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Cephane nasıl 
o ~ lfffi1 ö t y a lfi1 cg o lfi1 o 

ateş aldı? 
lh1 a k lk. o lfi1 <dl ~ 

A 

Habeş imperatoru anlatıyor 

Italyanlar niçin 
yenilecekmiş? 

"Neferlerimin mukadderatile benimki 
birdir,, 

......................... " .. """""_ .............. .,. J 

Atatürk = 

Teşekkür ediyor 
latanbul 26 (A.A.) - Cu· 

mur Başkanhğı Genel sekreter· c 

: liğinden bildirilmiştir: 

Lozan gününün 12 inci yıJ 

dönümünden ötürü yurdun her 

tarafından çekilen kutlulama 

ayzılarına teşekkÜrlerini ilet • 

meğe, Atatürk Anadolu ajansını 

memur etmiştir. 

ismet inönü 
Trabzonda 

Trabzon, 26 - Hopadan hare· 

ket eden Başbakan ismet İnönü 

Rizeye çıkarak bir müddet ç:ı -

hşınış ve 25 Temmuz aktamı 
Trabzona varmıştır. 

111 
Yazısı 2 nci 

sayfada 
~ 

Sabıkalı 
hırsızlar 

qakalandı 
~ Şükrü Kaya 

.. Habe"jtt:ları:ıa esaru u,dııgunu , ••atyaıııarı bue•trııt.rı kurtarmaları f Jstanbulda J 
lôzım geldiğine Clcıir neşı;edilen propaganda resirrilerinden biri. . . i . . .. .. : 

Gördüğünüz reıimler bugü 
sorgtıya çekilen sabılrtilılardır. 

Solda gördüğünüz adamın is 

kadın kılığına girdiği ve kaçmağ 

kalkıştığı için eline kelepçe vurul 
muştur. - Yazısı ikincide •. · 

{Yazısı 2 nci sayfada) ~ .. lçışlerı Bakanı Şukru Kaya i 
: dun Ankaradan lstanbula ha - ! 

. A ı i ç eti n kava L~:~:~ .. ~~~!.!~!.~: .... --........ -............ ~ 
Yapılan hayırlı 
işleri anlatıyor: 

lzmir, 27 (A.A.) - Bayın· 
dırlık Bakanı Ali Çetinkaya dün 
yanında ilbay general Kazım di
rik, devlet demiryolları genel di -
rektörü, bakt"lnlık idari danışma • 
nı Sururi, Su işleri direktörü ile 

Aydına hareket etmiş, istasyonclıt 
bir çok zevat taraf mdan uğurlan
mıştır. 

Çetin kaya' nın anlattıkları 
2 tıci sayfadadır 

"' .... ~, ,, 

Ali Çetinka) a 

Seyyahların ba~ ı ldan geçen 
1 

Pişmiş tavuğun bilej 
başından geçmiyor ı 

Seyyah diyip de geçmeyin! Bunlar, bir memlekete avuç dolusu para 
bırakırlar. Lakin böyle kırtasiyecilik eziyetlerine uğratılmazlart1a .•• 

(Yazısı 11 nci sayfada) 

Amerikadan gelen Dinarh Mehmede 

Dokuz pehlivan 
meydan okuyor 

Bu karşılıklı meydan okuyuş pek yakında görülmemiş 
güreşler seyretmemize vesile olacaktır 

Katil Hanrmhadın ve kardc§i ' 

Aşıkı ve · 
kardeşlle birlikte 

Kocasını 
öldüt tt kadın 

- Y azııı 2 ncide -

ıdülayim ve Kara Ali pehlivanların bu sabah matbaamızda alınmt:j 
resimleri 

(Yazısı 4 üncü sayfada) 

Dttnyanın en büyük casus 
teşkilatı reisi anlatıyor: 

••eov.uk harbin esrarı 
bu kasada gizlidir!,, 
"Vazmıya cesaret: edemediğim bazı 
hAdiseıeri de şifahen anıat:acağım,, 

(Yazısı ·7 nci sayfada) 
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Dağ fare doğurdu! 

Esrarengiz iskelet. 
~ • ' ı 

N~~!~~ad!1 e !k~!!:l•n7h:yet te-l 
aınde Selçuk apartımanında bir is- eyyüt etmiştir. Eveıce burada otu
ke!et bulunduğu yazılmıftı. Morg ran Ankara ziraat enstitüsü dö. 
ta.rafından yapılan tetkikatta, İs· çentlerinden doktor Süreyya tah· 
kelet kemiklerinin ayrı ayrı insan· sin müddeiumumiliğe bir mektup 
lara ait olduiu anlatıldığından göndermek suretiyle iskeletin ken. 
bunun bir doktora ait olduğu ihti. disine ait olduğunu ıöylemİf, ve 
mali ileri sürülmüştü. hadise bu şekilde aydınlanmıştır. 1 

Sabıkalı bir çok 
hırsızlar yakalandı 

lıtanbulun muhtelif semtlerin· ı 
de son zamanlarda yapılan hıraız
lıklar emniyet ikinci ıube direk • 
törlüğünce bazı ıabıkaldarın gi -
diıleri Te bol para harcamaları bu 
hınızhldarla ilgili (alakalı) aö • 
rülmit. kendileri nezaret altma a· 
lınmıtlar, ıorruya çekilmiılerdir. 
Bu sabıkalılar latanbullu Ihsan, 
Sivaıh Yekvard, Karılı Abdullah, 
Kırıehirli Mehmet, lıtanbullu Ra· 
ıim, Cafer, Burtalı Mustafa, Ha • 
fız Abdi ve Ahmettir . .Bunlardan 
lhtan ile Ermeni Y ekvardm Sul· 
tanahmette Dizdariye mahallesin· 
de oturan bakteriyolol Bay lhıa • 
nm evine geceleyin anahtar uydur 
mak suretile ıirerek bet yüz lira 
kıymetinde eşya ve mücevheratı· 
nı ve Karaıümrükte maliye me • 
murlarından Bay Refikin evinden 
mühim miktarda efyası ile halı, ki 
Iim ve seccadelerini çalarek Nuru· 
osmaniytde bakkallık eden Hafız 
Nurinin evinde sakladıkları anla -
tdırıtf, qyaların bir ktsmı meyda· 
na ~ 1Ca ihwıı;tb-. Bunlardan Muı • 
tafa çingene kadını kıyafetine 

girmİf. lzmite kaçarken yakalan • 
mıflır.• Abdullah, Mehmet, Rasim 
den müteşekkil diğer hırsız gru -
punun da Beyoğlunda Anadolu so· 
kağmda Hiristonun evinden ve he 
nü7 yeri tesbit edilemiyen bir yer 
den bir elektrik saati ile bir ta -
kım elbise ~aldıkları tesbit edil -

mİf, efyalar bulunmu§tur. Bunuarm 
arkadaılarmdan Caf erin Kurtuluş 
ta Sinemköyünde Y orginin evin -
den elmas ~e yüzük çaldığı, Mus
tafa ile ıuç ortakları Hafız Abdi 
ve Ahmedin de Ortaköyde sabık 
poliı memurlarından Hacı Ömcrin 
evir .. :len bir çok e§ya ile Eyüpte 
Otak&:ılarda Habibe ve Muzaffer 
kal.ınların evlerinden de birçok 
mücevheratı çaldıkları anlatılmış, 

meıruk mallar bulunmuı tur. 
Yakalanan hırıızların daha bir 

çok yerlerden eıya çaldıkları ve 
~unları sattıkları anlaıılmııtır. 

Tahkikat devam ediyor. ikinci fU 
be direktörü Bay Cemal bu tahki 
katı ehemmiyetle ve ç.ok yakmdan 
takip etmİ§, hırsızlar kısa bir za • 
manda meydana çıkalmııtır. 

Habeş imperatoru 

Italyanlar 
anlatıyor 

• • 
nıçın 

xenilecekmiş? 
Vallval hAdisesinin os)et" i ,.e Habef tana karı yazı -

mes'ulü tarla dolu ilanlar ta ımaktadır. Ila-
1talya dışi ·}eri müstt.şarı Su\·için be ml'Selc inde do tça rol O)nadığı 

diplomatik temasları neticesinde, t . l<aydlle l<'ran~a alkı lrtnını~tır. 
tnlya- Habq ışı hakkında Ulwılar Davetname alandı 
Kuramunun bu ay sonundaki toplan- Roma, 7 - ilahe!;' hükümeti Clu-. -
tısında gifrttfUlccekler de kararla mış Jar 1\urumu kon C) i toplantı ında 
tır· bulunmak i~in gönderilrn daYeti al • 

l ft\·cut hakem koml!llyununa he'Sin- mışlardır. 

ci bitaraf ü~e de M~ilecek ve --------------

Val •al hidl~i mesulü teıbit edile. Almanlar 
cekt'tr. 

Almanyada 

Yahudi 
düşmanhğı 

lzmit yangını hakkında 

Azıttı 

Resmi Tebliğ 
"Lentransijan , gazetesinde O· 

kunduğuna göre, Almanyanın 
Kresden şehrinde ak,am Üzerleri 
Yahudi dükkanları Alman dük
kanlarından daha evvel kapattır1· 

Pek az yaralı vardır. Nufusça ve şahıslara 
alt mallarca zarar yoktur. kazanın hafif 
geçtiği içJn sevinçliyiz. 

Ankara, 27 (A.A.) - Resmi/ doğru tehlikeniıı genişlemesinıt 
tebliğ: mani tedbirler ahr.mıştır. 

lıyor. 

Yahudi He birlikte görülen 
genç kız veya kadınların isml, ga· 
zetelerle ilan e:li!iyor. Bazı umu· 
mi yerlerin kapısına, üzerinde 
"Köpeklerin ve Yahudilerin gir
mesi yasaktır,, ibi\:'eıi yazılı yaf · 
talar asılmııtır. 

Din aleyhinde de 
mücadele 

Ht'ı·lin, 27 - Dini t<!şkil:Hlara men
sup genc;lerin iiniforma, rozet, hu n~i 
ha) ral~ ı,uııanmal,ırr. resmi~<.>t·it /ap
malan ve okaklardn orke~tra 1;alma
Iarı ~iddctle )ac:ak edilmi,. tir. 
bir adım daha ••• 

26 7/ 935 günü saat 4,10 da 
Derince iskelesi alanında bulunan 
bir cephane deposu civarındaki 
kuru otlar, yolcuların attığı ciga· 

ralardan olduğu zannedilen bi:
sebeple tutUfarak yangın, küçük 
ve eski bir fitek ve bomba depo· 
suna doğru ilerlemeğe başlamı!· 
tır. 

Depo nöbetçisi kimseye haber 
vermeye muvaffak olamıyarak 
kendisi söndürmek istcmitse de 
baıaramamıştır. 

llerlin, '!.7 - llanıs ajansına göre 
Alman)ada Yahudi dü~manhğı biitün 
~ddetile de,·am etmektedir. Şal'lo -
tenburg rasathanesinin Yahudi di · tır. 
rektörü azledilmi~tir. Silczya ilbayı 

Yangın depoya sirayet etmi~ 

ve barutların tutuşması ile depod-lll 
mevcut piyade fişek ve bombala· 
rı arasında da inf:lak başlamı§ 

İzmit ve Kadıköy itfaiyeler: 
yetişerek sabah:ı· saat sekizine 

da Yahudi kompozitörlerinin e~er 

ferinin ~lınmasını yasak etmistir· 
Merkenfritz ilhaylığıda Yahudilerle 

iş yapan, yahudi kiracı kabul eden, Bu ne vahşeti 
Yahudilerle do t ge~inen Almanların E ki k d 
ulu (millet) haini addedilecekleı-ini şe e a 1 n 
ve genel (umumi) i lerde çalıştırıla - • • • 
ınıyacağım ilan etimştir. trampa edıhr mı 
Bulgar - Yunan Bugün çıkan Son Posta refiki· 

mizde okuduğumu2a göre, Çonım-
h U d U d Unda da tuhaf olduğu kadar acıklı bir 

vaka olmuıtur. Hasna adında bir vak a 1 ar genç kadın hastalanarak memle • 

Atinadan bildirildiğine göre, 
geçenlerde 20 kişilik bir Bulga" 
çetesi Yunan hududunu aşmış, v~ 
tesadüf ettiği bir köylü çobach 
soyduktan sor.ra veriye dönmü:· 
tür. Yalnız bu esnada Bulgar çete· 
cilerinden biri hududu geçmemi~, 
ve Yunan topraklerında kaybo!· 
muştur. 

Diğer taraftan Bulgarların Gü-
mülcine taraflarında tahkimat 
yaptıkları da haber verilmekte
dir. 
Türkleri kaçıran 

Bulgarlar 
Filibe civarında bir köyde 13 

Türk genci, Türkleri muhacerete 
tef vik, etmek ve huduttan gizlice 
adam kaçırmak suçlarile hapsediJ . 
mişlerdi. Son 1..amanlarda bunla· 
rm 8 i serbest brrıo.kılmış, ve 5 i 
bu ıefer de Bulgaristan aleyhin~ 
casusluk yaptıkları suçuyla hapis·, 
te alıkonulmu§larclrr. 

ket hastanesine yatmı§tı. İyileı -
tikten sonra kardcti Eae ile bir -
likte tanıdıkları Yüzükçü Hüae · 
yinin evinde misafir kalmak iste -
mitlerdir· 

Yüzükçü Hüseyin kadını gÜ · 
zel bulduğımdan Eıeye kardeşi 
Hasnayı boz bir e~eklc trampa et· 
mesini teklif etmi;. ve bu teklif [. 
se tarafından kabul edilmi§tir. 

Yüzükçü Hüseyin hediye olarak 
aldığı yüzükleri Hasnanm parma· 
ğına geçirmek için gece odasına 
girince, kadın feryada baılamtş 
ve bütün konukomşuyu ayağa kal· 
dırmıştır. 

Yüzükçü Hüscyln şoranlara: 
- Ben bu kadını kardeşi Ese · 

den boz bir eşekle trampa ettim. 
Size ne oluyor? diye cevap vermi~
tir. 

Piyade fişekleri ve bombaları· 
nın tek tük ve çok seyrek infilak 
]arına tesadüf olunuyor. 

O civardan geçE=n demiryolu ü 
zerine patlamamış bir kaç bomb 
düşmüştür. Demiryolunda bir tah• 
ribat yok~a da bombaların patla 
ması ihtimali dolnyısiyle trenle
rin hat temizleninciye kadar 
mıntakada geçİ§i durdurulmuştur 

Bu sebeple T oros ve Ankara eks 
presleri yolcuları lzmitten deni~ 

yoluyla lstanbula naklolunmak Ü· 

zere lstanbuldan bir vapur yol~ 
çıkarılmıştır. Bu yolcular gece 
lstanbula naklohmacaklardır. 

Nüfusça hiç bir zayiat yoktur. 
Bir itfaiye neferi ile altı asker 
yangın söndürme esnasında çok 
hafif yaralanmışlardır. 

Hat yarın açılacaktır. 

Ali Çetinkaya 
Yapılan bayırlı 
işleri anlatıyor; 

lzmlr, 26 (A.A.) - Bayındırlık Ba· 
kanı Ali Çetinkaya dün de türlü ba
yındırlık işlerini incelemiştir. Yanın· 

da bulunanlarla Halkapınar batak -
lığının kurutulması, Kar ıynka çocuk 
yuva mı '\e ağırlar kurumlarını,) an
gın yerlerindeki yeni inşaatı ve pana· 
yırı gezmi§, telefon so yetesinde bir 
saat kadar çalışmıştır. 

Öğleden onra ala gittiler. Bugün 
motörlerJe Aydın hattını teftişe çı • 
kacaklardır. 

Ali Çetinkaya gazetecllere diye
' 'inde lzmit urayı ile h.·wagazi o~ • 
yetesi arasında satın alma işini An • 
karaya dönü:.ündc inceliyerek sonuç· 
]andıracağını (neticelendireceğini) lı 
mir otomatik telefonunun modern 
olduğunu, hükümetin beş yıl sonra 
bu tesisatı nlmak hakkının 
mahfuz bulunduğunun. halk i)nin 
hüsnü idaresine emir verdik • 
lerini, Halkapınar batahğındaki ku • 
rutmadan sevindiğini, bakanlığın bu
na yardım edeceğini, mülkü esa.;;en 
devletin olan Şark demiryolları hat • 
tının işletme inin de yakmda alın • 
masının muhtemel bulunduğunu söy· 
lemi~. demi tir ki: 

"Hududa kadar gideceğiz· Hatları
nıız on bin kilometre olunca ana hat
lar bitmiş olacaktır. 

Habe• imparatoru arasındaki anla- Hicaz veliahdı-
geıecek harbı 

Kadın köyünde evli olduğu İ· 

çin hayır sahiplcl'i tar~fından bi: 
araba tutularak köyüne gönderil· 
miştir. 

anlatıyor şamamazhklar nın ziyafeti 
Berlin, 27 - Bavyera ]çitleri Paris, 27 - Hicaz kralının oğ-

1''ra1ı ızca .. Pari uar,. gazetesi ~Y • 

tarıu muhtemel bir harp dolayıslle: 

Aşıkı ve 
kardeşlle birUkte 

Kocasını 
öldüren kadın 

latanbul tramray sosyetesi i§ini 
bir dereceye kadar düzelttik. Serma· 
ycsini bir milyon <100 bin liraya ka • 
dar indirdik. Sonradan bazı yeni lıat
lar için sermaye getireceklerini söy· 
lcdilcr. Bir Türk lirasını 26 /şviçrc 
frangı sayarak crmaycyi on milyon 
liraya ~ıkardılar. Hunu da düzelttik. 
Şirket yeni lıatlar baharıesile biletlere 
üç buçuk kuruş zammctnıiftir. Kur .. 
tardığımız bir milyon 700 bin lira hu
dur. l 'aziyeti adaptasyon mukaııcle· 
ıine irca etlik. Şirketi almak iıte • 

"Eğer harp başlarsa, ordumun ilk 
neferi ve askerlerimin llkibetlne ortak 
olacaftm,, demiştir. ita Jynnlnrın ) eni. 
ltceğinl söyliyen imparator unları 

sebep olarak ileri !Urmektedlr: 
1 - ltalyan ordusu Fran ız ,.e ln -

glliz omallleri tarafından ikiye ay • 
rılmıştır. 

2 - Jtalyan kıtaatı yük ek dağlarda 
Uphe edllemlyecek zorluklarla kartı· 

)aşacaktır. 

3 - Gajen çölünde içilebilecek u 
yoktur. 

4 - Rirçok Somalili ,·eEritreli Ha -
be Jer JtaJ::ran kttaatını terkedecek -
tir. ' 

Dç inglliz tebaası 
öldürüldü 

Stefani ajansının bildirdiğine göre, 
İngiliz Somalisi hududunda bir hadi • 
se rrkmı üç lng111z tebaac;ı öldürül...... 
ıtatyada gös~eriler 

Roına eekaklarında tUrlU türlü gö 
ttriltr (aU111ayişler) yıtpılmaktadır. 
Bunlar, lnıUtere, Japon)-a, Uluslar 

Bakanı Wagner, verdiği bir diyev lu Emir Süut dün Pariıte bir çay 
de (beyanatta eski ) Bavyera ve· ziyafeti vermİ§tİr. Şölende (ziyn 
liahtı Prens Robrehte kartı tid- fette) Hicaz dıtitleri bakanı Fual 
detli hücumlar yapmıf, prensin Hamza, eski Fas sultanı Mulay Ha. 
timdiye kadar Münihtcki tatosu- f17 Suriye komiseri Martel, Su· 
na Hitler havrası çekmediğini riye baıbakanı Şeyh Taceddin, 
söylemittir. İngiliz elçiıi Sir Corç Klerk ile 

ı b k Irak, Ha bet istan, lran elçileri ve ç a anı bu münasebetle Bav 
ycrada bir temizlik yapmak lazım birçok müslüman diplomatlar ha· 
olduğunu da söylemiştir. Prens ~ulunmutlardır. 
Robreht şimdi 66 yaşında olup, 
Bavyerada sade bir hayat geçir
mektedir . 

Tuna misakı 
için proje 

Geçenlerde çorum bağlarında yince bir mll11on <100 bin lira üzerinde 
tefeasüh etmit bir insan ceıedi bu. _k_·o_n_u_ş_a_ca_o_ız_._,. ________ __ 

lunmuştur. Yapılan araıtırmalar

da bunun Hacı Ahmet adında hi· 
rine ait olduğu, ve zavallı adamın 
karısı Hanımkadın, karısının kar· 
defi, ve itıkı bağ:ar bekçisi Ah 
met tarafından öldürüldüğü anla· 
§ılmıtlır. Hanıkadın, 8.tıkı ile ev
lenebilmesi için itıkı ve kardetİY· 
le bir olup kocasnı öldünnüttür. 

Prag, 27 - Bay Litvinof mü· 
tenekkiren Marianskelazne'inde 
bulunmaktadır. Her yıl olduğ!l 

gibi, bu sefer de orada tedavi e

dilmektedir. 
Litvinofun yanında Sovyetle· 

rin Paria elçisi Potemkinle birço ~ 
Sovyet ileri gelenleri vardır. 

Kilçilk' andlaşma 
konferansı 

Roma,27-Dolnşanbiryayın· ~-~~--~--~~~~~~~-~---------~~ 

Belgrad, 27 (Özel) - Salahi
yettar çevrenlerden (mahafil -
den) alınan iıaberlere göre, kü -
çük anlatma konferansı Temmu • 
zun 29 unda Yuıoılavyanın Bled 
tehrinde toplanacaktır. 

tıya göre, Tuna misakı için bir 
proje hazırlamak üzere alakadar 1 ıstenbuı Bclcdlycsı ıu~nları 

develtler arasında konuşmalar ya- 1stanbu1 
pılmıştır. Bununla beraber Streza . Belediye Reisliğlnden: 
da verilen karar mucibince yapıl- Keşif bedeli 2200 lira olan 40.000 numara ile ve 2000 sokak levha 
dığı söylenen bu koriutmalara da. sının takma işi pazarlık suretiyle 29 Temmuz pazartesi günü ihale c· 
ir çıkan haberler reımen teyit e· dilecektir. Taliplerin yüzde 7,5 teminat makbuzu veya m;ktul:iyle 
dilmemiıtir. ihale aaati olan ıaat 16,30 a kada-:- daimi encümene müracaatları. 



27 TEMMUZ - 1935 

13enün q&üşiim: 

5e~l~ik~ Musoliniye 
oynadıkları oyun 

Habeş işinin böyle sarpa sar
rnasına, şimdi, muharebe aley
hindeki "Barışseverler,, sebep 

olmuştur! 
Çocuklar, aralarında bir takım 

t?ıuıiplikler yaparlar. Şu ltalyaya, 
Öteki büyük devletlerin oynadığı 
0Yun da yaman bir fey doğruıu ... 

Musolini, Habet seferini, • hak. 
Çasını l<iylemeli ki - , hiç de ha
bersiz yapmadı .. Bilakis, - Cemal 
Nadirin de bir karikatüründe çok 
Zekice İ§aret ettiği gibi • hatta lü
zumundan bile fazla lakırdı söy -
leyerek: 

- Şurasını zaptedeceğim, bu -
tasını ele geçireceğim! • diye hay· 
kırdı, durdu. 

"halyanlar harpcu olarak ye -
ti.. l·a· ' d d' :rrne ı ır. ,, e ı. 

''Yedim izden yetmitimize ka -
dar asker olmalıyız!.,, dedi. 

"Gö .. Ş kt ' d d. zum ar a .. ,, e ı. 

"İtalyayı eski Roma yapaca -
... ' gırn ... dedi. 

Hulasa, dedi oğlu dedi .. 
Fakat, büti.in bu sıra'arda, bü

Yük devletlerin Musolini ile İçtik
leri tu ayrı gitmiyordu.. Streza -
larda mı konuşmadılar.. Biribir -
lerine vefa yemini eden sevgililer 
Ribi andlaşmalar mı yapmadılar?. 

Ey, bu vaziyet kar§ıaında, Mu
•olini de töYle dü§ündü: 

- Dost~arım, dost .. Bu taraftan 
Yana korkmamalıyım.. Afrikada 
l-labe~ ist=Jasına çıkabilirim. 

Harekete geçti.. Hem de gizJi 
hh· hi:rcket değil-Ji bu .. 

