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Uluslar kurumunda Oye olnıadığı için 

Japonya, Habeşlere istedik
ıeri kadar silah verecek ... 
Mançester Gardiyana· inanmak ıazımgellrse : 

Habeş işleri üzerine 
leuyük önder Atatürk 

denize girdi 

.Italyanla~ ~rasında Faşist 
: · düş_maQlığı ilerlemiş 

rın·g-iiie·reye-·-· 
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haber 
verilmeden 

Fransa ne lt:aıva 
Habeşistan 
etrafında bir ı 

askerlik i 
anlaşması ! 
yapıyormuş i 

Londra, 5 (A.A.) - "Deyli 
Telgraf,, ın diplomatik muhabiri 
yazıyor: 

Deyli Herald gazetesi, Habeş meselesi karşmnda Uluslar Kuru- "Kanunuevvel tarihli Fransız -
mmıa girmit devletleri vazifelerini yapmağa dnvet ediyor. (Sulh Af- İtalyan anla!masma ilitik bir pro
rikada bozulursa, Avrupada da bozulur) diyor. Resmimiz, bugünler- tokol Fransanm 9imendiferden 
de itibar ve kuvveti mevzuu baso lan Uluslar Kunımunun bir toplan- baıka Habe!tiıtanda hiçbir men -

Floryada 
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Olur cehalet değil... Bir Bulgar 
Köfteci den de · Til::::;:y:::ıı 

Dün gece matbaamıza isminin 

D
. kt k ? Raço Donef olduğunu söyleyen O Or P_I ar mı ya bir Bulgar gelerek aynen §U ıözle-y • ri aöylemit ve bunların gazetemiz • 

de neıredilmesini · istemiştir: 
Uydurma tUi~lar yiizttnden bir adam Uldtt -Ben Bulgarım. San'atim bo. 

(Yazısı 3 ncü sayfada) yacılıktır. On bir ıenedenberi 

Bu ~ronn rn ı ın en ... 
Türkiyede çalı§ıyorum .. Bu müd • 
det zarfında hiç bir Türkten zer • 
re kadar bir hakaret ve fena mu • 
amele görmedim.. Bilakis hepsi Amerikadan 

Avrupaya 
, bana çok nazile ve insanca dav • 

randılar. 

Beş yıldır g6rttlmemfş 

Bir seyyah akını 
Nevyork, 5 - Büyük seyyah 

kafileleri A vrupaya doğru yola 
çıkmıtbr· Bu hafta içinde 12 tran
ıatlantikle 11 bin Amerikalı Av
rupaya seyahate çıkınıqır. Buka
dar çok miktarda seyyah giditi 
bet yıldanberi ilk defa vaki ol
maktadır. 

Bugüiı gazetenizde bir ya~ı o -
kudum· .. Bulgaristana giden bir 
Bulgar orada Türkiyede yap.yan 
Bulgarların sıkıntı çektiklerini, 
Türklerin kendilerine eziyet etti • 
ğini söylemi§ .. Bu çok namussuz· 
ça bir yalandır. Benim için söyle
di diye yazın: Bu adam yalancı· 
dır! 

Bir insan ki fenadır.. Hem 
Türkiyede, hem Bulgaristanda, 
hem de dünyanın her tarafında 
dayak yer ... 

Biz Raço Donefin sözlerini çok 
makul ve mantun bulduk.. Arzu
sunu yerine getirmek, ve bu yazı
ları neşreden Bulgar gazetelerine 
bir cvab c;lmak üzere arnen neşre
diyoruz. 

......................................................... 
~ Türkiyede 

depremler 
Zil~, 4 (A.A.) - Bugün saa 

11 de şehrimizde bir saniye 
süren şiddetli bir yer depremi 
olmuştur. Zarar yoktur. 

• Amaıye., 4 (A.A.) - Bugür. 
i saat 11 i 10 geçe şiddetli bir 
i yer depremi o1du. Zarar yok-

1
• ıur. 

• • • 
Kandilli rasathanesi bu dep -

remin §e,hrimizde pek hafif du -
yulduğunu bildirmektedir. Ra -
sathaneye "göre deprem pek 
kuvvetli ve mühim değildir. 

S Merkezinin de Zile civarı olma· 
~ ıı muhtemeldir. ........................... __._.__.. ................. 
Eski başvekil 

Rauf 

Bay Rauf'un eski resimlerinden biri 

Eski başvekil ve Hamidiye smrarf· 
si olarak tanman, uzun zamandan 
beri, Türkiye dışında bulunan Bay 
Rauf, bugün Mısrrdan lstanbula gc· 
lecektir. 

Bindiği vapur, dün lzmircıen geç· 
miş, hemşireleri karaya çıkmış, Bay 
Rauf, güvertede kalmış, Izmiri sey· 
retmiştir. 

Hemşireleri kendisinin son zaman
larda ancak felsefeyle uğraştığı ve 
annesi öldüğü için çok müteessir bu· 

. lunduğunu söylemişlerdir. 

lc;Jerinden biri, An.karada bulunan 
zevciyle telefonda konuşmuştur. 

Bay Rauf, uzun sene mem!ekct 
hasreti çekmişti. Hemşirelerinin söy
lediğine nazaran artık daimi olarak 
Türkiyede oturacaktır. 

Pazar günü gezenlerden 
t~yyare • • 

ıanesı 
ahnması doğru görülmiyor 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 



2 HABER - Akşam Postası 

Italyada Faşist rHabSb-ur~iiUia·;:··ı Çindeki isyanı 
düşmanlığı ilerlemiş 1 Viy:?!ı~~~~:,:a. hJ J ~ ponlar çıkarmış 

İngilizce "Mançester Gardiyan,, etmek herhalde daha az mucibi tah· kındaki 1919 tarihli kanun bugün Asiler arasında Japonların da 
gazetesinde okunduğuna ~öre, ltal- tie bir hareket değildir. Zayıf ve kuv· mevkii meriyetten kaldırılmıştır. k 

1 
b • b İ d • 

)an gazetelerinin yazdığıma aksine vetU için ayrı ayn siyaset mi olur? Eıki hanedan azasının memlekete ya a anmaSJ UnU 15 a e JyOr 
olarak, Italyada Habeşistana karşı ltalya askerlerini asri silAhlarla 
mevcut hareketin aleyhtarları da var· techiz etmek için gece gündüz durma- dönüp dönmiyecekleri daha belli Yeni den çıkmıt olan Çinli is- detle cezalan<lırılmalarmı istemek 
dır ... Bu harekete karşı şevk, ancak dan çalışan büyük bir endUstri mem- değildir. Yalmz Prens Otto ile es- yanını gene Çin kuvvetlerinin bas- tedirler. 
Faşist Milislerinin daha genç bası leketidir. Halbuki biz başka hiç bir ki İmparatoriçe Zitanın yakında tırması ve bu münasebetle yapı- Japonlar ''meseleyi tetkik ede-
arasında görülmektedir. kaynağa malik olmıyan çiftçi bir mil· Belçikadan ayrılacakları haber a· lan tevkifat arasında çok dikkate ceklerini,, söylemiılerdir. 

ltalyada son zamanlarda bazı tev· letiz. Binaenaleyh askerlerimizin yal- hnmıttır. değer bir hadise olmuf, yakalanan Ele geçmeleri esnaıında, bu 
kifler de yapılmıştır. Tevkifa& belli nrz mızraklarla muharebeye girmesi ç· r 'I d J 1 d J 1 · k başlı bir sınıfa karşı değildir. Orta Brüksel, 4 - Royter ajansının ın ı ası er arasın a apon ar a apon ar, ısyanın mer ezi olan 

mecburiyetine mani olmak için ecne- b d' d b l Ar k "'t r Fengtdi'den bir Çinli a·ı· grupuyla 
tabaka, ve çalışan tabakadan adam- bi memleketlerden top ve tüfek mü- ir aylarına ıyev e u unan - çı mı'S' 1 • .. 

lar yakalanmıştır. Muhrrirler ve ho· bayaa etmek ıztıranndayız. • tidük Otto, Habsburg hanedanı - Bet Japon yakalanmııtır. Bun- beraber kaçmaktalardı. 
alarla birlikte işçiler de yakalanmış lngllizler doğru hareketi severler, nın yeniden Avusturya tahtına ge- lar Pekinin 20 mil cenubu ,arki- Diğer taraftan Pekini bombar-
ve 1taJyada Komünist ve Sosyalistler- İtalya ile ihtilafımız başhyaJıdan be· tirilmesi için görütüler yapılmak- sinde ele geçmİftir. dıman eden ve asilerin elinde bu-
den ne kalmışsa ele geçirilmiştir. ri Habeşıs· tanın milletler cemiyeti •- ld w k b l tm• k 1 ·· hh · • · · d ı:ı. ta o ugunu a u e tf anca R · b.ld' d unan muce ez trenın ırerısın e Rejime karqı küçük bir dü~man- .. .. ' • oyter aıanıının ı ır iğine :ır 

,.. ,.. ıası sıfatiyle vazifelerinden hangisi- b t n f kal .. r ta afından tamamı rıkan Japon •1°la""hları da ç· l'l lık izi, en şiddetli cezat tedbirlerle u u ır ... r - göre, bunhır Tug•ov'a getirilmiı- :ır D ın 1 e-
ni yapmadığını arıkça söylemefe on· l ı d k A ~ • ·h • · ku l ktad karşılanmaktadır. Hattl knçUk bı"r tl· )' e onay anma ı ça vusturyaya rın zı nını ıca ama ır. • 

u Jarı davet ederim. tir. Oradan Japon jandarmala-
gisizlik (alakasızlık) bile tehlikelidir. dönmiyeceğini ilave eylemiıtir. Bütün bunlar, Çindeki iıyanm 

.Müstakbel harbi kendimiz davet rına terfik edilerek Pekine gönde-
In.~liz gazetesi yazıyor ki: ''Bu- etmiş değiliz. Medent milletler harbl Londra, 4-M. Titülesko küçük rilmi§tİr. Japonlar tarafından çıkarıldığı 

nunla beraber ltalyada bugünlerde menetmek iktidarında değillerse hiç anlaşmanın Habsburgların Avus- fikrini Çinlilerde kuvvetlendir • 
herkes şikayet ediyor . ..,, olmazsa kendimizi müdafaa ha.kkmu· turyaya dönmesine tiddetle muha- Çin salahiyet makamları, bu mektedir. Onlara göre, Japonlar, 

Ayni gazetenin haber verdiğine gö· zt inklr etmesinler. lefet edeceğini açıkça bildirmit • Japonların Japon sefaretine tesli- Çinde karıtıkhk vardır, diye da. 
re, hapis ve yirmi seneye kadar varan 1 I · · ı l d A ak •d h ·ı 1 k • kt d. 1 sürgünlükler seyrek değildir. Geçen _,a~on a!9 Ha beşle- tır. mıne razr o muş ar ır. ne , fi • a ı er eme ısteme e ır er. 
Eylül ayındaki genel (umumi) afdan re ıstedıklerl kadar Paris, 4 - Habsburg haneda
beri usnomal hakyerinin <fevkal!de· SllAh satacaklar nının- yeniden Avusturyaya dön -
mahkemenin) verditi mahktlmlyetle· Bertin, 5 ( Telsizle ) - Alınan med-ihtimaHnden bahseden Fran-
riu sayısı 358 zi bulmu~tur. Cem'an son haberlere göre, Avrupa sız gazeteleri Avuıturyanın bu 
1,218 sene hapis cezası verilmiştir. devJetlerinin kendisine sUAh ıııatmıı.k kadar ileri gitmiyeceğini umduk _ 
Mayıs 31 de Piedmont'da.ki Faşist a· istememeleri iizerine Habeıı Kralı Ja· 

~ larını, aksi takdirde arııuluaal ai • 1eyhtar1an cem'an elli bir sene hapis ponyaya müracaat etmfotir. Uluslar 
hk A • t' · 1 dir yasal durumun tehlikeye dütece -mn umıye ı yemış er .. Kurumuna Uye olmıyan Japonyanın 

l\lançester Gardiyan gazetesi ver- Habeşistana istediği kadar silih ver· ğini yazmaktadırlar• 
Öiği havadisi şöyle bitiriyor: mek ,·adJnde bulunduğu söyleniyor. 

"Venedik, Milano Cenova, Padua HükQmdarhk Olml• 
ve Coni'de yeni tevkiller yapmı~lar- yacak m 1 ? Habeş işinde 

Fransayle Italya 
gizllce anlaşmış 

lngiliz - Fransız 
münasebeti 

arasında engeller: 
Habeş, Avusturya 

Londra, 5 - Doğru malO.mat İngiltere tezine müzaheret göıter
alan çevrenierin (mahfellerin) meıini ıart kotmaktadır. 
bildirdiğine göre, İngiltere hükQ-

der. Mahpuslardan bir çoğu, meselA 
l\Iilano şehrindenBruno Maffi ve 
Ermanno Baste11ini isminde iki Fa· 
şist aleyhtarı mahpusiyetlerinl· he· 
nüz bitirmiş~en yeniden tevkif olun
muşlardır. Faşist rejimine aleyhtar 
fikirler taşcmakla. tanınl\lt!I olması, 
çok defa bu adamın hapse girmesine 
yahut adalara sürülmesi için ka.fi 

Pra, 5 - Reıml mahf eller J 

Hababura-ların kovulmaama dair 
kanunun kaldırılması hakkındaki 

Diğer taraftan lngilterenin bir 
meti kara ve hava kuvvetleri hak-

(8 t r f 1 ld ) f ark miıakına liartı birbir itiraz. aşa a ı ne e kında Fransa ile bir anlatma için ~ 
kararın, A vuaturya rejimini ala • 
dar etmediği dütüncesindedirler. 
Bununla beraber Hababurglardan 

biri Avuıturya tahtına getirilmek 
istendiği takdirde küçük anlaşma 

M. Musolini bu protokolün Ha- müzakereye giritmeğe hazırdır. da bulunmadıiı, fakat ~vuatur· 
beşistanda kendisini tamamen ıer- Fakat buna mukabil, İtalya ta _ yanın istiklalini korumak husu· 
beıt bıraktığı fikrindedir.,, rafından Habeıiıtana bir taarruz ıunda kat'i mahhütler altma gir· 

Ayni ga:zete, Fransa ile ltalya- h yapıldığı takdirde Cenevrede ya- mesinin pek tilP eli bulunduğu İ• 
nın siyasal ve süel (askeri) anlat· pılacak müzakerelerde Franıanın ti.ve ediliyor. gelm:!k tedi r .... , 

'
nÖili~l~rle ıt;.aıva."
arın arası gıttıKçe 

devletleri buna tiddetle itiraz ede
ceınır. 

malar imzalamak üzere konutma- __ ........___._...._.!....;:.;....,.;...:.-......_....;....ı~:ı.:..-.___,,,~;.....:.-......_--.. ____ -:-~-~--.:. 

açı il yor 
ltalyadan gelen haberler, İngiliz· 

)erle ltalyanlarm münasebetlerinde· 
ki gerginliğin çoğaldığını gösteren 
izler belirmektedir. 

''Mesacero,, gazetesi lngilfz tekJlf · 
]erinden bahsederek şunları yazıyor: 

"ltalya bu teklifleri kabul etmiş 
olsaydı, vaziyet daha ziyade vahim 
olacaktı. İtalya alelA.de diplomatik 
teminat Ye yahut ağıza bir parmak 

ıtaıyan ı n fikri 
Roma, 5 (A.A.) - İtalya pren

sip itibariyle Habsburgların dön • 
meıine kartı olmamakJa beraber, 
Tuna konferansı hazırhklariyle 
Tuna konferansı hazırlıkları mü -

naıebetiyle ıimdilik ihtiyatla ha -
reket etmektedir. Çünkü Tuna 
konferansının muvaffakıyeti kü. 
çük anlaıma ile yapılacak bir an
laşmaya bağlıdır. 

bal çalma kabilinden kilçUk bir parça 
toprak istemiyor. ttalya doğu Afrl· Avusturya başbakan yardımcısı 
kasındaki emniyetini ka.t't surette em- pren.s Ştrabemberg'in ltalyayı zi -

ICU UG UUIUU\oluı.u1CUU uuu..u ,, V&. 

Bu iki devletin karşılıklı olarak 
biribirine yapacakları yardıma ait 
askeri anla,manın imzalanmak Ü· 

zere olduğunu, siyasal anlaıma 
hakkındaki konuşmaların ise o 
kadar ilerlememiş oldukları ha -
ber verilmektedir. 

