakanlığının (Sıhhiye 

Vekaletinin) tahlil raporu geldik· 
ten sonra açılmalarına müsaade 
edebilecektir. Diğer taraftan on
düle yapmak istiyenlerin İmtihan· 
]arına devam edilmektedir. 

o·· 
18 yaş 
başka iZ 
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Hir yaralama vak'ası daha var 
Dün akşam biri Karagümrük -

te, diğeri Beyoğ1unda iki yarala • 
ma vak'a&ı olmuştur. Vak'aların 
suçlularından biri kız, diğeri bir 
gençtir: 

Kalyoncu da Y eniyol sokağında 
72 numaralı apartımanda oturan 
Sarafimin kızı 10 ya§tnda Evge • 
niya dün a.kfam ıirke almak üze
re apartımandan çıkmı§, tam a
partımanın altındaki bakkal dük • 
kanma gireceği ıırada ayni ma -
hallede oturan 18 yaşında Paraş • 
keva iımindeki kız yolunu kea
mif, tiıeyi almak istemiştir. Pa • 
ratkeva §İşeye yapışmış, çekmeye 
batlamış, diğer kız da vermemek 
üzere gayret sarfetmİ§tİr. 

Bu sırada §İ§e ellerinden kur • 
tulmuf, yere düerek kırılmrtır Bu
nun üzerine aralarında iddetli bir 
kavga çılanı§, bir aralrk on sekiz 
ya§ındaki kız- hemen evine koş -

mu§, ekmek bıçağını alarak gel • 
miş, on ya~ındaki kızı ayağından 
yaralamıştır. 

Kızın feryadına bakkal ve el • 

raftan geçenler yeli~miş, Paraıke
vanın elinden bıçağı almıılsr, 

kendisini yakalayarak gelen zabı• 
ta memuruna teslim etmitlerdir • 
Yaralı kız da tedavi altına alın • 
mıtlır. 

Diğer vak'a da Karagümrükte 
Kocadede mahallesinde olmur 
tur. Bu mahallenin bakkal zade 

sokağında 54 numaralı evinde o -
turan Kemal oğlu 16 yatında Lut• 
fi ile ayni sokakta oturan bott• 
gezer takımından Fahreddin ara· 
sında kavga çıkmıf, Fahreddiıı 
sustalı çakı ile Lutfiyi arka.amdan 
ağır surette yaralamıttrr. Yaralı 
Cerrahpafa hastahanesine kaldı • 
rılmıf, suçlu yaaklanmıttır. 

Türkiyeden kaçan
ların toprağa 

gömdükleri paralar 
Bir şirket tarafından çıkarılacak 

Haber alındığına göre, Türk~-ı 
yeden kaçanlar tarafından hıra. 

kılmıf ve yer altında saklı olan al
tın ve kıymetli e yayı çıkarmak İ· 

çin bir tirket Finans Bakanlığına 
müracaat ederek izin almıştır. 

Bu tirketin mümessili olan 
Onas oğlu Y ovan, eldeki planlara 
göre, Anadolunun muhtelif yerle-

rinde arattırmalar yapılacağını 
söylem ittir. 

llk it olarak Konyadan batla· 
nacaktır. 

Esasen bu tirket bundan evve1 
Konyada yaptığı araıtnınalar ne
ticesinde epeyce miktarda altm ve 
mücevheıat bulmuı v• kanunu 
mahsus muoibtnce yarııını almıt· 
tr. 

Kağıthane köyü Uluslar kurumu 

C 
Me~e~. d toplanacak 

ıgara yuzun en 
yanmış Fakat ltaJyaya söz 

Kiğıthanede otuz sekiz evin 
yanmasiyle neticeJenen yangın tah 
kikatı Sarıyer jandarma kuman -
danhğınca bitirilmiştir. Yangının 

Şabanın evinde çocukların devir . 
dikleri mangaldan çıktığı zan.ne . 
diliyordu. Tahkikat sonunda yan
gının bir cİiaradan çıktığı anla
fılmıştır. 

anlatacak mı ? 
Paris, 24 - Cenevreden gelen Ulus

lar Kurumu genel sekreteri Aveno1, 
hugün başbakan Lballe 45 dakika sU· 

ren bir konuşmada bulunmuıtur. 

Bu görüşme neticesinde Uluslar Ku 
rumunun pazartesi günü fevkallde 
olarak toplanm~ı karan muvafık bu· 
lunmu~tur. AT"enol yann Cenevreye 
dönecektir. 

Paris, 24 - Romadan bildirildifi· 
ne göre İtalya, Uluslar Kurumunun 
yakında fevkalade olarak toplanaca
ğ'mdan haberdar değildir. Esasen bu 
toplantıya ait davetname de anlamıt
trr. 

· Ankara, 25 (T e!efonla) - Dün 
Anadolu ajansının kurağının (bi
naıımn) çatı arasından yangın 

çıkmı,tır. Bu ıırada tiddetli bir 
rüzgar esmeşi yüzünden yangın 

büyük bir tehlike arzettiği görül
mü9ae de itfaiyenin gayretiyle mü· 
him bir zarar olmadan söndürül· 
müıtür. 

deği§meleri ve yenilikleri on gün-------------

Şabanın küçük kardeti Remzi, 
öğle üzeri Istanbuldan Kağithane· 
köyüne dönmüf, üst kata çıkmı§, 
yatağını yaparak uzanmı§tır. 

Remzi yatağına elinde yanar bir 
halde bulunan dgarası ile girmiş, 
biraz sonra uykuya dalmı~, gözü. 
nü açtığı zaman etrafının alevler 
içinde kaldığını görmü~tür. Remzi 
hunun üzerine kcndi5ini pencere· 
den atarak yanmaktan kurtulmu~
tur. Remzi ilk günlerde bunu in· 
kar etmi9se de dün akşam ihmali· 

Roma mahafiline göre Uluslar Ku • 
rumunun böyle fevkalade olarak top· 
}anmasına lüzum yoktur. Uluslar Ku· 
rumunun İtalyan - Habeş hılle uğra~ 

ması vazifesi haricindedir. 

Yangın, eletrik tellerinin kon
, t~k yapmasından çıktıiı zannediJ. 
mektedir. 

-o-

Muhbirlere ikramiye 
Ankara, 25 (Telefonla) - Buğ. 

day koruma vergileriyle tayyare 
resmi mek~plarınt haber veren
lere ikramiye •erilmesine karar 
•eritmiştir. Finan! Bakanlığı ik 
ramiye miktarını yakında tespit e
Clecektir. 

sonra tekrar lstanbula geldiğim 

vakit uzun olarak anlatacağım. 
Şimdilik yapılmış henüz yeni bir 
şey yoktur.,, 

lrlandahlar lnglllz 
bayrağını yırttılar 

Londra, 24 -- Bugün Belfast· 
ta gene kanlı kavgalar olmuf· 
tur. lrlandalı gençler limanda bu. 

lunan bir geminin Jngiliz bayrağı· 
nı yırtarak yerine lrlanda bayrağı 
asmak iatemiılerdir. 

Protestanlarla Katolikler ara
sındaki geçimsizlikler devam etti
ğinden İtalya tebaası lrlandadan 
ayrılmağa karar v~rmiıtir. 

Esrarıengiz 
iskelet 

Nişantaşmda Selçuk apartıma· ni itiraf tmiştir. Remzi adliyeye 
nında tamir esnasında bulunan ke- verilmiştir· 
mikler hakkında dün morg rapo· -------------
runu vermİ§tir. Raporda bu ke· 
mikler muhtelif kimselere ait ol· 
duldarı ve tetkik için toplanmı§ ve 
temizlenmiş olduğu ve bir cinayet. 
le alakası bulunmadığı bildiril· 
mektedir. 

Morgun bu rapol u üzerine tah. 
kikattan vazgeçilmittir. Yalnız O· 

rada bulunan kanlı kazak ve pan· 
ta.lon ve kanlı pamuk parçalarının 
hikmeti anlaşılamamıştır. 

Şekere narh 
konacak 

Ankara, 25 (Tele~onla) -An· 
karada şeker satış flatları lı~tanbu 
la nazaran iki kuruş daha yüksek· 
tir. Bunu haber alan belediye şe
kere narh koymağa karar vermiş 
ve bir iki gün zarfında narh fialınr 
esnafa bildirecektir. 

19f senesinde Italya ile Habe~i8tan 
·trasmda akdedilen anlaşmaya göre J .. 
ki ulus arasındaki ihtilaflar kendi a• 
ralarmda halledilecektir. 

Kudüste komü
nist hareketi 
Beri in, 25 {Özel) - Kudüıteıı 

alınan haberlere göre komüniıtler 
bazı hadiseler çıkarmışlarcltr. Bu 
hadiseler esr.asında iki poliıi öl • 
dürülmüştür. 
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1 ürk donanması hiç durmadan qük 
alıyor, gemileri erzak, asker, esir 

ve mal ile dolduruyordu 
- 56 - ı olduğunu, Beatrisin nerede buıun. \ 

KONT DO VlL YER duğunu merak ediyordu. 
İspt;ınyol kadırgası bütün yel· Bütün dütüncesi onu bir daha 

kenJerini tiıirmiıti · Üç dört saatin kaçırmamak üzere ele geçirmekti. 
içinde körfezi baştan başa geç- Türk donanmaaınm durumunu 
mi§, Kapri adasına varmıştı. Bu anlatan aıker henüz aö~ünü bitir· 
ada Napolinin cenubunda, deaize mi,ti ki Fernando, yanı batında 
doğru uzayan uzun bir burunun u- duran genç bir zabite fU emri ver
cundadır. Dünyanın en güzel çam di: 
Irkları, en güzel denizi, en işle · - Kont dö Vilyer ile oğlunu ge. 
meli kıyıları buradadır. Bu işle tiriniz ! ... 
meli kıyılarda ve yamaçlardaki Zabit ko~arak uzaklaştı, amba. 
çamlar, aalkım V3 akaliptüs ağaç· ra inen kapını önünde, afağıya 
ları denize dojru uzanmış gibi du- doğru haykırdı: 
rurlar. Sanki bunların her biri, o- ~ Süiçi! ... Esirleri getir! ... 
rada oturan, fakat göze görünmi- İri yarı, patlak gözlü bir asker 
Yen deniz ve kır perilerinin güzel. biraz sonra iki adamı önüne kata. 
tikte eşsiz birer temsiyesidir... rak güvertede göründü· Sağ e-

- Demek ki oğlunu çok sevi· 
yorsun!... Elbet ... insan bir tane
cik oğlunu sevmez mi? Hele se
vimli ve yak19ıklı olursa... OyJe 
değil mi? 

- Şüphesiz senyor ... Fakat e
ğer hen bir lspanyol kontunu ve 
oğlunu ele geçirmif olaydım, on
ları rasgele birer korsan imi§ler 
gibi geminin direğine asmazdım. 

- Ya ne yapardın? 
- Kavganın bitmesine kadar 

kendime bir konuk yapar, ıonra 
da yurduna gönderirdim. 

- Çok kibarsınız ... Ho§uma git. 
ti. Demek ki ben de sizden aıağı 
kalmıyorum. Sizi kendim öldürt
medi ğim gibi, öldürenlerin de el· 
)erinden kurtardım. Öyle değil 
mi? 

F akat buraları, güzelliği dere- linde bir kılıç vardı. Sol elindeki 
ceainde, rizlenmek, pusu ve tuzak ipin iki ucu, esirlerin gergin bir §e

kurmak, avlanmak için de çok el- kilde arkaya doğru çekilmi§ olan 
"eri,1idir. Çünkü birçok girinti Vl!I kol ve bileklerine sımsıkı· bağlan- - Evet ... Fakat bundan son-

çıkmtıları, ıerpilmiş adacıkları mıştı. ra ? ... 
vard•r. .. Böylelikle esirlerin, el ve kol- - Bundan sonra da salıverece-

'-: rnando, Kapri ada11nın hal- larını azacık kımıldatmalarına bi. ğim. Para da istemiyeceğim. Yal. 
Ya ta.rafındaki burnu arkasına gi~. le imkan kalmıyordu. nız ufak l:iir İf istiyeceğim ... Ufak 
J~ndi. Oradan küçük bir sandalla Bu iki esirin birisi kırk yaıla- bir §ey ... Hem de pek ufak ve ko· 
k•rtıya. gönderdiği iki asker, te- rmda, dinç, beyaz yüzlü, biraz sa- lay ... Umarım ki bunu yaparsınız. 
Peye ~ıktıla.r. Uzakta, Salerno kör- rışm, sevimli bir adamdı. Başım Çünkü sizin için çok karlıdır. Eğer 
f~zinde demir atmıf olan Türk önüne eğmişti. Sık sık nefes alı- bunu yaparsanız kendiniz kurtul
donanmasının neler yaptığnn gö- yordu. Düştüğü halden çok üzül· duğunuz gibi oğlunuz da kurtula-
Zetlediler. düğü anlaşılıyordu. caktır. ·Zaten ben ne seni, ne de 

Türk donanması hiç durmadan ikincisi ise ancak on yedi, on oğlunu öldürtmekle hiç bir şey 
Yiik alıyor, gemileri erzak, asker, sekiz yaşlarında vardı. Henüz kazanmıyacağım ki. .. Benim için 
eıir ve mal ile dolduruyordu. bıyıkları terliyecek gibiydi. O da pek değersiz olan bu ölüm ise si. 

Buradan çekilip gidecekleri ba~ını önüne eğmişti ve bu yaşta zin için pek korkunçtur... Öyl'.! 

anıa,dıyordu· Hatta üç dört ka· babasi;yle birlikte böyle esir düf- değil mi? 
dırga. !İmdiden cenuba doğru yel· menin acıları yüzünde pek açık 0 • - Evet ... 
lren açmıştı. larak okunuyordu. - Zaten sizi kara gözlerinize 

vuruldum diye kurtardığımı san
mazsınız elbet ... Bu iti size gör· 
dürmeyi orada iken tasarlamıt· 

Birkaç kırlangıç ve kalite, kör- Fernando ıert bir sesle: 1 
fe:r:in açıklarına, hatta Kapri ada· - Kon dö Vilyer, batını kal-
•ının cenup kıyılarına kadar açıli · dır!... Seni niçin amiral Rodrike
Yor, İspanyol ve ltalyan donan· zin eli~den aldığımı aöyliyeceiim 
rıta.larının gelip gelmediklerini gö- o ıenı remiıinin direğne aıacak
ZetJiyorlardı. tı· Çünkü aen, laanın vekli papa 

İki asker çabucak kıyıya indi · hazretlerine bat kaldıran, kafir-
ler. lerle elele vererek hıriıtiyan ül~ 

Sandallarına atladılar. kelerini yağmaya bathyan alçak 
b' Gemiye dönerek gördük1erini Fransa kralının bir ..... 
ırer birer Fernandoya anlattılar. Kont birdenbire ~imdik oldu: 
F ernando sevindi. - Senyor ! ... Kralım için fena 
l"ürklerin Napoli üzerine yürü- ıöz ıöylemeyiniz !. .. Ona 'böyle ıöz 

~İYecekleri anlaşılmıştı. Belki söyliyenin kılıcımla kalbini det
ranaız amirali Polinin zoruyla mek için yemin etmittim. 

l(albiga kalesinin kuıatılmasına Fernando güldü: 
::~eceklerdi. Geşki böyle olay- - Yaaaa .• · Biz de kendi kralı. 