D.ıvulla zurnayla, ajansla rad
Yo ile, ı:;inema ile nümayiş~e ve -

gayet asri bir propaganda şube -
sinin rehberliği ile ilan etti ki, va
pur vapur sevkiyat yapıyor .. 

ltalyanın bütün babacan yiğit
leri Habeıistana tatmdı. Kimi 
hala orada savçaş türküleri söyle
mektedir. Kimi ele sıcaklarda azı
cık zafiyete uğrayarak, dizante
riye yakalanarak çürüğe çıktı. 
sevkiyat sonuna erişinciye kadar 
&evkiyat sonuna erişincey kadar 
rviusolininin dostu olan devletler, 
seslerini çıkarmadılar.. Vaktaki 
Duçe, bütün olutle.rı (emri vaki
leri} yaptı; ance.k ondan sonra 
evvela lngiltere, arkasından en 
can doıtu F ransaya kadar bütün 
devletler mırınkırına ve nihayet 
tehdide başladılar. 

Bu vaziyet kartısında, değil, 
Muıolini gibi dikbaşlı bir siyasa -
cı, hatta, en mülayim tabiatJi, en 
uyıal insan bile ne yapar?. Tükür
düğünü nasıl yalar?. Nasıl ordu -
sunu geri çeker?. 

Nasıl sesinin perdesini alçaltır? 
Bu haysiyet kırıcı ric'ati, bir ön • 
der miJletine karşı nasıl izah e
der? Sarfedilen paranın karşılı -
ğını nereden tedarik eder?. 

Pirincin ta§ım naııl ayıklar ?. 
Doğrusu, arkadaşlarının Muııo · 

liniye oynadıkları oyun olur şry 
değildir. Habe, itinin böyle ıarpa 
sarmasındaki mes'uliyet Musolini 
kadar onlara racidir!. 

(Vl-rtG) 

şn~a,ıe'ltDeır,, dnDekDeır - -- -
Bütün bir malıalle halkı 

şikô.qet ediqor 
F'ati!ı Muı 11; paşa malıallesi lıalkın

dan birlı:aç l..~i moibaamıza gelerek 
§unları sijylcdi: 
"- :Mahallemizde bo~ bir arsa üze· 

:tine "Bebek ~ur aile bahçesi tiyatro 
\·e ~ineması,, diye bir tiyatro kuruldu. 
Uu tiyatro esasen yüksl'k bir yeı·de ol
lttak la beraber dışardan seyredilme · 1 
:nıe~j için ayrıca yol se,·iyesinden :> bu 1 

çuk metre :> üksekliğinde olan arsa du 1 
\'a nnın üzerine ayrıca iki buçuk met- I 
te yük~ekliğinde <;ınko Jjjr perde çek· 1 
tiler. Bu suretle evlerimzi havasız : 
bıl'aktılar. Gündüzün günes bu cinko · 
levhaları kızdırmakta ,.e c{,·arr ~efes 
alınamıyncak dereceye getirmekte · 
di~ ! 

Sonra tiyatro hiç bir hıffızzıhha ka 
İde ine uygun olmadan yapılmıştır· 
lluraya gidenlor ha,·anın pisliğinden 
Ve fenalığından hastalanıyorlar. 

J<;n sonra lıütün mahallemizin ah -
Şap olduğu yetişmiyormuş gibi bu fr 
l'atronun sahnesi falan da hep ahşap. 
lır. Fazla ~igara içildiği de gözönüne ı 
alınacak olursa bu sebepten dolayı biı 
l'angın çıkması, l'c bütün mahalJenin 
lttaholması işten bile değildir. 

Ru tiyatronun buradan kaldırılması 
için birçok yerlere başyurduksa da he 
nüz hir nl'tice çıkmadı. Nazarı dikkati 
telbetmenizi rica ederiz . ., 

1 
tramvay otobüsler ı 

Karagünırük, Keçeciler, ı~'ig<ih s~- ; 
kak ıs numarada oturan Ga!ıpden bır 1 
'nektup aldık. Galip diyor kı: . 

1 
• ~-~ n.tleri Edirneka!H - Sırke 1 

ti tra~vaylanna binmek mesl'ledir. 
Ahali içeride balık istifi gibi kat kat 

1 

oluyor· Bundan kurtulmak i~in Sul · ı 
tanahmet - Ramiz otobüslerine bin -

mek istedik. Pakat gördük ki bunlar 
da tramvaydan farks1zdır .. 18 ki~ilik 
bir otobüse hazan 2:1 kişi bile bini -
yor. Artık yolcuların i~eride ne hale 
geldiklerini siz taı-awur edin. Bu i~in 
bir çaresine bakılsa.·,. 
Boş bir bardak 

50 kuruş! 
Tahnıi11 sokağında itluhiddinden şöy 

le bir mektup aldık: 
" iki gün evvel Tuzla i~melerine git 

tim. :lO kuruş \'ererek i~me yerine gir· 
dim. Yanımda bardak olmadığından 

bufeciye yatırdığım :iO kuruş depozi -
toya mukabil hana bir bardak verdi
ler, .sonra bardağı verir, 47 kuruş a -
lırsınız,, dediler. 

Fakat o gün hava biraz riizgfLrlı i -
di. Bardak ta;;;ın üstünde dururken 
denilerek kırıldı. Bunu büfeciye ha
ber verdiğim zaman :;o kuruş depozi 
toyu geri wremiy l'ceğini ~öyledi-. 

lstanbulda 7,5 kuru~ olan bir bar· 
dak Tuzlada nasıl oluvor da 30 ku • ' ~ 
ruş oluyor?,, 
Mulıiddinin lıakkı rnrdır. /lu gibi 

hareketler halkı böyle yerlere gitı•.ek 
ten vazgeçirtir. Runun da lırr iki ta ' 
rafa r•erueği zamr meydandadır. Na. 
::arı dikkati celbederi::. 

Killtilr direktörü 
değişiyor mu? 

Ankaraya giden İstanbul Kül -
tür direktörü (maarif müdürü) 
Mehmet Eminin başkn bir vazife· 
ye tayin eciiidiği, yerin~ ~enel İs· 
pekterlerden (rr.üfctti~l~den) Sc:.
lih Zekinin setirileceği söylenmek 
tedir. 

lstanbulun 
çöpleri 

Belediyenf n başına 
büyük bir dert oldu! 

18 Ağustosda Frankfortta ar 
sıulusal çöp kongresi toplanacak · 
tır. Bu kongreye İstanbul beledi • 

yesi namma makine mühendisi 
Nusret gidecektir. Bu kongrede 
çöplerden istifade meselesi esaslı 
bir suretle görüşülecektir. Nusret 

kongreden döndükten sonra lstan· 
bulun çöplerinden istifade işi de 
kat'i bir surette hallolunacaktır. 

lsanbulun temizlik işine senede 
yarım milyon lira harcanmaktadır. 

Buna rağmen sokaklar daima pis· 
tir. Çöplerden gübre yapmak işi 
suya düşmüştür. Çünkü bu gübre· 

nin satılamıyacağı anlaşılmakta · 
dr. Cöpleri yakarak bundan elek· 

trlk istihsal etmek de kabil değil· 

dir. Çünkü elektrik elde etmek im 
tiyazlıdır, Bir sosyeteye verilmiş 

bulunmaktadr. Belediye, lstanbu· 
lun çöplerini kaldırmayı üste para 

vermek şartile bir sosyeteye ver • 
mek istemektedir. 

Istanbul bağlarında 
üzüm bu yıl bereketli 

Bu yıl İstanbul civarındaki bağ 
)arda üzüm çok bereketli olmuş· 
tur. Bunda son yağmurların bü -
yük bir hissesi vardrr. 

Harpten sonra tamamen mah • 
volmuş bir vaziyette bulunan Is • 
tanbul bağcılığı son birkaç yıl için 
de adam akıllı canlanmıştır. Bu 
yıl ilk c:lef a Eyüp sırtları üstünde 
yeni kurulan bağlar da üzüm ve • 

recektir. 

Defter tutmıyao 
inek çiler 

Ahırlar talimatnamesindeki bir 
maddeye göre, inek sahiplerinin 
ölen ve satın aldıkları ineklerin 
yazılması için bir defter tutmaları 
mecburiyeti vardır. Yapılan son 
bir teftişte hiçbir inekçinin buna 
aldırış etmediği anlaşılmıştır. Def 
ter tutmıyan ahır sahiplerinin ce· 
zalcmdmlma:ıı kararlaşmıştır. 

Kilyos tahlisiye 
merkezine elektrik 

Tahlisiye genel direktörlüğü Kil 
yos tahlisiye merkezine ve bura • 
daki binalara elektrik vermeği ka 
rarlaştırmıştır. Bunun için -Kilyo· 
sa bir dinamo kurulacak ve elek -
trik tesisatı yapılacaktır. Dinamo 
ve motör tedarik edilmişir. 

Diin gelen göçmenler 
Dün Adana vapurile 600 göç -

men gelmiş, lsanbulda kalmadan 
Geliboluya gitmişlerdir. 

(Ey lÜI iP> o lÜI o~ lr 
Şök.~y~tçn 

Otobüslerin durak yerlerinin 
boyuna değiştirilmesi üzerine 

mazbata hazırhyorlar 
Eyübe iş)iyen otobüslerin dural< 

yerinin Eminönü kaymakamlığın -
ca verilen bi1· emirle Kerestecilc 

halinin önüne götürüldüğünü yaz· 
mıştık. Bu suretle ilk işledikleri 

zaman durnk yeri Eminönünde o
lan bu otobü .. ler şimdi Eminönün· 

den en az iki kilometre öteye atıl
mış olmaktadır. 

Bu durum üzerine Ey\ip halkı 

~ 
ir taraftan parti kanalından teşeb 

büste ve şikayette buhmu\ k~n bir 
yandan da şarbaylığa (belediye 

reisliğine) verilmek üzere birçok 
i.mzah bir şikayetname imzalama· 
ğa başlamışlardır. Bu istida, son· 
ra, Halicin bu ktyısında bulunan 

Saç kıvırma 
makinaları işi 

Bugünlerde kesin bir 
yolda hallediliyor 
Ankara ve lstanbulda bazı ha • 

yanların başını cascavlak bir hale 
getirdikten sonra acemi ellerde 
tehlikeli oldukları anlaşılan altı 

diğer nahiyeler lw.lkına imza etti • 
rilecektir. 

Eyüp otobüıleri yılda en az ya • 
rım milyon ~itiyi taıımaktadır. 
Bunlar her türlü kuıurlarına rağ • 
men ne de olıa siiratlerinden ötü • 
rü halkın Haliç vapurlarına tercih 
ettiği birer na.kil vaııtaııdır. 
Eyüpten batka Ayvanıaray, Balat, 
Fener, Ayakkapı, Cibali, Unkapa• 
nı halkı ve buralardaki yüzlerce 
fabrikanın ame:lesi hep bu otobüı· 
lerle gidip gelmektedir. 

Y aztn sıcak, kışın ıoğuk ve ça • 
murlu günlerinde ot~büılerin du· 
rak yerinin gitgide uzaklatlırıl • 
ması bu civar halkı için çok zah • 
metli neticelere yol açmaktadır. 

Tramvaylardan 
atlı yanlar 

yakalanıyor 
Tramvaydan atlayanlarla tram-

vayların ön aahanhklannda duran 
lar zabıta memurlarınca yakalan· 

maktadırlar. Kontrol dün ıabah • 

tan geç vakte kadat gayet ııkı bir 
surette devam etmittir. 

aylık ondüle makineleri meselesi Belediyeye şerefiye .. ,.. 
halledi!~ek üzeredir .. Ondüle ma· resmi Udemlyenler 
kinelerınm muayenesme uray (be 
lediye} tarafından yakında baş - mahkemeye verilecek 
lanacaktır. Ferağ ilmühaberlerinin beledi· 

Dün bir muharririmiz bu hu • 
susta Berberler Cemiyeti Başkanı 
İsmail Hakkı ile görüşerek malu
mat almıştır. lsmail Hakkı diyor -
ki: 

-" - Altı aylık ondüle makinele 
rinden şikayetler çoğaldığı halde 
bu makineler şehrimizde hala fa· 
aliyettedir. Fakat artık bunların 

kimler tarafından çalıştırılabile • 
ceği hakkında karar verilmenin za 
r·""n• ..,elrıiı:ir. Uray (belediye) 
son vakalar üzerine verdiğimiz üç 
maddelik dileğin yerine getirilece 
ğini haber aldık. 

Bu dilekler mucibince bütün al
tı aylık ondü1e makineleri uray 
fen heyeti tarafından muayene e • 
dilecektir. Fen heyeti muvafık 
bulduğu makinelere tabii işleme 
müsaadesi verecektir. Berberler 
cemiyeti de uray memurlarının 

huzurile ondüle makinesi kullana· 
cakları imtihan edecek ve yalnız 
muvaffak olabilenler bu makine -

yeden geçmesi mecburiyetinin 

kalkmaıı üzerine şerefiye resmini 

toplamak ıüçletmiştir. Uray (be • 

lediye) bunun üzerine, istimlak 

kanununun bir maddeıine dayana· 

ra'IC, şubelere bir yayım yap • 

mııtır. Bu yayıma göre bele

diye tübeleri mmtakaları için· 

deki ferefiye reaminden bele • 

diyeye borçlu olanların iıimlerini 

ve borç miktarlarını tesbit ediP, 

bir cetvel halinde hazırlıyacaklar

dır. Bu cetveller üzerine timdiye 

kadar terefiye reımini araınıyan· 

lar hakkında hakyerinden (mahke 

meden) hüküm almacak, paraıı 

tahıil edilecektir. 

leri işletebilecektir. 

işte o vakit, lıtanbul bayan • 

)arı, hatlarını korkmadan ondüle 

makineıine uzatabilirler!. 

.. .. • 
ŞEHRiN DERDL ERI 

v,.._ 

Bozuk çıkan ampuller 
Boyacı Emin j;;:mincfo biri matbaamıza gelerek su 

liİk:1yctte bulundu. 
- Geçenlerde cıı için ampul almak lfı.::ımgcldi. Ho • 

capaı~ada bir tiitüncii ı·c pulcudan pazarlık cdı'r<'k ılO 
~ . 

Jmruşa bir ampul satırı aldım. Fakat bir hafta gcçı~cc 
lcimba bozuldu. Ampulü geriye götürdüm, tabii duk
k<incı almadı. llcnim bildiğim bir ampuliin ömrü dokuz 
cydır. Tiitünciiyc bunu süyle1iğim zamall bana ccı·a -
lu'll gö:ii11ii uçsaydm da aldamnasaydm dedi. 

/Jcn. clcktril;ç: clcjilim ki am;n:lden anlıyayım· Bir 
lJOyacıyım. (;ünde cıncah 20 • 25 ~uruş kazamyorum. 

Ve bununla bir de aile ycçindiriyorunı. Bir halta yanma 
ampul için ııcrdiğinı 4· kuruş benim iki günlük kazan • 
cwıdır.,, 

Boyacı Eminin hakkı Yar. Maalesef mahalle ara • 
larında ampul, hatta jilet satan diikkanların bazıları 

bunları en·elce bir defa da kendileri kullanıyorlar. 
Bunun zararları meydandadır. Bunun önüne geç • 

mek için ampullerin cep pili gibi bandrollu, Ye jiletle

rin de kıiğıtları yapıştırılmış olarak satılmasının te • 
mini halkı zarardan kurtaracaktır· 
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ıstanbuldan varovaya gitmek için · FAN T Ez i 

Balkanlarda seyahat 400 yıl önce gelmek 
ister miqdiniz? eden bir mektup KURUN - ılstnı Us bugunkü !la • 

:rsınrla "dün11a Biyasasına toplu bfr 
bakış .. ha~lığiylc bugünün öncnı1i /ıti. 

.. 

. 
'• 

•
••• 

, 

. 

<liselerini izah rlnıck(cdir. 

Habeş meselesi 
Bu mesele bugünlerde Uluslar Ku

rumtına rıidcccktir. llakcm kuruluna 
bc§inci bir ıi11c seçilemediği iç.in bu 
işle Ulu /ar Kurumu uğraşacaktır· 

ln(lilicrc, Fransa ı·c ltal11a bugün 
/erde hep bu i~ üzerinde knnu9u11or • 
tar. lt<rly" Tıarbci nlmaklım 2i11ade 
barışçr gibi göriinmrğ<? çalr ıyor. Bu
nunla beraber brm /folgan ga:ctclcri 
harhin ijnünc geçilemiycccği fikrinde· 
dir. 

Japonya ve 
Habeş işi 

00 teDODnfi~ ~fi ırıı<e $~$00 $Dlftlemaya 
gndett»nDece~~DlFilH~o fi'il<e ~e ~<elM1zDırııBI 

lğ)ft ır ÇS~ffica\~Olfi) D~ @Oaı~aıkto?,, 
I 

"~~ ~ski günl.erde dün}'aya gel 1 Bütün bu tedavileri, va.kit ka • 
melı 1mı§ !,, demr. zandıran modern vasıtaları, bü • 
Eıki günlerde doğmuş olanların t i.in bu başıboşluğu ve zevki bıra· 

şimdi ölmüş bulunacağına hi; kıp döner rnisiniz dört yüz yıl ön• 
'>Üphe yoktur. cesine?. l 

Fakat çok eski günlerde, mese- Dört yüz: yıl öncenin en zen• 
la bundan 400 yıl önce en zengin gin adamına içinizden güJerainis 
bir adamın evladı olarak dünyaya bugün! .. 
geldiğinizi dütünün ! ZavaJlı dört yüz yıl önceki in-

Yirmi asır medeniyetinin san .. Senin bugünkü hayata niı • 
size verdiği vereceği bu dört başı betle olsa olsa bir kaynanan eksik 
mamur, fen istirahatını da düıü • değildi! .. Ona fen de tesir edemi• 

Japonyn, flpfJcf;stmı'daki ekonomik 
frcimscl fil.:tisadi ı c ticari) mcnf aat . 
lt'Tinln bir ltalırn11 harbi ile zarar 
görmesi knrşısrnda sessiz kalamıyaca. 
111 Ronıa lıiikümctiıH' açıkça bildirmiş- nün. 
lir. Bu (·aziycttr. ltalııamn rn:iycti 400 yıl evvelki zengine "zavnl-

yor ... 
Nakleden: Hikmet MUnir 

nfrlukça srkı~acaktır. lı ! ,, diyeceksiniz. 

Zaman zaman postaıarımızda~ı 
ki düzensizlikten tikiyet edilipj 
durulur ve gariptir ki her tiki.yet. 
ten sonra posta idaresinin ifleri bi. 
raz daha aıkılattrrmasma rağmen 
poıtalarmıızda intizam bir türlii 
tenai.n edilemez. Şunu da ilave el· 
meli ki bu ;ntizamsızlrk içinde ga· 
zetelerin ve poıta iJaresinin kula· 
ğına kadar gelenler pek az, adeta 
devede kiılaktİr. 

bul postahanesı mektubu Yalova· 
ya gond eeeğine, hilinme:ı nasıl 

bir kararla Avrupı. yoluna yotla 
mııtır· Mektup hu tekilde hemen 
bütün Balkan yarım adasını ıez· 
dikten ıorıra Belgrada ve oradan 
da Yugoslavyanın Kavadar kasa· 
basına gitmiı ve orada karar kı!
mıtlır. 

Bu Yugoslav kı,sabasmm me· 
murları türkçeyi bizim memurlar
dan daha iyi &ilmekte olacaklar 
ki bu mektubun Y alovaya gide
ceğini ve bunun da lstanbulun \;ur 

nu dibinde olduğunu liilmiıler ve 
mel<tul>u lıtanbu!cJ havale etmİ§· 
lerdir. lıte o vakif aklı batına ge· 
len lıtanbul postahaneıi mektu· 
bu Yalovaya Kaplıcalara gönder· 
mek ferasetini göstermittir. 

~lmanyada din Zavallı dört yüz yıl önceki 
kavgaları adam! 

.11man Nazileri Yahudilere karşı Küçük iki kiıilik bir ıpor oto • 
ötedcnbcri amansı:drlar. Şimdi kafo. mohilinde gezemiyordu. 
liklcrt• kflrşı da mücadeleye geçlilcr· . 
llcrs "din ı·c mrzhcp nazırı., oldu, Sözlü sinemaya gidemİ}•ordu. 
Katolik pnpazlcmna. gazetelerine kar En sıcak günde bet saat daya • 
IJL çalışma başladı. Hitlcr rejimi kato nan bir kelle buz alıp evine gotür
likliği kendisine dü~nıan telakki et - mek imkanından mahrumdu. 
mcktcdir. Eıki günlerin neresi iyi? 
Bulgarist:andakl Yolculuk zor, uzun ve cansı-

hareketler kıcr idi.. 

Kültür 
bakanhğında 
degişiklikler 
Kültür Bakanlığında yapılmak· 

ta olan önemli değitikliklerden ve 

talim terbiyedeki yeni atanmaları 
(tayinleri) dün yazmıt ve kültüt 
direktörümüzün de kültür bakanı 
ile birlikle Ankaraya gittiğini ili.
ve etmiştik. Haber aldığımıza gÖ· 

re Mehmet Eminin vekil olarak bu 
lunduğu kültür direktörlüğünden 
alınarak başka bir vazifeye ata
nacak ve yerine genel müfettiıler· 
den Salih Zeki gelir- !ccektir. 

Bu inlizamaııhklarm bize bi: 
§al'f~serini gö.;terdiler. Yukarda 
kdişeıini koyduğumuz bu mektup 
zarfının üzerinde (Kaplıcalarda) 
ve (Yal ovaya) kelimeleri açık ve 
okunaklı bir yazı ile yazılmıttır. 
lstanbuldan verilen bu mektubun 
da zahiren doğruca Yalovaya git. 
mesi lazım gelir gibi görünür. 
Halbuki it hiç de böyle olmamıt· 
tır. Bu talisiz mektup vakıa yirmi 
gun süren l>ir yolculuk sonunda 
Yalovaya gİtmİ!lİr· Fakat latan· 

Yugoslavya postahaneıi, İstan
bul da'Jlgasının yanına, kırmızı 

Bulgaristrın, içişlerinde sarşıntılar Tayyareye binebilir miydiniz ? 
geçiriyor. Vaziyet llald durmamıştır. Radyo dinleyemezdiniz. 
Rodna Zf1ştita gibi nrtalığı karıştı -
ran kurumları lıükrimet yeniden can. Kendinizi sigorta ettiremezdi • 
land1rmakfad1 r. rıiı .• 

Vunanistanda 
hukümet buhranı 

J'unani.3tanda kabine çekildi, g~ne. 
eşki başbakan yeni kabineyi kurdu· 
Sebep Ciimhuriyct ı·c kraliyet müna. 
ka,alarıdır. J'e bu miincrkaşalar henüz 
tlurnwş göriinmüuor. 

Telefon yoktu .. 
Kırılmak bilmez aaat ve otomo· 

bil ~mı yoktu. 
Akıam üıeri, iyi bir Amerikan 

revtiıü olan bir bara gidemezdi • 
nız. 

kalemle bir de İs! ifham iıareti _________ ....__.......,.......,.....,...-,....., 

koymak istihzaaını röstermittir. Sovyetlerde 

Bunların hepai bu&ün yapılan 
'eylerdir. 

Dokuz pehlivan 
m e ydan okuyor 

Celal Bayar'ın 
temasları 

Moskova, 26 (A.A.) - Türk e· 
konomik heyeti ba!'ında Bay Celil 
Bayar olduğu halde Noauinık'de· 
ki elektrik f abrikaıının radyo mer
kezini ge:ımittir. Dün gece ajJT 
endüstri komiıcrJ;i;, Türk heyeti 
§eref ine bir kabul resmi yapmıf ve 
bunda Türkiye büyük elçisi Zekii 

Eski rünlerin neresi iyidir? 
Eğer kadınsanız, bir meslek 

aahibi olamazdınız? 
Herkesin içinde fosur fosur si

ğaralan içip yine de kendinizi say 
dırmak, tenkide uğram mak -
mümkün değildi. 

Eaki günler ha ! 
r>marh Meliınedle diier tanın • 

mıı p6hlit.vnların güreımeleri iti· 
ni o-:tanize edeceğimizi dün ha . 
ber vermittik .. 