Askeri anJaşma ahkamına göre 
İtalya Fran$anm tam süel yardı
mına güvenebilecektir. 

Bu konuşmalardan lngiltere 
haberdar edilmemittir. 

niyet altına almak ve bu l!luretle l· yareti hakkındaki haberlere ıe • :on•··· ........................................... _ ... ... 
] d Haydı kızlar, balıar geldi: 

ta yan me enJyetinin ekonomik ve sı- lince, bu gibi bir ziyaret mevzuu Giyinelim hep beyazları 
yasal inkişafını temin etmek istiyor. bahıolmamııtır. Bununla beraber ç 

ltalya, diğer devletlerin, bilhassa her ıene olduğu gibi prenı ltalya- in geneler 
lngilterenln yaptıklarından başka bir daki Avuaturyalılann yazlık d 
şey yapmak istemiyor. arasın a 

Italyaya teklif edilen Ogader mın- kamplarını ziyaret edebileceii 
takası hakiki bir çöldür. Halbuki ı- söyleniyor .• Her halde bu ziyaret- i Adh gerçek 
talyamn elinde buna benzer çöller ler Habıburg meaeleıiyle hiç bir i macera romanını 
çoktur. Italyanın istediği kıymetsiz ilgiıi olmıyacaktır. bekleyin izi •• 
;::~ ~:~~~:~aor~~~~k inkişafa yara- lta_lyan g~zeteleri Görüş ve duyuflannın kuvveti 

- lngıltereyı menfa- ile tanınmış olan değerli yazıcı-
~mıraller kongresi atperestlikle itham mu Osman Cemalin gazetemizi· 

Roma.da Amiraller komitesi deniz edlyorlar c çin hazırladığı bu roman Bize öy- 1 
istişare hey'eti Musolininin başkanlı· R 

5 
K . le yeni manzaralar gösterecek,,. 15 ğı altında toplanarak lnglllz _.Al· oma, . - o~r~yera ~ella Se- sizl obadan obaya, çadırdan çatlı- i 

man deniz anlaşmasını ve Habeşls· ra gazetesı zevahırın aksıne ola • ra öyle sürükliyecektir ki, • 
tanla harp çıktığı takdirde Akdeniz- rak lngilterenin Habqiatanda ç • İ 
deki durumun ne olacağı meselesini menfaat peıinde ko,tuğunu yaz. ıngeneler 1 
konuşmuşlardır. maktadır •• Bu gazete 1929 sene- d j! 
Habeş imparatoru. sinde Habeşistanı istismar için ya· arasın a . 
nu n yeni feryadları pılan mali teşebbüsleri hahrlat. ı Telrikanuzı okurken kendin.izi 1 

Londrada çıkan "Deyli Telgraf,, makta, !imdi de T ıana gölü mın • i! büsbütün başka bir alem içinde ı= 
gazetesinin Habeş imparatoru Ue ko· sanacaksınız! 
nuşan muhabiri ısmarlandıfl ve pa· ta.lcaamda imtiyazlar ele geçirmek 

rası verildiği halde Belçikadan Ha- maksadiyle bir sosyete kuruldu· ~.-.... !.~~!.?. ... ~~!~.~.!?.! ...... ..! 
beşistana bırakılmıyan silah ve mü· ğunu bildirmektedir. 
himmata ait demiştir ki: Habeş ve Amerika 

"Belçika hükumeti bu tedbirleri Vatington, 5 - Adisababadan HABER Habeş imparatorluğunun sillhlandı· gelen bir haber, Habeş impara • 
1 · t• kt d ı t hti ıstanbuıun en çok aatlfan rı masına ış ıra en o ayı a e e- torunun Amreikaya bu vurdugwu • 

diJmesini önlemek üzere aldJfnu bize ~ hakiki akşam gazetesidir 
bildirdi. nu bildirmektedir. Fakat Amerika 

İtalyanın mevcut ahfdııamelerl a· dııişleri halçanlığının bir mümes
yaklar altında çiğnemek ve bir mille- ıili böY.le bir müracaat yap.ılma -

"' ti esaret altına aJmak karanm teshil drğmı aö1-lemi§tir. 

ilanlarını HABER'a . . 
verenler kar ederler. 

Ziraat nanktt~.ı 
Ne şartlarla ve nerelerde buğday alacak? 

Ankara, 4 - Ziraat Bankasının! 
aabn alacağı buğdaylar hakkında 
tarım bakanJ~ğı (ziraat vekaleti) 
bir talimatname yapmıtşır. 

Bu talimatnamede bankanın 

ıatın alacağı buğdayların yüzde 
üçten fa'Zla çavdarlı ve ecnebi 
maddeler karıfık olmıyanları için 
kilosu 3,30 kuruştan, yüzde bir
den fazla çavdar ve ecnebi mad
deleri olmayıp da hektolitreııi 38 
olan buğdaylar 4.45 den satın a
lınacaktır. Bu fiatlar lüzum hasıl 
olursa kendisine bildirilen had ve 
esaslar dahilinde tarım bakanı ta
rafından de~ittirilebilecektir. 

Satın alınabilmek tartları ve 
kalite farkhrı ecnebi maddelerle 

Bilikamer, AJtıköy, Bozüyük, 
Sarayönü, Y ı:ımra, Bor, Tarsus, 
Seyhan, Orgiip, Antalya, Çar· 
dak, U tak, Bandırma, Karabiga, 
Çanakkale, Bı..baeski, Lüleburgaz, 
Çorlu, Bursa, Gülyaz, Çivril, 
Çorlu, Bursa, Gülyar, Çivril, 
Bayburt, Ma.latya, Diyarbekir, 
Urfa, Sarmısakh, Çatalça.. Zaru· 
ret halinde satım yerleri değife
bilir. Demiryolları idaresi ihtiyaç 
vukuunda depo ve ambarlarını 

Ziraat Bankasına terkedecektir. 
Banka bu İ!ler için Iizımgelen 
memurları kullanmağa tarım ba
kanlığının muvafakatiyle mezun· 
dur. Talim2\tname Bakanlar He• 
heyetince de kabul edilmittir, 

çavdar V!S&İre payı olarak ten • n kil h i 
zili lizımgelen miktarlar lstanbul, s dar ap shane-
lzmir, Merain, Samsun gibi iı - Sindeki kavganın 
tihlak ve ihracat merkezlerindeki Bu sabah mu-
borsaıarm unıumi hakem ve te - h k . 
ammülleri nazarı itibara alınarak a eme s 1 o 1 d u 
komiıyonca teıpit olunacaktır. A- Üsküdar hapiıhaneainde ağır 
hm satın ıilo komiıyonu tarafın • cezaya mahkfun lsmail ile Sel&.· 
dan yapılacaktır. hattin arasında kanlı bir kavıa ol· 

Komisyon tanm bakanı bulun· muf, lımail Selahattini birkaç ye
madığı zaman seçeceği zatın bat- rinden vurmuıtu. 
kanlığı altında toplanacaktır. Ko- Bu ıabah ağır ceza hakyerinde 
misyon bütün buğday, alım ve satı- bu davaya bakılmııtır. 
mını kontrol eder. Buğday hare- llk olarak 9ahit, 15 ıeneye mah· 
ketlerini ve stok durumlarını ka· kUm Asker Ali dinl~-;;miıtir. Ali 
rarlatbrmak da komisyonun iti- kavgayı uzaktan gördüğünü, biri· 
dir. Buğday müstahsil tarafın .. birlerine ne dediklerini işitmedik· 
dan banka deposunda teslim edi • lerini söyledi . Üç buçuk ıeneye 
lir. Alım merkezleri Ankara, mahkum Sezai ile on seneye mah· 
Polatlı, Eskitehir, Afyonkarahi • kum Kazını da vakayı görmedik· 
ıar, Kütahya, Aktehir, Konya, lerini, sonradan Hanri iıminde bi .. 
Ereğli, Yarköy, Sıvaı, Şarkııla, risinden işittiklerini ıöylediler. 
Denizli, Gönen, Tekirdağ, U · Sergardiyan iİe gardiyan Mehmet 
zunköpril, Adana, Zile, Bahke - de dinlendi ve muhakeme başka 
sir, Havza, Yemiıhan, Çankırı, bir güne bıtakıldı. -
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Iskenderlye velzmir 
yol larma kolaylık 
Yeni ··mrük m ayenesi usulU 
yolcular hesabına çok faydah 

aa.ıuJs ._..fua pnel ka- leriadea bilttin pmrik " eailık 
.....,., Clanaanct.m) Gewal muayeneleri lnırada ta•amlanmıt 
s.,f1ain bminı ppblı aoa t9tldk olacaktır. 
MJahatbı•ea ..,. dit W.-c1e it- lmürcle lnnir JOlculannm ma
llı- Tiirk ~aparlarVle ıeJecek aJeDeleri ıimdiJe kadar Yapurda 
JOlmlar için 'bilJlk bir kolaylık p.pıbrDnr handan aoma karada 
~. Ba.Jralo1lık Pire" p.pılacaktır. 
la.u.ı,.e ee1..ı.Wa kanda- Vapurda kalan latanhal yolcu· 
IUlldan1-l Jaflka t1Jrl1etlsi or- larmm muyen•i ele ha tekilde 
tac1ua ailecek ~ir. dba kola1 yapılabUecektir. Mıaır 

I • .1:..... .la •• poetalan Jata.ı.la ı.Wili Dmaa • dı:r4 UM il )1 he• L!-
IBÜtellf .. .,,..... aonra aon lco- yolcular npurd& ~ ıınr maa19ne-
nulaa "1dl Pire '" l• ... 11ıı1t ,.. tl1'l tat:ahm,acaklar n derhal 
deriJre poatalan fs aulannda ilk karaya çilanak imklnmı lnılabi· 
111rQ o~k u.,. hmire ...... leeeklerclir. 

zar gttnlerl gez-

HABER - Aqam P•tan 

Olur cehalet deQıı ••• 

Köfteciden de 
Doktor olur mu ya? 

Urdurma ll&çlar Jilztlndea bir adam Gidil 
Din iki zelairl ..... ftkaaı ol- dün JUbmll •• ismlt. akte• dol· murlan bumnep aitmitlene de 

111111. aehirlenealerda biri llmBt- ru da feci uacılar içinde km-an- Cel&lin aldüfünü anlumılar, o • 
tflr. Llnıada Sotaacdar aoka· maya bat1amlfbr. radan cloiruca Zindankapıp. si • 
lmcla oturan klmlhCtl C.W ha-. Bam üwiDe Celllia kardefi derele kifteciJi yakal•mqlardır. 
talanmqtır. Bir kaç pn eYiııde Şükrü bir otomobille lcanletiai Celilin ceeecli ha eabab mor• 
pttıktaıa eonra ken&liaini siyam bemm c.nh,ata baatawine p kalclınlmıım. 
eden 'bir arkaclqı ZiDcl•akaPıda Jralclınmtbr: Kru: ~ir ~Ocld8! Dil• sehirlenme ftkaaı ela 
bir kifteciabı hutahtma Hiç Ye- aonra CeWm metrelı Nıpnobi l'L&-'-• el im ..... _ ft....a.-1-!ll!-.I• 

~-- • • clotta ·~:re 0 ..... _.. ~J'U 
rebileceiini. ilkı alD' almaz ela Kwalrapı mu-~ lltmit. ı-nf • Müsl• m.. x... ...... 
• "ltıteceii • llJ)emiftlr Cel&lin Zinclaabpıclaki köft.i • ıw eca mı aenar yo .... .,.. 
ı11 Xaftec·m .._,_:_ k8mür- da aldılı illçtuı selürlemait ol· çaclan aldıiı yoiurdu yemiı, • • 

l ... pp...-s• L!-1-- - IA! • iia • halt.iL 
cü Cellle 'bir 18 ye l»ir de tos i· duimm 1171-mlftir. 111nmuue aaaamı 1 tenDitt • 
I~ Yermiftir. c.w 1111 • Bu ihbar a.riae salma me .. Dfl18 kaldmJmqtır. 

Belediye, Ermeni Esnafa güçlük Kabzımallar.ın 
t ı d arasında anlaıma 

pa rlkhaneıtn ava ~ıkaranlar bozulmuı 
etti Y K _-!1-..1_ I · --~ -

Sürp Aaop maarbiı ~- Beledl7eye yazılma• ~--Uwnie açı an :f9DI ..... 
daki dan11 banan beled179 Er- 1 '•inden lıtUade •• hllinm .... ıce tutulmıyan Mr. 
meni patrikhawi al.,hine yeni an --V kıum dGkWnlan dlin iilclen IOD9 

'bir dan açarak ıao hin lira b- edenler varmql na arttırma.,. çdcanlm11, ço1a ta -

dar slJU latemiftlr. Ba yeni da- Beledlre kamunmun on betin· tabnuttur· Dünkü arlbnaada 'bir 
ftllm .. ı,.,'bi de tudur: ci ma..._ aile. midahdemin didd.ılna on, oa 'bet kiti binim 

Belediye, reni maarbklar ka· tubeeia• JUıı..lan sereken • • istekli çı]muı, senelik kiruı 300 
mum iberiae Stirp .A,op mezarb- naftan ıimdiye kadar 22.000 i lira olan bir dükkin 450 • 500 li
lmı da almak iat.,lnce, Enami byWi'-ip. ...._eleleri 'bl • ra,a kaclar Ji*aelmit "tutahmıt
patrikbawi lielediye al.,.laine hir tirilmiy• 'bet bin ·emafa ait n · tur. 
dan apnq, 1ia 71bdn maaTlılm rak da Wrbç ~ kadar esnaf Dinkli arttırmada dükkinlara 
1Ntledi7818 repa•i tam Uç lene cemiretlerintl• WediJ818 ıln .. bu kadar fula iatekli çıkmumm 
pcikmiftir. Yapılan lielaba ıa · derilecek, bunların da kayıtları aebebi kabzmıallar araamdakl 
re, belediye.1:iqan maarblt ~ yapılKAldır. Eanafa, kaJit için birlilin bozulım11dır. Geri kalan 

-~JOI· 1&tdıl~ ıakdll'· _,.k>• .-.~ .bir ~.. b~n art• 
n•~~lld-E:.µ~~:..:ı&;i r.,... emarcemqeu-enain.... <r. lGbYı • an esi ::: ~ ~ ...iıar. borçlan oldalmm 11Jli1• mallan Wedi7e U.,bine tefYİk yare 

Alınm ı doğru 
rnmn'· la~• rek sllllkl• pkarclı1danndan ti· edenler hakkmda da.kamml taki-•• .. .....t etm-.... o-.,...., maar- L.-ıı. u.· "tiı gorulmiyor lık claha Qo ,.ı IDce 7Blaek raatıa lrlJWl edllmlftir •• Beledi7e, cemi- I,..; ıeç ... • 

r Han telaHknlal til• --... yapılmaımı karvlqtırdıiı mitin • 
-. iiJ8 olanlarm a&7DI lladea li 13 Temmuzda JÇaCa]mr. 
.._ çolahror .. Halk, 1- Jant Mitins eanumda Hakki,.e E • 
itine I&~ olclala IDmDi (...._ • min, Cemile " Meliha birer 181 • 
lllı,.ti) ffl'lll•he. eliM• ... dili lw 'ftrecelderdir. 
lrac:lar yardıma kotmaktaclır. ~ Toplanb Tabimcle •• aut 17 

Ba ..ı.ülci pllltaleıcle ..._. de olacaktır. 
l6Dlmi biriDci mnki tNm .. rol· 
c:alumdan biler Jmrut, ildnci 
-.Ü ~.I dail ~ 
-. alıınraıı J.Oluau• en ama • 
eJıa ili.. tekliften babaedilmekte , 
1aatli Olkikla• trUIY&Jlarmda 
"-•• tatbikine bile peUdiii .,.. ............... 

Biaim llnndiiimbe ılre Oı .• 
"'"'-~a biyle bır 
i- .ı ... .,.,. baflanllllf olma· 
"Jlr albl, ı;a,ı. bir emirde Yeril • 
aıft ....... • 

Eaa1m pmla .. teklif sadece bır 

• • • 
M.ain, 4 - Tanu Ç""-o-.a 

fürilcaaı aahipleri Sacldc Sadi, 
Kara M.ıu..ct ••Hasan Türk Ha. 
• Xıaııaanma 12130 lira wrmit • 
lenlir. 

lltlpbalda Birletik l'.maf hl • 
fQJan Ha.a K......., l80bia11· 
ra kadar bir J&rdada w....cu. 
lardır. lehrimbde n,. ,.Wma
lar •e ann&iudar her ıUn dnam 
etmektedir. 