.... mız için bu adağı yaptık. Değeri-
. Bu kale hem denizden içe- ni bilirim. Fakat ıenin açık kalp. 

rıde, hem de çok kuvvetli idi. Ii, ıözünü tutan bir adam olduğun 
"filrklerin ellerine dütmezdi. Türk anlatılıyor. lyi ... Hoıuma gitti. 
!er oraya girebilmek için en az bir Bırakıyorum. Zaten ben timdi ne 
ıki ay uara§acaklardı. Hatta ora- Fransa kraliyle, ne de Türk Pildi. 
da korkunç bir b.,zguna uğrama- tabı ile uğraımak iıteğinde deği-
ları da beklenebilirdi· lim ... 

Aradan bir ay reçince de Ce· 
lleral Don Alvaronun hazırhkları
ııt bitirmesi, yardımcı askerlerin 
gelmesi, kırk elli bin kitilik zorlu 
"• büyük bir ordunun toplanmasT 
itten bile değildi. 

Bununla beraber Fernando, 
liılıdi bunları değil, Hüsmenin ne 

- .... 
- Ba9tan batlryorum. Seni ve 

oğlunu asacaklardı. O zaman sen 
"beni asın ... Hatta kendi kendimi 
öldüreyim, fakat oğlumu bağı§la. 
yın ! ... ,, diye yalvardın ... Öyle de. 
ğil mi? 

- Evet .. 

tım. Batkası yapamazdı· Bunu 
sizden iyi yapabilecek bir adam 

daha bulmak, kimbilir kaç yılda 
gülen bir talie bağlıdır. Benim ise 

hiç bekliyt"Cek vaktim yok ... Anh· 
yorsunuz, değil mi? Çok açık ko· 

nutuyorum. 
- Anlıyorum. Benim ve hele 

oğlumun kurtulması için yapıla . 

cak olan bu ufak iti merak etme· 

ğe batladım. 

-Varol ... İfte fimdi akıllı bir 
adam gibi konuımağa batladın ... 
Ne iyi ... Beni dinle, timdi!. .. Söy
liyeceklerimi yarı yarıya ke.bul et· 
tiğine inandım. Kollarınızın bağ
lı olu9u ıizi sanırım ki biraz 11kt· 

yor ... 
Fernando iki esirin arkasında 

yalın kılıç duran iri yarı aakere 

emretti: 
- Bunların iplerini çöz! ... 
İpler çabucak çözüldü. 
Baba ile oğul kollarını sarkıttı· 

lar. Sonra bileklerini, parınak ve 

dirseklerini ovaladılar. Geni! bir 
nefes aldılar; yüz!erinde büyük 
bir aevinç ve ıaadet okunuyordu. 

.(Devamı var) 
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Nakıecıen : 
Fahrünname a elh eski Faris1 

terıta romanından atınmı•tır . 

( Hati~e Süre111Ja) 

:===:==========No.14 =' 
Ferruh Şehzade, yamyam -
kızına söz verdi: " Senden 

ömrümün sonuna kadar 
. . . a_yrılmıyacağım ı,, 

Gızhce ışret edıyorlardı F l . Bir ·· F h · erru l , cevap vcrdı: 
gun, erru , Hurreıne dedi - Benim babam bu"y"k b' ki: . , u ır pa. 

Ey benim arkadaıım. Bu bi
zim itimiz it değildir. Bir gün yam 
yamlar, meselenin farkına vara • 
rak, kızı da1 bizi de parça parça 
edecekler. Bunun bir çaresine ba. 
kalım. Şu itin içinden selametle 
yakamızı sıyıralım. 

Hurrem, bir zaman dü§ünceye 
daldı. Neden sonra: 

- Şehzadem! • dedi . Bizim İ· 
çin bir kurtulut yolu vardu. O da, 
bu kızın yoludur. Biliyorsun ki, 
yamyam kralının kızı, sana son 
derece tutkun... Sen, onu tenhala
ra götür. Utifatını son raddeye 
kadar ilerlet. Belki bu suretle, mu
radını hasıl ettiğin için, gönlü ve 
fikrini büsbütün çeler ve kaçma· 
ğa vesile hazırlaraın. 

- Beraber mi kaçalım? 
-Evet. 
-Ne diye? 
- Ne diye olacak? ... BaşI<a ça-

re var mı, düıünsene ... Burası, al-
lahın ummanları ortasında bir a· 
da ... Biz de adanın ortasında bulu
nuyoruz ... Sahile gitmemiz bir iş ... 
O bile, başlı batma bir macera o 
lacaktır. Nerede kaldı ki, sahile 
giderek bir gemi bulmamız ve o 
iemi ile kaçmamız ... 

"Yamyam kızıyla bir olmadan 
bu iti bataramayız. O ise, bizi ko
yuvermez. Çünkü sana a§ık. Ken
disine beraber kaçmak teklifinde 
bulunmalısın. Babanın yanına gö
türerek kendisini alacağını söyle
melisin. Böyle ıöylediğin takdir · 
de, annesini de, babasını da, her 
şeyini de senin için heba eder. 
Buna eminim. Zira, aşk, her ıey 
den önce gelir. 

Ferruh, bu sözleri işitince, arka
daşının tavsiye ettiği şekilde kaç
mağı iyice aklına koydu. Kaçmak 
için de başka çare yoktu. Burası 
bir mezardı. Öleceklerdi. Ölmek. 
tense, bu teklif, daha muvafık de-

dışahtır. Araziıinin, askerinin . . , 
servetının sayısı malum deiildir. 
Ben, bir iki gün, denizciliğe he
ves etmiştim. yelken kullanıp du· 
rurken, rüzgar çıktı, yolumuzu ,a. 
şırdık, buralara kadar düştük. Sim 

di, ailem beni merak ediyordur. 
Haydi, birlikte kaçalım. Bizim 
memleketimize gidelim. Orada 
izzet ve itibar içinde yaşarız. ' 

Kız, bu sözü işitince aklı başın. 
dan giti. O derece memnun ol
muştu. Fakat, ihtiyata riayeten 
Rerruha sordu: 

- Ah, §ehzadem, §İmdi böyle 
söylüyorsun amma, babanın, ana. 
~ın .yanına gidince, beni başından 
sılkıp atarsın. Baıka bir sevgili bu. 
lursun. 

Ferruli~ 

- Böyle '§ey olur mu? Sen, l)a. 

na hayatımı bağışladın. Ben, seni 
canımdan fazla severim. Sana ve
fasızlık eder miyim? 

- Peki, yemin et. 
Şahzade, vefasızlık etmi~eceği

ne, ölünciye kadar yamyam kızını 
terketmiyeceğine dair büyük bir 
yemin etti. 
Kız, bu yemine inarnb. S<»ndle..e,ı 

ce aevindi. 
Böylece kaçmağa karar verdi • 

ler. 
Kız dedi ki: 
- Arada sırada, denizlerde do

la§mak benim adetimdir. Babam
dan b_ir gemi isteyip birkaç gün 
gezerım. Gene de öyle yaparız. 

Gezmek bahanesiyle kaçarız. 

- Çok iyi bir plan. 
Bir gün, bu karar üzerine, kız, 

yamyamlar şahının yanına gitti. 
Son derece canının sıkıldığından 
bahsetti. 

- Babacğım ... Burada dura du
ra artık bunalıyorum. Bir jki gün 
denizde gezmeme müsaade et! de. 
di. 

ğil miydi? (Devamı var) 
Hemen kalkıp kızın katına (hu~ --------------

zuruna) gitti. (1) Her seferden ~,,--============:a.. 
daha fazla hoş s~zler söyledi. Kı- H A B E R ""' 
zı bir kenara çekti. Onunla oy-
naştı. A K ş A M p o s TA s 1 

Nihayet dedi ki: 1 c A R E E v 1 

5 
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1
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bana, aşkını verdin. Bunun için 
sana cidden medyunum. Lakin 

1 

şunu da öğren ki, benim aklım 
başımda değildir. Böyle seviıtiği
miz duyulursa hepimizin batı gi
decek ... Hem sonra, buranın yam 
yam adetleriyle, benim boyuna ya. 
ıamam kabil değildir. Bir gün ke
sileceğim ve etimi yiyecekler. Q. 

nun için, buna bir çare bulalım. 
Genç kız: 

ABONE ŞARTLAR! 
7iirlci1J• E 6• 

Senelik 1400 ..... ene ı ..... r. 2700 K 
t5 avlık 730 r. 
3 aylık 400 •• 1490 ., 
1 avlık 150 " 800 .. •• 300 

iLAN TARl.FE · .. 
Ticaret ııanısrın S 1 
Reamı IUlnları '" satırı 12,SO 

" ıo kuru•tur. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (V AKIT) matbaası 

- Ben de üzüntüdeyim. Aklım-
da fikrimde hep bu ... Fakat ne ya. r------------
palım? Nasıl çare bulalım? 

(1) "Kat,, kelimesinin "huzur 
manasında olmcuı, öz ta"rk d'" . çe ır. 
Mc:t~malth, bu kelime tere" , um:? et-

KUPON 

197 
25·7-935 

mekte olduğum kitapta d . a aynen 
kat tlıye ge~iyor. ı------------..J 
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Belki de bunun için askerliği ı graf var. Y arm ıana bir telgraf 
ıeviyorum. Orduda bir emir ve · çekeceğim. Bununla ilerlemeğe bat 
rildi mi, olup bitti demektir eğer lamıt olduğumuzu anlarsın; ha • 
gerçekten sert olan neticerele ıö· vadiıi gazetede de okursun. 
ğüı germek istenmiyorsa bu emrin Nev Y ork Hera1d gazeteıinin bu 
hemen icra11 lizımdır. kadar malumat elde edebilmesi 

Kuvvetli bir ordunun batında, madığını da ıanıyorum. Bütün ay· 
herkeıin bana bağlı olduğu bir tarlan kapı dııarı ettik. 
yerde vaziyetim çok ideal olabi • Gazeteciler büyük bir beladır; 
lirdi. Lakin ıana evvelce söyledi • gizli kalması lazım olan o kadar 
ğim gibi disiplin ve bundan da ıeyleri iıaa ediyorlar ki ... 
daha mühim olan iaıe, levazım ve Hatta muhtelif ataşe militerle -
menzil hizmetleri eksik olmaıay· rinin bile cepheye gitmesine izin 
dı .. Bu cihetten durumumu~ pel\. verildi. 
parlak değildir. Ancak bu da fev· Elçilik belki ıeni alakadar e • 
kalade bir ceht ve gayret yapmak· der diye yazıyorum: ihtiyar Gari
ta olduğumuzdan ve kimsenin ta· haldi, ''kırmızı gömlekliler,,inden 
hayyül bile edemediği kuvvette bir kıta ile buraya gelmek istedi • 
bir ordu kurduğumuzdan ileri gel· ğini bildirdi. Ben Camiccia Rosa 
mektedir lan (kırmızı gömlek) tanınm. Eı 

Ülkem hakkında bütün dütün • ki muharebede benimle bulunmuş
C:lüklerimi ıana yazmakla, beni an· lardı. Bunlar iyi dövüıür ve yiğit 
lıyacağmdan emindim. Nitekim kitilerdir. Fakat muharebe olma· 
bakkmı varmq. Benim .abn ta • dığı günlerde bunlara tahammül 
hammülümden bahsediyorsun, ıa· edilmez. 
hırlı olmaktan başka çare kalmı • . • • • • • • • 
yor ıu"Naiplik,, denilen budalaca 
müeıaeıe mevcut oldukça :ıncak 
yapılabilecek, ve yapılmasına mü· 
aaade olunacak itleri yapmalı. 

Bütün siyasal değiıiklik, Balkan 
C:leYletleri arasındaki ittifak, ini 
aeferberlik ve hemen hemen harp 
iJanı hep kralın gaybubeti eana • 
ımda ve onun malumatı olmakaı· 
zm wkubuldu; ona ıadec.e malu· 
mat veriyorlardı. Böyle te-hlikeli 
anlarda bqka birisi kendi yerine 

,,lmfın old~an ıonra kral olmak 
~y~ Y.~'r i? 
Ona vekalet etmekte olduğum 

halde iıtediğim gibi harekette, iyi 
gördüğüm ve ıandrğrm i§leri yap· 
makta ıerbeıt değilim. T ahıil ve 
terbiye icabı, saray i.dab ve erka
nına boyun eğme1t lazımgeliyor. 

Bütün bunlar ne kadar karıtık, 
ne zor itlerdir. 

Tino 

• • • 
Lariıta 17 birincitetrin 1912 

perfembe 

Selanik 11 ikinciteşrin 1912 
Oldu da bitti! Allaha çok §Ü • 

kür .. Şehir alındı. Düşman ordusu 
bana teslim oldu. Aşağı yukarı o • 
tuz bin esirim var Rüyalanmız -
dan bir kısmı gerçekletti ! 

Dün kahramanca harbetmit o • 
lan birinci fırkamm batında, kur
trdığımız ve ayaklarımı eteklerimi 
öpen binlerce Rumun çılgınca al
kı§ları arasında tehre girerken, so 
kaklarda henüz silahları alınma· 
mıt binlerce Türk akerini görünce 
"İtte ölecek an,, geldi diye dütün
düm. Bu kadar güzel bir fınat 

hiç bir vakit bir daha gelmez. Bü
tün yolda boğazım tıkalı, gözle • 
rim yaılı idi. Tanrıya nasıl teıek
kür edebileceğimi bilmiyorum. Ge 
çen bütün zahmetler, senelerin a • 
cıları hep unutuldu. Mükafat 
gerçekten çok güzel oldu. 

• 
Seliniği bizden evvel almak i -

çin cebri yürüyüıle gelmit olan 
müttefikimiz Bulgarlarla çatışıp 
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Şinıdi bu dedikoduy1...1 onlar mı 
çıkardı dersin ortaya? 

- Merak etme, onların hepsi 
yabancı değildi. Akıamları orada 
çalgı çalarken ıeni gören birçok 

kadınların arasında bizim mahal
leden de kadınlar, çocuklar var
dı. 

- Şimdi bu dedikoduyu on
lar mı çıkardı denin ortaya? 

- Tabii batka kim çıkaracak? 
- Ancak, ben bunların hep se-

nin başının altından çıktığını sa
nıyordum! 

- Çok yanılıyorsun! 
- Y anlıyor muyum? .. • 
- Elbette yanılıyorsun ... 

- İyi amma ... O gün ben sana 
birlikte Vidosa gidelim, diye yal* 
vardığım zaman ıen ne için inat 
ettin, gelmedin? 

- Canım istemedi gelmedim .. 
Sana o vakit de söylemedim mi idi 
ki koskoca yazı bütün gün çinge· 
neler arasında geçirmekte mana 
yok diye!... 

- Peki! Şu halde ıen evvelisi 
gün niçin kendi batına Vidosa git* 
tin? 

- Hangi Vidosa? 
- Rica ederim, bana numara 

yapma! 
- Ne numarası yahu? 

- Senin evvelisi gün Vidosa 
gittiğini ve oradan gece Etemle 
birlikte döndüğünü ben bilmiyor 
muyum sanki? 

- O gece ben Vidosa değil, ev* 
velisi gün Bakırköyündeki akra
balarıma gitmiıtim. Hani geçen 
yaz seninle de bir defa birlikte 
gittiğimiz akrabalarıma ... Sonra, 
ben Vidosta buluşmuş değil, yol
da gelirken geçirdiğim bir araba 
kazası üzerine ona Hazinedar çift. 
liğinde raılamış .... 

- Bunlar hep masal ! Sen evve-

lisi gün doğruca Vidosa gittin, o- da bulunuyorsun!. Böyle ıeylet 
rada Etemi buldun... arkadaşlığa sığar mı?. 

- Ne münasebet? 