Bu ıahadaki çalrımalarımızın 
ır:üsbet olar:ak lerliyor. DUn Ço • 
ban Mehmedin bune müıbet ce • 
vaö Yerdiğini yazrriqtık. Buıün 
de Türkiye Baj pehliv•nr Kara 
~li ile tanınmıı pehlivanlaTdan 
Mülayim matbaamıza gelerek bu 
'defiyi (meydan okumayı) kabul 
ettiklerini söylediler. Ayrıca ıene 
yiğh ıüre§ pehlivanlarından T e • 
kirda.ğh Hüseyin, Bulgaryalı Mol
la Mehmed, Bulaariıtanlı .Adem 
'.Afyonlu Süleyman, ,Çoban Mah _ 
mud, Manisalı Rifatın da Dinarlı 
Mehrnedle güreımeğe hazır ol -
duklarınt if've ettiler. 

Bu suretle Dinarlı Mehmedin 
meydan okuyuıunu en iyi dokuz 
pehlivanımız kabul ediyor: de -
mektir. 

B1ı1 pehlh·anlardan Çcban 
Mehmedden maadaıı prof eıyo . 
nel olduklarından Dinarlı Meh • 
medle kartılqnıalannda hiç bir 
mah:ıur yoktur. 

Bu itibarla 15 gün kadar aonra 
lstanbul hali" fevkalade çetin ve 
heyecanlı güre§ müsabakaları gö
recekler demektir 

Hele bu zamana kadar pazar 
günleri Taksim ıahaaında yapılan 
yajiı •üreıler de biteceğinden 
timdi birihirleriyle ıüreten ıekiz 
yatlı ıüret pehlivanımızın en 
kuvvetliıi anlaıılmıı olacaktır. 

Şimdiki halde Dinarlıya en 
kuvvetli rakıp Mülayim ve Kara • 
Alidir. 

Mülayim pehlivan bundan iki 
seJ\e evvel bir Amer:ka seyahati 
yapmıf, oraad kıntılattığı biitün 
pehlivanlatı yenmit olduğundan 
Dinarlının yaptığı Amerikan ser
best gijyef inin bütün inceliklerine 
vakıftır. Bu da bu iki pehlivanın 
yapacağı güreşin çok zevkli ve o 
derece ele heyecanlı olacatına en 
höyük delildir. 

Kara Aliye gelince, iki ıene
denberi Türkiye ban>ehlivanı 
ünvanınr tafıyan bu yiğit her ne 
kadar ıerbest güretin incclilderi • 
ni bilmiyorsa da bükülmez kolu 
ve demir gibi olan adal«!leri bu 
noksanını tamamlayacaktır. Eaa -
sen çok zeki bir gü-ref~İ olan Ka

Benzin çakmakları eski günler
de var mıydı?. 

Ya bir çekitle "Zız:ııt ! . .,, diye 
kapanan çantalar, gömlekler, cep 
kapakları •.. 

Apaydın ile bütün heyet ve elçi- Trat kremi denen şey yoktu. 
lik ileri ııelenleri , ağır endüıtri Berbat bir sabunla lra§ olurdu· 
komiseri dış bakanlığı ile ağır en- lar ... 
düstri ileri gelenleri hazır bulun· Üzerinden parayı ahp da altın
muılardır. • dan sigaranızı alabileceğiniz oto-

23 T emmuzdıı Celal Bayar be· matik ıeyyaı- dükkanlar yoktu. 
raberindl! Zekai Apaydın, Ba.1 Taksi otomobilleri yoklu .. 
Krestinski olduğu halde Bay K:ı (Ba.kın bunun için bir fCY sö:-
lenin tarafından kabul edi1mittir. liyeyim .. Eskiler, bu cihetten bel· 
Görüıme oldukça uzun sürmütlür. 111 bizden üatiin go1·ünebUirler.) 

Türk ekonomi bakanı ile büyük cf. Kadın erkek ayni plajda yüze -
çisi ayni günde Bay Voroıilof tt\· mezdi .. 
rafından da kabul edilerek uzu·ı Caddeleı-, şoseler .. Eşkidcn hak 
uzadıya görüşmü,!erdir. 23 Tenı· getire!. .. 
muz akıamı Türkiye elçiliiindE> Kııa eteklik denen şeyin eseri 
bir ıölen verilmiş ve bunu bir k~. görülmüyordu 

ra Ali, müıabaka gününe kadar bul resmi takip etmiştir. Bund ·ı Kadmlaı· ııaçaklı hiı· gelin ara • 
Mülayim pehlivandan ıerbest gü- ağır endüstri komiseri Bay Ko. baıı gibi giyinirlerdi .. Kalın ku • 
re' derıi alacağını, ve bunu öğr~ sengoltz Krestinııki ile dı§ ve at; r matlar, kaba biçimler, resmi ra • 
necejini ıöylemittir. endüıtri ve dıt lC<'İm komiserlik · hatsız ve türlü kayıtlar altmda 

Memleketimizde §İmdiye kadar leri ıleri ıelenleri hazır bulunmuş bir elbise .... 
bir misli daha gürülmemiş olan )ardır. 400 yıl önceye doğru gidip bun- I 
bu fevkalade ~re9 mkaabaka • larm en zenginine aid olan elbi - ı 
mrz, ayni zamanda bir hayır cc - seyi giyer misiniz?.. r 
miyeti menfaatine yapılaca.im • Elden dü§me gramofon plak • 
dan, pek büyük bir rağbet göre - lan, portatif yazı makineleri, c-
ceği muhakkaktır. lektrik süpürıelerini bulamazdı • ı 

Yarın da Kara Alinin, hayatı • nız.. 1 

m, iÜreıe nasıl merak aaldrğm1, I Gaz ocakları, uhhi imdad oto • 
nasıl çalı§a çalıta ba~ pehti•an mobilleri yoktu. 1 
olduğunu, Mülayim pehlivanın da 1 Bir ıey yoktu ... 
Amerika ıeyahati hatıralarını, o- ~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' Bir çok hastalıkların ilacı bulu-
rada yaptığı ıüreıleri, CiD1 Lon· ıine oynanmak iıtenen oyunu ya- namam19h. Tekrar dönmek ister 
doıla. yapauğı güret için kendi • zacağız. . • misiniz?. 

Yüksek okul öğretmenleri ara· 
sında bazı değişiklikler de ola
cağından bahsedilmektedir. Bun
lar arasında Çapa kız öğretmen 
muallimlerinden Tevfik'ın lstan· 
bul kültür direktörlüğüne atana. 
cağı rivayetleri de dolaşmaktadır. 

Gazi terbiye enstitüsü direktö· 
rü ilk tedrisat gene) direktörlüğü. 
ne getirilecektir. 

Gerek müfredat programların
da, gerek talimatnamelerde eaaalı 
değitiklikler yapılacağı gibi, dai• 
ma değİ§tiğinden bahsedilen imti
han talimatnames; tekrar ele alı
nacak ve esaslı surette teıpit edi
lecektir. 

Bağdat-lstanbul 
demiryolu 

uzatllacak mı? 
Son zamanlarff a Muıulun ce

nup taraflarında Gayyarede zen• 
gin petrol madenleri bulunmuttur. 
F aknt bulunan petroller kesif ol
duğundan boru ile nakline imkin 
görülememif ve trenle nakledilme. 
sine karar verilmi~tir. 

Bunun için de Gayyareden 
Musul yoluyla Nusaybine ve Bid 
yoluyla Bağdada timendifer hattı 
döfenme1ine karar verilmittir, Bu 
suretle Bağdatla Nusaybin arasın
da doğrudan doğruya tren hattı 
olacağı gibi petroller de kısmen 
bizim demiryollarımızla nakled1. 
lecektir. 

Haydar Rifahn 
eserlerinden: 

Kuruş 
Felcsefe 35 
Epiktir 30 
J\iiçük Hikaye Jer 100 
Lenin Mezhebi 75 
Hep \'atan i~fn 60 
Hep l\lfltct için 60 
timi \"C Jlayalf 50 
Sosyıılizm 

Stalin 150 
Cinayet "e Ceza 75 
Tarih Felsefesi 125 .• ~· 
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Şimdi bu 
daha de 

enç kızın, umduğundan 
~er z bir insan olduğunu 
• llJ ce kavramıştı ... 

lkı sırada genç ı ız kendin e 
ınişti. Etr f ına ., krndı. Kar ı ı 
da kavuklu, kulalı! , tal a lı y 
rı çıplak Türk eri ini 
ın n tanıdı Kend' ni 
dırg da 

l 

n 

Hu men R is ner "di? 
Genç kız bir oz açıp kapıya 

cak kadar z man lft butun b o 
ıul rı k ndi kendme so du 

K nd ı c vap \ em di 
Soma kartı ındaki adama d 

du: 

Hu m n ne d ? .. Hu me 
nete;e gitti? 

Topal Şaban t>nun k nuttu 
dıli bılmiyordu amma Hu 
ao unun ikı d fa tekrar 

Birdenbire kafa md b 
do du: 

Yolııa. Y
nı n Re"ale t nr 
matın .. Yo' a ".J un için mi k 
'cd n kaç n o l ny lu o ka 
inatla kovahyor , 

tunu, ona 
zuyle bakıl m 
ramıttı. 

Hemen g rıy ..J 
Ye: 

Dumenı kı . Yarım iskel 
Ye. Do ru Kı ıl d rga ... 

Di1e haykırdı " r k ıle 
?:! dondu ve şu Jr ' dayı v 

1 kel~ kure 1 ri ! ... H p b 
den ... Art .. D rmu K z l 
raya yana acaftz •. 

•n' 
Anladım 

r ya <l 'nerek f opal Şabanı ı 
olunu ç kti: 

k Dal aban geliyor ... 
O m n Reis, geliyoı 

ı ti bıu~ .. Yelkenlerini 
k r k:er de bütün hı 

·ı · 'ne i)iyordu. 
banın küçük tekne11-
ında yüzen bir kale 

h nu:z. dönüt manev 
ı mı bılP yapmamıftı ki 

e i biı aygır seıi gibi 

n Topal! . Demind nbt: 
i ne dı b ad ç kılıp duruyor 
)un? N y dav anamadm? ... 

Top l S b n yıya gitmek içiıı 
ba l mıtk'a ne kadar 

mi Kı ıl Kadır aya verecekti, 
h m d D ltabamn cezasından 

kurtul c ktı. 

Dal iban y nı.f n ve d'alia liitlı 

m n v" mı neredeyse 
ond 1 sonra ,.alakiJ 

rck kıyı a gidecekti. 

Ş'mdı Kızıl Kadırgaya 1anaf ·ı 
m k d ne sini de bırakmı§h 

( unku D b mn ünün önün 
d b i i yapamazdı. 

alık gecinciye kadar 
Ju dur asını da genç 

ldigi kadar anlata 

duramr· 

y ı c.l n fırladı. To 
ın kolunu tutarak: 

n R is ne oldıı? Nere-

'd n sordu. 

t m b•ı ırada Topal 
nın korktu u ha ına ıelmit· 

Küçlk h zh ir d in sına doğru &ert bir 
malr üzere idi ki askeri rdcn bıri kumand verdi: 

- Sencak kürekleri! ..• Hissa ... 
Hiaaa ! ... 

Koca kadırganm sancak tara · 
f ındaki kürekler birdenbire yu -
karı kalktı. Sonra güpeşte boyun. 
ca uzanıverdi. Böylelikle havada 
uçarken kanadının birini gövdes:
ne yapıştıran kocaman bir akba
bayı andırıyordu. 

- Ulan Topal!. .. Durrr !... Dur 
diyorum sana! ... 

Topal Şaban, durdu. 
Daltabanın kadırgası küçük ge· 

minin iskele taraftna yanaştı. 
Topal Şaban ona Hüsmen Reis; 

soran genç kızı bir kenara itmi~. 
Daltabanın sesine doğru ko§mU§· 
Uı: 

- Buyur reis!.. 
Daltaban gemisinin kenarına 

gehnişti. 

Beatris kocaman ıövdeıi, ke · 
mikli ve kocaman yüzü, pala hı -
yıklariylc bu ellilik Türk reisini 

·-ı&..rı 
du. Bunlara naırl ıöz anlatacak 
tı? 

Acaba ne olacaktı? 
Hüsmenin ne ol.:Juıunu o da bil. 

miyor muydu? 

Daltaban kaşlarını çatarak, en 
sert ıeılyle ıordu: 

- Bu kadın ne arıyor senin ıe 
mide? ... Butaya dôvü§mek için mi 
geldin, yokıa karı aYlamaya mı? ... 

- Fakat reis .. · Onu ben alma-
dım buraya ... Şey ... Getirdi ... Hüı 
men Reis getirdi .. . 

Genç kız konuşulanlardan bir 
ıey anlamamtıtı Fakat onu göe
termelerinden ve Hiiımenin adını 
anmalarından dolayı yabancı teY 
Ierle uğta9madıklarını da öıren· 
memiş değildi 

Yeniden Topal Şabanın ltoltın 
sarıldı: 

- Hüımen nerede?.. Onu ıen 
biliyorsun 1 Biraz önce burada İ· 

dl. 
T elitla geminin önüne, :ırdına 

ıağına, ıolutıa ve hatta kürekçile· 
rln oturdukları yerlerin altların~ 

bakıyordu. 

Topal Şaban onu bir an evvel 
batından ıavnııt olmayı istiyordu 
ÇUnkü ancak o zaman hu lif an 
lamıyan, hal bihniye11 Daltaban 
Oıtnan Reitle ra1'at rahat konu
tabilecckti. 

Kıyıda l;pıınyol.ıırla ddvüıen 
Türk levenderlni ve onların ara 
larında bulunan Pi.ismeni goster 
di. 

- 1 te orada . Dövu4üyot !... 
Dedi. 
Daltaban Osrn" ı fteiahı ka,hr 

gaaı, kırlartgıtf da yanıbaşmda 
ıurUkltyerek kttifa gidiyordu. 

Daltaban sordu: 
- Hj m n bu güzel kızı nere· 

den bul .uı ': 
(Devaını vu) 1 

DtYny~ gQz~ftfttrtftn 
p~şlndeô~a 

Nakleden· 
Fatu<ıınn•me •~" ••~• farısı 

tarih romanından •""""•tır 
( lfatı r Sur~uya) 

~===· w:.:::: .. ========No.16 =~ 
Sultan Hüma rüyasında görd·t 
ğü bir delikanltya deli gibi aşık 
oldu. Sanki yaktığı bütün aşk 
alevleri şimdi onu kavuruyordu 

Zavallı kızcagızı oraya gömdü-
leı. Sonra, l1aramilerden kenclile

rinc miras kalan atlardan ikiıine 

bindiler. Şüphesiz ki, at1arın en 
guzellerini seçmi§lerdi. Sili.il, cep 

hane \"esair ganimetlerden de ire 
en ziyftde yarıyanlar• aldılar. Y o· 
la dtizeldiler. 

O giln, akıama kada'r durup 

dinlenmeden hayvan sürdülerıe 

de mamur bir yere eritmediler. 
Geceyi bir ormanda geçirdiler. Er 
teıi gün, sabahleyin erkenden kal· 

karak gene yollarına devam etti· 
ler. Büyük bit- kaıabaya ulqtılar. 

- Burların ıahı kimdir? Biz 
nereye geldik? - diye ıordular. 

Köy halkı: 

- Nereye geldiğinizi l:>ilmiyor 
musunuz? Burası Hita memleke • 
tinin hudut boyudur. Şimdiden 

sonra artık haramilerle dolu olan 
yerlerden kurtuldunuz. Birkaç gün 

daha giderseniz, payitahtıniız o • 
lan Hurremabada vasıl olacakıı • 
nız ! - dediler. 

Ve sonra, uzun tızadıya padi • 
şahlarını ve tehirlerini. medeni • 
yellerini methettiler. 

lliı a'Ntl iltttaJ,ıb ~ d~ lrizı 
Hüma'nın da adını söylediii içih, 

§ehzadenin e5ki dertleri kabardı; 
a~kı büsbütün arttı 

Demek ki, bilmiyerek, sevgili • 
sinin bulunduıu tarafa gelmitti .• 

Köyluler, Ferruh ile Hurreme 
kim olduklarını ve nereden ıel • 
diklerini sordular. Delikanlılar • 
da: 

- Biz tüccarız .. Birçok mal Tt! 

insanla birlikte yola çıkmıltık. 
Fakat haramilete rastlayıp çar • 
pı§tık. Çok zarara uğradık! -
dediler. 

iki genç, yalnız kalınca arala • 
rında öylece konutlular ve karar 
verdiler: 

- Yarından tezi yok, hemen 
yola çıkalım. 

Sabahleyin erkenden yola çık · 
tılar. Yaklaştıkça Ferruhun hali 
değifiyordu. Eaen rüzgar ıanki 
sevgilisinin rayihasını kendiıine 
ge~iriyordu. 

Gittikçe yaklattılar. , 
Nihayet, Hürremabad uzaktan 

göründiT. Btıraaı, cennet ıibi, 1•· 
~ill'kler icin e bir tehirdi. 

Şehirden içeri girince, delilcan· 
lı, hn·hın n p iıkran ıecdethte 

kapandr. 
iki arkaclas, 11ı-hdn güzel bit 

ye in:J i b "r hnna indiler. 

O et ederler ki, Hüma • 
ır. kı ı Hü~, bir gün, ar 

oldu. U'yandıiı vakit, artık, on • 
dan hatka bir 'ey dütünmez oldu. 

t-lerede o eaki fettan, oynak, ir 
vebaz Hüma, nerede timdiki mal 
mum kız ..• 

Artık, bir kötete çekiliyor, re· 
celi ciindtizlü, y&lbız o hayalbıcie-

ki erltefi düt&ttUyardtt. Acl'ela ka· 
ra aeVd .. ı ol~*a. l~iyortlu. 
Ge%m~ çdmiıyor~lr, h~ klittae i
le ıörllıınez c;f d\ı, 

Bir iki ıün iÇinde, yüi:ü tatii 
~İdu. 

Tabii etrafında bu Tıal aerhacl dm 
bti celbet\i. lİüiıiamıi Parsa ia • 
minlle l:ijr dadııı vardı. Gayet a • 

kıllıydı, ıözü açıktı. Çok aevc:liil 
ıultanın ıammı, kua•etini daiıt
mak için hayli ulrqtı. l.lkin, bun 
da bir türlü mbftff8' olamadı. 

- Sana ne oltl\ı MilNıtım? Gtll 
yüzün niçin töltlu1 Senin neıeit 

benim de iieıemdi. Hepbtilzin de 
neıeaiydi. Hatbuk~, Artık, ıülüp 
oyrlaibak birlere ele haram oldu. 
Ne emredenen et yapalım.lıteraen 
ıezmefe çıblma. Gözün ıönlün 
açrlıın. •• 

- Derdimi aorma •• - diyerek, 
.... ........ ,....~- Wr aau.t. 
tı. 

"'-Amatt, kmm 1 Rüyadaki deli • 
kanlı aeTilir mi hiç ... Bari h•yAtta 
olan birini HTaeydbt d~ aana onu 
buluydık •• Kimi i•tuen alırdık .• 
F alrat riiPd'ld l nüıİ teaarik e • 
delitb? 

Ve Mtnra, lth·~olr ı~zatl~leH 
ıtlMhlfftnife baıladı. 

- Sen, butUiı erkekleri reilde • 
derdin. Hepsini inim inim inlelir
din. Şimdi tana ne oldu? .. - de
di. - Fakat itte hunca tehza 4 

deler var. Onların birile ıizi ev • 
lendire1im. 

(De•amı var)" 

H·AB 
AK.AM ,_o9'fAil 

IDARIE •"I 
lstanbul Ankara Gafldesi 

Telgraf adres ISTANBUI. HA19Ellt 
Telefon Yazı 23872 idare· H37G 

ABON& ŞARTLARI 
7 r4ıt~ Een~61 

ein811k 140ö Kr. 2700 Kr. • "'* 730 .. 1•9tj .. 
3 ayttle COO .. _,OQ 
t eytıll 1 Bo .. Set> :: 

llAN TARiFE91 
Ticaret "l"'•rının a._tttı 1Z,SO 
IMlriH lı HlarıH 1~ lturu•tÜfo. 

Sa,ıb; ve Neşnqat Miicürü: 

H~uaara tltiuıun Us 
lası:Jıtı qir ftlAltm rnatbacsı 

1 r t ti şnrab ir:erek gü • --------------

zel bir uyku a dald•. ipek lddir ü· :---~---...... -. ...... 
z rinde c riyeler, ~ultanlarının 

omuzuna 'p k bir örtil örttüler. 
B ı hal e oyurken naıili sultan 

b"r rüya gördü. 

KUP() 

199 
O le bir rtıya ki ici11de, bir de· 

li nlr v 1
1. O de ikanfıya, -

hakikatle görmı.i1 gibi - kız itık ..._ ___________ __ 
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Yunan krah Konstantinin 

A~lk. M®lk.'ttlUl!P>D©ııro 
Türkçeye cevıren· A E ı'Oo. ) 

Hıç de imrenilecek bir haıeti ru - uncasına bir tarzda öldürülmüı
hiyedc ne olduğunu ~öyliyen is - lerdi. Bunların elleri, kulakları 
kambil kağıtlarının hakkı varmış . ve burunları kesilmit gözleri oyul 
Dünkü müttefiklerimizden birine muş, karınları deşilmişti; bütün 
karşı harbetmek için müthiş kara- bu işlerin diri iken yapılmıı oldu
rı nasıl vermeli. Bereket versin ki ğu da yüzlerinin ifadesinden an
ooyle bir karar vemekten kurtarıl 1 laşılıyordu. lkisi kaçmağa teşeb -
dık "e harbe biz başlamadık. E - büs etmiş ve yakalanarak kafa -
ğer yenilseydik ebediyyen mah . }arı tüfek dipçiği ile ezilmişti. Yan 
volmuştuk. Halbuki şimdi önümü- larında dipçiği kırık, kan ve saçla 
ze ne geniş hayaller açılmış bu- bulaşık bir tüfek bulunmuştu. 
lunuyor ! Sana Selanikten yazdı - İnsan olan böyle bir şey yapa-
ğım vakit, dövüşüyordun. Fakat bilir mi? Bulgarları görür görmez 
bunun gerçekten savaş olduğunu kesmiyen benim askerlerime ne di 
henüz ~ilmiyordum. Bundan ev- yelim? Gazete aytarları görülme
vel de birçok defalar dövüşmüş- miş derecede kızmışlardı. Niha -
tün. Bu tuhaf durumu herhalde yet bir Avrupalı, kendilerini Bal
gazetelerde görmüş olmalısın. kanlarda bir sulh elemanı olarak 
Mektubumdan bir gün sonra Sela - tanıtmak suretile Avrupalıların 
nikten ayrıldım, savaş da sabahle· gözlerini boyamış olan bu pis 
yin saat yedide aşağı yukarı 80 milletin ne olduğunu görebildi. 
kilometrelik bir cephe üzerinde iş olup bitince, aslan postu düş
başladı. Bulgarların seksen sekiz tü, şimdi onlar İğrenç ve utandırı 
bin kişi ve yüz yirmi topuna karşı cı çıplaklıklarile görünmektedir -
biz yetmiş dört tabur ve yüz ka - Jer; bu Bulgarlar, Türklerin bü -
dar topluk. Onlar bizden daha tün tarihlerinde yapmamış olduk
kuvvetli idi ve durumları müthiş ları şeylerden çok daha kötü iş · 
bjr surette tahkim edilmişti. Sa- ler becerdiler. Sana anlattım kü
vaş üç gün sürdü; Tanrının ina- ç ücük bir misaldir. Onlar geç · 
yeti ve yiğit kıtalarımın akla tikleri her yerde Türklere ve Rum 
gelmez kahramanlığı sayesinde lara ayni şeyi yaptılar. Şimdiye 

