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Çingeneler arasında 
Yazımız , . ., . 
ISHYI g lYı ını . 

Habeşistanda değil!,, 
başllyor 

Osman Cemal 
.Kaygısız, bugün 
HABER okuyucu· 
larma hakikt hayat 
sahnelerinden biri· Bir lngiliz gazetesi 

Faşistlerin Habeşistanı basamak ;:;::::: 
ederek nasıl =:::i~: 

ki maceralarıdlI. 

Dünyaya hBkim ::r2::! 
Olmak istediğini anlatıyor ~:n:ı~:~ 

Fakat. .. Napolyon: "bir milyon askerle Rusyaya yürüye- ~=a::ı';ıe 1ı:~ 
ceğlm,, demiş. Meternlk: "Napolyon mahvoldul,, diye şecek ve . onJarm 

imparatoruna haber yollamış serbest, hU.r yaşa.· 
yışlarmı, çingene 

İngiliz ga;zeteleriyle ltalyan ga· aşkının sıcaklığını 
zeteleri e.raımda ltalya - Habeş içinizde bulacaksı 
meaeleıi ü;erine açılmıt olan mü - nız. 
na.kata, hala devam etmektedir . Osman Cemalin sil· 

lngiliz gazetelerinden "Deyli rükleyid kalemi bu 
yazı sfü.ile!fne tam 

Herald,, in diplomat muhabiri değerini vermiş bu· 

W. N. Ewer "Musolininin bir ıarl< lunnıaktadır. Bu· 
imparatorluğu hülya.aı,, adı altın - günden itibaren bu 
da yazdığı bir makalede ltalya yazıyı 6 ıncı sayfa· 
· · b mızda o1'uyacaksı· 
ıçın unun hiç bir değeri olamıya· ... !llZ. 

Qg~~~üy~n~i!~~~~- -~--------------------~-~ 
deki tehlikenin çok büyük ve buna rH!a~l k~ı n.:_:d:.:;:e;.:_n:i~z~i h~ti~y~a;;;c;.;..ı ..;t;.;a-.t-.m_i_n_e_d_l liyo r 
kar§ılık elde edilecek mül<.ifatrn • ---

çok kii<;ük old~ğunu anlatıyor •. Floryaya tren u·· cret-F akat bunw_:Ja beraber Muaoli • 

Ankara~d~a~v~e~b~e~lk~i~de~ls~~~n~b~u~ld~ay~E~s~hl-&~p~e~kl~l~ ıe~~20 ucu~adı 

Altı aylık ondu··ıaAsyon Bay Rauf Cumartesi, ve Pazar gilnlerl alınan gidip 
Diln şehrimize geldi gelme blletler Pazartesiye kadar muteber 

Yasak Oluyor ve:ı~~~diyeı:a_~·~!v•1:; (Yazısı 4 ncü sayfada) 
1 zmir vapuriyle Mısırdan ıehri • 
mize gelmittir. Hüseyin Raufla 

Doktorlar ve berberler n; diyor birlikte hemtireleri Melike ile ı. -
met de gelmittir. 

Saçları döktüğü iddia edilen 
kıvırma makinelerinden biri 

Ankara belediyesi, süse düskiin ka· 
Clınlan alakadar eden m~ bir ka
:ru vermjştir. Belediye, bütün berlıeı
lerdeki altı aylık saç ktvrnm (ondü
llsyon) yapan elektrik makinelerini 
ntühürletmiş, elektrikle saç kıvrımı 
Yapılmasını yasak etmiştir. 

Ankara belediyesinin bu kararı 
Terınesinin en mühim sebebi bu ma· 
kiııelerin saçları bozaralt mahvetme· 
ildir. S.. dnlercle altı aylık ondüle 
11lPhran Mr bayan saçlannm yan
ması tızerJne belediyeye şikli.yet etmiş 
'Ve eskiden beri devam eden bu şikl· 
l8tler U7.eline btıtiln ınakfneler mn-

hürlenmiştir. Bundan başka berber
lerin kuUanmakta. olduğu saç ilaçia· 

İzmir vapuru saat on yedide 
Galata rıbtmıma yanqmııtır. 

Hüseyin Raufun akrabası ve 
dostları kendisini karıdamıılar -
dır. Laciverd elbise giyen ve siyah 
gözlük takan Hüseyin Raufun saç· 
lan beyazlafllllf; ihtiyarlamıştı •. 

Hüseyin Rauf, yeğeni lzmirin 
ıüvarisi Azizin Şiılideki evine git· 

mittir. 

On üçüncü 
Alfons 

Otomobil kazası 
geçirdi 

Livoume, 6 (A.A.) - Eski İs· 
panya Kralı 13 üncü Alfons'un 
kullandığı otomobil buraya g~ 
lirken henüz bilimniyen bi~ sebep 
ten dolayı Ponte Pecora' da dev
rilmif ve Kral alnından yaralan
mııtır. Yaralılar hastanede bakıl
dıktan sonra b&§ka bir otomobille 
yollarına devam etıııiılerdir. 

rı da toplattırılarak kimyabaneye '----~-------
gönderilmiştir. Eğer tetkikler berber Bir kUmttr madeni 
ler aleyhine çıkarsa bütün memleket- yanıp mahvoldn 
te bu gibi ilaç ve Aletler yasak edile-
cektir. Vartova, 6 (A.A.) - Dombro-

Ankara belediyesinin bu karan ua kömür madenlerinde bundan 
vermesi ve bunun bütün memlekete üç gün önce çıkan yangının sön
teşmil edilmesi ihtimali, şehrimizdeki dürülmesinde tehlike ha§ göster
berberleri çok sevindirmiştir. Konuş· 
tuğumuz berberlerin hepsi elektrikle diği için direktörlük ateti söndür-
ondüle yapılmasmın saçlara çok 7..a.- mekten vazgeçmişti. Bu maden
ran dokunduğunu söylemekte, veri- ler bugün hemen hemen IOk ol-

~(Devamı 2 ncide), muttur-

Hile yaptığı için kapatılan helvacı dükkanı 

Hile yapan 
dükkan 

bir 
kapatıldı 

Kepenklerinin üsturıe 
ibret yaftası asıldı 

Yukarıda resmini gördüğünüz (büyük bir ilanla halk b·ı . 
lrepenkleri kapalı mağaza latan • le ve man· a d'"' a 

1 dırnıek"' 
. z ra ıger esn f ·ı,.. 

bulun meşhur Ketencılerkapısı hel ret de . l kt d a a bir 1 " rsı oma a ır 
vacısıdır. Bu meşhur,, helvacmın z · ı 
helvalarını glükozla yaptığı ve bu-

1
. amakn zaman belediyenin. bile-

h ık .. d. .... 1 l ı ve açı ta satılan . 
nu a a gosterme ıgı an aşı dı • d. . ... . Y•Yece~tere 
ğmdan belediye helvacının iki _ikkat etmedıgın~en şikayet de • 
gün kapalı kalmasına ve para ce • rız. Fakat beledıyenin halk ~an-
zası vermesine karar vermiştir. dıran bir müesseseye k 

1 

G 1 .ki . Ih · al'şı ~il şe-a ata ı ncı su ceza hakve • kılde yerinde bir · 
• (h"kim") d b ce:za. ve d'g"'itı1 renı a ı e u kararı tasdik görünce doğrusu ç k . r 1 

etmiştir. . 
0 sevındik· 

• Elverır ki, bu işin aı-ka • 
Beledıye bu kararı belediye ya - masxn .. Hile ve ihtik' 1 sı ta.1sa 

ıaıı mucibince düldmıım üzerinde le amanan olarak da~ a tnüc.ade •. 
e"V&Jn etılıı ,., 
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Habes Kralı siyasada ustalık gösterdi "Musolininin H ükOmetimizin dikkatine ve şef katı ne 

Amerikaya tam 
gününde başvurdu 

Habeıistanın .Amerikaya bat· cereyan ettiği haber verilmekte -
vurması neticeıi olarak, timdi A- dir. 
merika hükUnıetinin Habeıistan Londradaki ıiyaıal mahafile 
ve balyan ihtilafı hakkında bir ıöre, Haheı - İtalyan ihtilafı mü· 
kar r verme!i beklenmek\edir. nasebetiyle Fransa çok nazik bir 

Habeş kralının Adiıababada- vaztyete düımüttür. Bir taraftan 
ki Amerikan maslahatgUzarını ka- Clıı siyaıasınm Uluslar Kurumu 
bul ederek Habq - ltalyan ihtiİl- aklına dayandığını ileri ıüren 
fmı konuıtuğu haberi teeyyüt et- Franıanıp, diler taraftan Habeş 
miştir. Habeı imparatoru, Ame- meıeleti hakkında ltalya ile ay
rilm cümhur batkanı Ruzvelte hat- rıca anl&Jmaya çahımasında tena
vurn1akta olduğunu Kelloğ - Bri- kus görülmektedir. 
yan paktının baılıca yapıcısı Amerika he vaziyet 
sıfatiyle Amrrikanın faaliyete ge- takınacak 
çerek bir Haheı - ltalyan harbinin V afİnglon, 6 - Amerikanın 
önünü almasını söylemittir. Habeı meıe!eıinden uzak kalmaya 

Amer\kamn kurtu\ut bayramı karar verdI;i zannolunmaktadır. A 
günü yapılan bu teıebbüı, ustaca merika, bu ilin Ulu.Zm Kurumımun 
aayılmakbdır. •alahiyeti d aJıill.nd e bulunduğunu 

Amerika heniiz cevap verme- ve 'kenliıinin de bu kuramda aza 
mittir~ Bu cevabın iyice ClUıUnU- olmadığım Habeı kralına bilclire
lerek hazırlıyacağı sanılmaktadır. cektir. 
:Amerikanın böylece zor bir mev- Habeş patriği 
kie gireceği de sö.yleniyor. Ç~nkU il )aşıyor 
Amerlka menfi hır cevap verırae, O 
Kello _ Briyan paktının icaplan- Neuea winer Joumal gazetesi-
nı yerine getirmekten kaçınmıf o- pe göre, Hebet pab'iği Amba Jo
lacaklır. Bu paktı ileri ıUrerıe de bemneı huıuıt bir memuriyetle 
ltaJya ile bir takım ihtilaflara mey Avrupaya gitmiştir. İakenderiye
dan vermesi muhtemeldir. C:len hir İngiliz vapuruyla yola çı· 

Son gelen haber, Amerika dı§· kan Habetlerin dini baıkanı Pat
bakanı H'J\l iJgih (alakadar} Av- rik Amba bir hafta kadar Berlin
rupa tlev \)herıyle ı&rUımı~en ~· a\ara'k Alman devlet adamla
Ha beş _ ltah an meselesi hakkın- riyle görüşmü~, Habeşistanm bu
da herhangi bir teıebbüse giriş - günkü ve gelecekteki durumu hak
miyeceğini, hiçbir beyanatta hu- kında konuımalarda bulunmuı-
lunmıyacağını ıöylemittir. tur. 

Amerikanın Kelloğ - Briyan Almanyada yaptığı bu temas-
paktı ile hareketi, bundan önce i- lardan sonra Patrik Amba yanm· 
ki defa. olmuş. fakat bu girititle· <la bir katip ile hususi doktoru ol
rin (teıebbüsJerin) ikisi de ıonuç- duğu .halde Viyauaya gıtmı§tır. 
suz (neticesiz) kalmı§tı. Habei Patriği kendisini ziyarete-

Zannedildiğine göre, Amerika, den gazet~cilerle görüımek iste
Mançuri meselesinde de olduğu memit, bir kec.. gün Viyanada kal. 
gibi "silah zoru ile yapılan toprak dıktan aon:-a A vusturyadan ayrıla
bağlantıh.rım tanımamakla,, ikti· cağım söy~emİ§tİr. 
fa edecektir. 85 yaşında bulunan Patriğin 

Diğer taraftan ltalyan gazete- yeniden Almanyaya döneceği ve 
leri Uluslar Kurumu ve Habet _ konuşmahrına devam edeceğini 
balyan anlaşmazlığı üzerine diyor ayni c.azete ~·e.zmaktadır. 
ki: Eski Macar 

' 'l-iabeşiıtanı koruduğu takdir- muhariplerl ıtalya 
'de Uluslar Kuruınu barbarlıktan ile çarpuşma~a razi 
yana. çıkmı2 olacaktır. Çünkü Peıte, 6 - Erkin eski muharip
köleliği kaldırauııyan bir uluı bar- ler partisi Habeıiıtanda harbe gi-
barhktan kurtulamıyacalrur.,, ritildiği takdirde ltalya ile çarpı§· 

• .v. • mak üzere işsizleri seferber etme· 

Londra, 5 - lngiltere~in Pari•j ğe karar vermittir •. 
elçisi Sir Çorç Klerk bugun de M. Erkin eski muharipler ba§kanı 
Lavali ziyaret ederek dün batla. Luyi Perley ~imdiye kadar iki bin 
dığı konuşmalara devam etmiıtir. i,sizin kaydetlildiklerini gazeteci
Bu konuımalarm Haheı .. ltalyan lere söylemittir. Macar hükfune· 
ihtilafı karfı&ında Uluslar Kuru .. tinin bu projeye kartı gel~iyece
munun alacağı durum etrafında fi zannofonuyor. 

gözü yalnız 
Habeşistan da 

d 
.., .,, 

egı .,, 
,(Baştarafı 1 incide) 

ni niçin bu isteğinde ayak diriyor? 
İngiliz muharririnin yazdığına 

göre, Musolininin bu maceradan 
elde edeceği netice, "yalnız Ha • 
beşistan üzerinde bir manda kur • 
mak değil, belki dejenere olmut 
Arap demokrasileri telakki etti· 
ği İngiltere ve Fransadan ıonra 
Yakın Şarkta "Eğemenlik,, (ha • 
kimiyet) "? !,, tesis etmekmif .. 

lngiliz gazetecisi, Musolininin 
bugün, hülyalarına, adamakıllı 
kapılmıt olduğunu, mukadderatın 

kendisini çağırdığını ve kendisi • 
nin selefleri telakki ettiği Sezar 
ve Napolyon gibi Şarka doğru çağ· 
nldığını yazıyor. 

Habeşistan, taliin çizdiği yolda C>9 

nun hülyalarmm y_:alnız bir bata -
mağı imiş .• 

Habeıistanı, y_:almz Habeşiıtan 

için değil, belki - fırsat çıkarta • 
ltalyan imparatorluğunu, ltalyan 
nüfuzunu "daha ve daha genit,, 
ıenitletmek için iıtiyormuı .• 

''Deyli Herald,, muharriri fÖY • 
le yazıyor: 

"Haritaya bakınız, ve Habe -
tistanı 6.000.000 nüfusiyle bir 1-
talyan müıtemlekeıi olarak düşü
nünüz .. ltalyanm müstemleke or • 
duıu için ne ili asker temin eder f 

"İtalyanın Habeşiıtandaki 
Taana gölünü ve Nilin batını em
niyetle münlkabesi altmda bulun· 
durduğunu ve böylece Sudan ve 
Mıaırm hayatı demek olan ıulan 
elinde tuttuğunu ta1avvur ediniz ! . 

n.:.11.-.. u .... _..__ t....._.-ı:.:-. ı... -
kınız.. Şimdi bu menilekette 70 
bin ltalyan bulunuyor. İtalyan 
nüfuzu daha ıimdiden yerinde ••. 
Kral Fuad ltalY.ada tahsil görmüt
tür. İtalyancayı bir ltalyan kadar 
iyi konU§Uyor.. Burada entrika 
için ucauz bucaksız fırsatlar var •• 

"Babnahmerden doğru Arab 
kıyılarına bakmız .. Öbür uçta 1-
talyanlarm bir zamandanberi göz 
koyduğu müstakil Yemen •. Bahrı· 
ahmer üzerinde ticaret genitliyor. 
Yemen askerleri, İtalyan ordusu -
na almıyor, münasip zaman gelin· 
ce, Yemeni kontrol altına almak 
belki güç bir it olmıyacak .• ,, 
ltalyanın düıünüşlerini böyle bir 

cepheden görüp tahlil eden İngiliz 
muharriri bundan ıonra 1915 har 

' bine benzer bir hadisenin vukuun· 
da, İngiltere ve Fransanın ltalyan 
yardımına bat vurma zaruretinin 
hasıl olabilmeıinden bahsediyor 
ve diyor ki: 

lngiltere, imparatorluğunu sivil 
tayyare seferleriyle bağhyor 

Hindistandan Londraya iki giinde gidilecek 
Londra, 5 (Özel) _ Hava imparatorluk hava yollarında 

"1915 de liberal İtalya bu yar
dımının mükafatını isteuıİ§tİ. Bu 
gün F aşiat ltalya silah altındaki 
bir milyon kiıisi ile daha tiddetli 
bir istekte bulunur ve Avrupaya 
yardım için Afrika da tazminat İa· 
teyebilir.,, 

kuvvetlerini arttırmağa karar ve- i9letmek ü2ere Saraba.1d admda 

ren İngiltere, ayni zamanda ıivil büyük bir tecrübe uçağı yapıl
uçakcılığı da ilerletmeğe çalııı· maktadır. Bu uçak 36,5 metre u· 

yor. Bunun için bir milyon İngiliz zunluğunda, 31 ton ağırlığmda o
lirası tahsis edilecek dominyon- laca.k, 5,500 beygir kuvvetin.ele 
ları lngiltereye bağhyan yeni ba- 6 tane Rol1--Royı motörü ile tec
va yolları açılacak, büyük uçak- biz edilecektir, 
Jar yapılacaktır. k ı b b" . . 36 yolcu taııyaca o an u u-

Heıaplara göre 1937 den ıtıba· "k h • . tt at"ı ola· 
• • yu ava gemısı saa e vaı 

ren iki günde Londradan H1nd11- k 240 k'l t l 1 k ve . ra ı ome re yo a aca 
tana, dört günde de Cenubi Afrı· h d k 1 1 kl .. ı 
kaya gidilecektir. Bu suretle Ce- arp zamanın a 0 ay 1 a. ıue 

b
A .&~ A al 1 k (askeri) itlerde kullanılabılecek· nu ı -..--, vustur ya, ra , 

tir. ilk tecrübe iyi netice verine, 
ft Şarkt Afrika hava yollarıyle 
daima biribirine bajh bulunacak· ayni tipten fazla uçaklar J.apıla-
lardır. caktır. 

Muharrir bundan sonra ltalyan 
muharrirlerinin yazılarını alarak 
Afrikadan batlıyan ltalyan ama • 
lini onların ağziyle anlatıyor .. 

Resmi bir faşist gazetesinden 
aldığı satırlar tudur: 

"Afrikaya gelince Trabluı mah· 
rek olmak üzere bir sağa bir ıola 
geni§leyeceğiz .. Bir yanda Tunusa 
el koyacağız, diğer yanda Nuhi • 
yadan bir küçük parç.a ile Mısıra 
el koyacağız.. Bahrıahmerdeki 

yerlerimizi Nil vasıtaıiyle rapte· 
deceğiz.,, 

İngiliz muharriri diyor ki: 
"Bu size garib görünmüyor mu? 

Liman idaresi işçi· 
leri fena vaziyette 

Dün matbaamıza uğrayan tahmil 
tahliye amelesfnden bazıları bize, bu· 
günkü vaziyetlerinin fenalığından 

çok acı bir dilJe bahsettiler. Bunla· 
rm dilekJerini ve şikayetlerini aynen 
yazıyoruz: 

''Eskiden her birimiz 225 kuruş yf!V· 
miye ile çalışırdık. Her birimize haf-
tada Ü,Ç defa nöbet ıelir, 675 kuruş 
haftalık alırdık. Bununla geçinip gi· 
diyorduk. Şimdi, yevmiye hesabı kal
dırıldı, ton başına yirmi kuru§ alıyo
ruz. Glinde ancak beş ton boşaltabi· 

len bir amele haftada iki gün çalışa· 
biliyor ve eline iki lira geçiyor. Jş 
miktarı belli oJmadığı için bazı gün
Jer eJimize on kuruş düştüğii de çok· 
tur. 

Her birimizin aile ka1abahğı, en 
az dört, beş kişidir. Haf tada iki lira 
ile, hele günde 10 kuruşla nasıl yaşa· 
nabilir. Çoğumuz t.ahsil çağındaki ço· 
cuklarımızı, tahsilden alakoyduk. On· 
lara küfecilik yaptırıyoruz. Vaziyeti· 
mizin düzeltilmesi bizi sefaletten kur
taracak ve bizi de minnettar edecek· 
tir,, 

Altı aylık saç kıvırmak 
yasak oluyor 

(BQ.ftaralı 1 lncfde) J 
len kararı alkışlamaktadırlar. Bu se· 
vincin bir sebebi de uzun zaman sü· 
ren ondülasyonların müşterileri epey 
müddet berberlerden uzaklaştırmafa 
sebep olmasıdır. Halbuki maşa ile 
kıvrılan saçlar nisbeten çabuk bozul· 
duğu için berberler bu şekilde devam· 
1ı ve sık sık ıelen müşteri bulmak· 
t.aydılar. 

Bugün konuştuğumuz yirmi beş 

senelik eski bir berber olan Beyoğ· 
lunda Anri Kassar diyor ki: 

- "Permanan (devamlı) ondUle 
yapan elektrikli makineler saçlar i· 
çin yüzde yirmi beş nisbetinde zarar· 
h ve tehlikelidir. Hele bu işi yapan 
berber tecrübesiz ise ve biraz da dik
katsiz davranırsa teh1ike çok bUyük· 
tür; saçların tamamiyle dökülmesi, 
başta yaraJar çıkması ihtimali çok 
kuvvetlidir. 

Halbuki map. ile kıvrımda bu 
teh1ikeler yoktur. Bu itibarla elek· 
trlkle ondUllsyonun yuak edilmesi 
cok faydalı olur... •A 

~ışıuıe berber Jcagıp da ŞUD.&ArI 

söylüyor: 
- Altı aylık ondlilhyonun kaldı

rılması kararı muhakkak ki çok isa
betli bir karardır. 

Elektrikle ondUlasyonlarm kadın-

nn bir gün Musolininin zihniyeti· 
ni işgal eden hülyalar olmasıdır •• 
hte bu sebepten Ulualar kurumuna 
meydan okumak ve belki onu yık
mak, İngilizlerin düşmanlığını ka· 
zanmak ve Fransız dostluğunu 

tehlikeye dütürmek üzere ıüpheli 
ve muhataralı bir aef er açmağa 

hazırlanıyor.,, 
Yazı şöyle bitmektedir: 
Napolyon 1811 de Mattemich'e 

"elimde bir milyon ıilahlı adam 
var .. Ruıyaya karıı koyabilirim!,, 
demitti .. 

Mettemich kendi imparatoru • 
na: "Mahvoldu,, diye yazdı. 
11111ıttıı.--.ı--.1111~ 

SON DAKiKA -Berlin, 6 (Telsizle) - Mısır 
gazeteleri lneilizlerin Nil boyun· 
da askeri hazırlıklar gördüklerini 
ve balya ile Habetiıtan arasında 
harp çıktığı takdirde kullanmak 
üzere Kızıldenizde süel tedbirler 
almakta olduklarını bildirmekte· 
dirler. 

• • • 
Berlin, 6 (Telefonla) -Alman· 

ya, Habeş • ltalyan ihtilafında 
bitaraf kalacağını Habeş İmpara· 
toruna resmen bildirmiştir. 

... ,,-~111111dlflllllftı1t1111•'"""*·
A l maıı ceza kanunu 

Berlin, 6 (A.A.) - Bugün ce
za kanununu değiştiren yeni ka· 
nun çıkmıştır. 

Bu kanunun birinci maddesine 
göre yalnız doğrudan doiruya 
kanuna aykın düten suçlar değil 
ayni zamanda halkın duygularına 
dokunan hareketler de cezalandı-

ların saçlannı mahvediyordu. Başın· 
da yaralar çıkıp aylarca doktor pe· 
şinde kopn, saçlarının güzelliği bo· 
zulan, saçları dökülen kadınlar hiç 
de az değildir. Lüzumsuz yere para 
sarf edilmeei zararıysa caba.. 