Ankaradald memur 
aparb.manlan 

eatd•calc. ~ela 180 W. li· ,.. .. ,...lılı bır tukerede, ... o 

ra sarar ~ ...- nafm itim uatılmaclan ......... Kartalda alçakça bir 
0 ı.ı.nma ltitirilwini 1»D•irmiftir. taarruz 

Yeni Evkaf kanun1;1 ° Kartalda Rinli Mehmedin -. 
ve azhklar iki JtalJan mektep nıı Hatice arbdqı lhrabimle m-

Yeni eYkaf kammumı tetkik • gemisi gelecek lada buiday 'biçirken alb kiti ... 
derele ooa aymak &.... •dıldv Ameriko V•pacl Ye Kriatofo ımn üerine hücum ebaite 
tarafından awkatlarclan mUrek • Koloml»o i81Dincle iki ltalyan mek. tir. Jbralaim elindeki onJG. 
kep h.,.tler ~ildllbd JUllQlbk. tep ıemiai A.faatoa içinde limanı· la bunlara kartı ko~ 
Ba ıa.,.tler, iki sündenMri ff • mıaa ıelecektir. Bu ıemilerle ya laftllnc&· mütecaYial• ~ 
bflll&lanll& bqlamqlanbr. Li•orno bahriye mektebi talehe.i himi fena laalcle cllnaüt)er,...,. 

HeJ8ller• tetkill.tlamu yeni ka- tehrimiu ı•l•rek bir hafta kadar HatkeJe taarru etmitlm'dir· 
mma uıclua-" itiyle ainfmak· blacaklardD'. Arap 511.,......, ı ..... u, M.aa.. 
ta.mlar. e met, bmaU Hükr, Ruila, HiHJhl 

0 GUmrtlk mu halaza iamincleld ba altı kiti J&kalanm11-
Leyll talebe yurdu t ıkllAt k t m. şbmll Faatpap türbeli kartı· e ı uvve • 

••et. bir hinacla bulu- ı.,.ıı tıp lenlyor 
talelie JUtdaınm daha seniıletil • Şehrimia Pmrük muhafaza tet· 
m..ı katarlafllllfbr. Bunun için kili.tının pniıletilm•i kararlat • 
yalrcla yeni bir bina aranmağa bat· llllfbr. Bunan ~ tetkikler yapd • 
Janımttır. Bayle bir \,ina bulunur maktadır. la ıaifletilit daha 
bula..-. yurt oraya tqmacak • çok cbpndan memmlar ıetirile • 
tır. nk p.pılacaldır. 

o 
Poıta havale mak· 

buzlanna pul '°* havale makbualarma, 
kqmeti ne oluna olaım iki kurut-
luk dams• pulu J&pqtmlmuı ~ 
l&,..a. bildirilmiftir. 

dU.ı.t. ........ Ve bir çoklan • 
nua tatbiki ol • 
~ mala••lucla. Puar aün • 
illi Jm1brak 
tn.,_oa, "trmla Y .. iWJe sitti
llreı ı.-•U.. ilet lsillı bir aile • . . ............ 
ilana ... ıael•ir • ..,.. Wr ftsi • 

Ankara. 4 - Finans lebalıtı, 
Aalmrada clnletin lcmac.tı me-

== ~-= \~ ( e.EaRi'N, DERDLERİ ) formill dahilinde huulamnekta "'i' 
olu bir kanun ll>ibaaı ile hik6. .. ____________ .,~~~---~---lll"'r.., --~-~--• 

N .................. . 
Halhı•om 1lltBk bir m... 

•sr ••, -ı, lfPlir, tlccanbr. 
....... balb 1"1hmchdduı im. 
~mm.,,....,.. üre ol
._M.ıı.., plmt oı.cülardır. 

"fUiyetteld aclaDilanlaa bir ....,_....,.30.40pa. 
- ...... ..,ı.riDdm pk • 
_ _._._ ..... ir. 

• • • 
,.... ...... ICWWUllDllll Ka • 

cı._ lrola Wr 1ms ..,,,andanbsi 

:!:"::-:.:;.!.2~.!: Denize sahip çıkanlar! 
harcanmUm& aallbiyet iateyecek. 

tir. 
Det-let mahalleaiıle Polia ... 

tebi arumdaki memurbı •partı • ••im isia enelce iltiWAk ecltl· 
.......... ....,. brulaca .. 
...... m't- ...... afak Wr 
-..ı _...... kirala•cak• 
..... Aılh• ..... 1arma ....... 
................. b ...ıı 
kaldınlM".akfwr. 

Gen• bir ukadqııa aalattı: 
_ ~,en rin Mr icrç alıodtıf ktıgılcla .,_,,, f1fffUr. 

•dıaıt='-.. 6lra ,,_,. ...,_ .,,,.,,,,, ,,_. • baır 

.. IJlllllllllldı- °"""' mnnc. .... glreeelc .....,, ..,. 
,,., aradık. w ICızhlm ,,ıl,/mlll IWlnl bu""'1c. 

IC.,,.,,,,,,.. ümlr padı. Jtıuw atflTak lcfllllla ln61t 
,,,,.. 'l'• I01/IUlllll .... ~ ..,..,. ,,,, ..... 
....,.,.,.... biri ,.,.,.,. ,,.,..,,... 61ın'8" .,,.,.,,.. 
~ allıWL 7'a6""1fh 611 1lll8ltıbu iddia
,. .uı,.., .,,,.. ü-...uk. .,.., pldJ rnemıını Mra 
..,. blr ,,,,u.ze ,,,,., dtlll .... ,, ·~ Polü • """' ,.,,,.... .. ,,,..,.. ~ ,,. ..... ,,,,,.,. 

ın&e ınanl oldu. 

PldJın ~ tlejUtlUc. Bu Ulbarla lcendUerlM Mt 
Wr Mrar ""'1nif10rtluk. Bu rıw,,.,,,,,,,.. al>eblıd .,. 
•tirunıı• •aman llOlU 6Ue fU eeNk Nnlı: 

- Deıdn orada ,,ıreruıela 6Utabl pUJ para. .,,... 
mi11eubfnlz. PldJ IHD'GllllG wr,,ı de dolıi141r. Brı _. 
retle laiJk4mftln luulnaı ,,.,.,,_ tlolQ& %lll'fll' ,.,..,. 

Bıınım ffln &arada tkrdıe ,,,,..,,....,. Bflflta ,,.. 
girin, apW.. ,,,.., 

JfinalıOftllll u.rı...,. IBmm ,,......... ,.,...,. 
ıuaklaıfık. Pek nwrai .ıtılorrun. Acaba ortada ,,.. 

IMlllUnınıua ld4la effllı gl6ı 6lr ,.,,,,,,,,..,. ar ...ıd 
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Uluslar kurum~ işini vapamıyacak mı? ısabah c:;azeteleriı 

Sulh, Afrıkada bozulursa ne dıvorıar? 
Bu yılın en korkunç hadisesi: 

20,000 ceset bata 
harabeler altında ••• 

A d d b 1 Tarihi eserlerJn 
vrupa a a ozu ur meydana çıkarılması 

- Deyli Herald'ın büyük devletleri, 
Habeş hadiseleri karşısında vazifeye 

davet eden önemli bir yazısı -

lngiliz Bakanı Edenin, Ron:a - ı Ve o takdirde dünyanın arsıulu -
da Habeş meselesi üzerine, Muso. sal (beynelmilel) bir anarşi, arsı • 
liniye bazı teklifler yapıp da red - ulusal bir gangsterlik yeri olaca -
edilmesi üzerine Avam kamara. ğını yazmaktadır. 
sında söylediği sözler arasında bir İngiliz gazetesi bundan sonra , 
de gu vardı: lngilterenin bu tehlikeyi önlemek 

"Habeşistan Uluslar Kurumu • yolundaki gayretini ileri sürerek 
nun mukadderatına tesir edebi - lngilterenin diğer arkadaşlarına 
lir.,, da hitap ediyor. Ve Fransadan 

Bu sabahki Posta ile gelen in - bahsederek: "Fransız hükumeti 
giliz gazetelerinden "Deyli He· daima uluslar kurumuna olan sa • 
rald,, başn:akalesinde bu sözü de • dakatini söyledi. Bu nerededir ? . 
rinleştirerek demektedir ki: Cenevreye olan dostluk, Streza 
. "Uluslar Kurumu, ya müşterek da kararlaşan tesanüdümüzden 
kuvvetle herkesin emniyetini te • 1 önce mi, sonra mı gelecektir?.,, 
minat altına alan bir müşterek Diye soruyor. Ve "emperyalizmin 
emniyet aletidir. Yahut sadece tecavüzüne uğramak tehlikesinde 
karşdrklr fikir danışması teşkilatı- bulunan müstemleke ahalisi,. şek
d ır ki transit iş]erinde ve sosyal linde tavsif ettiği hadiseye Sov -
meselelerd~ elbirliğini de temine- yet Rusyanın da dikkatini çekmek 
dr .,, istiyor. 

İngiliz gaztesi, bu suretle ftal - Gazetenin son sözleri şöyledir: 
ya • Habeş ihtilafına ve bunun "Uluslar Kurumu devletlerinin 
halledilmesi yolunda Uluslar Ku - ve diğerlerinin de dikkatini çeke • 
rumiyle olan ilişiğine gelerek: riz .. Müşterek sistem tehdit edil • 
'•Eğer Uluslar Kurumu, Afrikada mektedir. Ve ancak müşterek ha • 
sulhu muhafaza edemezse. Avru - reketle bu tehlikenin önüne geçi -
pada da edemez . ., demektedir . lbilir .•. ,, 

Lehistan, dargın 
devletleri barış
t.ırabilecek mi? 

Beck'in lierlinde yaptığı ko -
nU!IJlalar hakkında kimse bir şey 
öyleme~ekle beraber, anlaşıldı-

" ·· n.ı ,- h' D b k gına gore, ı..e ıslan ış a anı 

ayni azmanda ara bulmak işini de 
görmektedir. 

Leh bakanı, Fransızlarla Al -
manlarm ve gene Sovyetlerle Al · 
manlarm ııraınm bulmağa çalrt -
maktadır. 

Alman1arla Sovyetlerin bir 
Şark misakı yapmasını temine 
çalıştığı söyleniyor. 

Bir şayiaya göre, Almanlar Le
histanla !IÜe) (askeri) bir ittifak 
yapma teklifinde bulunmuşlar
dır. 

Hitlerle Lehistan bakanı Beck 
karşılıklı ~unları söylemişlerdir: 

Hitler: - Mareşal Pilsudski
nin hatırasına kartı yapılacak en 
büyük saygı, Alman. Leh müna-

sebatında onun tarafından çizil
miş olan ve her iki millet için fay
dah bulunan yolda devam etmek. 
tir. 

Beck: - Leh hükUmeti Alman 
münasebatın! değiştirmeğe hiçbir 
sebep görmemektedir. Lehistanın 
dış siyansınm birinci amacı (ga
yesi) karşılıklı güven ve anlaşma
ya dayanan dostça komşuluk mü
nasebetlerini idame ettirmektir. 

Bu mesele üzerinde yazı yazan 
Fransız gazeteleri Lehistanm 
Fransa ile Almanya arasında bir 
mütavaastt rolü oymyabilmesi ih· 
timali üzerinde duruyorlar. 

Konuşmalar ardından neşredi
len resmi bildiriğ (tebliğ) her sa
tırında iki devletin biribirine ya
naşmaya daha çok gittiğini yaz· 
maktadır. 

ıran 1 Mısırda 
ilerleyiş yolunda •• I Vefd fırkasının 

lran. kültii~ bakanlı~ı _(maarif b İ f d İri Qv İ 
nezaretı) yem akademı nızamna- · 

sokak yapmaktan 
daha hayırlıdır 

CUMHUR/YET - Yunıu Nadi 
başyazısında latanbulun tari/U değer
lerini ortaya çıkarmak için yapılacak 
şeylerden ba.IUletmekte ve yazısına 
Agasofya müze haline getirilmesin· 
den sonra bütün tarihi değeriyle or
taya çıktı diye başlamaktadır. 

Bu yazıda Ayasofyanın /stanbula 
başlıbaşına kıymet veren bir san'at e
seri olduğunu ve lstanbulun dört bir 
tarafında daha bunun gibi bir çok e
serlerin bulunduğunu, o kadar ki üni· 
versitede bu işler için bir kurs açmak 
ldzımgelse bunun bu iş için kafi gel
miyerek daha bir çok kürsüler açmak 
lô.zımgeleceğini yazmakta ve bu eser
leri meydana çıkarmak için çok fazla 
çalışmamız icab ettiğini söylemekte
. dir. 

iki gündür Sultanalımedde Bizans 
saraylarını bulmak için yapılan a
meliyatı bir takını yabancıların yap· 
masını bizim için yüz kızartacak bir 
hadise sayan yazıcı bunları bütün 
dünyanın gözü önüne çıkm·mak işinin 
bizim ödevimiz (vazifemiz) olduğunu 
söylemekte ve AyWJolyada çıkan nw
zaiklere bile bir önem ( elıemmiyet) 
vermediğimizi yazmaktadır. 

lstanbulun tarihi eserleri tama
miyle meydana çıktığı zaman bütün 
dünyada eşsiz lir yer olacağı yalnız 
bu işleri bizim yapmamız ldzımgeldi
ğini yazan Yunus Nadi bu işler için 
uğraşan mütehassıs/ara teşekkür ede
riz demekte, brınlarzn meydana çıka
rılması herhalde sokak yapmaktan 
çok lıayırlı olacaktır diye yazısına 
son vermektedir. 

KURUN - lngilizlerin Avrupa sı
yasasında tuttukları yolu açığa çıkan 
şiipheler diye anlatmağa çalışan A· 
sım Us. Fransızlann gitgide artan 
telaşını işaret ediyor. Streza konfe
ransından sonra lngilizlerin kendile· 
rine lıaber vermeden Almanya ile 
uopl~Nlar11 ..:lonl"' uı1-&"'ı'"&.-uö• "c..: t.1t;. Li 

den'in Habeş meselesi etrafında /tal· 
yanlara tekliflerinden Fransızların 
şaşkına döndüklerini hele bu şaşkın
lığın hava işinde de /ngilizlcrin Al
manlarla anlaşması takip ederse büs
bütün artacağını söylüyor. 

ZAıJIAN - Bugün lngilterenin 
Habeş işi için "olmaz,, demesiyle ltal
yanların çok müşkül bir duruma dii
şecekleri ihtimali ııar. lngilizler iter 
zaman olduğu gibi bu sefer de gayet 
soğuk kanlı hareket ediyorlar. Bir a· 
ra ltalyan gazeteleriyle lngiliz mat
buatımn çatışmasından başka bir 
hafiflik görülmedi ve gene ciddileşti. 

lngilizlerin Sudanı trllmaları ve 
bura.sını zaptetmeleri blısır üzerin
de!<{ hakimiyetlerini kuvvetlcştirmek 
blısırı Mısır eden Nilin bir ayağını 
ele geçirmek içindi. Bunu yaptılar. 
Şimdi iş Nilin Habeşislanda Tana 
gölünde bulunan ikinci ayağındadır. 
ltalyanların bu gölle Nil ayağını ln
gilizlere bırakarak bir uyuşma yap
maları ve Habel}istanı taksim elme
leri ilıtimali de vardır. 