onlara her yerde dayak attık, sün· kadar üç baş piskopos, birçok pa
gülerimizle siperlerden dışarıya paz ve altı binden fazla kadın ve 
attık ve otuz kadar toplarını zap- çocuk ölcli.irdüler. Bunların yaşa -
ettik. Dehşetli zayiat verdim; he· mağa layık olmadıkları Avrupa -
men hemen on bin asker ve iki yüz dan yok edilmeleri lazımgeldiğini 
zabit, altısı ölü olmak üzere sekiz sanıyorum. Bütün bunlar kıta)a · 
alay kumandanı harp harici oldu- rımm yiğitliğini bir ka! daha art
lar! Bu çok korkunç değil mi? tırıyor ve onlara dehşetli zayiat 
Ancak elde edilecek amaç bu feda verdiriyoruz. 
karlığa değerdi. Tam on gün on - Onlardan yüze yakın top ve 
ları geceli gündüzlü kovaladım; sanırsam sekiz bin esir aldık. Müt
kıtalarım yorgunluktan bitkin bir tefikler arasında savaşta azıcık 
hale geldi; o kadar ki artık yürü- canlı ve enerjisi olan yalnız biziz. 
yemedikleri için birkaç kişi kendi Sırplar sözde kurnazlık yapıyor -
ellerile canlarına kıydılar. Fakat Jar, bizim gibi gözlerini kapıya
Bulgarlar ... Bir daha bellerini dü . rak, düşman üstüne çulanacakları
zeltememek şartiJe anaları bellen- na, manevralarla Bulgarları yene
mişti Yollar malzeme ve yorgun . ceklerini sanıyorlar. Generalin bli 
lul:tan ölmek üzere olan Bulgar gisi olması gayet tabiidir. Ancak 
askerile dolu idi; Bunları en bü . işin sonunda asıl dövüşü askerler 
yük bir zevkle avlıyabilirdim fa - yapacaktır. Romanyalılar karşıla
kat ne yazık ki medeniyetim buna 1 rmda düşman olmaksızın kolla · 
müsaade etmedi. Bunlar ne çirkef rını sallıya saUıya ilerliyorlar. 
hayvanlar! Bunların dirilmesi de Bulgarlar onlara hiç bir mukave· 
ölüleri kadar pis kokuyor ve yap- met göstermiyorlar. Bir Ulus için 
trkları yabanilikler anlatıla bile - feci doğrusu! Ulusa) isteklerinin 
cek gibi değildir. Ben Türklerden 1 bu ne !!ukuttu ! Düşünülünce pek 
nefret ettiğimi sanıyordum; fakat l feci doğrusu! Ulusal isteklerinin 
bu domuzlara olan nefretim yanın sonuna ermişken, kurum, kötü 
da Türklere nefretim hiçmiş. Geç- niyet yüzünden tepesi aşağı yu 
tikleri her yeri ateş ve kana bo· varlanıp bütün kaburga kemik -
ğuyorlar. Erkekleri dehşetli işken- )erinin kırılmbası ! Hem de ne de 
celerden sonra kesiyorlar, kadın iyi oldu! 
ve genç kızları berbat ettikten son En mühim dayağın hakir görü
ra çoğunu da öldürüyorlar. Ben bü len biz küçük Yunanistanın cnla
tün krallarla devlet adamlarına ra atmış olması beni ne kadar sr· 
telgraflar çekerek protestolarda vindiriyor, izzeti nefsimi ne kadar 
bulundum ve bu Ferdinand do - okşuyor. Kazandığım zaferlerin 
muzu da Daily T elgraph gazetesi heni sarho~ ettiğini mi s!lnıyor -
ne telgraf çekerek beni tekzibe sun? Umarım ki böyle o!:nasın. 
kalkııtı, fakat ben de onun ağzı - çünkü hu tehlikelidir. Bundan 
nın payını adam akıllı verdim. başk:ı bu domuzlar artrk bıkıp u
Nevyork Hcrald gazetesine söyle- sanmışa benziyorlar. Savaş alanın 
diklerimi gördün mü? Bunlar ga- da bizimle sözleşmelere girişmek 
zetede okunuyor, çirkin bulunu - için, Sırbıstanda bize en yakın o -
yor fakat öyle büyük tesirler hı - lan Nişe bir general gönderdiler. 
rakmıyor. Dün burada Figarodan Benim talimatım üzerine hepi -
Mösyö Bourdov, Nevyork Herald miz, önce mütareke yapmaksızın 
dan ve İllustrationdan birer aylar İptidai barışı imzalıyabileceği -
vardı. tleriye doğru ilerlemişlerdi; mizi söyledik. Bulgarların derle· 
bir tarlada Bulgarların Serezden nip toplanmalarına meydan ver· 
getirmiş oldukları otuz kadar as- memek icin harbe devam ediyo -
kerin cesetlerini görmüşlerdir. ruz ve harp meydanında sulh yap 
Buniar ,. yetişiiemiyece'K İ<aaar ı mai< sureiile, büyük devletlerin 
fa:rla yilrüdü1clerinclen yahut da bu işe burunlarını sokmalarına 
istenilen kurtarılma parasını ver - ı engel olacağız. 
meğe yanaımadıklarmdan en mel (Devamı var), 
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çocuk a •• n 
saldırdıl 

.. 
1 

kahv aı 

biz· r 1 • a 

- Soralım çalgıcının kendisine Diye bana iltifatlar yağdırıyor- ı - Ben b iraz musik i, çalgı me-
neredeymiş düğün, bakalım?. lardı. Önüne oturduğumuz bir rnkhsıym. 

- Düğün olsa ulan, yalnız bir kalpazan çadırının etrafı iki daki- - BeJlidri o elinizdeki kema • 
tek çalgıcı mı gelir ; hani bunun kanın içinde çingenelerin bütün nenizden .. 
utçusu, tefçisi, çengileri nerede ? hatırı sayılanlariyle doldu. Ne ya- - Onun için sizd en eğer iyi 

- Belki onlar da arkadan gele - 1 lan söyleyeyim, ben gözlerimle ~arkılar, türküler filan b ilenler 
celcler ! . . etrafta T opçulardan kaçan o ~o · varsa onları b iraz okutup elinle • 

Bu sefer, ben çocuklara ·dön - cuklu, içli, dul kadını arıyordum 1 mek isterim!.. 
düm: Arıyordum amma, o kadar çok - Ha .. O kolay i ş o.. Çığrırız, 

- Burada çingene çadırları ne- çingenenin arasında bizim Kar- şinci b izim karıları , kızanları , şo • 
rede?. Il'! en aşığın: b ulmak şimdi posteki 1 parları, onlar çalsınlar, s ü)esinler 
Çocuğun biri: saymaktan daha gü;tü.. Ancak 

1 

size istediğiniz şeyleri! . 
- Haaa! Sizinkileri mi soru - ben bu kadını niçin arıyordum, o- - Fena olmaz ! .. 

yorsun?. nun nesine bu kadar tama ed i - lki dakika sonra bizim çadırın 
- Hangi bizimkileri ulan, ben yordum? Beni. onu aradığım, ya - önüne sekiz on kadın ve kızl~ 

şu harmancıları soruyorum! .. hut benim onda aradığım ~u idi: kaç oğlan ve iki delikanlı geldi. 
- Ha, ha!.. Sahi, siz lstanbul Onun Karmeni sevmesi ve az ay- Kızlardan b irinin elinde kenarla-

çingenesi onlar harmancı. . dınl ık, çok durgun bir yaz gece - rı zincirli bir ayıcı tefi ; delikanlı-
Çocuğun ense köküne elimin sinde çadırmdan ;ırlayıp bir saat- j Iardan birinin elinde sibemol bir 

tersiyle bir yapıştırdım. Vay ca - lik yerde çalman Kam~eni hazin ı klarnet, ötekinde de yarım knvala 
mm vay, sen misin bunu yap ı~tı - hazin dinlemesi ve sonra da bize benziyen kalın b ir çığırtma vardı. 
ran? Öteki çocuklar hep birden çadırının içinden yanık bir çinge - 1 Bunlar, işte hazırız durumun -
yaygaraya başlayıp bana hücuma ne ninnisi dinletmesi. da kuşımıza dikilince kapkara , 
kalkışmasınlar mı? Bereket versin, Ben sanıyordum ki, sonradan pala bıyıklı herif cümbüş emrini 
oradaki köy kahvesinden yetişen içli ve dertli bir kadın olduğunu 1 verdi: 
bir kaç delikanlı bu haşarileri dar- öğrendiğim bu dul çingene kadını - De kakılmaym öyle kazık 
ma dağın ettiler, sonra beni alıp musiki işlerinde belki bana çok 1 gibi akrşımızda .. Çökün yer üs· 
kahveye oturttular, kahve ısmar - güze) ve orijinal bir süje olacak - tüne de bulaşın çalmıya ! Beriki
ladılar , halühatrr sordular. Niha • trr ! .. . j ler yere çöktüler ve klarnetin ha -
hayet meramımı anlayınca köyün Ammao, neredeydi şimdi, onu fif, ufak bir taksime benziyen kı
beş on dakika ilerisindek i çukur - ben büyük ve alacalı bir panayır 

1 

sa başlangıç nağmesinden sonra 
da kurulu çingenelerin çaclırlarını yer ini andıran bu kalabalığın hep birden tutturdular: 
gösterdiler. · · d l b l k ? H b 

Aman Allahım, burası b üsbü -
tün başka bir a lemdi. Ben ömrüm
de bu kadar çok çingene çad:rını 

ve bu kadar çok çingene kalabalı -
ğını bir arada görmemiştim .. Bu -
radaki çukurda belki karşı karşı 

ve takım takım kurulmuş, kırk 

beş, elli çadır, ve bu çadırların et
rafında karınca gibi kaynaya n 
irili, ufaklı yüzlerce çinccne var -
dı. 

Bir tarafta sepetçiler, bir taraf -
ta kalpazan dedikleri demirci!er, 
tarakçılar, değirmenciler, bir ta -
rafta ayıcılar, şebekçiler, iskemle 
kuklacıları .... 

Vakit iş zamanı olduğu için 
hunların bir takımı dişili , erkekli 
harman sürüyor, bir takımı çama
şır sepeti örüyor, bir takımı saça
yak, maşa, ateş küre,i;i yapıyor, bir 
takımı küçük ayı yavrularını oyu
na alıştırıyor, bir takım kadınlar 
da çadırlardan biraz öteden akan 
ince bir suyun başından çamaşır 

yıkıyordu 

Bereket ki köyden inerken ya -
nıma bir köy delikanlısı almıştım. 
Yoksa bu kadar çingeneye ben 
tek başıma zor meram anlatabilir
dim. 

Biz daha çadırların yanınc- var
madan belki otuzdan faz la çocuk 
çevremızı kuşattılar, o ma hut 
nağmeleriyle benden para isteme- ! 
ğe başladılar. Fakat, içlcri?"den 
ileri gelen ağaları beni böyle hol -
tuğumda şık bir keman kı.:~usu , 

yanımda da bir Vidos köylü de
liknalı ile görünce hemen bu a r -
sız şoparları dağıtıyorlar ve sağ -
dan, soldan iki elleriyle birden, 
beni scJ~mlıyıı.rak: 

~ - Ü§ geldiniz, oş geldiniz ! •• 

ıçın e nası u aca tım . em a- "Ablanı alacağım,, 

ke.lım, şimdi o burada mıydı?. _ "Enişten olacağım,, 
Belki de şimdi şu dakikada Bü- "Sana para vereceğim ben,, 

yükderedc, yahut Alem dağı taraf - lf. lf. :t-

Jarmdaki hısımlarının yanında 

idi. 
Oturduğumuz çadırın önünde 

çirgenelerin ileri gelenleri ile bi
raz hoş beşten soma içlerinden 
kılığı kıyafeti en düzgün ohm 
kapkara, pala bıyıklısı sordu: 

- Ne sel:-cptir sizi burayt\ ge -
tirten, bize göre yapılacak bir ha
cetiniz varsa söyleyin, yapalım !. 

- Bir hacetim yok.. Y almz şöy
le biraz gezip tozmıya, sizinle bi
raz muhabbet etmeğe geldim! . . 

- İyi ettiniz, buyurdunuz! İl-
le ,,eJakin var ise bir emriniz de -

· ·eriniz bize yapalım !. 
Aklım o kadında ol duğu halde 

içimden tam sırasıdır deyip herife 
aç ıldım : 

"Ördek mancasma,, 
"Tarhana çorbasına,, 

"Misafir geleceğim ben,, 

Fena hald e canım sıkıldı, b ir • ' 
den haykırdım: 

- Ben bunu istemiyorum ca -
mm, ben böyle şey istemiyorum !. 

Türküyü söyleyen kızlardan biri 
sordu : 

- Ya ne istersin benim körpe. 
sarışınım?. 

- Canım, benim istediğim si • 
z in kendi dilinizle söylediği niz 

türküler .. Ben bunu ne yapayım ,. 
biz bunu vaktiyle lstanbulda din • 
Jiye dinliye bıkmıştık?. 

- Kendi dilimizle nasıl T ürkü· 
ler istersiniz bilmeyiz ki!.. 

-Yani Romanes t ürküler , Ro-
manes ... 

- Haaa. Romanes yaniyaki çin
genece isterseniz .. ille velakin biz 
çingene türküsü çokluk bilmeyiz • 
Zatı yokt ur biz de çingenece t ür · 
kü . . Biz hep süleriz türkülerimizi 
sizin dilinizle .. 

1 - Canım, hiç bilmez değ ilsini2 
ya. Elbet, kendi aranızda söyle • 
diğiniz bir kaç tane vardı r. 

1 - Vardır bir iki tane amma. 

1 iyi değildir onlar .. 
- Olsun, s iz söyleyin .• 
Bir orta yaşlı kadın: 
- Ne yapacaksınız, çingene • 

ceyi .. Bragın siz bize de, biz size 
l süleyelim nazik nazik İstanbul 
1 türküleri ... 

1 

- Hayır istemem. Çjngencce 
varsa söyleyin, yoksa kesin ! • 

(Devamı var) 
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2 No. En büyük casus teşkilatı reisi anlatıyor: -Diri diri gömülen 

IHlöntOü bu Büyük harbın esrarı 
~endisinin ve arkadaşlarrnm bu kasada gı·zıı·dı·r' 
ışi nasll yapabildiklerini anlatıyor • 

Hint laltirleri denilen tulamlaıl Te bütün ıövde aoiumut olduktan ''V t J d 1 
"" <'" b A 

6ii1ÜvebalncılıklaünerlerinielJe aonrabaıtanap.iıyakadaryumu- 1. azmıga cesare eueme ıgım azı 
~ i,in rahatlannı bıralıırlar, tak balmumu levhalan ile saran • •tı 
~ laırmazlar ve nJUlerini Ja müteha·11ıslar vardır. Simdi bir hadı•se 'erı -'e Şf alıen anlatacafım 
1- birçolr mahrumiyetlere solıar· sorıu daha akla ıeliyor!. Nasıl o- ı~ U~ ,, 
ı.,. luyor da kanıren ve pu ıibi ok -

F altirlerin yaptılıları f'lltlacalt ıijen harici J&f&JAD mikroplar 
ili"'°' İfler vartlır. Bunların hep.;. çoğalmıyor ve 'riicudu çürütmi -
rtİ Gnlatmalı ıuu" aürer. Daha Jof· yor?. 
'1lau cilt Jolmu yazı yazmalı ge- Bu öyle bir 11rdır ki ancak ne -
"elttir. Bupn lt::nJilerini Jiri diri bat ve hayvanları mumyalıyanlar 
IOnulüren &Je bazan uzun zaman buna ceTab verebilir; inıan vücu-
10rapk altında kalan lakirl~ri an· dunda mikroplan aterlize eden 
lqtmak için, Avrupada çok tanın · ayni zamanda yaıatan günet ve 
'1111, hatta araııra en büyült gac- radyo aktiviteainin bundaki tesir· 
lelere makalel er yazan lakir T ah· teri inkar olunabilir mi?. 
rq'nır., tlir naakalumi nakl'!diyo. Uzviyetlerin hayati nasıl olu -
ruz: • yor da oksijensiz bu kadar uzun 

• • * sürebiliyor? Şimdiki bilgi henüz 

B!'z fakirler, teneffüı cihazı, buna karşılık veremiyor. Şuraıını 
kan cereyanı ııibi vücudun dirik itiraf etmelidir ki, hayat henüz 
(hayati) bazı itlerini kendi irade- bir çok sırlarını muhafaza etmek 
lllizle durdura.-~iliriz .. Bunu yap - te ve ruhun, cisim üzerinde hay· 
inak için haaaas sinir merkezleri- retlere tayan tesirleri olmaktadır. 
lllizi, adeta kloroformla bayıltıl- Mezarda ne kadar kahnıraa ka
-

1! gibi hi11iz bırakarak uyuftu - lınsın; fakir ıuurunu kaybettiii 
turuz. Fakat bu uyufukluğu yap- dakikada ruhu onun vazifelerini 
hladan evvel de duygumuzu tek - j yapmağa bat )ar, tabtenuurun ze
r ar ... kazana~iımızı ve nef e~ al • j k~ ve kudr~ti harıka teklinde ken
blaga yenıden baılayacagımız dıni ıöıterır. 
••ati laı tamam olarak teıbit e- Fakirlerin böyle diri diri ken -
der:.. d'l · · ·· d.. 1 · · b ·-· ı erını gom urme erının se e • 
Şuraaını da önceden söyleye - bi: · 

}'İm ki bu kendi kendnie telkin 
İtini yani vücut ve ıinir merkez . 
lerini kendi iradesinin buyruğun!l 
•okmak meselesini, hiç de farkına 
\'arnıaksızın yapanlar pek çoktur. 

Mesela sabahleyin fil i n ıaatte 
UYanrnak istiyen bir adam, çalar 
••ate lüzum kalmakı.ızın bunu 
kendi kendine otomatik bir suret
te Yapabilir. Buna bilgi dilinde 
0 to - Hipnotizm diyorlar . Bu 
11llld oluyor?. 

lnaan derin uykuda iken beyin 
llYandacak saati naııl biliyor ? .. 

Demek ki iç duyıuıu (tahtenu
Ur) uyumuyor. Bunun iıbatı da 
fUdur ki: Sumonambullar (Sairi 
filnıenam) hiç hiuetmekıizin, u
l'-.ıınaJuızın büyük bir zeki ve a· 
kıl eaeri ıödermektedirler; bunu 
kendileri ıonra hatırlamazlar bi
le.. Bu adamlar uyurken, uyanık 
oldukları zamanlardan çok daha 
ıeki ve akıllıdırlar. 

itte bunu ıöz önünde tutunca 
fakirlerin uhrevi uykularından 
Önce tesbit 4tttik1eri saatte naaıl 
"Yanabildiklerini anlarsınız. . 

Şimdi anlaıılnıası lazım olan 
baıka bir mesele: Bu adamlar ne
feı almakıızın naııl yafayabili -
Yorla.r? Hayvanlat- aleminde bu -
lla lrenzer bir çok hadiseler var • 
dır. Kurbaiaları ele alalım: Bo
iazını hareket ettirmek ıuretile 
h.vada 11kıık ve çabuk çabuk 
aoluk alan kurbaja, ıu al
tında dört beı saat kendinden 1 
teçmiı ve donmut bir hareketsiz
lik içinde kalır; gözleri, ıöz ka • 
Paklariyle dejil ve fakat bebeği 
•11 temaıından korumak için ayrı
~ bir zarla kapanır. K.;rbağa 
kendi iradeıiyle ıuyun dibine 
daldı mı yatar zorla batırılacak o
IUr•· ..... -o ur. 

Bir de aylarca müddetle toprak 
altında yatayan kara hayvanları 
.,dl!'. Bunlr belki de yalnız deri 
-.ıtaaiyle soluk alır. 

T.,, .. altmda uzun müddet 
~\ilmek İçin okıijennin bu. 

.. , taıttır. 
luan Yiicudunu soluk keıilmiı 

• 

Ölmeksizin bütün maddi fey -

lerden temizlenmek ve büyük ıır-
rı azıcık olsun öğrenebllmek ümi· 

diyle, bu dünyadan sonraki esrar 
alemine karıımaktır. Ne yazık ki 
aomunambülizm de olduğu gibi 
uykuda harikalar yaratan, uyanık 
iken yapılması imkanı olmıyan 

şeyleri yapan nmun zeki.ıı uyan
dığı zaman hiç bir ıey hatırlamı -
yor. lıte fakirler de böyledir. Me
zardan çıktıktan sonra orada ne 
yaptıklarını, ne gördüklerini bile. 
miyorlar. 

Buıün ölüler dirilse de yer yü
züne ıelseler, ötede ne yaptıkları
nı, ne idiklerini h•tırlamıyacak -
lardır. 

Diri diri gömülen fakirler me
zarda ölmcmekle beraber deh!et
li 2'ayıflarlar ve hayatlanndan 
kaybe:lerler. Sekiz günlük lir gö. 
mülme insanı iki misli ihtiyarlat -
tığı gibi, kendil~rini bir kaç ıe • 
ne için gömdürenler iıe ancak ve 
en kısa zamanda kat'iyen ö'r , 
üzere dirilmektedirler. Bu da lü
zumundan fazla olan istirahatin 
uzviyetleri yıpratme11ndan ileri 
gelir. 

rt - 7 - 935 Cumartesi, 28 Pazar, 
günU akşamlan Tepebqında Be • 

lediye bahçealn • 
de Şehir tiyatroeu 

saat 21 de 
Uelidolu operet 3 
perde ra1aa Ek • 
rem ftetlt beate • 
ıfyen Cemal Rqlt 

Dikkat 
Kebek, Şişli. latan 
bul dhetl tram • 
,aylan temin edil 
mlştlr. 

Gaip aranıyor 
Takriben iki ilci buçuk sene ey. 

Yel Dördüncü Vakıf Han birinci 

kat numara 18 - 18 odalan ad -
resi ı&teren S.1 Mehmet Emin 
zevcesi Meryem Urezayveyi Y eu • 
ıiveler aileai arıyor lttfen adreıle
rini gazetemiz idareıine bildinin· 
ler. (4558) 

/ngUi:ılerln ~flaur lntellit:em 
Servia reiai Sir BazU TollllOn e•
rarlı bir fa]ui,,ettir. DünlJGllUI 
en önemli ifleriM kanfl'Hf ol • 
tmiu, ln11Utere imparatorluğu • 
nun en tlbli acrlannı bile bUdlli 
halde onu devlet adamlanndan 
ancak iki üç kişi tanır. O, dai • 
ma bir esrar perdesi altında 
gizli kalnuıtır. 

.Vori.8 Vern adlı bir Fransrz 
gazeteci.si bu adamla görüımüf, 
hatıralarını almajn mu valf ak ol
nwflur. Fakat Uk konılflllalar
da Sir BazU Tomson daha sırla· 
nnı wrmeje pek de razı değil • 
dir. Muhtelif suallerle karşısın· 
dakini fafırtı11or ııe meıela ıoru. 
yor: "Verıau muahedeıi görü • 
ıülürken Klemanao, Vilsonun bo 
ğazını aıkmıftı. O vakit Vil8on 
ölseydi ne olurdu?,, 

Sir Bazil Tomıon bütün nete· 
sini bulmu9tu. Birbiri ardına sor 
gular ıoruyordu. Ayni zamanda 
bir çok yenilikler bildiren bu sor 
gulardan en öncmliıini ıöyle aor • 
du: 

- Batbakan Loid Corç bir gün 
beni çaiırdı .. Korkuıundan adeta 
titriyordu. Bir Avrupa 'haritasını 
açmıf, dehıetle ıözlerini bu bari • 
taya dikmitli .. Sözde Boltevik or 
duları Avrupada ilerliyecekler, 
gelip lngiliz sahillerini abluka e • 
deceklermit ! .. Loid Corç bu habe· 
rin.._.Mdr., .ıauı-v,.tlmMI• 
vesikalar, bulunduğunu, tahakkuk 
etmesinin de bir ıün meselesi ol • 
duğunu söylüyordu .. Bu vaziyet 
karıııında benim yerimde olsa i· 
diniz, ne yapardmız 

- Loid Corç buna hakikaten 
inanmııtı? 

Her 9eyi bilen adanı ıene ıiildü 
ve gene ıuıtu. 

- Veraay konferansı zamanın· 
da öyle hidiıeler oldu ki az kaldı 
gülmekten bayılacaktım. Meseli .. 

Tam yeni bir mesele anlatırken 
Sir Bazil Tomaon biraz evvel bir 
ucunu kaldırdığı esrar perdesini 
gene bırakıyor ve yeni sorgularla 
dikkatinizi bafka taraflara daiıtı • 
yor .. 

Böylelikle günlerce beni üzdük 
ten sonra, Sir Buil T omson niba· 
yet bildiklerini bana anlatmaya 
rıza ıöıterdi. Mata Harilerle, eli· 
ne geçen binlerce caıualarla eilen· 
diği gibi kendiıile ıöriitenlerle el-

lenmekten zevk alan bu adam niha 
yet at:ıını açmaya karar vermit • 
ti. 

Son defa olarak bir itiraz daha 
yaptı: 

- Anlatacaklarımdan okuyucu· 
larınız memnun olmıyacaklardır •. 
insan bilmediğini öğrendikçe, da· 
ima daha fazlasını bilmek ister, 
daha fazla bilmek merakı, para 
ıevdaıına benzer,onun gibi ıonıuz 
dur .. 