On yıl evvel lstanbula ilk ondüle 
makineleri geldiği uman ben Beyoi· 
lunda çok meşhur bir kadın berberi
nin yanında çalışıyordum. Devamlı 
bir ondülasyon için en aşağı otuz Ura 
alırlardı. Kırk lira alınan müşteriler 
ise daha çoktu. 

Şimdiyse altı aylık ondüle iki Uç 
liraya kadar düşmü~tür. Hatta bu 
parayı taksite bağlayanlar bile var· 
dtr. 

Berberler Sosyetesi Başkanı Bay 
Ismall Hakkı ile de bugün öğle üzeri 
görilştil.L BJze dedi ki: 

- Altı aylık ve de.ha fazla müddet· 
ll ondülisyon yüzünden ara sıra ka· 
zalar olmaktadır. Biz bu işle çok T&
kından ala.kadar oluyoruz. Ankara-
uuKı li.a1~l4.l.lll .l.OWloilAHU..... vu ............ . 

için şimdiden sıkı tedbirler alınması
nı dU§Undiik ve ilgili yerlere baş vur 
···!c. Bir taraftan mesleğimizi kötü-
leyen ve dlfer t.araf tan halkın haya
tını tehdit eden bu işin önüne geçmek 
için lstanbulda mevcut ondülasyon 
makinelerini belediye elektrik müte-
hassısları gözden geçirmeli, tehlikeli 
olanlar milhürlenmelldlr. Arızasız o· 
tanların kuUanılması için de müsaa
de verilmelidir. Avrupadan gelecek 
makineler de gözden geçirildikten 
sonra piyasaya çıkarılmalıdır. Ondü· 

lasyon yapmak bir ihtisas işi olduğun 
dan bunu yapanlar berberler mekte· 
binden bu iş için ihtisas vesikası al· 
malıdır. Biz tehlikeyi al!kalı yerlere 
bildirdik. Bu buıusta bir karar vertl· 
meslni bekliyoruz. 

Doktorlar ne diyor? 
Gülhane huta.haneıi cildiye 

mütehassısı Bay Burhan elektrik· 
li ondülasyonun hakikate zararlı 
olup olmadığına dair 10rgumuza 
kartı tu izahatı vermİ§tİr : 

- Gerek elektrikle ve ma~j • 
larla ve gerekıe ilaçlarla yapılan 

ondülisyonlar tamamiyle zararlı 
ve mahzurludur. Bilhassa terkip • 

leri belli olmıyan ili.çları kullan • 
mak tehlikelidir. Bütün bu vaııta • 

ların yaptıldarı teıir hemen ayni • 
dir. Saçların kıvırılabilmesi için 
kurutulmoları ve yağlarından tec· 
rid edilmeleri lazımdır. Halbuki 
yağlar, saçların hayatiyetleri üze • 
rinde büyük tesirleri vardır. 

Kuruyan saçlar uçlarından ve 
ortalarından liflenirler ve binneti· 
ce saçların dökülmesiM ve kırıl • 
maıma sebeb olur. 

En iyi ondölasyon Vaaer Yellin 
denilen ve s,J ile yapılan tabii on·, 
dölasyondur. 

Alette ısıtrlan matalara gelince 
onlar da ~ıektrikli qlanların yap· 
tığı tesirin aynini yaparlar 
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~vrupadan yeni gelen 

Sarbayımız Muhi d
din üstündağ ile 

Nufus sayımı Ada<dla yaıırolril 
için Eşek yarışı 

1 t b 1 k , Adaları gllzelleştlr-
s an uldn hazır 1 '·me kurumunun şen-

i 
Et gene paha-

hlaştı 
Fiyat yüksekllğl, 

geçen yıl bu mevsi
me nazaran fazladır 

Şehrimizde et fiyatları ıon iki 
gün içinde gene epey yükıelmit
tir. 

. 
bir konuşma çalışmalarına devam llğl yarın 

edili yor Adaları güzelleıtirme kuru-
20 Birincitetrin Pazar gunu munun ikinci tenliği yuın Büyü· 

bütün memlekette yapılacak ge- kada'da yapılacaktır. İkinci tenli· 
nel ıayım için ıehrimizde çalıt· ğin esa11 "etek yanıı,, dır! 

Sayın ilbay ve prbayımız (muh. 
terem vali ve belediye reisimiz) 
Muhiddin Ustündai, birkaç za
mandır A vrupadaydı. Tekrar a
ramıza dönünce, bize, ·en bellibaı
lı intibaını az,Jatıyor: 

Garp memleketlerinde, halkın 
yüksek bir ıehircilik eğitimi (ter
biyesi) olduğunu söylüyor. Mese
li, ıite önlerinde uslu uslu nöbet 
beklediğini, vapur, tren, tramvay, 
otobüs gibi latın araçlarına (nak
liyat vasıtalarına) inip binerken 
İti§ip kakıımadıiını anlatıyor. 

Evvelce nke nice fırsatlarla ben 
de bu mevzu~ardan bahsetmek ia
temittim. Fakat ıarbayının bun
ları halkımıza aöyleyiıi elbette çok 
önemlidir! Hemen Tanrı. tesirini 
göstenin ... 

• • • 
Bence, bel~diye iılerinde, halkın 

tolü sade böyle puaif, mutavaat
kir olmamalıdır. 

Meaell, bir yurtdq için ıiıe 
önünde aıraya ıirmek elvermez! 
Batı memlewtlerinde, hatka!arı
nın nöbet h~ kkını yiyenler, tarh. 
]arın çiçeklerine basanlar, sekiz 
yat tndaki çocuklar tarafından bi
le ihtara uğrar ... 

.. 

Yurtdat, belediye işlerinde, ta
mamiyle aktif (mütaaddi) bir ha
le getirilmelidir. 

• w s--·- .,.~•a,aa acn:ı• 

di evleriyle alakadar olurcasına 
ilgilenmelidirler ... 

Verilecek 'iitim (terbiye) hu
dur. 

Yoksa, bu ıeliraiz belediye
de, bqka türlü ne yollar düze
lir ne tamir olur, ne temiz de du-, 
rur. 

Yurtdatın ödevi (vazifesi) ay-
ni zamanda, belediyeyi durmadan 
murakabede tutmak olmalıdır ki, 
bu aktif ilgi (mutaaddi alaka) 
tam bir mahiyet alsın ... 

Bu arada. ıazeteler, ön safa 
ıeçmeli ve bu, prbayı Muhiddin 
Oıtündağ tarafından hoı görün
melidir. Esasen, kendisi, timdiye 
kadar tenkitlere ıon derece daya
nıklı olduğunu isbat etmiı değil 
midir? Son diyevinde (beyana
tında) da, ınzetelere layık olduk
ları kıymeti verdiğini gösteren bir 
cümle sarfetmiıtir. 

Bundan kuvvet alarak söyliye
yim ki, tarbaybiı, ıazetelerde 
yazrlan tenkit yazdanna gereken 
önemi (icabeden ehemmiyeti) ver
miyor! Büyük serlevhalarla, re
simlerle, kolayca düzeltilebilecek 
bir uygunıuzluiu gösteriyoruz ... 
Sanki arada bir zıtlatma vannıı 
gibi. aldıran bile olmuyor. Buna 

son miaal olarak, Kabatqtalri mez
beleye dair bu hafta içinde yazı. 
JanJarm hiçe sayıldığmı gösterebi
lirim. 

Sayın ,~rbayımız, belediye, 
hAllc -a. basının elbirlijitj:. çalı. 
tlli'k fU tmm .. ™ 70 -.oy-
masını temin ederse, ıehircilikte
ki zihniyetimiz namma büyük bir 
de'V!'İme ula,ınz ! 

(Vl·nO) 

mak ve bütün memleketin sayım Geçen haftaki ıenlikler yalnız 
itleri iç.in burada yapılması zaru· 20,000 kitinin dıtarıdan geldiğini 
ri olan hazırlıkla uğratmak üzere gören Adaları güzelleıtirme ku· 
Ankaradan bazı memurlar gönde· rumu yarınki yarışlar için daha 
rilmittir. Bu büro damga matba· büyük hazırlı~lar yapmııtır. • Ya· 
asında çahtmağa batlamıttır. rıılara 17,30 da baılanacaktır. 

Diğer yandan belediye de sa· Yarı§ sahası küçük turdur. 
yım için ıon hazırlıkları yapmak· Biniciler kadın ve erkek ayn 
ta ve bir eksik kalınaınasına ça• iki ekibe aynlacaklardır. 
lıımaktadır. Kadınlar poliı karakol~dan 

lstanbulda numaralanmamıı hareketle Nizam caddesınden 
bina ve iıimlenmemit sokak kal- Maden istikametini takip edecek· 
madığı tahakkuk etmittir. Beledi· )erdir. Bu defaki yarıılarda ka
yenin bu it için ayırdığı memur- zananlara gene para _mükafatı ve 
lar bahçevan kulübelerini bile nu· birer de küçük renklı bayrak ve
maralamıtlardır. Yeniden isinıle- rilecektir. Adaları güzelleıtirme 
nen ve sokak levhalan yenilenen kurumu bundan sonra sıruıyle 
tokaklar belediyenin yeni yaptır• balo verecek, güzel pijama müaa
dığı tehir hartası (haritası) üze- bakası deniz yarıtları yapacaktır· 
rinde itaret edilmittir. 0 

Şehrin genel 1ıartası tamam- Suvarl zabltlerlmiz 
lanmıı ribidir. Yalnız Adalar ve yarın geliyor 
Anadolu yakaımda bazı kıınnlar lıtanbul Halkevinden: 
daha az önemli (ehemmiyetli) Avrupada bir çok arııulusal 

• 
lstanbulda et fiyatları geçen 

yıllara göre esasen çok yüksek 
bulunmaktadır. Evvelki yıl bu 
mevsimde her §eyde olduğu gibi 
et de lstanbulda okka ile satılırdı. 
O vakit bir okka koyun etinin fi. 
yatı bugünkü bir kilo etin fiyatın
dan bet kurut daha ucuzdu. Ge
çen yıl et kilo ile satılırken fiyat 
gene bugünkünden atağr idi, Hal· 
buki bu kafi değilmit gibi evve1ki 
sün et fiyatlannda, bilhaaaa ko
yun etinde yeniden kilo batma 
bet kurutluk lbir yükselme görül· 
müıtür. Bu yükselme iki gündür 
de devam ettiğine göre pek de ge-. 
lip geçici bir teY olmadığı anla· 
ıdmaktadır. Bu dunıma göre ev
velce koyun etinin en az fiyatı 45 
kuru§ken timdi eUi kunqtur. Şa· 
rm muhtelif yerlerine göre bu fi-

yat 75 kuruta kadar Y.Ukseln:e.•• 
tedir. 

görüldüğünden sona bırakılm.ıı- atlı müsabakalarda büyük ve par- Bayan lnllntl 
tır. lak lbatarmalar kazanan Türk au- şehrimizde 

--o-- vari ekibi subayları 7-7-1935 
&,bakan General lımet İnönü· 

Razı otelcilerin Pazar günü Konvanıiyonel treni· nün refikaaı f,,yan bönü dünkü 

ŞlkAyetf le saat (lO,ıO) de Sirkeci garında trenle Ankaradan 11tanbula gel· 
bulunacaklardır. Ulusal benliği· 

Otelcilerden bazrları dün bele- mizi yükselten bu ünlü ıubayl~ _m_i_tti_·r_. ______ ........ ____ __ 
~~ı.ıılar. ibir kıaım O- __ 11-11.-.ı-~ • .d.n• ;p•••••• ı-

an 'riplirnfilele- kilde karıılamak için bütün latan· 
rine rönderilen adamlardan tiki· bul Halkevleri bağlılannm 0 (Ün 

yet etmitler, bunlarm müıterileri tam saat (lO) da Sikreci garında 
kandmp kendi otellerine götür- bul 1 d.l . 
dük). • • .. l • l d. B .. umna arını ı enz. 

erını eoy emıt er ır. u mu- --o-

Vefti.-. ..... ler 

Gece 
konuştu! 

racaatı yapan otelciler bu usulün K lll kt hl 
kaldmhnuıru istemektedirler. ız mua m me e 

mezunlarının 
taplantısı 

Buğday ucuz, ekmek pahah ! ---o--

"Kılu:ımı sürüyorum", ~'Kanun 
nammti' ve "Gonk varda" müelli
li Refllf Enia etlebiyatınnza yeni 
ve delerli bir eacr daha verdi: 

Fırıncılar,nizamlara 
• 

Beyoğlu kazasında· 
kadastro başlıyor 
Yıllardan beri lstanbul tara· 

fmda çalıpn kadastro posta1an
run iıleri hafiflediğinden tapu ve 
kadastro genel direktörlüğü Be
yoilu kazuı kadastrosunun bq
)amaaına karar venniıtir. Evvelce 
yapılan tetkiklerde memleketi· 
mizde en güç kadutronun BeY,oğ· 
)unun kadastro iti olacağı anlqd
mıfb. Beyoilu Türkiyenin en mü
tekasif nufuılu ve çok binalı ka-

lstanbul Kı% öğretmen okulun
dan (kız muallim mektebinden) 
§İmdiye kadar çıkan okurlar ,(ta· 
lebeler) yarın okulda (mektep
te) bir toplantı yapacaklardır. 
Bunun için bütün eski çıkanlar 
yarın okula çağrılmıtlardır. Mek· 
tepten bu yıl çıkan okurlarla e.
kiler tanıtacak ve konu§acaklar· 
dır. 

"Gece lıonaıtu,, • 
"Gece konaıtu,, kumaThanele

ri, barlan, umumhaneleri, bin bir 
•elahat ve aelaletiyle,, gece yan
arntlan aonraki latanbala canlan
Jırmalıtatlır. 

rıayet etmiyor! 
Hemen her ıün latanbulda çı • 

bn ~erin çqniainin tabanı • 
mül edilmez kadar kötüleftiiini, 
artık b~ bir fırmın belediyenin 
'etniline, fiyatma aldırn:adığmı 
ve ekmek itlerinin bir ketmekq 
içinde olduiunu yazıyoruz. Fakat 
bütün yazılanlara, çizilenlere rai· 

men bu karıııkhiın bütün hıziyle 
Clevam ettiğini söylemek lazımdır. 

Dün de bir okuyucumuz haber 
verdi: 

"- Gedikı>afa ela Sakızlı Ya • 
ninin fırınında elemek fiyatı vit· 

rin de 11 kurut yazılı olduğu halde 
İçeride 11,~ kuruta ekmek satıh • 
yor.,, 

Bu okuyucumuz haklıdır. Yal. 
nız Gedikpqadaki fırında 'böyle 
değildir .. Balatta, Galatada ve da
ha bir çok yerlerde de bu böyle • 
dir. 

Eakiden lstanbulda ekmeiiıl 
tartılarak aablmaıı esası tutul • 
ınuttu. Bunun için de fınnlara 

birer terazi konumnııtu .. F ınnlar
da elin terazi vardır. Fak~t ek
mek tir? P r s 1 ... bu narhtar. 

.... ,. •tan frnnlar e1mıekleri -
nin bir kilodan fazla olduğu iddi • 
&amdadrrlar. Amma bu hakikaten 

l::yle midir?. Tanrı bilir! 

Diler braftan; buğday boyuna 

ucuzlamaktadır. Fakat ekmek ol
duiu yerde duruyor! .• 

••• o 

"Gece ko11aıtu,, JüımÜf erkelt 
~ocuklann acandıncı portrelerini 
~Wrıekte, bütün iğrençlikleriyle 

hayatlannı anlatmaktadır. 

Hber aldıimuza ıöre narh ko
mi.syonu Pazartesi ıünü Yfpacağı zasıdır. 
toplantıda ekmek fiyatlarmı 20 --o-

Telefon sosyetesiyle 
gUrllşmeler başladı 

Telefon sosyetesinin hükUmet 
tarafından satın alınması hakkın
daki konuımalara yeniden baıla
nacaktıır. Geçenlerde bayındırlık 
bakanı Ali Çetinkaya ile görüten, 
sonra Parise gitmit olan sosyete 
mütavirlerinden Buaye lstanbula 
dönmüftür. lstanbulda bulunan 
sosyete mümessili Bay Frank Gill 
ile Ankaraya gitmittir. 

"Gece konuıtu,, .... ..._. okuyanla
" Tophanenin hi~ büinmiyen, Ju
yulmıyan yerlerinde JolQftırmak
tadır. Kimi iyi, kimi kötünün kö
tüıü, kimi zavallı yüzlerce serıeri 
ile, hırsızla, .vankesiciyle karfılcq
hrmalıtatlır. 

para indirecektir. Finans bakanı Avru-
Fakat bize kalırsa bir müddet- paya gltmlyecek 

ten beri zahire borsasındaki bu Şehrimizde bulunan finans ba· 
dütüklükler ekmeğin 20 para de- kam (maliye vekili) Fuat tedavi 
iil hatti 2 ku~ı indirilebileceği ile meıgul olmaktadır. Finans ba
kanaatindeyiz. Bunun mümkün o- kanınm bugünlerde Avrupaya gi· 
labileceiini muhtelif semtlerde deceji hakkında verilen haberle-

rin doğru olmadığı öğrenilmittir. 
ekmeğin 9 kuruıtan satılması gös-
tennekted ir. 

"Gece konuftu,, muharririnin 
aylaTca süren tetkiklerine ve gö. 
riiflerine dayanan bir eaer olmak 
itibariyle tam reali.ı bir roman
dır. Okuyucularımıza tavıiye ede
riz. 

Tebliğ ŞEHRİN DERDLERİ 
Avrupada bir çok arsıulusal atlı 

müsabakalarda büyük ve parlak mu· 
vaff ak iye ti er kazanan süvari zabit· 
lerimiz 7 - Temmuz - 1935 Pazar 
günü saat 10,30 da Sirkeci lstuyonu· 
na vasıl olacaklardır. 

Kendilerini IAyık oldukları teza· 
htirat ve törenle karşılamak üzere 
bölsemlze batlı bütün spor klilple· 
rlnln, b0t6n sporcuların o gün o sa· 
atte Sirkeci garında hazır bulunma· 
Jannı dileriz. 

Bakırköylülerin istemedikleri fabrika 
Bir Hakırköylü anlattı: 

- Bakırköyü'nJJn Osmaniye köyünde küçük bir çi· 
mento fabrikaaı vardır. Bu fabrikanın baçası çok al· 
çak olduğundan buradan çıkan boğucu gazlar I ' . .ı · 
köyün temiz ve güzel havasını tamamiyle bozmuştur. 

Bir çok ağaçlar kuruduğu, ııe meyva vermediği gibi 
ekinler de çok zarar gördü. 

Bundan başka bu fena duman sıhhate de ç;:k do· 
kunduğundan bir çok kimseler lıastalandılar ve bu ci· 
vardan glJç ettiler. Uzun zaman bu halden şikayet et· 
tik, fayda vermedi. 

Bereket ve · k. bi . . r~ı~ ı r takını yolsuz ışlcrınden dolaya 
son aylarda hukumet fabrikanın işlemesine mani oldu. 
B~nun net~ccs(nde hava hemen değişti. Yüzlere kan, 
ag?ç ııc ekınlere can gclmcğe başladı. Bakırköy esli 
ragbct ve güzelliğini yeniden kazanmağa başladı. 

Fakat son günlerde fabrika sahiplerinin fabrikala
ruu l~~niden işletebUmek için hükflmetten müsaade al· 
"!_ak uzere olduklarını duyduk. Bunun bütün Bakırköy
lulc~~ ~~rd~ği hüzün'ün derecesini düşünün. Acaba Ba
kırkoylulerın bu derece şikayetini celbeden bu fabrika 
daha uzak bir. gere nakledilemez ml1. 
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Bulgaristanda ısabah Gazetereri Vergi kanunlarının ·-

s d 1 1 ne diyorlar? tatbikatındaki 
Oy aş 8flmJza yapl 8D Atcıhk zamanla geri- 1 

1 .. k k ·ı . Jedf, fakat şimdi van ışlıklar gözden zu mun ar ası esı mıyor önem verlldl . geçiriliyor 
CÜ.l!HURIYET - Avrupada ün ' , ·-----

''Türkler birbirlerini Uldilrdiiler!,, diye ceza 
gören gene soydaşlarımız oluyor 

Bulgaristanda bulunan Türkleri 
Türkiyeye göçetmeğe mecbur et
mek İçin Bulgarların yaptığı taz
yikler günden güne artmaktadır. 

İ§, yalmz bununla kalmıyor, 
göçedeceklerin her §eylerini hatta 
hayvanlarını bile beraberlerinde 
götürmelerine müısaade edilme • 
mekte ve elJerindeki paralar da 
muhtelif namlarla alınmaktadır. 
Son zamanlarda göçmenler, yan. 
larında para ve hayvan götürüyor
lar bahanesiyle Bulgar çeteleri ta
raf mdan soyulmakta ve canavar
ca öldürülm~ktedir. 

Yakında c-ereyan eden birkac 
hadiseyi misal gösterelim: • 

(Eskicuma) run (Selimköy) ün
.den Hacı Huan iımhıde bir soy
daşımızla hir likte 28 göçmen hu-

duda yakın Muatafapqa kuaba
ıında n~ret altına alınarak ıo
yulmuılardır. 

Kafileye i!tİrak etmek üzere 
geriden gelert Hacı Hasanın oğlu 
Ali 350 koyuı&uyla birlikte köyden 
ayrılırken Bulgar çeteleri tarafın
dan öldüriilmüıtür. Sebebi, Tür· 
kiyeJe koyur.lannı götürmeğe te
ıebbüı etme!.~dir. • 

Buna benzer feci cinayetler ek
ıik değildir. Bu cinayetler Sofya
ya çok nadir olarak aksettikleri 
zaman, "delil, iıbat yok", gayri 
mesul tahıslnr,, tarafından olmuf
tur, aiye hacliseler kapanıp git
mektedirler. Yahut "Türkler bi-
ribirini vurmuılar,, diye Burgarlar 
yerine, taarruza uğramıf ıoydat
larımız cezalandırılmaktadır. 

lstanbullu bir doktorun karısı 

Sultan Hamid tarafından 
hediye edilen gerdanlığı 
Bir Viyana sanatoryomunda 

çaldırmış 
Iatanbullu zengin bir doktorun ıayan Madam Jermen Zenni öğle

karıaı Sultan Hamid tarafından d~n sonra ıehirde bir gezinti yap • 

vaktiyle kendisine hediye edil~ mıı, akpm üstü otele dönünce, 
çok kıymetli bir gerdanlığı Viya - vakti;yle SultAn Hılnıid lc:u a.foa 

alan yiğit Türk süvarileri başlıklı Veraset ve ı·n· tı·kal yazı Bavyera'ya kadar, oradan lJlü-
nih'e ve hattd Şimal denizi yakınla-

~=;. ~:~a~ı~;;;::-;ü: ı::::.~:,;a:::~: vergilerı deg~ ı·şecek 
be§ yüz sene sonra ba§ka ıekilde ay-
ni §an ve şerefle at oynatıyor demek
tedir. Her çıktıktan alanda utku (za
fer) den utkuya uçan bu çoçukların 
§imdi memlekete dönmekte oldukları· 
m söyliyen yazıcı onlan Wrenle kar
şılamak l<izımgeldiğini yazmakta ve 
atın inaarılar arasındaki soysal yeri
ne geçerek at ve atcılığın zamanla ge
rilediğini fakat fimdl ona eıkisinden 
fazla önem verUdiğini yazmaktadır. 

ZAMAN - Yapılan deniz ıenlil.
lerinden bahseden Zaman imzalı ya-

Ankal'a. 5 - Fi nana Bakanlı
ğı kazanç, sayim ve arazi vergile
ri kanununun tatbikatındaki yan
lıtl~klan yt1pacaktır. Bu it için 
büro reisi Cezmi, lsmail Hakkı ve 
Retit ile -~Tf her Fransadan ge
tirilmiş olan mütehassıs beraber
ce çah§acakli>.rdır. Cemal Reşit 

vilayetlertle yaptığı tahkikatı bi -
tirmi! ve A~karaya dönmüttür . 

