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Deniz silahları~da_~~~·~J~_~J_ anl~ş~a ~l!'l~ZSC! f 

-fil9iliZler Ruslar-
la da anlaşacak 

Bunu Litvinofla konuşan lngiliz
ıerin Moskova elçisi söylüyor 

Takma sakallı 1 1 

takma bıyıkh 
iki adam 

• Dfln gece Dore gazı-
nosu ada yakalanarak 
karakola gUtDrlildU 

Evyelki ıece Beyoğlunda (Do -
re) gazinosuna takma sakal ve bı
yıklı iki kiti ıelip bir masaya 0 • 

turmuılardır.. Bunların sakal ve bı
yddarının takma olduğ~u ~ören 
ıarsonlar ve ıazino sahıbı fupbe
lenerek zabıtaya haber vermitler • 
dir. 

Gelen iki sivil memur bu iki a • 
damın taVD' vebareketlerini tetkik 

(Devamı 11 ncide) 

Fransız deniz kuvvetleri 
son manevralarında 

(Yazısı 4 ünco sayfamızda) 

Atatürk, diinkü deniz. yarışlannda. kotrada 

Denizciler bayram 
büyflk coşkunluk 

içinde geçti 
öğleden sonra yapılan kayık yarışl&rJnda 

muhtelH kulDpler derece aldıJar 

Limandaki bütün gemiler 
elektriklerle süslenmişti 

lltalya ve Fransa erkinı-
1harbiye reisleri Romada 

Atatürk bir harb filosu kumandanına 
iltifatta bulundular 

( Yazısı 2 net sayfamızda ) 

Habeş ımparatoru 
diyor ki: 

Ceddim Menellk 
gibi ıtaıyanıarı 
tnaoıop ettikten 

•onra yine daAlık 
araziye 

çekllece§lm 
( Yazısı 2 ncide) 

llabef-Italya arasında bir harb çıkarsa Av
rupada sulhu muhafaza yollannı arıyorlar 

Londra, 2 (Hususi) - Bura· 
daki gazetelerin yazdığına göre 
F ranıız erkindıarbiye reisi Gene
ral Ganelin, ltalyan erkinrha;bi. 
ye reisi Mareıal Bodorlio ile Ro· 
mada görütmektedir. 

Romadan gelen bir ~bere ba
luhraa, bu kOllUfJDalar "Habeıis
tanla ltalya arasında 10nbaharda 
bir harp çıktılı takdirde Avrupa
d ıulhun muhafazası,, üzerinedir. 

Dünkü yarıflan:ta bırıncıtik kaz.ananlardan Karakaı 

Çinli Asilerin elde 
ettikleri trende 1 Yer altında gezinti 

Japon silôhları 
.Japonların Çlnde ilerlemek 
için yenı bir manevrası mı? 

(Yazısı 4 üncü sayfada) 

Tünellerde kurulan korkunç 
tuzakları keşfeden şahadetna0 

meli mütehassıs köpek 
H 

l'Ji ., 
Aşk yüzünden 

yamyamı 
Deprem 
SlcllYA adası iki 

defa sarsıldı Habet İmpara
torunun akraba 
lllldan oldalunu 
16Jliyen Araya 
Seli.tiye Haile 
adlı bir Habet 
clelikanlıamın 

Franaada aevıi
lm olan bir kı 
ZID bannmu dis 
lerile kopanp ye
mek auçandan 
mahkeme1e ve
rildiiini JUIDlf
tıJr. Karan lem· 

Jia• ....... 
rine muhak8'De edilmekte olanlyiz .henüz kararını vermemittir ... 

ha rene ilk muJıakemeainde bir ae Resımde suçlu111, mahkemede 10-
ne hapae mahJdbn olmUfbı. Tem- rüyonunuz. 

Paria, 2 (Telsizle) - Bugün 
Sicilya adasında iki defa kuvvetli 
zelzele olmU§tur. Bir çok köyler -
de evler yıkılm14, halk tarlalara 
kaçmıttır. 

Madende 
btr patlama 

52 kişi Uldft 

Kadıköyünün altındaki yeralt, 
yolları: A - Altıyol ağzı, H -

Haydarpafa, Z - Zaharof, M. -
Mühürdar, S - Süreyya sineması 

Pariı, 2 (Telsizle) - Hindiı. K- Kriıoıtom, F - Fransız mek~ 
tanda bir madende zuhur eden tehi, B - Modada Alman baronu. 
grizo patlamasında 52 itçinin öl· nun evi, D - Doktor Mahmut~-
düğü haber alınmıtbr. tanm evi. 

1Y eraltı mitelaaaua il.ula 
Bir ami 7ol. afz;ın4llt 

- Yazısı 1 i inci •yttada -

Çingeneler arasındar-vakmcfa-·ı 
1 Gazetemiz~ 1 
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enlzcller bayramıır ~N\I Italya - Ha':' anlapmamazbjı 

btlytlk coşkunluk ·:=.~:::,!;!r.:' Habeş ımpar~toru 
içinde • eçtl Belgratta bQyOk diyor ki• 

llODN yapılan apk 1arı,1armda • k:~~:~~·~~u ıCeddim Menelik gibi ltalyanlara 
aablelll 19pler derece aldılar Belpatla plraa Politika ıu. karşı muzaffer Olduktan sonra 
i daki bUtUn gemiler :': T~Wdlm~·.r: yine dağbk arazime çekileceğim 
elektrl 1 rl sUsl mlşti ::.:r::~:.: HafMtiltan imparatoraaan Adi· 

tatOrk bir h rb fllosu kumandaruna Dltltleri Bakam Tnffk R1tt1 A- ·~· "Ni,.. ~alld.,, •• : 
ld x.. L-•...ı- -·iim" ...1_L! ... seteaı iı...t ...U.hınne ftl'diii 

i ltifatta bulundular .... 0 u .... aaıuw va uzucaı A· 1.--- 1m laatoean L--*-de Odea _.__._ _,_ tamamı P iftir. 
.,.,... ,, .. ~- 1 °1" -·•-: • H 1..-.. 0 

Dialdl .ntl-•rniı ....,. - ı ...-Calata n..,,_••n 9' ld5p- Molkovaya pdecekler ve Rup· Dil ız •---11, a-, ımpra• 
Alar olu lılllllwlal ,... .. ,...... rlMa kalkblar. o... .U.Jm da on sin bcW kal~ ratorama ufak ,.apdı, ai1ah tabi· 
....._ ._,,...._ alt tlrmia • Kal•m1t ~ pu,., arlsadan 86,els Ond• R..,.dan dan&t- !:!:.':.::::bir adam olarak 

WdeJ• _.. ı.,- .._ ta- H.,Wiaü, aa.,. ..,arlan, l..mde B6lirete •lra11P Kral ikin. "B dam, ifte 
0

1mrun-a.tat bir 
w•landdrtaa aoma aaat ts,30 Şirketi Hayrl,.ın 81, 73, 72 1111· el Şarl'ı aiJUet edecek. oradan .1111 __ _'!~ • ._ id ' • • ıı- _ı __ 

ordu. Belpada ıeHp Naip Pnml Pol'iln uuur11111 .... ~nını UA•naw. a· 
da Dolmahahp Ue denb maralı nparlan Uerliy Ban- ..... flri" 

1 
L.o....... lan adamdır.,, dı1or •• Hahet un • 

l8dm almleu .,...... d• · lan Haliç tirketinin iki vapma De 0 acarw. paratorq Halle Sellui, bodiaiai 
nbs JUll)arı bqlaclı. ltaada Ye ro•odd5rl•, motar ve ptenalar Atatilrk'fin Belpadı siJaret b- Sülepaan ye Seha meliketlae lra. 
demirli ı.ı-a npmlanla bin. tald,, edi1orda. Sara1 hama, ICn rar~ Yuaotla.,ada bUfilk bir dar yarduq hir .UWeclen *••it 
1.a hallan ...._.ta • ,....,. kulesi, Oaldldar lalnG takiben MYUIÇ UJUdll'llllfbl'. Yapelav aa,.,.ktedır. 
l&ra Cumar •tlmnı Atatlık el. BeJleneJine kadar ald_. Dol • milleti d~ " miittefild 1:0rld7e- lqiHs putecleinin ••lettılı • 
heraberleriJMle Ekonomi Babnı mahahce eara11nm önüne pldi • ala Reiı1eGmbunum mlalı ..... ..a- u.L- ı----•- L--b .._it bir tekilde kartılı,...Jmr. 118, .-• ·~. -.-ır-•• ...-
Ba1 CeW .,... olchala laalde, ler. Sarada aval fitelder atıldı. Birik Atatlrk'Ga Belpadı si. taralluı deiildır. Hem koaapıı ... 
Moclacla 1em 191 .... ı edip Jmna. Tahr11i1e maneYl'&lan ıapddı. pretlerine • si,ade aWra .W. 11 da o balar J'&ftft el fp.retleri 
79lsine ahmt oldaklen Yat kil- Bu eaada Anbra npanmda rmaler omm inlcıl&plarmm haJIUI o derece udu-.. Fakat harlt ıeldi • 
inine ait kotra Ue, tepif etmifl-, ..u. halop BGJlk lef de onur ve takdiri olan ilim ve hfan .ı;... li takdirde dmtaal onlulataa ı.
" harada JU1t1an ..,........ı_.. weım .. dlr. Atatiirk'ün npura bbl• Yaıoela'fJ'&Dlll Tlrk ve ma.. ıma ıepcek, lalkemet ....mm · 
dir. tetriflerl ••ten Wdemnektefdi. 1Gman ftlndaflandır. Atattir- de~ ..-.u .. _.. Yer • 

Otleclea eoma &la clais ticaret Ken..1n-ı menliftlld- itibare"" idi ıı. ek • • D-'-cla Ce Lf melde iktifa etmi,..ktlr. uuwn - .. ıvrm IÇID uw,...-. nau ffaL- Kral J--ıı:- • • 
mektebinin 8n6nde ppdan ha ya· çotJam aDatlarla kartdandılar. Sırbiıtandan, Kradaidaa, HeneJc.. ._, 1

' .......... pzeteciaı • 
nıfarcla ilk ,ant 1IOO metN .... Buna deaisde bJJk, aanclal •• ten, Boanadan on binlerce Tiirk nl Ad~hahanm hemen dıt~ • 
rine idi.aile tek ..&ftıeler arumda --aJt...;le ,_.,.... L-IL da l•tirak edı"· ıı .. ı:ı--- ı 1-&1 ki J9IU aaraymda lrahal ebllıftir .. ,,. ~.- •--..... ... ve mu. UlllAU ı• ece1n1r. 8• • • H-L-· 1a"lta1 
idi. Birinci Galatuaray CKaralrat 10rdu. ınncı aorsu, __,ma-_ • 

d d 
, Bu aif&l'et, pek dostane olan ya aramada bir harb olup ohmJa· 

ldlrekte, Gün Uz flmendeı Oda- BüJ(lk Ondu baloda aahaha dnlet mh•eeba.bnı hlr at dalla caiı maeleal Uz.me idL 
ci Fener (s.,ft ..... 7.ald1 dl- dar lsabmtludır. Dafttliler a· tabi1e edeceli aibi yalcm prkm • 
mend•), iCflDc8 8-Jkos (Cihat ........_ bahman harp fllom b- ild kahraman ve ıenç milletinin Habet ımparatoru, ulU1lar ku • 

~-iJ!tl--rfi d•• ... ). .. • .tan• Al1la7 llla'l1e BGJik bir defa daha hln°l»lrlerine dolt.· ~ Ye btbiik dnletlere kar • 

pp ıdık.. Fakat 1191 <••• t) ta· 
liml• 78PJ70l'llS··· .. d•lfllr· 

Medlart ukerlile ıellace de 
aaletmlfbr lci: "Helleti•nda 
'-ket ubrdir. Harb çıbna ıi· 
illa ....... ~dır. Fakat 
ıilih batma çAlnlm&dan ela aac., 
ffabetliler, Jc•ı iatelderiyle ft 

katle llalincle m~ mü· 
daf~-~ ... 

Sonra lh harb çıktılı takdirde 
Habetimndeld pebi tehaw 1P 

halinin ne olacatı meeeleaine "• 
mittir Hahet lmpuatan Halle Se
ll.lı 
"Harb PHı takcffnle ,._....,. bl-
taraflar memleketten Çllmuyacak· 
firclD'. ODlarm 1ellmetl.W temin 
için lban ael• tedbirler ıimdiden 
dU,U.lllmu,tilr .. ,, 

lqilis ıueteelal diJor kit 
ICffebefiatanda bir harb oldala 
takdirde •• ha IQl'etle HUetbtan 
daki ,.a'baacılum hayatı tehlike • 
J9 clüttiiifl ...... yabancıların 
balandaia .... JerİD Mabet ..U.I, 
bu ,U.Dalan ic:aheclene, uker
le ....... lpa ..... e.lniqbr ... 

Guetecl ı.aDdaa ._.. t111e 

--••ı 
- Hula oLhta talalWt, lıaf • 

rutmı•b Habeti•nda laDIÜr o.•- dQPlnnelJor -.?. 
• ~--=:....-==-ilci tlfte dlnkals lef f»~ llllfat Mlia~. lak •• heraberlilc ellerini azalma· =il itlmacl bealedlll •• ha yol-

riflılıR•t-Mta. ...... ......._ Balo • .._ .. , R de lanna Yeaile ol~. d .... •tt.a•y•lemift .... •-irl•.l:llıliıMlllflıfl•~• 
11 Besko• CS.W.•ttha-Cnüt, dl .._ w.. a1mfan ..-ı .... •nl•i- ı -~-..1- cıi: .;. ... ) ILL-lllJ&I 1e~ı -· -~. Aydı" n .. talp harl; bti1or ma?.,, ilbl 
_. ıaaı ·~· um •la· ı. •Ull U. f.., ilaJm& ._ Ye· do~clan doituJa Wr IOl'lll1& da, 
aara1 (ICemal • Mealli, ....._.. rllmlttlr. d 8m1ryo1 U '1ta1Janlann vaziyetine dair la • 
Ho..t) • Oilnddtlll AM .... (HL AUara .. ,... bundan IODI'& *• Wr h«Mm ...,_.,.... 
MJİD .. ..... •• • •• lelni) eaat ı •e FleirraJa aitmit •• •. Rugllnden IUbaren ZIM .ıha ... heeletlitimis ar • ı..u~------OlllllUIU 
8:-::!:!:ı-. 6rW. ,.. raün " baCt'I* •lt'll U..u Devlet demlryollan zu kat'ı•• açıktır •• ,, 
ntta birincilill c.._ • ..., (a. tllilalftllr· Jtletmeslne g~U lta1,a1a Hahetiatanda u •· 
kir . bha•, d.._., ), 1- Dla pca....,... • denb te- A .__ H tiyular Terilineti hakkında a.. 6eldlrll Necdet 0.-ra, 1 - flldbdetçe aatm •...ıw.r .._ Halaet ......_. 
Jdncillll p...., (s.,tl • Hayalar, nis tarafmclan hlr llrln .mJmit, alman Aydm demiryollan hapn- ıunlan llylemiftir• 
tlOnwn.cle Zek&I), ........... &., _ ..1_:_

1
•1er .... _ ... __ ı __ .__, __ 

1 
den itibaren dnlet demiryollan ''B··..::-1.:: .lll •• • el de ltal 

1rn (Fethi • SeJfl. •ıwnde Ah- ..... ....., - • ., utt111& uaw itletmeeine ıeçmittir ,...w.au ıurutm er , 18 
...t) ı.wnmqlartbr. okurlan tarafınclaa llrleaaittir. Hatim ı9'1ill ,...i.de tetkikat bize ı_..k uui,. taaDGk eclecelc, 

1800 .... 119 çift. •ı.W.lı-...... ----~..._-..._--.!I yapmak Ye liinmlu tedbirleri aJ. ıere"lc ekonomik ~ bir imtiyu 

JUltt& birinci Cialr~<ıc. Bulgaristanda ma1c u...; dwlrJollar 1c1an1i ... tüllfi ,.,,.a .... ..-... 
..ı . Nalll. ıc.m a-a. P• lr b nel direld8rll lbrahlm K..alin • Hahet ~tora IOID'a f1lll1I 
lai), ikinci llaUs (Nbhet. Ye 1 bir a ine batlra•'tlı altında hlarmln .m. illve etmiftır. 
fa • HaHI, ••de Bedri), babnllll f teflerlnden mtlre1dmp Mr, h.,et "Habıfietan, ekonomile lmti • 
dl S.,U. (Sel .. ettin • ~ • Parla - Son dekhla Bal- 'bqü~ A7dma l.reket etmiftir. yuları ancak phulara, J&hut IOl-

Tevfflr, ••nde Cihat) ....... aarlltandan ıelen hala..._. ,a. 1darelle .._ kadar yedi it· ,.ı_.. verir, ....._etlen Yer • 
-. dfla Veçef 8l'IQRlll& •••P letme mifettitliii ftl'dı. ...... ma.. ltaiyular, •iter p_"ucı • 
Wrcak adamlar, yalralıs Utµ. den itibara Aydm hattı da teki· ~.a~~~nıd"1ede ~I .. 
sı,..ı mahamde ..........._ sinci iıletme mlfettitliii admı al- ~ enucn e zaten uıt-a • 

..... 
ma ,_ı Wr ....... haliraDı • llllfbr. olmnttur.,, 
~~. bahmftlu buatl ...._j Habet .........,., "Seferherl• 
cur _ B va tehHkealne 

..... tıliri• At ilk-- ------- karp 
,.... .................. a.. Var Saim 1 Yüzde ....... ,..... .., ...... 
*· Virana 1 kae atla· 

•t11teııMık .. mamada ab birin· 
• daret " l- ti k•Zlll-
.... lllUfluı fi-
....... Mth 1 .... VlJW. ı (A.A.) - VlJma ,. ......... ....,.,.. ...... 
........ ........Salan, Yalsm aclmcleki v...-.. ... -:.LLl:n ... u. (2) ....,. bataııa atla. 