Sir Bazil birdenbire alaya bq • 

f ransızca, İtalyanca ve İspanyolca 
kelimeler döktürüyordu. Papa -
nnın ezberlediği ve biribirini 

dise karş1sında S!r Bazil Tomson 
bir gün bile itıdalini kaybetmemif 
çalıtmalarına büyük bir sükunetle 
devam etmişti. 

Fakat nihayet günün birinde 
görmiye ıelenler ziyaretçilerle ya kadının feryatlarına artık daya • 
pılan konutmalardan kapılmıt ke namaz olmut,birdenbire Dinandaa 

tutmıyan bu kelimeler dünyanın 
dört tarafından Sir Bazil T omaonu 

l imelerdi. ı uzaklaımıftı. 
Yavaı yavaı Sir Bazil Tomson· Bana telefon ettiği aktamın 

erteıi günü onu Saint - Jean -
de - Luz' da buldum. Çabıma o-

den papaiandan da ümidimi kes · 
dan da, 30 yıl ona arkadathk e -
miye başlamıttım. 

Fakat lntellicens Servisin ıefi 
kat'i kararını vererek beni sevin · 
dirdi. Okuyucularıma bu derece 
mükemmel, bu derece enteresan 
bir mevzu bulduğumdan dolayı 

duyduğum sevinci Sir Bazit T om .. 
son bile tasavvur edememiıti. 

Bir gün Sir Baz il T omaon bana 
telefon ederek tu müjdeyi verdi: 

- Önemli (ehemmiyet) bir 
karar vermek üzereyim. Uzunu· 

zadıya dütündükten sonra, Hitle -
rin Versay anlatmasını yırtbğı fU 
günlerde hatıralanmı netretme • 
ğe karar verdim .. Bu devrede ce -
reyan eden bir çok hidiıeleri da · 

ha iyi anlayabilmek için ııeçmit • 
teki hidiıeleri bilmek lazmıdır ... 

Bu dütünce ile hareket ederek ha· 
bralarımın bugünkü durumu çok 
aydmlatacairnı umuyoa um ... VaJc. 
tile hatıralarımı netretmek için 

çok ısrar etmiştiniz. Şayet bu me· 
ıeleye karıı timdiye kadar alaka 
gösteriyorıanız ilk trene atlayıp 
beni görmeğe geliniz.! 

Bu ııralarda Sir Bazil T omson 
Dinan ıehrinden ayrılmıt bulu • 
nuyordu. lntellicenı Servisin kor· 
kunç tefi yıllarca Fransanın bu ıa· 
kin köyünde lngilterenin eıki Sü • 
bakanı (harbiye nazırı) Lord Kiç 
nerin kız kardetile komtuluk ha· 
vatı ıeçirmitti. 

Bu ihtiyar kadın genel aava! 
ta Hemppyr kruvazörile Ruayaya 
ıiderken esrarengiz ıartlar altın -
da kruvazörle beraber batarak 
boiulan kardeıinin kaybolmaıın· 
dan sonra lnıiltereden uzaklaı • 
mıt, Din.an kasabaımda yerlet • 
mitti. Zavallı kadın, kardetinin 
herhanıi bir kazaya kurban ıit • 
mit olmaıına bir türlü inanamadı 
iı için hemen heraün oturduiu 
evin bahçesine çıkar ve Sir Bazil 
Tomıonun yüzüne kartı: 

- Kardeıimi 11rreden lntelli • 
cenı Servietir ! diye haykırırdı. 

Hergün tekerrür eden bu hi • 

dasına girdiğim zaman, Sir Bazit 
Tomson hemen ayağa kalktı, du
vara dayanmış olan büyük bir ka· 
sayı açarak: 

- itte! dedi. 
Bu tek kelime ile Sir Bazil Tom 

ıon bana: 

- "lıte bin bir türlü macera• 
larla dolu hayatım buradadır,. 
demek istiyordu. 

Ben bunlan dütünürken, lntel· 
licena Servisin eıki tefi devam et· 
ti: 

- Burada ıeçmif zamanlara a 
it oldukça önemli 11rlar olduğunu 
sanıyorum .. Ydlardanberi gunu 
gününe tuttuğum bu notları net • 
retmek için bana hakiki bir servet 
addedilecek kadar para teklif e 
denler çok oldu .. Filhakika bu ka· 
sadaki notlarda f evxalide erite • 
resan veıikalar 'Y&l'dd-•• 

Hiç beklemediğim bir hadise 
karıısında kaldığım için dimağım 
iılemiyordu. Rüya gördüğümü ıa· 
nıyordum. Heyecanımdan ne di· 
yeceğimi ele ıaıınnııtmı .. Nihayet 
ağzımdan ıu kelimeler döküldü: 

- Nihayet müsaade edecek mi· 
ıiniz? 

Sir Bazil Tomson çok ciddi bir 
sesle cevap verdi: 

- Evet. Bu notları beraber tel• 
kik edeceğiz. Siz onlara idediii • 
niz ıekli veriniz, ben de icap et • 
tikçe hadiseler hakkında ıize ar 
rıca tifahi taf silit veririm .. 

(Devamı var)' 

Mevıot 
Babamız tUccar merhum Hacı Yu· 

suf zade Mehmed efendinin ruhuna 
ithaf edilmek üzere yannki par.ar 
gUnU öf le namazını müteakip Beya. 
zıt camiinde Hafız Ali ve Kemal n 
rüfekası baylar tarafından mevl6dil 
Nebevi <kıraat edileceğinden ahibba • 
nın te§rifleri rica olunur. 

Bacı Yusuf Zade merhum 
Baz Mehmed 
Eı•latlan namına 

lsmail Hakkı 

Münir Nureddin 
Ve arkad••ları 

Bu ak•amdan itibaren 

PANORAMA 
hyarak: ''~BS~atZlm 11ahçc•lnde 88 

- lıteraeniz eski arkadqıma ''-------------- -------------
sorunuz, onda da yakaaı yırblma· 
dık ne hikayeler var.. Kimsenin 
bilmediii bir çok itleri o da öğren· 
mit, ititmittir .. 

Sir Bazil T oımonun 30 yıllık ar· 
kadatı, kanatlarında ıetirildiği a• 
danın canlı renklerini t&fıyan, bir 
papaiandır .. Ara 11ra İngilizce 

DON ve YARIN külliyat. A Yrupanın en canlı, örnek t:aerle
rinden alınır. DON ve YARIN külli1atı en modem fikirleri ıöa· 
terir. DON ve YARIN külliyatı 1ekma bir intizam altında çıkar. 
DON ve YARIN külliyatı seçme bir kütüphane tetkil eder. 
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- Atina karı~ık takımını nıul bul
dun diye bana sordular? 

- CeYap ven~medim. , 
- Neden? 
- Neden olacak, giremedim de on-

dan: 
- A.· .• neye? 
- Para. ,-erdim ahnadılar, davetiye 

de ,-ermedilf'r: 
- Nicin du-etiye ,·ermediler? 
- HU\·iyet varakam yanımda yok -

tu? Giremezsin <lerl iler, döndüm. Git
tim. 

- Sonra Çl',·irmek istediler. dönme
dim. Çok se' indim, çünkü doğru bul
dum, hüviyet varakası yok; da\'etiyesi 
yok, nasıl girer .. Haklı·. buldum. 

- Sanki ~irenlerin hcp<;;i biletli da
vetiyeli miydi 

- Orasını düzencilcr (tertip heye -
ti) bilir. 

* • • 
Kapıya öyle adamlar konmuş ki 

kimseyi tanımıyor, dilden iyi anlamı
yorduk bir Rporcu geldi, hem de ulus
lararası bir sporcu, içeriye girerken 
sordula: 

- Yahu! nereye? .•. 
Yüzünü huru:;;turarak (enternasyo -

nal) dedi, yürümek istedi· 
Kapıdaki çok ciddi cevap ,·erdi 
- Sensin be! Ağzını topla .. 

Davet:İye İŞİ 

- Hah işte! Geliyor dur ~una ast -
Jalım 

-Bay ( .• ) biz~ de bir davetiye ,-er-
-enize. 

- Canım ı-en de evYelce söylemez 
st>n, hen sana yazıhaneye gel deme -
dfm mi? 

- Gelemedim, efendim,.· 
- Bak gelseydin, olurdu .• Şimdi ne 

yapalım? ( .. ) rei~ini gördün mü? 
. - Içeri girdi.. . 

- Dur, lıen onu bir göreyim, sen 
burada bekle .. · 

O hekliye dur ·un, beriki girer , .e bir 
daha görünmez. 

Je<IN<CO MA~ 
Kapı önünde: 

İstanbul heyet başkanına bugünkü 
maçın hakemini sormuşlar. 

- Bay Salahaddin demiş. 

Ankaralı Salflhaddin de o sırada o
raya geJiyormu~. 

-
rı:;;mı~. 

İstanbul ba kanı - Hayır, ~ey .• ! e
fendim, sizin geleceğinizi bilmiyor -
duk .. 

Bay Sait Salahaddin demiş. 
Bay Halid Gaip mı ? 

Da,·etiyelerini istiyenler .. Mü tema -
madiyen gelip soruyorlardı: 

Ba;:kan - Bölge yazgam Bay Ha -
lidde efendim, gelecek dedi. 

Saat, 2, 3, 4 oldu, Bay 1\falid Tile 
car oğlu meydanda yok. 

Herke ·de bir merak, ödC\;ne çok 
düşkün olan bu zat nerede diye ~oruş 
tnruyorlardı. Nihayet bir haber gel
di. 

Saat 14,30 da Bay Sadi Kar~anla 
Vakıf hanından çıkmıştır. 

2,:JO ıo;aat olduğu halde gelmiyen bu 
zat nerde 

Bay Sadi K:ırsandan ayrılmış da 
sakın spor korsanlarının eline dii~ -
mesin dedik .• 

· Bir (Haber) çıktı: 
Yolun ortasında karmanyola yap -

masınlar? 

Telefon ettiler, Rıfat Köprülü kar 
:;;ılık nrdi. 

- Efendim, bir çok kimseler dave
tiye istemi!;ilcr, tabiatini bilirsiniz, lis 
tede yok diye ''ermemi~. Karmanyola 
yapmışlar galiba.. Sesi alt kattan 
geliyor. Korkumdan inemedim. 

•• * 
Hakem bugün kim? 
- Bilmiyorum .. 
- Şadi Tezcan değil mi? 
- Değil.. 

- Neye?. 
- Onu bugünlük futbol heyeti em-

rine aJmrşJar. 
"' .. 

• Bizim kale sıkıştı; 2 - O yenilmiş -
tik. Bedii güzel bir gol kurtardı. Sol -
dan bir ses, ya:;:a be fener kall'cisi, 
bu gol yemez fener kalecisidir: 
Yanındaki sordu: Deminden hu ka -

leci degil miydi? deği~ti mi o! 
*. * 

- Futbol heyeti '!i oyuncu ~ağır -
mıştı. 

-lloynıyor; bir kaleci Hfü;ameddin 
12, haf Has.-ın (13) geri.re kalan (U) 
ü nerede? - Şimdi kıy af et de ak~m 
ziyafette •• 

Bizimkiler topa l'Uramryordu. 

Geçen sene yapılan kürek yarışlarından bir rıöı'iiniış. 

Mevsimin ilk büyük deniz müsabakası 

Kürek teşvik yarışları 
Yarın Yenikapı-Kumkapı arasında yapıhyor 
İstanbul mıntakası denizcilik 

heyeti, bu sene zengin bir prog
ramla faaliyete ba,ladı, ve §İmdi
ye kadar da bir yelken, bir teıvik 
yüzme ik: güne taksim edilmit çok 
güzel yapılmıtıır. Yarın birinci 
te§vik kürek müsabakası Y enikapı 
- Kumkapı arasında sahada yapı

lacaktır. Bu saha, lstanbulun en 
durgun suyu olan akıntısız ve her 
teknenin ayni derKede akan veya 
durgunlukta kürek çekeceği bir 

mahaldir.Bundan evel başka yerler 
de yapılan müsabakalarda kur'a
larda bazen tam akıntıya karıı kü
rek çekerdi veyahut anafora ken
dini kaptırırdı, ve yahut bu ikisi
nin ortasına düterek taliıizlikleri
namenin beıinci bölümünün birin-

Biri bağırdı - Yahu! yumurtlama!. 
öteki - kümes mi burasl be! .• 

* • • 
lki ki~i birden bizimkilerden birine 

çarptılar .. Tribünlerden biri bağırdı. 

- Eyt. kardeşim. Yok mu içiniz -
de bir yaradana sığınan .• 

ı;: • • 

Eşref, Şeref, Fikret güzel bir akın 
yaptılar .. 

Sonra ne oldu bilir misiniz? .. Biiyük 
bir Ahhhh! 

Gene güzel bir akrn yaptılar .. Ama 
ne kadar güzel.. 

Du da bitti: Ne ile den.iniz go .. Ha 
yır .. Derin bir rnhhh daha.·. 

ne küserlerdi. Denizcilik heyeti., 
nin geçen sene şampiyonada seç
tiği ve şampiyonayı yaptığı bn 

mahalde bu sene bütün kürek mü
sabakalarını yapması çok yerind~ 
bir karardır· 

Bu seneki müsabakalar beynel
milel kürek nizamnamesi tatbik 
edileceğine göre bazı klüplerin 
prof esyönel sıfatır. · üzerinden a· 
tamıyan kimselere karşı nizam
ci .maddesindeki sera hat karşısın-

da münakaşa götürür yeri olmad"' 
ğma göre bu dertlerden de kurtul· 
muş olacağız. 

Çünkü bunda (Profesyö • 
nel sıf alını haiz olanlarla, olmut 
bulunanlar) kaydini koymaktadır. 
Bu itibarla evvelce balıkçılık yapı· 
yordu amma, şimc.: i yapmıyor. Gi· 
bi bir takım vahi mütalealar yürü· 
temiyeceklerdir. Bu nizamname 
profesyöne1leri çok güzel tasvir ve 
teşrih etmiştir. 

Bu akşam 
Galatasaray klübünde 
Yapılacak boks nıaçı 
Bu akşam Galatasaray klübün

de mühim boks müsabakaları ya
pılacak.iki gün evel, arkadaşımız 
kıymetli boks menacerlerinden 
Danyalin kaleminden, spor sayı -
famızda teknik görüşten uzun bir 
tahlil yazısını okuduğunuz bu me
raklı maçlar, meraklılar tarafın -
dan büyük bir alaka ile beklen -
mektedir. 

Rusyada y at s poru Konuşuyorlar .. 
..;':. "' 

Son zamanlarda yeni hamleler
le canlanmakta olan boks sporu, 
Galatasaray klübünün bu yeni or
ganizasyonları ile de bir kat daha · 
hız alacak ve ilerlemek fırsatını Şimdiye kadaı 

(yat) \'e yelken 
sporunun yalnız 

Aristo!irnt ,.e Zl'n· 
gin sınıflara mah

sus bir iş olduğu

kanaatl herkes -
te yerleşmi;:; kal -
mışfu-. 

Halbuki, son za
manlarda Sovyet 
Rusyada da yat ve 
yelken sporuna bü 
yük bir önem n . 
rilmeğe haşlanmı~ 
olması, hir çok 
(yat) kulüpleri 

kurulması bu ka -
naatin yanlış ol -
duğunu, yat spo -
runun da, diğer 
sporlar arnsında 
herkes için yapıl 

ması Jiizım olduğu 

nu inan etmiştir. 
Yukariki resim, 

Leningrad yat ku. 
lübünün Fenlan -
diya körfezinde 
geçenlerde yaptı . 
fi btr müsabaka -
.., nhnsbchn -
.far tarafından kul 
]anılan bir Sol') et 
)'.&tını gösteri}:or • 

- Ben bir takım yapsam ..• 
Hazır cenbın biri atıldı. 
- Her halde bundan çok kötü olur

du. 
(: .. 

Maç akşamı İstanbul futbol heyeti 
şuleninde <ziyafetinde) 

- Yahu 1 şunlara bak, futhole ça -
ğrrsan lar gelmezler; Bak, giyinmi~. 
kuşanmı~ .. gelmi:;;ler: 

- Birader ma<:ı kaçırdılar .. Bunu 
da mı kaçırsınlar. Ç'a~nldıkları halde 
maça gelmedikleri için ceza alacak 
Jar, bir de buraya çağrıldıkları haldt' 
gelmezlersl' .. Kim bilir ne ecza alır
lardı .. 

- Siz ncye ~ölene gitmediniz? Da 
,-etli dl'ğiJ misin. 

- Çağrıldım ama, höyle hiı orun -
dan a - 1 den sonra. ;-:ölen <ziyafet) 
im:;rna zf'hir ~ihi ~elir. 

Güıreşte: 
- Mu-.tafa rakibini köprü~ e getir

mek istiyor. 
- Yeni getirirde Karnköyde hıra -

kıwrirse, köprü de :ıc:ıhr~a. 
- Uhür t.mıfta kahı·. 

MÜ kAff atD a ır 

dağoDacalkmoş 1 

:::12 den kalma var mı? dersiniz? 
- Su mük:Hatıarda ~eri kaldığı -

mız kadar ceıa nrmede de hiraz geç 
kalsak_ 

S. TURGUT. • 

bulacaktır. 

Bu al<şam yapılacak maçlarda: 
Kiryako ile Kaniyi ve Levi ile 

Fahriyi aşağı yukarı bir intikam 
maçında seyredeceğiz. 

Jlokşör.: li.iryaka 

IJ oksö r: K cİIJ i 
Enveı· - Nuri ile zorlu bir karşı· 

laşma yapacak... 1 
Panayoti ile Franko ve Flark 

ile Niko karşılaşması da günün di
ğer meraklı maçlarını teşkil ede • 
cektir. 

Bu meraklı müsabakalarda bü
yük bir kalabalık bulunacağı zan
nedilmektedir. 

Yeni heyetler 
toplanıyor 

T. 1. C. J. İs ta nbul BCilgc i Başkan .. 
lığın dan : 

l:-:tanbul Bölgc!-> İ l\krk<'1, heyeti ilk 
toplantı sını 29 - 7 - 93i p:\l.aı•t e-.i 
giinii saat 17,30 ela )apacağındnn 21 -
7 - 93::> g ünlemeci ncleki bölge kong re 
sinde merkez he) eti Laskan \ 'C üyelik 
krine ~eç iJe ıı :t rkad:ı"hp·ın o ~üıt 'c 
saatte Bölge merkcıinc gelmeleri ri
ca olunur. 

• 



NE 

• 

Mirna Loy 

Avrupa film dünyasında en yeni ha
disç., tanınmış Jngiliz muharrir H. G. 

r :.ıL ' in çe,Tilmekte ohm escridiı· 
llu film, görmediğimiz ve görece "' 

ce imiz bir dünyanın kopycsi olacak 
tır. 

Iluradn IJUyük şetı\rlerin harap ol -
ınasını gösteren parçalar, tüyler 
iirperticidtr. Bununla beraber timlin 

i 

~ulhü pı•opaganda eden bir eser ola
cağı l'Öylcniyor 

Uu filmde, Atlas <lE'nİzİ alt.mdan 
hir tünel de görülecektir. Ru tünel, 

hir sinema oyunu olmakla beraber, 
hakiki bir tünel hissini verecektir. 

lngiltcrt'de hazırlanmakta olan bu 
filmlerde oyııamak iizere Ri~ard Diks 
merikadan gelmiştir. 

A 
Zenci bir 

Garbo 
Yeni bir filmde saçsız 

ol~rak belirdi 
··ııahoon:ı., i~imli yeni bir orman 

film i:ı:lc• hiı- zenci Garbo belirmiştir. 

ı;u c:arbo, tıpkı a~ıl bc)a7. Gnrbo gi

lıi - hem garip olma)a !;alışmadan 

- :;n) l't garip \t• ayri ~eyleı· takın -

makt:ıt: ır.Ancak hu Afrilrn giizelinin 

c:arhonun ak~inc ıılarak sacları yo~ -

tur. n:ı) nunun etrafında bir b\iyük 

tcw•i hiiyiikiii.!1-ünde halkalar, bir ko

hmcla g-cne lıir boru ;?;İbi halkalardan 
:>aı>ılı lıiı · madeni cldiYcn koncu sonra 

kıılaldannda tiidü hüpclcr rnrdır. 

Afrika onnanlarnıclan güc:liikle kan

dırılarak ayrılahilmi:o: olan bu Afrika 
kızına "Bahoona,, fil~indc rol wrmi~ 
]erdir. 

Ye kendi kıyafctile. kendi diliyle 
o:rıı uyo r. 

Lukres borjıya 
:Fran~:ıda ı·ejisör Abel Gans "Lük -

re llcırji~a .. filmini cevireccJ .. tir. Film 

de J,ükrcs rolünü Edvin Föyycr yapa 
caktır. 

Filmde Gab1'iyel Gabriyonun da ro
lü vardır. 

~ iki yıldanberi film çevirme · 
yen Bebe Daniels "Ate§ Topu,, 
'ilmiyle tekrar sinemaya ba§laya· 
·:aktır. 

~ Hamlet, lngilterede filme alı · 
nacaktır. 

1 
:t. Paramunt sinema sasyetesini 

Finanse eden banka iki yıl içinde 

komisyon olarak 20 milyon frank 
kazanmı~tır. 

- Holionıtta M.- :E.Yaıu'ın e• -
lenmek üzere olduğu aöyleni • 
yordu. Güzel artist bu rivayetlerin 

son zamanlarda sık sık boks der· 
si almasından galat olduğunu 

SÖ.Ylemiıtir. 

ılleri Kenift-ay 

Adriyen Eym . ., 

f rtist 
H3vvanlar 

' H, ·il dan sonra fllmler

-
O~ra. rH! raı//r'> _...."'"" san ::nmm1ları1('. 8fMın.aılo laflı J/fJll Glady• SUKlrlhant 

•h: rol alamıyacaklar 
ln~iltercdC' film !"aha:;ında en ~ok 

ıapılan dcdi!.uclu. yarın öbürgün hay 

'-anların filmltrae görünemiyeceği • 

1ir. 

Bilhassa kendilerine eziyet edilen 

hay\'anl:ll'ın hu zaYallılı~ın önüne gcc 

mt'I, i~in "ln~iltcre hayvanları Koru -

ma cemiyeti .. bir kanun çıkanlmaı<ı -

nı 1 ', dilc~:~r'\ tcdir. 

ı: ;ı kanuna göre, höylc ha~ ,anlar 

hulunan filmll'!"iıı ~ .. .-;~ erilmc.sin1 me
netmek İ'-!İ~ orlar· 

Roçild rolüııü oynıy •• ı tanınmış 

lngiliz arti ,t i Grn~ Ar!;" İngilizce 
"Taymi:-: .. •« zl.'te.-.ine yazdığı bir mck

tupda. lı:ı~ \,ınlaııa filmde eziyet e -

dilme~ini protesto etti. Ye "filmlerin 

hatırı için biz in!'anlar kafi derecede 

acı ~ekio~,ırz,, demi-,tir. 

Filmlerde lıazı hayrnnlar, mevzu · -
cabı olar.ak yok yere feci suretle öl
dürülmektedir. 
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Sünneetçi Ahmd 

Stlnnetçl Ahmet: 1 kametgah ve 
muayenehanesini Sirk~ciden Sultan 
ahmet Yerebatan caddesi 40 numa. 
raya naklPylediğini saygılı mli~te -
rllerlne bildlıır. 

UiL 1 1 ı 1111 ıms 

Dr. HAZIM ........ : 
Ce11tahpqa hastanesi sabık I 

cildiye ve zühreviye mütehaı 

tıN Beyoilu, lıt. cad. Bekir ı. 
No:9 • 

OçUncU icra memurluğudan: Bal -
ya Karaaydın kasaba.•nnda aşağı çar -
şıda güzel Hakkı ağaya: 
Evvelce Dördüncü Vakıf hanında ,.e 
halen Rusyada ikametgah intihap e -
den Pavul Çirnovni avukat Nesim Ba
rokas binniyabe bir kıta noter resmisi
ne müsteniden borcunuz olan 2500 1i -
ra ve ayrıca faiz ve masarif ücreti ve
kAletten dolayı Balya Kara.aydın ka-
sabasının aşağı çarşıda namınız 21 -
10 - 3' tarihli ödeme emri tebliğ 
edilmek Uzere gönderildikte yazılan 
adres~ bulunmadııtınrz n lstanbulda 
Unkapanında Zeyrek caddesinde 81 
No. lı kahveye gittiğiniz yapılan tah
kikat neticesinde anlaşıldığından bu 
kere lstanbulun Unkapanındaki ad '
resinize 10 - 11 • 34 tarihli ödeme emri 
tebllt edilmek üzere gidilmiş ve ya -
zıh adresde bulunmayıp meçhtil bir 
.semte gftml§ olduğunuz yapılan tah -
klkat neticesi mübaşir tarafından ö -

Bayanlar 
Artık yorulmaktan ve üzül .. 

mekten kurtuldunuz. 