Mütehaas•s 8-.ırsada ayni itlerle 

uğratmış ve c;radan latanbula gel-
mittir, birkaç gün sonra lzmir ve 

diğer vili.~etiere gidecektir. Tet-
kikat ne~:coini Finans Bakanlığı 
tespit ett!kten sonra proje halin
de Kamutaya verecektir. Bu ka-
nunAan ıcmra veraset ve intikal 
vergisi de değ:ıecektir. 

zı bunun deniz hayatı için bir ıon de- ---------------------------·· 
ğil bir bClflangıç oldu.,'-Jnu yazmakta 
ve denizleı·imizin egemenliğini <lut 
kimiyetilıi). kazandığınuzdan beri pek 
çok çalı6tığınun söylemektedir. Bü· 
tün çalışmalara rağmen bunun · k8/i 
olmadığını halkta denize kar§ı genel 
bir alaka uyanmadığını ve denizcili
ğin Türklük için ne büyük bir kuvvet 
olduğunun hdla anlaşılamadığını ya
zan Zaman, küçük ve ıahst teşebbüs
lerin bu iddia.sının aksini ispat ede
mlyeceğini oo bizde ne reımt ve ne de 
husuıı deniz te§ckküllerl olmadığını 
ıöylemektedir. Memlekette binlerle 
üyesi olan deniz klüpleri görmek iate
yen yancı bu işler ~in çok fazla ça
lışmak ldzımgeldiğini ve denizle ala· 
kadar olacak herkesin vatana büyük 
bir hizmet ettiğini yazmaktadır. 

Meyva enstitüsü 

50 köylü yetiştiriyor 
Şehirlerdeki arsalar ağaçlanacak 

Büyükderedeki meyva enstitü • 
ıüne ilbaylık tarafından SO kiti a· 
lınacaktrr. Bunlar on beti kız o • 
lacaktır. 

Enstitüye alınacakların yqlan 
on beıle otuz arasında olacak ve 
bunlar bir sene mektepte yatıp 
kalkarak meyvacılık tahsil ede • 
ceklerdir. 

Bunlar birer bahçe müteha11111 
olacaklar ve ilk çıkacaklardan on 

kiti İstanbul tarım direktörlüğü 
(ziraat müdürlüğü) emrine alına • 
caktır. 

Ulusal mallar direktörlüğü la • 
tanbuldaki bot anaları teabit et • 
mektedir. Bunlar en kısa bir za • 
manda ağaçland ırılacaklardır. 

50 kiti, köy ilk mektebini bitir • 
mit köylülerden mürekkep ola • 
cakmıf. Enstitüyü bitirince kıs· 
men köylere döneceklerdir. 

KURUN - Asım Us Yedigünün Halkın deniz ihtiyacı tatmin edlllyor 
sıyasal özeni bQ.§lığı altında iki taral-

~a:::~~::.larla 11enı dargınlıktan Floryaya lren Ücret--
Almanya /ngiltere Ue iki taraflı 

nada çaldrrmıtbr. 
dan kendisine hediye 

Bu sa:hahki posta ile gelen 

konu1malar ve air.lO§malar """ar°" l . n '-'O ı d .. · 
kısa oır zamanda yölnızLık çenoerım eı-ı. ( u ... . u CI u ~ Q; . .1. 

edilmiş kırarak kuvvetli bir durum elde etti-

olan kıymetli gerdanlığın yerin -
Neueı Wiener Journal gazetesi 

de yeller ettiğini büyük bir hiddet· 
hadiseyi şu suretle anlatmakta -
dır. 

lstanbullu zengin bir doktorun 
karısı olan Jeımen Zenni _(?) bir 
Avusturya sanatoryomunda bir 
müddet kalmak için Viyan.o.ya 

gelmit ve büyük bir otele inmit • 
tir. 

Dört yıldanberi Almanyada ya-

le görmüıtür. Gerdanlıkla bera • 
ber, ayni kutuda bulunan iki pır • 
Janta küpe, bir çok kıymetli yü -
zükler de kaybolmuftur. Vak' adan 
haberdar edilen polis derhal tah • 
kikata baılamış, otel hizmetçile • 
rini sorguya çekmittir. Hınız da· 
ha bulunamamıftır. 

•• 
Haylaz bir delikanh 

U vey babasını 
Sofra 

Çatalla 
başında . 