----- .llftk Wriaciliii ......... rt Ha-
rlWf. • ..-ıe JU111ar"1.ı ~ (Pıem Ojen) ı.t m11a • 

Y.,.. beradan ..,,,.. .. Ata- Saim, Yalçaa" Fetta 
tlrk .......... 11o1ra Re Moda atlan • dlrz'lnd olmmttar· Ba 
....................... hlr .. mntle lld .......... 
9trill~. AJDi alaCStt. F.,_Pam) 

Geca-WHa cimi& ............ U- ............. JMlacl u. dob-
.. vdoM ..... ...Ueri .......... sunca mük&fallen alwmım. (Ar • 

._.n•'fbe a.,..t, c.Jate lmda.ı-> ... hehamda a.. ,u.-
1illılellıri dorw• ı rılL Saat 11,30 hafı Ce9at danlOndlliilfi almJt= ve 

..... ' .,. ... ... •• ıh ..... 
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~ -iLşiim: --------~~- - -
Bir yandan 

bir plij 

o 

Florya asri 
olurken 

öte yandan da, Beyoğluna ve 
ı~nbula deniz kıyısı vermeli 1 

S. -~ • b=· aaaeteci 1 giymit olanlarl'l:,llZCbr. 
ıze ıa1- 1-.nP .. • • • • 

•ını ~liymm: . Fakat hütfln hunlarla taad 
Tü.r~f)kuyuc:ularıı denız ro- tetirli eden bir fey vardır: l.taa• 

nianlanna ~or !... bulun ıu IOI\ uırcla aldıiı ID&llZ&-

Ayni tefrif;a muharririne bir ra •.• Bir kere, biri, latanl»ulu. "d .. 
karada, bir de denizde ıeçnıit nizden kaçan ıehir,, diye tarıf et• 
macera roaWu. yazdırınız ..• De- mifti. Sahiden de, Kavaklardan 
ııizdekinin, karadakine kıyasla Gıt.lataya, Galatadan Kltrdıane
çok daha f-21~ ••tıt arttrrdılm• ye, Kliıthaneden Sirkeciye, Sir
Jöreeeluiniz. ~ --..... .. . .. keciden Yetilköye kadar, bütün 

Bu da, benim zannımca,._ büyük luyılaramsı ne kadar \leıt.tlq-
ltir hureti anlatıyor. Hind, Hazer tırmııız ... Bu her yam deais , .. 
denizlerini bir yana bıraka~nn; hir4; nlerimiai denis ıönaez 
Türk, Akdenizde '?~ ~ın1ara.~ Be,ohll~a, Taksimlerde, 
dar 8iiren eıemenlıtını (~unı· M.p.alarda, Şi.flilerde Jruruyo-
yetini) anyor. Ruhu, encinletl ı.- ruz! Kurmuıuz bi1e ... 

tiyor. • Cj1 artık mr oluttur. ( .... ıv .... 
Bu, yalnız ıazete tefrıkaaı o· k• .1 ', Olan olnuıttur... Lakin, 

4Cl.-lknı, b" . 'yakı -~ '"" • kuyan 'fa , ır 1~1 
,. ka ~ 'bvi "'-aaydılım .. mtıerin kolay-

dır? ... En '1ta•u,, tlıri lmlt • d' . a...-.sıına inmesi temin e-
• y-IL il' emalin ca enız-.., • 

naatiıu veren anya ... dil y~ bu.terce imana ttüu 
"deMa,, ılirini hatırlaym... Nuıl d ~ ... L_, koklatmak, eu ilci· ... _ 1 .. _ ta· emz ....... 
ummam arar... .;ıumuz U5un vertliği aeyrettirmek, iod.lu aerin-
dmı,, unutamamqtır... Jik ftl'lllCk baklnı buıl olsa. .. 

~ • • • k ·--1 d" l'tOTYanm p1fj olara ~en 1• 

Dün ıeceki denizciler hayra· rildili hu dmrde, latanlnılun 
llmlft cot1':unlutunu eerrederken Fındıklı sahillerinden Betlktq, 

Lansa muahedesinin bize ka· Ortallıöy kıyılanna kadar, kolay 
Lo ... -=ıabedeainin bize ka- ı ·1· ı utno-"'~ inilir, ucus el enı ır, ur 1 

~j hakkını vermeıi üzerine, hı, nbtmrlı ,.rlere ihtiyacı vardD'. 
Tarı. yapurcululu nuıl blrdenhi· lataııbulun p1inmda Fındıklıya 
,. .. litivennittir... Fakat, yalnız kadar tecimael (ticari) nhtım ya• 
'-&um artmuiyle dejil... Bil· pılacağmdan ~dildi. Semra 
haaaa "kalite - keyfiyet,, nokta· bu plln befenilmemif, yeniden 
•llldan da, en denizci milletlerle tet.kik olqnaıcakmq di,. .«;ylendi. 
ea1ticl• wıl boy ölçüıtükae ıene F.bt her• .ı..,. ...... .._, .. 
ôl~Uecek mUkemnM!lyet ~" lu temtinin FmdıMı Betlktat b 
in'iaamda vapmlannm olmut- yılannda. ı.tabuJun iae Ahırka• 
tuıo... pı-SametJa Jaydarmda nefea 

Bir denizci el\isesi ~i! Tnr- almaia ihtiyacı vardır. t:J:krn ... Zabitinden tayfaıın& • • . • 
• 1* kıltlı adbii 90ll dere- Deniz bayramının tam ..t..ı 

:...~tlvme•1t lllldır? Diyebi· ttinü 'bıaı 'bir kere dalta söyle
iaeaıal.;.:. aadf, • ._ yakın mekten kendimi alamadrm. 
---ı.- denizıci elhiıeaini (Va-no) 

SOVYı t g nerah Fransada komtlnlst· 
l"ondrada >' pılan ıer kazanıyor 

bava glslerişlertade Berlin, 2 (Telıiale) - Olen 
bulundq Framız aaylavı Renodel'in yeri· 

Londra, (Hususi) - S.&41a ne Yeniıinl ıeçmek Uzere dilıı ya• 
ha•a pıteriıleri esnaımcla Sa.. pdan ıeçimde komünistlerin ka• 
yet ordulu bq kamutan Yal'da. aandılı ve bir çok yerlerde tol ce• 
cııı General Hripin de bulu--.. nah partilerinin nazarı dikkati 
hıf. General Hrinin berab.rinde qn... _ _.. __ ,. el al 

y~:ı d_:~-. ersecle fuı. rey • 

8 

Bu yıl yapı 
işleri 
azaldı 

Sebep, kira bedelle
rinin 90k 

ucuzlamasıdır 

PIAJlar artık lüks 
olmaktan çıkıyor 

Belediye, Plaj fiyatlarının yük
sek olduğunu bu yıl anladı 
Belediye, bu yıl balkın plajlara de bunun üzerine tu& ekmekte-

3'& !fi Jat•abulda yapı ifterinia ve bilhaua Floryaya kartı göıter· dir ! 

1~ yıllara nazaran cek az ol- dili biiJtik ratbetten iatifade e- Muhtelif plijtarda tetkikler 
dujıı dikkati çekmektedir. Bu · den buı pllj aaltiplerinin ihtikar yapan mubarririmiı ıörmüttür ki 
riHen Yl'Pt mabeın"i fiyatları yoluna aapbldarm\ ıözönüne a· plijlı.rda duhuliye namiyle alınan 
mühim aurette düpıüıtür. larak p14j fiyadarıru her ne pa· para en u 15, en çok 25 lmnıt-

ll T lanlar bu l · 1 haıına oluna olıun aıgari bir tur. Plljda bir kitilik kabineler 
ıı 1 0 1'I yapı ~ e- hadd• lnclirmeie karar vepnittir. 30 kunıttan bqlamaktadır. Aile 

riniQ 1N tekilde a~aanıı bıra.ı llıili olanlar plljlann bu kadar kabineleri bir liradan iki lir&J'll 
normal ıörmektedı~er. E1Uen .. pe.halı olutunun hail lıtanbul kadarclD'. Plljlarda 'bir m&J07U 
tin bu tonunca (netıceye~ ;;;;: halkı için plajı l>ir lü!:~ haline ıe· 50 kurup. vermektedirler. 
calı da uzun bir zam• a n . d:~· . 1 lard Bu"tun" L-1ara --'..!l --~-ı--
ıe:aUmekteydi. Bu hal IOD yıllarda tiry•'~ a~~, dir. .. le , uuu DAAI T.-&~ 
ı buıd b. d dn.:ı-n]m apnaa ı.&uuer e ıoa rmıt- bilet paralarının yükaekliibıi de 
•tan a ıraz a :~ e- tir ki bütün pl&jlarda duhuliye, ekliyecek olunak bqilnkü a• 

den .ve fuduız yapılan ınt~m. kalttr3 ve mayo fiyatları at.f pa· :-anç tut!an içinde bir plajın pe1i 
tdınn her ""1mda y~r yer .. yijlue. basmadır. Plai büfelerindeki Jİ· az kimaelerin ,idebileceii bir.,. 
len apaıtımanların hır aktullmeU k • ı· ı·-• "1-- ki'... hal' et" "ld" ... --1 d 
tellkki edilmektedir. Çilnkü ıe- l_·ece __ v•_~ __ ın_•"_-_JU_ıu,...•_ı_g• __ ın_e.......,....g_ın __ ıg_ı _IUll_&f_ır_. ___ _ 

çenikiJıtiçindeapartıman kira Eczacılar hafta tatlli 
bedellerinin düpnekte 0111111 itin 
buraya varmakta oldujunu ıös· için uQraşıyorlar 
termifti. Pratik farmakoloılar kurumu 

Bw muftbil ı~ mikpata hafta tatili kanununun ecnnoler 
olmamakla 'beraber bu yıl intaa"' için de tatbiki yolunda bir müra· 
tm Edirnekapı taraftariyle Ana· caat ppınala lrarar vermittir. 
dolu ~mda I~ ErenkBy, Sua· Sallık Bakanlıima yapdacak o
diye ~aflarında ç.otaldılı ıartll· lan 1'u müracaatta latanbul&la ec
mektedir. Buralarda yapılan bi- zaneler çok olduğu cihetle tabahm 
nalar daha çok ~ mikyasta• pek erken aaatlerinclen geç vakte 
dır. Buna Flo.,.,.daki ı•nit baymo Jiadar çalıp.n ecna)arm dinlen· 
dırhk faaliyetini •• yeni yapılan meai için haftada 'bir rün tatile 
ve yapılacak köf1deri de lllTe et· imli&n oldulu, bunun iç.in de ec
mek ıerektir. zanelerin her mmt&kada nAetiJ.e· 

lapanJ'• ile ticaret 
glrDımelerl 

lapuyada T~laa .(ticaret) an
Jqmuı isin mQakerelerde hulu• 
nan TGrk O& tellerinden Nec
minin batkantılındaki hey'et, 16-
rUtmelerin hlildbnet tarafından 
durdurulma11 Uzerine tehrlmbe 
danmU~tüt. Hey'et bu akfUll A& 
karaya gidecektir. 

o 

flmeadUerclllk 
kanunun lmtlhanlan 

bitti 
Hydarpqada Devlet Demiryol • 

lan i•M•ine bağlı timendöferci • 
Jile bnuaun 11 inci devreal imli· 
hanları dün bitmittir, Bugün aaat 
on dörtte mülc&f at dağıtılacak · 
tar. Ba deneye mubtelf itletme
lerdu 61 mt:.nur gelmitti. Bun • 
lanian 21 ri tren, 37 ai iıtaav-
amıfmcla den gBrmtiılerdir. Al • 

Relim &erglıl tmcr iıletmeden Repd birinci, ye. 
GUael San'atlar Blrlllt reaim dinci itleblıeden Memduh Barlaa 

betindeaı ikinci çrkmııtır. Birinciye bir al • 
fU Qalatatara7da açdacak Ntİm tm aaat, ilcinc:iye ıümüt aut veri· 
ıeraiıin• iftirak etmek isteyen leeektir. 
aan'atkirl&rlll ..... ı.tnl 11 ve tı Kunu 1'itirenler \tir~ ıün 
y-ıcla liHdeki tersi aalonu- içisıde aauhtelif itletmelere ıönde· 
na 1etjnQe)eri. rilecelderdir. 

te Pazar ıünleri apk bbaal.,.. 
nm kifi ıelecefi bildirilec..ır:tir. 

Diler J.andan taane Hhipleri 
de bu fikre taraftar bulunmakla· 
dırlar. Pratik fannakoloalar ku
rumu Sallık ve Soeyal yanlmı la· 
!:anbimın bu müracaatı iyi Jrartto 
layacaiı kanaatindedir. Çünkü bu 
tekilde ecncılann dinlenmel•ri 
hallan aıhbali itlerinin Mllnıeti i
çin de lüzumlu 16rülmekt•dir. 

sandala romorkGr 
çarptı 

Kaumpllf&da oturan Osman ile 
lszetin 'bindllclerl eandala Dolma • 
bahçe sarayı önünde Liman Şirke-
tinin 18 numaralı roınorkörii 
çarpmıf, sandal parçalanmıı, 
içindekiler denize düpüılerdir • 
RomorldSr hemen durmuı, O.maa
la izzet kurtarılm19lardır. aPrça •. 
lanan aandal babnıttır. 1 

--0--

Keresteciler hail 
Yeni keresteciler halinin etra• 

fının duvar ve parmaklıkla pv
rilmeeine Htlanmıttır. Hal ~ 
ç.aainin ıilindirle yapılan topr.k 
dmlemeai de yakında t.,,,.mla
nacaktır. 