Olanca emeğinize rağmen ar· 
zu ettiğiniz gibi temiz ve beyaz 
bir çamaşır elde elmeğe mu • 
vaffak olamazsınız. 

Halbuki çamaım kendi ken
dine yıkayan ve her kuma§a 
parlak beyazlığı veren: 

Tursil 
kutlandığımz takdirde hem 
zahmetten kurtulucak, hem de 
istediğiniz gibi temiz ve beyaz 
çamatır elde etmi, olacaksınız. 

Şu halde, siz istirahat ediniz 
ve çama,ırınızı: 

TURSiL'e 
yıkatınız. Neticesinden hayret
te kalacaksınız. 

TURSiL 
Terkibinde hiçbir muzır 

madde olmadığı gibi 
çamatırımz için kat'iyen 

tehlike teıkil etm~z. 

Istanbul 4 üncü icra memurluğun • 
dan: 

Yeminli ehli vukuf tarafından ta· 
mamına 32;)6 lira kı~·met takdir edi • 
len Beyoğlundn Knmerhntun mahal
lesinde E Serkiz Y eczibaşı sokağında 
E 4 Y 16 numaralı içinde sarnıcı bu • 
Iunan kagir beş katlı ve bahçeli e\in 
114 hissesi ile ) ınc yeminli ehli ,·ukuf 
tarafından tamamına JS52 lira kıymet 
kesilen ayni mahallenin kömürcü so -
kağında E 2:> Y 19 numaralı içinde sar 
nrcı ve aralığı bulunan kagir e,·in de 
yine 114 hissesi daircmi:ıce açık arttır
mava çıkarılmış olup şartnameleri 29 
- S - 93:l gtinlemecinden itibaren di
vanhaneye asılarak 11 - 9 - 935 gtin
lenıecine rastlıyan çarşamha günü sa
at 14 den 16 ya kadar dairemizde sa -
tılacaktır. Arttırmaya girmek için de 
yüıde 7,50 teminat akçesi alınır. Bi
rikmiş vergi belediye rusumları ,.en
kıf icareleri müşteriye aittir. Arttır -
mada gayri menkule takdir edilen kıy 
metin yüzde 7:l şini bulmak şart olup 
aksi halde en son arttıranın t:ıahhüdü 
yerinde kalmak üzer~ arttırma on beş 
gün daha uzattlarak 26 -9 -:.93~ gli~ 
Jemecine raslıyan perşembe gunli aynı 
yer ve ayni saatte satılacak bu sefer 
de kıymetin yüzde 7:> şini bulmazsa 
ı2:w numaralı kanun ahkamına tev -
fikan satış geri bırakılacaktır. 2004 nu 

-----------------------------------------------------------------------------

maralı kanunun 126 ıncı madde~i mu -
cib!nce ipotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların ,.e irtifak hakkı sa 
htplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını husuile faiz ve masrafa dair 
bulunan iddialarını müsbit evrakile 
birJikte ,.e 20 gün içinde dairemize bil 
dirmelcri lflZtrndr.r. Aksi halde hak -
]arı tapu sicille .. i\e sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından ha~iç 
kalırlar. Daha geniş bilgi edinmek ıs
tivenlerin 34 - 837 dosya numarasi -
le~ dairemize müracaatları ilan olu -
nur. 03.'Jıl6) 

deme emri arkasına verilen şerhten 
anıa,ıldığından alacaklının 14 - 2 -
35 tarihinde vaki taleb üzerine ilan 
suretile tebligat icrasına karar veril • 
miştir· 

lstanbul Liseler Arttırma 

işbu ilin tarihinden itibaren bir ay 
için bo~c,_ı~ taınamına veya bir kıs -
mına.ve.r.,_ &laCaklının takibat icrası 
hakkina dalr bir itirazınız varsa dai· 
remizin 934 12255 Nolu dosyasına bil
dirmeniz, bfldirmediğiniz takdirde bu 
mUddet içinde icra ve iflas kanununun 
14 flncii maddeai mucibince mal be -
yanında balmımamı, bulunmaz iseniz 
hapsen tazyik eclilecefinis ve hakika -
te muhalif beyanatta bulunursanız 
yine hapeen tuyfk olunacağmız öde -
me emft makamına kaim olmak üzere 
ilin olmaur. (13348) 

Kurumundan: 
Erzakın Cinai 

Sadeyağ 

Kuru çalı ve barbunya f aıülyala-
rı 

Yeşil ve kırmızı mercimek 

Nohut 

Bezelya 

İstanbul albncı icra memurluğun - Kurumumuza bağlı GaJataaa· 
dan: ray, Haydarpafa, Erenköy kız, 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa- Kandilli kız Jiıelerile Çamlıca kız 
raya çevrilmesine karar verilmiş o - orta okulaıınm yukarıda cins ve 
lan Maşin Fabrik marka bir adet tabı 
makinesi ile 5 beygir kuV\'etinde Ganz mikdarlarile gün ve saat ve ek-
markah bir dinamo ö _ 8 _ 93:> ta _ siltme tekilleri yazılı yiyecekleri 
rihine milsadif ıauartesi gUnü saat eksiltmeye konmuftur. 
9 • 11 arasında Beyoğlunda asmalı 1 Eksiltme lıtanbul kültür direk
mestitte Sehbenderhane sokağında s ı törlüğü binasında liseler muhase· 
numaralı matbaa öninde açık arttır- L--'l'"" d 1 k · d 

jl ._la-~ da taki 
1 1 oecı ıgın e top anan omııyon a ma e u.. "416•D n p o ap - . . 

larrn mezkfır giin n aaatte mahallin- yapılacaktır. Eksıltmeye gırecek· 
de hmrr bulmıacak memuruna müra- ler 2490 sayılı arttırma eksiltme 
caatlan illn olunur. kanununa göre 935 yılı ticaret o-

. 
Mikdan T cminatı Tahmin be· 

deli kuru§ 

~ 

26000 1657.4!> 85 

20150 208.25 15-10 

4500 60.74 18 

5100 68.85 18 

1000 11.25 15 

dası ve mezkür kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerindeki belıelt>rini 

ve ticarethane namına hareket e
denlerin noterlikten verilmit ve· 
kaletnamelerini kuruma vermele
ri mecburidir. 

Kapalı zarf mektuplarında is

tenilen belgeler ve teminat mak· 

buzu veya banka mektuplarını 

koymak ıuretile zarflarının üze

rinde kanuni ikametgahı yazılı 
ve Üzerleri mühürlü olarak 'belli 

ve Eksiltme 

Ekıiltme gUn ve 
saati r 111 uııı ııınııunnııııınnuııııuıınnıııımuııın • •tnııınııııı, 

~işli Etfal hastant!Sınde 
13---8--935 ıalı 
saat 15 de 

,, 
" ,, il 

saat 15,30 da 

Göz mütahassısı doktor 1 
kapalı zarfla il Rıfat Ahmed Gözberk 

1 C. Halk Fırkası sırasında kız li-
kapalı zarfla ;~si karşısında 32 numarada. Mua· \ 

i yene saatleri saat 15 ten 18 e kadar I ,, 
" ,, ,, 

ıaat 16 da " ,, ,, " ı;.ıımıııuı-"11ını uııtıllllıınm1rıınnııınııııııınııııım1ıııımııııııu ..--1 
saat 16,15 de 

" il ,, " 

sa.at 16,30 da ,, ,, ,, ,, 
saatten bir ıaat evveline kadar 
makbuz mukabilinde kurum baf
kanlığına vermeleri lizımdır. 

istekliler eksiltmelerin ilk te· 

:lA Yl - Dumlupınar şehir yatı mek 
tebinden aldığım şahadetnameyi kay • 
bettiğinmden ve yenisini alacağımda~ 
eskisinin rükmü kalmamıştır. Fencrdo 
Abdi Subaşının Serhntifc S. 22 numa
ralı hanede Osman oğlu Mu tafa Edip 

minatlannı ekıiltme zamanından Memuriyet arıyorum 
evvel kurum sekreterliğinden a- Alman lisesinden mezun al • 
lacakları yazı ile liseler muhase

beciliği veznesine yatırmaları ve 

eluiltme tartnamelerini görmek 

ve almak üzere kurum ıekreter· 

liğine sormaları ilin olunur. 
(4211) 

manca, frarsızca, İngilizce, ital • 

yan-:.a, ve usu~ü deft~riye bihak · 
kın vakıf b!r genç kız ciddi bir 
mües~esede hır memuriyet arıyor. 
Haber gazet..,ıine Katip rwnuzile 
mürııcaat. (4520) 

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

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

Şubat, Haziran, T emmuZ, Eylôl ve Birincik3nun 
aylarının ilk günlerinde kumbara sahipleri arasında çekilecek kur'alarla 

''Her biri ikişer bin liralık,, 
Fevkalade ikranıiy~ler verilecektir. 

. 
(Bu ikramiyeli kur'alara iştirak için de kumbara sahlplerlnln asgari 25 ltra biriktirmiş olmaları JAzınidır) 
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Amerika güzellik Seyyahların başından geçen 
kraliçesinin kocası Pişmiş tavuğun bile 

Verb banka s<~ywı hir haydut mu.;; biışından geçmiyor 
Hilesi meydana çıkınca 

tevkif edildi 
-·---· ·------

N evyctktar. ya1.'.lıyor: 

Son r.ünlerde bütün Amerikada 
dedikodu uyandıran büyük bir re
ıale~ meydana ç1kmışhr.. Hadise 
şudur: 

Alfrcd • Jean Le Blanc !le fev
kalade gü-zel ka.ıs! k,~n'! ilerine Va 
~İngto:mn kibar sosyetesinde ga -
Yet iyi bir yer kaznnmışlardr. A • 
Yan üyeleri, bankerler, diplomat -
lar hep gel'Ç karı kocanın salon • 
larıQt!a toplanır, sofrasında yemek 
Yerlerdi. 

lvhtla.m Le Blanc, 1934 yılında 
Arnerikanın, güzeJJik kraliçeliğine 
seçilmiş ve Miss Baltimor lakabını 
kazanmış, gerçekten nadide bir 
güzeldir. Kocası ise, Nevyorkun 
en a-çık göz bankerlerinden biri -
nin ortağıdır ve bankerde böyle 
bir ortak bulmuş olduğundan se· 
vinrnektedir. 

Bir gün Le Blanc lüks aparlı • 
tnanının salonlarında oturmuf en 
Pahalı sigaralardan birisini tüttü -
rüyor ve böylece tenbel tenbel dal 
ga geçiyorken, &0kak kapısı acı a
tı çalınmıştır. Birkaç dakika son· 
ra, başdan ayağa kadar silahlı al
lı kişi, gayet şık uşağı bir kenara 
iterek salondan içeriye girerek iç· 
ferinden polis müfettişi Van De -
ıcn: 

d' - I<anun namına sizi tevkif e· 
ıyorurn ! 
Diye bağırmıştır. , 

Le Blanc hiç istifini boz.mıya -
rak: 

'.B~~, giyininceye kadar Eı!fen .. , . 
'

0 Y .e istirahat buyurmaz rr. ıı, .. ız? 
h' Dedikten sonra, yavaş yavaş ve 
ıç telaş etmeksizin üstündeki i • 

Pek pjamaları ç1karmrs, tıklım 
l k . 1 §ık dolu olan elbise dolabından 
"n büyük teriznin makasından çık 
l'rlıt !Ik elbiselerini giymeğe baş • 
larnıthr. 

Bu sırada da madam Le Blanc 
odaya girmi§, kocasını altı polis 
tniifettiti arasmda görünce, şaşı • 
~p kalmıttır. Polis müfettiti Van 

aren de zavallı kadına Le Blanc 
1''n Mona Real sehrindeydi.Banka 
Yı soYmak suçil; Kanl\da polisi ta· 
rafından aranan Nevin adlı hy -
~Uttan batka kimse olmadığını an 
atrnıttır. 

Madam Le Blanc bunun üzeri • 
ne sırtüstü düş~rek bayılmış, il\ -

brk haydut ise gene soğuk kanlı -
Irkla: 

mitdir. Bunlar Nevin ve Desroşer 
adlı iki ortak soyguncudur. 

Montreal şehrinde mühim bir 
sigorta şirketinin acentası olan Ne 
vin, hayatını iyi geçirecek kadar 
para kazanmakla beraber lüks ve 
sergiizeşti seven bir adamdı. 

3 lkincikanun 1934 akşamı ya· 
zıhanesinden çıkmış ve kapıda 
beklemekte olan lüks otomoblli · 
ne atlayınca ıoföre "Kristof Ko • 
lomb sokağ·ında Rüvayal Banka · 
sına,, emrini vermişti. Şoför, Al· 
fred DE'sro,erden başka kimse de· 
ğildir. 

Y c:ı.kışıklı sigorta acentası oto -
mobilde gözlerine gözlük, başına 
bir kasket, ıırtıra da avcı biçimi 
kadifeden bir elbi~e geçirmiştir. 

Bankaya taarruz gayet süratli 

olmuş \'P. ancak iki dakika sürmüş 
tür. 

·Nevin dehşet içinde kalan vez
nedarın kendisine verdiği 11000 
dolarla birlikte Bankndan çıkar · 
!=c:ı soğuk memleketlerde !ıerke· 
sin giydiği lastik galoş ayağından 
kaymıştır. Bunu yerden alayım der 
ken, elindeki tabancası da düş • 
müttür. Galoş ve taabnca gibi 

şeyleri soydal! bir yere!"! bırak -
mak iyi değildir. Soyguncu ne o· 
luraa olsun diyerek bunların ikisi· 
ni de almış ve otomobiline atla · 
ymca, belki de hiriıııi izlerimizi 

tefrik etmiştir düşüncesile şofö -

rüne: 

Haydi ~e:ıirden çıkalım da 
sonra düşünürüz! demiştir. 

Nevin düşüncesinde yanılma · 
mıştı. iki mektep çocuğu taban . 
canın düştüğünü görmüşlerdi ve 
polis haf iyesi rolünü oynamak he· 
vesile esrarengiz otomobilin nu · 
marasını almışlardı. iki ortak he· 

men Kanada sınırlarım aşark A· 
merikn topraklarır.a sığınmışlar • 
dır.Her birisinin cebinde yüzer bin 
dolar vardı. Bu para soymuş ol · 
dukları yedi bankadan topladık • 
ları servetti. 

Kanada hükumeti Nevini ele 
geçirene 5000 dolar mükafat va -
detti. 

Baltimorda yaşıyan hususi bir 
polis hafiyesi gazetelerde Nevin 

ve Desroşerin soygunculuk hika -
yesini okumu§ ve tam on ay bir iz 
yakalıyabilir miyim diy

0

e uğraşıp 
durmuştu. 

hi--: Karım: b~nim geçmitimden Güzellik kraliçesi Mias Vera 
çbır §ey bılmıyordu. Birlikte ne Lee Daytonun evlenme töreninde 

rnes'uttuk ! · tesadüfen bulunan bu polis hafi · 
llemittir. yeıi, Nevinin yüzünü görür gör • 

. Polisler büyük bir itina ile gi - mez gazetelerde okudukları hatı • 
Yınmiş ve tuvaletini bitirmit olan rına gelmit ve yeni baştan takip · 
kibar haydudu, alıp götürmüşler • lere girişmitti. Dört ay yorulmak 
dir. · 

'" Vatingtonda Le Blancnın apar· 
hm.anına polisler girerken, Balti • 
lllor tehri polisi müfettişleri de 
ıengin bir yurrtdatın apartıma • 
nına götürülmüttür. 

Bu ikinci adam da dosdoğru 
J.aı,i.Jı•-eye -tü· ··1 .. tü' -.aa ıo ru muş r. 

itte ~ bir Amerikan ha • 
_,iabanesinin kalın duvarları ar • 
kasında iki ferefli yurttaı birlet·. 

bilmiyen biı- çabalamadan sonra 
her işi meydana çıkaran polis ha· 
fiyeıi Amerikn polislerine mesele 
yi bildirn,;ş olduğundan iki soy

guncu yukarıda arlattığr.mız gibi 
yakalanm•,fa ...... Kanada polisine 

teslim edilmişlerdir. 

Poliı hfiyesi Kanada hükume -
tinin vadetmiş olduğu 5000 dolara 
kaVU§MU§tur. 

• * 

lstanbula maalesef pek seyrek gelen seyyah kafilelerinden 
bir görünüş 

Son yıllar içind<', biitiin dünyada 
turist ç< kmf.'k için )apılan calışmalar 

mf.'yclancladır.Turist yani seyyahlar biı· 
memlekete iki noktnd.1n fayda \'erir· 

Birinci i, o memlekette (ite heri ala
rak buna mukabil para bıral~ır. Sey -
ynhların gene de bıraktıklan parala -
rın Paris gibi bir şehirde milyonlarla 
değil de milyal'larla ölçüldüğü gözö
nüne alınacaı~ olul""a bu i::in önemi ı 
(ehemmi) eti) meyc~·um çıkar. 

]kincisi: O memleketi tanırlar. Bu 
suretle memleket lıesahına rnükem • 
mel bir propaganda yapılmı:; olur. 

Bir sr.ncde bütiin diinyada seyahate 
çıkan kim rlerin sayısı milyonlarla • 
dır. Ve diinynnın her memleketi hu a
kını kendi tarnfhırına çevirmek için 
canla ba~la .;alışıyor. Bunların arasın 

':> • • 

da Türkiycnin vazıyetı cidden ağla -
nacak bir haldedir. 

Gerek tabiat, gerekse tarih izerle • 
ri )eserleri) 'J'ürkiyeyye, bu arada bil 
hassa lstanbul ve Bursa gihi şehirle-
rimize dlin)ada görülmeğe değer en 
'büy iik mazhariyt•ti verrni~tir. Dünya-
da pt'k nz .,l'lıir lstanhul kaclar mcş. 
hurclur· lstanbuldnki gibi harikulıldc 
manzaralnm diinyanın haşka hiç bir 
yerinde rastlanmaz dense miibalftğa 
edilmemiş olur. 

Buna rağmen ısen«h akınının l'n 
az uğradığı yerlerden biri 1-tanbul o
luyor. Hele bir memlekete asıl en bü
yük .layclayı ,·eren bir hafta, on giin, 
hattfı bir ay kalan scnahlardan Is -
tanbule hemen hemen bir tane bile 
gelmiyor! 

Daha diin açılan Varım phijına Ye 
şehrine giden ıscnahlnrm bize gt•len
lerden J,at ),at )üksek l;iı· )ekfme rnr-
dığıııı gözöniinc alarnk olursak bu \'a
ziyet kaı·~ısında ağl.ımaktan ha:.:l'a el
d<'ıt bir ..,ey gelmez. 

Ben hir kaç giinrliir bu m<-sele ile 
uğm ıyor, v<• memleketimize gelen, 
ve burada para hırakan SC))ahlarm 
neden dolayı azaldıklarını t~tli:ık edi -
yorum. 'lk önce seyyahların pasaport 
ikamet rniisaade i gibi i~1erinin nasıl 
görüldüğünii tetkik ettim. 

Ve öğrendim ki 'l'ürkiyedc bu işler, 
facia denecek. ,.e hir seyyahı gelip ge
leceğine bin kere pişman ettirecek de
rccede kötü idare edilmektedir. Bakın 

hu işlrle ynkmen alakadar oJan hir 
zat ne eliyor: 

- J.<~vvclfl memleketimize gelen hi r 
'apm·da 1nınsit olarak bulunan, ve ,.j. 
ze alnıamıs olan bir kimse vapurdan 
çıko:ınutz. Dı~arı) :ı sıkıp şöyle bir iki 
saat dola-.mnsı, mc..,elfı biı· yemek ye -
me i için ayı ıca muzaaf vize ücreti o
larak 20 lira 'ermek mecburiyetinde
dir. Bunu da elbette kimse vermez. 

Buna mukahil geçenlerde bir iş için 
Odcsn)a g-itmem F'tımıgeliyordu. \ 'a • 
ııurumuz l\ö lence) e de uğ·rıyacaktı. 

Ren Homanya için vize almamı::-tım. 

Huna rağmen vapurda otururken ya
nıma rnpurcla bekliycn polis memuru 
) aklaştı· Neden dolayı çıkıp dolaşma-
dığı mı soı·du. . 

Vize mesele. ini söylediğim zaman 
glildü. Birkaç saat çıkıp dolaşmak 

için lıö) k bir .eye lüzum olmadığını 
sÖ) ledi ben de ırn~tenceyc çıktım. Do
la, tıktan sonra güzelce bir de yemek 
yedim ve geri) e clöndiim. Cstelik va -
purdaki polis memuru bana teşekkür 
de etti. ~'iinkü o seyyahın kıymetini 

bili) ordu· 

Gelelim a ıl nıe eleye: 
Jstanbula gelen biı' seyyah İstanbul 

da birkaç giin oturmak, havasından, 

SU) undan, plfıjınclan istifade etmek 
istiyorsa e\'\ elit 'apurda polis lrnntrol 
defterinin :m sualine cevap yazmak 
mecburiyetindedir. Ondan sonra in
diği) erde 2 i -.aat zarfında ayni sual -
lcri ha\'İ ild beyannameyi daha dol -
durmak, \e l> kuruşluk pul ve bir~ok 
da fotoı{raflannı yapıştırarak im1.a -
lama!, mecburiyetindedir. 

Hu lıeyannamelcr dördüncii ~ubeye 
gidcrf.'k orada büyiil, bir deftere ge -
c·cr. 1 tan bul elana) rılacağı günden ay 
rıca bir huruç vizesi alması lazımdır. 
Bunun idn yeniden koca, defterlere 
uzun, uzun yazılar ~·azılır. Resimler 
yapı:;;tırılır, imzalar atılır. 

Bu huruç vize ini almakla seyyah i
sini bitirmi-: değildir Ayrıca rnpura 
binl'rl\eıt de ~:donda mini mini bir 
ııcncerl'nin önünde lıir memura pasa -
portunu tetkik ettirmek. yeniden ka • 
rakaplı defterlerdeki :30 suale ce,·ap 
vermek zorundadır. 
Eğer seyyah memJektimizi beğen • 

miş. ,.e on günden fazla oturmağa ka
rar yermişse 11u takdirde ikamet vesi
kası alması Iazımgelmektedir. Bu ve • 

~ikayı almadan huruç ,·izesi alamaz.. 
Bunun için ~eyyah mıntakasrndaki po 
li merkezine müracaat eder. Merkez 

bu adamı kazanç vergisi borcu falan 
var mıdıı· diye evvela maliye şubesine 
~öndcl'ir. 1\taliyeden borcu olmadığına 
dair kfığıt getirdikten sonra bir defa 
da yol vergisi borcu nr mı dır diye 
idarei hususi.reye gönderir. Oradan 
da kağıt ister· 

'l'abiatile seyyahlar dil bilmedikle • 
rinclcn hu kan~ık ,·e ÇC'trefil işlere bir 
takım simsarların eline düşer. Bu tak 
dirdt• Allah yardımcıları olsun. 

Zamllr memleketimizin aşıkı, hüsnil 
niyet sahihi ı-;eyyah lstanbulda beş al
tı giin kalmak i~in bir ikamet ve .. 
sikası alınacağını bilmiyorsa bu tak .. 
dirde başına neler gelir, bilir misiniz? 

Gayet basit .. 5 lira para cezaıııı ,·er
me i lazımdır. Fakat gelgelelim bu 5 
liranın tahsili polisin vazifesi değil .. 
dir. Maliye şubeleri de mahkeme ka
rarı olmadan para alamazlar. Binaen
aleyh zavallı seyyah batezkere doğru 
ceı.u mahkemesini boylar. 