Rabeşistanın böyle bir sıya&a cil
vesine kurban gitmesi de beklenebi
lir. mesini çıkarmıştır. Bu nizamna· Kahireden alınan haberlere 

meye göre yeni teşekkü] edecek göre Vef d ~ ,rkası idare heyeti son --------------

ilim akadem;sinin aza miktarı 24 günler zarfında arl<a arkaya bir- Romada tifo 
olacaktır. Bunlar da kaydihayat çok toplantşlar yaptıktan ı.onra 

1 ıartiyle seçfü-.cektir. fırka. lideri Nahhas paıanın imza- Sa Q 1n1 
Akademinin belli başh işi Iran sımtaşıyan bir bildiriğ (beyan- Roma, 4 (A.A.) - Stefani a-

dili içinde l-üyük bir lugat yap _ name) ne~rederek siya.Jal durumu ianıının bildirdiğine göre Roma
mak, dili ve harfleri düzeltmek . anlatmıştır. da tifo salgım artmıştır. 1 Hazi-
tir. Bu beyannameye göre Tevfik ran ile 2 Temmuz arasında 1170 

-o- Nesiru paşa hükfuneti geçen 18 ni- tifolu görülmüıtür. Hastalığa tu-

0 rd Uda kaza sanda Kral Fuada gönderdiği bir tulanlardan 22 kişi ölmüştür. Bu 
arizede 192:1 kanunu esasisinin salgının önüne geçmek için şid
iadesini ve,·ahut yeni bir temel ya- detli tedbirler alınmıştır. Ordu, (llususi) - Kiresun li

manından kı\lkarak buraya gel
mekte olan Akoğlu Süleymanın 2 
tonluk motörü Aptal iskelesine 
150 metre açıkta, iki gündenbe· 
ri sürmekte !>lan şiddetli fırtınaya 
dayanamıyarak batmııtır . 

14 mürettebat ve yolcudan 8 i 
kurtulmuf ve altısı boğulmuştur. 
Boğulanların üçü kadındır. 

sası yapmak için bir müessesan !!!!~~~!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
meclisinin çağrılmasını istemişti. 

Kral ise 20 nisanda verdiği cevap
ta, 1923 -.•asasının iadesine razı 
olduğunu bildirmiştir. Fakat ln
gilizlerin ortaya koydukları bir
çok engell~r yüzünden bu yasa i
lan edilememiştir. Hükumet, bu 
engelleri ortadan kaldırmak mak-

sadiyle V cfd partisiyle teşriki me
sai etmiştir. 

Vefd fırkası hükfunete karşı 
her türlü yardımı esirgememekle 
beraber, lngiltereye çok şiddetli ' 

ve ağır bir litanla protesto etmek 'ı 
te ve bütün milleti mücadeleye ha· 
zır bulunmağa çağırmaktadır. • 

Londra, (Hususi) - Belücis-ı 
tandaki korkunç zelzelenin verdi
ği zayiatın hesabı yapılmıt v~ tüy
ler ürpertici bir netice alınmıı

tır. 

zunluğunda, ve IS-20 mil ge -
ni,liğinde idi 45 saniye gibi bir 
zaman içinde bu mıntakada Keta 
şehrinden başka Nastung ve Ke
lat ve birçok köyler kısmen veya 
tamamen harap olmuılardır. Belüciltandaki son zelzelede 

30.000 kişi ölmüştür. Fakat bunun 
20.000 ki§isi hala ölü cesetler ha
linde Keta şehrinin harabeleri i

çinde ve dva.rında yatıyorlar .. 
Zelzele mmtakası 130 mil u -

Buralardan yersiz yurtsuz kal
mıt olanlar boyuna başka yerlere 
taşınmaktadır. 1000 kişi Pencaba 
götürülmüştür. 1000 yaralı La • 
hor hastanelerine yatırılmıştır. 

Yugoslav başbakanı 
progranıını okudu: 
Dış sıyasa değişmiyecek 

Belgrat, 4 - Bugün Yugoslav- itilaf, Balkan paktın ve Fransa 
ya parlamentosu Skupftina top- ile ola.n an' enesi dostluğunda de -
lanmış, ve yeni başbakan Stoya- vam edileceğini, ıulh yolunda 
dinoviç hitkumetin yeni programı- çalışılacağını 1>öylemiı, ve halk 
nı okumuştur. partileri arasındaki anlatamamaz-

Stoyadinoviç bu arada dış si- lıkların kat'i surette ortadan kalk
yasamn değişmeyeceğini küçük masını istemiştir. 

Yunanistanda 

Çaldarisin 
s.öyledikleri 

Atina, 4 -Başbakan Çaldaris 
bugün Yunan parlamentosunda 
hükUmetin proğramını okumuş -
tur. 

Programda evvela Yunaniıtanın 
iç siyasasını, sonra Mart ayında 

patlak veren isyanı, buna karşı 

alman tedbirleri, isyandan sonra 
nlilletin reyine bat vurulması ka • 
rarıın nasıl verildiğini anlattıktan 
sonra harici sıyasaya geçmiştır • 

Bu arada Türkiye, Romanya ve 

Yugoslavya ile olan dostluk bağ· 

larının cok kuvvetli olduğunu, 

Bulgarist~n ile de anlaşmak yo -
lunda esaslı adımlar atıldığını, 

Arnavutll.kla da iyi münasebetler 

kurulduğunu söyledikten ;onra en 

nihayet rejim meselesinin milletin 

&erbestçe vereceği reylere göre 

halledilerek bir daha herhangi bir 
sarsıntıya uğramıyacak bir şekil • 

de tayin edileceğini ilave ederek 

sözlerini bitirmiş, ve tiddetle al • 
kışlanmıştır. 

Gazeteler arasında 
münakaşalar 

Atina, 4 - Vnizelist, ve kralcı 

ve hükumet taraftarı gazeteler a • 
rasında yeniden bir münakaşa ka· 
pısı açılmıştır. Venizelist ve kr:ıl
cı gazetelerin esas olarak ileriye 
sürdükleri, ve hükumete çattıkları 
nokta, hükumetin güttüğü siyasa 
neticesinde Yunanistananın bugün 
büyük devletler nazannd.ı kıyme
tinin düşt~ğü,, diğ~r Balkan dev .. 
!etleri tarafından da ihmal edildi • 
ği ve ortada kaldığıdır. 

Fakat hükumet taraftarı Kati -
merini ga:?:etesi bunlara ıiddetle 

cevab vermekte, böyle bir şey ol • 
madığını söylmekte, ve Bal -
kan andhı.şmasının Yumı.nictana 
verdiği faydaları birer birer an -
!atmaktadır. 

..... • ı'.,. 

' ~ '. 

···t·fABER 
ıstanbulun en çok SC:'tllan · 
hakiki akşam gazetesidir 

r; . iianı~r.ını · ·f:.t.ABER'e 
verenler kar e~erıer. 

fii~eLi.ITll 
Otomobil çarpt:ı 

Galatada oturan 9 yqında En • 
ver Necatihey caddesinden geçer
ken şoför Osmanm idaresindeki 
2433 numaralı otomobil çarpmıt, 
Enver başından yaralanmıştır. 

Zarla kumar 
Yersiz takımından Muzaffer 

ile Baha Taksim civarında bir 
yerde zarla kumar oynarlarken ya
kalanmıtlardır. 

Başına vurmuş 

\;tbau~ .... • •- - ~ .. - v - .... -.ı.,, ,.t 
mahallesinde oturan Muhiddin 
zabıtaya müracaatla Altındit 

Hamdinin başına vurarak yara.la • 
dığını iddia etmiıtir. 

Bıçak çekmiş 
Beşiktaşta Köyiçinde Aynalı fı • 

rında çalışan Mehmet sarhoı ola • 
rak fırına gelen arkadaşı hamur • 
kir Mehmede bıçak çekmiı, yaka. 
lanmıştır. 

AQır yaralandı 
Mahmudpaıada oturan Ali ile 

amele Mehmed arasında kavga 
çıkmıı, Mehmed Aliyi itmek sure
tiyle yere düşürmüştür. Ali başın
dan ağır surette yaralanmış, has • 
taheneye kaldırılmıştır. ı 

Irak kuvvetlerlnl 
arttırıyor 

Irak müdafaa bakanlığının ha
zırladığı bir projeye göre, tayya
re ve topçu kuvvetlerini arttırma
ğa karar vermiştir. 

Piestan 
Kaphcaları 

Resmi statistiklere nazaran her 
sene romatizmadan veya ihtilatların· 
dan mustarip 2fi,OOO kişi Piestany 

kaplıcalarında tedavi ve şifa bulmak· 
tadırlar. Kükürtlü sularının ve radyo 
aktivli çamurunun tesiri şifaisi bü· 
tün dünyada tanınmıştır. Kaphca 
doktorlarının mütemadi itinaları ve 
herkes için elzem teda\.i ve rejim u
sulleri tatbik edilmekte ve şayanı 

hayret bir surette şifa bulmakta.dır
lar. Müessese müdürlüğü tarafından 
her keseye elverişli götürü · fiyatlar 
tertip edilmiştir. Fazla tafsilat için 
tstanbul Aşir Efendi caddesinde 

Hubyar hanmda 12-14 No. larda u· 
mumf acentasr S. J ACOEL MAH· 
DUMLARI müessesesine müracaaı 

olunması. 
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0, Beatrisin bulunduğu gere 
fitmiştir. Hemen beni oraqa 
ı1ötür. Fakat çabuk olalım ... 
" da böy)e el!eri bot kalmik 

ıüçtü. 

ne 1 yerde büyük adamların oturduk - J tov ve daha bunun gibi ıili.hlar 
ları yerlere ve temiz bir avludan la saldıran bir kaç kitiye ne ya-

F r"4ılc Süleymanın ellerini 
tu. : 

tut· batlıyan bir merdiven veya genit- pabilirdi. llk hamlede onlardan 
çe bir koridorla ıidilir. Şu, atalı- birinin ıilahını almaktan batka 
ya doiru inen merdivenin iee inaa- hiç bir çare yoktu. Bu iıe kabil 
nı bqka zindanlarda ve aeker ko- olamıyacaktı? 

- Babın .. Babam kurtulacak, 
defli mi 7 Ben de Uçmalıyım ar • 
tık... Bizi kurtarınıs ıiz .. 

Antonyo ya(yanyordu. . 
Frenk Süleyman taliıiz dehkan· 

lıya acıd•: 
- Sen MS:ıünde durdun. Bi:ıden 

ne sana, ne de babana fenalık ıel • 
nıez n._ ___ L :aaınanımıs yok. .. ~ ... a 
Kendini toparla •• bu alcaıhlın • 
nüne ıeçelim... • 

Bu .a:ıler Antonyonun üzerinde 
ıert bir uyandmcı ilicın izlerini 

raptı. 
Genç adam birdenbire doğrul • 

muıtu: 
-Nereye ıidebilir? Belki de 

yolda l\aker!erden bir kaçına teaa • 
düf eder ve dövüfür. 

Frenk Süleymanın kafasında 
bir ıimt8k pldı. Hüaaaeo reiatn 

• • < -·· ----.uau naur-
lam=.k, onun timdi nereye gittilini 
anlama'~ için yetmitti. 

- O, Beatriıin bulunduiu yere 
ıitmiıtir. Hemen beni oraya ıötür. 
Fakat çabuk olalım ... 

Y 
.... , 

--- uru •••• 
Frenk Süleyman kapıdan çık • 

tıktan sonra sürgüyü ıürdü. 
- Ayddıiı zaman onalıjı vel

veleye vermeein ! .. 
Hili bayıın yatan ıardiyanın 

Pek o kadar ~buk ayılacağı umul 
ınuyordu ama, her ihtimale kartı 
'böyle yapmak ta f ayduız değildi. 

Geldikleri koridordan geçtiler. 
Kızıl 4 

Kötelerden döndüler, merdivenler 
den çıktılar ve F emandonun otur
duğu daireye doğru hızlı hızlı u • 
zaklaıtılar. 

Frenk Si,ilennan timdi daha çok 
heyecan çekiyordu. Çünkü it eıki -
ıinden birkaç miıli ıüçleımiftİ. 

-42-
BEA TRISIN SESi .•• 

Hüımen Reiı koridonı geçtik • 
ten eonra kendisini üç tane yolun 
atzında buldu. Acaba bunlann 
hangisine sapmalı ki iatedili yere 
varım? •• 

Oldaiu 1erde blrlcıaç aaniye du
rakladı. 

Üç yold.an her birine Pizattı. 
Biriıinin ucunda yuıkan çıkan 

bir merdiven görünüyordu. 
lkinciıinin aonundaki bir ıner • 

diven qaiı iniyordu. 
Üçüncü.üne dikkatle ıöz attı. 
On bet yirmi adım kadar ileri • 

de geçidin birdenbire 1eni9lediği -
ni ve bir avluya a~ıldıtmı gördü. 

Kendi kendine fÖyle düıündü: 
- Marki F emandonun daireıi 

ne giden yol herhalde bu kadar 
dar olmaz. Yukarıya çıkan fU mer 
aiven herhalde oraya gitmez. Her 

vuılarmclan birine ıötürecefi bet- Kapıyı §Öyle hafifçe tartakla-
belli .. O halde bir yol kalıyor ve dı. 

bu yolun ucunda bir avlu ıörünil- Sert ve alırdı. 
yor. Tokmağı yeniden çevird\ 
Hümıen Reia oraya doiru yürü- Gene açılmadı. 

dü. O ıırada içeriden kapıya dol 
Yolun ucuna yalclqbiı zaman ru yaklaıan bir ayak seıi duy

yürüyütünü yavaılattı. Fazla ola - du. Acaba bu kimdi? 
rak lfyaklarının ucuna buıyordu. Ağır ve sert olmadıjı için bu-

Duvarlarm kötelerinden avluya nun bir kadın veya luz olduğu 
doiru, kaçak bir bakıt atb. besbelli idi. 

Kalbinin çarpıntrsrnr bile bas - · Yokıa Beatris mi idi? .• 
tıracak kadar ıeMiz ve dikkatli o- Kalbi hızla çarptı. 
larak etrafı dinledi. Bu ihtimali uzak bulmadı. 0-

Ne bir aea, ne de bir karaltı veya nu F ernando buraya kapamış 
gölıe... olabilirdi. Eğer o olmasaydı, 

Ohalde buralarda hiç kimıe kapıyı kapamağa ne lüzum var
yoktu. dı? Fakat eğer böyle ise hu ka
tul ~ '!.0 ..... ..n.udarıarıuıe· A•lıın.ırı•Jılle 111 •ili'•ülü delil. kilitli olmalı,J -~ ... Ciüfuıiiı ti ...... dı. Süraüaü dıtarlaan olmadıtı -
g8zUnün önünde buldu. na göre içeriden her zaman için 

Solda, bir merdiven ıördü. açılabilirdi. Fernando iıe Beat-
Bunun iki tarafındaki korkuluk- rise böyle bir imkinı veremez

lar demirden ve ıüılü idi. Baaa • d' ı. 
makları mermerden yapılmııtı. Nerdeyse: 

Ve merdivenin yukarrıına bak- _ Beatriı !... Beatris !.. Ben 
tr. Orada da bir kapı vardı ve bu geldim ... Kapıyı aç! .• 
kapının üstünde Marki Salerno • Diye seslenecekti. 
nun arması ıörünüyordu : Fakat ıon dü9ünceler üzerine 

- lıte .. Burası.. ıuıtu. 
Diye mırıldandı. Ayak sesleri kapıya yaklafb. 
Fa.kat nasıl oluyor da burada Ve ince bir ıeı, sordu: 

hiçbir nöbetçi bulunmuyordu. Bu- - Antonyo !.. Karde9im ... Sen 
na taıtı. Kendisinden önce An • miıin 7 .. 
ton yonun buralarda dolaftığını, Hüamenin kaf aımın içinde bir 
nöbetçileri ıavdığını nereden bil • timtek çaktı. Ku~~~ Pakaçel · 

liyi gemiye ıetırdııı zaman ıin! ..• 
Buna hem sevindi, hem canı 

11kıldı. 
Snindi: Çünkü içeri ıirmek i • 

çin hiç :aorlqk çekmiyecekti. 
Canı ııkıldı: Sonunda biriıile 

kartılaımak ve çarpıtmak lazım
ıeleceği halde elinde hiçbir silah 
yoktu. Eğer burada nöbetçi olsay
dı onun fiıtüne anıızın ıaldırarak 
kılıcını elinden alır ve artık iıte • 
dili ıibi herhanıi bir düımanla 
da döviifürdü. 

kızıl kadirıa S 
Merdivenleri bir kaplan hızile 

geçti. 
Kapıya geldi. 
Kapının tokmaiını çevirdi. 
- Kilitli ... Yahut ıürgülü ... 

Diye mırıldandı. 
Halbuki o bu iti gürültüsüzce 

bitirmek istiyordu. Eler bu ka
pıyı açmak için gürültü yapana 
ortalılt velveleye vermit olacak. 
oracıkta ıilih11z bir halde dilt
manla çevrilecek, fena bir dö
'Yilt yapacaktı. 

Böyle bir çarpıımada onun za
rarlı çıkacağı f üpheıiz gibiydi. 