So.-yet bavaalılr ab,demiei profe. uuan siriihnilftür. 

alrü Pitnof, ıeçenlerde parçala· • • • [ • • ] 
nan dünyanın en büyük uçalı p • c. E H R 1 N D E R D L E " 1 .arie. Z (Telıble) -F- "i' ZS 
Mabim Gorkiııin planını yapan komUniıt partlıi 1»Gıeea .__._ ... _ L---~~------------------,_.,-----~~---· ... profe8ir Tuplof, ıüel baftC.llık • .,,....., -

bat mühendiıi Rqof, talim okul· de WT taplanbda bulunarak, Kı.brı·t sosyetesı·~ı· n k rnazlıg"" 1 
lan .. fi Ratant olduiu halde bu Franeada KoaıUniat propqanda• U 
d*rltlori ıönnek üzere Londra- ~:.ihayeı vennete lcarar ..... 
ya ıehniflerdi. . 

lnptereye bu münuebetle ılk Gueteler hu brarın ton I&" 

defa ıelnıit olan So.,..t Generab manlatcla Frana. ile !cnyetJer a .. 
ıehcM bafta yapılacak jübile ha.. rumda imzalauan PAktJa allka• 
va ı&teriılerinde de bulunacak· dar oJdqiunu yaznıaktadırlar. 
tır. 

Bek Berllne gidiyor 
V arpa, 2 (A.A.) - reamt o• 

lualc bildirildiiiııe ıöre dlf&l'I il'" 
lui bakanı B. Beck, Alman hiikti· 
methıln ~lmıtı üserine 3 Tem
~ Betlbıe sidecek ve orada 
ilci~ kalacaktır. 

Vu;.pa, 2 (A.A.) - B. Bec· 
lda Berlliı p•iai, Alman bakan
lan Gir~ n Glbela'in VarfO"&• 
Ya. n.ptddarı ıeziye de hir Jcarıı· 
lık olacabr. B. Beckı B. Hitler 

Tltftleıko Londrada 
Avrupa merkezlerinde bir,.. 

yeJ..t yapan Roınanya dıt ukanı 
Titüleako diln Londraya ıelaıiıtlr. 
ve bu.UO lnıfllz dıt bakaniJlo, 
konQt&eaktır. 

-----------
tarafmclan ka1'ul edileıeektf?. 

V&J!Oft, 2 - Dıt itleri bakanı 
Bek yarm Berline ıillecektir. Bu 
..,.hat, Cibinı Göbelt'in Vart0-
va ziyaretlerini iade maluadl,... 
dir. 

Yol• 1llt &rtm4qla karfıl&ftık. 1 
_ ,.,,,.,,. ...UeriJd Nil l/fUIJIOPIUft d~ğil mJ? _,,.u 
_ ı~ lftrınltln1 
_ gagır! 

_ o luzld• •ana illlHd güg amma 1111 ! 
..... 1'eree 7'lı1ldtlk. Bir d-lmp önünde durduk. 

Arbdafml lılr P&k•t ıtsara ile hlr kqte kibrit aldı. Cr 
,_pıtrdaa Mrini ailıu ko7du. Bin.• enel 1&ha •lclr 
IJDI pıtlml• ıörduttlm kibrit kutuaa4aa bir kibrit 
çıuarak ~tı. Kibrit püf diye ya.ıım.da çabaladıya 
b muvaffak olamıyarak ılhıdll ! tıdnri kibrit de ..... 

ki birincinin provasında l;u1aamuı rlbl a,.U rolti tıpkı 
tıp1q1ıaa oyaadı. O da ,,.n...,....ak .a.A Ctbcbl 
dı ifllt dtrdUactiaU kllL Btfiadlilte ıtU.. 11u dller 
Jeriacl•• dalla kabacla11 çıktı"' J&adı. 

Arkıdapm büyflk bir dikkatle eııarunu ıakkktan 
_.,. 10rda: 

- Senin hesabın kuvvetlidir, .., 1d6,,,,_ __. ,,.,. 
11.,.abUir8' Mr kutu, 11anl elli klbrittt1r1 teı, ....., ,,.. 
-""'r=' 

- On ttIM! 
- BraDO. ŞJmdi elli tane ~ kibrite, IJl(ll blr kutu 

kibrU. aalılp olınak içln kaç kutu kibrit almak ldıılft" 
dır! 

- Bıı kutu! 
- Tamam! 
Buaaa lıvine cebinden lııir ıazete etkaraıak Ub 

sayf ~ını. g~terdi. Burada iri harflerle kibrit fiyat)&· 
rının ındiiı yuılryordu. Arkadaşım öılerlıd ıu f81dl· 
dı bitirdi: 

- Kibrit liyatlan uarı 11arı11a intli. Falcat o '"'*" 
berbatltıftı ki eıkiden bir kutunun gördiAği tıı fllflllj 
t11tcalc btf kutu görebiliyor. Bu ıuretle nkükn ıPl• ,.. 
raya ""'1tabU gördüğümüz f audayı ~lmdl ancat alta 
kur~ on para ile görebUiyoruz. Yani iki buçuk mlaU 
,.,.alı.. 

Nı dbeybn? Kibrit f'Olftt.i.nin halka yaplllia 
lıatlacb.11 bu sotqk f&kadan TUCtÇmeliıü taVllJt edr 
rim. Elbet 10ayetenln direktörü de ya crıa.ra, Ja1'U4 .. 
pttro lçer. l(lbrlt1erint bafka mem1eket1erden ı•t.lnlr 
dltlal sanaedlyoruın. Eter urlf bir ~kmak da k11llaa· 
•l)'Ona kibrit berbathfunn nı f ına 111 oldupaa Mr 
halde anlamıştır. Bu nevi vurıunlara (U.tiklr) IOD ff" 
rilmelidir. -



Eden Paris ve Romaya yaptığı 
yolculuktann neticesini anlattı 

HABER- Akşam Postam 

Dinamitli 
bomba patladı 

Başbakan 
be kire 

2 TEMMUZ -1935 

Diyarı
vardı Musolini'nin Habe

şistandan istekleri 
Atina Belediye 

başkanına suikast 
~aris, 2 (Telaizle).-: ~tina b.e· ' Ada nada kaldığı bir saat içinde 

ledıye başkanının evı onunde dı • •• •• • • • 

ne imiş? namitli bir bomba patlamı§tır. Bu halkın buyuk llglSlyle karşllaştı 
suikastin itten çıkanlmıf bir be • 
lediye memuru tarafından yaıpd -
dığı zannediliyor. . Lö Jurnal gazetesine göre 

bu, beş maddeden ibarettir 
Bununla beraber polis tahkika • 

ta başlamıftı,r, 

lngiltere kabinesi Uluslar Ku
nımu Bakanı Eden, Parise ve Ro
maya yaptığı yolculukların netice
sini İngiliz parlamentosunda an
Jatmışt.ır. Bundan anlaşıldığına 
göre, Avrupa işleri üzerinde hem 
Paris, hem Romada uyutma ola 
bilmişse de, Habeşistan meselesi 
üzerinde, · Musolini, lngilterenin 
tekliflerini kabul etmemiştir. 

Avrupa işlerini, geçen Şubata-

yınm üçünde, Londrada çıkarrl

mıs olan Fransız - İngiliz beyan
name$inde çizili olan siyasa pro
jesine göre halletmek istemekte
dirler. İngiltere ve Fransa hu yol
da beraberdir. 

Habeşistan işlerine gelince, İn· 
giltere,, İngiliz Somalisinde Ha
beşiHcına bir mahreç vermek ve 
ltalyaya Habe,istanda bir takım 
ekonomik istifadeler temin etmek 
suretiyle bu ihtilafın hallini teklif 
etmişse de Musolini bunu kabul et
memiştir ... 

Avrupa işleri üzerinde aynca 
Fransa ve İtalyanın da biri biriyle 
an1a1ahilecek!eri zannolunuyor. 

ıı y;:::::::.~::~:;.~:~.eı .. ; _ ...... E"J{iit{;k-i,~ 
Amerikan matbuatından alarak 
Musolininin Romada lngiliz mü Narh komisyo-=,; 
messiline söylediklerini yazmak . ı f • ti 
tadır. 1 nu ıya arı il 

Bu yazıya göre, Musolini, hal- 1 aynen b Iraktı 
yanın isteklerini şöyle tespit et-
miştir: Belediye narh komisyonu dün J 

1 - İtalya, Habeşistan üzerin- gene toplanmış, ekmek fiatı 11, 
de İngilterenin Mısır, Fransanın francala fiatı 15 kuruıta ipka 
Fas üzerindeki himayesine ben . edilmiştir. 
ziyen ve Habeıistanın dahili ege - Narh komisyonu buğday fi-
menliğini bozmayan bir himaye • atlarının aon birkaç gün içinde
almalıdır. a ki inişlerinin ekmek fiatına te-

2 - ltalyan göçmenleri, mem- İ sir edemiyecek derecede oldu- i 
leketin gelişimine iştirak etmek ~ ğunu ıöyliyerek narhı indirme- I 
üzere Habeşiatana kabul edilme- i miştir. f 
lidir. 

................................................... _ ..... , 
3 - Habetistan, ltalyaya mub- --------------· 

telif maden mücevherleri ve bil- Heryo Alman•Fran-
hassa ltalyada bulunmıyan tahta· sız dostluğundan 
yı verecektir. bahsetti 

4 - İtalya Musa vayı, Madagok
soya bağlayacak bir demiryolu 
yapmak salahiyetini haiz olacak
tır. 

5 - İtalya, Eritre ve Somali 
müstemlekelerini o tarzda inkitaf 
ettirecektir ki, Habeşistan bu ge
lişimden tamamen istifade etsin ... 

Berlin, 2 (Telsizle) - Geçen 
hafta Stuttgart ile bir çok Alman 
sanayi merkezlerini gezen F ran· 
srz eski muharipleri memleketle
rine dönmü9lerdir. Bunlarla bera
ber Fransaya giden 50 Alman es
ki muharibi dün Lion şehrinde 

belediye başkanı M. Heryo tara-

Adana, 1 (A.A.) - Ba,bakan ı Başbakan ve yanmdaldJer du • 
lmıet İnönü, yanlarında Dı§İşleri ~~n çıkarak otomobillerle fehre 
Bakanı Tevfik Rüştü Ara.a ve di • ınmı§ler, Şarbay bahçesinde bir 
ğer zatlar olduğu halde dün saat müddet rahat etmitlerdir. 

15,35 de ıehrimizi ıereflendir • Sevimli konuğuınuz caddeden 
mişlerdir. geçerken halkın CO§kun alkıfları 

ile ve yaıa sesleriyle kaqılanmıı· 
!ardır. Başbakan Yenice durağında 

llbay, Şarbay ve C. H. P. Başba· 
Bahçede yarım saat kadar ka • 

lındıktan sonra durağa dönülmüt 
ve konuklarımız burada da halk 

duırmaz tarafından alkıtla.mnışlardır. 

:kan vekili ve saylavlarnnız tara -
fından karşılanmışlardır. 

Baışbakan tren durur 

binlerce halk ve karşılayıcıların Tren tam saat 16,35 de bando. 
aürekli alkışları arasından inmiı • nun güzel 1havalan ile içten ko. 
lerdir. pan alkıılar araamda hareket et• 

Asker ve bandonun ve yüzlerce 
kar,dayıcmın önünden geçerek 
kendilerini güler yüzle selamla •• 
mışlardır. 

mişlerdir. 

Diyarıbekir, 1 (A.A.) -Başba
kan ismet İnönü bugün Diyanbe
kire gelmişlerdir. 

Amerika 35 bin 
tonluk yedi zırhlı 

yaptıracak 
Bunlar yirmi yaşını geçen 

gemilerin yerlerine konacakmış 
Nevyork, 2 - Nevyork Tribün 

gazetesine göre Amerika hükôme. 

ti 1937 senesi ikinci kanunundan 
itibaren 35 bin tonluk yedi zırhlı 

yaptıracaktır. Bu gemiler birer se

ne fasıla ile yapılacak ve 20 yaıı

nı geçen gemiler yerine ikame edi

lecektir. 

İngiliz parlamentosunda Ede~ 
nin söylevinden sonra, lngiliz dıt
bakam S. S. Hor söz söyliyerek, 
İtalya - Habeş İfİnin tehlikesinden 
bahsetmiş ve İtalyanların şimdiye 
kadar Afrikaya yüz bin asker gön
derdiğini, daha da göndermekte 
olduğunu anlatmıııtır. 

Musolini İngiltere, Fransanın 
Habeşistandaki haklarının muha
faza edileceğine ve dünyanın bu 
kısmında ltalya ile eski müttefik
leri arasında bir rekabet mevzuu 
bahsolmıyacağını anlatmıştır. 

fından kabul edilmişlerdir. M. --------------ı 
Heryo bu münasebetle Fran•ı2- Bu•• yu•• k bı• • }lalyan· 
Alman dostluğu lehine bir söylev · 

işçi partisi mümessilleri bu me
sele üzerinde çabucak bir toplan-

silahla
rında arsulusal anlaşma 
olmazsa, Sovyetlertede 

anlaşacaklar 

lngilizler, deniz 

lngilterenin Moskova elçiai J hakkında şunları söylemiştir: 
Lord Çilaton Sovyetlerin dıt işleri Ağır bir hadiıe Avrupa deniz 
komiseri Litvinofla yeni bir ko· kuvvetleri dengesini (müvazene • 
nufmadan bulunarak, Londrada sini) değiştirmiştir. İngiliz~ Al· 
Almanya ile İngiltere arasında man anlaşmasında bizi hayrete 
imzalanan deniz anlaşması hak • 
kmdaki alakadar devletlerle yapı
lan temasların neticesini anlatmış -
tır. 

Lard Çilston bu mesele hakkın
da lngilterenin ltalya ve Fransa 
ile konuşm:ılara giriştiğini ve 

bunlar biter hibnez Sovyetlerle de 
ayrıca konuşmalara başlayacağını 
bildirmiştir. 

lngiliz elçisi "deniz silahsızlaı::
ma işi hakkında arııulusal bir an

hışma yap.mak kabil olmadığı tak· 
dirde, Almanya ile yaptığı gibi 

lngilterenin Sovyetler ile d~ bu 
meseleyi halletmeğe çalışacağı • 
nı,, ayrıca bildirmiştir. 

• • 
Fransız deniz bakanı Piyetri, 

Fransız harb gemilerinin yapacak
ları manevralarda bulunmak için 
Brest limanını ziyaret ettiği esna-

da Almanyanm yeniden silah -

lanmaaı, lngiliz Alman deniz an • 
}aşması ve Fansız deniz durumu 

düşüren, Alamnyanın yeniden si • 
lahlanması iti değildir. Bu mese • 

le önceden t2.hmin edilseydi, da -

ha iyi olacaktı .. lngilterenin buna 

bu kadar çabuk kapılıvermesi bizi 
tereddüde düşürdü. Bu tereddüdü 
yalnız İngiliz dostluğu için değil, 
onun an'anevi ihtiyatı hakkında 

duyuyoruz. 

Müthiş bir sıcak 
dalgası 

Roma, 2 - Müthi§ bir sıcak 

dalgası ortalığı kasıp kavurmak-

tadır. Günet çarpan yirmi kifi a· 
ğır surette hastalanmıştır. 

~··-,. ~). i,i:, "·' . . ,:' ~t·, ·" .~ ; ' 

~:~~::. ·\ A~A ·a.-:E R. 
i. .· ' -. . . . ' 
5Jstanbul·un en çok .. satııan . 

;.~,ak.iki · a'kşan,ı gazetesi(jir. · 
.. . ilanıa;,.lnı "HABER'e · 

verenler kar ederler. 

vernıit, Alman eski muhariplerini 

tebrik etmİ§tir. manevrası 
Paris, 2 (Telsizle) - Framaya 

gelen Alman eski muharipleri bu· M 1 5nl'!l. k• #ıl f f 
gün müttefikin eski muharipler anevra ara V\tJ ulnuen az 8 
~=ud~::~s:!:::s:::::u~~ asker iştirak edecekmiş 
defa olarak Alman ve müttefikin 
eski muharipleri resmi temasta 
bulunmaktadırlar. 

Çinli asilerin elde 
ettikleri trende 

Japon silahları 
bulundu 

Pekin şehrinde 1000 kadar Çin
li askerin çıkardığı esrarengiz is
yan hakkında tafsilat gelmi§tİr. 

Aıiler mücehhez bir treni elege
çirmiıler ve Çinler eski paytahtını 
bombardıman etmiılerdir. 

isyan Pekinin içinde doğmuş
tur. Belediye dairelerine saldır
mı§lardır. 