Hakim kttr aşina bir zat olduğun .. 
dan muhakemeyi hemen görüp hükmü 
ba tırırı. Pakat, o gün fazla celseler 
akdetmiş ve yorulmuştur ki ekseriya 
vaki olan budur - o gün durşma 
için bir gün tayiun edilir. .Antrpa .. 
ı-antez ~unu da söyliyeyim. Mesele 
mahkemelerin tatil oldukları bu mev 
!'İme isabet ederse seyyahın vaziyeti .. 
ni düşünün. 

Neyse duruşma günü gelip ~attığı. 
vakit hakim meseleyi gözden geçirir. 
Esasen su~lunun bu nevi mahkeme .. 
lerde itiraza hakkı olmadığından hük 
mü verir. Derhal karar çıkar. Şüp -
he yok ki bu kararın da ayrıca başka 
müsait bir vaktinde zapıt katibi ta -
rafından yazılması, ondan sonra da re 
is tarafından tetkik n mühürlenmesi 

Jfızımdır. Bundan sonra fedakar sey -
yah maliye şubesine giderek :> lirayr 
yatırır· Aldığı beraati zimmet tezkere 
:sini merkeze getirir. Orada efterler -
den defterlere tescil, tescil .• Kay1t, ka 
yıt" Nihayte ikamet vesikası elde e -
dilir. Ondan sonra huruç vizesi almak 
i~in de evvelce yukarıda yazdığım mu 
me1efore girişilir. 

E insaf edin! bu vaziyet, bu feci 
kırtasiye hangi seyyahı yıldırmaz Za
vallı adam, günlerinin komiserlik da-
ir<~lerinde, mahkeme koridorlarında 
geçtiğine mi, yoksa insafsız simsar • 
lar tarafından yolunduğuna mı yan~ 
sın? 

Dir taraftan da korkunç kırtasiye f. 
şinden hükkumet ~ok zarar ediyor· Bu 
lüzumsuz işler için fakir bütçesinden 
diinya kadar defter, memur parası 
çıkıyor· Ayni suallrrin ayrı ayrı yer .. 
Ierde ayrr ayrı defterlere yazılmasın 
na ne fayda var. 

Zaten vapurlar limana geldiği za .. 
man kiminin Manifestosunda gelen ec 
nebiler hakkında kili derecede mahi .. 
mat ,·ardır. Bir inecekleri otelin i:'r.ti 
noksandır. OC'ğrudan doğruya bunla • 
nn bir kopyesi alınsa, \'e otel isimle .. 
ri de ayrı ayrı sorulup ilave edilse 
olmaz mı? Buz gibi olur. 

Tekrar ediyorum: Bizim burada si .. 
nek a,·Jaınamıza mukabil Yarna, Ati -
na gibi kom::-u memleket şehirlerinin 
hınca hın~ memlekete para bırakan 
seyyahlarla dolmasının biricik sebebi 
seyrahlara karşı gösteril-;n kolaylık -
tır. 

Memleketimize para bırakacak y~ 
ni Türkiyeyi görüp anlayarak kendi 
memleketlerinde bizi propaganda ede
cek seyyahlara ihtiyacımız varsa ilk 
önce bu işi kökünden halletmeliyiz. 

Yoksa emin olalım ki yukarıda yaz
dığım tam manasile feci kırtasiye mu 
nmclcleri dunırken ecnebileri memle
kl'timize getirmek için ne yapsak, ne 
ma raf etsek nafiledir, boştur. 
Yazıktır, günahtır yahu! 

Murad SERTOGLU 



ORMANIN KIZI 
Vcıhfi ltayuanlar armanda ve Alriltomn &alto airmemif orma.nlcı· 
rcnrla ~~-;en Cif' ve kahramattlık. lıeyectırt ••rar ve tetlıilt romanı 

•No! 64 =- Yazan: Rıza Şekib 

Orada bulunan kalabahk çil 
yav~usu gibi dağıldılar 

Ab.Iülaziz: ı - Ben haberin o1ma~an bir 
-Korkulacak bir şey görmi · §ey ya:pm~m ve )'apmıt da deği • 

yorum. Silahla mukabele ile kıaa linı .. 
zamanda bcr §ey yoluna girer. - O halde kapıyı ikim açar ? . 

Mirat: - Bilmiyorum ve ben de me • 
Durncak vakit yok.. diye ha n.k ~indeyim .. 

ğırdı .. Bakrn geliyorlar. f ilha • Abdülaziz ayni zamanda ca • 
kika, büyük bir toz bulutu içinde mnı da ıeven bir ıadam olduğu 
kara gölgelerin yaklaştrgı görülü- için tamamiyle ~çeriye girmeden , 
yordu. Bir uğultu ha1inde başla • durdu ... 
yan gürültü giUikçe !:abarıyor, - 'Geç, dedi, İçeriye evvela sen 
gittikçe kuvvetleniyordu. Bir an gır .. 
geldi ki lbu gürültü tahammül c· Kulübenin içi lamamiyle ka · 
dilemez bir hale geldi. ranlrktı. Göz alı§mai:lan bir §ey 

Ebülula, Abdülaziz, Mirat ve görmenin imkanı yok\u. Abdülil • 
daha orada bulunan kala.balık çi) zizin ihtarına cevab alınamaması 
yavrusu gibi dağıldılar. Ebülülafün da canını '&ıkmıtlı .. O· 

Az ..aonra kulübelerin bulundu· nun <ia içine :Abaülizizin fupheıl • 
.ğu alla -elleri tüfekli edamlarla girdi.. 
dolu ve hemen gürültüye, r>atla· - Ya ilnz kaçtıyıa .. 
yan ttifdc -sealen de karıfh. itte Abdülazizle hakiki müca . 

irtica 
davası 

Eskitehirden bildirildiğine gö. 
re, irtica. teıebbüsü auçu ile Ay. 
dın ve Mila&ta yakalanan 11 O kişi 
hakkındaki tahk;kat bitmi,tir. 
Bunlardan yirmi kitinin lüzumu 
muhakemeıine karat verilmiştir. 

İçlerinde Saidi Kürdi de vardır. 

iftlzalarında :rıldıı ı~art·UI olanlar, tı:ıe • 
rinde muamele fitÖrl'TIIPrdlr. t<akaı'nlar u . 
f2 knpanıı, 1111tıo flyatlandır. 

.........,.....__........, Wukut 
• 1 ondn .. 8 • \'hııoa 

" '\c\'\'orı 126 - • ~la~rıd 
• rıırı• 169 - • Vtrllrı 

l\lilan•• 196 - \ Var~on 
~ r1uk•l' 8d, - ., Rudapc:ı· 

" Mına :'4 - • 1 uı..:re ' 
ı cncvr• 's '> . • Bclgrad 

• ~ 0'\11 \74 - • y,,~ohıırrı• 

• Am•rf'rd:. ~2. - •Ahın 
• Prnıı roo - • ~! ecld1}'t 
• ~ıotho "' :H ... • BPnkonı 

Çekler 
1ı'14- * Sıo\:hl"' 

• 'cv~nr 0.79·6- • \'tyar. 
• Pı ıs 2.rı3 - • ~ 'adrfd 
• ~11Unn 10 0293 • P.crllo 
• Pruhc 4lı!60 ,. \'ar~on 
• Atin~ •3.i2. • Badıpeştt 
• <1tocvr" 1.4:\40 • Bfikrcs 
, Sofya 63,4'S3 • Dclgrıd 
• Amsıcrıı.m l.'70~ ,. Yokobıma 

19,07•~ • MostoVI 

4.'l.07~ 

:c.ı;o, 

f,97~8 

4.20~!1 

4,'1:4 -
:8,03 

:t4.:'i55 
2.7310 

109:4.tS 
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Anadolu 1'[1.70 • (,"imeoto as 
ftcıı ~ 6tl Cnyoo De~. -.-· 
Şlr. Hıynve 15.- farlı; De~. -.-

-~Tcr~ez Bankası ~7 7.~ Rılyı -, - 1 ıstanbuJ 

TL.JQ KiYt: 

Z I Q.66T 
BANKA5ı 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-i;O~Q 

Belediyesi ııanıarı 

.. 

1 

Ortalık o k11.dar çabuk, o kadar dele bu zaman<la. lbatlayacaktı .. 
ani kanşmı§lı ki Abdolı\ziz Meh- ilk günclenberi, bu kızın ser -
mcdi uyandırmaya giden Ebülu • best bırakılmaaı hakkındaki is • 
la, dJ!anya çıktığı zaman kantık· rarları kendisini hakikaten fÜp . 
lık ~..ndisini adeta ürkütmüttü . heli bir vaziyete dü§ürüyordu .. 

Görünür de vahşi hayvanlar Bu itle hiç bir alakaaı ve teıiri ol-
yoktu . .Patlayan ıilahla'rın çevre- mC\drğı halde tamamiyle ıuçlu bir 
led'ği taraf ağaçlıktı. Bulunduk • durumda bulunması Abdülazizin 
la'rr yerden zaten kulübeler gö - bir ifrit keıilm~ine sebebiyet ve-
rünıneıine mani oluyordu. recek\i. 

Abdürn:ıiz Mchmed, Ebühili - Ab<iülaziz, hiç de görünôiliü • 
dan az ıonra kulübeden çıkmıı · ne benzemiyen bir adamdı. Çol< 

1 
U. S!gona -.00 ~art m. ceza -.-
Pnmonıl 7.9~ Telefoo -.-

1-iatlkrazlar - tahvlller-
1. ı933Türt Bor.l 7.925 Elektrik -. -

il 26,no rramvı~ 31,70 
• • 111 ~6.60 Rıhtım 44. -

lstlkrhıDıbltl l 94,00 • Anadolu 4H5 
• P:rganl lstlkraıı 95.- • Aoıdolo ıı H,95 
1928 lı M ıo, AnıClolu rıı 1,40 

St\'IS·Erzururn 96,SO • \lfimesstl A 4~ ~"' 

Bir metro murabbaına 15 lirn kıymet biçilen Beyazıtta Tav§an 
latında yeni devir S. 14 cü adada (K. D.) haritada 2,40 aantim yüzlü 
14 metre 68 S. metre murabbaı arsa satılmak için açık arttırmaya 
konulmuftur. lıtekli olanlar §erai ti anlamak üzere le\' azım müdürlü
ğüne müracaat etmelidir. Arttırmaya girmek için de 16 lira 52 kuruJ· 
luk muvakkat teminat makbuz veya mcktubiyle beraber 6 - 8 - 935 
salı ıünü aaat IS de daimi encLimende bulunmalıdır. (B) (4232) 

ıı. Eblilüliiya: iyi bir arkadaıtı .. Arkadatı için Bir kalpazan 
-. Ben Kar,anın bulundugu canını bile vermekten çekinmez • k I d Sirkecide Hocapa,ada Ebüssüut 

kulübeye gidiyorum, tledi. Sen de di. ya 8 an 1 s. eıki 7 yeni 9 N. it dükki.n. 

gel.. Ben içeriye girdiğim zaman Fakat yegane tahammül ede • Birkaç gün evvel Balıkesir&-' Kumkapı Ni,anca M. Mollala!t 
aen de ~apıda dururıun. Belki ba- fuediği §ey arkadatının isteğini Sığır pazarında fiipheli bir adam S. yeni 38 N. dükkSn. 
na yardımın da dokunur.. yerine getirmemesiydi .. İtte böyle yakalanmıftı. Yapılan tahkikat Üsküdarda Hayreddin çaVU§ M. 

- Ne yapacakım?. zamanlarda dünyanın belki en neticeıinl'le altın suyuna batırılmı§ Ferah S. yeni 13 N. ı~ bir odalı Hay. 
- Y a.paca.P,ım ~ .. y baıit .• Gene vahti adamı kılığına girer ve yap- mecidiyeleri befibiryerde diye sür. reddin çavut mektebi. 

kı:r.ı tazyik ederek hayvanları~ madığı kötülügü bullkmazch. meğe çalııtığı an)CJşılmııtır. Kat. Süleynınniyede Hoca Giyased· 
hücurrıuna mani oldurtmaya çalı • Kara ve çember aakallr adamı pazan adliyeye leslim edilmiıtir. din M. Cami S. yeni 13 N. h 4 odalı 
~atağım... tanıyanlar, onun bu yarahlıtını Meıeddin Molla Gurani medresesi. 

- Bence bu tehlikelidir. bildHderi için onun bir dedig-ini hiiiiııiiİIİiiilliıiiııllliııillll•lllıı!iiııııliııiiiıiıiiiıiı• Küçükazparda Hoca Hayreddin r Göz Hekimin - ~için tehlikeli olıun?.. iki ya.pmazlar ve bu §ekil de onun M. sinde Mektep S. yeni 4 N. lı Ab· 

Senelik muhammen 
kiraııı 

324 

60 

36 

72 

60 

Muvakkat 
teminatı 

24,30 

4,50 

2,70 

5,40 

4,50 

- Meydanda .. Gerçi bu lehli • dostluğundan haıka bir §eyle kar- Dr. Şül<rÜ Ertan düaaelam mektebi. 
.Ke benim itime yaramaz değil ... şılatmazlardı. Babıali, Ankara caddeıi No. 60 Yukarda semt!, senelik muhammen kh·aın yazılı mahalleri 936 se· 
Fakat ıenin canını srkacaldır. Ebiilula da bunu bilmiyor ele • Telefon: 22566 nesi Mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık artırma 
Aılanh •i{ııı elintlen ka.çtrmıt ola. ğildi. içeriye girip girmemekde liiiilİlil•Sılalıihiıiıglıiiı•·n.leiriiiıimieiiicicaiiiniiieiıııiniiiidiri .. iiliılliıii ya konulmutlur. İstekli olanlar şcaiti anlamak üzere levazım müdiit·· 
cakmı .. Hayvanlar onu gorunce tereddüd ediyordu. )üğüne müracaat etmelidir. Arttır maya girmek için de hizalarınds 
alıp götürmeden rahat etmiyecel<- Abdülizize: Dr. Hafız Cemal yazrJı muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber 6 - 8 -
)erdir. Bir tek çare var.. O da Heyecanlanmaya lüzum 935 salt günü saat 15 de Clai~i encümende bulunmalıdır. (1) ( 4236) 
genç kızı ıerbeıt bırakmak. Bu- yok, dedi, emin ol ki bu itten 
nu yapacakıan o batka. kat'iyen haberim yok. Bilıeydim 

- Ser'best bırakmak mı? Ne buraya seninle l;eraher gelmek 
münuebet.. teklifinde bulunur muydum .. Se. 

- Bafka çıkat yol yok Abdüli.- ni buraya gönderir ıöndermez aı-
ıit.. . vışırdım .. 

- Görürüz. Olürürn, fakat onu 
ıerbe\t bırakmam. 

- Göreceksin. İtte ben de se • 
ninle geliyorum .•• -

-Gel .. 
Abdülaziz önde, Ebülula arka· 

da. Kar§anın saklı bulunduğu ku. 
lübeye vardılar 

AbClülAziı, kulübe kapısının 
açık olduğunu görünce durdu. 

Bunu Ebülula da görmüı ve ıa· 
§ırmıttı .. Sıkı aıkrya kapalı duran 
hu kapıyı kim açabilirdi. Yok . 
aa Aılanlr adamın kızı, bir fıraa -
tmr bularak kaçmaya muvaffak 
mı olmuftu .. Abdülaziz, kapıdan 
evveli silahını uzatarak çirkin bir 
ıes]e l>iğırdı. 

- içeride kim varsa kıpırda -
masın!. 

Ebülulıinın bu izahı, Abdüli. • 
zize makul görünmüıtü .. Hakika. 
ten böyle bir it yapmıt olsaydı 
bile, tıprf tıpı§ arkaıına takılıp 
buraya kadar gelmezdi.. Arka -
daıı da değildi ki tabiatini l>ilme· 
diği için gelmİ§ olsun, yalnız E. 
bülulanın göıü önünde Abdülaziz 
Mehmedin yaptıkları belki yirmi
yi atkındı .. 

Ebülula Abdülizizin yüzünde 
bir yumu~aklık ıörüice : 

- lnan hana, diye tekrarladı. 
Kapıyı kimin açtığını bilmiyô • 
rum. Dikkatli bulunalım.. Belki 
kapıyı açan daha kaçma imkanını 
bulamamrttır. Kulübede olabilir. 
Senin silahın benimkinden tlalia 
kuvvetli, içeriye ıen girirıen iyi 
olur. Seıine cevab alamayınca Ehül· 

eflmn yftdile dikClik baktı: Abdülaziz, elindeki silahını E-
- T-.., dedi, ltapryı ıen mi büluliya uzattı: 
~dm .. Kız ka.çtıyıa senin ıçın - Al, dedi. Bana ıililim lü -
f eIAket olacaktır Ebülula.. ı zumu yok, ıen al.. lıtenen ver se· 

il uscsı RlYAZlYE DERSLERi 
Yük ek Mühendis mektebi talebe· 

siyim, li"'e ve orta mektep taJelıe!lline 
hususi riyaziye dersleri \eriyorum. İs· 
ti~ enler gazetede CR. T.) rumuıuna 
.raı- ınlar. (H. K.) 

O OM TOR 

Kemal Özsan 
llrolog - Operatör 

Bevliye MUtehassısı 
firaköy - Ekselsiyor magaıa.sı 

yanında. Her gün ;;ğlcden ıonro 

2 • rfen S • e kadar.. Tel: '1235 

ninkini de b;ma .. 
- Al!. 

Ebulüla belki dünyanın en ıyı 
silahlarından birini aldığı için ar. 
tık kulübeye girmekten çekinmi -
yordu bile, girdi .. Çıt İ§İlmiyorau. 
Gözleri karanlığa alıfmaaığı için 
bir §ey görmüyordu. 

Fakat o daha bir köıeyi iyice 
gözden geçirmeyi niyet ettiği bir 
zamanda kaf asma şiddetli bir so
panın indiğini hissetti ve o daki -
kaaa baygın l:>ir halde yere düt -
tü. 

(De\'amı var) 



GOLELi : ---- - --
MııırJı bir fellah bir gun 1stan· 

bula gelmiş. 
Yusuf, hem saf 1-':Em nükre bir 

adammıt .. 

Yusuf Göztepede bir tamdıgmı 
ziyarete gitmek istemiş .. Haydar -
Paşa istasyonundan bir bilet ala 
rak trenin kırmızı kadifeli salo · 
nuna kurulmuş. Y old kontrol 
gelmiş .. Yusufun biletini görün • 
ce: 

- Sen üçüncü mevkide otura -
ca.ksın .. Haydi, kalk bakalım! De
nıiş .. Fellahı zorla }\aldırmak icı
lcnıi~. 

sri öl 

Gi il' o) uıılnrı H'llİ hiı· eğll'IH.'l' değildir· lleı nı:lletk 
'ardır H bunların bircoklarını hu say fada neşretmiş 
tık. Jaıwn).\l• bir l\ad~n ıo;on giinlcrde Amcril n)a gi • 
dcıe~ ) eni !Jir sahne kurmuş \C he~az ııer~c) e <asri 
o) unl ır) dı)e tarihten Ye ha) atlan alınnıı~ bm;ok me,_ 

ov 

:aı1arı r.h.:)cUil'mişfr J,ıpon)n h sanatkar hu 

oyunlan ııerde)c ak ettirmeden önce, kiiçük sahnede 

nn~ıı hnzırl:ıcııtl-ı göriilü) oı. Gölge o) unları sesli si • 

nemanın girm<'dl,1i ) erlerde bu yazifeyi gfüü) or. 

Çoc:u\c mahkemesinde~ 

Knm çaft<dlnoa f!<[Ulf.l 
ceza göırd@ <. 

Amerika da çocuk malık(' n~c-

1 sinde çok heyecanlı bir dava gö ~ 
1 rülmüştür Ceni isminde on yaş • 
l larında fakir bir ktz çocuğu, l ir 

mücevher mağazasından küçük, 
fakat değerli bir pantalif ça 'ar -
ken yakalanmıştır. 

Ceni altı ay hapse mallkum o· 
lacağı sırada 'u sözleri söylem:: .. 
tir: 

- Benim ne suçum var? Bet· 
nihayet bir şey bilmiyen on ya • 

şında bir çocuğum. Annem beni 
Uşvik etti: _(Git, şu pantatifi ca! .. 
Sana yemiı alacağım!.) dedi .. 

Yusuf utanmış ve farkını verip Ben de dükkandan içeriye gir • 
'<OÇ ""K Yerintle oturmuş.. I dim .• Çalarken yakalandım .• 

Yusuf birinci, ikinci, üçüncü Çocuk ara i ~VE Hakim, bu dava da çocuğu suç-
rnevkilerden bir şey anlamadıP.J L=~--.:.a:=a!9iıım~ıem--=;a:::n:ı:ıc::iıı:ıiııl:ılmımıililll!lzım::ı.ı-•ı:mr-ıı:ııiı:ıı1C0:1czı:ı:a:::=~==:mn.:!tbt:JiJll'lı:n·-~-... ...rı suz görmüı ve anasını mahkeme • 
ir' k d kt l sun!,, der demez bizim de gaga • ~ k ~ın, on o örün bu muame e - ye çagırara , müıevvik sıfatiylt 
sinden fena halde sinirleneı .. J, )arımız ve ayaklarımız uzamış.. kendisini altı ay hapıe mahk\ım 
trenden inmiş.. . O vakittenberi kendimizi hiç bir etmiıtir 

G mahlfika berrcndiremeylz.. C öztepeye varınca, tanıdığının .., eni ıdiipıiz lialmcs, çocuk ı&-
evine • istasyondan uzakça oldu - Leylek dayı bu konferansı ve - lahanelerinden birine gönderil • 
ğu için - araba ile eitmek istemiş . rirken, göz uciyle suyun kenarına mi§tir. 

Lastikli, §ık bir payton görmü~ . bakınca, bütün çaydaki kurbağa - -r-============:;;:;;= 
Lastikli, şıl bir payton görmüş . larm nyaldandığını ve çalgı çalıp 
Eteklerini toplayarak nrab n-n eğlendiğini görmüş: 
basamağına oturmuş: - Ben size cinsimin ve ailemin 

·-Haydi, beni Bagd"'d en-ide· tarihini anlatırken, siz neden gü-
sinde ( ... ) pa~amn köşküne gö - lüp eğleniyorsunuz?. 
lür ! Diye sormuş. Kurbağaların en 

- Aı abacı: akıllılarından biri, leyleğin aya -
- Bu) urun .. Oraya niçin otur -

dunuz. içeriye girip rafiatça otur- ı Kara leylek o gün sıcaktan bu -

sanız a !. nalmı~tı., Yeşil çayın kenarına i.n· 
Y·ncc, Mı rrh Yusuf parmn -

111111 gözüne götürerek: 

- Piş!.. - demiş - O bir defa o· 
lur. İçeriye oturayım da benden 
birin~j mc,·ki pnrası ala .. ın, degil rn·., ı. -

1\ ongol liızları 

di. Çaydan su içerken, suda si

nek avlayan kurbağa kardeş, ley· 

legi görünce sudan başını çıkar -

dı: 

- Hoş geldin, leylek dayı! Se

ni bumlardan geçerken her za • 

man görürüm! Ne iyi eltin de bu -

GÜn bizim yurdumuza uğradın! 

Senden bir şey sormak istiyorum: 

Şu senin bacaklarınla gagan ne -

den bu kaclar çok uzun? 

Vilayetlerimizden 9 harfgli bir 
yerin adıyım •. 3, 4, ~ harflerimden 
tiksinirsiniz. Tem iz değildir. 3, 4, 
5, 6 harflerime her ayın on birin· 
de baş vurursunuz. Bu harflerim 
postahane gibi umumi yerlerde de 
vardır. 

ğımn dibine sokulmuş: 

- Senin gagan uzun amma, 

leylek dayı! - dcnıi~ - Akhn çok 

krsa .•. 

- Neden ? 

- Neden ,mi? Canım, biz su al-
tında bile bol yiyecek içecek bu • 

luyoruz, aç. kalmıyoruz da.. Sen 

koskoca kanatlarınla, ve her de -

liğe girip çıkan uzun burnunla ta 
Arabistandan kalkrp bizim yur • 

dumuza, karnını doyurmağa geli-

l' ara leyleğin cam sıkıldı .. Su -

yunu içtil.te:ı sonra, tek ayağının 

üstünde durdu: 

Bunu, yani 3, 4, 5, 6 harflerimi 
tersine okursanız, her gün ve her 
yerde üstünden atladığınız bir 
şey olurdum. Aclıma bakıp aldan -

yorsun! .. Şaşarım aklına senin !. 
her gün gittikçe Bir lokma yemek için, bu ka~ar u· 

yeniliklcı· yapıl- zun yol uçulur mu? ; 

mayınız. 