yaraladı 
~~~~------~~~-

Dün gece Bakrrköyde §İmdiye 
liadar görülmemiş şekilde bir ya • 
ralama vak'ası olmu§tur: 

Bakrrköyde Hürriyet ıokağm • 
'da 19 nmnarah evde oturan Ba • 
krrköy aıhhiye katibi Atıfın üvey 
oğlu İzzet araımda kavga çıkmı§· 
tır. 

Kav.ga !kısa bir zaman içinde 
§İddetlennıi§tir. Sofra basında 
olduklan için izzet eline bir .. çatal 
geçirmiı, üvey babasının göğsüne 
saplamı§hr. . Atıf kendisini mü • 
Claf aa etmek icin izzetin kollarını 

tutmaya teıebbüı etmitae de gözü 
~zan izzet çatalı Atıf m vücudu • 
nun muhtelif Y.erlerine saplamıı , 
kaçmııtır. izzet aranmaktadır, 

Yaralı haatahaneye kaldırrlmıf· 
tır. 

Eşyalarını kırmış 
Beyoğlunda Hacı Mimi mahal • 

leainde oturan Melahat zabıtaya 

baı vurmu§, Arab Ayıenin evıne 
girerek kendisini dövdüğünü, eı • 
yalarını hasara uğrattığını söyle • 
miıtir. 

•••••••Ailelere Ye Talebelere ilin 
Tatil zamanları devamıoca 20 eylüle kadar 

8 Ttlrk Jfraslle 8 
Her Jisan için kuralar 
açılmııbr • Hususi BERLiTZ' te 

denlerde bu müddet için mühim tenzillt 
Kayda batŞlanmıştır. 

lıtanbul 373, İstiklal caddesi, Ankara Konv:ı cıddtai 

ği gwı, nene bu iki taraflı ~?nufma- Cumartesı ve Pazar gtlnleri alınan gidip 
tarı Franaa ile de yapmak ıçın pro- ' • b 
pagandalara başladı. Alman gazete- gelme biletler Pazarte~lye kadar mute er 
leri bundan bahıediyor. Görünüıe gö
re Berlin Fran8aya böyle bir önerge· 
de (teklifte) bulunacaktır. Fakat 
Fransız gazeteleri böyle bir konuş

mayı istememektedirler. 
Yeni dargınlıklara gelince bu, Ba

beı i'i yüzünden Fransa, ltalya ve 
lngiltere arasındadır. Bu üç devletin 
bir tek kelime ile Habeşistanı payla
ıamamaları, lngiliz kabinesinin top
lanarak ltalya üzerinde ulualar ku
rumu yolu ile ekonomik tazyik yapıl· 
ması konuşmalarına kadar vardırdı. 
Fakat bu konu1malarda bir karara 
mnlamadı • 

Kremlin sarayının 

muhafızları değişti 
Alman gazetelerinin Moakova • 

dan aldıkları haberlere göre 
Kremlin sarayının kumandanı de
ğiıtirilmi§lİr. Yolda§ Stalinin otur
duğu Kremlin sa.rayı kumandan • 
lığına Takalun'un getirildiği ay • 
nca bildirilmektedir. 

HABER - Evveke de yazdı· 
ğımız gibi, yabancı kaynaklardan 
verilen haberlere inanmak lazım 
gelirse, geçenlerde Kremlin ıara • 
yı muhafız kuvvetleri subayların. 
dan bir çoğu yakalanmı§, kuman • 
danJan da azledilmitti. Berlinden 
bugün gelen haberler Takalun'un 
azledilen eski kumandanın yeri • 
ne getirildiğini bildirmektedir. 

--o--

Ş ark Demlryolları 
müstahdemin ve 

amelesi 
Şark demiryolları müstahde

min ve amele sosyetesi yarın aa
bah doku-z buçukta Y edikulede 
ıosyete merkezinde senelik top
lanlrsmı yapacaktır. Bu toplantı
da yeni idart" beyti sçilecek, yeni 

Floryadaki bayındırlık iıleril mevki 19ı30, ikinci 15,10, üçüncü 
günden güne ilerlemektedir. Ha· mevki 11 kuruttur. 
valar da ıon günlerde fazla ııcak -------
gittiğl için F1oryaya gidenler çok- Lehistan dışbakanı 
tur. Şark df"miryolları günden B k 
güne güzelle-ten Floryadan bütün e 
lstanbulluluın istifade edebilme· 
terini temin için bet altı ay evvel Berllnden ayrıldı 
indirilen tarifeyi yeniden indir - Berlinde bulunan Leh Bakanı 
miştir. Bu seferki indirme yüzde Beck, Hitlerle konU§malarından 

yirmi nisbetinde ucuzdur. ıonra karısıyle birlikte Berlinden 
Tenzilatlı yeni tarife bu ayın aynlmııtır. Almanr.a ve Lehman 

on üçünden ba§lıyarak muteber o- araaında iyi komıuluk münuebet
lacaktır. Biletler, gidit dönüt a- lerinin tekamülü hakkmda Leh 
hnmak §artile Sirkeciden Florya - Bakanının dünkü diyevini ga.zete
Büyük çekmeceye birinci mevki ler türlü türlü tefsir etmektedir-
49 kuruı on para, ikinci me;vki 36 ler. 
kurut otuz para, üçüncü mevki_ 25 Fransızca Ekıelsiyor bunu '~of 
kuruıtur. °E.Aki tarifiye göre bi- bir vesika,, sayarken Lehiıtanda 
rinci mevki 64, ikinci me•ki 45. çıkan Gazeta Polska "ziyaretin 
üçüncü mevkj 33 kuruttu· Gidi§ neticesi, iki memleket arasındaki 
dönüt biletlerden cumartesi ve pa- İyi komıuluk münasebatmm de
zar günleri alanlar bu biletlerle vam ettiğini tesbit etmek olmur 
pazartesi günü öğleye kadar dö- tur,, demektedir. 
nebileceklerdir. Almanlar Leh-Çel< 

OkuyucuJarımıza kolaylık ol - hududunda de§i• 
mak için diğer istasyonlardan a - şlkllk istiyor 
lınacak bilet ücretlerini de yazı - Hitler partisinin organı Fölki-
yoruz. Kumkapıdan Floryaya bi- fer Beo bahter gazelea i Lehiıtatl 
rinci mevki 43, 10 para, ikinci mev- dlf itleri bakanı Bek'in Berlin zi
ki 32,10 parn, üçüncü mevki 22,10 yaretinden bahsederek, Berlin kO" 
paradır. nu§maları esnasında Leh--Çekot" 

Y cnikapıdan Floryaya birinci lovak hududu meıeleıinin de gÖ" 

mevki 40,10, ikinci mevki 30,30, rüıüleceğini yazarak Lehlileriıt 
üçüncü mevk\ 20,30 paradır. bugünkü Çek-Leh hududunun ; .. 

Samatyadan Floryaya birinci ki ulusun d~tluğunu kuvvetleıti-
mevki 37,5, jkinci 22,5 üçüncü recek bir tekilde taıhih etmek li" 
mevki 19,5 kuruıtur. zungeldiğini ileri sürmektedirlet• 

Yedikuleden Floryaya birinci Lehistan dıt bakanı bu mesel• 
mevki 34, ikinci 22,S, üçüncü 18

1 
hakkında Alman devlet ada111l•" 

kuru§tur. ' nnm noktai nazarlarını sorrnuf 
Bakrrköyünden Floryaya bi. tur. Bu münuebetle iki devlet •-

rinci mevki 24, ikinci mevki 18, damları Avrupa farkmda b•r•f 

üçü_?.cü ... n;ı,ev~i ı;. kuru§tur.-, . . . k~r~ca~~-~~~~~r hakkında ayrı~ l 



Bir Aşkıın 
Hikdvesi ................................................. , 

1 Nakleden : j r--"". i 
. ~r· ·: -.. . . 

j Hatice SUreyya 1 65 i :................................... . .. 
Zekl ve mantık yok olduktan 

ıonra, insanlarda bir ıevki tabii 
belirir. lıte, Samiye, tabiatın bu 
hankulide vergisinden istifade e· 

------ı derek yürüyordu. 
Yaza,;;-KADiRCAN KAFLl No. 54 Böylelikle evine doğru gidiyor. 

IJiı Jıançeı Çıkardı. Kınını SllJırdi duH .. 1ı hızlı ilerliyordu. Alnmda 
iri ter damlalan akıyordu. Şüphe· 

ve bağırdı:-. yaklaş'!'-.ayın, vur_~rum .. 
Kapı birdenbire ardına kadar rü en uf ak bir ıes bıle bır ka.ç de • ~andonun gelışınden ceıaret aldı· 

a ld ve Leonora kollarını fa aksediyordu.. gı anlatılıyordu. 
çı 1 

• d be . b .. y . d b ak • . i 
ak tıld . Hüımen demın en n u yuz • enı en ağırm ıçın a zını 

açar a ı. . . d k b ... 
K d · 5 ·11• den Beatriı'in ıesının nere en açmıttı i Hüsmen onun ogazını _ ar eıım.. evgı ... ' b' 'k' 

Sözleri yan da kaldı .. Kolları geldiğini ~nl~yamamııtı.. ... yakaladı ve aıktı.. Sonra ır ı ı 
b -ı· ktı G''zleri ıuukın bir Fakat ıımdı kapının saraıldıgı • defa sarsarak : 

a a açı " 
0 

s-!l •• •• .. k k" B · S · · öldürü • halde alabildiğine açılmıftı. nı gomıuıtu ... Deme ı eatrıs - esını kes .. Y-0ksa 
Dudakları titredi.. onun ardında idi. rüm .• 
Birdenbire yerinden hopladı ve Leonora, kendi -~çi~ .... ~~~ kor - Diye korkuttu .• 

bağırmak için aizmı açtı.. kusu olmadığın~ gordu~~u ~çın de • Genç kızın korkusu sonıuzdu .. 

H.. b' ı· 1 kapıyı ve minki kadar telaşlı degıldı.. Birdenbire gözleri dönmü, batı usmen ır e ıy e .. 1 .. .. 8 
d'i 1. 1 d ge_. kızın ag""zını Fakat hep böyle ka acagına gu· aarkınıt, ıap ıarı keailmiJti... Ü • 

ı er e ıy e e ··~ . . . 
k pad venılemezdı. tün vücudu zangır zangır titrıyor· 

a := y k H~sme onun bileğinden tutarak du. Türk akıncılarının ıakaya 
-ıt"uı.. 0 .a... k · B h 1 
G k kendisini toparla • sarıdan kapıya doğnı çe tı.. öy· gelmediklerini bilseydi bu a 

enç ız, lelikle, biraz önce girdiği kapıdan §iiphesiz b"' -ıa gelmezdi. Fakat 
nuıtı.. d km d d 

H .. L.- kalan eliyle kapı· ıtarı çı asına ve ora an avazı timdi bunu anlanuıtı .. Ve on a, 
uımen LIV'f ... • 

nın ıüraüıünü ıürmek için uzat • çıktığı kadar ba.gırarak herkeaı değil a~zını açarak bağıracak, bir 
tı .. Fakat genç kız birdenbire ıil • buraya toplamaıına meydan ver - tek kılını oynatacak hal kalmamı§· 
kindi ve kurtuldu: memit oluyordu. tı. 

-Yetiıin! ... Beni kurtarın!... Hüsmen hançeri tutan eliyle Hüsmen onu kaim kırmızı per • 
Ayni za'l1anda odasının köıeai· kapının tokmağını çevirdi ve itti . delerin bulunduğu yere çekti .. 

ne doğru koıtu oradaki bir dola- Fakat açılmadı.. Genç kız bir yığm paçavra gibi 
bın çekmecesini ıimıek hızile açtı. Beatria kesik kesik yalvarıyorı • düıtü .. 
içinden bi ·hançer çıkardı. Kınını yordu: Hiç kımıldamıyordu .. 
11yırdı. Kôş4?ye sinerek: - ·Aç.. Hüsmen! Korkudan bayıldığı anlatılıyor-

• ~-~L--!~ ...J-
faanın hakkı için vururunı... s· Hüsmen cevab veriyordu: Çünkü Hüımen onun hopzını 
kimıiniz?... Ne iıtiyorunuz ?:~ - Ben geldim .. Ben .. Fakat a • öldüreaiye ıdanamıfh .. Zaten bu 

Hüsmenin bunl•- •• .,..._ çılmıyor.. zavallı öldürülmeie değmezdi ki .. 
-A-~U~ km d 

cevap verecek hali yoktu K Leonora kekeledi: Kapınm to ağı oyna ı .. 
..:=- "l d • apıyı 1 ı· Beatriıin bulundug"' u odanın ka-ill'&U"gu eme en önce bu kızı ıuatur- - Ki it 1 ... 

mak lazımdı. Hele onun elindeki - Anahtarı?. prı da sarsılıyor ve zavallı kız, 
hançeri ıörünee ıevinçle güldü. - F ernandoda... titrek, ağladığını gösteren bir ıes· 
Çünkü bu hançer onun i!İne yara. - O halde kırmak lazım.. le sanki yalvarıyordu: 
yacaktı. Kapı kalındı ... Fakat ne kadar - Ne oldun? Sesin çıkmıyor . 

Kızın üstüne yürüdü: kalın oluraa olsun Hüsmen 0 sıra· Kapıyı zorla .. Sen bunu bir vu • 
- Beatriı nerede? Ben senin da kendiıinde bir dev kuvveti ıe· rutta devirirain .. Ah .. Yokıa .. 

için gelmedim. Beatriı nerede?... ziyordu .. Sal\ki bu kapı den1ride11 Hüsmen, kabil olsa bu seslere 
Genç kız hançeri rastgele sallı. yapılmıt olıa. arkasına da demir cevab verecek: 

yor, vurmak iıtyordu. Fakat ıon deatekler vurulmuı bulunsa gene - Sut .. Femando geliyor .. Sa· 
ıözler onun korkusunu iyiden iyi. bir vuruıta açabilecekti.. km benim adımı söyleme.. Hele 
ye azaltmııtı. Bu hislerle, eski ina- Fakat tam bu sırada da. dıtarı. onu haklayayım da seni oradan 

siz, bu damlalar, yorgunluktan ve 
acele ıitmekten ziyade heyecan -
dandı!. 
Avcıdan kaçar gibi o kadar 

korkmu§, o kadar asabi bir hali 
vardı ki, yoldan gidenlerin bile 
dikkat ve hayretini celltediyordu .. 
Durup durup ona bakıyorlardı. 

Aacaba deli miydi?. 
Araııra, bu meraklı bakıtları 

o da farkediyordu .. Fakat ehem· 
mi yet vermiyordu .. Öyle ya; niçin 
ehemmiyet versin?. 

Hiç bir ıeyi görmüyor, ititmi • 
yordu ... 

Bu suretle koıarcaaına ,yürüdü, 
yürüdü.. Kalabalık bir ıokakta, 
otomobillere, otobüılere çiğnen· 
mek tehlike.ini bile göze alarak 
karııya ıeçti.. .. 

Birdenbire haykırmalar ititti .. 
Baımı çevirip baktı .• 

Bir otomobil uçarcaaına ıidi • 
yordu .. Ona doğru geliyordu. O· 
tomobilin ön tarafı ona anuk bir 
kaç metre ötedeydi. 

Direksiyon bqında, yüzü ıapsa· 
rı keıilmiı, peritan bir halde, bir 

Bayle heyecanlı zamanlarda, 
hayaller ve intibalar, insanların 
beyninde ne ıarib akiıler bırakır! 

Çiinenecekti ... 
Samiye, aaja doğru atılmak iı· 

tedi .. Fakat, bunun için vakti yok· 
tu. Eauen topuiu da kaymııtı ... 
Sendelemifti. 

Böğrü üzerine şiddetli bir dar • 
benin vurulduiunu hiaaetti. Mü -
vazeneaini kaybetti. Bir haykırı! 
haykırdı, etrafında, bu feryadın 
ıonuncu feryadı ıananlar oldu . 
Zavallı kızcajız kendini kaybe • 
derek yan tarafına yıkıldı .. 

Bayılmıftı .... 
dını bın.kmıttı. Hüsmen bunu fır- dn aeıler reldi.. çıkaracağım .. • 
aat bildi ve genç kızın dirseğine Bu Fernndonun aeaiydi.. Diyecekti.. • • • 

B b Fakat bunun için vakit yoktu .. Samiye pekaz sonra, kendine dog"' ru ~ bir yumruk attı. Sonra - urauın nö etçil eri nerede?. 
Seraemler ı s· . . F donun gireceg"' i kapıya , geldiii vakit, civar dükkanlardan 'bileğinden yakalıyarak addı. ... ıze ıosterırim ben.. ernan b" . d b' • k 

1 
k k Çabuk onları bul.. Haydi, daha doğru bir ok gibi fll'ladı.. ırın e, ır ıı em eye oturmuttu . 

Hançer yere düıtü ve or unç duruyoraun?. K ın açılacak olan kanadı • Meraklılardan bir halka, etrafını 
b. k d apın . . . K' . ı 
ır ıea çı ar ı. Ayak sesleri du .... •ldu.. k rına henüz ainmitti ki, ka· çevırmııtı.. ımı nıernametli, ki 
Hütmen yerdeki han"eri aldı J·.. rn ena · · ·h ·1 b k 

~ F emando hızlı hızlı merdiven- pı birdenbire açıldı .. Sava! elbi • mı ıatı za ı e ona a . ıyordu . 
ve ıenç kıza bağırdı: leri çıkıyordu. seleri, elinde yalın kılcı, kocaman Birdenbire davrandı.. Kalk· 

- Suı .. Eier ıuamazıan aenı b ·1 F k 1 · k b · h 1 Onun arkaaı .. da:n d b k b "~'ızmeleri ve uzun oyu ı e er • ma , yo una gıtme , u ınıan a • öldürürüm.. ·• a aı a i • :ır 
riıinin geldiği anlatılıyordu. nando içeriye girdi: kaıından kurtulmak istemi§tİ .. 

Tam o ıırada bir kapıya hızla • • • Kızım bir ıeale haykırdı: Lakin, sırtında sanki tonlarla 
'VW'Ulmaktan çıkan bir ses duydu. _ 34 _ Leonora ! Neredeıin, kaltak.. yük vannıı gibi, olduğu yerde 
Sonra o kadar iyi tanıdığı, ıevdi • Sen de mi ortadan kayboldun .. Bu kalakaldı. lıkemleaine çöktü .• 
~ '-ır· ı"n••nın aeıinı· de ı'Aı.ttı·. Ol • KARŞI KARŞIYA<> ı· L ::.1 __ _ 
•• D - ~ • • iıte bir da avera var... eonora !.. Y Üiuck bir Hl, ona: 
dutu yerde irkildi ve bu aealerin Kapı kolay kolay açılacak gibi Fernando dosdoğru Beatriıin - Kımıldamayın!. emrini ver· 
nereden ıeldiiini anlamak için o- delildi .. Onu omuzlamak, devir • bulunduğu odanın kapısına yürü • di ... 
danın dart tarafına ICSz attı.. mek ve öte tarafa girebilmek için yor, ayni zamanda: Genç, kız, batını çevirince, bir 

Bir iman ıeıi .. Bir ıenç kız ıe- hiç olmazaa bet on dakika uğrat. _ Leonora!.. Neredesin?. Yok- poliı memuriyle karıdatmıftı .. O· 
Iİ .• Onun ıeai.. Ah, demek ki en mak gerekti .. Halbuki o zamana ta bu da mı kaçtı?. nun yanında da gayet ıık ıiyinmit 
IODra ona kavuıtu.. Onu buldu kadar Femando çoktan nıerdiven- Diye söyleniyordu. bir delikanlı vardı. 
ha!.. leri çıkmıt. o~aya ıirmit olacaktı. Cebinden bir anahtar çıkardı ve Onu ıörünce, genç kızın hafıza· 

- Hütmen !. Sen misin Hüı· tı. Elindeki ufacık hançerle ona kapıyı açmak için davrandı.. 11nda bir hatıra uyandı.. ihtimal 
men? Beni kurtar! Ben burada • kartı koyamazdı.. fakat anahtarı henüz deliğine tabii bir zamanda olsaydı, genci 
Ylm •• 

ffüamen odanın .ai tarafında • 
ki alır ve kızıl perdenin ardına 
haktı.. Buraıı daracık bir kori • 
dora aapıyordu. Fakat aeı oradan 
relmlJOrdu. Bu 11rada onun tam 
lrarınmdald hpı ıaraıldı .. 

Fenıando uzun kılıcı ile Hüs . ıokmamıttı ki birdenbire irkildi tanımakta güçlük çekmiyecekti .. 
meni kolayca öldürebilirdi.. ve dona ka~dı: Fakat bu haliyle, ona imkan yok. 

Fazla olarak yalnız delildi.. Hüımen, Fernandonun arka· tu .. 
Her halde yanında bir aıker veya sından gelen Vittoryonun üstüne Buna rağmen, dikkatle baktı .. 
bir arkadaıı vardı ki, ona yardıma ıaldırmıt elindeki hançerle onu Hatırlamak için zihin kuvveti ıar. 
hazır bulunacaktı.. tam kalbinden vurarak yere aer • f et.ti .. Samimi ve açık olan bu yüz 

Leonora da ayak ıesleri duy • mitli. ifadesini biliyordu. Bu yüzden o-

Kimdi bu erkek?. 
Genç. adam ona doğru iğildi: 

- Şunu iç.iniz ... Ozaman adam• 
akıllı kendinize gelecekainiz .. 

Elinde bir bardak vardı. 
Kız, bu emre, derhal itaat etti .. 

Ba§İyle bir tqekkür iıareti yapa • 
rak bardağı aldı .. 

içtikten ıonra: 
- Şimdi kendimi daha iyi his • 

ıediyorum !. • dedi. 
Polis: 
- Yaralandınız mı?. 0Ra bak· 

malı .... 
- Zannetmiyorum .. 
- Bilinmez, iyice -bakamlr .• 

F ~kat yaralanmıt bile olsanız, ka· 
bahat gen~ ıizin .. Çünkü ben gör
düm .. Ayakta uyur gibi yürüyor -
dunuz .. Daha doğrusu kotuyor -
dunuz. Ben köıe başında nöbet 
bekliyordum... Kazayı batından 
sonuna kadar gördüm.. Efendi -
nin hiç kabahati r,oktur.. Hem 
korne çaldı, hem de ıizi kurtarmali 
için lazım olan her ıeyi yaptı .. 

Poliı, böyle ıöyleyerek yanına 

döndü .... 
Kız da ona baktı: 
- Evet, hatırlıyorum .. Otomo

bilin direksiyonunda aizdiniz .. 
- Bendim.. Benim yüzümd~n 

batınıza böyle bir felaket geldiği 
için çok müteesairim .. Ne gibi bir 
hizmetinizde bulunabilirsem aöy • 

leyn .... 
- Çôlc tetekkür ederim, efen• 

dim .. 
(Devamı var) 

Amerikada 
parmak izi 

Birleımiş Amerika cümhuri· 
yetlerinde fevkalade bir rekor te· 
sia edilmi§tir. "Cinai tablcikat bü-

rosu,, taraf rndan toplanmakta o
lan parmak izleri kollekaiy~nu ye

ni bir fitle bir derece da.ha zen .. 
ginletmiıtir. Bu yeni fit, mevcut 
parmak izi numaralarını 5 milyo
na çıkarmııtır. 5,000,000 numara• 

lı olan fit timdi kaçak olan W. 
Çörçil adh bir caninin parmak iz
lerini taımıaktacJrr. 
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Tire köy muhtarları 
tayyare alıyorlar 

Tire ka:z.a•ı köy muhtarları bir arada 

Tire muhabirimiz yazıyor: 
Türkiyede ( 40320) köy muhta· 

rı olduğu, bu muhtarların da b!. 
rer lira vermek suretiyle bir muh
tar tayyaresi alması dütünülmüş. 
tü. 

Bu haberi alıralmaz köy muh· 
tarları birer lira değil, ikiter lira 
vernıek suretiyle yardımda bulun
mutlardır. 

Tire devlet memurları da ma
aılarının yüzde ikisini tayyare ku. 
rumuna vereceklerini bugün taah
hüt eltiler. 

Mülki:Je mezunlarından genç 
ve çalı,kan Şefik, Tire birinci sı
nıf kaza ilçe baylığına (kayma
kamlığına) tayin edildi. Şefik iz
mir maiyet memuru ve köy büro
su ıefidir. 

• • • 
Tire az zamanda ülkemizin en 

güzel parça1&rından biri haline 
geJmittir. Tire llçebayı (kayma
kamı) Gafur Soylunun azmi neti
cesinde Tireye tabi 2 nahiye, ve 
71 köyünden üçü müstesna hep
sinde mekle!> yapıldığı gibi bütün 
köyl!rden hiribirine otomobille gi. 
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ÇiNGENELER 
ARASINDA 

Hayattan anonmış hakiki blır macera 
---- Nô. 1 - Yazan : Osmtın Cemal Kaygısız -

Harnıan yerinde bir yaz gecesi 
ve ''Karmen,, dinliyen 

çingene kadını .. :J 

bir 

Çingene bizzat: 
bahardır! 

"Çingene, insanın tabiate en 
yakın kalan güzel bir cinaidir. 
Zannediliı ki bu tunç yüzlü ve 
fağfur ditli kır sakinleri, beteri 
tekle istihale etmİf bir takım ye

til ağaçlardır. Çingene bizzat bn 
hardrr. Çocukluğumda gördüğüm 
bahalardan bugün hatırımda ka· 
lan hayal; yetil, kırmızı, sarı ıal 
varlar giymİ§, farkı söyliyen ve 
el çırpan bir alay genç kız içinde 
tahta zuma çalıp bu musikinin 
vahti kahkahaları ardından mü· 
ıabih akisleriyle vadileri inim i-

nim inleten gene bir çingenedir!.,, 

Ahmed Haşim: 

/lu fantazi ycı,;ısıyle çingeneleri 
pek ballandıran Ahmed llaşim, ne 
yazık ki yazısının sonunda çingenele
ri biribirine karıştırmış; balıar gün· 
leri Kağıthanede, Göksuda, Çırpıcıda 
çalgı çalıp ıarkı söyliyen ı ·e göbek 
ata11 çingenelere tıpkı oba çinqenele
ri denilen göçebe çingene karılan gi· 

,/ 

ğustos böceği, kurbağa dinlemek- aldığımız için kadm bizi göremi • 
ten hotlanır. yordu. Biz timdi onun böyle va• 

Bu saatte gündüzden pek yor- kitsiz olarak çadırdan yavatça çı· 
gun düşen harmancı çingeneleri kıp çıtırdıaız, prtrrdıaız gidip bi • 
çoktan yatmıtlardr. Elli altmıt a- kıp ilerideki ekni yığınlarına yas 
dım kadar Ötemizdeki çadırlarda )anmasına !U manayı veriyorduk: 
tıs bile yoktu. Bol buğdayh, bol Mutlaka diyorduk, hatuncağızm 
arpalı harman yerlerinde aktam- ya sıcaktan, ya piredn uykusu 
dan tıkabasa tıkınarak karınları kaçtı ve kalktı öteki uyuyanlan 
davul gibi ti~mit olan beygirlerle rahatsız etmeden usul usul gidip 
taylar, e!P.klf'rle sıpalar öyle de- ekin yığınlanna yaslandı. 
rin birer uykuya dal;ııtlardı ki KUfıyakada Karmen alabildi • 
bunları b~caklarından sürüklese- ğine gidiyor; arada bir flütlerin 
ler haberleri olmıyacaktı. Kadın, bülbül1eten nağmeleri sanki yanı 
erkek, çoluk çocuk çingenelerin batımızda ötüyorlarmıt gibi ku • 
bir kısmı ncaktan çadırların biraz laklarımızı tenlendiriyordu. Ope • 

ilerisindeki incir ağaçlarının alt ra yarıya gelmitti, kli.m~lerle 
larına serilmişler, sereserpe uyu- fanyollar ağır, yalvancr, gevrek 
yorlardr. nağmelere dökülmüılerdi, davul • 