- Benden saklama, ben her ıe· 
yin f arkmdayım ... 

- Darılma amma, ıen benim 
bildiğimden d~ fazla hayalci bir 
çocuk muısun ! 

- Hangi hayal? Senin mak • 
sadın arada beni atlatıp çingene 
hayatını kendi baıma tetkik et -
mek!! 

- Bunlar hep senin kuruntun! 
O gün Bakırköyden gelirken yol
da benim baııma gelenleri ıana 
bir anlatsam •• 

- Martaval dini emeğe vaktim 
yok •. 

- inanmazsan Etemi görünce 
sor! .• 

- Meyhaneciden tahit istemit· 
ler, bozacıyı göıtermit !. 

- Yok amma Etem, benden 
çok senin ahpabın! .. 

- Yabanın çingenesi benim 
neden ahpabım oluyonnuı?. 

lrf anın bu ters tera cevaplan Ü· 

zerine ben artık sustum, hiç çe • 
nemi açmadan bir kaç dakika öy
le put gibi durdum ve biraz sonra 
canım ııkılmıya baılanııt olduğu 

için kalkacak oldum: 
- Ey artık bana müsaade, ben 

kaçıyorum! • 
- Kaçıyorsun amma senin bu 

yaptıkların tamamiyle kahpelik -
tir •• 

- Sen ne söylüyorsun irfan, 
sapıttın mı ıen, ben ıana ne yap
tım ki ? 

- Daha ne yapacaksın, kur • 
nazlrkla beni aradan iskartaya 
çıkarıp kendi dalivereni çevir -
mek için çingene karılarını ıevi • 
yor diye bana bir takım iftiralar-

- Nasıl istersen ıana öyle ye • 
min edeyim ki İrfan .. 

- Yeminine filin hacet yok" 
Eğer beni söylediklerimin gerÇek 
olmadığına inandırmak isti • 
yorsan kalkar, bugün beniısıle 
birlikte gelirsin! 

- Nereye?. 
- Bakalım kısmet, Topçulart 

mı olur, Vidosa mı olur, Büyük• 
dereye mi olur, Cendere boğazrn• 
mı olur, neresi kısmetimize çıkar
sa! .. 

Arkadqm bütün hu sözlerdeO 
ne demek istediği artrk iyice an• 
lqılıyordu .• O, çingeneleri, çin • 
gene musikisini incelememe çinge
nelerin bqı bot, kır, bayır hayat • 
lannı yakından göre filan derkeO 
iti ilerletmiı; adeta bir gönül 
meselesi ıekline sokmuştu.. Ayni 
zamanda zavallının ıaf yüreci • 
ğinde çoktan kuruntular, llkmtı • 
lar, hiç yoktan kıskaçlıklar filiJI 
da baılamıt gibiydi •• 

O stelik bir sinir buhranına ka• 
pdarak bana danhp benden ayrı 
geçirdiği yalnızlık günleri de onu 
bir hayli ümıüş, ıdanıt; on~n için 
ıimdi her şeye rağmen yani ken • 
diaine oyun ettim diye! Betiilen 
kutkulandığı halde gene bana 
bat vuruyor; beni de kendisiyle 
birlikte çingeneler peıinde sürük' 
lemek istiyordu. inadi kendi • 
ıinin bu soıı teklifine karıı: 

Sevgili Palam ! duruyorum. Bereket venin ki on- -===-======================================== 

- Olmaz, ben gidemem! .• 
Deyip kestirip at.sam iyi bili • 

yordum ki bu aef er büsbütün sinir
lenecek, bana büsbütün kızacak, 

düşman olacaktı .. Hem küçükten• 
beri biribirimizle çok samimi, 
candan birer arkadat olduğu • 
muz için şimdi onu bu vaziyette 
tek baıma brrakmak da pek İ!İme 
gelemezdi .• llk askeri barekit emrini im • 

za ettim. Bu emir yarın ıabah sa • 
at altıda ilerlemek için verilmittir. 
Bunu imza ederken heceyan duy· 
madun diyemem. itiraf ederim; 
lz kalım ağlıyacaktım.Bu belki de 
omuzlarıma çökmü! olan ağır mes 
uliyet ile bu bilinmez ve keıtiril • 
mez istikbali dütünmekten ileri 
gelmiıtir. 

Sana evvelce de bildirmiı ol -
auğum gibi ka111mızdaki dütman 
çok değil.. Zaferi iıtihıale kat'i 
karar vermiı bir kumandan ııf ati
le bunu kumndam altındaki kıta • 
lara da atılıyabildiğim takdirde 
her itin iyi gideceğini sanıyorum. 

Bu harbin ne kadar ıürebilece • 
ği hakkında hiç bir fikrim yok. Bu 
gün Bulg_ariıtandan dönen bir za• 
bitle görüttüm. Orada ve Sırbıı • 
tanda da harbin iki ay kadar ıü • 
re bileceğini ıanıyorlarmıt. 

Sana verdiğim taıın taklit ol • 
duğuna canım sıkıldı. Bu inanıl • 
maz bir ıey doğrusu! Bunu vak -
tile babam bana vermitti. E§Yam 
yanımda olaydı ıana bir baıkaıı -
nı gönderirdim. Belki o da yalan
cı bir laf çıkardı. Fakat bunu ile • 
ilde Mrhalde tazmin edeceğim. 

Sana telgraf çekemiyorum. Çün 
kü sivil telgraf servisi durduruldu, 
emrim altında yalnız askeri tel • 

lardan evvel davrandım. 

Bu, bizim için her cihetten Pruı 
yalıların Sedan galibiyeti gibidir. 
Ancak korkuyorum ki henüz her 
it olup bitmemiıtir, daha yürü • 
mek belki de dövüımek lazımgele 
cek. Bunun artık bitmiş olmasını 

o kadar isterdim ki .. Harpten u • 
sandım hem de yetecek kadar mu
zafferiyet taçları devşirdik. Deh· 
şetli bir gayret harf ettik ve korka· 
rım ki timdi gevteklik gelip çata • 
bilir. Bunu gelecek mektubumda 
yaaznm. Bu savaşın daha fazla 
ıünneıini hiç aklım almıyor. B~n· 
dan sonra sulh müzakerelerinin bi 
tip tükenmiyecek kadar uzun sü
receğini sanıyorum. Adyö. 

Tin o . . . . . . . . 
Seianik 8 birincikanun 1912 

Muhasamatın artık bitmek üze· 
re olduğu muhakkak .. Bulgarların 
ve bizim ittirakimiz olmakıı'Zm 
Sırp ve Kaadağlılar namına Türk. 
lerle bir mütareke uzlatması yap· 
trklarmı elbette gazetelerde oku • 
muııunuzdur. Türklerin teklif et. 
tikleri tartlar bizce kabule §ayan 
görülmediğinden benim reyim ü • 
zerine hükumetim imzadan İstin • 
kaf etti. 

Bulgarlar timdiye kadar yara • 
tılmıt olanlar araımda en piı bir 

Kral Kon•tantin, Prenu• Sakı . V aymar ile birlikte bir at yarl§ında 

ırktır. Harpten yorulmuılardı. İç· kartı pek okadar ehemmiyetli olma 
!erinde biraz da kolera vardı. An· malıydrBu te~ebbüalerinde kendi· 

cak bütün bunlar Çatalcanın ele lerine yardım için dört fırka ver
geçirilmeıile Türklerden elde ede leyeyimmeği teklif ettik. 
bileceğimiz mükemmel tartlara ,(Devamı var). 

Çünkü bizim zavallı saf arka • 
daı, belki de o çok kurnaz, çok 
dessas, çok hilekar ve esrar dolu 
biT adama benziyen Etem.in eline 
tam bir yemlik olarak dütecek, 
yaman çingene onu bir takım da • 
liverelerle tez zamanda aoyup 
soğana çevirecek, rahmetli ha • 
basından kalan evleri, dükkanla
rı bir takım çingene maceraları 
yüzünden deve yapacaktı .• lıte bu 
dütüncelerle onun son teklifine 
§u kartrlığı verdim: 

- Bugün, ıen bana müsaade 
et; çünıkü bugün çok itim var .. 
Yarın iıe botum.. Yarın seninle 
değil Vidoslara, Büyükderelere , 
Cendere boğazlarına, hatta ister • 
ıen cehennemin dibine kadar bi • 
le gideriz. 

- Söz mü?. 
- Söz!.. 
- Öyle iıe yarın sabah senin • 

le erkenden burada buluıalım !. 
- Buluıahm ! Amma daha bu 
gece de g~rüıürüz ! .. 

- Hayır, bu gece ben burad• 
yoğum! .. 

- Neredesin?. 
- Cerrahpafaya halama gide-

ceğim.. Yarın ıabah erkenden 
buraya dam!a• ım ! 

.(Devamı var>: 



Alaturka güreşte 
leni ve çok / aideli bir 

yapıldı • 
nızamname 

önümüzde bir çok müsabaka var 
B~r sene evvel tetekkülünü A

nadolu ajansı vasıtasiyle gazete -
lerde okuduğumuz yağlı güreş ko
mitesi Türk Güreş federasyonu 
ile teşriki mesai ederek hazırla -
dığı yeni nizamnameleri, Teşrin • 
lerde Ankarada yeni yapılan stad
da yapılacak Türkiye baş pehli
\'anhğı müsabakalarını iyi bir şe -
kilde bitirebilmek için evvela İs -
tanbul baş pehlivanlığı müsaba -
kalarında bu nizamnameyi teerü -
beye karar vermiş olduklarını öğ
rendik. 

Bu cumadan itibaren tertip et -
tiklerl altı hazırlık müsabakasın -
dan birincisini teşkil eden pazar 
.Unkü güreşlerde ilk tecrübeyi 

Yaptılar. 
Şimdiye kadar yağlı güre§lerde 

görmediğimiz bu tetkilat bu spo -
ra meraklı halkımızın ve güreıçi
lerimizin lehine olarak kanaatle * 

rimizi de değiştirdi. 
Otedenberi memleketin dört ta

rafında yapılan ve mü'him bir ma
zisi olan yağlı güreşlerde seyirci -
ler arasından hakeme müdahale 
ve gür~tçilerin entrika çevirerek 
ciddi güreşmemeleri bu güreşin en 
t~hii vasrflarmdandı. 

Fakat pazar günü yapdan mü -
ıabakalarda üç kişiden mürekkep 
hakem heyetinin ekseriyetle verdi
ği kararları teferrüatiyle radyo ile 
öğrenen halk arasından hiç kimse 
ınüdahale lüzumunu hissetmedi . 
Ve etmiyecektir de .. Diğer taraf • 
tan pehlivanlar eskiden olduğu gi
bi seyircilerin hazan üç dört saat. 
•üren keyfini beklemeden tahdid 
edilen bir saatlik müddet zarfın -
da güreı bitirmele~i onları eskiden 
olduğu gibi hazan anlaşmaya sev
ketınedi ve puvan kazanmak e
lrıeliyle de suya, mendile giden ve 
0 rta.da gezen eski güreş tarzından 
eıer yoktu. 

Bu mühim değişikliği hazırla • 
l'1lnlan tebrik ederken henüz kesbi 
lc:at'iyet etmediğini söyledikleri ni-
2amnamenin tatbikinde, kur'a ve 
beraberliğe aid kısmında bazı yan
lı,hklar olduğu kanaatindeyim . 

~ .. ,. 
Kadınlar 

Büyük orta güreşinde çekilen 
kuranın Kireçburun]u Mehmed A
li - Arabacı Hüseyin çifti dolayı -
sile bozulduğunu gördük. Hake ~ 
min düşüncesi bu çiftin ciddi gü -
reımiyeceği, birisinin on dakika -
da yenilerek arkadaşını yorulma -
dan diğer müsabakalara hazırla -
yacağı endişesidir. 

Bu mülahaza doğrudur. Fa -
kat kanaatimce bu iş tamamen 
güretçilerin kaderine terketmek. 
dinlenen bir pehlivanla henüz has
mını yenmiş yorgun bir pehlivanı 
biraz dinlettikten sonra gürettir -
mek kur' ayı bozmaktan daha 
ihtilafsız şekil olur. 

Gene bu mülahaza dolayısiyle 

hasmını yenmiş bekleyen bir gü -
reşçi ile karşılaşbrmamak için iki 
çiftin beraber aynldığım gördük . 
Güreı bir saat olarak tahdit edil • 
diğine göre bu müddet zarfında en 

çok puvan alan güreşçinin galip 
ilan edilmesi puvanlar müsavi ise 
güreşin uzatılması lazım gelirdi • 
Bu suretle bu güreşi kazanan ve 
fazla yorulmuş güreşçi din1etilir, 
şayet tekrar güreş yapamıyacak 
kadar yorgun ise hükmen mağlup 
edilir ve ikinci addolunur. 

Bu suretle nizamname harici İ§ 
yapılmamış olur. 
Şunu da söylemek lazım gelir ki 

b&§ta muhterem sayla.vımız Şevket 

Ödül olmak üzere Suyolcu Meh -
med, Cemal Yavuzer Pire Meh • , 
met baylar gibi dürüstlilkleri ün 
ıalmıt ıa:hsiyetlerin bu müsama • 
balarını bu güre§İn icaplarından 
telakki ediyoruz. 

Onümüzdeki tecrübe ve bat 
pehlivanlık müsabakasında ted -
ricen daha az müsamaha yapıla -
cağına kaniiz • 

Cemal 

936 olinıpiyadları için 
Almanya.da yapılacak oları 936 ollm piyadları için Berlin civar d G 

W ldd d .. b" ··k uı a une • a a unyanın en uyu ve modern stadı inşa edilmektedir 
Gelecek senenin ilk aylanna kadar hazır olmMı için büyük bi f, ail 

çalışılan bu staddaki muazzam inşaat tan bir kısmını yukartk· r .:uı ye!l• 
receksiniz· ı resı e go ... 

Büyük Sahalarda ölü spor 

mevsimi başlarken: 

semt sahalarında 
Can Do S!P)Crr haır<eketDeırDa Heyecan Do 

kaırşnDaşmaınaır yapoDnycr 

Lik şampıyonı uğu Ti: _ d~ 
etrafında ~. "~~::-;;;; ' 

Reami maçlar bitti. Taksim, 
Betiktaı, F ene.rbahçe alanlan 
artrk bir müddet için ıssız kala
caklar gibi .. Zaten sıcaklar fu~l 
gibi zorlu sporlar için artık biraz: 

J.U11& T akıim, Betiktaı, F enerbali ... 
çe alanlannı ele alrp boyuna on • 
lara dair ıpor yazılan yazarken 
biraz da baılarmı bu tara.f1e.ra. çe
virıeler, buralardaki çok canlı 
spor hareketlerini yazsalar ne ka. • 
dar iyi ederler. GALATASARAY Davis kupası 

FENERBAHÇE maçları 
M b d 

Bu sene milletıer arasında Davis 
açı aş an tenis müsabakaları çok hararetli ol -

oynanacak mı ? maktadır. Netice henüz belli olmamak 
la beraber İngiltere ile Amerika ara

Lik maçlarının sonunda Galata - sın da çekişileceği zannediliyor: 
saray ile Fenerbahçenin oynadıkları Amerikalılar son müsabakalarda 
oyunun bir kısmı yan hakemsiz oynan Almanları yenmek suretile büyük bir 
dığı için birçok itirazlara sebep ol • varlık göstermişlerdir. 
muş, hakem komitesi böyle maçlann -------------

r .. ·G·on·e·ş·---·ı 

Kumkapı i 
~nırneşny@ır my?gl 

baştan oynanması 13.zımgeldiği şeklin 
de bir karar vermişti. Fakat federas -
yon gibi kısımlardan geçen öu itiı:az... 
lar son olarak genel merkeze gitmiş
ti. 