Üzerimde 
artan bir çok 
maktadır. 

.ıl:ıız l!'<>\ h't t• d.ıı.;laıınd.ı \\ rupalı 
hır l\a) mazi lr 'a ! :'\tonrroJi tanda ~on 
tar.ıanlarcl ı. ,ri k. )aldm in kari hm 
dt> ! a)nn \C por )np n r:cnçlcrin · 
H ı c:o ,lmı .. tır. Rrc ;mdc· hır I\10ı1g-ol 
1\ıtrnı kar u<:hinclc k. )ahl.ıı la idc·r • 
hen gö rii lii) or 

... \bit> c"'kn tıl r! 

- Bizim ecdadımız çok geve • 

zelik edermiş, kurbağa karde~ ! 

- diye söze başladı - Bir gün gene 

l).ğzım açmış.. Anasına babasına 

ka ·şı öylenmege başlamış. O gün 

yurc!umu:.ı:dan bin yılda bir geçen 

ve herkesin dileglni yapan (mu • 

kaddes deve) babamızın inkisa -

rını duymuş. Babamız, çocukları • 

na: ''dilerim Tanrıdan, gagamz 

ve ayaklarınız, vücut1nrmızdan 

uzun o' sun. \ c sizi hiç bir mahluk 

begenmesin !.,, demiş. (Mukaddes 

ueve) bunu işitmiş: ''Oyle ol· 

Bildiniz mi ben neresiyim?. 
Bu bilmeceyi doğru bulanlar • 

dan birinciye 
• 
ıra 

Leylek dayı Bir dallı'a hu çaya su 

içmeğe gelmedi.. 

Kurbağalar onu yıllarca su ke • 

ikinciye bir kol saati ile ayrıca narında beklediler .. 

200 okuyucumuza da birer hedi • Kara leylek, kurbağalardan· al· 
ye veriyoruz. 

• • 

Bilmece müddeti 17 gündür. dığı dersten sonra utandı.. Ara -

HABER 
ÇOCUK SAYIFASl 

Bilmece kuponu 
27 - 7 - 935 

lbi i 

bistanının yakıcı çöllerinde kanat-

ları kavruluncaya kadar dolaştı .• 

Nasibini aradı. Yiyecek bulama • 

dı .. Kızgın kumlar üstünde ölüp 

gitti .• 

Kemal T unçcl 

\radıklaıını buldular .. El birllğilc çalıştılar ... Bir delik buldular ... Yi) ecel\ aradılar .. · 

Çouck tiirlerl: 

SAAT 
}'orulnıadan, durmadarı. 
Bir lcihze usan111ada111 

Saat i~liyor sık s•k .. 
Dinleyin işte .. 'rık.· 1 · ·. 
Ne 11üzel, ne rıo~ :ra~r·. 

~ 

inliyor bakın oda.. 
Koıactık, dola!f;cnl;, 
Ufacık ili &fıcak 
l'irnıi dört dağ U§c:c:ı:., 
Zamttnı m.:lıyacfık. 

~ 

Bir dağdan ôbür 'dağQ 
Atlarken altmıf ağa, 
Takılacak bacaklar, 
Bilin bunu çocuklar!, 

Muallim Has.ın Nahit 

l-. -
Alman~odan bu kış hi\eçc ~ıdt·n 

bir sirkte Uç büyük fil varaı. Bunlar. 
dan biri yolda giderken karlı yollarda 
fazla Uşilmüş ,.e ikide birde :t) ngn 
kalkarak arka nyaklarile koşmu tur. 
Hşliycn fili kar üstHnCle arkn :nal la. 
rile yürürken görüyorsunuz! . 

Aç kaldılar... ' 



"--At Yarış arı-~ 
Veli Efendide 28 1 emmuzda başlıyor 
Altı hat ta, Pazar günleri saat on beşte yapılacaktır. Tren

ler ucuz ve sıktır. Büfe vardır. Mü~terek bahis u·ngindir. Birin
ci r.ıevki: Elli kuruş. suba ·brilc ok·ı!lulnra yirmi beş kuruştur. 

ikinci Mevki Parasızdır ..................................... 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 
:-. ' ..... 

~~ Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis-

li?:jin timsali olan EB markasını arayınız 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
Meh:tep için masa ve dolap ve saire yaptırılacaktır. Bunların be · 

deli 700 lira ve birinci pey parası 53 liradır. İsteklilerin şartname ve re. 

simlerini görmek üzere hergün ek siltmey"! iştirak etmek için 8 8 935 

tarihine gelen perşembe günü saat J 5 te teminat makbuzları ve yeni 

sene ticaret odası kağıdı ve eksiltme kanununun 2,3 üncü maddele · 

rindeki bel!?elerle müı·acaatları ilan olunur. ( 4251) 
----------

100,000,000 

Kişi 

ok er 
Ti RAŞ 
BJÇAGJ 

KULLANMAKTADIR. 

•• ·:.t_.:_ __ J.,, . : . f' , .•" .. 

Bomonti şişe birası 
Müşterilerine 

Bomonti Şirketi Istanbul şişe birası mi:şlerileri arasında 
l 935 senesi ya:t ayJarı iç;n : 

Bir Müsabaka Tertip Etmiştir 
Her ıişede etiketin altında numarah bir 1 ağıd vardır. Bu 
numarayı alanlar arasında her ay nihayetinde bir noterin 

kontro'u altında müsabaka yapılacaktır. 

Verilecek primler 100, 60 ve 30 liradır 
Müaabakada kazanan uumaralar her ayın 5 inde gazetelerle 

ilan edilecektir. Kazananlar ayın yirmisine kadar 
Şirkete müracaat etmelidirler. 

Şirket dükkAnlarda ve lokantalarda numarasız şişe kabul etme· 
melerini ve ıişelcrin Üzerlerindeki numara kiğıtlarım muhafaza 

eylemelerini sayın müıterilcrioden rica eder. ---

Türkiye 

Anon· 

Alpu/lu, Uşak, Eskişehir ve Turhal 

Fabrikaların testim edecekleri tarzda: 

Kri 
Kes 

il osu 

" 

Müşterilerimize bir kolay ı oma 

kuruş 

uruştur 

Üzere aşağıda 

yazılı yerlerde de ve hizalarındaki fiyat arla 10 A-
ğustos 935 tarihinden itibaren satışa baş anacaktır: 

Kristal Kesme --
Bursada 25,50 28,60 

iz mir va nda 26,10 29,25 

Balıkesir ,, 26,40 29,70 

Adana 26,80 30,15 

lzmit 
'' 

25,25 28,30 

Adapazarı ,, 25,65 28,80 

Samsun • 25,10 28,10 ı 11 

(Fob Samsun fiatı; Karadeniz sahillerinde herhan!{i bir iskeleye 
f!Önderdmek üzere fabrika tarafından vapura lJÜkletilmiş bıJ.lun
mak kaydiledir.. Ve Samsundan sorııaki naulun vesair mas1af 
müşteriye aittir.) 

Siparişler, fab · al rda 
gün içinde ifa e ili . a 
ğu yerlerde en az ·r 
ir yerlerde en az bir 
edilir . 

ri ye ler on 
a aı n ulundu 

ago 
tanb 1 vesaE 
si a ·ş kabul 

[Bir vagon ı 50 çuval veya 260 sand ktır.] 

Vukardaki fiatl r 
dahil eğ· 

• 
1 rta 

Sipariş bedelleri fabrikaların bu unduğu yerlerde ve 
ya Istanbul, Ankara, Samsun bürolarında ödenebilir. 

Diğer sipariş şartları fabrikalardan veya lsianbul, Ankara ve 
Samsun bürolarından öğrenilir. 



1:l ABER - 'Xlişam T'osta~ ıs 

' '· '"''' . ' ' ' ':~.>;i~.;.. , .• '41.: 

ilk gelen parti az SERVEL BUZ DULAPLARının 
zamanda tükenmi~ olan yenileri nihayet g e !d i. 

Servel Amerika hük Ometinln 

yegane müteahhididir 

HURMA SABUNU 
Herşe~ i-;in kullanılan sabun 

TURAN, HURiviA adım verdiği yeni sabunu say-
gı de.ğer müşterilerine takdim eyler. Bu ıabundan be
her kutuda 24 veya 12 adet bulunur. 

Servel 

Servel 

Servel 

Muhtelif hoylarda yalnız 

bir model yapar. Bu 
model en mutena ve en 
mütekamil oalndır. Bu iti -
barla başka fabrikaların 

bilhassa ihracat için yap -
tıklan gibi aşağı nevi bir 
bir buz dolabı almak kor . 
kunuz yoktur. 
Elektrikli soğutma maki -
neleri yapan en eski bir 
Amerika fabrikasıdır. Buz 
dolaplarrndan anlayan ve 
bilenler en ziyade SERVEl 
ınamulatınr beğenmekte . 
dirler. 
Pastacılar, lokantalar, ka -
saphaneler ve saircye mah. 
sus her türlü soğutma tesi-
satı yapmaktadır. 

Her şeyi yıkamak için kuHanı labilecek olan bu 
sabun, gerek eşsiz kalitesi ve gerekse idareli olması sa· 
fesinde herkeıin büyük teYeccühü nü kazanacaktır. TUrklye Umumi Acentah§ı: HELIOS Müessesatı, Galata, H ezaren caddesi İstanbul 

HURMA sabunu, hem soğuk, ve hem de 11cak su
da bol köpük hasıl eder. ZAY1 

HURMA sabunu, her evde bulunmalıdır. fiyatı: 
içinde 24 Hurma ıabunu hulu nan kutular yalnız 

75 kuruştur. Ve içinde 12 Hurma sabunu bulunan ku
t:ı.ılar yalnız 40 kuruştur· 

HURMA sabununu bakkalınız dan arayınız. Kutu
nun üstündeki MA VI KUŞAK ambalajın hakiki oldu-

4350 sicil numaralı şoför vesikam ' 'e 
3:> senesine ait sihht muayenem ve Di
yarbekir 63 üncü alaydan aldıiım as
kerı terhis tezkerem ,.e nüfus cüz da • 
nım 7,ayi olmuştur. Yenhdni alacağım 
dan eskilerinin hkmü yoktur. 
Çerkeş kaza&ının Etkaracalar rıahl -

11esinde Gaıibey mahallesinden ômer 
oğlu Hakkı 

Türk Haveı Ku:rumu 
Büyük Piyangosu 

ğunu isbat eder. 1 
HURMA .aounu TURAN mamulatmdandır. 

:::::::::r.: ::::::=::::::··.··················:·············· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ • ••~••••••••N•••• •••••••••••••• 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. s:n ve arkadatlarım Çiftlik Parkile olan alakam· kestiğimden i Al.0 ?ktor ·ı 

bugünden itibaren . 1 1 ISmaı 
Haydarptı§a haıtaneıi bevliye 

mütehcu1111 
Urologue - Operateur 

19. cu tertip 4. cü keşide 11 Ağustostadır 
Büyük ikramiye : 35.000 Liradır ~~1F11©1ramc§ll 

Bahçesinde seanslarıma baılıyacağımı saygı değer dinleyicileri· ~ Babıali caddesi Meıerret ote-•. 
tı1e arzederim. •. is 1i 88 numarada her gün öjledenjl 

Ayrıca~ 15.000, 12.000, 10.000 Jira hk ikramiye· 
ferle (20.000 lira)lık mükafat vardır ... 

MU N İ R NUR E OD İN H sonra ıaat ikiden sekize kadar.i~ 
!!::::::::mm:::tmınmm:mımmmm:m::::;i1 11111ııııııı11111ıuı11111 ııııııı111111ıı1mıııı1111ıuuııınııı1111ımııııtııııı11111ıuııınmrıııınıııııın11111ıımuıııınııı1111ınııııııtnıııı111nnııııınııı 1 1 11111 ,,. 

168 • .;ERSER1LER YATAr.l ---
Loyola Beletval gemisine götüru· 
lerck derin bir köfeye konuldu. 
Ancak gemi sah.lJen iyice uzak
hştıktan sonra güverteye çıkarıla· 

caktı. 

Beletval ertesi ııcünü yelkenleri. 
ni açarak harek~l etti. 

Kokarderle Fanfar uzaktan ge 
minin yavaf yavaş gözden kaybo!
duğunu gördü)e .. 

Kokarder Manfre.din son ıözüniı 
hatırlıyarak, sanl.; papasa efittir
;1.ek istiyormuş gibi: 

- Al? ah selamet versin! diyt 
bağırdı. 

Sonra iki arkaJa~ atlarına bine· 
'"t k Paris yolunu tuttular. 

- 24 -

DELJ 
iki serseriyi içleri rahat, şen ve 

fl c~eli olarak Pari6e dönerken b~ · 
rakaJım da okuyucularımızın şüp
hesiz henüz unutmadıkları bir baJ
kasından bahsedelim ki bu da Jip
ıi Anadır. 

ih tiyar çingen:'! karısı, Monk-
lr ralarında geçen heyecanlı 
v .lan sonra, ümitsiz, yüreği 
y ı, kalbi intikam ateşiyle yan-
ını ·; hir halde polis müdürünün 
konağından çıkmıftı. 

Sabah vaktinin alaca karanlı
ğı içinde yumruğunu konağa uzat 
nıış olduğu halde boğuk bir ses. 
le: 

- Daha her !CY bitmedi! diye 
mırıldandı. 

Acaba rinıene karısı ne ümit e· 
diyordu. 

--·-------------
Bir intikam p ıanı nıı vardı. 

Yoksa l:.u sözü söylerken güven· 
diği birisini mi düşünüyordu. 

Hayır! Jipsi Ana yalnız kendi· 
ne güvenirdi. 

Bu gizli kinin kalbini kemirdiği 
yirmi senedenberi acılarını kim· 
seye söylememiş bu suretle, eğer 

Loyola bu müthiş kadını tanımı§ 

olsaydı, onun hile takdirini kaza
nacak bir metanet göstermİftİ. 

. Böyle maskaracasına neticesİ2 
kalan bir planı tertip etmek için 

o birçok gecelerini dütünmekle 
geçirmişti . 

Şimdi mağlup olmuş ve polis 
müdürü oğlunu tanımış olduğun
dan acuze gene melanet çöplüğti 
olan haf ızaıına başvurmuıtu. 

Çingene karısı sanki hiç bir fey 
olmamış gibi Haşarat Yatağına 
döndü. 

Kulübesine girince evvela bir 
yeis buhranı geçirdi. 

Kalbinin koptuğunu hissediyor
du. 

Çingene karısının Kont dö 
Monklara karşı beslediği kin ve 
düşmanlık oğlunun a11ldığmı sey
rettiği gün duyduğu acıdan doğ· 
muştu. 

Jipsi bu oğlunu çok fazla sev
diği için bu kin onun gibi bütün 
hür duyguları silip öıüpürmÜJtÜ. 

Aylar ve seneler geçtikçe Jipsi 
Ana oğlunu unutmağa ba,lamıt
tı. 

Fakat, kini gittikçe artıyordu. 
Artık uzun zamandanberi ölen 
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ceniz hayır olsun, diyerek araba· Marsilyaya kadar gideceklerini 
nın körük)erini kiHtlediler. haber aldr. 

Sonra yorganlarına sarılarak 

uykuya daldılar. 

Güneş doğor doğmaz gene bir 
gün evvelki gibi gidilmeğe başla
nıldı. Günler Loyola için oldukça 
çabuk geçti. 

Bu suretle yola çıkalı tam beş 
gün olmu~tu. 

Beşinci günü ak,amı Loyola 
ıordu: 

- Galiba Dijondan pek uzak
ta değiliz. 

Kokarder gülmeğe baıladı: 
- Dijondan mı?. Oradan bu

gün öğle vakti geçtik .. 

Loyola sapsarı kesildi ve bit 
saniye kadar, eski ıen tavrını kay
betti. 

Kokarder sözünde devam edi
yordu: 

- Size yanlış söylemişim .. o;. 
fona değil, Liyona gideceğiz .. 

Papas hiddetinden az kalsın 
haykıracaktı. 

Fakat kendisini tutarak kayit· 
ıiz bir tavurla cevap verdi: 

- Ha Dijon, ha Liyon·. Bence 
ikisi de bir .. 

Fan far güler yü2le: 
- Doğrusu sizin gibi muhterem 

bir arkadaşla yolculuk etmek bü
yük bir zevktir. dedi. 

Liyona geldikleri zaman, Loyo. 
la kendisinin Avinyona götürüle
ceğini öğrendi. 

Avinyona geldiler. Bura.da, 

Dijonda Loyola yolculuğun u· 

zadığından dolayı yalancı bir se· 
vinç göstermişti. 

Liyonda son derece ihtiyatlı ol
duğu halde bir küfür savurmaktan 
kendisini alamadı. 

Avinyondan sonra gezi ( seya .. 
hat) müddetince Loyo)a daiına 

sustu. 

Bütün planları temelinden yıkı· 
lıyordu. 

Otuzuncu gece Kokar der: 

- Marsilyaya geldik ·peder f 
dedi. 

Loyola başını ara hadan çıkar
tarak karanlık ve ıssız bir sokakta 
bulunduğunu gördü: 

- Artık serbestim deiil ı:rıi ? 
- Henüz değil ..• 
Papas hiddetle: 
- SefilJer, yüksek maksatlan 

mın elinizde mahvolduğunu mu 
görecektim. ikiniz de şimdi geb~
riniz ! diye hağırara k göğsünden 
bir hançer çıkarıp arabadan atla
mış ve Kokardere hücum etmişti. 

Fakat bu oyunu pek müthiş düş. 
manJara karşı oynamağa mecbur 
kalmıştı. 

Kokarder yıldınm gibi b ir hızla 
Loyolamn bileğini tutarak kuv
vetle sıkmıştı. 

Papas, can acısiyle haykırarak 
dizlerinin üstüne düştü. 

Ayni zamanda, Fanfar da atı· 
)arak Loyolayı sımsıkı bağladı. 



• 

HABER'in deni~ ge 
ıintisi için lstanbuJa ge) 
miıti . . 

Gezinti günü akşcımı A· 
mıerikadan bir telgraf al 
dı. Amerika polisi bir tür 
lü ba,a çıkamadığı bir: 

KALPAZAN 
çetesi için kendisini Ame 
rika ya çağrryordu 

(X: 9) 
T dgrafı ahı almaz deı · 

hal Amerikaya hareket et· 
ti. Ve giderken de çok 

sevdiği HABER okuyucu· 
larma bu macerasını da 
anlatacağını vadetti 
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Kokarder: 
- Oo ... Pek şiddetli vuruyorsu· 

nuz peder! Hani din adamlarına 
ıilah kullanmayı ya.sak eden ka. 
nun ne oldu? dedi. 

Loyola hiddetinden kuduruyor
du. 

iki serseri onun birer koluna gi· 
rerek karanlık bir yere çekip bir
kaç basamak merdiven çıktılar. 

Merdivenin yukarısında, elinde 
meşale tutan bir adam onlara yol 
gösteriyordu. 

Kokarder: 
- Merhaba Usta Civani. dedi. 
- Hoş geldiniz Paris arkadaş· 

ları ! Geleceğinizi dün haber al
dım. Fakat ben sizi yarın bekliyor 
dum. 

- Biraz acele ettik.. 

Loyola oldukça geniş bir oda. 
ya atıldı. 

Kokarder onun kollarını ve a

yaklarını bağladı. 

P~as kudurmak derecelerine 
gelerek: 

- Bana ne yapmak istiyorsu· 
nuz? diye bağırdı. 

- Onu da göreceksiniz peder. 

O vakit Usta Civani diye ayta· 
dıği (hitap ettiği) adama döndü. 
Bunun arkasında gemici elbisesi 
vardr. 

Bu, birbirlerini bir işaret, bir 
parola ile tanıyan ve her yerde 

meriAııdPları ~unan Haşarat Ya
Wirserileiinden biriY,~i. 

U CivanrAICdeniz~· seferler 
yapan bir geminin sahibi idi. 

Paris ve Marsilya serserileriyle 
her zaman münasebatta bulunu· 
yordu. 

Kokarder sordu: 
- Usta Civani, hemen yola çı• 

kabilecek misiniz? 
- Bizim Beletval bir haftaya 

kadar yol hazırlığım tamamlıya .. 
bilecektir· 

- Beletval nedir? 
- Benim gemi! 

Kokar der papa.sa döndü: 
- Peder, daha bir hafta sabre· 

diniz. Her halde hoşunuza gitmİ· .. 
yen arkada,hğımızdan kurtula 
caksınız ! 

- Anlıyamıyorum .. 
- Pek sade bir şey peder. Gör· 

düğünüz dostumuz Usta Civani· 
nin güzel bir gemisi vardır. 

Civani teşekkür makamında e· 
ğildi. 

Papas: 
- Ey sonra? diye homurdandı. 
- Bu geminin ismi de, demin 

duyduğunuz gibi Beletvaldir. Ve 
bir haftaya kadar }ol hazırlıkları· 
nı bitirecektir. 

Loyola mosmor kesildi. 

işi anlnmağa haşlıyordu. 
- Sonra? dedi. 

- Sonra mı? İşte bir hafta son· 
ra sizi Beletvale götürerek amba
rın en alt katına indireceğiz. Ar
tık o zaman hayır duanızı iste· 
mekten başka bir işimiz kalmıya· 
caktır. Umarım ki bu lütfü biz. 
den esirgemezsiniz 

Loyola son derece kendisini 

Klbiı~lÜlk C©lii1°lk!llril 
Başından Geçenler No: 20 

yaiı koçı,..madan 
iizerlt>t-t'ne hücum 
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zorlıyarak soğuk kanlılığını mu· 
hafaza etti. 

- Gemi, gönderildiğim yere 
varınca, beni ne yapacaksınız? 

- O vakit serbe&t kalacaksınız. 
- Bu kelimeden maksadınız 

nedir? 
1 

- Serbest peder... Havadaki 
kut gibi serbest! Ondan sonra ca
nınızın istediği yere gidebilecek· ! 
siniz. 

- Artık bu seferki kararını'! 
son ve kat'i midir r~ 

- Eğer öyle olmasaydı, yanı

nızdan ayrılır mı}dık? 

- Bu da doğru. 

Loyola biraz düşündükten son· 
ra, kaybettiği günleri hesaplıya

rak, eğer Usta Civani ile yolculu· 
ğu sekiz on gün kadar sürerse he· 
nüz bir muvaff akiyet ümidi bulun
duğunu kestiriyordu. 

Gemiciye dikkatle bakarak sor· 
du: 

- Beui hangi limanda bıraka
caksınız? Bunu öğrenebilir mi-

. 1 • 
yım .. 

Kokarder derhal cevap verdi: 

- Geminiz lzmire kaç günde 
varabilir. 

Kokarder: 

- Usta Civani .. Buna sen ce· 
vap ver! dedi. 

Beletval gemisinin sahibi cevap 
verdi: 

- lzmire varmak için .. Oo !.. 1-
talyaya, Cezaire, Tunusa, Mısıra 

uğrayarak.. 

Loyola bu sözlerin dehşetinden 
titriyordu. 

Civanı sözünü bitirdi: 

- . .. Dört aydan fazla bir za· 
man ister! 

Loyola bağırmak istedi, bağıra· 
madı. Gözleri kı!)kırmızı kesildi. 
Olduğu yerde dönerek bayılıp sır· 
tüstü düştü. 

'"' • * 
Papas ayıldığt zaman biitün 

kuvvetini toplıyarak kendisini tut. 
mağa çalıştı. Fakat gözlerinden 

dökülen kin yaşlarını imkansız 

zaptedemedi. 

Yedi sekiz aydan evvel Parise 
dönemiyecekti. 

Uzun bir müddettenberi esasını - Bu o kadar mühim bir şey v A 

değildir peder .. lzmirde bırakıla- kurdugu plan lame>men bozulmuş-
caksınız ! · tu. 

Papas hiddetle: Mağlup bir vaziyetle başını Ö· 

- lzmirde mi? diye haykırdı. nüne eğdi. 
Bu son darbe onu tamamiyle ye- Üç adam onun: 

re sermişti. - Artık her şey mahvoldu!. di-
Titriyen bir sesle: ye mırıldandığım i~ittiler. 
- Bir şey daha soracağım. de- Her şey Kokarderin çizdiği 

di. program içinde geçti. Marsilyaya 
- Sorunuz peder! vardıklarının altıncı günü akşamı 