Oturduğumuz yer o mevkiin en la birlikte trampetler bu naime • 
yüksek, ve bütün lstnnbulun görü· lere tek değnek ve ajır aksakla 
nüşüne hakim, en güzel bir yerdi. tempo tutuyorlardı. 

71 muhtar 20 köy katibinin İf · 

tirakiyle beraber kurum üyeleri de 
dah=I olmak üzere merkez kaza .I 
da açılan muhtar kurau iyi verim
li oldu ve devamı müddetince hü 
kumet doktoru İsmail Hakkı Oz 
türk bu kursta sağlık bilgilerin ·· 
ait çok <leğerli dersler verdi. 

1 bi şalı-ar giydirmif- Halbuki balıar 
•günlerinde, düğünlerde, eğlentilerde 
çalgı çalıp şarkı söyliyen ve göbek ~ 
tan ~f!neler ~ Oba clnnene
ıerı denııen eskı ayıcılar, maymun· 

Şehrin Haliç ve Fatih tarafları da itte tam bu aralık usulca çad~ 
şimdi mıtıl mışıl uyuyorlardı. Yal- dan çıkıp da seuizce ekin demet • 
nız Beyoğlu yakası henüz ıtıl ıtıl )erinin üstüne yaslanmı, olan ka • 
ıtıldıyor; Tepebatı bahçesi ise pı- dının derin ve tatlı bir: 
rıl pırıl yanıyordu. Burada çalınan _ Aaaah ı .. 

Her şeyden önce bilhassa sağ 
Irk işleri dersi bu kursta köylülP.· 
rimizi sevindirdi. Ziraatçılık hal< 
kında ziraat mem~ru Şükrü sa 1 
yar da ders verdı. Kaymakam ı 

Gafur Soylu, köy yasasının ana· 
hatlarını ve köylünün mecburi İ~· 
lerini anlattı. 

Tireyi her kimden soracak ol 
sak } emyetil diye söyler. Şimdi 

kaydedeceğim yekuna bakılırsa 
yeıil trenin köyleri de yemyeıil 
olacak. Bundan evvel bu köy
lere dikilen ağaç miktarı 298.947 
iken bu yıl da köy sandıkları na· 
mına bir gelir temin etmek iç~n 
40 köyde 117.506 ağaç fidanı di. 
kilmiıtir. Ayrıca Tire - lzmir yo
luna Tire? - Gökçen ve Boğaziçi 
nahiyesi ıoselerine muhtelif çef :t 
15.500 fidan dikilmittir ki ce-

Tirede po•ta memurları 

man Tire köylerindeki aiaç tuta· 
rı 442.853 tür. Tiredeki ormanla
rın genitliği 13.600 hektardır. Bu 
ormanlar çam, meşe, pinar, çınar, 
kestane ve sairedir. 

Birçok yerlerde ormanlarda 
yangın çıktığını iıitiriz. Lakiı• 

Tire orman memurluğunun vak 
tinde aldığı tedbir neticesi tim . 
diye kadar bura ormanlarında 1 
yangın çıkmıt değildir. 

Yukardaki yekundan fazla o 1 
luak lift kay okulalarına bu yıl 1 
meyYalr meyvasız olmak üzer~ı 
bahçelere 119.000 fidan dikilmit· 
tir. 

Tire jandarma kumandanı 
Halit Anda~ 

dilebilecek muntazam yollar da 
vardır. Bu yolların uzunluğu 3000 
kilometreyi bulur. 

Bundan batka köy postaları da 
Tirede çok muntazamdır. Herhan
gi bir köye gönderdiğiniz mektu
bun cevabmı ertesi günü alabilir-
siniz. 

Evvele'? pek çok kaçakçılık ve 
kız kaçırmA vakaları olan Tirede 
hu gibi i,ler artık unutlmuıtur. 

Jandara11a kamutanı Halit An
daç da ha~k tarafından çok sevil
mektedir. 3u genç sporcu kamu· 
tan bilhaa.r.' fuhuşla çok e•aslı o· 
lara~ müt:adele etmektedir. 

Durmuı Türkmenoğlu 

cular, falcılar, sepetçiler, demirciler, 
değirmencUer, tarakcılar, harmancı
lar baıka. .. Ve zannedersem rahmetli 
Tlaşlm o yazısıyle oba çingenelerini 
kastetmiş .. Ancak her iki cinsi de iyi 
tanımadığı için onlara blr bahar gü· 
nü belki Kdğıthanede, belki Göksuda, 
belki de Kurbağalı derenin kenarın· 
da, ve belki de hayalinde şarkı söy· 
lctip zurna çaldırmış.' ... 

l' akıa pek eskiden yollarda, ma
halle aralarında, seyir yerlerinde o· 
ba çingenelerinden de ara sıra, tek 
tük çalgı çalıp türl•Ü söyliyen ııe nö· 
bek atanlar ııardı, ııardı amma onlar 
pek de deı•ede kulaktı ve öz çalgı<"ı, 

öz şarkıcı lstanbul çingenelerinin ya· 
nında berikilerin adları bile okun· 
mazdı. 

lstanbulun öz çalgıcı ve şarkıcı 
çingene kız ı·e kadınları ise şalı-ar 
değil, yeldirme, entari; erkekleri de 
ötekilerin erkekleri gibi potur değil,· 
r.ekct pantolon giyerlerdi. Sonra bu 
iki çeıid kıptilerin yaşayışları, geçi· 
nişleri, dilleri, şiveleri armıında pek 
çok farklar vardı. Birinciler hemen 
daima göçebe olarak kırlarda, bayır
larda, ormanlarda, çayırlarda, 8u 
başlarında, harman yerlerinde yaşa
dıkları için Haşimin: "insanın tabi 
atn en 11akın kalan tunç yüzlü, fağ· 

lur dişli güzel bir cinsi re bizazt ba
lıar,, dediği çingeneler bunlar ola<"ak .. 
Ve i.,te br.n rle yazıma önce bunlardan 
baf}lıııorum ... 

Bundan y!rmi. yirmi beş yıl ön. 
ce az aydı~lık, çok durgun bir 
Temmuz gecesiydi. Ortada A
ğustos böcekleriyle kara kurba~a

larının hiç durmadan ötiişlerinden 
baıka ses yoktu. Vakit tam yatsı 
zamanıydı. 

Bir arkadaşla birlikte Topçu· 
lardaki T .lskaların bağları deni
len yerin biraz ilerisinde oturmu~ 
~ ~·,tos böcr~~leriv1e kara kurba· 
ğalarının tatlı tatlı ötü~lerini din
liyorduk. 

bandonun sesi, hatta flütlerin a Çektiği duyuldu.. Biz ptırddr 
rada bir hülbülleten naia-leri o- ve arkadat hana yavatça tordu : 
""''"''"'6"'.&.u"" .... T.....,.• .,.,., •• - 1 -*-w.5... ,. .., ..__ Uct.&IUG 5u."'vı.. nu.w1-&1ıur.ı 

duyuluyordu. Öyle ki tam bir sa- Karmen dokundu! .. 
atlik yerden çalınan havaların ha- - Öyle mi? Yoksa baıka bir 
zılarına biz de olduğumuz yerden derdi mi var zavallmm?. 
ıslıkla iştirak bile ediyorduk. Çok geçmeden ahlar, oflar bi • 

Bir aralık Tepe başı bandosu ribirini kovalamaya batladı .• Da • 
meşhur Karmene batladı ve tam ha sonra kadın ekin yığınından 
hiz de gene ıslıkla ona karıtalım ayrıldı; uzakta ça\_an bando r. .n 
derken elli aJtmıt adım kadar İ· ahengine ayak uydurur gibi biraz 
lerimizdeki ç&dırların birinden bir ileriye doiru açıldı. Daha ıonra 
kımıldama oldu. Bu çadır, öteki döndü, gene geldi, gene ekin yı • 
ç.adırların en sonunda ve onlar- ğınına yaslandı, orada biraz daha 
dan yirmi, yirmi bet adım kadar durup etrafı biraz daha dinledi ve 
açıkta bir .;adırdı. nihayet Karmen bitince tekrar 

Arkada,: döndü, gene ayni se11izlik içinde 
- Çingenelerden biri uyandı yürüdü, ~dırına girdi. 

galiba! Arkadat: 
Dedi. Dikkatle baktım, hakika- - Garib §ey, dedi, bizim bir 

ten çadırın kapısından dııarıya 

bir bat uzanmıştı ve bu uzanan 
ha§, bir k:ıdm batına benziyordu. 
Biraz sonra çadırdan tamamiyle 
dıtarıya çıkan bir kadın, ayakları
nın ucuna basarak pıtırdısız bir 
halde gitti, biraz ötedeki harman 
•rt;;mlarından birine yaslandı. 

Tepe batı tiyatrosu bu gece ina • 
dınJ;l Karmeni ne de hoş, ne de ya· 
nık çalıyordu Oturduğumuz ye • 
rin sağ tarafı böğürtlenlikti. Biz 
kendimizi bu böğürtlenlerle sipere 

harmancı çingene Karmenden bu 
kadar müteeasir olsun ! .. 

- Gerçekten garib !. Ancak 
kalpten kalbe yol olduğunu unut· 
mayalım .. Biz ki Karmen denilen 
hu taheser çingene operasına bu 
kadar bayılıyoruz; öz çingene na• 
sıl bayılmaz? 

- Fakat bunlarda Karmeni 
anlayıp ondan müteessir olacak 
musiki kültür ve duygusu ne ge • 
zer? 

(Devamı var) 

4yıp de9.il y111 . 1,:m; kanarya, Franıada anaaan doğmc. aağır ve dil•iz çocuklar için yeni u•ullerl• 
florya. papai?an elini er. 7Pvk "'hr: çalııan bir mektep açılmııtır. Çocuklar, mikrolon tertibatiyle aöyle-
kimi de bizim gibi itle böyle a-1 ,uenleri iıitebilmektedirler. 
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J3U11iia 4iıı : 
M ~ıhiddin üstündağın 
düşüncelerine dair .• 

a==· Vunanistandac=c, 
" TA yy ARE ve OTOMOBİLLE BİR GEZİNTİ 1 
ı. .• 
ı -:H No 1111:rr:ııumrm:n Anlatao: Ahmed Ekrem m::ıumrli. mnnumı • 7 · · 

Avrupadan yeni daııen ilbay' 
ve f&rbay (vali ve belediye reiıi) 
Muhiddin Oıtündatm lıtanbulda 
yapılacak yenilikler üzerine ıaze. 
telerdeki diyevini okuJUDC& tam 
bir sU•enle "evet, olabilir 1 dedim. 
Bunlar yapdabllir 191l•dir. V • 
halkımıza tatbiki stiç delildir .. ,, 

pur ve trende, ve tiyatro, sinema 
giteleri önünde de öyle .. 

Lokantalar, her memleketin -
ihtiyaçlarına ıöre deiitebilir, ıı -
ra beklemek biribirine karfılıklı 
mütameha etmek ıoyaallıiın (me
den\liiin) h•r yerde izidir. 

Şık qiyinmiş kızların bu miskin 
evlerden kelebekler gibi çıkması 

• • • insanın gözlerini kamaştırıyor 
• • • 

Zaten memleketini çok iyi ta
nıdıiına inamm olan Muhiddin 
Oatilndal da, bu ıüveni kendiain· 
de bulmaaa1ch, baJle bir .az 181· 
leınezdl. Sonra yapılacak olan ne
dir ki? 

Bir pr (pbir) J&f&J'lllDID tam 
lll&naalyle bu YUİJeti alabilmeai 
için ıereken en sade tedbirler ... 
Bunun ıimdiye kadar Jer halma· 
Jıtına acuwbiliria, fakat fUDU 
1871iyeyfm ki, bunun temeli var • 
dır. Türk topluluiu birer birer 
bunu sezmİf, anlamıftır... Hayat 
defiımiıtir. Yapılacak bir f8J' 
varsa, Tür)c prbımm (ıehirliıi -
nin) içinde çoktan IMHrmit ve ar· 
dınlaDIDlf olan ba temaJiil• bir az 
daha hız, biı az tetkillt vermek 
lizımdır. Sonra, Muhididn Oı -
tünclal da. berbanıi yurtdq ıibi 
tam yürek t abatlıiı ile kötesinde 
oturabilir .. 

• • • 
Muhididn Oıtündai diyor ki: 

Şimdi yapılacak iki it kartı -
11nda bulunuyoruz •. 

Biri, halkm içerisinde de yeret
mit olan bu dUzen duypıunu da. 
ha aallamlamak, onu toptan iler
leyiıin aynlmu bir parça11 halin
de tam manaıiyle tanımak ••• 

lkinciıt bunun teıril bekçili · 
11 ••• 

Sokaklar niçin temiz olmasın? 
Niçin elimde burufturdufum bir 
ciıara pak&tini u ötede, (fakat 
pek atede olmaması da llzrm) bir 
çap ıepetinin içine atmıyayım ... 
Senin ban& uıuliyle yol verebile
cefinden -.min olduktan ıonra, ıe
ni itip kak&rak - hattl çarparak 
gitmeldifim ıereken itime - ıal
dırmaklıitm neye yarar? Gidip 
gelme çizıil~ri mi belli edilemez?. 
Bunlar hep, tqkilitlandırılma ve 
teyit isterdi... Diıiplinıiz yaıama
nın filozofik tadından çökecek 
buruk tortulardan hiç hoşlanmıya
cağımız an1asılmıthr. 

• • • 
"Batının en kalabalık yerlerindeki Yalnız ıeıe dütmemek için fU· 
nizamı, balkın biribirini koruması. nu da ıöyliyeyim ki, Batı illerinde 
nı, bilet elmaı, battl kalabalık bile bu itlerin büyük bir kısmını, 
lokantalarda yemek yemek için hala yeni yeni seferber olmalarla 
biribirleri arkasında durup nöbet geliJlİrmeğe ?lıııyorlar ... Zama -

~e.ıini.~rij,p..!!f.,,bavran ol. iiPaWarJA{~.lf "ol&~ on! 
B8yle bir feY bizde 'ftr IDı? yuyor. 

icap ett.ifi Yerlerde va F Meseli Muhiddin Oıtündaiın k d d' · r. a • 
at, e ılım ıibi, llZYilqtirilmeai, "bir taraftan bir tarafa geçilecek 

tam bir ıekil verilmeai lizrm 1 yerleri ayırtıp boyatacağım de _ Milıen'de a.lanlar /ıapgiyle maarlılı dairui: Şımwla •ördüfii·[ 
cek ıurette var... Bir ı:ı--ı ~-~ dili hldı'ıe 1 n a a 1 'k' d nüz kabartmanın Frijya ve Girit mimariıiyle alüaı vardır oe alri 

UQC .,.._.. , o z m n ara a ar h. b. d d 0 ~il ı d b · · 
ıinin önüneı top'---- L-•aL-lık belki ancak buıııriin lnıı·ıtere nak ıan'ahn mü ım ır par~ı ır.1816 a r. ~ man mezar ar an ınn-

....aa aaJ ua •- ' - h • • rJ b b l U k " d .. "' kendilerine hiç taylenmeden -k llyat bakanlıfınm, üzerinde IÜÇ· de mücev erat ıçıne yah mıt eı ceset u muf'": . .za ta .~or ugü· 
.... J:ıLJe L--- b'ld'ii b' nü.z ova Argoı ovaııdır. Bura:a da Yunan meclenıyetınden once olan lll cırumı bekliyor. Oradaki i . ua aarar vere ı ı ır uyıun • • • 

taret olmasa da bunu yapmak za. tekle varmııtır. harabelerle ç~rnilıtlır. 
ruretindedir. lnaanlar, bir bilet Otomobillerin zırt zırt koma Hellenizmden ön
almak için biri6irini 8ldilrmek )'O. çalmaJann:ı ıelince, buıün bü - ceki medeniyetler 
luna gitmiy~eline ıöre, bunun t~ aoyaal memleketlerin tehirle . Arkadyadan ataiı tarihi bir o -
bCSyle olması. ipret buluma da nnde. ".ıU.-Ultüye kartı aavq>' ha. vaya indik. Argolid ovasında Sch
l>ulunman da mecburidir. Bilet reketinın en amamız diifmanıdır. liemann kazma ve küreği Home • 
alına İfİ, yalnız tünelde delil, va- Muhiddin Oıt&ndaia pyret ! r'in tiirlerinden daha kuvvetli ol • 

~~====~~~~~~~===~~-"~lk~m=•~t~M=U:n:l:r_ ~~~~de~i~~Bila~~b~ 
• le ltenüz bütün vesika ve delilleri 

Kiralık Voli mahalleri 
Fmdıkhdan, Kuruçqmeye kadar olan Voli mahall • • 

5 d • 'b erının 
naıf hinel~ri t eylül 93 en ıti aren kiraya verilecektir. lı _ 
tiyenlerin yazılı tekliflerini Galatada Perçim1i aokak Cemaat 
Hanında 2 - 3 No. da Hayreddin namına r3nd~rmeleri. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19.cu tertip 3.cü keşide 11 1 emmuzdadır 

Büyük ikramiye ; 50.000 Liradır 
Ayrıca· 20.000, 12.000, 10.000 lira hkikramiye. 

1erle ( 20.000 ) liralık mükafat var ır ••. 

eleyip 0 rtaya derli toplu kotarıl • 
mıı bir bilgi koyamamakla bera • 
ber, bu küçücük ovanın bir vakit· 
ler çok güçlü bir buyruğu göğsüo· 
de topladığında kuşku (füphe) 
yoktur. Deniz üıtünde gezainci o· 
larak tanınmıf Minoa'ların güçlü 
bir medeniyeti burada, Hellen 
topraklarında, kök ıalmııtı. 

Duvarlan çok kuvvetli olan 
Triyonı'mı alçak sırtında biraz 
durunuz. Buranın parlak boyalı 
freakoları ve mükemmel kanali • 
zuyonlu hamamları, &faiı yukarı 
3000 yatındadır. insan oflunun 
ilk yaptığı deniz feneri buradan 
ancak altı kilometre mesafededir. 

Sa vatçı Ara olar da uzakta de
ğildi. 

Gerideki tepelerde Epidauroı 
ılıcaları var; beyaz kükürt kay· 
nakları ile buraaı Avrupa ılıcala· 
rının ilk dedeıidir; ve yanı batın· 
da gördüjümüz harabe ne mükem· 
mel bir tiyatro binaımı gösteri • 

de mal satmak bahanesiyle ıoku • 
larak yerli Hellenleri kapıp gö • 
türmütler ve Homerden önce ge • 
lfln pirlere böylece mevzu ver • 
mitlerdi. 

• • • 
Anadolu muha

cirleri 
Tarihten önceki Arıoı ovaıın • 

dan Makedonyada ıtanclardize 
usulü üzere yapılmıı muhacir ev • 
lerine birdenbire atlamak doiru • 
ıu pek büyük bir atlayıı teıkil et· 
mekle beraber ıözü daha çok uzat· 
mamak için bunu yapmak mecbu· 
riyetini duyduk •• 

Atina ve Pirede binlerce rum 

ıöçmenleri hali murdar ve haralt 
evcefizlerde oturmaktadırlar. 

F evkali.de tık ıiyinmit kızlarm 
bu miıkin eYlerde kelebekler ıibi 
çıkmaıı inaanm ıözlerini kama! • 
tırıyor. Göçmen dalıuı Yunaniı • 
tan kıyılannı iıtili edince kıtla, 

çadır, demiryolu vqonu, hatti 
cami mihraplarile tiyatro localan 
bile relen insan akınlarına meı • 
ken yapıldı. 

Fakat Makedonya ile Trakyada 
göçmenlere kurulan baıit ohnak • 
la beraber aailam yapı ve köıkler 
eski tehirleri bütün ortadan kaldı-
racak tekilde boyuna büyüyüp ço • 
ialmııtrr. 

Anadolu ıiiçmenlerinin ne 
yaptrklarmı aörebilmek için ite 
Seli.nikten baılamak lbnndır • 

Sellnik ıehri 6nce hazırlan• 
mıı bir plana göre battan yeni o-

larak kurulmu,tur. Mahvedici 
yangınlar, terakki ve ilerleme İ• 

çin yol açmıtladı. Ne yazık ki 
bu yanıınlar Bizanı ıanayiinin 

bet inci aıır incisi olan Aya Dimit· 
riyuı kilisesini de ıüpürüp ıö. 

türmü,tür. 
~Dlk ....... tlf tana8i1 trir fe

hir ıibi İf, meaken ve hilkOmet 
daireleri olarak ayrı ayrı kııma
lara ayrılmıı bulunmaktadır. 

OqUr bölıe (ıerbeıt mmta
ka) y&'Y&f yavaı Yugoıla"'Ya ve 
bütün Balkanlar için çok anemti 
bir liman olmaktadır. Bir A.meri. 
kan finnaıı bataklrklannı kurut· 
muı olduğu gibi Malaryaya kartı 
alınan ııkı tedbirler de sallık va· 
ziyetini büsbütün deiiıtirmiı bu
lunmaktadır. 

Şehrin körfeze kartı olan yü
zü timdi uzun uzadıya yere değe
cek kadar ıüzeldir. Yeni sahil 
boyu caddeıi iıe alqam üstleri çok 
kalabalık bir ıezinti yeridir. 

Bir vakitler Venedik kaleıi, 
Türk hapialianeıi, timdi de izci 
kararphı olan Beyaz kalenin di· 
bindeki alaminüt fotolrafçrlarm 

hepıi Rumca delil, Türkçe konq· 
turlar. 

"(Devamı var) 

DON ve YARIN külliyatı Avrupanın en e&nlı, örnek eaerle
rinden alınır. DON ve YARIN külliyab en modern fikirleri ıöa
ı.;,, DON ve YARIN külliyatı sekmez bir intizam altında çıkar. 
DON ve YARIN külliyatı aeçme bir kütüphane tetkil eder. 

Korent'de Apollo mabedinin harabeleri 
Bina ro~tan harap olrmqtıır; lalttıt lftr'ef '"'' Hl•nlan tam JSOO 

yıldır zelzcleıt·re har~ı tlayanmrfhr. Siltanlann geriainclelıi tepede Tevzi Yeri: VAKiT matbaacı - lıtanbul 

orta gaflann Akro - Korent tabyeleri göriilmektetlir. 
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YARIN TAKSiMDE OYNANACAK O LAN: 
-- - -

ATiNA- ISTANBUL MAÇI 
4 sernıeon~ (ğ)ftır ©IlYlır~Y11i1DlYlk'l!:aırnı s@rnııraıo (Q)Dznm DçDlfil DDk 

Yunanlılar çok kuvvetli bir 
takımla geliyorlar ... 

4 senelik ve belki de bundan 
uzun süren bfr durgunluktan sonra 
yarın Türk futbolcularının ilk res
mi !cmaıını göreceğiz. 

Atina kar~şık (muhtelit) takı
miyle yapacağımız bu temas, bi
zim için çok ebemmiyet vermeye 
değecek mahiyettedir. 

Senelerdenberi bu çeşit temas
lar yalnız klüplerin tamamen mev
zii kalan ıahsi gayretleriyle yapı
labiliyordu. 

Ve tabiatiyle alman neticeler 
ae, hususi kıymetler gösteriyor, 
memleket sporunup. kuvvetine mi· 
yar olamıyordu. 

Halbuki, biri Yunanistanın, bi
ri de Türkiyenin en iyi ve aşağı 
yukarı ulusal takımlarını te§kil e
aen oyunculardan mürekkep birer 

Güneş oyuncularının teşkil edece
ği zannedilmektedir. 

Resmi temas noktasından ta • 
mamen durgun geçen futbol ha -
yatımıza, bir organizasyon hazır -
lıyarak çok faydah bir iş görmüş 
olan İstanbul mı~takası, bu maçla
rın tam bir intizam ve mükemme· 
liyet içinde r,eçmesi için birçok 
tedbirler almıştll'. 

Bu arada; ilk müsabakada ıe
hir bandosunun bulundurulması 
ve merasime başlangıç olacak is-

~~' 
3 • 

tiklal martının bando ile beraber 
herkesin bir ağızdan söylemesi, 
Atina • İstanbul maçından evvel, 
ikinci küme karışık talmniyle, bi
rinci kümeden Yunanlıların karşı
sında oynıyamıyacak oyuncular -
dan hariç çıkarılacak bir k~rışık 
takımın maç. yapması gibi güzel 
itler de vardır. 

lstanbu1 mintakasının bu maç
larına, lstanbuldaki bütün f e~ere 
klüp baıkan ve diarecileri de da
vet edilmi§!erdir. 

Yazımızı bitirmeden evvel, şu
nu da hatırlatmak isteriz: 

Böyle mühim bir müsabakada 
polis, en sıkt bir şekilde hareket 
etmeli, çok nfak bir hadisenin çık
masına dahi meydan verilmemeli
dir. 

kadro ta§ıyan Atina ve İstanbul ---------------------------

. muhtelit takımlarının maçı, belki Macar gu··reşpı·ıerı· 
resmen bir mintaka teması ise de, y 
esasında a§ağı yukarı ulusal bir 

temNasttr:-· . b' . . . k üh' • Pazar sabahı geliyorlar, ilk 
e ıcesı ızım ıçın ço m ım 

olan böyle ~jr maçta, şi?1.diye ka- müsabakayı o akşam yapacaklar 
dar yaphgı her ışı mu -
vaffakiyetle başaran futbol Evvelce Türkiye idman Cemi- Eşya piyangosu biletini hamil o-

heyetinin, bugünkü vaziye- yetleri piyangosunun çekileceği lanlar bu müsabakalara parasız 
tine göre yapılabilecek en kuvvet- srün srelm.esi bP.'kl•,__ u...... ~~- ireceklerdir.~~'"""' 

li bir muhtelit çıkarabilmek için ref takımı bu Pazar günü ıabahı s t 
mümkün olan her §eyi yapacağına kt" p _ ,,..... par a ve latanbula gelece ır. azar~-
eminiz. 

mı saat dokuzda Beıiktaş Şeref Sl A Fener ve Güne§ oyuncularının 
ancak pazar ıabahı lstanbula ge- stadında Macarlarla ilk güreş mü-ı QV l/ Q 
leceklerine ve yorgun olacakları- sabakası yapılacaktır. 
na nazaran, ilk oyunda bu iki Macarlara karşı İstanbul muh- dQ-lib 
klübün oyuncularından, ihtimal, telit gil.reş takımı çıkacaktır. .1!i ' 
istifade edileımiyecek ve belki Be- ikinci müsabaka Sah akşamı Orta Avrupa kupası 
9iktaı - GaJatasaray oyuncula -
rmdan mürekkp bir karışık takım· ~9 da gene Beşiktaş Şeref s- ma~larında SOD 
la birinci maça çıkılacaktır. tadında serbest güreş olarak ya- vaziyet •• 

Vefalı Muhtefem de henüz iyi- pılacaktır. Orta Avrupa kupasının çeyrek 
leımadiğinden takımlarda bir yer Macarlar ağlebi ihtimal lzmire finalinin birinci hafta maçları da 
alam,ıyacaktır. gidecekler ve lstanbula döndük· oynanmıştır. Pragda oynanan 

Salı günkü ikinci maça gelin- leri zaman üçüncü bir maç daha Slavya-Ostriya maçını Slavya 
ce, ~ günkü takımı da Fener - yapacaklardır. idman Cemiyeti 1--0 kazanmıştır. Gene Pragda 

Pariste ath müsabakalar 
.. halta Ptırlste büyük atlı müsabakalar yapıldı. Bütün Fransada ni· 

iayetslz blr merakla takip edilen bu müsabakalar çok güzel olmuştur. 
Resnılmlıde binici sübayların, mo törlii asl\·crlerden feşekkiıl eden tabii. 

maniaları a.'}tık lannı görüyorsunuz. 

aynanan laparta - Fiyorentina 
maçım Isparta 7-1 gi·bi mühim 
bir farkla kazanmıştır. Çekoslo
vakyanın Bırüno şehrinde oyna· 
nan Zideviçe--Frençvaroş maçı· 
nı da Zideviçe ismindeki Çek ta