- Stop! •• 

Der gibi oldu •• Ancak yuka -
rıda adları geçen bu üç namlı a
landan başka alanlar tıcak, soğuk 
filan dinlemeyip hala olanca can
hlıklariyle çalıtrp çabalıyorlar . 

Nitekim bir taraftan Kara.güm
rük alanında federe olmıyan yedi 
sekiz klübün turnuva maçların • 
dan sonuncuları hararetle devam 
ederken öte taraftan Bozkurtlula
nn Otakçılar sahasında federe ol
mıyan klüplerin en güçlüleri her 
pazar çarpıfıyorlar. Rami idman 
Yurdluların kendi alanlarında ise 
maç yapılmıyan hafta hemen he. 
men hiç yok gibi. 

Hele §İmdi l>u mefliur iiç alan • 
daki spor hareketlerinin tavaamıt 
olduğu bu mev-ıimde"'IC güm?Sk, 
~rlar, Rami, Topkapı, Sa• 
matya alanlarmda görülecek ve 
yazılacak neler oluyo~ ! 

Bir de gene gönül ister<li ki ge
rek federe olmıya.nla.r olsun, ge • 
rek ikinci, üçüncü kümedekiler ne 
taraftan kendi alanlarmCfa boyu ... 
~futbola öenm J ehemmiyet) ve ... 
nrlerken öte taraftan da fU deniz 
ve kır mevsiminde biraz da deniz 
ve kır sporlarına önem verseler ne 
kadar 1110§ olur •• 

Şişmi duyduğuma göre, genel mer
kez bu maçrn, baştan oynanması la -
zımgeldeğine karar ,·ermiş, ve Ağus -

Son dakikada duyduğumuza gö-ı 
re Güneş kulübile Kumkapı kulübü I 
arasında bir birleşme meselesi var: 
dır· Ve birleşmek hadisesi yüzde! 
doksan miisbet netice vermek üze -1 
redir. 1 

Bu yıl Samatyadaki eski tozlu ı--------------
toP,raklı alan yerine yapılan yeni, ~ C ~ IEŞ 

tosun ilk haftalarında iki takımın 
karşıJaşması icap ettiğini bildirmiştir. 
Eğer iki takım tayin edilen müddet 

içinde maç yapmaktan kaçınırsa, o 
zaman, liktc bu iki takıdan sonra de
rece almış olan Beşiktaşın Galata -
saray - Fcnerbahçe hükmen mağlup 
sayılarak lstanbul şampiyonu ilan e
dileceği de ~öylenmektedir. 

muntazam alan da durmadan iıli- Balkan Şampiyonası 
yor. Eylülde lstanbulda 

Karagümrük alanındaki fede- yapılacak _ .................. __. ........... - ....... ._._.._ı 

Orta Avrupa 
knpası 

re olmıyanlar turnuvasında bun • 
ların eski §ampiyonu Altın Hilal Dördüncü Balkan güre§ hirin-
Cağaloğlu Sporlular en sona kal_ cilikleri bu sene gene tebrimizde 
mıılardır. yapılacak ve 14 Eylülde ba§bya

0.rta Avrupa kupası dömifinal ınaç- Söylendiğine göre Cağa]oğlu _ 
ları oynanmış ve aşağıdaki sonuçlar ların bu önümüzdeki pazar gu" •• • nu 
alınmıştır.: §~~~ıyonluğu kazanıp Karagüın. 

Çeklerin tsparta takımiJe ltaly.:ınlu r t k d 
nn Yüventils takımı biri Çekoslovak- ugu~ 0.r aya oy uğu kupayı al -
yada ve diğeri Italyada olmak üzere mak ıhtımalleri çok ktrvvetliymiş .. 
iki defa karşılaşmışlardır· Her iki ta- Gene söylendiğine göre Boz· 
kım kendi roemleketlerinde oynanan kurtlular yakında kendi sahaların
maçları kazanmışJardrr. da bir spor şenliği tertip edecek-

lsparta 2 - O, Yüventüs 3 - 1 kazan ler ve bu şenlikte yalnız futbol 
mrştır. Bu durumda bu iki takım birbi değil, koşu, pehlivanlık filan gibi 
lerine iiçcr gol attıklarından bir üçün 
cü ma~ın yapılmasına ve bu suretle fi- sporun diğer çeşitlerini de yaptı • 
nalist takımı ortaya çrkarmağa. mecbu racaklarmış. • 
riyet hasıl oln1uştur. Bu maç Isviçrede Bu yılın en işlek futbol sahala-
yapılaacktır. rından biri de ikinci kümenin bat-
Viyananın Osturya takımı Budapeş ta gelenlerinden Topkapılıların 

tede Ferençvaruşla yaptığı birinci k d 
maçta 4 _ 2 kaybetmiştir. ikinci maçta en i semtlerinde kurmuş olduk -

caktır. Balkan güre§ müsabaka
larına geçen aene girmiyen Ro
manyalıların bu sene gelecekleri 
söylenmektedir. 

Dördüncü Balkan güre§ müsa. 
bakalarında kuvvetli ve yüksek 
bir netice almak arzusunda olan 
Federasyonumuz 24 Ağustoıta 
Viyana veyahut Almanyadan bh 
takını getirmek arzusundadır. 

Hava kupasında 

Süleyman ive 
Karagümrük 

Beraber oynıyacaklar erkeklerden 
yaman 

Frart.6ada bir haftadır başlıyan Fransa kaaınlar şampiyonası, fevkald. 

Osturya ikiden aşağı bir faı·kla galip' ları kırmızı alandır. Buraya• (Kır • 
bile gel!'e tac;fiyeye uğrıyacak ve Fe - mızı alan) denilmesinin sebebi, a
rençvaro~ finale kalacaktır. lanın olduğu yerle o civar toprak

.~~va kupası maçlarında, iki 
klubun mütterek bir takım çıkara.. 
rak en kuvvetli bir kadro ile bu 
maçlara iştirak etmesi için Kara • 
gümrük ve Süleymaniye taknnla
n ara.smda bir anlaşma yapılmıt
tır. Çıkacak mÜ§terek takım, Sü • 
leymaniye namma maçlara ittirak 
edecektir_. 

de meraklı müsabakalarla devam et mektedir. 
Kadınların yaptıklan bu spor fam piyonası öyle sıkı karşıla§malara sahne 

olnıatadır lı.i, erkeklerin en zorlu mi1sa bnkaları bile bunun yanında yavan kal-

llltıktatlır. 
Bldıft lrtıtlınlanrmı, yemek içmek kadar mühim bir ihtiyaç olan, spora 

-~ ldkaydlllklerlnt heruün arttıra dursunlar .. 
Blltan medenf. dl1nya kadınlan f§'te hergün ıpora böyle daha bü11.ük bir hız 

la "1'1lıyor, ve erkeklnden gaman ifler görllyorlar .. 

Gene Amarlkalı galip 
Amerika hafif siklet boks şampiyo

nu Pilzvik tngilterenin Liverpul şeh -
rinde lngiliz boksörlerinden Buo Kis' 
le yaptığı müsabakayı bariz bir üstün
IU.kle wanm1ıtır. 

larının, tıpki Göztepe, Kızıltop .. 
rak taraflarının toprakları gibi 
kırmızı olmasındadır. 

~ırmızı~. s~ı'. kahve rengi her 
ne ıse.. Gonul ısterdi ki gündelik 
_sazetelerimizin ıpor ;p:azıcda.n bo-



O ABER - 'Akşam Pos=ta="=======ı=!=======·==-====-=-==:-'-=-25-=T==E=l\==l::-:M=U=Z=--=1=93=5-=======-ı:::s:::o--:1" 
1 

RADYO Cocuk · 'Progr.amı ___ _.. ___ _ ORMANIN KIZI haftası 
VGlafi ltayıxınlar crrmıncla ıue AlrUtonın Nlto •irmcmif ormanla
'aulll •~•n oılı ve lıahramonlılt. lteye.con. •~•r ue tetltilı romonı 

1 •• ı~s::,Bu~1:.!~0 :.~m· 1~~:~; Hediye kazananların 
•No: 62 A Yazan: Rıza Şekib Dans musikisi ve hafif musiki (plak)· adlarını 

Karşa, nihayet yerlilerin kuvvetli 
kolları arasına hareketsiz düş
müş.. Fakat bu arada fillerini 
çağırmaktan da geri kalmamış 

20,10: Konferans. 20,30: Stüdyo or • 
kestraları ve Avni Türkçe sözlU eser- yazıyoruz 
ler. 21,30: Son haberler, borsalar, 21, 
40: Mayistro Goldenberg koro heye. iki hafta lJncekl 8 - 7 - 935 ta • ) 
ti. 22: Pllk neşriyatı. rihli bilmecemiz (YALOVA) idi. 

L. S • .J Yecfhi, 99 - Ortaköy 11 Feri• 
dun, 100 - Feriköy Jt'ayrinin K. A1· 
ten, 101 - Beylerbeyi 17 A. Fe On .. 
al, 102 - Is. Erkek L. 4 S. Burhan, 
103 - Taksim 57 Güner, 104 - KasıJll 

p . 11 lsak, 10:> - Çemberlitaş Karşı • 
'tnda 1\1. Ziya, 106 - Cümhuriyet or. 
ta mek. 15 Mehpare, 107 - 59 uncu 
mek. Arşaluys, 108 - ts l{. L. 1074 

Doğru bulanlar arcuunda kura çe-
BOKREŞ - 13 - 15: Plak ve du- kilerek, Eyüpaultarıda Uünıüııu11u 

yumlar. Orkestra kongre~d. 19: Du- cad. /lıtmı Akkurt 1 inci, Beyoğlun • 
yumlar. 19,15: Konserin silreği. 20: da Tarlabaıında 68 No. da Mihran 
Sözler· 20.20: PJAk. 20,50: Sözler. 21, Papazyan z inci hedlge:mizi kazan • 

Abdülaziz, ıilihını omuzlar o ·ı 
muzlamaz gürletti. Filin evveli. 

yaralandıimı bile .zannetmemittik. 
Tam ikinciıini patlatacağı sırada 
hayvan hprtumunu havalandırdı 
ve acı acı bajırarak yerinde dön• 
meye bqladı. Sonra ayni tekilde 
bağırarak yürüdü. Biz de arkasın. 
dan yavaı yavaf takip ettik • 

Abdülizize Karıa ormaru yakı· 
nında bir fil mezarlıiı olduiunu 
aöyliyenler yamlmamıılardı. Bu 
mezarı bulup ortaya çıkarmak şe
refi bize düıtü. 

Burada tam doksan iki çift fil· 
aişi bulduk. 

Bu fil diılerini kafa kemikle
rinden ayırmak için oldukça uğ
ratmak mecburiyetinde kafmıt bk. 
Aktam yaklaşıyordu. Biz daha 
yirmi çift fil ditini kemiklerden 
ayıramamııtık. Bunların hepsi de 
güzel aprçalardı. Sevincimizden 
kabımıza sığamadığımız bir sıra· 
da mağaraya bir aıJanın atıldiğini 
yanmızdaki yerlilerden ikiıinin Ü· 

zerine çullandığını gördük. Biz 
burasını ayni zamanda bir aslan 
yatağı olduğuna hükmetmiıtik. 
Aslanın bu ani saldırıı ı karıısın
da ürkmedik desek yalan olur. Bu 
heybetli :ve.korkunç hayvanın tal· 
dırdığı yerlileri, bir hamlede yere 
ıermesi tüylerimizi ürpetmiıti. Ab. 
düliziz, ben ve yerliler büyük bir 
ıatkınlık içindeydik. Otuz ki9iden 
fazla olmamıza ralmen elimiz, ko. 
lumuz bağlı dursaydık, hiç tüphe
ıiz yarım ıaat içiude mağarada 

kendisinden batka canlı kalmıya. 
caktı. 

Abdülaziz, mağaranın kö9e ka
yalarından birinin üatüne çekil· 
mitti.. Elinde silahı vardı. Fakat 
niıan alıp boşaltmayı bile dütüne· 
mez bir halde olacaktı ki hareket
siz duruyor, aılanın yerliyi parça
lamasını ıeyrediyordu. 

Kendiıine baiırdım: 
- Nitan al Abc!üliziz, patlat! 

'dedim. 

e:na korkulu bir ıesle c 
- iyi amma baıkalarını öldür· 

mem ihtimali var. 
- Nihayet bir kiti öldürürsün. 

Fakat böyle durursak o hepimizi 
öldürecek. 

Abdülaziz benim ihtarım üzeri. 
ne ni!an aldı. Benim de ıilahım 
vardı. Amma, _fil ditleri kafa iıke. 
letlMinden ayırdıiımız zaman e

limde fazla kalabalık yaptığı için 
e9yaların yanına bırakmıttım. O 
dakika gidip aili.h:mı almaya bi · 
le imkan yoktu. 

Silah atılır atılır.az, aslanın ta· 
ha kalkan bir at gibi ard ayakları 
üzerinde doirulduğu ve ayni za. 
manda acı acı ıükrediği görüldü. 
isabet tamdı. 

Ben, bununla iktifa ebneaini is
temiyor, A.bdü)azizin ikinci bir 
defa daha atef etmesini bekliyor
dum. Fakat o bunu yapmadı. Az 
ıonra anladım ki fazla kurıun ıar
fetmeye lümm yokmuf. Aslan kıv
rrJualr,... asandı. Can çekitiyor. 
ft. 

Dahtl bu gürültü bitmeden ma. 
ğaranın kapıımda genç bir kızın 

belirdiiini ıördük. Bu, boylu poı· 
lu, dağınık ve siyah ıaçb bir ıenç 
kızdı. Vücudunu yalnız bir poıt 

örtüyordu. Onunla beraber mala· 
ra ağzında bir kalabalık da belir
mitti. içeriye 19ık veren bu kapı· 
nın önündeki kalabalık o kadar 

15: PJlk ile "TROUBADOUR,, ope- mışlardır. 

rası (eVrdi'nin). Sonra: Yabancı dil- iKiŞER PAKET NANE ŞEKERi 
lerle duyumlar. KAZANANLAR Sabiha, 109 - ts. Erkek L. 1120 r.f. 

Kemal, 110 - Vefa L 667 Se1Ami, 111 
- ts Erkek L. 1122 Y. Hayrettin, 
112 - Kadıköy 33 Ziver, 113 - ı~. Kı• 

L. 1413 Samahat, 114 - Is. 42 ci mek. 
336 Nejat, ıı;; - Lalelide Zahide, 116 
- 10 uncu mek. 480 Kemal, 117 -
tjehremini Millet cad. Nurlye, 118 -

BUDAPESTE - 20: Çin~ene mü
ziği birliğiyle şarkılar. 21,10: Radyo 
piyesi. 22: Opera orkestrası. 23,10: 
Duyumlar, 23,30: Profesör Dr. Erno 

fazlaydı ki içerisi bir an içindP. Dohnanyl tarafından Beethoven'tn e-
kapkaranlık oldu. serlerinden piyano konseri. 24,10: 

Sonradan öirendik. Bu genç 
kız, ormanın kızı, aslanlı hüküm
darın kızıydı. Bize mağaradan 
hiç bir ıey almadan çtktp gitmek
liğimizi, yoksa, ormanın bütün 
vah9t hayvanlariyle karıılatmak 
mecburiyetinde k11lacağımızı sÖy· 
lüyordu· 

Söz dinlemezsek fena olacaktı. 
Bunu gözlerimizle ıörüyorduk.. 
Bize: 

Cazband· 

V ARŞOV A - 20,30: Plik. 20,50: 
Sözler. 21,10: Hafif müzik. 21,b5: Du
yumlar. 21,55: Sözler. 22: Senfonik 
konser. 22,30: Tiyatro. 23: Duyum
lar· 23,10: Küçük radyo orkestrası. 