Asi kuvvetler, General Vang 
Fulin'in ordusuna mensuptur. Bu 
General Hopayi' den çıkması için 
Japonların emriyle karşılaşan a
damdır. 

Söylenildiğine göre, isyant ge
ne bir Çinli general olan Tsai'nin 
tevkifi dolayısiyle çıkmıf tır. Bu 
general de, tahliye işini vaktinde 

yapamamakla itham edilerek tev
kif olunmuştu . 

Asiler treni ele geçirdikten son
ra Pekin duvarlarının birkaç mil 
ilerisinde olan F entagi ıehrini bir 
kaç saat tehditleri altında tutmuş
lardır. 

isyanın eararengiz tarafı §Udur l 
ki, hükUınete sadık ordu tarafın-! 

Roma, 2 (A.A.) - Bolzano ve 
Udine bölgelerinde Temmuz ve 
Ağustos ayları içinde 500 binden 
çok askerin katıı:µıyle süel manev· 
ralar yapılması hakkında bükU
nıetin aldığı tedabirlerin bütün İ
talyan Kamoyu candan Icarşıla

nuşlardır. 

Tribune gazetesi, bundan bah
sederek diyor ki: 

Hükumetin bu kararı da gös
teriyor ki, sömürgelerde yapılan 
süel hazırlıklar anavatandaki or· 
duyu zayıflatmamıştır. İtalyanın 
ailah kuvveti Avrupadaki ödevle-

dan bu tren tekrar alındıktan son
ra, içerisinde Japon silahları bu
lunmuttur. Trende Japon hafif 
topları ve makineli tüfekleri bu 
lunınuştur ki, asiler bu treni alma
dan önce böyle bir §ey yoktu. 

ri (vazifeleri) için olduğu gibi 
durmaktadır. 

150 bin asker 
iştirsk edeckmiş 
Paris, 2 (T~izle) Romadan ge

len haberlere göre büyük İtalyan 
manevralarına 150 hin asker iıti· 
rak edecektir. 

Dönen §ayialara bakılırsa, Ja.i~" 
ponlar, ileri sürdükleri isteklerin 
Çinliler tarafından derhal kabul 
edilip, meselenin kapanmak üzere ~ 

olması kar~ısında bu yeni hadise- ~ 
yi teşyi ederek Çinde tekrar ilerle ~ 
me zemini hazırlamıf oluyorlardı. ___ _ _ _ 

Son bir haber isyanın büsbütün ~mnııt1"""1111111ın ı •nuıınıııınıııını111mıııfllltıumıııııırnıtnıııııtJ111fllllı1 
'.., . · k ! Şişli Etfal hastanesinde 

bastırılmış oldugunu bıldırme · ~ Göz mütahassısr doktor 
tedir. Birçok tevkifler yapılmı§tır. ~ R . ~ t Ah d G.. b k = 

. . T kyod E ı1 a me o.ı er ' Parıs, Z (T elsızle - o an ~ (s 
ı h b 1 P k. d · ı ~ C. Halk Fırkası sırasında kız li-ge en a er er e ın e uyan çı· ifi 

' ıe :;esi karşısında 32 numarada. Mua- I 
karan Çin Generalinin bir iki gü- ., yene saatleri saat Hl ten 18 e kadar\ 

ne kadar idama mahkUın olacağı-J~unııııı1111111ıııı1111111ırınoıııııııııı1ıuıııı1Hııııı111011ıııuııııu1111Pmuııııın--.,., 
nı bildirmektedirler. 
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Yazan: KADiRCAN KAFLJ 

1 op ateşi daha bir iki saat sürerse 
1 ürk akıncıları içeri girebilecekti .. 

Kollarını açarak Antonyonun 
boynuna dolandı: 

-40-

FERNANDONUN ŞÜPHESi... 
-Kardetim .. Oh 1.. Çok §üküı' 

Top sesleri büsbütün çoğalmıştı. seni gördüğüme .. O kadar korku. 
Piyale Bey büyük kapının tam kar· d k' yor um ı .. 
tısına cabucak metrisler kazdır • 1 H .. k k tl t d k - · d · - enuz or uyu a a ma ı .. 
mıı, oraya en iyı topların an on ı· b k l l 
ki tanesini sıralamıfh. Bunlarla, Ça u 0 a ım. . , 
h. d d t d' du Ko Antonyo kız kardeşının k-0lla • 
ıç urma an a e§ e ıyor • • 

caman granit gülleler, demir kak· rı.m ?°:nundan ayınnıı ve içeri 

malı kalın ve kocaman kapıya vur- gırmıştı: 
duk t t ı d ı yor fakat - Çabuk olalım... F ernando • ça ça ır ı ar uyu u ' • • O b · 
kapı bir türlü yıkılmıyor ve delin· nun elbııelerı nerede?·· nun el ı-
tniyordu. ıe dolabı? ... 

Bununla beraber bu top atef i - Ne yapacaksın? Bunun için 
da.ha bir iki saat ıürerte herhalde mi geldin? Gidecek misin? ... 
lürk akıncılarının içeri girebilme- - Elbet gideceğim... Bana bir 
leri için lazım.gelen delik açılmı§· tey sorma ... Acele etmek g~rek .• 
olacaktı. Y okıa ne biz, ne de babamız ıağ 

Salerno kalesinin geçitleri, avlu kalmaz ... 
\'e r:nerdivenleri bombo§tu. Yalnız - Babamız mı? .. Babamız ne -
liü1tnenin kapalı bulunduğu yer - rede? ... Ne oldu? 
ler, F emandonun dairesine giden - Şimdi vakit yok.. Söyleye -
nıerdivenin başında ikişer nöbetçi mem .. Eğer babamızın, bizim ve 
duruyordu. kalenin kurtulmasını istiyorsan 

Onlar da göze çarpacak derece· sus .... Ve çabuk bana Fernando • 
de aararmı§ idiler. Fena dakikalar nun elbiselerinin bulunduğu yeri 
geçirdiklerini, Türklerin sıla bir hfö gcSter. Çabuk dfyorlım sana! .. 
cunıta içeri girmesi zor bir i1 ol • Antonyonun gözleri parlamış, 
n:ıadığını anlamrıtılar. kardetinin omuzundan tutarak 

1 Antonyo nöbetçilerin bulunduk- hem sarsıyor, hem de dört yanı 
ca.rr nıP.rdiv~ b~ına döner dön - gözden g-iriyordu .. mez: ~ 

- Ne d Antonyo karşısında - bir kapı 
pıaı H.rsıl uruyoraunuz? Kale ka· gördü. Fernandonun elbise dolabı 

ıyor çabuk o 
Diye bağırdı. raya.. belki de oradaydı .. Kottu ve kapı· 
Askerler F erna d d yı .açmak için zorladı .. 

bir dakika hile ay~d: an, ko.r~dan Lakin kapı sıkı sıkıya kapalıy • 
mir almıtlardı. Fake.t ::ad ~~~ e• dı .... 
ya kadar eırada, olup hiten;e~ h:: - Bu neden açılmıyor?. 
beraiz kalmak, &Onunda kal Diye mırıldandı ... 

· k l T·· ki · eye gırece o an ur erın palalll?I al- - Orada Beatris var .. Kapı ki-
tında iki budala gibi can vcnnek litlidir ve anahtarı F emandonun 
istemiyorlardı. Ön safta, hiç ol • cebinde bulunuyor, elbiseler bu • 
nıazaa neler geçtiğini heran bilir- re.da.. • · 

ler, ıon rhkikalarda canlarİnı kur. Leonora ufak bir paravana ile 
tarabilmek için bir çare bulurlardı. ~:~ii~;f olan kö§eye koştu .. Ora· 
Ne olursa olsun, arkadqlarile bir d' kapıyı açtı ve cevııb ver • 

ı: 
arada bulunmak daha hayırlı gö -
rünüyordu. Hiç değilse yenildik • 
lerini anladık]arı zaman karga§&· 
lıkta vakit kaybetmeden ortadan 
kaybolmak ümidi de vardı. Bun
dan başka küme halinde esir dü1 • 
menin, her yana bir sel gibi yayı -
lan akıncıların önlerine raatgelen· 
lerden daha az korkulu olduğunu 
biliyorlardı. 

Nöbetçilerden biri: 
- Fakat .•.• 

- Burada 1 t ~. 
. . . . . •· 1 e ourada.. Han • 

gısını ıstıyorıun., N k 
• e Yapaca aın? 

Antonyo elbiseleri 1 b 
k d 

ara ıyor, a-
ıyor u ... 

İçlerinden birini seçti ald 
Cektini çıkardı.. ' 

1
" 

~ernandonun ceketini aiyd· 
U .. d k o ı. 
ıtune e endi ceketin' . 

d
. ı geçır-
ı. 

Sonra pantalonu heline v ..... .. . e gog· 
ıune sararak ceketınin düğmele .• 
ni güçlükle ilikledi. rı 

Antonyo bir fırtına gibi kapıya 
koştu .. M.erdivcı;ı.leri de aynı hızlo. 
geçti, sola saptı .. Bu •ırada arka -
undan ko~rak gelen bir ayak ıea~ 
duydu .. Bir asker bağnyordu: 

- Kapiten Pakaçelli ! .. Kapi • 
ten Pakaçelli ! .. 

Antonyo bunları sanki duy
muyordu •.• 

Halbuki bu sesi tanımıftı .. 
Bu, F ernandonun emirlerini 

götürüp getiren genç askerlerden 
biri, Vittoryo Fremanti idi. 

Antonyonun canı sıkılmııtı : 
- Eğer bu zavallıyı öldürmek 

lazım gelirse sahiden ac.ıyacağım .. 
işlerim hep aksi gidiyor .. 

Hakkı vardı. 
Fakat ne olursa olsun, bu işi 

sonuna kadar götürmek lazımdı .. 
Çok bir ıey kalmamrftı .• 

Zaten !İmdi F ernandoya da 
iyice kızıyordu. Onun budalalığı 
yüzünden o günkü çıkı§ hareketi 
yapılmı§, bir yığın asker kırılmıı, 
geride kalanlarm gözleri yılmış a 

tı. En fenası rfürk amiralini fe • 
na halde krzdırmı§tı .. 

Bu ise korkunç bir ıeydi .. Li· 
mana demir atan koca donanma • 
ya ve onun karaya yığdığı koca 
orduya karşı küçük Salerno ne 
yapabilirdi?. 

Don Alvaronun gönderdiği 

yardım adağına ve verdiği emre 
uymak bir çılgınlıktan başka bir 
şey değildi. 

Antonyo, bu dıütüncelerinde 
hakh idi. Eğer F ernando bu çı • 
kış hareketini yaparak Piyale Be
yi kızdırınamıt olaydı. Türk ami -
rali oraya pek uzak olmayan bü
yük Kalbiza kalesini kuşatmak 
üzere ablukayı kaldıracaktı. 

Antonyo şimdi kaleyi ve ora • 
daki arkadaşlarını kurtarmak ü • 
midini knybeunişti. Fakat habasi . 
le kardeşini V'e kendisini kurtara
bilmek için de başladığı işi sonu • 
na kadar götürmekten vaz geçmi-

yecekti ... 
Frenk Süleyınanın bulunduğu 

yere kestirme gitmekten vazgeç. 
mişti. Kalenin . çapraşık koridor 
ve merdivenlerınde alabildiğine 
koşuyor, dolaşıyor ve ikide bir 
durarak arkasından gelen ayak 
seslerini dinliyordu. 

Diye kekeledi. 
Antonyo onun kolundan tuta -

rak çekti, büyük kapıya giden 
koridora doğru itti: 

Bir aralık bu sesler kesildi .. 
Kendi kendine: 

Omuzlarına bir de pel · ı tt erın a- _ At a ım .... 
tınca aırtında fazladan bir elbiıe Diye mırıldandı .. 

- Bu da Marki hazretlerinin 
emridir. Yürü! .. 

iki asker de ellerindeki nıız • 
rakların uçlarını ileriye uzatarak 
oradan uzı:tklattılar. 

- Anto~yo, F ernandonun da
iresine çıkan merdivenleri hızlı 
hızlı ı;.ıktı. Kapıyı yıkurcaaına yuır. 
ruklaınağa baıladı ve haykırdı: 

- Leonora ! .. Leonora !.. 
Kapı açıldı. 
Genç bir kız göründü. 

daha oldufunu anlamak her ha - Ve bu sefer Frenk Süleymanla 
bayiğitin barcı değildi • buluşmak için en kısa yolu tuttu .. 

Leonora bütün bunları şaıkm Antonyo yanılmamıştı .. Vittor • 
bak.ıtlarla gözdn geçiriyor, bir yo F ernando sahiden onun ardını 
şey anlayamıyordu.. bırakmamııh .. Çünkü Antonyo

- Ne o!uyor Antonyo? Bana nun kendisinden kaçtığını açıkça 
bir §ey söylesene .. Meraktan çat • görmüştü .. Onu atlatmak için ko ·
layacağım.. ridor ve merdivenlerde zıkzak -

- Vaktim yok .. Buradan ayrıl • lar çizdiğini de anlamıştı .. 
ma.. Eğer her şey umduğwn gibi Bu yüzden F ernandoya koş • 
olmazsa ve sana bir fenalık ola • muş, gördüklerini bir kaç sözle 
cağını an1anam hemen gelece • olduğu gibi anlatmı~tı .. 
"· H · ak - ' (D ) gım... ıç mer eu.ue .... evamı var 
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Rauf, epeyce ı.endeliyerek yü
rüdü. Artık ne yaptığını bilmiye
cek derece aarhoı bir hale gel· 
mi§ti. Kendini pek net' eli bulu· 
yordu. Şapkasını arkaya doğru 

itmif, gömleğinin yakasım açmıf, 
boyunbağını gevıetmişti. Aliye· 
nin arkasından yürüyor, hafif ha
fif bir tarkı mırıldanıyordu. 

Bar, münavebe ile alaturka ve 
alafranga çalgı çalman, tabiatile 
ikinci, hatta üçüncü çeşit barlar
dandı. Bununla beraber, içerisi 
kalabalıktı. Yeni gelenler, kendi
leri için güçlükle yer buldular ... 
Bir sigara dumam ortalıkta çal
kanıyordu. 

Yerlerden en ıatafatlı~ı seçildi. 
Masanın haıına oturdular. 

.Üç erkek çok geçmeden ıiga· 
ralarınr yaktı. Kadınlar da, eski 
atinalarmı hularak onlarla danı 
etmeğe ibatladı. 

Rauf, bir · taraftan ıigaruını 
püfürdetiyor, bir taraftan da ile· 
riye doğru eğilmif, dans edenlere 
bakıyordu. Arkada,ları da dal· 
gmdılar. Onlar da çok içmiılerdi. 
Bir ıey konutmuyorlardı. 

Bir aralık danı durdu, Kızlar 
geri döndü. 

Etem: 
-Nerdesiniz, yahu ... -diye kat· 

larını çattı. 

Galip: 
- Bravo vallahi ... Bizi buraya 

bunun için mi getirdiniz? •• 

Kızlardan biri: 
- Bu ne eski kafalıhk yahu ... 

Yoksa, danı ettiğimiz için mi kız
dınız? ... Şu Rauf beyden örnek a
lın! Bakın: O, ne kadar modem! .. 
Ses çıkarıyor mu? Maazallah siz 
evlenecek olursanız ne yapacaksı
nız bilmem ... 

Aliye, Raufa indi: 
-Sen, şeker şeysin ... Ah ·bu es

ki kafalrlar .. 
Rauf, bu komplimandan hoş-

landı Teşekkür etti. 1 

Tam bu sıradaydı ki, sepetin
de çiçek satan bir kız, masaya 
yaklaştı. 

Aliye: 1 

- Teşekkür kuru lafla olmaz .. 

Haydi fU güllerin en güzelini, kır· 
mızısını, en ateş gibiıini al da ba
na takdim et bakalım ... Ah .. Kır
mızı güle bayılırım ;allahi... Ne 
de güzel kokuyorlar .• 

Rauf: 
- Memnuniyetle ... -eledi. 
Centilmenliğini göstermek sı

rası gelmişti. Meğer, Aliye, kızı 
tanıyormuş. ismiyle hitap etti: 

- Samiye Hanım... Siz seçin 
de verin hangisini beğenirseniz ... 