kımı 4-2 kazanmıştır. 

Budabeştede oynanan Nugar· 
ya-Yüventüs maçım da Yüven· 
tüs takımı 3-1 kazanmıştır. 

Bu vaziyet karşısında Isparta 
yüzde yüz dömifinal kalmıştır. 

Çek takımları içinde Slavyamn 
vaziyeti ç.ok naziktir. Kendi seyir· 
cisi önünde oynadığı maçı 1--0 

kazanabilmiştir. Haftaya Viyana
da yapacağı maçı iki sayı farkla 
kaydederse tasfiyeye uğrayacak
tır. 

İtalyan Yüventüs takımının 
da vaziyeti çok iyidir. Bu pazar 
oynıyacağı maç, kendi seyircisi 
önünde yapılacağından kazan
mak ihtimalleri daha çoktur. 

Macarların Ferençvaroş takımı 

da dömifinale kalabilmek için bu 
Pazar Budapeştede oynıyacağı 

maçı üç gol farkla kazanmalıdır. 

Sporcularımız Köstencede 

IF~ırnceır=~lYı ırn<e~ seyalhla'ltn ırnc§le!Ml 

ikinci mektup 
Arkadaşımız maçtan evvelki 

vaziyeti yazıyor 
Fener-Güneş muhtellti ile Bük-, 

reşe giden arkadaşımızdır. ikinci 
mektubu da akşam aldık. Bu mek· 
tupta sporcularımızın maçtan evvel-

ki vaziyetlerini bulacaksınız .. 

Köstence garında Fikret. 

Köstenceden saat 7 de hareket et· 
tik. Oldukça ı·ahat bir tren yolculu-

ğundan sonra saat 10,5 da Bükreşte
yiz. Gar epey kalabalık, bizi gazeteler 
ve klüp mümessilleri karşıladılar. 

Orada Bükre.~in bir lisesine misafir 
edildik .• Tabii yorgunluğun tesiriyle 
doğrudan doğruya duşumuzu aldık
tan sonra yataklarımıza yatbk .•. 

28 - (Cuma) •• Öğle yemeğini Mon· 
tekarlo gazinosunda yiyeceğiz. Saat 
12 de gazinonun bulunduğu muazzam 
parka gittik Parkın ortasında göl 
halinde büyük bir havuz 
var .. Halk sandallarla dolaşıyor .. Ye
meğimizi yedikten sonra çocuklar hep 

sandal1arla dolaştılar.. Park ancak 
iki saatte dolaşılabiliyor .• Çok da ka· 
Iabalık.. Bükreşin bunalhcı sıcakları 

halkı buraya topluyor". 

Saat 4 (Meçhul asker) abidesine 
gideceğiz, oraya çelen konulacak. 
Gidildi, orada üniversiteli kızlar bizi 
karşıladr. Çelenk kondu. Gazeteler 

tarafından fotograflar çekildi.. Ye 
gene mektebe döndük. Sıkı bir disip· 
Jin var .• Çocuklara dışarı çrkmak i· 
çin izin yok .. Aralarında bir parça 
bu vaziyetten memnun olmıyanlar 

var. Fakat kurulan disiplin tama• 
men tatbik ediliyor .. 

Bükreş zevk ve safa şehri. Güıı• 

düz sokaklarda kimseyi görmek ka.· 
bil değil .. Gece de sokaklardan geçil" 
miyor .. 

rinChiç 'ğörme~U er.: çünk daha 'liig 
bir gece sokağa çıkmadılar. Gündilı 

gezmeleri de hep kafile halinde olu" 
yor. Vapurun en neş'eli adamı NeciP 
Şahindi. Onun yerini şimdi kafile i" 

çinde Fazıl aldı. Yapmadığı kalmr 
yor .. Hele bir akşam yemeğinde bit 
gazinoda ortalığı altüst etti. On& 
gülmiyen, onunla alakadar olmıyaıı 

kalmadı .. Yaptığı, masanın üzerinden 
tabak kaçırma numaralan etrafı helll 
hayrete düşürüyor hem de güldürü" 

yordu .. Bambino da oynadığı Kazas· 

ka ile fasıla iştirak ediyorda •• 

Aramızda yalnız Mehmed Reşad 
yok .• O karısı ile beraber otelde ka: 
lıyor .• 

29 - Cumartesi .. Sabah antrenöı 
çocuklara mektebin bulvarında f erdl 
antrenman yaptırdı. Bugün öğleye 

kadar çocuklara izin verildi •• YalnlS 
ca gezecekler ... Hepsi Bükreşin so· 
kaklarına dağıldılar .. Bükreşin en en· 

teresan yeri hiç şüphe yok ki, yüzme 

havuzudur. Büyiiklü ufaklı kız erke" 
hep burada toplanıyor. Büyük gazi• 

nonu~ önünde çok muntazam yapıl" 
mış büyük hir havuz var .• Suni dalgıt. 
oluyor .. Ne eğlenceli dakikalar geçi• 

riyorlar.. Gündüzün verdiği sıcaklı1' 
ancak burada giderilebiliyor .• 

Gene öğlede mektepte tplandık
Öğleden sonra hep uykulara yatıldı .. 

30 Pazar .• Bu gün stadda baş~ 
bir maç varmış oraya seyre gideceıt• 

Jer yarın da biz stadda antrenmaıı 
yapacağrz .. Salı günü maç var. 

Çok temenni edereim ki b11" 
radan size iyi bir galibiyet haberi 
göndereyim .• 

JJI. KEMAL 
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Eski Film 

artistlerine hasret! 

P'ran•ız ylldızı 
.Jarman O•••Y 

Ellzabat Allan 

Gariptir ki Amerikada eaki 
fihn artistlerine bir !hasret batla
mııtır. 

Tanımnıt filmcilerden biri, 
bir çok okuyucuların da tasvibini 
kazanmıt olan §Öyle bir makalt; 
yazmqtır. 

"Gerçi ıeıli filmler, daha zeki 
ve tahıiJli bir aktör tipi ortaya 
çıkardı. Fakat sinemanın eski 
parlaklığıı hayaller dolu dünyası 
sönmü9tür. 

Barbara la Mar'ı dütünün .. 
Kendisi için "faniler gibi yaıaya-
mıyaıeak kadar güzel!,, deniyor . 
du. Nitekim bir alev gibi yqadı, 
ve alev gibi geçti. Nita Naldi'yi 
diifünün. "Arı aokmn• dudaklı -T ,, 

diye aldığımız Mey Murrey'i de 
dütünün ! Holivud, o zamanlar 
dünyanın en romantik yeriydi...,, 

Büyük hacimde 
b ı ır tec rrü l;)e ı 
T armi ıahıiyetleri oynayan 

film artistleri pek sayılıdır. Emil 
Yanings, bunların batında gelir. 
Genç J\merikalı Klodet Kolber 
de "Kleopatra,, yı oynamııtır. 
Fakat timdi çevrilip bitmit ve 
belki de bu mevsim gösterilecek 
olan Kleopatra filminde Kleopat
rayı kim oynamak iıtemiıtir bili-
yor musunuz? Mey V eat ! 

Bundan bahseden sinema mu· 
harrirleri Mey Veıt'in vücutca iri 
yapılı olmasına işaretle: "Mey 
Veıt'in Kleopatrayı oynaması, ıi
Atıtil t1an1-•..,. ımcrı 
tecrübelerinden biri olacaktır.,, 

demiıti. Bu tecrübenin yapılması 
seyircileri bir azaptan kurtarması 
itibarile her halde çok iyi oldu. 
Sekizinci Hanriyi oynayan in -

siliz artiati Çaln Loton da tnr''H 
ıoller abmt artiltler arumdr 

''Meri Antuanet,, fllmlndan sonra yani 
bir fllm• b .. lıyan Norma Şlrer 

~ •• lem.da: cın.-~ 
Safcla: Maılen Ditrlla "Katlın 

ve ıeytan,, lilmintle. 
Sağcla aıaiıcla: An Şericlan " 

1 Kısa Haberler 1 -Tarihi filmter yapmakla met-
hur reji.ar SeaU B. da Mil '~D
lar,, filminden sonra "Samaon ve 
Dalili,, filmine haarlanmakta· 
dır. • • • 

Se11iz film zamaamda Ronald 
Kohnan ile birlikte oynadıiı 
"Leydi Vindermeyer'in yelpaze. 
..• filmiyle biHıaua töfu'et kaza· ,, 
nan lren Ria •inema hayatından 
çekilmiftİ. Tekrar film çevirmeie 
hqladıiı haber veriliyor. 

• • • 
•Maskeli balo,, filminin lnci

lizce kopyeıini bitiren Vilyam 
POYel "Kara oda,, filminde rol aJ.. 
IDlfbr· • • • 

framada ıinema icadmm ka
kıncı yıldönümünü kutlulamak 
meraeimi ikinci teırinde yaplla· 
caktır. 

• • • 
Franaız romancı11 Jüt Vern,.m 

"Kaptan Grand'm çocukları,, ...,.. 
manı M•kovada alınmaktadır. 

• • • 
Amerikada çalıtan l1p&DyOI 

yıldızı Koutita Montaneıro Fran • 
eaya ıiderek mevzuu Ofenbehla 
operetinden alman ''Paria hayatı,, 
filminde bq rolü yapac•kbr. 
Film, lqiliz ve F ranaızca iki lmp
yeli olacaktır • 

• • • 
Vaktiyle ae11iz bir filme mev· 

zuunu vermif otan Oktav Föne-
• "fak" ,,. • nın ır ır genem romam,, ye-

niden filme almacaktır. Filmde 
Mari Beli'n de rolü vardır. 

f 
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Lira masrafla Muzıklı yerlerın pahalılıgı 
Avrupadan Afrikaya 

tünel yapmak istiyorlar 
çalgıcıları · mahvediyor! 

Madritten yazılıyor: 

Tarık boğazımn (Cebelüttarık) 

altından bir denizaltı tüneli yapıldı 
ğı takdirde Londrayı cenubi Af· 
rikada Kap §ehrine bağlıyacak u
zun bir demiryolu vücude getirile
bilir. İspanyollar bu dütünce ile 
çalışmalara baılamıılar, ve bu 
muazzam İ§ için sermaye ve dığe! 
devletlerin yardımlarını temine 
koyulmuşfardır. 

• • • 
Kont Laurent VeIIedeuiI 1869 

mahiyeti kat'i sure .. :.~ tayin edil • 
mit olup burada yapılacak kemer· 
lerin beher ıantimetre mürabba • 
ının bazı ye::-lerde 60 kilometrı. 
tazyıka dayanabilmesi lazun gel • 
diği anlatılmı§tır. 

inşaat projeleri yapılnu§ hu· 
lunmaktadır. Bu projelere göre 

günde on iki metre kadar çalışı • 
labileceği heıab olunmaktadır . 
Demek ki bu gidişle tünelin bü • 
tün İn§aatI altı, yahut yedi sene 
sürecektir. 

Çok kazançh en rahat meslek - 50 bin lira 
"ağırlık!,, teklif edilen hanende kız -

Çalgıcıların şikayetleri ve dilekleri 
- Canım dedim. Hanendele -

rimiz içinde han hamam ıahibi 
olan görülmÜ§ müdür ki küpü dol
duranlardan bahıed iyorsun. 

Atıldı, sözümü kesti: f 
- Sus ayol l Töbe de töbe .•. Ha

ni şu davudi Ges1i bir hanende ba-

- Sizin alanda it buliranı fa%w 
la mı? 

- Fazla 1 Sebebi de çalgılı yer· 
lerin çok pahalı olma11... Pahalı. 

lıktan herkes buralara gidemiyor. 

Gide-meyince o yerler fazla kaza • 
namıyor. Fazla kazanamadıkları 
için de çalgıcılara haklarını vere
miyorlar. 

yılında Madrit mecmualarından Böyle muazzam bir İ§ kaçn 

- Şikayetlerimizi ıoruyorsu -
nuz, hangi birisini anlatyım, han -
gİ birisini... Bizim de lcendimize 
göre dertlerimiz var. Bu dertle -
rimizden, §İkayetlerimizden bir İ· 
kisi ,·ar ki bütün esnafı düşündü
rüyor. Ve bu dertlerimiz berta -
raf edilmezse, bizim müzisiyenle. 
rin hali büsbütün fena olacak ... 
Cemiyet de bu itler yüzünden 
Zümrütanka kutuna döndü. Mu
siki sanatkarlarının haklarını, is
tikballerini, refahlarını temin i · 
çin, cemiyet dütündüklerinin hiç
birin; tatbik etmeğe imkan bula · 
mıyor. 

yanımız vardır. Kocası da keman 
çalar ... İ,te bu karı kocanın 
yaptırdığı apartımandan haberin - Cemiyetinizin idare teklini 

değİftirecek miıiniz 1 Eınaf ce • birinde bu kıtalar arası tünel için u:alolabilir?. 

gayet kat'i ve muayyen bir proje 
neşretmişti. Ancak ayn ayrı ma
hiyetle birçok zorluklar bu proje
n in gerçekleşmesine engel olmu,. 
tu. 

Bundan sonra da me§hur birçok 
mühendisler, tomar tomar proje. 
ler yaptı fakat hiçbir:isi bir netice 
ye varamadı. 

Fransada ünlü bilginlerden bir 
çoğu bu çok önemli mesele ile uğ
ratmaktadırlar; nitekim 27 tem
muz 1927 de ilim akademiıine bu 
mevzu üzerine bir tebliğ yapılmış 
tı. Bundan on yıl önce de ayni 
akademide Mösyö Ch. Lallemand 
§U sözleri aöylemitti: 

"Afrika kafi derecede işlendi. 
ği ve zenginlettiği gün İspanya. 
lstanbulu zenginleştirmiş olan ro
lü oynıyacaktır. Bu rol Afrika ile 
Avrupa e.raıında köprü hizmeti 
görmektir.,, 

• 
lberya yarımadasının ekono 

mik durumunu gözönünde tut -
makta olan lspanyol hükUıneti bu 
muazzam İ§İn batlanıp batanlma· 
sına uğraşmaktadır. 

Mesele yalnız bir ulusa iliıiği o
lan j! değildir. Bu it birçok ulus
ları düşündürmekte olan çok ö . 
ne"Illi bir meseledir. Avrupanın 

en Ust köşesinden kalkan bir tren 
Afrkianın en güzey (cenup) u . 
cundaki Kap tehrine varınca, bu 
itin bütün dünya ekonomisine m. 
§İği olacaktır. 

• 
ispanyada Punta Plomadan 

ba§lıyacak ve F asta Punta 
'.A.ltareste bitecek bir tünelin 
üç yi.iı metre derinliıkten 
~eçme.ai lazımgelmektedir . 
Bu tünelin uzunluau Punta dt> 
Guadalmesiden Punta de Ciresf' 
gidecek tiinelin uzunluğundan 
çok rlaha fazla olacaktır. Fakat 
bu ikinci yol kısa olmakla beraber 
burada denizin derinliği 1000 
metreden fazladır. 

İspanyanın Okyanos bilginleri 
(ocearagrafie) "enstitüıü,, po • 
fesör~erinin idaresi arasında, T
rık boğazının ayrı ayrı birçok yer
lerinden sondajları yapılmıttır. 

Araştırma komisyonunun tetkik -
leri şimdilik en iyi güzergah ola-

rak ispanyada Torre de la Pena 
olan çizgidir. Buranın uzunluğu 
33 kilometre ve 340 metredir. 
geçeceği denizaltı derinliği de 400 

•Pmr wuııwn!~p.ıo.:ı wıunJ uın.-t 
dan İspanya buyruğu altındaki 
metredir. 

Oyulaca!{ arazinin tabiat ve 

Bu sorguya kartılık vermeden 
önce şimdiye kadar yapılmı§ oları 
tünellerin masraflarını araştıra • 
lım: 

Fraruada Orsay iatuyon1Dlu 
Oıterlitz istasyonuna bağlayan 

tünel 500.000 Türk lirasına, Ce • 
niı dağının altından g~cn tüne • 
lin metresi 500 liraya, semplon tü· 

nelinin metresi 312 liraya malol • 
muttur. Frar .. ıa ile İngiltere ara • 
aında açılması istenilen tünelin 

metresi yalnız 400 liraya malola • 
<.aktır. Pariıte tehiraltı tünelinin 
beher kilometresi 160.000 liraya 
yapılmıştır. 

Tarrk boğazının altından yapı· 
lncak tünel için mühendisler be • 
her metresine 7000 peçeta, bizim 
paramızla 1050 lira inşaat masra • 
fı tahmin etmektedirler. Bu hesa
ba göre tJııel 245.000.000 peçe • 
taya,, bizim p.ıramızla 36.750.000 
Türk liraama malolacaktır. 

• • • 
Hiç füphesiz bu sermaye la· 

panya ıçm uzun zaman ölü bir 
sermaye halinde kalacaktır. istik· 
halde gerçekleşecek bir tc::.kım 
zenginlik hesapları üzerine tim • 

diden böyle büyük bir yekunu har 
camağa İapanyanm imkanı bulu • 
nuıp buluııınadığı da ayrı bir he • 
saptır. 

lngiliz hükumeti Fransa ile in · 
giltere aratında bir tünelin yapıl • 
muına §iındiye kadar engel ol -
muttu. Fakat Tarıık boğazından 
Avrupayı Afrikaya bağlayacak o
lan bu tünel açıldıktan aonra in • 
gilterenin artık Manş tüneline en· 
gel olmumm bir anlamı kalmıya
caktır. 

- Neden? 
- İşte, bu şikayet ettiğimiz 

itlerden ..• 
Musiki sanatkarları cemiyetin 

idare heyeti odasındayız. Cemiyet 
batkanı Mazharla konuşuyoruz. 
Cemiyetin azalarından birkaçı da 

orada ... Bizi dinliyorlar. Allah si
zi inandıısm, ben, müzisiyenleri • 
mizin lokaline, çalgıcı ve ıarkıcı 

esnafından bazılarının kazançları 

hakkında ortada dönen ve hiç de 
mübalağalı olmıyan rakamların 
cazibesine kapılarak gitmiştim. 

Geçenlerde bir dostumla öte · 
den beriden yarenlik ediyorduk: 

- Dünyaya yeniden gelseydin 
ne olmak isterdin? diye bir sua1 
sordum. Bana şu cevabı verdi: 

- "Gayet mütevazi bir arzum 
var. Güzel sesli bir hanende ol -
mak isterdim.,, 

Bu cevabı, dostumun bir fanta
zi yapmak istediğine hamletmiş · 
tim. O, bu duygumun farkında O· 

lunca beni temin etmeğe lüzum 
gördü: 

- Ciddi söylüyorum. Bizim 
memlekette en rahat, en kazançlı 
ve en kolay şöhret temin edici 
sanat, alaturka şarkıcıhktı. (b) 
diyorum. Çünkü ulusal musiki dev 
rimi baıladığındanberi, artık bu 
musiki yavaş yavaş ortadan kay 
bolmak yoluna girdi, gidiyor . 
Fakat parsayı toplıyanlar, kü . 
pünü dolduranlar için endişe e . 
decek bir şey yok. 

Küçüklüğünde mqhur olan si nema artiıti Ceki Kugan yakında 

olgunluk çağına ulcqarak ( sinnit Ü§t.e vasıl olarak) bir milyon dolar 
para alacaktır. Ceki Kugan ıinema yıldızlarından Tobi Ving Üe ni
§anlıdır. Resimde onu ni§anlısiyle beraber ve geçenlerde bir otomobil 
kazaaında ağırca yaralanan babaıı nı ziyareti eın'!ıında görüyorsunuz. 

yok mu? Sana iamini de söyliye -
yiın: Ses apartımanı .. , 

Sonra bizim güzel sesli Jozefin 
Bakerimizin finansal vaziyetin · 
den de haberdar değilsin galiba?. 

••• bahçesinde okuyan kestane 
renkli, tirin kıza kalantor bir za -
tın 50,000 lira ağırlık teklif etti .. 
ğini de mi bilmiyorsun? Yazık 
sana doğrusu !. .. ,, 

Dostum, bana, daha öyle enle -
resan ıeyler anlattı ki bu buh -
ranlı zamanda işleri bkırında gi
den bahtıyarların klübüne git · 
mekten kendimi alamadım. 

işte, musiki sanatkarları ce · 
miyetindeki (hikmeti vücudum)da 
bundan .•• Fakat dedikodulu hava
dis toplıyalmı derken hakiki bir 
ıikayet mevzuunun karşısında 
kaldım. 

e cemiyet aı anı içiJ>:i ök -
mek istiyen bir dertli tel&.§ile an · 
latıyor: 

- Memlekette musikiye, musi 
kitinaslara ait işler uluorta görü -
lüyor. Ortada zabt yok, mzıbat 
yok, ahenk, birlik yok. Avrupada 

olduğu gibi. Bu gibi itler, bizim 
cemiyetin idaresine verilmelidir. 

Hükumetten de müteaddit defa · 
lar bunu rica ettik. Hala bir neti
ce alamadık. 

Şimdi, size çalgıcı, cazband, 
ork~stra lazım değil mi? Müzika. 
cı kahvelerine, öteye beriye gide. 
rek onları tedarik edebiliyorıu • 
nuz. Musikili kahvelerin, gazino
ların, bahçelerin patronları da böy 
le hareket ediyorlar ve bulduklarl 
çerden çöpten heyetleri kunturat
sız çahıtırıyorlar. 

Bu vaziyet sanatkarlar arasın 

da da muzır rekabetlere yol açı • 
yor. it darlığı kar§ısında çok ka • 
naatknran':! hareket ederek ücret· 
leri boyuna indiriyorlar. Halbuk\, 
bir ay sonra kapı dııarı ediline{! 
işsiz de kalıyorlar. 

Sanatkarlara i~ temini cemiye • 
tin vazifesi olmalıdır. Kime ne 

lazımsa bize müracaat etmelidir. 
Biz her şeyi ~a:?z im ederiz. Bu su
retle hem istiyenler itt~diklcrini 
mükemmel bulur, sanatkarlar a 
rasındaki muzır rekabet de orta · 
dan kalkar. 

Halbuki, ,imdi müzisiyenler 11 
diye biribirlerini yiyorlar ... Ala -
kadarlar arasında hergün gürültü
ler eksik cleğil... Bundan da çal • 
gıh yerlerin patronları istifade e. 
diyorlar. 

Bunun için gelecek devrede Ka
mutaydan çıkacak if kanununun 
saa.ntkarlara ne gibi haklar vere
c ~ğir.i dört gözle ve merakla bek~ 
liyoruz. 

miyetleri birleıik teıekkülü ile 
müt terek çalıımağa devam ede , 
cek misiniz? 

Bu suallere cemiyetin umumi 
katibi RKep cevap verdi: 

- Biz ticaret odaımm esnaf 
§ubeıine bağlıyız. Birleıik büro 
emrinde defiliz. An.karada yapı • 
lacak esnaf federasyonunun ku • 
rulmaıını çok istiyonı.z. 

Çünkü, bugünkü birlqik eınaE 
cemiyetlerinden çok yardım gör • 

dük. Kiramıza yardım ettiler, ya. 

ıamamıza imkin verdiler. Yokaa 
çoktan kapdan kapardık. 

- Alafranga musiki kuralan 
ne oldu? 

- Kimse ıelmedi. Kunlar 'da 
iflb etttl 

Bedii a 1 , ıı 
kısımlan için üç ayrı Jmmı ibti .. 
va etmek Uzere bir mektep vücu
de getirmek teıebbüıümüz de he
nüz neticelenmedi. Hüldbnet ulu-
sal musiki için esaslı etüdlerle 
meıguldür. Bu etüdlerin vereceği 

neticelerden sonra biz de f aaliye
te ıeçeceğiz. 

Kültür sahasında biz "de çalııı· 
yoruz. Orkestra konserleri veri • 

yoruz. Bir bale vücude getirdik 
Fakat ••• 

- Fakat? 
- Kültür Bakanbgr, liütçesinde 

kültür itlerine ayırdığı paradan 

az bir miktarını da bize tahsis et. 
ıe daha faydalı hizmetler göre •, 
bileceğiz. r 

- Kaç azanız var? 
- 130 kadar. 
- Ne kadan kadın, ne liadan 

erkek? 
- 40 kadm azamız var. Geri 

kalan erkek. Azamızdan 50 kada. 
rı alafrangacı, mütebakiıi alatur~ 
kacı •.• 

- Piyasada alafrangacılar mı1 
alaturkacılar mı daha fazla ka • 
zanıyor? 

- Alafrangacılar daha iyi İ! 
görüyorlar. Fakat, alaturkacda • 
rın kazancı daha fazladır. 

Bir alaturkacı, iki alafrangacı • 
nın kazanacağı parayı kazanır. 

-Yaaaa? 
- Evet .. Meıela alaturka tar • 

kı ıöyliyen kızların içinde ıöyle 
orta derecede olanlarının en ata 
ğı giindeliği 6 liradır. Halbuki 
alafranga kısımda en birinci tef 
dorkeıtrler hu parayı imkanı ya 
kazanamazlar.,, 

Bizim dostun liakkı var mı der
siniz? 

1. A. GOKPIN AR 
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_Fena değil ama baba, ben Evereıt dağını daha büyük ıanırdım. 

_ Gelecelt ag hagat bahalılaıacalc • 
mış .. 

_ Nişanımızı bozmak iıtiyorıan 
bunu açıkra sö~ le .. 

DDIK !kavga 
Balayın d a idiler .. Karı ile koca 

h~~lıe IA~Yd~orlar • 
dı .. Me .. leyi tath7a ballamak için 
Lutfü karıaına dönerek: 

_ Azıcık ser~e davrand11n ıa· 
liba ?. 

Dedi. Bunun üzerine kadın: 

- Azıcık mı ya? Çok kabalık 

ettin doğruıu?. • 

Karıılığını verince, erkelin e&· 

nı sıkıldı; kızıın bir ıeale: 
_ Hayır, hiç de defi)!. 

,Dedi ve münakata evet, •e ha

yır ıözleriyle bayii uzadı.. Belliki 

kadın inadından vaz geçemiye • 

cek; meıele daha çok çatallata • 
caktı .. Bu da erkeğin itine ıelmi · 
yordu.. Bu ıekilde banıtılar: 

- Peki karıcığım kabalık et • 

memit olduiumu ıöyle ben de ku· 

surumu itiraf edeceiim .. 

- Haydi dediğin gibi olıun te· 
kerim; biç de kabalık etmedin!. 

Bir çare 
iki yafh adam, batka bir ıehre 

gitmit olan oiullar\nın kendileri
ne 11k ıık mektup yazmadıkların· 
dan tiki.yet ediyorlardı. içleri~ 
den biri dedi ki: 

- Ben çareıini buldum. 

- Naııl yapıyoraun? 

- Yazdığım mektuba "oğlum 
ıana zarfın içinde on lira gönde· 
riyorum,, diyorum. 

- Anlamadım. 

- Zarfa para koymuyorum. 
Hemen mektupla soruyor! 

Borç 
- Zavallı Ahmed gnilafına 

kadar borç içindeymiş! 
- Bereket boyu pek uzun de· 

ğil .. 

- Niçin bir ıilrlJ para verip mago • 
lar alıyo1'1un? Doktor denize girmeni 
men.etti. 

-Doktor denize girmeği menetti, '"""°'"" delil ı. . 

CESARET 
Cesaretini, kahramanlığını, so• 

ğuk kanlılığını anlata anlata biti
remiyordu. 

- Geçen gece eve hırsız geldi· 

ği zaman beni görmeliydiniz! de
di, merdivenleri dörder indim. 

Ne kadar korkak olduğunu bi· 
len arkadaşı dayanamıyarak sor
du: 

- Hırsız tavandan mı girmiş· 
ti? 