PRAG - 21: Konferana. 21,15: Ga. 
la suvare )'ayımı. 22,05: Viyolonsel 
konseri. 22,35: Danı müzifi. 23,15: 
Son duyumlar. 23,30: Sözler. 23,35: 
lskandinaT müziği. 

HAMBRUG - 20,15: Kantık halk 
- Mağaranın cııında yüzden milıifi· 21: Duyumlar. 21,10: Dans 

fazla filim var. Burası benim fil. müziği. 23: Duyumlar. 23,25: Dans 
lerimin mezarıdır. Yabancıların müziğinin süreği. 24: Şarkılar. 24,30: 
buradan bir 'tek rH diti almaları· Keman müziği. 

na gönlüm razı değil.. Çıkıp git- BRESLAU - 20: Karışık halk 
meniz sizin için hayırlı olur. müziği. 20,50: Reportaj. 21: Duyum. 

Diye israr ediyoı du. Bunu din- lar· 21,15: Dans müziği. 23: Duyum. 
lemeliydik. Yahut bir plan çevir- lar. 23,30: Dans müziii. 

mek için hazırlanmamız ve o za- MvN1H - 20,45: Sokak kazalan, 
mana kadar da vakit kazanmamız 21: Duyumlar. 21,15: Dana müzifi. 
li.zımdı. 2.3: Duyumlar. 23,20: Ara. 24: Dans 

Abdülazize bir göz itareti yap· müziği. 
tım. Kabul et, dedim. ----------------

Abdülaziz: 
- Peki, kabul ediyoruz. Bura

dan hiç bir fCY almıyacaiız, yal
nız mağara kapısındaki fillerini U · 

zakla9tır, dedi. 

Ha ıunu söylemeyi unuttum. 
Daha evvel, filin sırtından atladı· 
ğı zamanda, karanlığa düıen iki 
yerli, aslanlı hükümdarın kızını 
yakalamıılardı. Fakat naııl oldu 
göremedim. Genç kız, gene kur· 
tulmuıtu. işte bu d11kikadan itiba· 
ren mağaradan çıkmamızda israr 
ediyordu. 

Sözü uzatmıyayım, onunla be 
raber mağaradan dıtarıya çıktık. 
Adamlarımız efyalarımızı bizim 
arkamızdan çıkaracaklardı. 

Hakikaten dıprıya çıktıfımı ı 
zaman müthiş bir fil kalabalığiyle 
kar.şılaştık. Mağaraya gelen du 
ve uzun geçidi battan baıa kapla
mıılardı. 

Genç kız, bunları, koyunlarını 
idare eden bir çobandan dahama· 
bir, uzakla9tırdı. 

Genç kız da bizimle beraber 
kaldı. Belki yarım saatten fazla 

8 o ~ 8 ft : l 4-1 · l!J~ 
dJ%al&rmcla yddız ıpreW olanlar, öse • 

rlnde muamele görenlerdir. ftabmler ... 

11 kap&nlJ .. ı .. flyatlandır. 
nukut 

• Londrı fı~O . * Vlyaaı 
* Ne.,.yon ıt6 .. - • Mıdrld 
• Pırlı 169. - * Berlln 

!6 -
~.-

• Mllho iti, - • Varşoyı H, 80 
ı Brük5e 

I • Atlnı 
ea. - • BadıJ)tStr ~ş, -
P4. ~o • Bükre ı ıs. -

• reonrr tO • - • Belgrad :-s. -
1 • Sofyı H. - * Yokobıma 3.~. -
ı • Amıttrdı • ııı. - • Altın 930. -

• Pug ıoo - • Mctldlre 63. -
• Stokholnı 31. -· • 9t1kaot !3ı -

ı----- Çekler 
• Londra 613.!ICI * Stokhl"' 
• r\evyor~ 0.706~7~ • \'lyır. 
• Pııls ı!.M • \.!ıdrld 
• Mlllao 10.0ı3 ' • flerllo 
• f!rDkst 4.71!\ • Varıon 
• Atin~ •3. H - • Ba:!ıpeştr 
• Ceaevr• 1.4~40 • Rütrıs 
• Sofya 63,4113 ıt neı~rıd 
• Amsterdım 1.110~ • Yokohımı 

3.119\ 

1.97~8 

4,2075 

•,'3-
71.03 -
='4.ııs:ı 

'l.7310 
• Prac ıo,071~ • Moskovı ı09:i.t5 

~--ESHAM---· I• it Rınkll' O.IVi- Tramvay •
1
·!·
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- ı 

•Anadolu 25.70 c;ımento b ... 

Reji '2 6tl ünyoıı Od. -.-· 
Slr. Hayriye 15. - ~arlc De!. -.-

•Merkn~ıııtası t.7 .'1.~ Rılyı -.-
U. Slıonıı -.oo ~ark m. ecu -.-
Pomontl P,40 rtlefon -.-

-1.tlkrazlar - tahviller-
bu genç kızı oyaladık.. Ormanın • t933Tilrk Bor.l 7.11~ f,lcktrlk 
k il 26,,70 rrımvıt 

-.-
ızı aydınlkta daha güzel görü- • • ııı j6.60 Rıtıtım 

nüyordu. Cidden de 1;üzeldi. lıtlkrbıOıhlll I 04,00 * Audolu 

sı.ro ··-14 75 
insan bu vah,t güzelliiin kaf· ~lrı11ı ıatıkm:ı o~. - • Anadolu ı ı 

10t8 A :-.ı ıo. Anadolo Ilı 
•'-.75 

(,40 
şısında iradesini güç muhafaza e· ,• Sıvo·fTrıunını 96.SO •Mtı.,.csıll A 
debilirdi. -.._.iiiiii._lliill_İiliili __ ..-___ ·~ '3 

O kadar tatlı konuıuyordu ki, 
saatlerce konuşulsa doyulmıya· 
caktı. 

Ornıanın kızı, bütün eıyalart· 
mızın mağaradan çıl'\\rıldrğını ve 
bizim de yolumuza devam edece
ğimizi anladıktan sonra, bizden 
ayrıldı, giderken de: 

- Mağaraya bir daha gelme
menizi rica ederim. Bu ilk ve son 
ziyaretiniz olmalıdır. diyordu. 

(Devamı oar) 

25 perşembe, 26 cumartesi. 27 pa • 

7.Rr 'lkşamları Tepeba~ında Be. 

~'~•ut lrll4it111I 
$rhirTUjzıtrosu 

111111ııım111 

iLi~ 
11110111 

ledlye bahçesln • 
de Şehir tiyatrosu 

saat 21 de 
Jelidolu operet 3 
Jerde yazan Ek -
~em Reıit beste • 
iyen Cemal Rept 

Dikkat 
aebek, şı,u, Istan 
tıul ciheti tram • 
vaylan temin edfl 
mfttir. 

3 - Beşikltıf 18 T. Okunt, 4 Pa • 
şabahçe Zühal, 5 - Akaaray 27 (Jz .. 
den Sami, 6 - Yenimahalle 95 Ena, 
7 - Beşiktaş 33 Doğan, 8 - Sirkeci 
J Fazıl Çevik, 9 - latanbıll LU.eıl 
Remıl Rıfat, 10 - Gedlkpafa 9 Antü. 
la, l1 - Süleynıaniye No. 29 Feriha, 
12 - Sultanahmet 31 Rükneddin, 13 

- Beyoğlu I Asuman Nedim, 14 -
Cağaloğlu 58 Yaıar, 15 - FatUı 54 
Zehra, 16 - Orllcüler C. 3 Halit Göz
man, 17 - 21 üncll mek· 130 F. Doğan 
ca, 18 - Kadıköy Nimet Ap. Kat 3 
Avtekln, 19 - Sultanah.met 31 Sami, 
20 - Şifli Terakki L- 371 Acar. 

CETVEL KAZANANLAR: 

21 • Panoaltı L. 41! Nubar, 2Z • Bağlar 
baıı 60 Ayten, 23 - Süleymaniye 6 
E. Gülqeç, 24 - H. Paıa 21 Saba, 25 
- Burıa 56 Ziya Sertel, 26 - Eyüp 
Otakçılar 35 Servet, 27 - 5 inci mek, 
126 Tevfik, 28 - Alpullu ilk mek. 
S· 4 94 Sait, 29 - Vıküdar 3 ~lüıer • 
ref, 30 - Cağaloğlu 17 Saldhaddln, 
31 - Edirne K. Diı D. Vbeyt oğlu 
ôzdemir, 32 - lı. Çemberli T· Batıl • 
bag,33 - Çakmakçılar, yeni han 3 • 4 
Aram, 54 - Pangaltı Zafer S. 12 E. 
mine, 35 - Is erkek L. 428 Rüknet .. 
tin, 38 - Bey<J#lu Eıeyan mek. Ha. 
l~yon, 31 - Cümhuriyet orta mele. 
274 Lutlige, 38 - Unkapanı 3 Samiha 
39 - Kocamuıtafa P· 88 Oımcm, '° 
- Yeni Şehir 28 Hiriıto. 

KiTAP KAZANANLAR: 

41 - Kasımpaşa 9 Merkado, 4-2 -
Botaziçi okulasımdan Cezmi, 43 
- Fener C. Mitat Aktn, U - Cibalf 
Fabrlkuı H. A. 45 - Beşikta, 13 Sil· 
ha, 46 - Bctiktaş Esat Can, 47 - 24 
Uncü mek. 182 Oiuı, 48 - U.lelJde 
Nedret Azer, 49 - Küçük P. 7 Mus -
tafa, 50 - Bakırköy 100 Osman Şem
si:>! - Galata Sahil S. Memuru Raif 
otlu Şakir, 52 - Vefa L- 272 Necmi, 
53 - Is. Posta nakliyeSi, 54 - Anka. 
ra 36 Suat Çankaya, 55 - Beşiktaş 

18 M. Orkunt, 58 - Kabat.ış hacı t.P. 
Yoku~u 7 Cahlt, 51 - Edirne K. 19 
Füruzan, 58 - 44 üncü mek. 148 Ke • 
nan Uzel, 59 - Dişçi kalfası Mehmet 
~adi, 60 - Kadıköy 2 Yaşar Oıkan, 

DEFTER KAZANANLAR: 

61 - Kasım P. Telefon merkezinde 
İhsan, 62 - ls Kadırga !?1 Yaşar, 63 
- Aksaray 3 Süheyla, 64 - Bakırköy 
Nadir ldri51, 65 - Yüksek K· 11 Leyla 
66 - Beyoğlu 1 Todorl, 67 - 15 inci 
mek. 423 Maide, 68 - Atıkali P. 11 
Mehmet, 69 - Osmanbey 72 Tahire 
70 - Alpullu lıtaıyon ttfi kızı RU • 
veyde, 

Bakırköy, 28 Niko, 119 - Beyoğlu 28 
Nerınin, 120 - Beyoğlu Mihran, 121-
Gedikpnşa 209 Arili, 122 - Is· Çenı· 
berlitaş Osman, 123 - Kadıköy 15 
Sait, 124 - Bo8tancı mek. 139 - E • 
mel, 125 - Fatih 8 Senet, 126 - 7 ci 
mek. 266 Merit, 127 - Kurtuluş 23 
Pantazi, 128 - Kumkapı, 97 Refet, 
129 - Kadıköy 2 Ya~ır, 130 - Feri· 
köy, 3 llu1Qsl, 131 - A) asofya 5 Ra. 
uf, 132 - Kız orta mek. 441 Zehra, 
133 - 45 inci mek. 238 Muzaffer, 13' 
- ls Posta nakliyesi Orhan, 135 -
Is. Yaldız han Jsmail, 136 - Beyoğlu 
41 Şeref, Uf1 - 13 üncü mek. 528 
Kizı111, 13 - Süleymaniye Gülıeç, 

139 - Üsküdar 96 Sabiha, 140 - Vefa 
c· 32 Saadet, 141 - 20 inci mek. 236 
Faruk, 142 - ts. erkek L. 1120 Kemal, 
143 - Karamürsel Mehpare, 144 -

Davut P. ;"J7 Nadir, 145 - Etyemez 81 
M. Enis, 146 - Uzuuça.reı 4 Selim, 
147 - Gelenbevi orta mek. 229 Feri. 
dun, 148 - Beyoğlu 213 Nejat, 149 -
Sultanahmet 51 Hüsarnettin, 150 -
Js. ef kek L. 510 Fikret, 151 - Beşik. 
taş 20 inci mek. Türkan, 152 - Sa • 
matya 52 Berçalyan, 153 - Vefa 5 Pe 
rlhan, 154 - İtalyan L· 157 Nuri, 155 
- Fatih 29 Llmia, 156 - 42 inci mek. 
SM Cahide, 157 - Ortaköy 29 Gülö. 
;ren, 158 - Fatih 11 Emel, 159 - Fe • 
nerde Koço, 160 - Cümhuriyet orta 
rnek. Saffet, 161 - Mahmut paşa 5 
Hiristo, 162 - 15 inci mek. 4 den Me
li.hat, 163 - Osmanbey 16 Selim, 164 
- Maçka 90 Ferruh, 16:> - Pan~altı 
19 Selma, 166 - Kızıltoprnk, 265 
Nüveyde, 167 - Süleymaniye 29 Nes
rin, 168 - Edirne K. 87 Burhan, 169 
- Gelenbevl O.O. 432Asım,170 - Ca. 
ğaloflu 23 Sallhaddin, 171 - Sultan 
ahmet 34 Mactelet, 172 - ls· erkek L. 
:l96 Cemal, 173 Vefa L. 272 Necmi, 
174 - Kadıköy 27 Neriman, 17:> -
Gazi Ov.an P· 3 5 lbrahim, 176 - E
dirne K. 52 Todondi, 177- Dh•anyotu 
128 Sabih, 178 - Yerebatan 3 Ali Ke. 

mal, 179 - 15 inci mek 4 den Emel 
ltllsnü, 180 - Erkek L. 510 Çetin, 1 1 
- Kasım P. 9 l"ahsin, 182 - Fatih 
4 Semiha, 183 - Uzunçarşı 5 Bedriye 
184 - Kuleli As. ı.. 249 l\tuE;tafa, 

185 - Güthane H. Sami, 186 - Ba -
kırköy, 22 Mustafa, 187 - 40 cı mek. 
Müfide, 188 - Orta M. 340 Ziyaettin 

KARTPOSTAL KAZANANLAR: üner, 189 - 54 üncü mek· 46 Neri • 
71 - Zinclrltkuyu 11 Mehmet, 72 - man, 190 - 1s kız L. 611 Mustafa, 