1 

Çünkü mızrak, kılıç, hançer, pif·l 

Frenk Süleymanın anlattıklarını 

hatırladı. 
Demek ki bu kız Antonyonun 

kardeti Leonora idi. 
Onun Beatriıin hizmetinde ol

duğunu kuyumcu da ıöylemiı -
ti. Antonyonun ıesini duymuı· 

tu. 
Kendi seıini ona göre deiiıti . 

rerek konuşmaktan başka çıkar 
yol yoktu. Fakat bu kurnazlığın 
anlafılmamaıı için de sözü uzat
mamak, mümkün olduğu kadar 
kııa kesmek ve yava9 konuımak 
gerekti. 

Zaten pek az ltalyanca bildiii 
için uzun uzun konu§maıına im
k&n yoktu. 

Ağzını kapıya yakla9tırarak 

ıeılendi: 

- Aç!.. Ben ıeldim.. Çabuk .. 
Sürıü kımıldadı. 
Genç kız ıoruyordu: 
- Ne oldu? Yaralı mısın yok· 

ıa .. Seıin pek kısık.. 
Hüsmen mırıldandı: 
- Fena ... Çok fena... Çabuk ı 

aç! •• 
(Devamı var) 

• > elit 

Bir Aşkın 
Hikdyesi 

;" .............................................. , 
: Nakleden : ı .. ..,_ . 

••••, L~~.~!~!.~.~~~!!~- a. ..l 
Samiyenin batını arkaya eğ · ı geçtiler. Girdikleri odada kimse 

mek, onu, alemin içinde, dudak yoktu. Öbür müıtahdemin, çiçek-
larmdan öpmek: İstiyordu. çiler ve sepetle eıya satan kızlar 

Llkin, bu hareketini tamamla dıtard •ydılar. 
mala muvaffak olamadı. Müdür, sert bir ıeıle: 

Samiye, ıaf bileiini Elemin e- - Burada dur ... Hanımı bekle. 
linden kurlardı. Avucuna bir ıül dedi. 
demeti ıeçirdi ... Dikenlerle dolu 
bir demet ... 

Kolunun bütün kuvvetile, bun
ları öyle bir ıallayıı salladı ve Ra 
ufun suratına öyle bir indirit İn· 
dirdi ki, oilanın ıuratı kan için
de kaldı. 

Hiç beklemediii bu hareketten 
son derece ıatırarak, oilan, k.ızın 
belini bıraktı. 

Geriye doğru ıendeledi. 
- Ah, kaltak. .• 
Etrafı çeviren ıarhoflar, kah 

kabalar atıyorlar, bu manzarayı 
alkıılıyorlardı. 

- Yaman ıeymif be ... 
- Cidden olur kaltaklardan 

deiilmif ... 
- Amma da yapıftrrdı ha ..• 
- Halinden hiç de umulmaz • 

dı ... 
- Dikenler ıözüne de batbyıa 

tamamdır! 
- Amma, herif de haketti ha ... 
- Ne de olsa, herif buraya eğ-

lenmeğe ıelmif ... O da ıailam bir 
ayakkabı olıa, burada çiçek aat · 
mak bahanesiyle masaların etra· 
fında dolafıp yaltaklanmazdı ... 
Namuılu kadının burada ne iti 

Sonra, bir ıeyler homurdanarak 
ıeri döndü. Müe11eaeyi çeviren 
hanımı olduiu için, ona ıormada., 
hiçbir ıey yapamazdı. 

Samiye dü9ünüyordu. 
Buradan bir ayak evvel kaç , 

mak, rezaletlerin devamına mani 
olmak lazımdı. 

Fakat buraıı, onun ekmek para. 
ııydı. Haıta annesiyle babaıına 
buracan kazandıiı paraları yetit
tiriyordu. Şimdi hu imkanlar da 
elinden alınmı!tı ... 

Hem de kimin tarafından 7 
Gene o ••• 

Daima önüne çıkan o adam ••• ' 
Gene f eliketine ıebep olmuf tu ... 

Gerçi eziyetler içinde, nefretle 
devam eltili bu yerden kurtulmut
tu ... Bu ıarhot naraları ... Bu ciga
ra dumanları ... Bu iıporto kokul&· 
rı ... Fakat timdi ne yapacakb. 

Buradan daha alacalı para kal· 
m19tr. Fakat onu bektiyemezdt 
Paraları da kendilerinin olsun ... 
Fırladı ... Mantosunu ve fapkaıım 
kapınca sokağa kaçtı ... 

(Devamı var) 

? var.... p 1 
Hülaıa, her kafadan bir seı çı · 20 ilkteşrin 1935 pazar 

lmraırdu. 
Kimi erkeğin, kimi kızın taraf 

lııı oluyordu. 
Doinııu, buraıı eilenceıi yer!. 

Böyle zararsız kavıalar, barların 
numaraları kadar insana hot va
kit geçirtir ... Hele kavgada kadın 
galebe çalarsa ... 

Aliye bile alay etti: 
- Senin eıki ıöz ağrısı yaman· 

mıt··· itte yeni bir göz ağr11ına da 
ha uiradın ... Göz kapalın kanı 
yor ... Haıpanın, böyle yaman ıey 
olduğu halinden hiç de belli de 
iildi... 

Ka .. :: -•mle>l•ol;n he .. 

tarafında genel nüfus 
sayımı yapılacakbr 
1 - Nüfuı aayrmma eaaa ol. 

mak üzere belediyece bütün bi 
nalara numara konulmaktadır. 

2 - Numaraıız binalarda o

turanlar bükQmete haber ver 
meie mecburdurlar. Oturduit 
bina numaraıız olduiu hald• 
haber vermiyenlerle bu numa 
raları bozan ve ailen ve kaldı 
ranlar için para cezası vardır. 

BaıoeWlet 
l•tali•tilı Umum Müıliirlüfü 

Raufun hem canı yanmıf, hem 
rezil olmu§tu. Aıabiyetinden, hid . 
detinden ne yapacağını bilemiyor
du. Cebinden güçbeli mendilini ••••••••••••• 
çıkardı. Yüzünün kanlarını sil- ------------
di. Samiyeye kin dolu bir nazarla 
haktı. 

Bu sırada, çiçekçi kız, geri dan. 
müf, etrafını çeviren insan halka
sını yarmak, buradan uzaklatmak 
istiyordu. 

Fakat, meğer, gürültü üzerine 
müesaesen:n patronu bu tarafa ge
liyormuı. Onunla karıılaıtı. 

Samiyeyi bu müeaaeseye alan 
kadının kocası, cidden pek kaba 
bir adamdı. Alemin içinde, kı· 
za: 

- Tu, Allah müstahakını ver
sin! · diye haykırdı - Müıterilere 

ıen böyle mi muamele edersin ... 
Allah belanı venin ... Haydi defol 
İçeriye... Sana ben ıününü göste
ririm! 

Kız, duraklamııtı. 

H ABER 
AK.AM P08TA81 

IDARlt ltVI 

lstanbul Ankara Caddesi 
Telgraf adresi: ISTANBUL HABER 
Telefon Yazı : 11872 idare: 24170 

ABONE ŞARTLARI 
7 a,.1r;,. &,,.,,, 

S•n•llk 1400 Kr. 2700 Kr 
a •Ylık 7~ ,. 14 ao • 
a •Yl•k •oo .. 900 .. 
1 •Ylık 180 aG0 •• 

iLAN TA
0

RIFESI .. 
Tlc•ret ııanı•rının ••tın 1._90 
flll••ml llAnl•rın 10 kuruetur. 

Salıibi cıe Neıril}a~ Midirii: 

Hasan Rasim · ua 
Bımldılı ,,., (V AKm ... ., ... ,, 

ileri mi, geri mi ıitmeıi lazım ~-------------. 
geldifini kestiremiyordu. Adam 
onu kolundan yakaladı: 

- Haydi, yürü ... 
Samiye, cezaya tutulacak ka . 

bahatli bir çocuk gibi, ba,ı önün. 
de, yürümeğe başladı. 

KUPON 

177 
.7935 

Müdürle birlikte, idare tarafına ı··----mll! .... ______ _. 
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Cenuh kıyılarımızın en 
şirin yeri: Fethiye 

=H=m~ Vu nan istanda 4 ==1 
1 r A!.!. :RE ve or::_~~~~t! !frn~dc!~f ~721 

Küçük bir gayretle tanıtıhrsa 
bir seyyah uğrağı olabilir 

F ethiyedeki tarihi abidelerden 
biri 

Fethiye muhabirimiz yazıyor: 
Küçük, fakat çok tirin bir ka· 

saba olan Fethiye cenup sahille
rimizin en tirin yerlerinden biri
dir. 

Güzel yayla köyleri, Anti - To
rosların cenneti andıran koruları 
arasında çağhyanlar üzerinde ku· 
rulmut kasaba halkının yazlık ye· 
ridir. 

Muhtelif içmelerinden batka 
Fethiyenin çok zengin ve meşhu- 4 

Eti ve Roma devirlerine ait tarihi 
eserleri vardır. 

Bu kazada bulunan çok kıy
metli mabetler arada sırada Ro
dostan geçen yabancı seyyB.h ka 
filelerinin takdirlerini çekiyor. 

Küçük bir tanıtma sayesinde 
-~~~b&'1an 8~100 mil rn,.~f.,... 

de, ve bütün dağlarınC:lan görünen 
Rodosa gelen gezgin gemilerinin 
hepsi buraya uğratılabilir.. 1 

Buradan 4 saat mesafede yal
nız Akdenizin değil, dünyanın en 
güzel bir körfezi, en tabii limanla. 
rmdan biri olan Marmaris kasa· 
bamıza da gezgin getirilebilir. 

Yüksek dağlar arasından dar 
bir boğazdan girilen bu kasaba i· 
mar edilirse Türkiyenin en güzel 
bir gezgin yeri olacaktır. Marma-

Moriı Şövalye şimdı Londrada 
bulunuyor ve Londranın "Adelli,, 
tiyatrosunda "Son dakika,, isimli 
bir revücle oynuyor. Reıimde onu 
Londracla bir tiyatro garden par
tisi eına~nda dondurma yerken 
görüyorıunuz. 

ris • Rodos arası 30 mildir, yani 
ıeri vapurla 2 aaat ... Gerek Ma'" 
Wil.rla ye gerı::kac: r"e~nlyc J(orrez• 
lerinde küçük adacıklar, buralara 
efsanevi bir güzellik veriyor. F et
hiyenin 3 kilometre uzunluğunda 
tabii bir plajı da vardır. 

TiCARET 

Kasabanın ticareti çok hare
ketlidir. Çarşısı büyük, ahalisi 
çalııkandır. Akdeniz adalarına 
ve Mısıra hayvan, buğday, arpa 
ve çok miktarda kereste ihraç e
der. 

lılemekte olan Krom madenle
ri istihsali.tını muntazaman Al
manya ve Amerikaya ihraç eder. 

· iMAR 
_: J Fethiye mÜntazam ve·. temiz 
caddeleriyle bir nümune kasaba
sını andırxr. ikmal edilen parkın 
yanında teniz kortları yapılmak· 
tadır. 

SPOR 

Gençler birliği kuvvetli bir ta
kımdır. Muntazaman çalııır, sa· 
hası vardır. 

Gele~ek mektubumda an'ane 
ve adetlerinden bahsedeceğim. 

Mübarek 
.......................................................... 
RAGASTANIN 

OGLU 
ve sorjiya 

Ragastanm oğlu formaları: 
ile Borjiya formalarını cildlet-i 

i tirmek isteyen okuyucularmnzi 
: 12 - Temmuz - 1935 tarihi-İ 

ne kadar (Vakit Kütüphanesi l i 
ne birer numara almak suretiy i 
le bırakmalıdır. i 

: Cild \çin on kuruş ücret ödeye-! 
i ceklerdir. i 
I_.. .................. -·-·-•... -.-....... .-..-.: 

Ahlô.ksız prof~sqonel atletler 
nihayet bu atletizm toplantı

sını mahvettiler .• 
lıte böylece Y unanlılarm 1821 

yılında ka1dımılf oldukları isyan 
bayra.ğmm resmini aldık. 

Dağların tepesinden adeta ko
tarak geriye döndük, sonra da 
uBüyük Megara,, manasına ge1en 

Megaspelaeon'a tırmandık. Ma· 
nastır bu sarp yann üstünde bir 
kırlangıç yuvas"D gibi asılı duru
yor. Megaspelaeon'da güzel bir 
otel, lezzetli yemekler ve Arkad· 
ya'ya doğru mükemmel bir man
zara vardır. 

Olimpiyat oyunla
rının yurdunda 
Demiryolu için yarlarda açıl· 

mış tüneller ve dar boğazlara ya· 
pdmrt köprüler ba.şka yolculara 

yol vermiyecek biçimde yapılmıt· 
tır._ Kimsenin demiryolu üstünden 
geçmemesi için de tünel ağızları-

na kapılar uydurulmuıtur. Boğaz· 
dan afağıya yaya olrak gitmek i
çin hususi müsaade alına'bilir. An
cak bizim bacaklarımız ·bu müsa
adeden iatifade etmeğe yanaşma
dı. 

Sabahleyin Patraıa vardık ve 
bardaktan boıanırcaıına yağan 
tiddetli yağmurlardan ıa.kmmak 
için uzun kemerlerin altına sığın-
..ı.;ı... C.., ..... Jcı. -.ı .... ıı CU;o.lç uu.~-

piyat oyunlarının yurdunu dolaı
tık. 

Tiryn'Je Cycloplar galeriai: Eı ki günlerin Yanan fairleri derler 
Kronoı tepesiyle liendek hiçi. ki: "Sicilya adaıındaki Etna yanar daft havali.inde ofınian :Mr taltıni 

mindeki Ka1deoı arasında karma· İnsanlar r>armıf. Bunların alınları orta.-ında yrıVllTliık yalmz bir gö:
karıtık bir yığın halinde duran leri varmış. Gayet yabani kifiler mİ§, tattuklan atlamları pİfirip yer-
harabeleri gözden geçirmek ve lermit. San'atları demircilikmİ§. Tannmn attığı mermileri bunlar 
tetkik etmek için vakit lazımdır. ctparmq. l§te bu mevhum insanlara Sycloplar atlı verilmektedir. 
Çünkü bu merasim meydanının Y 
çevresinde statyum, tapnak (ma. 
bet) , tabye ve eski kale hisarları, 
ha2ine ve Bizans kilisesi üstüste 
denecek gibi hep buraya yığdmıt 
bulunmaktadır. 

Burası yalnız eski abideler ba
kımından değil, ayni zamanda 
ç~vrenin güzelliği yönünd~n de 
göriilecek, doya doya seyredilecek 

·: bi~ yerdir. .Oturup "da engin ha
yallere dalmak için bundan cfaha 
müsait bir yer var mıdır? 

Basit bir zeytin dalından iba
ret olan galibiyet mükafatı için 
yapılacak son yarışından evvel bü
tün Hellen dünyasının seçme a
damları buraya gelerek bir ay ka
dar antrenoman yapardı. 

Hellen nüfuzu yayıldıkç.a, o -
IİJ?lpiyat oyunlarına ittirak etmek 
için Anadoludan, Mısırdan, Trak-

yadan ve ltalyadan atletler de gel
meğe başlamı§b. Birisi atletten 

ziyade sazende olarak §Öhret ka
ianmıt iki Roma imparatoru o
limpiyatlarda galibiyet kazanmış
lardı. 

Ahlak11z prof es yönel atletler 
nihayet bu atletizm toplantısını 

mahvettiler. Yunanistanın 1170 

yıllık fizik ve kültürel hayatını 

temsil eden bu olimpiyat oyunla
rını Bizans imparatoru T eodosi
yuı ortadan kaldırdı; bu sıralarda! 

·da Got'lu Alarik aç kalmış Atina-
nın üstüne yürüdü. 

Filistinde oldu'ğu gibi Yunanis- Arkadya'da sapa 
tanda da 11caktan bir gölgeliğe yollar 
kaçmanın büyük faydası yoktur; Yunanistanda Tripoliıden da-
iyisi mi Olympia' da Hermes'in ha iyi bir turizm merkezi olamaz. 
yanıbaşında durup heykeli uzun Her hafta kurulan pazar, tehire 
uzadıya gözden geçirelim. Bu civarın bütün köylülerini çelanek-
hem uzun bir yolculuğa, hem de ecı· y l k b. 1 

t ır. aya o ara gezen 1r yo • 
sıcaktan terlemeğe . değecek ka- · T . ı· ·ı 0· I · · 1: t · . . h cu rıpo ıs ı e ympıa, yanu dar kıymetlidır. Belkı de met ur 
h k 11 d h. b. · · ·b un k.. Kalavrita arasında Arkadyanm ey e er en ıç ırısı un ... - .. 
·dar kopya .. ~dilmiye layık değildir, bütün güzellik ve fibıİnu~u göre--
mütehassıslardan biri bunun eski· bilir. 

den kalma eserler arasında en gü
zeli olduğunu iddia etmektedir. 