Samiye! 
Bizim Samiyeydi bu .. 

- Siz seçin efendim ... -diye, o
zamana kadar mevcudiyetini far
ketmediği ve henüz yüzüne bak· 
madığı için tanıyamadığı Raufun 
önünde durdu. 

Başını kaldırdı. 

Biran içinde, gözgöze gelmiş
lerdi. 

işte tam bu sırada, kızın gırtla-

Delikanlı da kendine gelmi§tİ. 
Başına tokmak yemiş gibi sarhoş• 
luğu geçmişti .. 

Biran, bir kaç saniye kadar 
§atkın vaziyette kaldı. Fakat aon· 
ra kendini toplamak istedi. Du· 
daklarmda müstehzi ve komik bir 
tebessüm canlandırmağa uğrattı: 

- Vay ... Samiye .. Sen misin? .. 
ValJahi sana burada tesadüf ede
ceğim hiç de aklnndan geçmezdi. 

Karma karııık olan, toparla
nan, f a:kat gene bozulan düşünce

leri, onu, bir türlü selamet sahiline 
çıkaramıyordu. 

Ne yapaca~ı? .. 
Bu kötü tesadüfün önüne na· 

sıl geçecekti? .. 
Bu itin içinden nasıl ııyrıfa· 

caktı? ... 

Aliye, kavalyesine döndü: 
- Ay, siz tanışıyorsunuz de

mek? Tebrik ederim, azızım ... 
Doğrusu, senin burada, çiçekçi 
kızlara varmcıya kadar herkesle 
münasebetlerin olduğunu bilmi· 
yordum. 

Rauf, ne söyliyeceğini bilemi
yerek: 

- Niçin olmasın .. Samiye f ev· 
kalade güzel, temiz kızdır! -de
mesin mi? 

Aliye: 
-Ben aksini iddia etmiyorum! 

-dedi. 
(Devamı var) ............... .. 

20 iJkteşrin 1935 pazar 
günü memleketin her 
tarafında genel nüfus 
sayımı yapılacaktır 
1 - Nüfus sayımına esas o). 

mak üzere belediyece bütün bi 
nalara numara konulmaktadır. 

2 - Numarasız binalarda o. 

turanlar hükumete haber ver 
meğe mecburdurlar. Oturduğt 

bina numarasız olduğu haldr 
haber vermiyenlerle bu nuına 

raları bozan ve silen ve kaldı 
ranlar için para cezası vardır. 

BQ§vekalet 
lıtatiıtik Umum Müdürlüğü 

...................... 

HABER 
AKŞAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Telgraf adresi: IST ANSUL HABER 
Telefon Yazı: 2S872 idare: 24S70 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye Ecnebi 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 730 ,. 1450 .. 
3 aylık 400 ,. 800 .. 
1 aylık 150 ,, 300 .. 

iLAN TARİFESİ 
Ticaret ııanıarının satırı 12,50 
Resmt ııanıarın 10 kuru.tur. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı 11er (VA KIT) matbaası 

ğından insan sesine benzemiyen :-------------im!. 
adeta çığlık halinde fakat boğuk 
bir sa da çıktı: 

Rauf ... 

KUPON 

175 Onu baştan çıkaran ... Çocuğu
nun babası.. "H,, de onu yüzfrs
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-:!'~ ~-~~ .. V akın tarihten 
Ga~ıante~~e guzel kanlı yapraklar 
hır sergı açıldı 

ittihat ve Terakkinin eski Çankın katibi 
mes"ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 73 

Hepinıiz hastalanınış, vatakları
nııza ölü gibi serilmiştik. 

Bayrağımızı seyrettikçe içimiz -
deki bedbinlik, ümitsizlik, hüsran 
duyguları yavaş yavaş siliniyor 
ve gönüllerimize kızıl bir şafağın 
tazeleği ve aydınlığı dolduruyor
du. 

Romorkör gemiye yaklaşın • 
ca baş ucunda sallanan kırmızı 

aylı beyaz bayrağı da gördük. 
Hepimiz yeni bir heyecan için • 

deyiz. Hatta, arkadaşlardan bir 
çoğu, muhtaçların, yoksullarm, ya· 
ralılarm, açların ve esirlerin ye • 

gane imdatcısı olan bu faziletli e
lin işaretini alkışlarla karşılıyor •. 

Romorkör yaklaşınca, kızılaya 
mensup heyet vapura çıktı .. Hepi
mize ayrı ayrı (hoş geldiniz) de • 
diler .. Yurd kardeşlerimizin bu 
gönül alıcılığı hepimizi nihayet -
siz derecede mütehassis etmişti .. 

Biçki yurdu talebeleri, direktörle ri Suat Zeki Arıkanla 
ve sergiden bir köfe ••• 

bir arada Burada durmayarak İnebolu -
ya gideceğimiz için bir ihtiyacı • 
mız olup olmadığı soruldu. Hepi -
miz ailelerimize mektup yazma • 
ğa koyulduk.. Heyet azaları va .. 
purda yarım saatten fazla kaldı . 
Ve mektuplarımızı alarak ve bize 
veda ederek gemiden ayrıldılar • 

Gazjantep hususi muhabiıinıiz -
yazıyor: 

Ders yılının sona ermesi dola -
yısile, fehrimiz modem biçki yur -
du, halkevi salonlarında büyük bir 
sergi açmıştır. Türk kızının ne 
yiiıksek kabiliyet ve zevk sahibi ol
duğunu bir gez daha açığa vuran 
bu sergi, eşsiz bir sürüm ve değer 
kazanmıştır. Hükumet büyükle -
rinin huzurile açılan sergiyi on bin 
den artık yurttaş gezmiştir. Gelen
lerin çoğunu kadınlar teşkil etmiş
tir. 

Serginin açıldığı salon elektrik 
ampullerile süslenmiş, genç kız -
lann bir yıllık çalışma sonu mey -
dana getirdikleri yatak takımları 

.zci.rif el işleri, mendil, bohç.a, ör 
gülü ceketler, kazak ve bluzlar 
kadın mantoları, çocuk elbiseleri 

roblar, sair erkek ve kadın çama -
§ırları münasip yerlere konulmuş . 1 

tu. Bu sanat ve zevk salonuna 
giren bir insanın, Kültür Bakan . 
lığı hesabına çalışan bu yurdun de
'ğerli direktörü Suat Zeki.Arıkan 
ve öğreticilerini değerlemeden çık 
muına imkan yok. 

Sergide güzel işlerden birisi de 
;(Antep işi) köşesi idi. Bu köşe, 
Ante mahsus pek ince ve eşsiz 
ıanat eserlerile dolu idi. Genç An
tep ·kızları tarafından aylarca ça
h,ılıp büyük emekler sarfile vücu
de getirilen bu eserler, yurdun bir 
baıka köşesinde taklid edileme -
mektedir. Antep işin.deki inceliği, 
cazibe ve zarafetini bütün lstan -
bul kadınları bilir. 

Halkevi Başkanı Ömer Asrın 
Aksoy tarafından halkevinde öz -
türkçe dersleri verilmeğe ba~lan -
mıştır. Pazardan başka hergün sa
at on birden on sekize kadar sü -
recek olan derslerle öz türkçenin 
anahtarı ve genel yaşayışta kullanı 
lan sözlerin bir ay içinde 'öğretile
ceği tahmin olunmaktadır. 

Derslere devam için birçok kim
seler adlanm ev yazganlığına kay 
dettirmektedir. 

~ ~ ~ 

Atatttrk bulvarının asfaltlanma
sına Oümhuriyet Halk Partisi ku· 
rağı önünde başlanmıştır. Bulva -
rın iki tarafındaki yaya kaldırım . 

lan da beton olarak yapılmakta -
dır. Beton inşaatı geçen hafta ma

arif bahçesinin önünden başla -
mış ve halk partisine doğru yüz 
metrelik bir kısmı bitirilmiştir. 

Bulvar, maarif bahçesine kadar 
asfaltlandıktan sonra maarif cad -
desi de asfaltlanacaktır. 

A. 

Kızılaym Maltada iken muhtaç 
bazı arkadaşlara mütevali yar • 
~ımları olmuştu .. Bu insani kuru -
mun ne kadar lüzumlu, faydah 

Tek derdi doktor ve 
eczacı yokluğu olan 
bir kasaba: karabiga 

• 
Karabiga ve iıkelesi 

Karahiga (Hususi) - Karabi - pa, nohut gibi hububat epey bir 
ga ilk nazarda ve uzaktan görünüş yekunu bulur. Bilhassa Avrupaya 
te iyi bir intiba bırakmaz; fakat yulaf sevikayatı mühimdir. Bun -

vapur iskeleye yanaşıp iki tarafı !ardan başka lstanbula kasaplık 
ağaçlarla geniş ve temiz yol!armı hayvan, yumurta, peynir, ve bol 

dolaştıktan sonra hu ilk intiba der miktarda kavun, karpuz gönderir. 

hal değişir. Muntazam çeşmeleri Ayrıca İngiliz (Vittoll) kumpan -

ve köylünün hiçbir şirkete verme- yası peynir, yoğurt ve kaymak vü
den bizzat yuphğı elektrik tesisa - cude getirmek için asri tesisatı ha 

hm ve sokaklardaki canlılığı gö - iz bir mandıra vücude getirm:ştir. 
rünce insan hayret ve takdirini Her cihetçe mükemmel ve zen . 

saklayamıyor. Bu yer eskiden çok 1 gin olan bu kasabanın ye0 :nc der

sıtmabktı. Civardaki bataklıklar di doktor ve eczacı yokluğudur . 
a.ğaç d ikiJm~k sureti le kurutulmuş 

ve bu sayede hem sıtmanın önüne 
geçilmiş ayni zamanda kereste ve 

traves elde edilmeğe başlanmıştır. 

Bit!a ve havalisinin iskelesi o -::> 

lan Karabiga, Marmara denizinde 

Bandırmadan sonra ikinci derece

de bir ticaret ve ihracat limanıdır. 
Kaza olmağa. r.amzet iki bin nii

fuslu bu nahiye merkezinin çıkar
dığı mailar arasında buğday, ar· 

Bir çokları hastalarını muayene ve 
tedavi ettirmek için Biga ve lstan· 

bula götürmektedirler. Hatta oto

mobil ile bir saat kadar süren Bi

ga yolunun pek muntazam olma -
masından ekseriyetle İstanbulu 

tercih etmektedirler. M~afih 
yakında köyden maaşı temin ede
bilmek suretile bir doktor getirile
ceği söylenmektedir. 

K. A. 

ve hayırlı bir teşekkül olJuğunu mamıza mani oluyor. Onun için, 
biz Malta menfileri çok iyi bili • vapur istim üzerinde bir ileri, bir 

yorduk • geri gidiyor.. Barınacak bir yer 
Kızılayın bayrağını gördüğü • bulamıyoruz. Aradan saatler geçi· 

müz zaman, duyduğumuz heye· 3ror .. Fakat bir türlü duramıyo -
can da bundan ileri geliyordu. J ruz ... Hepimizde sabırsızlık ba§• 

Kızılayın cıotörü uzaklaştık • ladı. 

tan biraz sonra vapurumuz hare· Türk bayrakları ile donatılmıı 
ket etti. kayıklar vapurun etrafını sarmış • 

Uzun zaınandanberi hastetini lnebolunun iskelesi süslenmiş •• 
çektiğimiz güzel Boğaziçinde or- Çıkacağımız yere defne dallari .. 
ta bir sür'atle ilerliyorduk .. Karşı- le, bayraklarla süslü bir tak kurul· 
layıcılarn::uz bizi takib ediyorlar · muş .. Sahil kalabalık ile dolu .•• 
Sandallar yavaf yavaş geri kalı - Biz, Maltada düşman elinde esir 
yor ve fakat romorkörü takibe de- kalmıı kardeşlerini karşılamak 
vam ediyorlar. için lneboluluların gösterdikleri 

o zaman düşman gemileriyle bu yüksek hamiyet ve kadirşinas • 
c!olu olan Beşiktak önünden geç· lığı gördükçe karaya bir an evvel 
tik, Boğaza doğru ilerliyoruz .. Ti çıkmak için can atıyoruz .• 
gece yarısındanberi denizin ve İnebolu halkının istiklal mü • 
s~ba.hın aya~ına ehemmiyet ver • cadelesinde gösterdiği yüksek f e
meden bizi bekleyen ailelerimiz 

da.karlığı bilmiyen var mıdır?. 
yavaş yavaş geri dönüyorlar. 

Onlarm kahramanlıklarını anlat • 
İki saat sonra Karadeniz Boğa· mak pek kolay bir §ey değildir ••• · 

zından dışarı çılmııştık.. Dalgalı, lnebolu kayıkçıları İstanbul • 
sert bir denizle kartılaştık. Kara- dan ve Rusyadan kaçak olaralC 
denizin sayılı fırtınalarından biri-

götürülen cephaneleri dü§man 
ne tesadüf etmiştik. Dağ gibi dal-

tehdidi altında Karadenizle bog"' u· galar şahlanarak vapurumuzun 
şarak karaya taşırlardı. üzerine yükleniyordu. Bereket 

versin ki gemi ağır ve büyük ... Bunlar bu tehlikeli işi yap • 
Dalgalara mukavemeti fazla .. Fa· makta o kadar maharet göstermif"' 
kat buna rağmen hepimizi yerlere lerdi ki koca bir vapur c~eyi 
serecek derecede sarsılıyor • iki saatte karaya naklettikleri 

çok defa görülmüttür. 
Önümüzde giden harb gemisi, • 

Ulusal mücadele günlerinde 
dalgaların arasında bir kibrit ku • 
tusu gibi kalıyor. 

Seyahatimizde ikinci defa ya • 
kalandığıfnı~ b\I fırtına, 'birinci • 

sinden daha azgm,dı.. O zaman, 
Karadenizdeki fırtınaların Akde -
nizdekinden daha better olduğu • 
nu hepimiz a..::ı bir tecrübe ile öğ -
renmiş olduk. 

F ırtma bütün gece şiddetinden 
hi~ bir şey kaybetmeden devam 
dti. Hepimiz hastalanmış, ya -
taklarımı:i:._. ölü gibi serilmiştik . 

Ertesi sabah gözümüzü açtığı -
ffiİZ zaman deniz hala devam e -
c!iyordu. İnebolu önlerine gelmiş-

tik Hepimiz düşman elinden 
kurtulacağımız, Anadoluya çıkııl
cağımız için nihayetsiz bir gevid~ 
içindeyiz. F b.kat fırtına demir at-

Pariste Buç tayyare 
eçen giin. ''T·ı:! ~ .:-.releri .~ · 

de zarafet ve konfor,, müsabakası 
yapılmıştır. Resmimiz bu müsaba
kalardan bir saf hayı gösteriyor. 
iki küçük kız sinema ve tiyatro 
yıldızı Gabi Morley ile geçen se · 
nenin Paı-is gözeline çiçek veriyor. 

kahramanlıkları, feragatkarlık • 
ları, fedakarhklan ile ün alınıı o-
lan İnc;Lutu k:ayıkçIIan o gün, 
o müthit fırtına içinde bizi kara
ya çıkannak için cidden akla 
hayret verecek §ekilde tehlikele .. 
re göğüs gerdiler. 

Denizin içinde görünmiyen kü· 
çük kayıklarile vapurumuzun et -
rafını ıarmıtlardı. Bazan bir U'" 

çuruma yuvarlanır gibi derinlere 
kayıyorlar, hazan dağ gibi dal -
gaların zirvesine takılarak koca 
vapurun güvertesine kadar çıkı • 
yorlardı. 

Ka'yıkçılar, bize güvertenin ke
narında durmamızı, kayrklann 

dalgalarla havalanıp güverte hi -
zasına gelince içine atlamalan 
nı tebih ettiler. 

Biz de birer birer sıralandık. 
Azgın deniz vapurumuzu dövüp 
duruyor. Ayakta duracak meca. • 

limiz yok: Fakat o halde vatan 
topraklarına kavuşmak duygusu 
maddi her ıztıraba galebe çalı -
yor. Ve kayıklar dalgalarla yük
seldikçe kaldırıp kendimizi bun
ların içine atıyoruz. 