Karadeniz Ayancık kunduracaı Ali 191 - Taksim 76 Serki~. 192 Cümhu· 
73 - 45 inci mek. 102 Necati., 74 - Fe · riyet orta mek. Nuriye, 193 - Edirne 
riköy. 4 Ragıp, 75 - Boyacıköy 46 K. Mehmet, 194 - 1 erkek L 10 cu 
76 - Panıaltı 90 Ahmet Ha11lk, 77 - s. ismet, 195 - Kandilli kız L. 455 
AtlkaU P. 11 Burhan, 78 - Cümhu· Mualll, 196 - Beyoğlu 131 Hüse;tin, 
riyet orta ntek. 248 Nuriye, 79 - Ka • 197 _ 1s kız L. 103 Saide, 198 - Ar. 
ragllmrllk 50 Emel, 80 - İ.E·L. 63.'l navut köy, :165 Semih, 199 - Eyüp 
Sulhi, 81 - Tepebafl T. Tan, 82 - 1 Avni, 200 - Kasım P. 60 Nejll 
Unkıtpanı 34 Me,k4r~, 83 - Sultan • . 
h t 31 RUk tt. 84 _ Be ikta H~dıyelcrlmlz her lıalta cumarteıı 

a me ne ın, § § •. l . tb d d - t 1 
Y.P.C. 81 Rasim, 85 - KaragUmrük gun erı ma aamız cı agı ı ır· 

50 Yılmaz, 86 - Beyoflu İtalyan mek. 
1:>7 Nuri, 88 - R. Kavağı 41 inci mek. 
58 Oğuz, 89 - Fenerde Şah!Hr Ham. 
di, 90 - Is erkek L :196 N. Burhan, 
91 - Davut P. orta mek. 266 Fuat, 
92 - Eyüp orta mek. 204 Nihal, 93 -
Taksim Sariha, 94 - Çapa 31 inci 
mek. 292 Nuri Tunca, 95 - Beyoğlu 
11 inci mek. S. 4 BUlent, 96 - Kartal 
lhlanıur C. 46 Nermi, 97 - DarUH&· 
faka L. 169 Hamdi, 98 - Ha7dar P· 

Gaip aranıyor 
T a.kriben iki iki buçuk aene eY

vel Dördüncü Vakıf Han birinci 
kat numara 16 - 18 odaları ad• 
resi gösteren Bay Mehmet Emin 
zevcesi Meryem Urezayveyi Y eu • 
9iveler ailesi arıyor lutfen adresle
rini ıazetemiz idareaine bildirıin· 
ler. (4658) 
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~Ot, yoğurt, kaynıak Kuyuya düşüp Hiç yoktan Bu a-dam -

asıl yapılacak? <!'!~ak~~~~~~ zü!~:r~!cn_in!~~~:~ıu~:;. ~~!a, a~a~s:1,11ğın 
Nasıl Satılacak ?. ne oldu sekiz yaılarında Hüseyin adında bu derecesini 

Bu ıabah Kadıköyünde İbrahim ki bir genç yirmi beş yaşlarında havsala almaz!• o; 

g 

f t il t ağa çayırında arık bulunan bir S ı·h d d k b Sa~lık Bakanlığı etra lı a ma name ~ a 1 a ın a i ir yapıcı tarafın ~ kuyunun yanından g,.,,..enler içeri- d b ki Dün Kc.ço isminde biri şimdiye 
1 d -~ an ıça a yaralanarak öldürül 

hazır a ı den fena kokular duyınutlardır. müıtür. kadar etine tesadüf edilmemiş bir 
Ankara, 24 _Sağlık Bakanh·r bulunmıyacaktır. Seyyar ve ıabit Geçenler kuyuya eğilip baktıkları Vak'a fU şekilde olmuştur: rezalet ve ahlaksızlık yapmıştır. 

ğı tarafından lfllzırlanan ıüt tali- satıcılar ıütü ölçmek üzere kulla· zaman içerde bir cesdin bulundu- Dün gece yirmi iki buçukta lk: Koço boş bir zamanda Y enica • 
rnatnamesi bugünlerde reımi ga- nacakları ölçüleri temiz yerlerde duğunu görmütler, hemen zabıta- Çe§melikte oturan Salih, tatil gÜ· mie girerek minbere ve mihraba 
ıetede çıkacaktır. Esaslara göre, muhafaza edeceklerdir. ya haber vermitledir. Bunun üze- nünden istifade ednek evinde gra pisledikten başka türlü türlü ah _ 
süt tabiri inek sütiı Bddedilecektir. Pastörize süt ve rine zabıta memurları kuyunun mofon çalıp eğlenıneğe ba~lamı§· Iaksızlıklnrda bulunmuştur. Bunu 

Nasıl sütler yoğurt batına gilmitler ve içeriye inerek tır. Bu ıırada elinc1eki cigarayı gören cami hademeleri Koçoyu 
Pa.to··rı·ze ıüt satanlar cihazları· cesedı· yuk k I d k I k b t t ı· sat:ılmıyacak arıya çı arnuş ar ır. pencereden aşağı atmış, bu cigara ya a ayara za ı ayll es ım et. 

Has~alıklı hay\anlarm sütleri nı belediyeye muayene ettirecek- Hemen tahkikata baılanmıf, kısa yoldan geçmekte olan Hüseyinin mişlerdir. 
·ı ler ve mu""esseselerini mümkün ol- hı· h y l s ı s 1 h l.e hayvanların doğurma.u~o..qı r zaman sonra unun anya 1 üzerine düşmüştür. uç unun utan A met birinci 

d d duguv kadar ahır, mesken, abdest- 65 yaııınd Abd il h Id w t Ih h k f 0 n bet gün önceden ve oğur "" 3' a u a o ugu es • Bunun üzerine Hüseyin söylen su ceza a yeri tara ından sor. 
d hane ve ticarete mahsus dükkan· h•t d"I · t• Abd il h · · ·· ld k an iki gün sonrclya kadar ver· 1 e 1 mıı ır. u a ıısız, guç- meğe baılamıştır. Salih ağır söz· gusu yapı ı tan sonra bu ıuç ah. 

Iarla dogvrudan dogvruya teması ol- ıü b" ad d d · h lak · JJ k dikleri sütler, ilaçla tedavi edilen y z ır am ır ve aıma ıar 0 t lere dayanamamış ve aıağıya ine a ıumumıyeye taa u ettiği için 
h d d v mıyan yerlerde kuracaklardır. o- gezmektedir. k k w b 1 N. Koço tevkif edilmi•tir. ayvanların sütleri veya ur ugu k. d . re avga elmege aı amıttır. ı y 

guv rtların beher iıosun a asgarı Tahkikat d · l ı· ·1· Ah h 1 h k · b H ı--~-----------~anıan dibinde tortu bırakan süt- ne kadar yagw bulunacağı da tes· erın eş ırı ınce - ayet Sa i çe tıği ıçağı üseyi. Hindistan nıu··sıuman· 
ler satılmıyacaktır. dullahın üç gece evvel bu kuyuya ne saplamıı ve yetişen zabıtaya: 

pit edilmittir. düştüğü anlaşılmıttır. Kadıkö- "Ben yaptım,, diye teslim olmuş. ları durmadan 
Fena kokan ve rengi değifmİf, yoğurt kapları üzerinde tam, yünde oturan kasap Ahmed ken- t k 1 

boyanmış, tadı acı veya ekti ıüt- veya yarım kaymaklı, kaymal(sız disine aid koyunları Maltepeye ur. aya anıyor 
1 I · k ha Hüseyin hastaneye kaldırılmıı· L d 24 H. d. er e ıçine buz, ar. ıu ve:r.a mu · inek, manda, koyun diye sütün götürmesi için AbdulJahı bulmuıı, on ra, - ın ıatanda 
f · k' dd 1 • ka :r sa da fazla kan ko.ybettiği için az ·· ı·· ı 'd aza ıçin ımya ma e erı · cimine göre etiket bulunacaktır. eline bir lira vermi•tir mus uman ar yenı en nümayişler 
r t ] · 1 d t 1 yacak 3' sonra ölmüııtür. ı d L h d d I§ ırı mış ıut er e sa 1 mı - Torba yogwurtlarmda toprak, toz, Abdullah yola çıkmadan evvel :r yapmıt ar ır. a ur a a yeni 
t Salih hakkında tahkikata de h"d. 1 k rr. tuz vesair maddeler bulunursa sat- üstüıte iki •İ•eyi devirmi•, aonra a ıse er çı tığından polis ite ka-

Et-k tıer :r :r 3' vam edilmektedir. k h Ik d 1 e tırılmıyacaktır. Fazla ekşimiş, koyunları önüne katarak yola çık- rııara a ı ağılmıt ve teşvik 
Süt nakil ve muhafazaıına katılaşmıt yoğurtlar da satılamt· mıttır. K b edenleri yakalamıştır. 

ınahsua kaplara ıülün cinıini gÖS· k Abd 11 h ay olan köpek •ııııımııııımnıııtmııııımıımıııııımıımuıııımınnııuııınımuııwııımııuımıııuııııumM yaca tır. u a: gece yarısı lbrahima-
terir etiket yapıftırılacak, bu eti- 24 Temmuz 935 çarşamba günü ak · na) cinsi bir salon köpeği kayboldu. 

Yoğurt kapları kapalı olacak ğa çayırından geçerken gece ka • şam s:ıat 16'1:30 <8,fi sularında Beyoğlu Görüp haber veren ,·eya bulupta Ga
ketler haliı süt için zemini kırını· ve yoğurdun nerede ve kimin ta- ranlığında ıarhoşlukla kuyuyu istiklAI caddesi Tokatıiyan oteli ile Jafasarny l'anaiya apnrtımanı 2 nu. 
ıı, yarı kaymağı alınmş ıüt için rafından yapıldığc kabın üstünde görmemit, içine düterek boğul - Elhamra sineması arasında ufak ko - maraya getirenler fazlasile nıem • 
Zemini yetil ve kaymağı alınmı~ yazılı bulunacaktır. Küçük müs . muştur, Abdullahın ölümü bu ıu- yu sarı kırmızımtrak Japon (Pekin - nun edilecektir. 
~t~numi~m"i~Kakn~~ ~hsillumü~~na~mak ~ue retleMlqıld~tan~~ ~mill- --------------------------~ 
kette ayrıca ıütün her hangi hay- meskenler içinde veya süt, yoğurt mesine izin verilmiştir. Bununla 
Vanın sütü olduğunu gösteren be. satmak veya muhafaza etmekten beraber tahkilçat devam etmekte- Spor Postası Yaz yazılar bu1unacaktır. batka masrafları olmıyan dükkan- dir. 

Fenni şartlar laryoğurtyapamıyacaklardır. Koyunların ne olduğu tahkike- Her hafta pazartesı· gu··nıerı· Halis sütün kesafeti 15 santi d ' l kt d. 
Kaymaklarda en aıağı bin ı me e ır • 

gram dert-ce.de bin otuzdan atağı. ------------- k E • 
gramda 25 gram yağ bulunacak- çı ar şsız spor mecmuası hin otuz üçten yukarı olmıyacak tır. Kaymaklara nişaıtah madde Orman yangınlan • • 

~ OOe~n~ğım~~nlihed~ B~~~i~~~b~~rildigwı·n·---------------------~-~~~~ ler konm1yacaktır. ., 
<>tuı gramdan az bulunmıyacak göre, Smdırgının KertiJköyü civa· Türk Hava Kurumu . Pı·ya--'n·'-g·· o· 
hr. d • K t rında Güngörmez mevkiinde en 

Süt veren hayvanlar ııhhi il Yahu 1 ve a o- güzel ormanlarımızdan kırk hek· Direktörlüg"" u·· nden . 
hırlarda bakılacak ve hayvanlar ı ·ık d u·. ş m anlı g"" 1 tarlık bir orman yanmıştır. yangı• • 
belediye l:aytarlarının devamlı nın çıkmasına Kertil köyünden on Bir buçuk milyon aded beyanname bastırılacaktır. Münakasa a-

kontrolu altında bulunacaktır. A 1 manya i 1 e Am e- b'eş ya,larında Hikmet oğlu Mus· çık eksiltme ile 30 - 7 - 935 salı günü saat 14,30 da başlıyacak. ls-
liastalıklı, k~nlı ve ~~rahatlı ya- r İkan 1 n ara S 1n1 tafa ile annesi Gülıümün sebebi- tekli olanlar her gün direktörlük muhasebeainde §artnamesini göre. 
raları olan kımseler ıut ıatamıya· yet verdiği anlatılmaktadır. bilir. (4286) • • . . 

1 
• • • • , , 

~klardır. açacak mı ? Bundan baıka Dedeburnu köyü 
Süt konan kaplar kalaylı ola- Vaşington, 25 - Ayan üyele· civarında yeni bir yangın daha 

cak, ıüt konan titeler de köteıiz rinden Mister King Almanyada çıkmıştır· Bu yangının neticesin· •••••• 
S k J ki k den henüz bir haber alınamamıJ· 

Musiki meraklılarına 
Ve dipleri düz olacaktır. üt na · Yahudilerle Kato i ere artı açı· 

line ve satı•ına mahsus bütün ka~- lan mücadelenin Amerika He Al ltr. 
ı 3' - ilçe baylar ve jar.darma kuman. ar gayet iyi kapanacak, kapagı manya arasındaki münasebatı bo 
ı_ ı danları yangın yerine gitmitler-oez, ot, saman gibi teylerle yapı · zacak mahiyette olup olmadığını 
lllıyacaktır. incelemek {tetkik etmek) üzere _d_i_r_. -----------

Süt kaplarına batka hiç bir bir anket açılmasını istiyeceğini 
llladde konmıyacaktır· Süt tatıyan söylemİ§tir. 
haf\'an hile gübre vesaire ve ha•· ___ l_s_m_e_t_l_n_U_n_il __ _ 
ı- insan taıımıyac~ktır. Süt ıa· 
t Hopa, 24 - Baıbakan ismet an Yerler son derece temiz tutu· 
1 · lnönü ve beraberlerindeki zatlar-

HABER 
• 
ısta.nbutun en çok satılan· 

Küçük Çiftlik Parkında 
SALIDAN .MAADA (D . K Ef ı s d.) . 

HER AKŞAM enız iZi ta ya a 1 yı 
dinliycceksiniz. Aynca bir buçuk aydanberi lzmirde bulunan kıymetli 
sanatkarlar fstanbula gelmiş ve par kımızı şenlendirmişlerdir· Her nk _ 
şam altıdan itibaren: kemençeci A LEKO, piyanist YORGI, klarnet ŞE 

REP, Banço fJDlP, kemani MAKS UD, okuyucu y AHYA ve HA:\llD 

ve T AHSIN ile memleketimizde tanınmış bayanlardan mürekkep he • 
) eti musikiye dinliyeceksiniz. Tele fon: 49356 

acaJc, buralarda hayvan ve ıiıte 
f d 1 la bugün buraya gelmiılerdir. • ena koku verebilecek mad e er il 

-=-==-==-==-=~_:__-==============;;;;;~~~~~~~=========== 

hakiki akşam .. gazetesidir 

itanıarın• HABER'e 
"ercnıcr 1<ar. ederler. 

iş Bankası Kumbara ikramiyelerini 10,000 liradan, 
) 20,000 lira ya çıkararak bir misli arttırdı ! 