Heykeltraf Praksiteles'nin kalemi 
bu mermer abidenin, ayakların · 
dan güzel başına kadar, gerçekten 
bir !aheser yaratnuttır. 

Kyparissia üzüm yetiıtiren böl
geyi (mmtakayı) bırakarak zey

tin topraklarına girdik. Dağ te-
• 

pesinde olan Bassae tapnağı (ma-

bedi) ile ltame'nin dağ hisarı a
rasından geçerek verimli Me11en 
ovalarına girdik. 

Sağ tarafımızda tepeleri karla 
örtülü Taygetus dağları Spartayı 

Stiks ırmağı, Stimfalya gölü, 

Bassac mabedi, Kelmos ve Kyl -

lene tepeleri Arkadyanm bütün 

qıkları için kaçırılmıyacak birer 
sergüzeşs fırsatıdır. 

Meıe ormanları, sislere bürün• 

müı çamlıklar, verimli ova ve ka· 
yalık dereler; bunların hepsinin 
ayrı ayrı füsunu var.. Burada in· 
san eski mabetlerin bize bildir " 
mek istedikle-ri haberelri değil, 

fakat o yapıları kuran mimarla • 
rın aldıkları güzellik ilhamını ·& .. 
raıtırmak istiyor .. 

(Devamı var) 

gözlerden gizliyor. "Bu ıehrin -====================== 
duvarları kendi adamları ve her 
adam bir kaya parçası idi,, güzel 
havalarda yolcu Langada boğazın 
dan Taygetus dağını aşar ve dün· 
yanın en güzel Bizans şehri olan 
Mistraya varır. Aynaroz ve Me· 
teroda olduğu gibi burada da ha
la orta çağ yaıamaktadır 

HABER 
ıstanbulun en c;:ok satılan 
hakiki akşam gazetesidir 

ilantarını HABER'e ' 
verenler kar ederler. 



Sarl1 Karsan diyor _ki~ Kim kazanacak --
Istanbul mu, Atina mı? -

işiıı şakası .. 
Fener - Güneş Bukreşte 

bir takımı da kendi hesaplanna 
Gol lerl kim attı :::rtmeyl ıasarıamı11ar. 

cUMHURlYET - Fikret, Sala· vuventUS t&kl• 
ha~;t~ Fikret Rasih attı. mınınY':bk~ekll~.ı 

ZAMAN _ Bilmiyorum, işitme· TAN - Çok yüksektir, o kadar kı: 
Bir hafta evvel ikinci çıkan (C.A.O)· 

~m- · iü KURUN - Atmışlar ya, kım a· yu 1-0 yenm 1 r. . . 
.___ T k dan iki gol atıl· H - Demek ki, kendisı çok yUksek 
....._ atsın... a ım • lldnd değil .. 
mı,.. . amma,.. . 

TAN_ Bu kızmıt kargaşalık üz~· COMHURlYET - Bu takım ikın· 
rba, Bükrefe telefonla sormDf, kafı- cidir hem de biiincilikte ikincidir. 
leden bUytlk bir zat çıkmış- .. ona H - Han&i taraftan? 
•nautlar "ben size telefonla soyle- cOMHURlYET - Soldan, ve son· 

mıdfm mi,, demi§. k d. dan. 
T 1 f kaparken: Herkes en 1 H _ ikincidir ya, nerede oluna e e ona diıw d' 

kendine uydannuıa, ben de &•m ır 
lnıyanaatlar telef ona kapaını~ 

Gazeükrtlen: 
(Futbolcularımızı uyretmek için 

IJIC8' .aatıflnthn evvel ıtada akın rnır 
tlı). 

H.: - TabB, benim de haber aJdı-
fnna si~ kavaJtı ve yemekJeria.i o· 
rada yiyenler nrmıfoo Fakat iki gol 
ittihalannı kaçınalf olacak kf !.. O
yUdaD 80Dr& atad bop.ldığı vakit 
yemek paketlerini oradan küfürlerle 
toplamıılar Bükreş piyasasında bu 
ttlrlll ttlrlil yemekleri satmışlar .. 
Oadü da Bükreş Jokantalan çok mü· 
teeadr olmuılar .. 

Takımdan mektep talebesi olanla· 
ra da orada bulunan güzel sefertaS· 
la:rdan bir kaç tanesi kullanılmak ü· 
zere armağan edilmiş. 

COMBUJUYET - Attıiımız aoJ· 
ler o b.clar,anMl•= .. ..,. 119U"l'!.W1111F 
Janm ~ku .. 

H - Ellerin blrlbirfne çarpmum· 
elan dola11 btlttln Btlkre§ halkı, bat
ta K&dence ahaHsf rahatsız olmuş-

lar. ı 
Sinir, kulak mütehassısları hu ı 

' yiizden hastalananları muayene, te· 
davi etmek için sıra yapmışlar; 

H - Hususi muhabirimizden al· 
dıfımız mektupta kulak sinir, doktor· 
lan biyle mUşterl setfrten ve gol ya· 

olsun 
CO.MHURlYET- Romen ~ımr 

nı güneş altına aldık. 
H - Bizim takım &'iineş üstünde 

mi oynadı acaba?-
Yoksa Fenerin karşısında mı? 

Takım oyuncu
ları nasnldıır? 
KALECi - Uluslararası kaleci, 

daha yeni Sofyadan gelmişti. 
BEKLERDEN - Fogel - 2:> defa 

utu tararası olmuştur. 
H - Kaleci uluslararası bekler 

öyle, takım (250) defa uluslararası, 

dışarı maç seyretmiştir. 

Nasıl lkazaındok? 
ı - yüzde 50 nisbetinde olmıyan 

bir oyunla •• 

H - Y~ı SO #'tinde 
uw;et 4llii"' t;ı )4!&tfi! 

Yfizde 60, yüzde '10 olsaydı kimbi
Jir •• Nuıl netice alırdık. 

2 - Tan'da bir fotografa göre, 
(Biikreşten bir manzara gösteri· 

yor, f otografın sol açık köşesinde bir 
cami görünüyordu. Fakat altında 

şöyle bir yazı eksikti. 
<l~bu camide Hafız Bay Rebit ta· 

kımın kazanması için ma~tan e-nel 
dua etmiştir. 

S. Turgut 

Max Baer evlendi 
Eski şampiyon Nevyorklu bir bar 

sahibesi kendisine eş sectı 
A .. rikadan Av

rupa oazmlerlne 
aıcek Wgralla bU· 
tllrlUlllM göre, 
tlolıa ~n haltr 
lartla Broddok'a 
""'llup olarak 
din,,. tampigonlu· 

'" Bnvanını ka11be
tlaa nıeJlıur Y ahutli 
bob8r MOJC B<Ur 
Amerikanın ıntrb· 
zi l' tlfintltonda bir
denbire eoltlllldıtir. 

Bu fGf'laeak 11e 

belclenmlyen iztU· 
DaÇtla kendi.ine eı 
~ kadın, Nec-
110rkta bir barın 
tlizel aahibeıi /Jlus 
Sullloon'dur. 

izdivacın yapıl· 
dığı glln bUtün A • 
merlka matbuatı 

bunu MIJttan için· 
de lldn dmlftir. dU. Dü;ı:~n 

M 
_ _, b olduğu :anne ıyor. ., .. 

ll8nı çok ıeven """ ın undan çok me~ınun kucakladığını görüyorıu· 
mera.ılmlnden sonra nkf famplgonun yenı karıaını ı't'rllnıiş. /ngiltere 
nuz. Yukanki resim: radyo televizyon Ue lngUtereye . l d. 

Franaız matbuatı da bun dan istifade etmış er '~·en ve bu yüz
Bakalım bu evlUik: Şimdiye kadar çok ıefilı bir hay:t geç~ak için mun· 

den ma4lup olduğu söylenen Max, nki ünvanını !ekr~:.tt::,a:nnra gazetelere,. 
tazana bir çalıımo imkanı mı verecf!k, yokla, maglubıy .. .. bokatan 

e/S1Jled41i gibi bu eıkf dlJnya ,ampigonunu blJlbutun 
rualdaftı racak mı1! .. 

İstanbul ile Atin& arasında temsili 
bir fut bol maçı yapılması için futbol 
heyetimizce glrifilen teşebbüs ve h•f· 
talardan beri devam eden mahaberat 
nihayet sona ermlt ve Yanan futbol 
heyeti muvafakat karannı bir iki gün 
evvel telgrafla bildirmiıtir. Her iki 
şehir muhtellti arasındaki müsabaka 
7 ve 9 Temmuzda Taksim stadyumun· 
da yapılacaktır. 

lşte futbolü sevenleri hayli mem· 
nun edecek bir müjde. .1ki senedenbe
rl mahrum kaldığıınız güzel ve ciddi 
bir fut bol maçını nihayet seyretmeğe 
fırsat bulmuı olacağız. Öyle bir mü· 
sabaka ki bize tam ve hakiki kıymeti· 
mlzi açık bir surette göstermeğe vesi· 
le teşkil etmiş olacak. Gerçi bugüne 
kadar büyük kUlplerimlz f edaklrlık 
yaparak Avrupa takımlariyle mUna· 
sebata giriştiler ve şehrimize tanın· 
mış bir çok ecnebi takınılan getir~
ler. Fakat bunlar nihayet birer husu· 
si angajman mahiyetinde kalıyor ve 
kazandığımız mavaffakiyetler de bu 
çerçevenin dışına çıkamıyordu. 

Getirilen takımlar hakkında da 
burada kat1 bir maU\mat elde edile· 
mtyordu. Biz onlan dev aynasında 
göriiyor, ve kazandığımız galibiyet· 
)erden bu nisbette kt>ndimize bir şe
ref hi&~esi ayınyorduk. Onlar ise tam 
kadrolıriyle gelmeğe imkln bulama· 
dıklarından dem vuruyorlar ve elde 
ettiğimiz muvaffakiyetin kıymetini 
düşürmeğe çalışıyorlardı. Biz de a· 
rada ne tarafa ha'k \'ereceğimizi şaşı
rıp kalıyorduk. 

Halbuki önümüzdeki iki maç için 
,·a.ziyet hiç de böyle değildir. Karşı· 

mızda resmen Atina muhtelitini göre· 
ceğiz. Biz de onlara şehrimizin resmi 
futbol formasını sırtlarında taşımağa 
!Ayık ıörülen oyunculan çlkaracağız. .................. ··- _ ....... -
matlubiyetinl tevile meydan verecek 
kaçamak yola ortadan kalkmıf ola· 
caktır. 

Atlna pmplyonu Unftlll altında da· 
ha geçenlerde Olympiakos ~kımmı 
lstanbula getirterek yenml§tik. Bun· 
dan pek haklı olarak da sevinç dur 
muştuk. Bugün gazetelerde Panaya 
tiko takımının bizim Uç bir yencllği· 

miz bu Yunan takımını 5-2 tepeledi· 
ğini okuduğumuz zaman içimizde bir 
şüphe uyanıyor. Acaba diyoruz galip
le çarpışmış olsak ne netice alırız? 

Bu ıual Romanyada yaptığımız 

maçlar için de variddir. Romanya lik 
maçında bu sene sondan ikinci gelen 
Juveatos'u bir lstanbul muhteliti 
teklinde takviye edilen Fenerbahçe 
takımımız ancak güçlükle 2-1 yene· 
bildi. Ba itibarla bizi şüpheye düşü· 

ren ikind bir mesele daha ortaya 
çıkmaz mı? Ya karşımıza BUkreş 
muhteliti çıksaydı netice ne olabilir-

di? 
tıte bütün bu mülihazalara istina· 

den hükmetmek lazım geliyor ki iki 
memleket arasında bir mukayese ya· 
parken ya miJJi müsabakaları veya 
temsnt maçları naz:t.n itibara alarak. 
fikir yürütmek en doğru hareketler· 
dir. Hususi müsabakalar büyük bir 
mlna lf ade etmez. Çünkü galibiyet 
ve maflubiyet kal'şılaşan nihayet iki 
takımın paylaşacaklan birer titrden 
ibaret kalır. Fakat iş milli veya tem· 
sm müsabakalara dayanınca mesele· 
nin rengi değiıflr. Hariçte de bunun 
tesir ve akisleri başka olur. 

"fstanbul, Atinayı yenmiş,, demek 
başka tesir bırakır. "Fenerbahçe O· 
limpiyakosa galip gelmiş,, demek de 
gene başka akis yapar. 

Bugüne kadar ecnebi takımları ile 
vukubulan temaslar münasebetiyle 
maçlardan evvel hiç bir millihaza yU
rUtmemi§tim. Yalnız müsabakalara 
gitmiş ve gördüğümü olduğu gibi 
yazmağa çalışmıştım. Çünkü bu te
maslara lüzumundan fazla verilmek 
istenilen ehemmiyeti pek yerinde bal· 
muyordum. 

Fakat önümüzdeki ~nlerde yapı
lacak Ud müsabaka bütün ~hrimiz 
f utbolUnü alikadar ettijinden tabia· 

<Marael TU) rakibile bir /capıfma yaptılı antla alınan bir eMtantan• 

ihtiyarladıkça gençl•••n boksör 

Marsen TöD 
son yaptıaı maçı da kazandı ve 
sekiz senedir muhafaza ettl{ll 
şamplyonıuau gene kaybetmedi 
lhti~ladıkça gençleşen n sekiz 

seneden beri sırtında ta§ldıfı Fran· 
sa, Avrupa ve nihayet dünya boks 
orta sıklet pmplyonlutu tınvanlannı 
kimseye kaptmnıyarak klll'flBID& çr 
kanlan genç ve dinç hasımları, evli 
ve 31 yaşında olmasına rağmen, biri· 
biri arkuına yenen, artık boks lle· 
minde bir harika olarak gösterilen 
Fransızlann meşhur Marcel Thil'i 
Carmelo Caudel ile son defa yapbğı 
müsabakada gene galip çıkmıştır. 

Marcel Thil bu maçta gene herke· 
sin hayret ve takdirini kazanmıştır. 

Onun seneler geçtikçe gerilemek şör 
le dursun gititkçe daha iyi bir forma 
girdiğini görenler hayretten parmak 
ısırmışlardır. 

Geçen sene Birinci Te§rinde yap· 
·-aınan aap 'Ulaaeı dmt)a • piiipt· 
yonunun kal'flSmda dayanarak bera 
berliğl elde etmlf oldufundan ba se· 
f erld çarpışma bir intikam maçı ma· 
hlyetinde bulunuyor ve bu itibarla 
büyük bir alaka uyandınyordu. 

Marcel Thil sekiz seneden beri yap· 
tığı bUtün müsabakalarda hasımlan· 
nı yendiği halde yalnız Caudel ile be· 
rabere kalmıştı. Thil bunu bir tUrlU 

Marael Tilden mJJthlı bir ıağ kroıe 
yiyen Candel böyle yere düşmilf ve 

(8) saniye kalkamanuıtı. 

tiledir ki keyfiyete yabancı kalamaz
dım. 

Şimdi içimi kemiren bir merak var. 
Bu iki dost memleketin yetiştirdiği 
en iyi futbolculan sınırlan içine sığ
dıran Balkanlann en eski iki şehrin· 
den -lstanbul ile Atinadan- hangi· 
si bu müsabakada galip çıkacak? E· 
vet hangisi futbolda daha ileri gitmiş 
olduğunu göstert>cek? işte bunu sa· 
hırsızlıkla anlamak istiyorum. 