Karaderıizle ydlardanberi bo .. 
ğazlaşa boğazlaşa hepsi birer 
deniz kul'du olmuş olan kayıkçı· 
lar bizi yakalyıp hiç bir yerimi~ 
incinmeden yerleştiriyorlar. Va -
purda kalan arkadaşla?" da arka• 
mızdan c~.yal.ırımızı atıyorlar. 

(Devamı var) 



Fenerbahçe - Güneş sporcuları 

Romanya yolunda 
iki m~ yapmak için g~en 

halta Romanyaya hareket eclen 
F enerbahçe - Günet muhtel iti -
nin ıeyahat ve maçlmı hakkına a, 
kafiledeki arkaclafımızJan ilk 
mektubu alclık. 

Sporculanmızın halini çok 
ıüzel anlatan bu mektubu me
rakla o/nıyacaknnız. 

Köstence, 27 (Hususi) - ls
tanbuldan ayrıldık... Boğazdan 
çıkınca vapur ıallanmağa batla -
dı. Kimsede renk yok... Bir tara
fa uzanmıt yatıyorlar. Y4lnız 
ben, Hüaamettin, Necip Şahin, 

Raıih dolaııyoruz ... 

kutusile dolaıması hayret edile -
cek §ey... Pis boğazlık bu kadar 
olur ... 

Deniz aktama kadar böyle de
vam etti. Ortalık kararınca ka -
maralara giden yok. Çünkü sağ
lam girenler yıkılıp çıkıyor • 

Necip gene gülüyor. Güldürü · 
yor.. Fikret bir gün de diz çök
müt oturuyor. Esat her nedense 
çok yorgun.. Onun her halde bir 
dütünceai, dütündüiü var .. 

Güneıli Retat, zaman zaman 
AH Rızayı geçiyor .. Bedii de do
latıyor. Fakat bitik bir halde ..• 

Niyazi vapura girdi yattı. Onu 
Fakat Rasihin dolqtığı yerler 

hep vapurun tenha tarafları.. Or
tada bir türlü görünmüyor.. Ali 
Rızanın hali acınacak gibi .. Onu 
ıörünce acımamak kabil değil .. 
Zavallı hem beyaz olmuf, güver 
tede yabyor .. Arada sırada: 

Köıtencede ayakta gördük.. Hiç .. . 
k 1 Yakında Berlinde meflaur Alman boksorü ve Avrupa f"Rllllgonu .MalikaSehmellng'le bir karfllaşma yapacak o-

bir vemek açırmayan ya nız .. . 
J lan oduncu bokaör Paolino evvelai gun Paristen ge,erken plılrde bır kaç aaat kal1Jl'ftır. Yukarda aağda bu dev vü-

- Bu dakikada ölüme bile ra· 
zıynn. 

Diye mırıldanıyor... Fikrette 
de hal yok.. Ekmek yenirıe de
niz tutmamuf. Oturduğu yerden 
ondan bundan ekmek istiyor ... 

Rept kendine mi baksın.. Ka 
nıına mı? Şaıırmıt bir halde ..• 

Bu ıırada öğle yemeği için 
kampana çaldı. Ali Rıza: 

- Allah beni aç öldürse bir 
lokma yemem, diye haykırdı. 
Rızanm bu ıözleri, herkesin 

aizmda... Deniz gittikçe artıyor 
Uzananlar çoğalmakta ... 
Necip Xahin hiç ıüpbe yok ki ka 

filenin en neteli adamı. Herkeslr. 
ahbap ••• Herkeale alay ediyor ... 
Hele HilMmettinin bütün yol · 
-aar bu halde iken elinde paıta 

antrenör var ... 
Gece saat 11 olmuıtu. Sadun 

Galip te bülbüller ! arasına ka-
nıb •.. 

Bundan ıonra deniz en son 
tesirini Necibin üzerinde yap-

tı ••. 
Zavallı Necip ..• Herkesle alay 

eden, ejlenen Necip ne hale gel-
di ••• 

O Ali Rızayı da geçti.. Fakat 
ona acıyan yok ... O herkesin ha
line gülüyordu.. Şimdi herkes o

nun haline gülüyor ... 

Necip, bu halde sabaha kadar 
gitti ... geldi •.• 

Nihayet: 
- Ah bir K&tenceye çıksam 

toprağını öpeceğim dedi.. 
Sabah saat 6 da Köstenceye 

çıktık. Tren kaçtı. 
Alqam 4 trenine kaldık. Saat 

( 4) te BiikNfe hareket eclece· 
tiz. M. KEMAL 

Bu da başka · 
ir dalma 

Dal11a 8P011111a çal1p11lara ~k fay· 
dalı •laeeirm •tltherek dtln7&llln 
mefhar •tla7ıalanndaa- Pete Des
jardinln •8Wlr dalma ftd7etle • 
rini resimlerile birlikte bir kaç defa 
bilditmiştlk. Bqiln de (tepe dalına. 
il) Pike Dive dedikleri atlaman de
teriyoruz. 

Burada eller ayak P&l'lllaklanna 
dokunuyor, bq. yukarıdadır. Ba dal
mada ytlbekten atlama e888tır. Yok
• gövdenin bu vaziyet için iki btlk
Jfim olmall ve tekrar açıl111&81 için 
nkit ve mesafe yoktur. Yaylı atlama 
tahtasının denizden yüksekliği iki 
metre olacak ,.e gö,·de suya girerken 

vücut açılacaktır. 

Bu denemeyi yapacak yüzücüler 
,.ucudun atlama tahtasından yukarı· 
da oldatu za-
man blildllüp açı· ı;:: • 
Jacaiını akılda ~ 
tutmalıdır. 

ı. .~aenaleyh bu 
atlamanın bir yay 
b atlama tahta • 
sından yapılarak 

t.:.:. ~ ·· · • i şart • 
tır. ÇUnldi böyle -
ce Adi bir f" 1-•.,_ 

dan Japılaeak at
lamada daha yük· 
aeldere çıkılır. 

Pete Deıjarclen )'C1%1ft azan 
azan anlattıfınu dalqı 

yapıalıen 

En 80n atlamayı mümkün olduğu kadar kuvvetle yapınız. Vücut ha•· 
da azami yüksekliğe vannca kalçalar dan itibaren ileriye dotru bü.kUIUn, 
Deri dofru uzatacağımz kollarınızın ucu ayak parmaklarınıza değecek su· 
rette bacaklarınızı yukarıya doğru~ kin. 

l'akat mpnm kollannızm arasına d;ışecek biçimde aşafıya eğmeyin; 
bq yakanda tutulmalıdır. Eller ayak lara dokununca kat1 bir ttziyet alm 
aonra çabukça kollarınızı başımzrn yu karısına atın; ayni zamanda sırtınızı 
seriye dofra kavisleştirin ve bacaktan nızı viicudunuzla ayni hatta duracak 
rekDde prlnfz. Böylece denize vannca Adt bir plon Jonla suya girersiniz.. 

cutlu adamı, Parl Suvar gazetesi apor ifleri pf Ue görüfilrken görllgorıu aunuz. 
Sağda da. bu lapangol bokaörügle yapacağı maça "1k muntazam hazırlan makta olan Şlmeling'i idman yaparken 

bulacakauuz. 

Oduncu boksör Paulino 
Beni düşürecek daha anasından 

doQmamıştır, diyor 
23 haziran 1923 te geniş ve dört ı 

köşe omuzlu, demir gibi kuvvetli ve 
kocaman elli, iri ayaklanna postal • 
Jar geçirmiş yağız yüzlü bir köylü 
se"et aramak için üçüncü mevki va
gondan Parise iniyordu. 

Pirene dağlarında senelerce odun -
culuk etmiş, balta kullanmakta bü -
yük maharet kazanmış lspanyol Pau
lino Uzcuduru idi. Kendisinde büyük 
bir istidat gören arkadaşlarmm tav
siyesi üzerine boks şampiyonu olmak 
için Parise geliyordu .. 

Bundan tam on iki sene sonra ya· 
ni 23 haziran 193a te l'ene ayni 
Paallno b• rıefer sırtı.ada en )"tlbek 
bir terziden yaptırrlmıt mükemmel 
bir kostüm olduğu halde 1923 te onu 
Parise getiren trenin arkasına takıl • 
mış yataklı vagondan iniyordu... Ka • 
vuştufu servet ve saadet onu tama -
mile değiştirmişti. On Od sene ev
vel elinde bavul nereye gideceğini bll
miyerek şaşkın pşkın garda do • 
taşan Paulinonun yanma gi~mek ve 1 
kendisile görüşmek için müsaade al -
mak lazım idL 

Yürümek 
rekoru 

Saatte vasati olarak 
'Z kilometre 267 

52' kilometre olan Paris ile Straa • 
bourı arasındaki mesafe üzerinde 
bir yürüyüş müsabakası yapılmış ve 
bunu ikinci defa olmak üzere Ro -
meus kaz&DDl•ştır. 

Bu mesafeyi 71 saat 53 dakika ve 
55 saniyede katetmeğe muvaffak ol -
muş olan Romeus ·>U suretle vasati o
larak saatte 7 kilo 267 metre yürümüş 
oluyor ki mütehassıslar tarafından 
beyan edildiğine göre bu derece ha • 
rJkulAdedir. Ve kırılması ihtimali de 
hemen hemen yok gibidir. 

SPOR POSTASI 
Sporcuların yegane mecmuasıdır. 

Parlsfn en bUyfik guetelerl ken • r 
disile mülAkat yapmak ve ağzından 
çıkacak kelimeleri büyük puntolu 
harflerle spor sahifelerine geçirmek 
için gara muharrirler göndermişler -
dl. Fotoğrafçılar iyi bir vaziyette 
resmini almak için etrafında pervane 
gibi dolaşıyorlardı.. 

Paullno, Scbmelliııg ile temmuz bi
dayetinde intikam maçı yapmak için 
Berline gidiyordu. Trenin Paris ga -
rında yarım saat kadar durmasın • 
dan istifade ederek bu mühim maç 
hakkındaki düşüncelerini anlamak ü· 
zere kendlsile görUpıeie kotm111 o • 
Jan psetedlerl nlluayet kabul ede -
bllmit ve demiştir ld: 

Hiç bir vakit kendimi bu kadar iyi 
bulmadım. lleridenberi o kadar iyi 
antrenöman yaptım ki vücudumda bir 

dirhem yal kalmadı. Elbleelerime 
bakın ne kadar boL Vücudum tam 
mile sinir ve adale. Eskiden yüz kilo 
gelirken şimdi 92 kilo geliyorum. 

- Kimler ile antrenöman yapacak· 
sınızT 

- Maiyetimde Dd tane antren8r 
göttlrUyorum. Berllnde açık havada 
müsabaka gtlntlne kadar her güıa 
antrenöman yapacağım. 

- Schlmelliııg ılzi çok geçme • 
den nakavt edeceğinden dem vuru -
yor. 

Paulino bu aöz tlzerine kahkahalar 
ile aiilmU, ve demfttir ki: 

- Bmfa olana. Rlngte tieni yu • 
varh)'&cak bu boksör daha anasından 
dofmamıttır. 

Kurnazca hareket etmek istiyor gt. 
bl durmasın. Onun yumruklarına 
sarsılmadan tahammUI edecek kadar 
mukavemette olduğum gibi, sol kro • 
şemln de kendisini pek arkadaşça ok. 
şayacafım hatırJatınm_ 

Daha fazla görUpıefe vakit kal -
mamış bu son sözü üzerine tren de 
hareket etmiştir. 

Fransada otomobil 
yarışlarında 

Alman mar:kalart büyük bir 
muvaffakıyet kazandı! 

Fransa otomobilcilik klübü ta-, 
rafından her sene olduğu gibi bu 
ıene dahi yapılan uluslararası oto· 
mobil yarııı büyük bir alaka ile 
takip edilmit ve Alman markala
rının kahir galibiyetiyle ıona er
mittir. 

Ne garip tesadüftür ki Fran· 
ıızların ıon derce ehemmiyet ver
dikleri ve her sene kendi toprak
larında tertip ettikleri bu yarıtlar
da F ranıızlar bu ıene dahi mevcu · 
diyet göıterememiıler ve düt\ik 
derece almıılardır. 

Mercedeı Benz otc~~ili ile 
birinciliii her ıene hemen hemen 
inhisarına almıı olan Alman Ka
rakiola kazanmıttır. Bu ıeneki ya
nıta da Alman Mercedes--Benz 
markası büyük bir muvaffakiyet 
elde etmittir. ikinciliği gene Mer 
cedes-Benz otomobili ile yarıta 
iıtirak ebnit olan Alman Brauc
hitach almııtır. 

Alman markalarından sonra 
ltalyan markaları nazarı dikkati 
celbetmiıtir. 

Y arıt 450 kilometre üzerine ter• 
tib edilmittir ki bu ıuretle müsa
bakarun yapıldığı piıti 36 defa 
devretmek lizımıeliyordu. 

Yirminci tura kadar Alma" 
Fagioli batta gidiyordu. Ve ıaatte 
vasati olarak 131 kilometreyi bu
luyordu. 

Bundan ıonra Karakiola bata 
geçmit ve müsabakanın sonuna 
kadar birinciliği elden bırakma
mııtır. 

Yarıt neticesi aıağıda bildiril
mektedir: 

Mesafe 450 kilometre üzerine; 
Birinci Karakiola: 3 ıaat 36 

dakika 3 saniye ~10 (vasati 125 
kilometre) otomobil Mercedea 
Benz 

ikinci Brauchitsck: 3 saat 38 
dakika 4 ıaniye S-1 O ( otomob;I 
Mercedeı - Benz) 

Üçüncü Zehender: 3 saat sı 
dakika 44 saniye otomobil (~a
serati) 

Dördüncü Faıioli: 3 saat 53 
dakika ıs saniye 



( 

ı 

l 
1 

( 

t 

J 

l 
J 
l 
J 

1 TEMMUZ - 1935 RA BER - 'Akşam PostllSY 
-=:?:llıo-

~: ~E.~~~~N-:~~ ·-=·o Vunanistanda·,==·~·1 
Dunyanın dort yanından 1 TAYYARE ve OTOMOBiLLE BiR GEZIJVTJ !! 

meraklı haberler 1 ....... No. 3 A&A ıır.mww==::=ı=:::=. Anlatan: Ahmed Ekrem ı:=ı:J 
Kahirede "Muhal:Jbuddin,, iıimli 

camiin kapılarının çalındıir ha -
her veriliyor. 

ıormalaızın 
getirmeyin! ona bir değişiklik Eski lranlılarla eski Yunanlılara 

Cami kaprlannın ne büyüklük • 
te olduğunu k~tirebilirsiniz ... 

• • • 
~::~: ::::::~~:ı~. Harp sahnesi olan qerlere kuşbakışı· 

Her birinin değeri 700 İngiliz ti • 
rası tutuyordu. 

Bu hırsrzlığm nud yapıldığını 

kimse anlıyamamıttır. Cami mi· 
lattan 900 yıl sonra yapılmııtı. 
Kapılar, kakmalı ve oymalı ve bir 
çe§it tarih kıymeti olan kapıydı. 

Bu haberi veren bir İngiliz ga
zetesi, diyor ki: "Kapılar çalın • 
mrştır. Ve çalmdrğı sırada gören
lerden bir kısmı, kapıların tami • 
re götürüldüğünü zannetmif ... ,, 

• • * 
Veni saç modası 

Londrada şimdi yeni bir kadın 
ıaçı modası çıktı. Kadınlarm sa -
çını kesip altın yapı§tırıyorlar .. 

Son zamanlarda çantaların, hat
ta berelerin üzerine takılan isim 
ha§ harflerini bilirsiniz.. Herkes 
kendi isminin baş harfini, hatta 
§apkasınm içine kadar madeni 
birer şekil halinde takıyor. 

Kadınların tepelerinden giyi • 
len ince bir saç ta gnyet ince bir 
ıaçta gayet ince bir gü· 
mü§ telle örüldükten ve o ka
dının isminin ha~ harfleri §ekline 
komılduktan sonra, altına yapış -
brdmaktadır. Resimde bir örne -
ği görülüyor. 