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

Şubat, Haziran, T emmu~, Eylôl ve Bi~incikanun 
aylarmm ilk günlerinde kumbara sahıplerı arasında çekılecek kur'alarla 

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

(Bu lkramlyell kur'alara iştirak için de kumbara sahiplerinin asgari 25 lira biriktirmiş olmaları lilzımdır) 

n 
r.. 
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2~ TEMl\IUZ -1935 

i::;:.1~~ ;.ffe\~ eşf ede ~~~t!~~~~~~ö~ü 1 ,_I ___ ·_s_ta_n_b_u_• _e_e_•_e_d-~y-.:-.~-i;-r;-~~-:-a:-1:-:-~---~-~:_..~~~ 
K • t f K ı kazasına bağlı Beyazıt nahiye kolu Yeni halde deniz cihetinde üst 360 54 

rı s o o o mp 10 Ağustos cumartesi günü Gül hane katta 75 N. h oda. 
parkı alafranga kısmında yok!'ul n Yeni halde deniz cihetinde üst 240 36 

deg'tııııl ı• ldı• r f yardıma muhtaç çocukları menfaa - katta 67 N. lı oda. 
e tine olmak üzere bir sünnet düğünü yeni halde deniz cihetinde üst 240 36 

Amerikayı kimin keşfetmiş oldu· 
ğu mese!esi hala K;-.nada antikacı· 
)a!'rnı uğra;tırmaktadır. Arkeo · 
loglar ilk önce Çinlilerin Amerika 
ya ayak basmış olduklarını bü • 
yül: bir r,üvençle ileri sürmekte -
diı-. Bunbra göre 8':.ıdist papaz -
!arından bir grup !sanın doğu · 
r.::.ı:-ı :lan ıonra 480 yıhnda büyük 
Oky12.nos denizini aşarak, kuzey 
Amcrikaya ayak basmışlardır. Bu 
n·..ı da lngiliz Kolumbiaımdaki 
f lc.•.Jaİmo civarında buldukları bir 
takım n:ı::.!~lı tz..~lar!a isbata kal· 
kı~maktadırlar. 

A~ya::an Behering boğazı yoluy 
le ku::ey Ameriktıya ge~mek gayet 
kolaydı bundan ba~ka büyük Ok· 
yanos k~yılarında oturmakta olan 
kızıl derili yerlilerin birçok karak 
te:-istikleri Asyalılara çok benze -
mek:;edirJer. Demek ki timdi Ame 
rik1.<la yaşıyan kızıl derili yerliler 
As:;::ıdan oraya göç etmit insanlar 
dır. Bunlardan sonra 1007 yılın · 
da Norsmanlar adı verilmekte O· j 
lan ku:?ey Avrupalılar Amerikaya 
gc;=ni!lerdir. 

l'lova Skoçyada bunların bırak
tıkları izler bulunmuıtur. Kriıtof 
Ko!c:::~ i3e en sonra Amerikaya 
nittiği halde, bu krtanın keşif te • 
re~i yanlış olarak ona verilmekte . 
d=r. 
Ammada uzun adi 

Hayli adasına yeni tayin edilen 
pos aair~örünün adını bir ne -
feste okuyabilene ne mutlu! Bu a -
dı yazıyoruz; hele bir deneyin ba
kalı: 

David Kalokohoakimlok· 
vo~ıakuemajhanok 

Tuhaf bir 
kolleksiyon 

'V"ıyanada imparator birinci 
Fransuva Jozefin etyası teşhir e · 
dilmek-tedir. Salonları dolcıtmak • 
ta olan meraklılar iı odasında ko· 
caman bir ıigara tablaaının içinde 
uçları di1le çiğnenmit ıigara izma 
ritlcri görmektedirler. Bu tala · 
nın kenamdaki kartın üstünde ya. 
zıda §udur: 

"Haımetlu imparatorun bu ıi · 
garnları 12 Ağustoı 1914 günü iç -
mi~ olduğunu, oda uıağı Ketterl 
tasdik etmiştir!,, 

Hollandallnın 
şahitliği 

Alm.!n mahkemesince şahi~liği· 
ne müracaat edilen Jan Vilhelm . 
ıon adlı bir Hollandf!lı, Alman 
topraklarına gitmek istemeyince 
Elten köyünde tuhaf bir mahke • 
me kurulmuıtur. 

Hollandalı §ahitlik yapmaktan 
çekinmiyor, ancak Almanyaya geç 
meğe yana§mıyordu. ltle bunun i
çin Alman mahkemesi Elten kö · 
yünün az ötesinde sınır boyunda 
ki Hollanda gümrüğüne t&!ın -
mı,~ır. Gümrük idaresinde yarısı 
HoJlanda toprağında, yarısı da Al 
man toprağında olmak üzere bir 
masa konmu§tur. Hollanda topra
ğında duran tahit, Alman toprağı 
üstünde oturan Alman ma.hkemesi 
ne şahitlik ifadesini vermiştir. 

Renkle tedavi 
Hastalıkları renkle tedavi yol • 

luı denenmektedir, Kır.n1171 renk 
Utihapıfar, ihtikanlar, romatizma -
lar, zatülce.ımbler ve yanıklaıa kar 
§ı aan renk siyatik ve nikris has -
ta~ıjına;, mavi renk baı ~.ğrıl~rı ve . 

hazırlamıştır· Program zengindir. katta 66 N. Iı oda. 

Nevralji; yeşil renkcle ıinir hasta- Yeni halde deniz cihetinde üst ············ ················································ hklarına karJı kullanılm.ııkt~dır. H .................. Do.kt'o'r ................ H katta 76 N. lı oda. 

Koca nasıl koğulur ·~ fi Yeni halde deniz cihetinde üst 
Birleımit Amerika cümhuriyet· IC Ali İsmail ~ katta 74 N. lı oda. 

lcr;nin Arizona vilayetinde y.ı şa - ; :: Yeni halde deniz cihetinde üst 
makta olan kızıl derili Navajo ka· ı HaydarptJ§a ha•taneıi bevliye H katta 73 N. lı oda. 
bilesinden bir kadın, koc.asını bo· mütehasn•ı ~. 

f! Yeni halde deniz cihetinde üst 
şamağa karar vcrdimi; erke:;ğin e· A Vrologue - Operateur ;: katta 7l N. Iı oda. 
ğer takımile bütün şahsi ""şyaıını, :: :: 

k i Babıali caddesi Meserret ote-!~ Yeni hal dahilinde ardiyesiz 44 kulübenin kapısı önüne yığar a - :: .. 

360 54 

240 

240 36 

240 36 

240 
şama kulübeye dönen erh.E'k bun· !! li 88 numar~~a her gü_n öğledenfi N. lı yazıhane. 
ları görünce, içeriye girme7., -sıya- i! sonra saat ıkıden ıekı7.e kadar.!~ Yukarda senelik muhammen kiraları, muvakkat teminatı Vf 

aını aldığı gibi batnnn çaresini :=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: aemtleri yazılı olan mahaller iki§et &ene müddetle kiraya verilmek Ü· 

bulmağa gider. zere açık arttırmaya konulmu§, tıdibi çıkmadığından pazarlığa ko• 
CJç gün dans "" nulmuştur. istekli olanlar ıeraiti anlamak üzere levazım müdürlüjii· 

tam ulkelsınde tuhaf hır ulus ya · rilen muvakkat teminat makbuz veya mektubıyle beraber 26 - 7 _. 
~amaktadır. Bunlar giydikleri el· R A K 1 S 1 N 1 935 cuma günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 
biseleri ısırgan elyafından dokur· . . ı (B) (3941) 
lar; zırhlı oklarla öldürdükleri Tecrübe edıoız · 
fillerin etini yerler ve ceza ver -
mek istedikJei suçluları, bir man
da derisinin içine dikerek ırmağa 
atarlar. 

Bu ülkeye girmelerine izin ve -
rilen pek nadir Avrupalılardan 
biri olan binba~ı C. J. Morris, in· 
giliz coğrafya ıoıyeteıinde bir 
konferans vererek, oradaki tecrü -
helerini anlatmı§tı. 

Himalaya dağlarının arasında 

gizli olan 36,0Ci) kilometre murab
baındaki bu ülkenin hakimi mih -
race Sir Zig - mi Vang - Çu'dur. 

Binba~rnın gördüğü törenler 
(merasını) arasında Paro yakınla. 

(f PA 

HIJBIJBAT IJ!({A RI 

StHHAT 
VE 

KUVVET 

Yakacıkda Yakacık mesire yer\. 
Ortaköyde Mecidiye mahc1.llesin

de vapur iskele$i ao. 8 No. lu 7 o

dalı 2 kath Mecidiye mektebi. 
Çemberlitaıda Nuruosmaniyt 

sokağında 74 No. lu kagir dükkan. 

Senelik muhammen 
kirası 

500 
180 

60 

Muvakkat 
teminata 

37,50 
13,50 

4,50 

Yukarda semti. kirası ve muvakkat teminatı yazılı olan mah•ll• 
936 senesi Mayısı ıonuna kadar ayrı ayrı pazarlıkla kiraya verile
cektir. Şeraiti anlamak üzere levazım müdürlüğüne müracaat etme-

lidir. Pazarlığa girmek için de hizalarında gösterilen muvakkat te4 
minat makbuz veya mcktubiyle beraber 9 - 8- 935 cuma ıünü saat 
15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B) (4297) 

rındaki manastır papazlarının y ı: lstanbttl Sıtma Mu··cadele 
tığı bir danıtır. Papazlar gayet 

muhteşem ipek entariler giyerek Reisligv inden . 
kocaman davullarla meydana çı- • • 

karlar. Papazların bir çoğunda, latanbul Sıtma Mücadelesince satın alınacak Motorin için kapalı 
evcil hayvanlar ve ir..san kafatas· ::::::::::::ı::::::: i L A N ::::::::aı::ma:::: zarfla verilen fiat haddi Jayıkında görülmediğinden pazarlıkla alın. 
ı,arınDı temsil e~~n ı:askelerı· tc~ar- H su·· t . Ah d f: maaına karar verilmiştir. 
ar. ans tam uç gun gece l gun - u nnee çı m :: . . .. b • 
.. .. . . . :: :: lsteklılerın ..>l Temmuz: 935 çarşam a saat on beıde kanunı v& duzlu ve hıc fnsıla vermeksızın :: :: 

d d • s ·· t·· b d d ji Sünnetçi Ahmet: fkametgah ,·e:: sika ve teminatlariv!e Kadıköy Rtzapaıa Çeıme caddesindeki Müca· 
evam e er. u un u esna ~ a ı: muayenehanesini Sirk"cirlen St.•ltan 5~ 

oymyanlar kat'iyyeıt yanlış hır a- fi ah met Yere ha tan caddesi 40 ıtuma. i~ dele riyesetine müracaatları ilan olunur. ( 4277) 
r:1111 bile ;ıt.mazlar. n raya nak?PyJediğini ı.aygı}ı mÜ~te • =~ 
Almanların yılan fi rilerine bild!ıır. ii 

:: :::::::::::: ::: : :: : : : : : : : : : :::::: :::::: ::::::: r.: ... =::. balıkları 

Alman balıkçıları Britanya ka· 
ra ıularında tuttukları 120,000 ta· 
ne yılan balığı yavrusunu diri rliri 
götürerek Dançiğ ile Könisberg 
arasındaki balıkçılık sahillerine 
bırakmı§lar, böylece bo~almı~ olan 
Alman yılan balığı yataklarına 
yeni sekene temin etmi,lerdir. 

Yeni çıkan 
kitap tar 

AVCILIK 
Avrup ve Amerikanın yılan Tecrübeli bir avcı olan Salih l\lah-

balıkları Atlantik Okyaııosunun mud tarafından yazılmıştır. 

Tüf ek. av kuşları ve hayvanlarr 
av köpeklerinin cinsleri ,.e terbiye 
usulleri ... ,.e saireyi. 
tatlı bir Jisanla anlatmakta ,.e 

Tiirkiycde avlanma mahallerini 
gfü;termektedir. Bütün anılara n 
av merakhlarma tavsiye ederiz. 

en derin yeri olan Sargasso de · 
nizinde yumurtalarını bırakırlar. 

Sonra her iki kıtanın ırmakların

dan ve göllerinden aşağıya doğru 
giderler ve zamanla ölürler. Her 
bahar mevsiminde genç yılan bn
lıkları ayni yolculuğu yaparak ve 
h. k Ratış yeri 
ıç §a~.maksızın ayni yolları ta İp --- --- - ---

ederler. Kopenhag fizyoloji labo • 
ratuvarı direktörü doktor Johan· 
nes Şmit geçen yıl Danimarka tet
kik gemiıi Dana ile yaptığı araş -
tırma gezintiıinde yılan balıkla · 

Yeni Kitapçı 
Ankara 

cadddsi No. 85 
rının bu göçmenliklerini m€ydana _____________ _, 

çıkarmı§trr. 

Maymunun maaşı 

1 Jig adlı Şempanze §İmdi Holi. DOKTOR 

vodun oldukça yükıe~ m~a! alan Kemal özsan 
aktörleri arasına gırmı§tır. Bu 1 ·· 

. . . . I k Urolon - Operator 1 maymun ıçın yenı ımza anan on· 
.. f'l · · alı tı""ı her Bevliye Mütehassısı 

turata gore: . 1 m ıçın ~ §. g 1 f\raköy - ekselsiyor mağa:(Uı 
hafta kendıınne 780 Turk lıraaı ve uanında. Her gün öğleden sonra 1 
rilecektir. Bu paranın 420 liraaJ 2 . rlen 8 · e kadar .. Tel: ıt1235 
maymunu iaıe ve ebate maarafı -:•••••••••••• 
360 lirası da sahibinin ücretidir. 

TL:J Q KiVE 

l 1 RL\LlT 
BANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
QA~T-6D6Q 



R E V U E Saatleri 

en dakik. en hassas, en son modeller 

t!l2YOÔLU'"<1• : "'ISIRLI. latıkll.I Caddeal 899 

(')"' ı.. A TA'd•: SAATCI MEVllR TUneı Cadd••I 29 

ISTAl'llSUL'd• : "'· ı<EŞIŞVAN. Sultan Hamam, 
Veni Cemi Cadd .. I 4 • 

1 

KAŞE 

NEOKALMiNA 
AN ı< AA A • cıe : Af:Z:A TEVFiK, Bankalar Caddul 9 

U"'uml t>eooau : latanbul, 8ehc:ı• Kaoı. Ta• Han llil Telefon : 21854 Grip -Nevralji-Baş ve Diş ağrılan - Artritizm - Romatizma 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

Kas11 ı 

Türkiye 
MERKE 

Cümhuriyet 
Z BANi< ASI 

2o/7/ 1936 vaziyeti 
AK IF ==== PASiF 

Lira Lira zengin etmiştir. 
19 . ·A •• k ·a 11 A .., t t d Altın. san kilogram 16098 9581L.22.644520 12 

• CU feTflp 4#'. CU eŞl e gus OS Q lT Banknot. ........................ : ...... .'...... ,, 16.910.417.-

Sermaye ······---··········-························-······ .. ~ 
lhtivat akçesi ................... - ....................... - ........... . 

1 s.000.000. -
1 026. 7 5 6.fü' 

Büyük ikramiye : 35.000 Liradır ur.;:~;·;~:~;··~=~=~;~;·~~.· 
679

.

782

.

95 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye-
Tür\c lirası -··-············· ........... J L .449.51816 

lerre ( 20.000 !ira)hk mükafat vardır... Hariçteki Muhabirler ı 
--- Altın : Saft kilogram 4.401,272 6.190.754. 56 

Altına tahvili kabil Seı besr dövizleı .6~1.016. 92 

Hazine Tahvlllerl : 
Deruhte edilen evrakı nıktiye 
kar~ılığı L.158.748.~63.-
Kınunun o ve 8 lncı mad-
delerine te~ikan Hazine rara· ) ıo 640 880 -
fından vıkı tediyaı " · • · 

Se.nedat CUzdanı ~ 
Hazıne bonolan ............ -........... L. 1.500.000 -
ficarf senetler --................. .. .. 9.237.221.40 

E'ehım ve Tahvilat CUzdanB 

{ 

Deruhte edilen evrakı nak· 
A tiyr~in ka.rşıh~ esham ve ~ 30.559.505.22 

tahvılAt l ıtibarf kıymetle 1 

40.284 720.07 

.449.51816 

6.841.77(.48 

I 48.108.J 83 -

10.737.221.40 

B) Serbest F.:shım v• Tıbvllit 4.552.492 86 35.I I I.998.08 

Altın \'e döYiz üzerine av•ns • 25.901 .59 
fahvlltt üzerine avans 2.555.22ô:J9 

Hissedarlar ....... ~ ........................................ .. 
muhte~lf 

2 581 127 98 

4500000-
9 l9386f 78 

T edavUldeki eanknotlar: 

Deruhte edilen evraıu nıktiye L J 58.748.56S.