Sadi KarM111 

hazmedememl§ti. itte ikinci defa çar
pıpıaya vesile bulduğu bu çetin hu· 
mma da galip gelmek azmiyle Od ar, 
danberl darmaclaıı dinlenmeden çalı
şıyordu. Nihayet bu emeline de bugfla 
muvaffak olmut buJanmaktadır. 15 

Mar~l TU 3 llndl ramddan ıonra. 

ramd tlzerlne tertip edllmlf olan b11 
mUsabakacla rerti Caudel, Thllin de· 
mir gibi alır yumruklan kar"91Dda 
mukavemet edebilml§tir amma sonun· 
da da turşuluk bir hale gelml§iır ı 

Zaten dokuzuncu ravndda çenesi· 
ne yediği mftthlş bir kroşe onu nak· 
davn etmJttir. Bu devreyi Caudel 
Thllin kollanna abanarak nakavt ol· 
madan güçlokle bltirebilml§tir. Bu 
1UJDl'llfun tesiri ile de bundan sonra 
hiç bir faaliyet gösterememiştir. 

Thil bu seferki boks tarzında kur· 
naz oldatu kadar yüksek bir teknik 
tatbik etmiştir. Her ravndda ha!ilmı· 

nın bir noktasını hedef tutmuı ve o· 
rasını döverek yormuştur. lkincl 
ravndda hasmı o noktayı kapamağa 
çahııyorken bu sefer de başka bir ta· 
rafını hırpalamıştır. 

\'elhasıl, bOks Aleminde daha yıl· 
dızı uzun seneler parhyacağı tahmin 
olunan Thil, Caudeli de dönrek mu· 
valfakiyet kolleksiyonuna yeni \ ' C e· 
refh bir galibiyet daha ilave etmiştir. 

HAVA KURUMU 
ÇIKARINA 

Alaturka 
•• 

gureş 
7 Temmuz Pazar günü Be,ik

taı ıtadmda bava kurumu Be!ik• 
tat ilceai tarafından organize edi
len büyük alaturka güret kartılat· 
maları yapılacakttt. Betiktat klü· 
bü atadı o gün hava kurumuna 
terkederek yurd severliğini göı· 

termittir. Bat gürete senelerce 
Liitlm ıiaylayı ~riniz 
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Kebaplarmızı, pasta ve çöreklerinizi ve aajr lezzetli yemekleriniz 
için koka ve dumandan ari 

Elektrik Fırınını 
KULLANINIZ. 

Harareti daimi ve arzu1a ıCSre ayan kabildir. Jip ve cinsine ıü
re bütün fmnlann fiyatlarında m&him tenzillt vardır. 

Elektrik fırmı alan her müıtariye huaual tenzilatlı tarife tatbik 
~dilir. 

Satq maiaza)armdaa tafsillt iaıe,iniz • 

Taksimdeki sergiyi ziyaret ediniz. 

SALIP AZAR MAGAZASI 
Salıpazarı, Necattbey caddeld No. 428 - 436, Tel: 44911 

METRO HAN 
Tünel Meydanı, Beyoğlu Telef on: 4-1800 

ELEKTRiK EVi: 
Beyazıt Mürekkepçiler caddesi. Telefon: 24378 

KADIKÖY: 
)f uvakkıthane caddesi. Telef on: 60790 

BOYOKADA: 
23 Nlan caddesi Telefon: 56-128 

OSKODAR: 
Slrketl Hayriye lake leal. Telefon: 80312 

9 

Kiralık Voli mahalleri 
MUHAsıP ARANIYOR Yüksek Mühendis mektebi arttırma 

Kunetli muhasebesi olan ta-

ı. d ki ~-- Kurusefmeye ka dar olan Voli mahallerinin 
.-ın ı ı~ ril---1-A.! 1 

nuıf biaaeleri t eJIGl 935 den itibaren kiraya ve ~r. • -

nm•ıı müeaıeaelerde plıpmt tec
rübeli bir muhasip aranıyor. Talip Ve eksiltme komisyonundan: 

ti._, • yasılı tekliflerini Galata da Perçimli sokak Cemaat 
7ınaaenn d el · 

Hanmda 2 - 3 No. da HaJreddin namına ı3n erm erı. 

olanlar ve kefalet verebilenler Ba- Mektep için u2500,, kilo Silivri 1oiurdu alınacaktu. Tahmini 
latta Sürey,va P&f& fabrikasına fiat "18,, kuruıtur. Mecq1111111un tutarı olan ''450,, lira ve birinci pey 
müracaat etsinler. "25 75 1. d ı_ .. _1_1•1 • • • ö k ·· h parası . ,, ır-: ır. HW1Ul erın p.rtnameıını ı rme uzere er 

Teşviki Sanayi kanunundan istifade 
eden müessese sahiplerine : 

• • ıün eksiltmeye girmek için de 17 - 7 - 935 saat 14 de komiıyonıı 
Hayatın nee••I müracaatları ilin olunur. (3670) 

dinç olmaktır. 

HO.RMOBiN 1 Eskişehir belediye riyasetinden 
lktısat vekiletinden: Tabıetıerl ( He1' eti fenniye için ltlmmu o lan Hilatav Ha1de veya bu evaafla 

diier J.ir markafl havi bir aded takimetre &Jeti 12 - 7 -- 935 Cu
ma aUnü ihale edilmek bere pa :zarlıkla eblltmeye konulmuıtur. 

lateklilerin o sün aaat 15 de 22 liralık teminat akçeaile birlikte be-

Y orrun vDcutlar1 dinçlettirir 

iktidarsızlığı 
Sana i &ü .. ••lerine 16nde rilmit olan sual varakaları muci· 

binae -J'p edilecek 1934 ticari ıene1i it cetve11erinin bet nüsha 
olu-ak tamim edilmeai ve bir nüa hasmın vekiletimize ıönderilmek 
üıere en ıeç St-7--936 tarihine kadar poataya verilmesi, diler dart 
nüahumm ise yine ayni tarihe kadar mah'lllin en büyük mülkiye 

ve 

Bel gevşekliğini 
lediye Enciimenine müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. "3613,, 

memuruna verilmesi lüzumu illn olunur. (3762) 

r.::n;:ı ... ~! .. d:-::ı:· jYüksek mühendis mektebi Arttırma 
Türk Hava Kurumu 

Biiyiik Piyangosu 
Şimdıye kadar binlerce ki,iyi 

zengin etmiıtir. 

nar. lstanbulda fiati 150 ve eksiltme komisyonundan: 
Kr. T aflillt i~a Galata Posta 
kutusu 1255 Mektebe 938 aeneai Mayu ni &ayetine kadar lüzumu olan 

111••--------•• (6000) kilo aadeyai 8-7-935 tarihinde kapalı zarf ile ekıiltme
J• konulmuttm. Beher ki10111DUn tahmini fiah (85) ku"lf ve mec

__________ .. mu bedeli (5100) lira ve birinci pey parası (383) liradır. Ekailtm&· 
DOKTOR Kemal özsan saat cı5> ıe ,.,dacatnıdan ıateldi ıenn mektuplannı saat 14 e ka _ 

79.ca. tertip 3.cü keşide 11 1 emmuzdadır 
Büyük ikramiye: 50.000 Liradır 

UrolOfl _ Oıwrallr dar arttırma Ye ebiltme kanunu nun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde 

Bevllye MUtella .. ısı yazılı belıelerle n kanunu mezka run 32 inci maddesinde yazılı ıe-

Krakög - Elcıeldyor malaıaa kilde belli ıUn ve ıaate kadar komisyon bqbnlıtma ve p.rtname • 
yanında. Her oün ~ IOIU'CI 
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Melünden bir ok sibi ıelip ıeç· 
til•. Şehrin dıfmda bir saat kadar 
mola .ercliler Eier böyle yapma· 
mıt olaalanlı atlar Pariae vara • 
mu)arclı •• Kokarder ba esnada 
hem atların, hem kendisinin kar • 
mm diriyordu. Manfred bir teY 
yemedi •• Bir kaç kadeh likör iç • 
melde ilrifa etti. 

Sonra tekrar atlarına binerek 
yollarına devam ettiler··· 

Sabahm saat ikisinde Pariain 
apılarma varmıtlardı. 

Manfred: 
- Bak aklımı&& ıe1medi.. Ka

pılar hu vakit kapalıdır, dedi. 
Kokarder: 
- V • eaat betten enel açılmaz 

ceY&bmı verdi. 
Manfred burun deliklerinden 

duman çıkan, bacaldan titreyen, 
7oraun atının etrafında asa -
myetle dolqıyordu. 

Binl ... ire aklına bir düıünce 
aeldi ••• 

Kobnt.e: 
- Arkam4an ıel 1 dedi. 
Sonra ıidip biiJük lrapmm ya -

nmdaki küçük lcap171 çaldı • 

Bir kaç ADİJe aoara kapı açı • 
larak bir uker ıiiründa. 

- Doltum, çavu11muza acele 
bir f8J' eöyleyecelim •• 

Ta-.anı kubbeli, buık bir oda. 
elan pçtiler .• Ve daha biyük 0 -

._ ... karakol oduma ıirdiler. 
Burada eokaia açılan bir kapı 
ftl'Clı ki Manfred İp.retle hunu 
Kobrclere aöaterdi. O da l&ftK& 

kapıya ;,:aklqb. 
Aaker: 
- itte çawı budur! dedi •• 
Karakol kumandanı: 
- Ne iati10raunuz? diye sordu. 
- Parise sirmek iatediiimi Miy-

lemek istiyorum •• 
- Bu saatte içeriye sirilemez .. 

Hey orada kim var? Şu herifleri 
dlf&l'IYa abn ! 

Bu anda Kokarder kaplJ'I ardı • 
na kadar ~ aokata fırla7U&k : 

- ileri! di,.. haykırdı •• 
Kandmldıimı alaJUI Ç&YUf 

Manfredin yolunu kesmek iatedi • 
Fakat delikanlı onun takaiına bir 
yumruk yapıfhruak yere 111•ar • 
ladı. Ve kapıdan dıtarıya fırladı • 

Bir iki aniye ıeçer ıeçmu ka• 
rakol efradmm attıkları bir kaç 
tüfek sesi duyuldu •• 

Bir saat eonra iae her ikisi Ser• 
seriler Yatalma varmıı bulunu • 
yorlardı .. 

Kokarder: 
- Şimdi saat üçtür .. Gidip al • 

tıYa kadar UJVYacainn •• Eier uyu· 
muaam bir iı ıöremem, dedi. 

- Merale etme, ait, yat.. Zama • 
nı ıelince ben seni uyandırırım •• 

Bunun üzerine Manfred Unte • 
nenin evine ıitti. 

Untene doatunu ıörünce ıe • 
vinçle haykırarak kucakladı.. Ve 
ıösüyle ailayan iki betbaht kadı • 
nı, Jüli ve Aveti ıöaterdi. 

Manfred: 
- Demek malık4m etmele ce • 

aaret ettiler ha! ddi. 
- Fakat daha ümidimiz •ar .. 

komia ona müracaatlan \lin olımıu-. 
~ 
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- Y amnda iki iradın vardı. 
- Bahçenin uzak yerlerine ka • 

dar bu kadmlar da onunla beraber 
mi ıelirler?. 

- Hayır.. Çok zaman yalnız 
ıezer ••• 

- Lüdvis, bin delil, iki bin, üç 
bin Eıü kazanmak ister miıin ? . 
Çok zengin olmak iater miıin? 
Söyle..... , 

Lüdviı yavq aeale: 

- Sı.-! dedi. 
Tribule yaklqan ayak aealeri. 

ni duydu .• 

Gelmı 'bir devriye idi. 

Lüdviain her istediğini yapa -
calmı dütilnerek yüreli çarpa 
çarpa duvarın üstüne boylu bo -
yunca uzandı .. 

Bir zabitin kumandasında bu -
lunan deviiye yaklaıtı.. Zal>it 
Liidviıle bir kaç söz konuıtu. Son• 
ra geçip aitti. 

- Lüdviı, bir daha ne vakit, 
.. L-A,_• • ., 
no~ısın .. 

- Öbih' ıün ••. 
- Burada mı?. 
- Bunu da temin edebilirim •.. 
- Peki! Yarın düteain yanma 

sokulabilir misin?. 
- Evet, küçük düteı kibirli de

ğildir. Hatta bazan bizimle bile 
konUfUr .. 

- Peklli, ona, öbür aün nöbet 
vaktinde bahçede bulunmasını 
.ayle ••• 

- Yani ıecenin saat onunda ... 
Fakat nerede?. 

- Sazan babkb büyük havuzun 
yanmda •• Kabul ediyor musun?. 

-Ediyorum. 
- Söylediklerimi hele bir kere 

tekrarla bakalflll ! .. 
Lüdvig: 
- Yann dütesin yanma eoku • 

lacağım .• Dikkat nazarını çekece • 
lim .. O vakit o bana söz aöyleye • 
cek.. Ben de: 

-Yarın ıece saat onda Mösya 
Tribule Sazan balddı haYUZUD ya• 
nında bulunacak! diyecefim .• Na· 
sıl, iyi anlamıt mlJllD? ••• 

- Ent kahraman ve akıllı 
Lüdviı ! Demek öbür ıece saat 
onda burada .. 

- Ona De ıüphe. •• 
- Sonra sen de bizimle beraber 

kaçar ve s~in oluak lsviçredtt 
yqarsm ... 

lsviçreli: 
- Ah Katerinim, diye içini çek· 

ti. 
Tn"bule duvardan qaiıya in • 

di., 
Vak'ayı Manfredle Ragaatana 

anlattı. Konutınanın bir kelimesi· 
ni bile unutmamııtı. 

D.ördü birden büyük Şarlınan 
otelıne döndüler •. 

Ertesi aabah lapada Kapya bir 
yolcu arabası bularak satın aldı • 

Oç arkaclq bütün aün dıtan 
çıkmadılar. 

Ertesi ıiin de çok heyecanı. 
ıeçti . 

Tribule yerinde duramıyor, 
yüksek ıeıle kendi kendine konu • 
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ıuyor, Ragastanın elini ukıyord\:. 
Manfred, daha derin bir heye -

can içinde blunduğu halde daha 
sakin görünüyordu. 

Saat sekize gelince: 
- Haydi gidelim! dedi. 
Vakit gerçi biraz erkendi. 

Fakat Ragastan delikanlının 
Üzüntüsünü anlıyordu .. 

Dördü de silahlarım takınarak, 
acele sokağa çıktılar .. 

Bu anda F ago aokağmın köşe · 
ıini dönen bir atlı göründü . 

Dolu dizgin gelen bu atlı Man · 
fredi görünce sevinçle bağırdı ve 
atını durdurarak yere atladı .. 

Manfred sapsarı kesilmişti. 
Çünkü gelen Kokarderdi. 

- Lantene nasıl? diye merakla 
ıordu .. 

Kokarder: 

. - Beni gönderen odur.. Ah • 
mz ! diyerek Manfrede bir kağıd 

Delikanlının vereceği karan 
bekliyordu. 

Tribuleye gelince sabrı tüken· 
mek derecesine gelmişti. 

Dudakl:ırı bembeyaz kesilerek : 

- iyi, fakat .. Daha sonra gide
mez misin? dedi. 

Manfred yeisle: 

· - Sonra mı ? . Sonra gece ya • 
rısı, hatta belki de saat bir olacak.. 

Tam vaktinde yetişmeme imkan 
kalmıyacak ! diyerek Kokardere 
döndü: 

- Ahıra git, iki hayvan hazır • · 
la! lspada Kapya sana iyilerini 
gösterecek .. Haydi çabuk ol! de -
di. 

lspada Kapya ile Kokarder fır -
!adılar .. 

Ragastan ayağa kalkarak Man • 
fredin elinden tuttu. Ve yumuşak 
bir sesle: 

- Çok iyi oğlum! dedi .. 
uzattı.. Manfred, gözleri yaşla dolduğu 

Manfred bunu acele açarak oku· halde başını önüne eğdi .. 
du: Katlandığı fedakarlık hakika • 

"Şimdi öğle vaktidir .. Yarın sa· ten çok büyüktü •. 
hah saat 7 de Dole yakılacak .Eğer Böyle bir zamanda Manfredin 
Konsiyerjeri hapishanesinden kalbinde arkadaşlık duygusunun 
Grev meydanına getirilinceye ka • aşka galip gelmesi çok büyük bir 
dar onu kaçıramazsam, ey dos - şeydi .•. 
tum, ey kardeşim, başıma gelecek Ragastan Tribuleye dönerek : 
felaketi anlarsın .. Seni bekliyo • - Biz üçümüz kalıyoruz.. Bu • 
rum.,, nunla beraber, dostumuzun yardı-

Manfred, bu mektubu sakin bir mmı küçük görmediğimi ilave et• 
ıurette Ragastana uzattı .. O da o- mek şartiyle, diyebilirim ki bu iş • 

f 

kuyarak Tribuleye verdi.. [' te üç ki!İ de muvaffak olabiliriz, 
Ragastan oturdu.. sözlerini söyledi. 