• • • 

nin Kroydon tayyare meydanına 
gelen bir tayyare içinde lbir kogu 
kutu, bir Afrika yabani kedisi ve 
bir çift maymun vardı. 

Fakat tayyare ile hayvan taıı • 
mak, daha ilk defa olnıu§ bir şey 
değildir. 

Bundan bir müddet evvel, İngi
liz nakliyat tayyareleri lngiltere -
ye Karşryakadan bir arslan ge • 
tirmişlerdi. Bunun için, hususi bir 
k:af es yapılmı§tı. 

Esasen lngiltere hayvanat bah
çesine gelen hayvanlardan bir kıs 
mı tayyare ile gelir .. 

Timsah ve bir çe>k sıcak mem • 
leket balrk1arı uzun seyahatlere 
dayanamadıklan için bunları tay -
yare ile getir~ek hepsinden uy -
gun oluyor. 

Bir defa Amsterdama bir at 
yarışı ıçın Pariste Lö Burjeden 
tayyare ile at gönderilmiştir. 

Eğer at tayyare ile gönderil • 
meseydi yarıta yetişemiyecek -
ti. 

• • • .. 
çinde havadis 
Çinin V uhu şehrinde kadınla • 

rın çorapsız gezmesi yasak oldu • 
ğunu yazıyorlar .. 

içinde balık ağlarının örüm
cek ağı gibi örülü ve kartıdan 

karııya yollarla kesilmit ıığ bir 
koy, §ehri adeta tecrid etmekte -

dir. Bundan yüz yıl önce müdafi· 
lerin, tehri asilere kartı müdafaa 
ettikleri müddetçe, neden açlık 

sıkıntısı çekmiş olduklarına in
san şaşıp kalıyor. 22 Nisan 1826 
gece yarısında ümitsiz ve tehlike
li bir huruç hareketi yapılırken 

ihtilalciler burasını berhava ede
rek hem Türk hem Rum herkesi 
öldürmüşlerdi. 

• • • 
Yunanistanın batıya bakan b\

ricik limanı Patrasa geçtik. Bu 
liman çok büyüyebilir. Burası 
Yunan kuru üzümlerinin ihraç is
kelesidir. Patras yalnız İyoniyen 
adalarının bağları için başlıca li
man olmakla kalmaz. Burası ayni 
zamanda Korent den Kiparissia' 

ya kadar uzanan Ahaia ve Elis 
dağlarının eteklerindeki verimli 
bağların merkezine de yakındır. 

Eskiden lzmir üzümünden 
sonra Korent üzümleri Amerikan 
piyasalarını ellerine geçirmişti. 

Buhrandan evveİki yıllarda ise, 
Avusturalya ve Kalifomiya mah
suUeri şiddetH rekabetler yapıyor
du. 

Munikya askeri limanı şimdi bir eğlence yeridir. Pirenin üç eski limanından 
biri olan burada §imdi yatlar ve kotra lar demirliyorlar. Şehirde ise Anadolu 

göçmenleri çok kalabalıktır. 

ıularla dolu .• Çakıllı genitlikleri 
eeçen demiryolu, dağlara tırmanı
yor. 
Dağlarm eteğindeki fena top -

raldardan geçip, verimli ovaya 
girmek ve liura.dan Korente uç· 
mak bir kaç dakika sürüyor.. Bir 

güzel &iWı ve zırhlara ıc:uı,.nmq 
askerleri, Ati:ka. kıyılarına dizil • 
mif, Akropolia -lranltlann edine 
geçmiıti. Vaziyet HeJlenler için 
hiç de iyi değildi. 

Ant:ika ne zaman 
para eder? 

Antika merakhlarmdan biri, bir 
akrabasının evine misafir gitmişti. 
Yemeğe otururlar. Evin kadını, 
getirdiği kaplar arasında, ancak 
bir antika meraklısının gozune 
çarpacak hususiyette , bir sahan 
getirdi. 

Bu ara, yüksek topuklu ayakka
bı giymeleri, tJrnaklarını cilala -
malan da memnumuf .. ,, 

Kolları kısa fistan giyenlete Yuna.nblar kuru üzümleri için cetvel tahtasının kenarı kadar 
çok geni~ ve çok cazip iliıılar düz olan sekiz kilometrelik Ko • 

Perilde.'in çağı ve bu çağın 
He1lenler ve bütün dünya için o • 
lan anlamı işte bu aavqa '""lı 

Antika meraklıar sordu: 
- Bunu nereden aldınız? 
Kadın: 

- Evlendiğimiz zaman biri he
.diye olarak vermişti. Fakat ren -
gini beğenmemiştik. Kalaylattık. 

Şimdi kullanıyoruz .. 
Antika meraklısı misafir, biraz 

sonra, ev sahiıbini bir kenara çe • 
kerek: 

- Bu sahan çok kıymetli bir 
§ey imiş, diye bir İ§arette bulun -
"du. 

- Şimdi değil mi? 
- Hayır ... Çünkü artık kalay -

latılmı§.. Kalaylatılmadan önce, 
belki 800 lira ederdi. Şimdi an • 
cak bir kaç lira ederse iyidir .. 

• • • 
antikaya nasıl 

bakmalıdır 

de kaşlarını çatanlar oluyor-
muş .... 

* • • 
armaniQinden 

:zenğin olan adam 
Çocukların çaldığı bir ağız ar -

moniği vard!r ki, bunun çalmasını 
becerebilenler pek sevinirler .. 

Fakat bu yüzden zengin olmak 
kimin hatırına gelir? 

Amerikada Larri Adler isminde 
bir delikanlı, bu yüzden yüzlerce 
dolar kazanıyor. 

Bu küçük ağız oyuncağile ve 
ustalıkla çaldığı parçalar için 
en çok parayı radyo sosyeteleri 
vermektedir. 

• • 
Bütün lngiltere hapishanele -

rindeki ağır suçlu kadın mahpus -
larm sayısı 60 dir. 

• • • 
Avrupanm bazı yerlerindeki 

spor hareketlerinden birisi de 
"S ·· d apan surme yarıfı,, ır. 

• • 
~- -~~~~~~~~~~-

. Bundan anlaşılıyor ki, antika • - ... 
denen şeylerin çoğunu, böyle eski 20 ılkteşrin 1935 pazar 
oldukları için beğenmeyip te ya .. .• l k . h 
tamir, yahut ta boyatmak veya gunu mem e etın er 
parlatmak suretile berbat eden tarafında genel nüfus 
bir çok kimseler vardır. ' sayımı yapılacaktır 

Bir kere birisine 150 senelik 
ve gayet dikkate değer bir 
cildi o'lan bir kitap satmıılardı. 

Adam dedi ki: 
- Çok güzel, faydalı kitap ... 

Fakat cild yeni ve elle tutulur gi
bi bir şey olsaydı bari. .. 

,Antika takdir edememek yü -
zünden, ne kadar değerli parça -
lar, eski bina pervazları, eski <lö -

l - Nüfus sayımına esas ol 

mak üzere belediyece bütün hi 
nalara numara konulmaktadır. 

2 - Numarasız binalarda o 

turanlar hüki'imete haber ver 
meğe mecburdurlar. Oturduğı 

bina m~ınarasız olduğu hald 
haber vermiyenlerle bu numa 
raları bozan ve silen ve kaldı 

Atinalı kızla Parnaslı çoban Delil 
de fistanla dolaşmaktadırlar 

yapmaktadır. Bu ilanlardan oku-
yun~a insanın ağzı sulanıyor, iş· 

tabı kabarıyor.. Eski atletlerin 
antrenman yaptıkları günlerde 
pehriz sofraları üzümle örtülü o -

lurdu. Üzümün ihtiva ettiği şeker 
ve demir atlete yarı§t kazandır -
mağa yardım ederdi, yahut kay -
bedenlere de erkekçe k;ybettirir -
di. 

Deniz u~ğımız (tayyaremiz) 
Peloponnesüs'ün kıyısını takib e • 
diyor; karşımızda Korent körfezi; 
1900 metre yükselen tepeleriyle 
göklere kafa tutan Helnos ve Kil
lcne dağları sağımızç;la .. Dağların 
verimli sahil ovasiyle kavu§tuğu 

yerde suların aşındırmı§ olduğu 
bayırımsı çıplak tümsekler var . 

Yüksek çayırlıklar, yer yer çat-
şemeler harap edilmiştir .. ranlar için para cezası vardır. lak ve çentik balçık bayırlar 

Bundan da a1macak hisse §U -
'dur: 

Elinize eski bir şey geçtiği va· i 
kit, eski ıeylerden anlıyan birine J 

Btqvekaiet ve verimli ova hep ırmak yatak • 
l statistik Umum Müdürlüğü lariyle kesiktir; bu yataklar bazı 

-•••••••••••ıl yerlerde kupkuru, bazı yerlerde de 
1 müthiş gürültülerle akıp giden 

rent kanalının üstünden ancak 
bir iki soluk alacak kadar bir za • 
manda gec_;tik. 

İstanbul ile Brendizi arasında 
işleyen en hızlı gemiler buradan 
geçmek suretiyle Pelope~r.esuıu 
çevreleyen dalgalı d~nizlerden 

kurtulmaktadırlar. Ege denizin • 
den Jyo.;.iycn denizine kadar hiç 
şosesi olmıyan ülkenin hizmetleri· 
ni temin edeu Hellen vapurculuğu 
da bu kanalı kullanmakta ve böy • 
lece Pire :ıe Patras arasındaki yo
lu 240 kilometre kadar kısaltmak
tadır ki aksi takdirde yol üç mis -
li daha uzundur. 

Eğer Aktiyumla Lep&nto ha • 
rıkulide savaılara sahne olmu1 • 
larsa, Safo.mis için ne diyeceğiz .. 
Iran ordularının önünde, eski 
Hellenler Atinadan bu küçük a • 
daya göç etmitlerdi. Serhas'ın 

Diyonisus tiyatrosunun on beş kişilik 
oturacak yerlerinden en seçme kanape 
Bu kanape Diyonisus Eleutherıuı baş 
rahibine mahsustu. Bu tiyatroda A
şilin ilk diyaloğu söylendiğindcnbcri 
ilk diyaloğu söylendiğinden biri 

kanapeye pek az bozulmuştur. 

bulunuyordu. Temistoklea gemi .. 
!erini dar bOğaza öyle yerleıtirdi 

ki kendi adamları için sonuna 

Sokakboyacıları her ::erde vardır. 
Şu gördüğünüz yaşlı adamın kos· 
tümü Arnavut giyim k-u§amı değil 

mi? Yunanlılar bunun kendileri ter 
rafından icat olunduğunu söylüyor
lar. Bu elbiseleri fimdi ancak dağlı
larla cümhurbaşkanlığı muhafızları 
f giyiyorlar 

kadar dövütmekten ba§ka yapa • 
cak bir it kalmamıştı ve İran ge-

mileri için manevra yapacak yer 
yoktu. 

llk önce lran filosu tiddetli 
saldırııa mukavemet etti. Fak.at 
çok geçmeden kalabalık olmala • 

rı kendilerini harabiye doğru ;ıf. 
rükledi.. Daracık geçitte bütün 
güçlerini bıllanamadılar ve kar • 
makan,rk, biribirlerine girdiler •• 
Prinç burunlu lran gemileri biri • , 

birini mahmuzladı ve biribirleri ; 
nin küreklerini parçaladılar .. Yu· 
nanlılar kazanınca Atina büyüdü. 

(Devamı var) 
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hendeğine indirdi. Ve orada 
neticeyi bekledi. 

Fakat meçhul atlı bu hareketi 
Hareket saati saray halkının anlamıt olmalı ki Ragaatan bot 

hareket zamanına göre he.saplan yere uzun müddet beklediği hal • 

ğrmrz zaman nazarı dilc:kati cel -
betmemek için bundan batka bir 
çare yoktur. 

dı. de kimse geçmedi. 
lapada Kapya da beraber bu -

lunacaktı. 

Prenses Beatris Pariate kala -
r!'-k f(>valyenin Kanet ıokağınde 
kiralamıf olduğu konakta otura -
caktı. 

Konağın taraasutta bulundu · 
tulmaıma artık bir ıebp kalma -
mıfh. 

Beatris orada uşakları ve ka -
dın hizmetçileri ile birlikte kala
bilirdi. 

Bütün bu itler derhal bitirile . 
re1t Ragastan, Manfred Tribule 
ve lapada Kapya ıaat üçte yani 
kralın gidişinden bir saat kadar 
ıonra hareket ettiler. 

Dört atlı Pariıten çıkarak Me
lün yolunu tuttular. 

Saat beıe doğru, güne§ ufka 
yaklaıtığı sırada, önde tıns giden 
Manfred ilerisinde ıaray halkı . 
nın aracı muhafızlarmı gördü. 

O andan itibaren bu açıklığı 
bozmayarak gittiler. 

Şövalye ara ııra arkasını dö -
nüp baktığı zaman yolda ıüratle 
ilerliyen bir atlı görür gibi olu • 
yor da. 

- Sakm bizi gözetlemesinler ! 
Diye düfiindü. 

Derhal durarak atını yolun 

Biraz canı 11kılmış gibi oldu • 
ğu halde dört nal ile ilerliyerek 
arkadaılarma yetiıti. 

Fakat o anda arkasına bakın • 
ca ayni atlının daima kendilerini 
takip ettiğini gördü. 

- Hele bakalım, ne olacak? 
Diye düıündü. 

Saat altıda, Pariıle F ontenblö 
arasında yarı yol olan Liyösen'e 
varıldı. 

Saray halkı geceyi burada 
geçireceğinden konakçılar önden 
giderek bu kalabalık halka 
yer ayırmışlardı. Fakat bir çok 
kibar kadınlar bir köylii kadının 
yatağında yatacakları için şika • 
yet etmi§lerdi. 

Ragastanla arkada§ları civar • 
daki bir çiftçiye iki Ekü vererek 
kendilerine anbarda yatacak bir 
yer temin ettiler. 

Erteıi sabah erkenden gene 
yola çıkıldı. 

Bizim dört arkada§ gene bir 
gün evvelki gibi alayı geriden 
takip ettiler. 

Ormana vardıklarını göıteren 

ilk ağaçların arasına girildiği ıı • 
rada Ragaıtan bin adım kadar 
geride aıni atlıyı gördü. 

• 

SERSERiLER YATA<h 

Arkadqlarma: 
- Bizi takip eden adama dik

kat ettiniz mi- diye ıordu. 

Manfredle Tribule geriye döne· 
nerek bu atlıyı gördüler. 

Tribule: 
- Bir casus olsa gerek! dedi. 

Manfred: 
- Hücum edeceğim, dedi. 
Ragastan: 
- Hayır, yolunuza devam e • 

diniz. Onun kim olduğunu ben 
öğreneceğim, dedi. 

lapada Kapya sordu: 
- Monsenyör, sizinle beraber 

kalmaklığım lazım mı? 
- Lüzumu yok. Bu adam yal

nızdır. 

Manfred, lapada Kapya ve Tri
bule yollarına devam ettiler. Ra
gastansa ormana saparak aık bir 
yere girip saklandı. 

Bu ıef er muvaffak olmU§tu. 
On dakika sonra kuvvetli bir ata 
binen, siyah ve geni~ bir mantoya. 
bürünen meçhul §&ham geçtiğini 

gördü. 
Ragastan onun ilerilemeaini 

bekledi. 

O vakit saklandığı yerden ayrı
larak bir iki saniye sonra ona ye
tiıti. 

Yan yana gelince nezaketlP. 
ıelam vererek: 

- Şüphesiz Möıyö de birinci
ci Franıuvanın maiyetine iltihak 
edecek değil mi? diye sordu. 

Meçhul ıahra Şövalyeyi ba§tan 
qağıya kadar ~üzerek: 

- Ya ,iz Möayö da Ra.gutan? ce 
vabını verdi. 

Raga'ltan titredi. Kqlannı çat • 
tı. 