' 

-----~ 
~-

Güreıçlnln antrenörü - ~trsem I 
Büktüğün bacak ıenin bacağın! 

Fıransozca hiç 
_· F ranıızca rien ne demektir?. 

-Hiç ... 
_ Canım biç olur mu? Elbet bh· 

mi.naaı vardır 

- Bu giJrültii ne 
_ Kocam cadde üzerinde labrika. nın 11ece bekçlıldir. Se11lz yerde u • 

yuyamıyor I 

Öz(dlnvaç mo tekDlf 
edecek? 

Taksim bahçesinden çıkıyor· 

lardı. Kapıda durdular. Erkek 
genç kıza fısıldar gibi yavaı bir 
ıeıle:' 

- Selma, yıllardan beri biribi • 
rimizi tanıyoruz; öyle dt('l mi?. 

Diye sordu.. · 
-Evet Ihsan! 
- Artık biribi~imizi adamakıl· 

h tanıdık .. Biribirimize güvenebi • 
liriz demek istiyorum .• 

- Tabii değil mi ya?. 

İhsan bir müddet düşünür gibi 
durakladıktan sonra: 

- Şey.. Beni evime götürecek 
kadar tramvay parası borç verir 
misin?. Meteli_ğim r.ok ! ... 

itfaiye neleri - Onu !"Urtarmam 
lazım... ilk gören benim· .. 

.&I.' --

Fra111ız haplıhannlnln kapıcıaı -
içeri girmek yaaaktır, dııa~ı çıkıntı 
Yokla bir polia çağırır, ıizi içeri attı • 
rırıml 

Maaşuma zam 
ısteırnmı 

Muiz, patronunun yanma çı

karak maaıına zam istedi. Patro
nu Miıonaçi bu isteği hayretle 
ka11ılayarak cevap verdi : 

-Oilum Muiz. Seni ıeverim, 
zeki çocuksun .• Amma ıana ni· 
çin zam yapayım? Bak ıeninle 
beraber hesap edelim: 

Günde ancak sekiz ıaat, bir 
senenin üçte biri kadar zamanında 
çalıııyorsun. Demek ki bir sene i
çinde çalııtığın günler 121 dir. 

Pa-::ar günlerini bundan çıkara
lım ne kalır? 69 gün değil mi? 

' ' 
Cumartesi günleri de yarım gün 

çalıııyorıun. Bunun için de 26 gün 
çıkarırsak geriye 43 gün kalır. 

Her gün yarım saat öğle pay
dosu var. Bunun için de 13 gün 
çıkarırsak 30 gün kalır. 

Her sene 14 gün izin alıyor

sun, bt:nu da çıkaralım ne kaldı? 
16 gün değil mi? 

- Öyle iıe ıana kartı olan ka· 

bahğımdan çok mütee11irim ci • - Allah tıfkına! Beni yalnız dava edin/ 
\ 

/Jliyop aeyyah - Affedersiniz, buarlarda hiç go. 
ril gür dünüz mü? 

Sonra resmi tatil ve bayram 
günleri de var ki atağı yukarı ıe· 
nede 12 gün tutar. 16 dan 12 çı
karıa ne kalır? 4 değil mi? . ' cım ... 

Salır doktor - Gagrl tabii bir ıeı 
duyuyorum. 

B_,. - O.,, glSjlllmden gelml • 
l/Or doktor! Beı dakikadanberi tele .. 
fon ~ıyor/ · 

z:,~~.~ d~~ !~!~~ir 1 
adam da bağrıyordu: 

- imdat! Karım denize dü9tü ! 
Kurtarana yüz lira var! 

Genç bir balıkçı yüz lira lif ını 
itilince hemen denize atladı, bir 
kaç dakika ıonra kadını ıağ ıa
lim aa1ıile çıkardı. 

Fakat yüz lira vadeden adam 
hiç oralı olmuyordu. 

Balıkçı vaidini hatırlatınca: 
- Y anlıtlık oldu, dedi, ben de

nize düteni karan zannediyor
dum. Halbuki kaynanammıı ! 

Balıkçı cevap vardi: 
- Hakkmız var. Fakat ben • 

fakir adamım, benden zarar ve 
ziyan iıtemeyin ! 

1 
Ne aırıyoırmuş? 

f. Adamcağız telefon kulübesinin 

Tahammiilü kalmıyan erkek - Se. 
ni bekletliğime çok üzülüyorum ka • 

ncığım! Fakat takacağım yakayı bir 
türlü ıeçemediml 

önünde uzun uzadıya beklediği 

halde içerideki kadın bir türlü 
çıkmıyordu. Ne bitmez tükenmez 
konuımaktı bu? Kapıyı itti, batını 
içeriye daldırdı .. Bir de ne gör -
ıün? Bir kadın elindeki telefon 
klavuzunun yapraklarını habre 
çeviriyor. 

- Müsaade ederseniz aradığ ı . 
nız numarayı ben buluvereyim !. 

Kadın, klavuzdan ba~ını bile 
kaldırmaksızın cevap verdi: 

- T eıekkür ederim .. Fakat ben 
numara aramıyorum ki .. Kardc • 
§İmin yeni doğan çocuğuna güzel 
bir ad arıyorum! •• 

Sen de benim gibi bilirsin ki 
bir ı'°nede hiç olmazsa 4 gün Mu
sevi bayramı vardır. Şu halde 
bunları çıkartmak lazım .. Ne kal· 
dı, kocaman bir sıfır değil mi? 

St'n hiç çalışmazken ne yüzle 
benden zam istiyorsun? .. 

- Sardalga kutusunda biraz zeytin. 
yağı bırak, birazdan güneı bangoıu 
yapacağım-
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ORMANIN KIZI ıo~ ıtlYrk<Ç~ 
Vcıhıi hayvanlar ara1ındıı 11e Alrikonın balta •irmcmif ormanla· 
rıntla 6eçen aılc ue kahramanlık. heyecan. cnar H tetltilı romAnı Şimdiye kadar verilen kelime-

M~~=~~to'ları: az;;i~:~~~eki~e~d.i_leri -~~fa b~ a ~!~~~!,~~~-ı ~!nz!r o ruz 
lerine yardım edecegı vadını Lehdar - Yanat mak.Maznun _Sanık M~~=~e;; ~::e:enl bir resim ser-

örnek - Ahmet sizin en. ço~kun yer 

ld kt Sonra kralına haber natlarımzdandır. Menfaatperest - Asığcıl gisinin re.smi küıadında bulunduk -a 1 an Lehinde söylemek _ İyiliğini söy- örnek: Memleket işlerinde a&ığcıl Dün yeni bir resim ıergiainin açım tö-

k 
• • d •• •• d olmayınız,· özgeçi (feragat) göste • reninde bulunduk. verme ıçın onuyor u . ., Ie~~~ek: O, her yerde sizin iyiliğini· rinlz. Rei.slcllmhura askeri merasim ya• 

Mektep _ Okul (Okula) pılmak uıuldendir - Cumur BQfkcı-

Erkeklerine nisbeten daha so • ı olmayan hi.disele~i .kralan unut • 
lrulgan olan bir Monbito kadını muftur. Bunu ıızın de unutma -
genç Niyam Niyamlıya yakl&§tı .. nızı istiyor. 
Kendi diliyle: 1 - Mademki kralınız, aramızda 

- Reisi görec.ekıeniz, burada geçen, iki taraf için de hoı olmı -
yok ... Afrabalının kulübesinde- yan hi.diıeleri unutmlJ!tur •• Ben de 

unuttum.. Bu dakikada bunları . 
dir. isterseniz sizi oraya götüre • 
yiın, dedi. 

- Götürün! .. 

Monbito karısı, ötekileri gibi 
vücudunu boyayanlardan ve aa • 
bah ıüsünü de en güzel yapmıt o· 
lanlardandı .• 

t Mobitolularda sabah tuvaleti • 
nin erkekte de, kadında da ayni 
§ekilde yapıldığı görülüyordu .. 
Saçlarmı, geriye doğru kabarmıt 
birer torba ıekline ıokmuılardı •• 
Uçlarını içeri tarafına ıaz ve kuru 
otlarla bağlamıılardı. 

• Erkeklerin bu saçlar üzerine bir 
iki tüy de ili.ve ettikleri görülü • 
~ordu. Alınlarındaki saçları sağ 

ıakaJdarından aoluna doğru ince 
ince büküp biribiri üzerine gayet 
sık olarak tepelerine kadar ver -
mitler ve kulağının ortasında aç • 
tıkları cigara kalınlığındaki delik
lere birer qaç parçası ıeçirerek 
,aüılerini tamamlamı§lardı. 

Yerli kadın önden gidiyor, ya • 
hancı erkek onu takib ediyordu .. 

Reisin akrabasının kulübesine 
varıncaya kadar kalabalık o ka -
C:lar artmııtı ki erkeklerden bir ço
ğu, kalabalığı dağıtmaya ve hatta 
küçük çocuklan dövmiye bile 
mec.bur olmuılardı. 

, Kulübenin önünde, ııra IU'& di • 
zilen ıkalabalık aruından ııyrıhp 
ıeçmeye çahıan yerli kadın geri -
'den gelen yabancı erkeğe yol aç • 
maya çalıfıyordu. 

1 Yabancı vahti kulübenin avlu• 
suna bin müıkülitla girebilmitti •• 

Koıup gelen yerliler az aonra 
1ç.eriden yabanGmm, kulübeye a • 
lınmuı haberini getirdiler. 

Vahf i, elindeki mızrakla kalka
nı bir dostluk itareti olarak kapı • 
da bıraktıktan sonra içeriye dal • 
dı ... 

Çok yürümeye lüzum kalma -
mııtı .. KaJ'!Hına çıkan kısa boylu 
bir adamın reis olduğu Kifonun 
köyünden aynlmudan evvel ken
tlisine verdiği izahattan anladı .• 
Ye hemen kendiıini reiıin dizleri • 
ni tutmak auretile ayaklan dibine 
a.ttı .. Bu, hürmetini anlatmaktı •• 
Reiıe Niyam Niyamlıyı omuzla • 
rmdan tutarak ayağa kaldU'dJ •• 

- Hoı geldin .• Bana reisinden 
iyi haber getirdin? •• 

- Size reisimden iyi haber re· 
tidim .• 

Bu selim ve hürmet iti bittik· 
ten aonra reiı, elçiye yer gösterdi. 
Geıiç elçi oturdu, ve: 

- Size, dedi, reiıimin aelim • 
larmı söyledim .. Siz de reisimin 
selamlarını aldınız.. Şimdi ıize 
getirdiğim haberi bildireyim .. 
Kralım Haımetlil Medkyo, Monbi. 
tıolulann büyük reisinden yardım 
istemektedir. Şimdiye kadar Ni
yam Niyamlılarla Monbitolular a -
ramıda geçen, iki taraf için bot 

bütün bütün kafamdan çıkar • 
dım .. Reisinin istediği yardım ne • 
dir? . 

- Reisim, Aslanlı adamın üze
rine bizim ve sizin kuvvetlerinizin 
beraber yürümeıini istemektedir • 
Sizden alacağım cevabı hemen 
hemen reiaime götüreceğim .. 

- Aslfnlı adamla senelerden • 
beri süren çekişmeye, yardımım 
nihayet verebilirse ıevinirim .• Fa
kat bunu yapmazdan evvel Aslan
lı adamın Niyam Niyam reıııne 

ne fenalığı dokundu. Bunu öğren • 
mek isterim. 

-Aslanlı adamm Niyam Ni • · 
yamlılara yaptığı iyilik büyüktür • 
Kendisiyle anlatmaya ve görüt -
meğe giden bir elçi günlerdenberi 
geri dönmedi •. Onun ya öldürül • 
düğünden yahut da hapsedildiğin· 
den fÜpheleniyoruz. 

- Reisine gidip Monhito reiıi • 
nin kendisiyle bir olduğunu, bin -
den artık kuvvetle yarından sonra 
Niyanı Niyam hududunda buluna· 
cağımı haber ver .. 

(Devamı var) 

Program 
T. 1. C. 1. lıtanbul mıntakası baş

kaul!~ıııdan: 
1 - Atina - lstanbul §ehir muh -

telit takımları 7 temmuz 935 pazar 
günü saat 17,30 da Taksim stadında 
ilk ve 9 temmuz 935 salı günü yine 
saat 17,30 da Taksim stadında ikinci 
maçlanru yapacaklardır. 

2 - Misafirlerimiz 7 temmuz 935 pa· 
zar sabahı saat yedide Polonya va • 
purlle şehrimize geleceklerinden mın· 
takaya mensup bütün sporcu arka • 
daşların istikbal1 merasiminde bulun· 
mak üzere Galata rıhtımında bulun· 
malan ehemmiyetle bfldiriUr. 

3 - 7 temmuz pazar günü prog • 
ramı: 

A) Stat kapılan saat 13 de açıla • 
caktır. 

B)Saat 17 de şehir bandosunun iş· 
tiraki ve iki şehir takımının huzurjle 
Türk Te Yunan marşlarile merasime 
başlanacaktır. 

C) Bayrak teathdnden sonra bil • 
tün stat halkının ve bandonun itti -
raki ile Cümuriyet Mar§l söylene • 
cektJr. 

D) Maçın hakemi Şazi Tezcandır. 
Yan hakemleri Samim Talu ve Tallt 
Oz Işıktır. Alan gözcüsü bay Hikmet· 
tir. 

E)lstanbul muhtelit takımı için a· 
şağıda isimleri yazılı olan futbolcu· 
lann futbol ayakkaplarile saat on at· 
tıda Taksim stadyumunda bulunma· 
lan lazımdır. 

Beşiktaştan: Mehmet Ali, Nuri, 
Hakkı, Feyzi, E§ref, Şeref. Faruk. 
Muzaffer. 
Fenerbahçeden: Bedii, Yaşar, l\f. Re· 

şat, Esa~ Ali Rıza, Fikret, Niyazi, 
Naci. Galatasaraydan: A vnf, I,utfi, 
Kadri, Münevver, Necdet, İbrahim, 
Güne§ten ! Faruk, Rasih, Sal~haddin, 
Vefadan: Muhteşem, Ltitfi. 

ze söyler. nına .Uel 'tören yapılmak usulden • 
Lehte, lehinde - Yana l\len~e -1·Çıkağ,2 ·Köken 
Lehte olmak - Yana olmak Mevkii iktidar - Erke <Pouvolr) dir. Merkezi siklet - Dengey 

Bir şefin asıl erkesi, halkın sevgisi· örnekler: 1 - Bu işte sizin fikir • 
lennlzden yana değiliz. 2 - Ben böy· 
le önergelerden yana olamam. 

Örnek: Fransız parl6mentosunu11 
dir. dengeyi §imdi yan • sağdadır. 

Mevsuk - Doğru, belgin Merhale - Yüfrlim 
LQtfü ihsan - Kayra' 
örnek: Türk Bava Kurumuna yar· 

dımınız, bir kayra değil, bir öd.ev • 
dir. 

örnek: Bu haberin belginliğinde örnekler: Dil i§i büyük hareketin 
şüphe ediyorum. yeni bir yilğrümüzdür. 

Mesahai sathiye - Yttıölçe Meyl, temayül _ Eğlim, Eğginlik 
örnek: Anadolunun yüzölçeai ne Ornekler: ı _ Oğlunuzun resm• 

kadar olduğunu hatırlıyor mıuunu:ı? eğllml olduğunu biliyorum. 
Me8muat - Duyuk Müeyyide - Berkite 

-M-
Mahrum - Yoksun 
Mahrum etmek - Yoksundurmak 
Mahrum olmak - Yoksunmak 
örnekler: 1 - Kat; zamandır aizin 

yoksunluğunuzu çekiyoruz. 

örnek: Sofya aytarımızın OIJIJlJk • 
larına göre. 

Mesuliyet - Sora• 
Mesele - Mesele (T. Kö.) 

2 - Bizi güzel yazılarınızdan yok • ==================== 
sundurmayınız. 

yo!;;, Güzel yazılannızdan yok&unu· ~ 8 ~ ~ s ft : ~ · l · l~J~ ~ 
Mahreç - 1 • Çık!t, 2 • SUrüt 1 111za1Arında yıldız l'8reUI olanlar, Uze • 

örnekler: 1 - Bu malın çıkıtı ne - ı !, rinde muamcle görenlerdir. Bakaml&r ... 
residir.? 2 - Alman piycısası malları- ı 12 kapanış flyatlandı:r. 
mız için en iyi sürütlerden biri ol • ı ', "ukut 
muştur. * Loodra fi2-!, - * Vlyıoa ~3. ~o 

Mahsul (crenel olarak) - Uriit, ü· * Neyyork !26. - * l\Iadrld !6 -
• • Parıs 16?. - * Berllo 42. -

riin. • l\llllııo rn !. - • Var,ovı 24, so 
Buhran yüzünden Avrupada yal • 

nız maddiğ sıkıntı arlmlf değildir; 

yük&ek fikir ve san'at ürütlerinin de 
gittikçe azaldığını görüyoruz. 

Bu yıl endiUtri ürünlerimiz ı, pa· 
zarda, tanm (ziraat) iJrilnlerlmlz 
dl.f 11iyasalarda çok iatek (rağbet) 
görmüştür. 

fahmf - K orunuk 
Tahtı himayede olan - Korun • 

cak. 
örnekler: 1 - Kimsenin korunuğu 

olmak iatemem. 2 - Büyük Britan· 
ya koruncaklannı ıayar mısınız? 

Mahzur - Çekinek 
Ornek: Bu işi yapmakta ne gibi çe· 

ldneküler görüyorsunuz? 
Maksat - Erge 

Örnek: Kültür işlerinde ergemiz, 
bütün yurtdQflan yüksek bir bilgi dü· 
zeyine çıkarmaktır. 

Makale - Betke 
Örnek: KURUN gazetesinin betkc· 

lcri her vakit tanınmıı adlan taıır. 
Malzeme - Gereç 
Örnek: Şimdi en çok i§leyen labri· 

kalar, harp gereçleri yapanlardır. 
Mamur - Bayındır 

a) Mamuriyet - Bayındırlık, b) 
Nafia 

Misaller: Ankara bayındır bir §e

hir olmuştur. 
Memleket bayındırlık yolundadır. 
Bütün devlet yapı işleri Bayındır

lık Bakanlığına bağlanmııtır. 

Bi~ yurdumuzu bayındırma/ttan ve 

* Brtibe' 83, - • Budapeşte ~4. -
* Attna 24, - • Blltreş 16, -

• Cenenr 18 · • • Belırad :15, -
• Sofya 24, llO * Yokohamı 3'l, -
* Amsterdı • s.~. - * Altın 941. -
• Prag ıoo. - * !\leddlye 59, -

3!, -· * Banknot t30, - j 
•---- Çekler 

• Stokholm 

* Loadra ~100 * Stok1'1 rn 
• · e,.yor~ .7900 ,. Viyana 
'f.- Paıfs 12.03 • :ıJadrld 
• Mıtlııo 9.6~- • Rerlfo 1,97:46 

• Brükse 4.7175 • Varşon 4,2075 
• Atin~ S3 585 • Bn:tapt$tc 4,48 -
• Cenevre 2.4,2!1 • Bültres 77,9017 
• Sofya 63,775 • Oelgrad 

1 

• Amsterdam ı. 168~~ • Yotohama '2..743!' 

1 
• Prag 18,097~ • l\lostovı ı~-

I ESHAM--~ 
ı. iş Bankası 9.5•> - Tramvay Hl,-

Anadolu 2:u·o * Çimento as 10.1:5 
Re ji 2 6ıl Ünyon Del. -.-· 

I Slr. Aayrıve ıs.'- ~ark neı -.-
•Merkeı Baotası 118.'JO Balya -,-

U. Stgort~ -,00 ~ark m. ecu -.-
r.omôntı ıı,40 felefon -.-

-istikrazlar - tahvmer-
* 1933Türk Bor. ~ 1:4.0., Elektrik 

11 26,05 Tramva~ 
• • 1D ~6.07 Rıhtım 

lstlkrlzıDahlll 1 94,00 .., A oadolıı ı 
trgaııl lstllı:ruı 95.- Anadolu il 

ı 1 9~8 A ~1 10, - • Anadolu ııı 

J Sıvu·F.rzıınım 95·· · •\1Umesstl A 

1 RADYO 
BugUn 

l!TAWBUL: 

-.-
St.70 
17.00 

44 40 
.... 40 
l!l,50 
4qo 

geliftirmekten başka bir ıey düfiin • l8.30: Jimnastik Bayıpı Azade Tarcan. 
müyoruz. ıs.:ıo : Franıızça ders. 19.10: Dana mualklst 

Mana - Anlam (pltk). 19.815: Haberler. 19.•o: Dans mwıild • 
Örnek: Bu kelimenin ne anlama .ı (pltk). 20. - Spor konu,malan. Saıt Çe • 

geldiğini bana söyler misiniz? lebL 20.30: Radyo caz ve Tango orkestra • 
lan. Bayan Bedriye TUzUn. Türkçe sözlU 

Mazannei su - Karalı eaerler. 21.ao: Son Haberler_ Borular. 
Örnek: Dün tutulduğuTW yazdığı • 21.40: Bayan Bablkyan (Şan) . 22. - Plak 

mız adamın karalı takımından oldu· ne§r1yat.ı. 

ğu saptanmııtı. BUKREŞ: 13.ı~: Pllk ve duyumlar. 18: 
Mania - Engel sueı mtlzlk. 19: Duyumlar. 19.15: sueı mu -
Mani - önge ziğin aUreğl. 20: Sözler. 20.20: PlAk 20.35: 

' örnekler: ı _ Yurt savgası işle • Sözler. 20.45: M ektep kutusu. 21.05: Radyo 

irıd •. •. .. .. cazı orkeatrallı. 22.80: Duyumlar. 22.50 : 
r e orwmuze çıkan bütun engelleri Konser (röle) 23.15: Yabancı dillerle du • 
yıkanz. yumlar. 23.35: Konserin süreği. 

Z - Eğerbir1 öngeniz olmana yarın 0 Aktu \'ARŞ VA: 20.50: allte. 21.10: 
bana gelmenizi rica ederim. Lehar'ın operetlerinden parçalar (TürkUlU). 

3 - Yurt ıcwgasında ne engel, ne 21.45: Duyumlar. 22.30: Senfonik orkestra 
önge dinleriz. konseri. 23: Spor duyumları. 23.10: • Sö:ı:Jer. 

Matbuat_ Basın 23.SO: KUı;tlk radyo orkestrıı.sı. 

Örnek: Basın kurumunun dördün· PARtS: 20.51' : Konterıı.na. 21: Kan§ık 
.. k ld ~ l k yayım. 21.30: Duyumlar. 21.415 : "JCMıf., adlı cu uvvet o ugunu ıöy eme , ona boı 

Ornek: Batün kanunlar uvrim sav
uasının birer berklteıi olmaktadırlar. 

Mildevven - Dergin 
Ornek: A- nın. derginleri arasın • 

da bu ilimde bir eser hatırlamıyo

rum. 
Miiessf r - Etkin, dokunaklı 
I - Dokunaklı bir ıea dinlemek 
2 - Etkin bir tedbir bulmak. 
Mühim - Onemll 
MükMat - Öden 
Ornek: Hayır ve hlzmet ifleriml• 

en büyük öden, vicdan raluıtulır. 
Mülld- Sivil 
Milllhaza - DüşUn 
Omek: Bu tıte n.e düfümle oldu• 

ğunuzu ıöylemedlnlz. 

Münevver - Aydın 
örnek: Bir devrim ancak aydın ,,. 

ileri kafalar üstünde tutunabilir. 
Münakaşa - Aytışma 
örnek: Bu iki adam ara.ında ,.,, 

aıtflpUI. kavgaya varır. 
IUnakaşa etmek - ytışm 

Münavebe - Srralqma 
Ornek: Gece n6betçlleri aralarııı • 

dakl sırala,maya göre çal'§lrlar. 
Mürebbi - Eğitmen 
Müsadere - Alanç 
Müsadere etmek - Alançetmek 
Ornekler: l - Oımanlı imparator-

l;ığunun ıon zamanlanna kadar a • 
lanç usulll devam etti. 2 - Kamın 
emretmeksizin kimsenin malı alançe
dilemez. 

MUsari - E§lt 
Örnekler: Türk kanunları karıısın· 

da, bütün yurtdaılar eıittir
Müstahsil - üretmen 
Müstehlik - Yofaltman 
Türkiyetk yoğaltmanlarla #1rd • 

menler arasında cısığ <menfaat.) kaU' 
gcuı yoktur. 

l\lil!ıtakil - Erkin, Bafınsıı, 
Mlşal: 1 - Biz müstakU bir mil· 

lelin çocuklarıyız - Biz erkin bir rr 
lusun çocuklanyız. 

latikltil mücadeleıi -·Erkinlik str 
va§l, 

2 - Müstakil m.eb'uslar - Bağın • 
sız saylavlar 

Türkiyede mahkemeler müatalcildir 
- Türkiyede hakyerleri bağımızdır. 

Müsant - Eşitlik 

Türkiyede kadın. erkek eıitliği cü· 
muriyetin eseridir. 

Müsrif - Savurgan 
lsraf - Savurganlık 

Örnekler: 1 - Savurganlığın sonu, 
avuç açmaktır. 2 - Savurgan iki yer 
kasını bir araya getiremez. 

Mfüıtacel - Evgin 
Örnel:!er: Yurdu bayırulırmak ev • 

gin işlerimizin ba11nda gelir. 
Müşahede - Görlim 
Tarzı rüyet - Görü§ 
Örntkler: 1- Son Almanya gezin• 

tisindeki görümleriniz hakkında bir 
konferans verir misiniz? 

(Devamr var) 
opera plyeai. • Duyumlar, Dana mllzitl. 

bir gurur vermek değil, tamtersi (bi· MOSKO\"A: lUO: Pllk konseri. 15: O HAZIM 
l dlds) onu derin ödev ve soravlan kar· Kan§Ik ~'&yım. 17.30: Konser. 22 :Almanca =::::::1: r. ~ 
şısında düıündürmek demektir. yayım. 23.05: Fransızca. 24.05: lsveççe. Cerrahpafa hastanesi sabık 

Mecmua - Dergi BUDAPEŞTE: 20·20: Qpera orkestra • cildiye ve zühreviye mütehaı · 
Örnek: Niçin bi::de fikir dergileri 111. 20.so: Sözler. 22: Şarkılar. 22.40 : ou -

az çıkıyor? yumlar. 23: Çingene mUztğl. 2•: cu. ıı11 Beyoflu, lst. cad. Beklr ı. 
Mecra _ 1 • Yatak, 2 . Akağı BOMA: 20.1& Pltk. %0.411: Orkeııtra No: 9 

konaerl. 20.415 : Sözler. 21.111: Duyumlar. 21. İi 
Örnekler: 1 - Nehir yatağını te · 40: 0 n nore della vıta,. adlı mUzikll 1ur. 24: 1 :1:::;;::;==::::;;:::=:::::::::::::::rm:::::::a11ıı 

mizlemek Duyumlar. 
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1 Bugünkii bulmaca 1 1 Arkbadbaşlarla Temizlik ne iyi şeymiş . .! 1 
==========;::r=~-= ~--~a~ş~a~şa-.....-----~~--------------~--~---------• 
l l ı~ 2 13 141516 ı: Cevadm O'Vde ve mektepte çok f Bunu bir hikaye diye yazmıyo • f tutulmuşıun! Cildinin delikleri 

1 

• • - • - fena bir huyu vardı: Sudan kor • ruz, arkadaılar !.. kapan.tın§ ... Asabi, huyıuz, sıhhati 
Yaz mevsiminde herkesin ne- kardı. Fakat içmekten değil, yı - On bq yaılarında aapsarı be· bozulc bir çocuk olmuşsun! Hele 

fes aldığı ve başını dinlendirdiği kanmaktan... nizli, cılız .. Mektep çantası koltu • §Öyle günde iki üç defa elini, yü • 

bir yerim. Alh harfliyim. Baştan O, sabahleyin kalktığı zaman e- ğunda., her alqam Babıali cadde • zünü yıkasan, temiz hava alsan, 
iki harfimi tersine çevirirseniz, te- lini, yüzünü yıkamadan evden sinden yukanya çıkan bu çocuğu göreceksin ki neı'en artacak ve 
penizde doğar ve karanlıkları yır- çıkardı. Mektepte eline bir damla tanıyanlar çoktur. sıhhatin yerine gelecek •• 
tarım. J, 4, 5 harflerimin üstün· d Cevad benim ilk mektepten ar - Cevad sözümü dinledi .. Muılu. su vurmaz ı .. 
de yürüraünüz. 2, 1, 5, 6 harfle- kadaşımdı .. Geçen gün: ğa kotlu.. Batmı, yüzünü bol su 
rim bir kıt meyvaaıdır. Sondan üç Cevadın sıhhati ç.ok bozuktu .. ile yıkadı .. Ve geniı hir nefes a-
harfim Bursa ve Haymanada met- Onu aiz de görseniz hastalıklı )arak gözlerini kırpı9tırdı, sonra 

bir rocuk diye yüzüne bakmaktan b' d ") k yü ·· '--kt 
bur bir genitlik ifade eder. Son- 7 ır en gu ere zume °"' ı: 

korkardınız.. t • b' f --'-1 k ld' G dan iki harfimi tersine okursanız, - çıme ır enuı ı ge ı.. a-