S\\BAtt D~\JULU 
.. "1ENIDEN 

4!"'ÇtKMA'IA SAŞU~OR 

oAt<ı.SSİ 

flr\OU MAU z. 
~A~OUOLARA . 
KAiışı MüCA: Tchh ke 

oe t.: e \-Ur.sız\~r 
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Manfred, şövalyenin maksadını 
anlayarak onun elini sıktı .. 

Bu anda Kokarder odaya girdi. 
Manfred: 
- Tekrar Parise dönmek için 

yorgun değilsin ya! diye sordu . 
- Gerçi, yoruldumsa da yarın 

ıabah Pariste bulunmak için ölü • 
mü göze alırdım. Bir kere Lante -
nenin yüzünü görmüş olsaydı -
nız ... 

Manfred boğuk bir sesle : 
- Haydi gidelim! dedi. 
Arkadaşlariyle acele kucakla • 

şarak Kokarderle beraber dışarıya 
çıktı .. 

Sonra Ragastan, Trihule ve Is · 
pada Kapya dört nala uzaklaşan 
iki atın gürültüsünü işittiler 

Trihule o vakit: 
- Biz de gidelim! dedi. 
Ve şatonun bahçesine doğru yo· 

la çıktılar . 
• • * 

Manfredle Kokarder dolu diz -
gin Melün yolunda gidiyorlardı . 

Gece zifiri karanlıktı .. 
Kulaklar tetikte, eller kılıca u -

zanmağa hazır bir halde giderler
ken Manfred sordu: 

- Bizi nasıl buldun?. 
-Tali yardım etti. Evvel:\ şunu 

söyleyeyim ki F ontenblöye geldi -
ğim zaman aklım baŞlmda değil -
di. Bu delicesine yol alıt beni 
ıersemletmişti.. Şehrin ilk evi ö
nünde durarak etrafıma bakın -
dım. Kimseyi göremedim.. Bir 
köylünün kapısını çaldım .. Lan • 
tenenin tavsiyesini tutarak şöval -

ye dö Ragastan isminde bir senyö
rü tanıyıp tanımadıklarını ıoroum. 

Şatoya müracaıat etmekliğimi ıöy• 
leyerek kapıyı suratıma kapadı • 
lar. Bunları korkutmu§ olduğumu 
anlıyordum .• Nereye gideceğimi 
bilmiyerek orada durup dururken 
bitişik evden bir kadın çıktı • 

- Bir kadın mı? 
- Evet, erkek elbiıeıi giymif 

genç, son derec güzel bir kadın .• 
Bana: 

- Mösyö dö Ragastam mı arı • 
yoraunuz? dedi. 

Ben biraz çekinerek: 
- Siz kimsiniz madam? dedim. 

Genç kadın omuzlarını silkti ve 
bana tuhaf tuhaf bakarak: 

- Söyleyiniz, Mösyö dö Ragas • 
1 

tanı arıyor musunuz, aramıyor 

musunuz? dedi. 
- Arıyorum, hem de pek ace • 

le! dedim. 
- Pekala! Öyle ise şatonun ci· 

varındaki Fago sokağına giderek 
büyük Şarlman oteline ınınız .• 
Onu orada bulacaksınız! dedi • 

Ben de hemen yorgun atımı 

mahmuzlayarak geldim .. 

Manfred bu kadının Madlen 
F erron olduğunu hemen anlamış • 
tı .•. 

- Bu kadın bizi koruyan bir 
melek mi? diye söylendi. 

Bu esnada gecenin karanlığı 

içinde iki atlı mütemadiyen yol al
makta devam ediyorlardı.. Atlar 
ara sıra üstündekilerin 'görmediği 
bir mani aşıyorlardı. 
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Sırtüstü hasbuhalin ayıp 
sa yılmadığı yerde 

"Plaj çekirgeleri,, deniz kostü
mile nasıl reverans yaparlar? 

Elbiıenin inıan çalımına bü • 
Yük faydası vardll'. 

Üzerimizde elbite oldu mu, 
terzinin ona verdiii biçime uya· 
rak bir takım pozlar alır, elimiz • 
den geldiği kadar kal'f ıtındakine 
§apıel sörümnemeie çalıtınz. 

Elbiıenin önünü iliklemek bq • 
kabir cakadll' .. Açık bırakıp, biri
siyle konuıurken eli pantalonun 
cebiue aokmakıa bir b&,tka türlü • 
tü .. .F:&lö4'0tt • .ı.. .. " ,u.rle açık bı • 
rakılır da, el parmaklarından biri· 
si, yeleğin koluna sokulurdu .. He -
le bu vaziyette dizin birini de 
kırarak kar§ındakine nükteler çat· 
lattm mı, senden dokunaklı adam 
olmazdı!.. · 

* * * Üzerinizde elbiıe varken, önü • 
niiz ilikli veyakanız dimdik ve 
kravatnız diri bir horoı ibiji aibi 
ileri doğru fırlamıt olduju halde, 
elleriniz arkada bağlı konutuna • 
~ız, bu da aynca bir önemli poz • 
dur. 

Bu dunııa göre, hiT kaç ıiJ;°tal 
.az taylemek de yaratır .. Orta 
Avrupa ve Doğru Afrikuı itleri· 
ni ı-zetelerden biraz iyice oku .. 
malıdır •• 

- İtalya aonbaharda harh e • 
decetini aaıırybr. 

Yahut: 
- İngiltere Franıızlara danıt • 

!Dadan, nud Streza teıanüdünü 
JWU-arak Almanlarla anlaımağa 
kalktı?. 

Gibi bir iki llkırdı ortya attı • 
iliz mı, hele dıtandan itidenler, 
Iİzi bir diplomat muhabir yerine 
bile koyarlar. 

• • • 
Diyecetim, elhiıeyle bir çok 

itler Yapmak kabildir, fakat bu • 
nun ahi nedir, dersiniz? Elbiıe· 
nin inaan cakasına olan yardım • 
lanın anlatırken y&§&dığımız dün
Y& İçinde elbiaeıiz gezen ve dolayı 
•ile pek yavan,, tuzıuz inanlar da 
bulunabileceiini mi anlatmak is
tiyoruaı?. 

Ha.yır .. 

Anlatmak istediğim, elbiıesiz 
tezmek nretiyfe gene modem 
kalabilen plaj çekirgelerinin ken· 
dilerine g&re uydurdukları çalım • 
lardrr ..• 

Plajlarda deniz kostümiyle do • 
lqan adamın bildiğimiz gibi pan -
tolonu r.ok ki, elini cebine ıokaun • 
Y aıbut ıa.at kösteğinde dolaıtınm. 
Hele biraz da sıkılgan bir ıeyse • 
J.., :·~ muhakkak surette dokun • 
mak ve düğümünü mi.nalı mi.na • 
11z düzeltmek isteyeceği kravatı· 
nı da boynunda bulamıyacağma 

göre, felaketi dütünün t. • 
• • • 

Evet, çrpla.K bir insan, • yani 
üzerinde, yalnız deniz kostümü 
bulunan insan demek istiyonı.m
hu kılaf sız ve kalıpsız haliyle 
kendine göre bir takım konpfma 
pozları ve çalımları bulmuttur. 

Yani öyle zannettiğiniz tekilde, 
düdük gibi kalmıyor .. Bunu gör. 
mek için yaz vakti yalnız plajlara 
gitmekle kalmamalı.. Orada, bu 
pek yeni uıulü tatbik eden türlü 
örnekleri de görmelidir!. 

Ozerinde yalnız deniz koıtümü 
bulunan bir adamın, sokakta, kliip
te ve bir kahvede raatladığmız za· 
man ıize yaptığı gibi fÖyle boynu
nu ve omuzlarını eğerek adam a • 
kıllı reveranı yapması bile gülünç· 
tür ... 

Daha çok delikanlılarm doldur • 
duğu pli.jlarda bu ıeli.mı, §Öyle 
elle havada bir kibrit çakar gibi 
aallanıfı ıuretiyle verdiklerini gö
rüyorum.. Plajlarda tehir ldabını 

ne kadar bırakırsanız o kadar iyi 
ribi görünüyor. insanlar yanyana 
ve hatta tanımadıkları araımda 
ancak baatahanelerde ıırtüıtü u -
zanıp yatarlar. Kahvede güzel bir 
kanape de olıa sırtüstü yatar mı .. 
11nız. Plajın "uaul ve reki.nı,, bu· 

İstanbul ikinci icra memurlu • 
ğundJaıı: 

Mahcuz ve aatılmaaı mukarrer 
otuz ağaç kayııı yirmi bir ağaç 
armut, toplaması mütterisine ait 
olmak übere ve yedi bin faıulye 
ımiı 8 • 7 - 9$ ~üne r tluan 
pazartesi ıaat lf; dan itibaren Ak· 
saray Y enikapı istasyon civarın • 
da altıncı boatanda ~ık arttmna 
suretiyle satılacağından iıteği o
lanların yerinde bulunacak memu· 
runa müraca.atlan ilan olunur. 

(152) 

kadar ıonra erkekler yarı bele ka· 
dar indiriyor ve askıları iki yan • 
dan ıarkarak plaj boyunca q.ağı 
yukan böyle do)afıyorlar. 

Bu . adeta ceket ve yeleğini at • 
) 

D)If elbiıeli bir adamın kollarını 
ııvayarak bir taraçada dola,ma11 
gibi bir tey .• 

Fakat aonra bu adam, birdenbi · 
re ko~maia batbyor, bir kaça
dun birden kotuyor. Plajın öbür 
batına vardıkları zaman bir yaba· 
ni hayvan gömıütler gibi apansız 
dönüp tekrar geri koıuyorlar ... 
Sonra denize dönüp her biri, bir 
fener gibi göğüslerini, ıoluk alıp 
vermek suretiyle şişirip söndüre • 
rek ve kollarını da yeldeğirmeni 
gibi iki yanda oynatarak plıij 
icaplarından birini daha tamam -
Jıyor, sonra biribirleryiel gilret • 
meğe batlıyorlar .• 

* * * 
IMID büıbütün teninedir .• Yatacak- Bununla beraber güreş ıeyrek· 
ıınız .. Hatta ayaklarınız iki adım tir. Daha ziyade tanımadıkları 
kadar ötede yatan birinin kafaıı. kıadın kafilelerine doğru da topu 
na da :gelse, gene bir engel yok • arada bir • yanlı,lıkla fırlatarak 
tur. Hepiniz, oranın en meıru karada "su topu,, OYI\Üyorlar .. Si· 
ilahı olan günetten bir bqka par- yah gözlükler takılıp geziliyor .•. 
ça keıiyorsunuzdur.. Beyaz kasketler, Amerikan takke· 

• • • 
1 

leri, mika siperler giyilip dolaşılı· 

Plaj çekirgelerinin, bu çıplak yor .. EHer üzerinde yürüme, dört 
halleriyle bir takım çalımlar daha ayak üzerine ı~k~ra gibi durmak 
ortaya kaydukları görülür .• ve yayl~narak ınıp . ~a~kmak ha • 
Deniz koıtümlerinin bazıları ta. reketlerı velhasıl gıyınık zaman
mamdır.. yani yalnız bir parça larımızda pantolonumuzun ütüsü· 
hacaklan değil, gövdenin de bir nü bozacak her türlü hoyratlık ya -
kıımını örten Bu gibi deniz koı • pılıyor. 
tümlerini plaja geldikten bir saat So~ra bunlar, birer klarnet gi • 

• 
11 

Kazanmak için de bir 

~ELVINATOR • 

alanız 

• ideal ıoG ult hava dolabı 
• Ourf\ltOsOz ve ihtiıazıtz • • BatGn ılltı en eacak memleketlere 

mahıuı olaHk yap1lmı•d1r 
• Asgari Elektrik Sarfiyata 

• fiyatı 180 liradan itibaren 
• T ediyat 18 ay vade 

Nureddin ve Şk1. Ankara 
Satıf yerleri : A. Vetter lzmlr 

Sahibinin Sası Merkezi Beyoglu Gılıtı SuaJ 

3 gün zarfında 
Bu gtlzelllk tedbirini 

Tecrübe ediniz 

Hergün bir ıinema yıldızının 

yü,zünü gördüğünüz zaman, cild ve 

teninin ıehhar güzelliği adi bir te

sadüfün tesiri d~ğildir, Onun gü -

zelliğindeki sırrı, sizin de olabilir. 

Cildinizin, onu9 gibi latif ve ner -
min olması için yalnız 3 gün kifa • 

yet eder. Şimdi, Tokalon kre • 

minin terkibindeki taze krema ve 

musaffa zeytinyağı ile beraber 

kıymetli cevherler vardır. Beyaz 
rengindeki ((yağsız) yeni Toka • 

lon kreminin günde bir veya iki 
defa iıtimalile cilde yeni bir ha • 

yat vermekte, beyazlatmakta ve 
kuvvetlendirmektedir. Ayni za • 
manda siyah benleri, kırmızılık • 

ları ve tenin bütün gayrisaf mad • 
delerini izale eder ve münbeıit me
samatı sıklattırır. 

Teni bütün gün ter ve taze tu
tar. Hemen bugünden bu §Ayanı 

hayret güzellik tedbirini tecrübe 

ediniz. Ve kendinizi sinema yıİdız. 
tarının cildleriyle mukayese et • 
mekten çekinmeyiniz. 

bi tekrar kılıflarına girerek, an • 
cak soluk almak Üzere kafalarını 

dışarda bırakıp derli toplu, şehre 
dönmektedriler 

İstanbul dlördüncü icra memur • 
luğundan: 

Yeminli ehli vukuf tarafından 
gayri menkul kısmına 30918 alat 
ve teferruatına 14100 ki tamamına 
kırk beş bin on sekiz lira kıymet 
takdir edilen Y edikulede eski Fa • 
tih SultanmelımM Yeıei Kazlıçef -1 
me mahallesinin Tabakhane soka· 

ğmda eıki 8 • 17 • 19 • 21 yeni 
6, 13, 15, 17 numaralı içinde ya· 
zrhane ve müteaddit beton havuz· 
ları ve 1:nakine teferruatı aairesi 
olan bahçeli deri f abrikaaı daire • 
mizce açık arttırmaya çıkardmı, 

olup ıartnameıi 1 · 8 • 935 günle • 
mecinden itibaren divanhaneye a-

sılarak 14 - 8 • 935 günlemecine 
raatlayan çarıamba gilnü ıaat 14 • 
den 16 ya kadar açık arttırma ile 
satılacaktır. Arttırmaya girebil • 
mek için yüzde yedi buçuk temi • 
nat akçaH alınır. Birikmit vergi 
ve belediye resimleri ve vakıf ica· 
resi mütteriye aittir. Arttırmada 

takdir edilen kıymetlerin yüzde 
yetmİ§ betini bulmak prt olup ak
si halde en aon arttıranın taahhü • 

dü yerinde kalmak üzere arttırma 
on bet gün daha uzatılarak 29 -
8 • 935 günlemecine rutlayan 
perıembe günü ayni aaatte ikinci 
arttırma yapılacak ve bu arttır -
mada da kıymetin yüzde yetmiş 
betini bulmazsa satış 2280 numa· 

ralı kanun ahkamına tevfikan ge • 
ri bırakılacakhr. 2004 numara • 
lı icra kanununun 126 ıncı mad • 

desi mucibince İpotek sahibi ala • 
caklılarla diğer alakadarların ve 
İrtifak hakkı ıahiplerinin gayri 

menkul üzerindeki ha.oklarını, hu • 
ıuıiyle faiz ve maıarife dair olan 
iddialarını müsbit evraklarile bir· 

likte ve yirmi gün içinde dairemi • 
ze bildirmeleri lazımdır. Aksi hal· 
de haklan tapu sicillerile ıabit ol • 
madıkça aatış bedelinin paylaş • 
masından haric kalırlar. Daha ge
ni! bilgi edinmek iıteyenlerin 34 • 

249 dosya numarasiyle dairemize 

müracaatları ilin olunur. 
(12869) 
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Kuponlarımızı 
saklayınız 

Bunlar aize hiç 11111111adıima 
menfaatler temin eder .. 

Kuponlarımı 
saklayınız 

• Banlar aiae ~ .,.,.dıtıoıs 
menfaatler temin eder •. 