Fakat bu anda süvari gözlerine 
kadar inen fapkumı çıkardı ve 

1 mantosunun yakasını indirdi. 
Ragutan onun bir kadm oldu

ğunu hayretle gördü. 
Bu kadın, kendisini Sen Denia 

sokağına götüren Tüviyleri meyda 
nındaki evin eırarengiz ıahibi 
Madlen F errondu. 

Şövalye onu tanıyınca: 
- Siz misiniz Madam? diye 

haykırdı. 

Genç kadm Ragastanı müteessir 
eden ıahte bir nete ile: 

- Benim ... F ontenblöye gidiyo
rum .. Siz nereye? 

- Ben de oraya gidiyorum. Fa
kat gitmekliğime mühim bir ıebep 
var. 

- Şövalye, ben de herhalde o
raya gezinti için gitmiyorum. 

Biraz ıükut oldu. Sonra Madlen 
sesinde Şövalyeyi hayrette hıra -
kan tuhaf bir ahenk olduğu halde 
devam etti: 

- Fakat talilerimizin biribirine 
bağlı bulunduğuna hayret etmiyor 
musunuz .. İ§te üç keredir ki bi • 
ribirimize rastladık. 
Doğru madam. llk iki tesadüf 

benim için pek faydalı oldu. 
- Size yardım etmit olduğum. 

dan dolayı dütünemiyeceğiniz de • 
recede mes'udum. Aklıma gelimş
ken sorayım .. Sen Denia sokağın · 
daki evde rahat ettiniz mi? 



Dün KadıkaJiinün altmda tam 
bir aaat dol.tbm •• Yudıklanmm 
mual veya rüya oldujunu zan • 
netmeyiniz, t•rne•iyle hakikati 
söylüyorum •• 

Vapurda 
Yeraltı mlltehauııı methur 

Metzlerle birlikte Kacbkayüne 
riderken konutuyoruz: 

- Hiç hayatmı•da kuyuya in • 
diniz mi?. 

- Hayır! .. 
- inmekten çekinir miainb ? . 

- Hiç tecriibe etmedim.. Fa· 
Irat ku111 inilebilir bir kuyu ise her 
halde inerim. Sisin kuyulu-la ara· 
iliz nuılclır?. 

- O! bw balnnaymuı .. Ben 
lnerdh-enden iner ve çıkar ıibi 
kuJalara iner, çıkarım.. Rutıel • 
dilim her r-altı tilaelinde haYa 
bitene kaclu Jilriirüm .. 

- Tünellere yalnız mı rirer • 
•.• ? IQia • 

- ilk defalar yalnız rirmem. 
Bir kapefim vardır. Onunla gire
rba. 

-Xapftmi?. 
- E•et 1 Halia poliı kapeti ••• 

- Buan da ba pbi tünellenle 
müteharrik tatlar Tardır. Farkına 
n.rmaclan bunların 61tüne butmız 
mı, abür cliiay&JI boyladıjmuı 
sUDclür.. ÇünkG bu tatlar birer 
manİYel& ile u.t tarafa merbut • 
tur. T .. m iiltüne buddıiı za · 
man tuJik bu maniYell ile yuka· 
nya intikal eder. Bunun netice · 
ıincle üatüniin tatlar, topraklaı 
11flbr •. Bu tekilde bir bıç aniye 
de sizli yol ıizin için mükemmel 
bir mezar olur •• 

Böyle diri diri muara ıirmelc 
biç de botuma ritmemifti. 

- Bqka tehlikeler yok ya?. 
diye sordum. 

- Hayır! dedi.. Yalnız bazı 
kereler takib edenleri yamltmak 
için yol aiJzlan y99mıılar, .,.. bir 
takım yalancı yollar llÇllllflar • 
clır. Maeli yol ıiderken birdenbi· 
re üç dart kola ayrılıyor. Bunla ... 
dan yalnız biri hakiki, dijerleri 
sahte olclalundan takip edenler 
yollardan birini seçmek mecbu • 
riyetinde bbrlar. Eier yalancı 
yolu takip ederlene ya birdenbire 
bir dUY&rla brfdatırlar, ya uzak 
bir yuden dqanya çıkarlar, ya • 
but da daaer dolqır ıeae çıktık· 
lan,.. plirl•. ~ mektepte okumuf .. 

otosraflı ~etnameai bile 
var.. Bu emada Kadık8yGııe n.rdık. 

- A.a.ıılan luJmetli bir ki • Ve doiruca Moda istikametinde 
P8lf:t ; -.ııcr. -.~ . 
-~ ~At•--· htr'ı .... a: 

~..,..,,lem 22 lira para dm•aL. Metseı. sahilin denbe 

~~- ne kadar ola bMan ,uk..k bir yerini 1.Werdi . 
nntt. ..... MllM oldukla· Kayalarm iilt tarafında bir ,. • 
laat 7-ia ~ -.:ıaiunu, J&• nm kemer ıirünüyordu. 
• 1n.,......._ olmadıfl • - itte buruı, dedi,henüz açıl • 
ct..ı.. "• enet hiue. cima ~......._ lair a • mamıı bir yeraltı yoludur. Aizı 
teYI• kartı...... Ba1le bir belli olmum diye tat ve toprakla 
ıeri danerim.. -•an hemen kapanmlflır. Fakat yainıurlar, 

toprak aıt:ında " denis yavq 1av&t buralarını 
tehllk•l•r &flDcbrclıtmdan tilaelin aizı mey· 

Metzelerle birlikte laaJalaı.a claaa çılanlfbr. Mul•ef burumı 
lnecelim Ye tünellerde ~ • teaaıaı.,.. .. içeri rirmeie fır1&t ....... ~- ~-lbn için beni ıiddetle allbdar • .1U111 •• ....-nnıma ıöre bu yol 
cliJorclu. Sordum: Zataa.or .ı..uea 1ere çıkacaktır •. 

-Toprak altında baTUızlıktan •lrdlOlmlz ilk 
"'--'-~ tehJikel t:Qneı _,..daha ne ıibi • er ftl'? il...._.. cleTam ettik. Yolun 

- Daner kıpeklara, ve tuzak • ~ lıarafı Wr clanrdı •• Deniz Jir-
lara dilplek tehlik•L0 mı metre ...... &f&lıda kalıyor • • • , • • • • , 

-Bunlar nud 19ylerdri?. clu.. Yol tam l&hlli bll'&lcıp da • Y arm Modada bir kuyunun için· 
- EekWen bu yeraltı yollarım riye lavnlacatı aman clurd: de yaptıtnnız meraklı ve latif bir 

,._)ar haradan kaçarken bir Sat tarafta clwarın lbUr J&mnd.. seyahati anlatacağım. 
taba t.ydatlar, daha dofru bir çarclU. ıil»i l»lr teJ Yardı •• Atalı~ SERTOGLU 
tabirle diifmanlar tarafmdan kova da dmı• kenarmda çoculd d ----:-::---~-----
lanabileceldmni diitüamütler ye ni:1 ban1oeu J8Pıyorlardı. ar e. Oalb aranıyor 
L.._ teclb" 1 aJm la B M 1 Galata Mahmudiye caddesin 
"'illa aare il'. lf r. u • ebe er hem .. JOlua ··--da-
leAirleria birincili müteharrik ::: pannaklıfl .:::_ ... 11.bı" de Yaprak çılnnaz aokaimda 5 
ı_ ı_ d -.-.• ----11 hanede oturmakta iken 
_,..ıu ır. •atladı. Ve çardalm direk· DUJ11Uaa 

Yer altında Jiiribfren bu mite· Jetinden tutunarak atalIJa b•d altı a1clanberi ka:ybolan oilum 
baniıc kapaklara budına kapak • Ben de kencliıiai takip ettim. E.~i HICI HiileJİD oflu Hacı Y atarı a
lar hemen dlailTerir. Gaz ,_.up olan çarciallD H.tıtma •e •·ıldı. nyorum, valideai de ölmüttür. Ha-

- yat, meaaatından haberdar olan· 
açmc;ıya kadar kendinisi bet, on, lan direkleri çüriik •• . 1&11-ı • lann inaaniyet namına adruime 
on bet kulaç derinlikte bir kuyu • ,orclu. bildirmelerini rica ederim. 
da balummas. Her an bunlardan birinin '--ı. aın Goltıta Malamıuliye caJtlni 

Artık y1p1alarm imafma ılre, muı, ••benim &f&lıya tq menli • y qrolı ~ aolrd s numoratlo 
laı,w dlMn•e ya ,danlı, ker • .,...Jen dilfmem ihtimali -....J1 ••• •-ı- •..-u petl.ri Hat:1 Hüeyin. 
.__eJeJi au, yahut ela ıim bıçak. Neyae lr.uuıa bellaız ,..... ftr-
lar ftrdır. BaraJ& dütenia l&I dık bir ta.lam tat merdiftlllerden MUHASiP ARANIYOR 
olaralr bıtulmaama imakln yok· iacllk. Yerler J91il ve etraf aiaçbk. Kunetli muhuebeai olan ta· 
tur. tı .• DuTaı- ~eriye dotnı ıörebil • nıDl!IHf müetae1elerde çalıtmıt 
Sntımm hfifçe üıperd~ini hiı • diline uaaan bir tünel ve tibaelin tec:rilbeli bir muhuip aranıyor. 

lettlm. Metni• bGJiik l»ir toiuk alt tar•fmcla da bu ıibi akan bir Talip olanlar ve kefalet verebi· 
lraalılık •• llDJdi ile deftlll edi- ı • .arc:IL. !enler Balatta Süreyya pqa fab· 
1ordu: Tünel mütehuıı11 anlattı: rikuına müracaat etsinler. 

"Türkiye Reiıi Cumur Batkanı • 
nın bu sözleri bizde memnuniyet 
uyandırmııtır. Çünkü bu tözler ül· 
kenin en canlı uıilannı (men• 
faatlarmı) müdafaa etmek için ar 
ııuluaal ytineylerde (cephelerde) 
güttüiü tezlerin bunıunen haklı 
oldujunu ,&tennektedir.,, 

Akaq işletmesi ltlü
diJ1ilJllJntlen: 

Adalar • Anadolu • Yalova hat
tı yu tarifeıi (3- 7-935) Çar
f&IDba ıününden itibaren tatbik 
olunacaktır. Cep tarifeleri ıite • 
lerde satılmaktadır. 

Lise ve orta okullar ikmal ta· 
le beterine: 

HUSUSi RlY AZIYE 
DERSLERi 

Oniveniteli Riyaziyeci bir talebe 
veriyor 

Fatih: Zeyrek caddesi No. 6 _ 1 

Hazımsızlıktan 
ş i kay et ediyorsa n u; 
Yediğiniz yemekten 
zevk alamayorsanll; 

hcnı en 

SU DOL 
alınız. 

Mide ağrıları 
ekşilik ve 

yannıaları. 

i-.·ın ycgöne n .. ~~:ıır. 
Eczarıclerde 50 kuruş. 

K ullanıım;:ısı kutudJki kağıdd~ 
y<ızılıdır. 

Beıilıtat birinci IUlla lauleuk 
maJJıemaintlen: 

Müddei Otküdarda Tunua Ba
tında Ethem Batı aokafında 25 
numaralı hanede oturan Ahmet 
tarafmdan müdcleialeybler Fat 
ma, ve Rahime, Saliha ve lbrahim 
ve müteyeffiye Afife Yereaeai Tah
ıin ve Saniye ve Melek ve F abna 
ve Hayriye aleyhlerine ikame et
mit olduiu Betiktatta odun iıke
leainde Hayri Bey dimekle ma· 
ruf çeıme ıokağında 10 numaralı 
hanenin tuJUUnun izalesini talep 
ve dava etmekle mumaileyhima
dan Afife vereaeıi Saniye ve Me· 
lek ve Fatına ve Hayriyenin halen 
ikamelıihları meçhul bulunmaıı 
hasebiyle ilanen tebligat yapıldığı 
halde mahkemeye gelmediklerin
den bu kerre mahallinde ketif ya
pddıimdad ve müıahede kabili 
taluim olmadığından bahiıle mu· 
amelei ııyap kararının ilanen teb
lifine karar verilmit ve mahkeme-

ıinde 19 - 7 - 935 tarihine mij· 
aadff cuma tünü"" saat 10 a taliki· 
ne lıanr Yerilmit olduiu•dan yev
mi Ye vakti mezkUrda mahkeme-
1• ıelmiyecek veya muıattak bir 
vekil röndermiyecek olursanız 
mahkemeye ııyaben devam olu. 
narak karar verileceiine tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (145) 

BORSA 
t-lıZ11annda yaldız şırcn 'llınlaı ü1.c

rinde 1 7.9~5 de- n uamele r.örcnler 
dir. I Ra ı amlır kapanış liaılıanm ıtösterir 

ftukut (Sallf) 
• Loadra f>ıO. • • Vly•DI 11. •o 
• l'\nyor• ııs. - • Mı.Jrtı '6 _ 
• Parlı 168. :o * Ber11n 42. • • 
• Mlltıo 504, - • Var~on ~ 

B 
~~ 

• rllbı il, - • Bndıpeştr t 4, -
• Atına ?4. - • BUtreş 16, -
• Cenenf 1118 •• • Betırıı ~5, _ 
• Sof11 t4 llO • Yolohamı 3~ _ 
• Amstırdııı U, - • Altın 941. _ 
• Praa ıoo. - • M eddlye 59. _ 
• ~rot:lın'111 :11. • • • R•nknor 930 _ 

Çelller (kap. ••· 
• Loadra 610 - • Sıothlm 
• llieYyort 0.7992!1 • \'lyana 
.,. Pa lı ıt.cı3 • Mıdrlı 
• Mlllao 9.6*1" • Rrrllq 
• P.rDlıse 4.7170 • \'ar,o•ı 
• Atla• f3 47ıs • Ba:!ıpeştr 
• rrnrvrı '1.4.l~ • l'liku' 
• SofJı 63,775 • 11rtııraı 
• Amstrrdını l. iNI~~ • Vnkohamı 
• Prı , 1 8,007~ • Moskova 

ESHAM 

18) 
3 lıtllO 

4,'ıf'/69 

S,80°' 
l,97:'l6 
4rn:-=-
4,48 -
77.~ı ; 

. 4!15-
'l.7•35 
109ı! -

• 11 Ranta ' 9.5•) 1 ram vay Hl.-
Anadolu ~:ı. 1:ı • ~ tmento u ıo. ıo 
Relı 7 6•l ('a1oa Del -,-
Slr. Hıyrtn 15. - •arlı neı 

Merkez Raııtası 511. Balya 
U. SIJOn' - ,00 ~arlı m. ecu 
ıtomontı ıı.40 1 elefon 

-.--. -.·-
-.----:-----..... -------------: ı•Ukrazlar tahvlll• 

• l 933Tilrk l!or. • 8.1 ~ f.lettrtk 
il !6 oı framHY 

• • ITI ?6 07 Rıhtım 

lıtttrbıDahtn ı 94,SO • Aıaclol•, 

l
r.trıaat lıtllıraı 98.- • Anadolu ıı 

ıotıı A M ıo. Aıa•o1a 111 
Sıvaı-Erzanıa 95··· Mll11tesıt1 t\ 

- .-
Sl.70 
17 00 

443~ 

44,!i5 

51.SO 
n."04 



Çingeneler 
arasında 

Yakında gazetemizde 
okuyacaksınız 

Metris Çiftliği Topçu Atış Okulunda ders 
yıll sonu münasebetile tatbikat ve ma
nevralar yapılmıştır. Resmimiz keşif tay
yarelerinin de iştirak ettiği bu manevra-

lardan bir safhayı gösteriyor 

,._..,.. 
1 l 

• , . 

Dün "Deniz Bayramı,, münaıe· 

betiyle Ortaköy önlerinde yapılan 

deniz yan§larmda Atatürk de bu • 
lundu ve bir kotradan yarışları 

takib etti. Bu sayıf adaki resimler 

yarışlara, ve geceki fener alayına 

dairdir. 

Atatürk 

Çingenelet9 

arasında 
Sizi heyecandan 

heyecana 
silrilkliyecektlr 

qarışlarda 

~ . . -
-··-- ---: - -- -------- - -