etimi yemek isterıiniz. Bildiniz mi Cevad, günler geçtikçe ııhhati • liba iyi oluyorum .. Temizlik ne iyi 
ben neresiyim? ni, hafızaamı kaybediyor, dersle - şeymiı >:ahu! .• 

Birinci 5 I İ ra rine çalııamıyordu. 
' gelene 
Doğru bulanlardan birinciye 

5 lira, ikinciye §tk bir boya takı. 
mı, ve 200 okuyucumuza ~a ayrı. 
ca muhtelif hediyeler verıyoruz. 

Bilmece müddeti (17) gündür. 

Kazananlar 1 
Bu aayıf adaki 

bilmecelerden 
hediye kazanan 
okuyuculanmız • 
dan Beyoğlu 6 n· 
cı mektep S. 4 
No. 39 Mehmet 
Turgut. 

Bu sayıf adaki 
bilmecelerden 

hediye kazanan 
okuyucularımız 
dan Kadıköy -
Söğütlü çe§me 
caddesinde No. 
286 Bayan Lüt
fiye. 

HABER 
ÇOCUK SA''nFASI 

Bilmece kuponu 
. 6 - 7 - 935 

Gölge oyunları 
Bu oyun C$ki olmakla beraber, 

haJa birçok evlerde aile eğlencesi 
yerine geçmektedir. Bilhassa ço -
cuklar bu oyundan çok hoılanır • 
lar. 

Duvarda gölgeleri tam ve kusur
suz ıösterebilmek için bot zam.:ı.n -
larda prova yparak parmakları a
lııtırmak lazrmdır, bunları yapma
ğa alışan kimse, yavaı yavq daha 
ba'şka şekilleri de icad edebilir .. 

Hele mukavvadan yapılmış ba • 
zı §ekiller de beraberce kullanı -
hrsa, çok türlü resimler göster -
mek mümkün olur. 

Küçük bir odada bir mum I!ığı 
yetişir .. Eller mumdan yarım met
re kadar ve duvardan da bir met· 
rd kadar uzak tutulmalıdır. 

Gölge oyunlariyle yapılan re · 
simlerle, şekillere kavga ettirmek 
evde ve sokakta dol~tmnak gib; 
numaralar yaptırarak bir çok ef. 
lenceler tertip edilir. 

Sinema gibi çok yeni §eyler; 
bilmiyen eski zaman adamlariy · 
le, Anadolrr.un sinama girme· 

yen yerlerinde hala gölge oyunla-

' 

rından zevk duyanlar çoktur. 
Gölge oyunları ayni zamand~ 

çocuklarda (fikri icad) yaratır. Bu 
itibarla çocuklar için de faydasız 
değildir. 

AKŞAM 

- Cevad çok hastaymıf .. dedi
ler ... 

Merak ettim .. Evine gittim. 
Cevad, babaımm kendiıine a • 

yırdığı küçük odasında yazı ma • 
sası önüne oturmuı, imtihana ha· 
zırlanıyordu. 

- Cevad, nasrlsm? 
Diyerek )':anma oturdum.. Za • 

vallı arkad~ıımm rengi balmu -
mu gibi aararmrştı .. 

Yüzü kir, paı içindeydi .. 
- Cevatcığım, darılma amma , 

dedim, aen susuzluk hastalığına 

Tayyareye yardım 
vatan borcudur 

Kemal Tuçnel. 

Fcaydah bllgller : 

Karın faydası 
"Karın ne faydası var? Bizi ilşU· 

tilp durur .. ,, demeyiniz. Kar havada 
ve yerdeki mikropları öldürerek bize 
hizmet eder. 

Bundan ba~ka toprağı bir yorgan 
gibi örterek, çlftçinJn tohumlarını 

donmaktan korur. 
Karlar uimeğe başlayınca, bu su· 

lar yavaş yavaş toprağın içine süzü· 
lerek tohumlann l'.:eti§nıeshıe de ay
rıca hizmet eder. 

Kışm kar az Yaidıft zaman, o yıl 
alınan mahsuller, evvelkl yıllara gö· 
re daha eksik ve çelimsiz olur. 

Büyük şehirlerde de kar yağmadığı 
yıllar, dikkat ederseniz, bir çok has· 
talıklann çoğaldığını görilrsilnOz. 

Çocuklara ö~Utler: 

Yolda yttrttrken •• 
Sokağa çıkınca daima sağdan git· 

meli ve soldan dönmelisiniz. Yolda 
yürürken yanınızdan geçenlere eliniz 
ve dirseğinizle çarpmamağa dikkat 
etmelisiniz. Avrupada buna çok dik
kat ederler n sokakta hangi taraf· 
tan gitmesini bilmfyenlerle alay eder· 
lfr. Kendinizi gülünç mevkie düşür
mekten çekininiz! 

Klşeıerde 
Yapur, şimendifer, tünel, tiyatro 

'e sinema gişelerinde kalabalık gör· 
düğünUz .zaman daima sırayı gözetle· 
yiniz. Ve ba~kalanrun srrasmı kap· 
manın bilyilk bir nezaketsizlik oldu· 
ğunu unutmayınız! 

j 
"i Tepeden yorgun, argın 

I·.· HÇeküdi §İmddi günde§· 

Deniz, toprak, dağ ue fQf 

Düıtü bir büyük derde. 
Her yeri ;yauQf ;yavtıf 
Kaplıyor bir tül perde. 

a yana argın, argın 

"=. 
H Serpti avufla ate§·· 

li 

1 

Ne güzel 
sahncak 

- İp koptu .• Ne ynpalrm .. 1 

- lşte kalın bir ip .. Haydi salhın 

bnkalım!-

Bislklet yarışı 

Almanyada on iki yaşına kadar 
çocuklar arasında bir bisiklet müsa· 
bakası yapılmıştır. Dokuz yaşında bir 
çocuk birinciliği kazanmrşhr. 

Resimli hikaye: iki kardeşin muzipliklerinden . • • 

1 - Haydi gel .. Seninle, şu 1 
eldiveni, ördeğin knfasmn ge· 2 - Ördek nefes alama)ın· 
sirelfm- . ca çırpınmağa başladı .. 

3 - Ye bahtede duran bir 
boya fıçısının içine dalıp çıktı .. 

4 - Can acısiyle oradan çık· 
tı .. Ağaçların üstüne fırladı ... 

5 - Ve bütün boyalar, iki 
kardeşin üzerine sıçradı .. 

6 - Ordek kurtuldu. Fakat, 
yaramaz çocukların üstü başı 
boya içinde kaldı. Şimdi ördek 
onlarla eğleniyordu?. 



Yunanistan'da 

Maksimos gene 
dış bakanlığına 

getiriliyor 
Krallık günden güne tahakkuk ediyor 

Avrupadan gelib teslim olan 
bakan hapisanede 

Geçenlerde Paristcn dönerek / lfımcntonuıa vereceği reyle kralın 
teslim olaı. eski Finans Bakanı gelebileceğini iddia etmektedir. 
Moris şimdi hapishanede bulun. 1 Fakat Metakıas'ın bu isteğinin 
maktadır. parlame:üo tarafmdan kabul edil

Son isyan hadisesi dolayısiyle 

gıyaben müebbet•hapse mal,kum 

olan Venizelist nazır, hakkında ve

rilen karara itiraz ettiğinden mu

hakemesine Atina divanıharbinde 
yen;den başlanacaktır. 
Krallık tahakkuk 

ediyor 
Atina, 5 - Yunan ı::a l~mento · 

ıunun replnı için Plebiste karar 

vereceği bugünlerde kralcı lider 
Metaksns buna itiraz etmekte ve 
buiş için umumun reyine müracaat 

edilmesine lüzum olmadığını, par-

mesi muhtemel görülmektedir. 
Harbiye Bakanı General Kondi

r s de bir nutuk irad ederek kralın 
her halde getirilmesi taraftarı ol -
duğunu, kral geldiği takdirde Yu • 
nan hükumetinin kurtulacağını 

söylemi§ -ve cümhuriyet rejiminin 
Yunanistanda iflas ettiğini ilave 
etmiştir. 

Maksimos gene 
dış bakanı oluyor 

Atina, 5 - Eski dış işleri bakanı 
Maksimos'un Çaldaris Almanya -
ya gitmeden evvel yeniden dış ba
kanı olacağı anlqılmrıtır. 

Avusturyada 
---------------------------=--516 şehir, Ottoya 

hemşehrilik payesi verdi 
Bu henilz hUkdmdarhğın geleceği değilmiş 

Habsburg hanedaninın teb'idi } Avusturya dış bakanı bu müna -

ve emlakinin müsaderesi hakkın - nesebetle verdiği söylevde, "bu 
daki kanun Avusturayada hüküm- hükümden dütürme kararının A • 

den düımüttür. Bu karan, Avus · 

turya Devlet Şurası da tasdik et -
mi§tir. 

516 Avusturya şehri Arşidük 

Ottoya hemtehrilik ünvanını ver -
iniştir. 

vuıturyada yeniden krallık yapı -
lacak demek c;,}madığını,, anlat -
mıttır .. 

Avusturya ba§bakanı vekili ya
kında ltalyaya bir seyahat yapa -
cağı ve Musolini ile görüfeceği ha· 
her alınmaktadır. 

Adana çiftçileri tay
yareye 300,000 lira 

temin ediyor 
Şiiri dinleyen halk coşarak tayyare 

almağa and l~miş 
Ankara, 5 - İşyarların (me- Sokoni Vakon oil Komp. Ha-

' )nurların) her ay aylıklarından va Kurumuna bin lira teberrü et
yüzde ikisini Türk Hava Kurumu- miştir. 

na vermeleri kararını duyan Ada- Şehrimizde yeniden birçok Ü· 

na çiftçileri bir toplantı yaparakj Ye yazılmalar olmuştur. 
ürün (mahsul) lerinin yüzde üçü- -o-

nü üç yıl için hava tehlikesini ön- An karada 
lemek işine yardım olmak üzere SUmer Bank 

0

bloası 
Kuruma ayırmağa sözvermiıler · 
dir. Hundan yılda iki - üç yüz bin 
liralık bir gelir umulmaktadır. 

1 Tecim ve endüstri (ticaret ve 
aaanyi) odasının hava tehlikesini 

1 bilenleri ~ye yazmak için teşkil 
olunan üç kolu dün gene bir top
lantı yaparak pazartesi günü fi. 
nansal (mali), endü,triel (sınai) 

r ve tecimel (ticari) kurumları ge
r zereJ< her kurumun verebileceği 

1 para miktarını tespit etmek jşine 
1 başlanılması kararlaştırılmıştır. . . ,,. 

Ankara, 5 - T 8.§han arsaıı Ü· 

2erinde kurulacak olan Sümer· 
bank bin~tiının temel atma töreni 
yapılmıttır. Törende bütün ban • 
ka memurları bulunmuılar, banka 
genel direktörü bir söylev vere • 
rek: 

- Üstüne büyük ekonomik ö • 
devler( iktısadi vazifeler) alan 
Sümerbank yalnız bu topraklar ü

zerinde değil, yakın zamanda dı· 
§arıda da büyük iıler yapabilecek 
bir hale • "'1ec:·+· · , dem ittir . 
-- ---------

AA RF.R - A!t~.:ım Pn~ta~ 

Çinliler 
Japonlara karşı 

vaziyeti gene 
tamir etti 

Şanghay gazetelerinden birinde 
Japon imparatoru için bir hakaret 
sayılabilecek yazı çıktığından J a
ponlarla Çinliler arasında yem • 
den ihtilaf olmuıtu. Haber veril • 
eliğine göre, Çinliler, Japonların 
bu yoldaki dileklerini kabul ede
rek anlatmazlığı yeniden önlerııit· 
lerdir. 

Çin milli partisinin, Şanghay 
sanıür heyetindeki resmi memur -
hır çıkarılmış ve Şanghay şarbayı 
Japonlardan özür dilemittir. 

lii!•LiılTll 
Fenallk geldi 

Langada Fıçıcılar sokağında 

oturan 65 ya§ında Serkisin üzeri • 
ne bu sabah fenalık gelerek ıo -
kakta dütmü§, Cerrahpaşa hasta· 
hanesine kaldırımıttır. 
Başçının parası 

Sirkecide söğüş baş satan Esa -
dın ıeksen kuruşunu sabıkalılar -
dan Saim ve Altıdit Ömer baş al· 
mak bahanesiyle dolandırmışlarsa 
da yaknlanmıtlardır. 

Çakı battı 
Kurtuluşta oturan Öjen iımin • 

de bir çocuk duvardan atlarken 
dütmüt belindeki çakı göğsüne ba
tarak yaralamıştır. 

Bir futa parçalandı 
Şirketihayriyenin 18 numaralı 

kömür kayığı Kuruçeıme önünde 
Beyl~rbeyi spor klüplerine aid fu
taya çarpmıf, parçalamııtır. 
Taş atmı• 

Lingada Kayıkhane sokağmda
oturan 10 yatında Melek, 15 ya -
tında Kadri isminde bir çocuk 
tarafından atılan taıla başından 
yaralanmıştır. 

Bile§i kırıldı 
Çemberlitaşta Oımanbey mat

baasında mürettip Mustafa elini 
makineye kaptırmış, bileği kırıl -
mış, Cerrahpaşaya kaldırılmıttır. 
Tramvay çarptı 

Vatman Mehmedin idaresinde -
ki Üsküdar - Kadıköy tramvay 
arabası Erenköyünde tablakar İs
maile çarparak ağır surette yara • 
lanmasına sebebiyet vermiştir. 

Co H. P~ Genel 
Sekreterliğinden: 
Dağılan Türk Ocaklarında a

lacağı kalanlara ödeme yapıl
mak için yeni bir karar veril -
di. Bu karara göre: 

A - Aylıktan, kitap para -
ımdan alacaklı olanların bu a • 
lacaklarının tamı, 

B - Alacakların tutarı 500 
lirayı geçmeyenlerin bu mikta -
ra kadar olan alacakları, 

C - Alacakları "2.000,, lira· 
yı geçemyen ıosyetelerin bu 
miktara kadar olan alacakları, 
ödenecelrtir. llgililerin belgele· 
leriyle C. H. P. merkezindeki 
Türk Ocakları hesaplarını arıt· 
ma komisyonuna başvurmaları 
ilan olunur. (3819) 

6 TEMMUZ - 19:1:> 

1 ne uı eı fiem.r, ouorı ue linıun ı arı ısısı me L mum ıdaresı ııan ıarı 1 
MuhammP.n bedeli ile miktarı aıağıda yazılı balata kayı§ları 6. 8. 

1935 s~lı gürü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 641. 25 lir3tık muvakkat teminat verme
. eri ve kanunun tayin ettiği vesik lar ve işe girmeğe manii kanuni bu
lunmadığm:ı c!air beyanname ve teklifler ile aynı gün saat 14 e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait ıartnameler parasız olarak Hayda;patada tesellüm ve 
sevk müdürlü~ünde ve Ankarada malzeme dairesinde dağıtılmakta
dır. (3821) 

Balata kayııı 100 m / m 1400 metre 
Balata kayr!ı 120 m / m 1000 metre 

Muhammen bedeli 
8550 lira 

Muhammen bedelleri ile miktarları aşağıda yazılı lastik malze
me 5. 8. 1935 tarihinde pazartesi günü saat 15 30 da kapalı zarf u
ıulü ile Anka~nda idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek is
tiyenlerin 1480.65 liralık muvakkat teminat v~rmeleri ve kanunun ta
yin ettiği v-esilialar ve işe girmeğe maniı kanuni bulunmadığına dair 
beyanname ve tekliflerle ayni gün saat 14.30 :ı kıı dar komisyon reisli
ğine "ermeler; !azımdır. 

Bu işe 1\tt §artnameler parasız olarak Haydarpatada tesellüm ve 
sevk m!.idih·1 üğünde, Ankarada malzeme daire5İnde dağıtılmaktadır. 

32 kalem lastik malzeme Muhammen bf'!deJ=. 19742 lira. 
(3820) 

İdarenin Eskişehirdeki hastanesinin bir senelik ihtiyacı olan a
şağıda cins ve miktarı ve muhammen bedelleri yazılı 3 gurup yiyecek 
ve içecek her gurup ayrı ayrı ihale edi1mek üzere yapılan açık eksilt
meye ittirak fden olmamı§ ve bir kısmı için alman teklif de haddi 
layıkında bulunmadığından ikinci açık eksiltme 8 - 7 - 35 pazar
tsi günü sa!\t 10 da Haydarpaşada gar binası clahilindeki 1 inci işlet
me komisyımunda yapılmak üzere 10 gün uzat.?lmııtır. Bu işe girmek 
istiyenlerin hi7alarında yazılı muvakkat teminatı vermeleri ve kanu
nun tayin ett•ği vesikalarla kanunun 4 üncü mı ddesi mucibince bu 
i~e girmeğe rrıanii kanuni bulu

4
nma dığına dair he-yanname ile ya biz. 

zat veya gönderecekleri teahhütlü teklif mektuplariyle ekıiltme günil 
saatinden evvtl komisvona müracaatları !a.,;!mdır. 

Bu ite ait ıartnameler Eskişe hir idare hastanesinden ve Haydar· 
paıada gar b;nası dahilindeki 1 in ci iıletme komisyonundan parasız 

olarak dağ:tılmaktadır. (3804) 

Gurup 

1 Ekme~ 
2 (Siit 

(Yoğurt 

3 Sade yağ 
Tu7. 

·Tel ıehriye (irmik) 
Pirinç (Beypazar) 
M:ıharna (Çapa marka) 
Pi:-inç unu " " Kuru soğan 
Toz ,eker 
Kesmr !eker 
Çay (1 jnd nevi) 
Beyaz peynir (Edirne) 
Kurufasulye (Ayşe kadın) 
Nohut (Karabiga) 
Bamya (Amasycl} 
Mercimek (Y eçil} 
Domates salçası 
Limorı 

Zeytin yağı 
Kahve çekirdek 
Pa\ater (sarı) 

Kuru i'züm 
İrmik 
Un (Cift sıfır) 
Yumurta 

Ihsan Yavuz 
Şık giyinen-
lerin. terzisi 

Her a~ın 
modelini 

orada 
bulabilirsiniz 

ISTANEUL 

Azami 
miktar 

12000 
3600) 

4000) 
600 
350 
180 
800 
100 
200 
800 
900 
900 

80 
400 
250 
100 
30 
50 

120 
3500 

60 
24 

1200 
300 
80 
80 

6000 

Mu ham-
men bedeli 

g. 
,, 

" ,, 
" ,, 
,, 
,, 

" .. 
" 
" ,, 
" ,, 
,, 

" ,, 
,, 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 
,, 
.. 

8 kuru§ 
10 
ıs 

60 
10 
25 
20 
25 
40 
5 

39 
42 

300 
50 
20 · 
15 

120 
10 
30 

,, 

" ,, 
.. 
" 
'' ,, 
,, 
,, 

" 

,, 
.. 
" ,. 

2 1/2" 
40 " 

110 ,, 
7 1/2,, 

30 " 
25 " 

9 
1 

,, 

" 

Muvakkat 
teminab 

72 iradl1' 
72 liradrr 
) • 

ZA YI - Fatma Maide namın • 
daki mühür zayidir Yenisi kazdı
rılacağından zayiin hükmü yok • 
tur. 

İstanbul altıncı icra memurlu • 
ğundan: 1 

Kira bedelinin temini için Üzer
lerinde hapis haklu istimal olunan 

Büyükçekmecede yapılan mi · rn1111ııım~ı1111111ımıınııııını.nıııınıı....-.....,., Yeni çıktı 
• ~işli Etfal hastan<!Sinde y · t b 
tıng çok he fecanh olmuf, aytaç Göz mütahassrsı doktor E •k.. enıpos a aoe 

ve bu kere paraya çevrilmesine 

karar verilen yazıhane eşyası ma· 

sa, koltuk ve iskemleden ibaret eş· 

ya 10 - 7 - 935 çarşamba günü sa· 
at 17 den 18 e kadar, !stanbulda, 

Bahçekapıda Celfılbey hanmm 
ikinci katında açık arttırma ile sa· 
tılacaktır.Almak istiyenlerin yevm 

ve vakti mezkfırda mahnllinde ha

zır bulunmaları ilan olunur. 

'(hatip) lardan birisinin okuduğu 1 R ~ t Ah d G .. b k ial P~n ur karşısında 
b. ·· ·· · b·· b"t·· ı, a me 02 er 
ır snr uzerıne us u un ço~n AhJAkJ Foto Nur 

h ık d 1...• t ... C. Halk Fırkası sırasında kız li- 1 n yalı a , 01' uya cır ayyare armagan . yanında 
e" d • I , .. .. ;cı:;ı karşısında !l2 numarada. Mua- Haydar Rifat 

etm t>e an etmıt erdır. Butun 11cnr c;aatleri !\ant 15 ten 1~ f' k:ıdarlJ Letafet hanında 
Çekmece halkını candan kutlula- 1~ •• -111,11111uıınrıııııııııııHınııııuuıııııınııuıaıııı11ıı111qu~ 1 

... _ ... _ı_v._a_t_ı_3_o __ k_u_r_u_ş _ __., 
nz. ,(1288); 
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78 SERSERiLER YATA<11 

hafız olsa hile haklarından geliriz. 
Halbuki iki yüz kiıiden fazla bu
luıımaz.. Biz ise iki bin kitiyiz .. 
MahkUınu ellerinden aldık mı, 

doğnı Haıarat Yatağına götüre
ceğiz. Bu plana ne dersin?. 

- Çok mükemmel.. Muvaffa
kiyet yüzde yüzdür. 

Gözlerinde bir sevinç ı§ığı par-
hyan Lan tene: 

- Ümit ediyor musun? dedi. 
- Kat'i o:arak. 
- Ah kardetim .. Bir kere mu-

Taff ıık olsak .• Bizim ikimizin va
zifesi etrafımızda geçen ıeylere 
aldırmıyar~k Doleyi kapmak ola
caktır. Bak itte bizimkiler yavaı 
yavat yerlerine gelmeğe batladı
lar. 

Hakikaten gecenin karanlığı i
çinde sahiH takip ederek gelen ve 
köprünün karıısına yığılan hayal
ler görünüyordu. 

Manfrd bir bakımda bunla
rın elbisel~rini değiştirmit ve ıe· 
hirti. erkek ve kadın kıyafetlerine 
girmit Serseriler Yatağı sakinleri 
olduklarını tanıdı. 

Hepsini mantoları altında han
çerler, tabancalar ve kılıçlar bu
lunuyordu. 

Lantene gittikçe ümidi çoğala
rak: 

- Artık muvaffak olacağımıza 
aklım kesiyor. Bu adamların hiç
birinin rahatlarını bozacaklarını 
annetmiyordum. bilmem ki nasıl 
diyeyim, hatta senin de tam vak
tinde yetiıeceğini ümit etmiyor
«lum. 

Manfred gülümsjyerek: 
- Görüyorsun ya, itte geldim. 

cevabını verdi. 

-10-

DOLENIN MAHKOM OLUŞU 

Dolenin muhakemesi tam altı 
gün sürmüştü. 

Dava ruhe.ni mahkeme reisi Et
yen Fay ve hakim Matyö Orri ta
rafından görünüyordu. 

Bu iki adam hakkında ne iyi, 
ne de f enadrr, denilemez. Yüzleri 
ne güler ne de ba,ka bir hissi ifa
de ederdi. Bir ölü kadar duygusuz 
görünüyorlardı. 

Matyö Orrinin hiddetlendiğini 
ıimdiye kadar hiç kimse görme
mitti. Yumu!ak bir tavurla söz 
söyler, cellada demirlerin kızdı -
rılmasını, okıayıcı bir sesle emre • 
derdi. 

Bilhassa mükemmel bir dindar
dı. Dini vaz:felerini hiç ihmal et
mez bir peygamber kadar mutaas
sıp görünüyordu. 

Tüysüz yüzlü, etrafı kırmızı 
gözlü, sarı renkli ve iri yarı bir 
adam olan Etyen Fay'a gelince bu 
da Matiyö Orrinin bir eti idi. 

Bu iki adam arasında hiçbir va
kit anlatam::ımazlık olmazdı. 

Bir davada karanlık bir nokta 
karıısmda bulundular mı mütte
hemi sakin bir tavurla itkence o
dasına gönderirlerdi. 

Matyö Orrinin tatlı bir sesle: 

- Karanlık nokta aydınlandı 1 
demesi on dakika bile sürmezdi. 

.----- ' sERSERtLER YA'1I'Am . ./ " 
Etyen FoY. da buna: 
- Amin! diyerek cevap verdi. 
Çünkü, itkence sehpası üzerin· 

de kemikleri ezilen mahkUm iste -
nilen ıeyleri itiraf ediyordu. Ba • 
zdan mesela bir süpürge sapına 

binerek havada uçtuklarını, sihir
bazlık yaptıklarını, ıeytanla ortak 
olduklarım söyleyerek kendileri -
ne tuhaf tuhaf kabahatler yüklü • 
yorlardı. 

Bu zavallı adamlar iıkence oda-
11ndan çıkar çıkmaz itirafların • 
dan dönüyorlarsa da it İ§ten geç • 
miı oluyordu. 

Dole itkence edilmedi .. 
Birinci Fransuva son bir otağ, 

papasların zulmüne kartı sevki ta· 
bii ile hasıl olan son bir itirazı bu
na mani oldu. Masum Dolenin di -
ri diri yakılmasını kafi bir ceza 
sayıyordu. 

Loyola da bu hususta iarar et • 
medi. Dolenin "Fransa Kralı Fran· 
su va dö Valvanm kahram:ıııca ha • 
reketleri,, isimli bir eser yazdığım 
hatırlayarak kralın kendisini 
metheden bu eserden dolayı yaza
na karşı bir letekkür duygusu bes
lediğine hükmetti.. ,,. ,,. . 

Şimdi davanın sonuncu ve al -
tıncı günü adliye dairesinin büyük 
salonuna girelim. 

Matyö Orri müddeiunıumi va· 
zifesini görüyordu. 

Etyen Foy da reis yerinde bulu· 
nuyordu ..• 

Salonda bir çok dinleyici bulun· 
Cluiu halde hiç biri müttehem 

haıkkmda duyduiJu 8CIJ.I yüzünde 
göstermeğe cesaret edemiyordu .. 

Gerçi aalonmı etrafmda mızrak
lı muhafız askeri vardı. Fakat 
halk en çok aralarına aokulıan pa
paslardan korkuyordu. Herkes bu 
adamların kulaklan delik ve gö • . 
rütleri keskin olduğunu biliyordu.. · 
Ve gene biliyorlardı ki o anda 
yüzlerinde merhamet izi bulundu • · 
ğundan dolayı bir yakalanırlarsa 
uğrayac.aklan en ufak ceza diri 
diri iıkence çarkına gerilmektir. ; 

Etyen Dole, elleri arkuına bağ- ' 
lanmıt olduğu halde ayakta dura • · 
rak reis F oy ve müddeiumumi 
Matyönün sözlerini dinliyordu • 

Ara sıra dinleyicilere dönereli 
gözleriyle, davanın her noktasını 
büyük bir dikkatle takib eden bi • 
risini anyordu.. { 

Bu yeisle kıvranan Lantene idi. ' 
Çünkü Dole her gün Konsiyer • 

jeri zındanmdan adliye dairesine 

gizli bir yoldan getiriliyor ve ka • 
çırılmaaına imkan kalmıyordu. 

Mahkemenin son günü saat on 
bire doğnı Matyö Orri ile Etyen 
Foy pek mütkül bir vazi~te kal-

• 
mıılardı .. \ 

Etyen Dole itham edildiği cü • ' 
rümleri reddetmekte inad ediyor• 
du. 

Hakimlerin sesiyle onlara cevali 
veren Dolenin sesinden başka hiç 
bir şey itidilmiyen ıalonda derin 
bir sıkıntı sürüyordu. 

Mahkeme heyeti müttehemi it
ken~ ile söyletmek gibi bir kolaı· .' . 