Kınunun 6 ve 8 inci madde-
] eriııe tevfikan haıine tara· 
fından vaki tcdiyat 

Deruhte edilen evrakı naktiyr 

bakıyesi -··-·······-···· .. ····--· 
Karşılığı tamamen ı.ltın olarak 
tedavüle ilAveten vazedilen iL 

TUrk Lirası Mevduatı: 
Vadesiz ................... ~--

I0.640.380.-

148.108 183.-

10.000.000. - ısa. r oa r as • .= 

J 4.97 4.389.88 
Vadeli -···· .. ··-- - - 14.974.389 88 

D6vlz Mevduatı: ·-----ı 
Vadesi1 
Vadeli 

Muhtellf 
=:::=~:=~===: 1 

12.239.020.81 
.686.360.62 12.925.38143 

-·-••••••oo•-••-•-••••-••••••••••••-••oo••••-·•-.. 55.723.690 Q'T 

-AD~P...42=. A.R 1 
IC·TiCARE~·9ANKAJ!. 

YekQn 257.758.401.95 Yekin i57.758.40I.95 

2 Mart 1993 tarihinden itibaren~ ı u oq 
f•k onto haddi yltzcfe 5 1·2 - P.ltın i.'ze.rine avans yUzde 4 1·2 -

o • ~ERSERfLER YATACJ ____ ı_& ~----~~~~~~~ 
Oldürdüğiinüz ad!lmlan ıd.yacak 
olursak zararlı siz çıkarsınız. lyi
ıi mi timdi kendi işlerimizden 
bahsedelim· dedi. 

- Pekala. 
_ Şimdi sizin serbest bırakıl

manız için icap eden bazı şartları 
konu~acağız. 

- Bazı şartları mı? 
_Evet, bunları kararlaıtıraca-

ğız. Lakin ondan evvel Lantene ıi· 
zinle bir meseleye dair gcrüşmek 
istiyor. 

Loyola Lantaneye sorgulu bir 

bakı,la baktı. 
O vakit Lan tene: 
- Mösyö, bu sabah darağacı· 

na giderken bana söylemiş oldu
iunuz ıözleri hatırlıyor musunuz? 
dedi. 

- Teselli veren dini sözler de-

lil mi? 
- Hayır, kalbimi yakan acı 

tözler .. Mösyö, bana, Kont dö 
Monklarn1 asılmama razı olduğu~ 
nu söylemiştiniz,. 

- Doğrudur! 
- Şimdi sizden, yalan söyleyip 

ı.5ylemediğinizi so;-uyorum. 
- Bir Allah adamı hiç bir va

kit yalan söylemez. 
Lantene papası donduran bir 

aakinlikle: 
- Dikkat ediniz, sizden haki-

kati ıonıyorum. Vicdanınızı gö:ı:ö
llllae alarak cevap vermenizi bek. 
llyorum. Belki Kont dö Monklar 
böyle bir harekete zorlanmıştır. 
"Ruı olmak,, kelimesini ıuiisti-

mal edecek kadar pervaıız oldu. 
ğunuzu bilirim. Poliı müdürü na
sıl razı oldu? itte bunu anlamak 
istiyorum. 

- İnsanların ruhunu anlamağa 
kim muvaffak olabilmit ki .... 

- Anladım ki uyu,amıyacağız. 
Şimdi size bir ıey ıöyliyeceğim, 

mösyö. Dostum Manfred, dem;n 
Kont dö Monklara çarpmr, ... 

Lantene sanki boi1Jluyormuş 
gibi nefes almak için durdu. Son
ra tekrar söze baıladı. 

- Manfredin ne gördüğünü hl· 
liyor musunuz? 

- Söylemenizi bekliyorum. 
Lantene papa.un kolunu tuttu. 

Boğuk bir sesle: 

- Kont dö Monklar delirmİ§ ! 
lıitiyor musunuz? DeHrınit ! Oğ1u~ 
nu arıyormuı .. Ağlıyarak onu ça· 
ğırıyonnuı-. Kont dö Monklar ni· 
çin delirdi? Siz bunun sebebini 
biliyorsunuz, haydi çabuk, söyle· 
yiniz ! dedi. 

- Beni hayrette bırakıyorsu· 

nu:ı .. 

- Ben konaktan dıtarıya sü
rüklenerek çıkartldığım zaman, 
babam niçin kendi askerlerinin 
kolları arasında çırpmıyordu? Sen 
bunu da biliyorsun.. Söyle, sefil 
herif .. Müthiş bir yalan söylediği· 
ni itiraf et! ldaınmın senin hile 
ve melinetinle yapılacak olduğu. 

nu itiraf et ! 
- Emin olunuz ki aldanıyorsu

nuz .. Bu anda yalan söyJeınekliği. 
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Loyola aarararak: 
- Hangi kağıdı? diye ıordu. 

- Komediye lüzum yok mös-
yö! Cellada ıöıterdiğiniz ve onun 
hürmetle eğilmesine sebep olan 
kağıdı .. 

- O kağıt ıizin iıiniz yaramaz. 
Şahsıma ait bir feydir. 

- Bırakın fU bot sözleri .. Hay
di çabuk karar veriniz! isterseniz 
ben onu ceaedinizden de alabili· 
rim. 

Papaa ayrıçmın (muhatap) öy
le kandırılacak bir adam olma
dığını, bütiln mukavemetin bey. 
hude olduğunu anlıyarak kağıdı 
çıkarıp uzattı: 

- Oğlum, işte istediğiniz kağıt. 
Görüyorsunuz ya, her emrinizi iti· 
razsız yaptım· Bunu aklınızdan 

çıkarmayınız. Belki ben Lantene
ye zannettiğiniz kadar düşman 

değilim .. 
Fakat Manfred artık dinlemi

yordu. 
Kiğıdı açıp bakınca bir sevinç 

çığlığı koparmııtı. 

Bu polis müdürü tarafından, 

kağıdı elinde bulunduran Loyola
ya itaat edilmesini askerlere, dev
riyelere, zabitlere, zindancılara 
bildirilen bir emirname idi. 

-23-

LOYOLANIN YOLCULUGU 

Manfred, Kokarderin kulağına 
birkaç söz fısıldadıktan sonra dı
ıarıya fırladı. Sokağa çıkınca 

deli gibi Trahovar meydanına 

doğru koımağa baıladı. 

Böyle dalgın dalgın koıarken 
• 1 

peııne çocuklar takılmıt bir ada. 
ma çarptı. 

Bu adam. 
- Beni bot yere düıürdünüz, 

onu §İmdi bulacağım. diye bağıra· 
rak kallanağa. çalııtı. 

Elinden düıen sönük feneri ala.· 
rak, güya yerleri aydınlatıyormuı 
gibi bir hareketle bakınmağa bat• 
ladı. 

Manfred hu adamın sesini iti" 
lince olduğu yerde durdu· 

Biraz dikkatli hakınca polis mü. 
dürünü tanıdı. 

Acaba elindeki fenerle ne yapı· 
yordu. 

Çocuklar niçin alay ederek pe .. 
tine takılmı,lardı. 

Hayret içinde kalan Manfr~din 
aklına derhal bu dütünceler geldi. 
Sonra, bu esrarengiz hale dair bil .. 
gi edinmeyi sonraya bırakarak 

gene Trahovar meydanına doğru 
kofmaya batladı. 

Nefesi kısdmı§, kuvveti tüken. 
miş olduğu halde oraya varınca e· 
lindeki kağıdı salhyarak: 

- Af!... Mahkum affedildi di
ye bağırdı. 

Halk arasından sevinç naraları 
yükseldi. 

Çavuş, polis müdürünü imzala
dığı emre istinaden yazılan iki • 
~irnameyi dikkatle gözden geçir
dı. 

Manfred üzüntü ile sonucu (ne
ticeyi)_ bekliyordu. 



HABER'in deni:ı ge 
zintisi için lıtanbuJa gel 
mitti. . • 

Gezinti günü akıamı A· 
merikadan bir telgraf a) · 
dı. Amerika polisi bir tür • 
lü baıa çıkamadığı bir: 

KALPAZAN 
'.:! çetesi için kendisini Ame • 

rikaya çağrıyordu. 

(X: 9) 
Cii~N'erd'" bitJİ 
uyanırsa 
tnQhv.Q/uruz. 

Telgrafı alır almaz der· 
hal Amerikaya hareket et· 
ti. Ve giderken de çok 
sevdiği HABER okuyucu· 
larma bu maceraımı da 
anlatacağını vadetti . 

2 
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Nihayet çavuı: 
- Pekili ! MahkUınu çözünüz, 

alfedilmittir. dedi. 

Halk ıevinçle bu emri alkııla· 
dı. 

Lantene: 

- Anlat bakalım, bu nasıl oldu. 
dedi. 

Manfred: 

- Gel, ıel ! birazdan her ıeyi 
öğrenirsin. diye mırıldandı. 

Atkerler, polis müdürünün ko
nağına, cellat ve yamakları Kedi
ler sokağına döndü, rittiler. 

Manfred de arkadaıını alıp gö
türdü. 

Loyola, Manfredin ıittiğini gö. 
rünce dudaklarının ucuna relen 
bir küfürü savurmaktan kendisini 
ıüç aldı. 

Düımanım mağlup etmeği dü
tünürken kazdığı kuyuya kendiı!· 
nin düıtüğünü anladı. 

Fakat idi bir ıerıeri saydığı 
Fan farla Kokardere bir ıey aöy
lemeğe tenezzül etmiyerek ıuıma
yı tercih etti. 

Kollarını mantoıunun altında 
kavuıturmuı, ka_Jlarını çatmı§, 
yumruklarını ııkmıı olduğu halde 
müthit bir intikam planı dütün. 
meğe baıladı. 

Bu suretle tam üç ıaat geçti. 
Kokarderle Fanfar, bu üç ıaat 

zarfında mahzenden hiç çıkmadı
lar. Papası bir ıaniye bile göz ö
•ünden ayırmadıJar. 

IAJ.ola bir ~alık im iki ~rıeri· 

nin hakkından gelip gelemiyece
ğini dütündü. 

Sokağtl çıktığı zaman daima 
arkasında bir zırh elbise bulunur 
ve mantoıunun altında da bir han. 
çer saklardı. 

Fakat baımda bulunan iki göz. 
cünün ellerinde birer hançer bulu
nuyordu. Eğer biraz kımıldaıs 
kendisini heinen tepeliyecekleri 
belliydi. 

Zaten Kokardr: 

- Peder, fiipheli bir hareliette 
bulunacak olurıanız ıizi derhal 
öldürmek için emir aldığımı ha
ber veriyorum. Eğer dini ödevİ· 
nizde (vazifenizde) devam etmek 
istiyorsanız uılu durmanız lazım

dır. demiıti. 

Bunun üzerine Manfredin ge
cikmiyeceğini farzederek kımıl
danmadan durmağa karar verdi. 

Yukarda söylediğimiz gibi bu 
bekleyit tam üç ıaat ıürdü. 

Nihayet papas, merdivenden i
nen ayek ıeılerini duydu. 
Arkaıından Manfredle Lantene 

mahzene indiler. 

Manfered pek neıeli idi. Loyo
la delikanlının bu halini iyiye yor· 
du. Fakat Lantene darağacına g5. 
türüldüğü zamankinden daha ye
iıli ve hiddetliydi. 

Kokorderle Fanfar, hayatını 
kurtarmağa çalıttıklan delikanlı. 
nın elini pek büyük bir sevinçle 
sıktılar. 

Layola1 dijerlerinin aöz söyle-

K lÜı «; lÜı ~ c © fil D l!JI iri] 
Başından Geçenler No: 1s 

Bir az t!vve/ on/11r4'_4 
yetn~I: yiy~rlQrdı. c _ 
9.',.. YP"1ek orrı~
/11,.1u /Ju/Uf"SRK kili:. 

,.. z .' 
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mesine meydan vemieden: 
- Efendiler, zannedersem ar· 

tık serbestim değil mi? dedi. 
Manfred: 
- Onu timdi görürüz. dedi. 
- Bana verdiğjniz sözden dön-

meğe cesaret edecek miıiniz? Lan
tenenin hayatına karıılık benim 
hayatımın kurtulacağına yemin et
tnittiniz. 

Manfred, Lanteneye baktı. 
O · vakit Lantene, zorla ıakin 

yaptığı bir sesle: 

- Möıyö, kardetimin ettiği ye
min üzerine yaııyacaksınız. Eğer 
Manfred yafayacağmıza ıöz ver
memit olsaydı, sizi timdi gebertir· 
dim. dedi. 

L'antenenin korkunç kılıcından 
çekinen Loyola: 

- Kendinize geliniz, arkamda 
bir papas elbisesi bulunduğunu U· 

nutmaymız.. diye ihtar etti. 
- Evet, si21i hiç acımadan, hiç 

tereddüt etmeden, kuduz bir kö
peği gebertir gibi gebertecektim. 
Zannedersem bu suretle de insan
lığa pek büyük bir hizmette bu
lunmuı olacaktım. 

Lantene bu anda pek müthit bir 
hal almııtı. 

Korkudan sapsarı kesilerek 
Manfrede yalvarıcı bakııla bakıp 
geri geri çekilen pı\pasm üzerine 
yürümüıtü. 

Manfred: 
- Korkmayınız, bir serseriler 

verdiğimiz sözde dururuz. Lan. 
tene kurtulduğu için ıizin hayab· 

nız da bağıtlanmıttır. diye alay 
etti. 

Bu söz üzerine, Lantene dura
rak alnından akan terleri elinin 
tersiyle sildi. 

- Evet, hayatınız kurtuldu. 
Serbeıt kalmanıza gelince ... Onun 
için de konuıacağız. ıözlerini söy
ledi. 

Artık ölmiyeceğine aklı yatan 
Loyola teytanca bir gülümsedi. 

Baıını doğrultarak mahzun bir 
tavur aldı: 

- Her ikiniz de henüz pek 
gençsiniz. Pek ziyade hürmet et· 
meğe mecbur olduğunuz bir adam 
hakkında yanlıı bir düıünceye ka
pıldığınız için sizi mazur görüyo
rum. Fakat timdi bunları sizinle 
burada münakaıa edecek değilim. 
Yalnız hakkımda yapacağınız te· 
yi söyleyiniz. Şunu aklınızdan Çl• 

karmayımz ki bugün her ne kadar 
siz daha hiddetli iseniz de bu ha
liniz devam edemez. Eğer beni 
hapsederseniz, mi~afiri bulundu
ğum Fransa kralı kaybolutumdan 
enditeye düıerek beni aratacaktır. 
Nihayet hakikit anlatılacaktır. 
Sözlerim benim değil, sizin asığı. 
mz (menfaatiniz) içindir. Çünkü 
uzun zamandanberi kendimi böy. 
le ıeylere alıttırdım. Şahsım için 
hiç bir ıeyden çekinmem. Din yo
lundaki kavgalarım sırasında her. 
türlü zorluğa kartı gelebilirim .• 

Manfred: 
- O bahsi bırakınız! Eğer o 

'ıayfaları açaraak pek uzun ıür•r! 


