
ıatanbulun en çok aataıan· 

hakiki aqamJgazetealdlr 
'\ 'nanıarıni HABER•e 'v•ren1er. karl9derter. . 

--= - - -- ------- -~- --

5 bnf · Telef•: J38'l2 
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Fransız - ıtalyan 
elbirliQi 

&rklnıharplerin görüşmesile kuvvetleniyor 
Fransa, Uluslar kurumunu 
Ha eş me1elesinde ltalyaya :- ... 
karşı kuDa ağa yanaşmıyor~: 

ıngnteT"e, Atma~~ bQ,sbOtOn meyledıyor :-=: 

oransaıı karagömleklller, Habe•••· 
rin haddini bllJIJrec;etc.tlr ı,, · 

• 

"1CM:> ya•ında •• oımıyeceaımı,, 
e19rc11. 98 sında OldCtOO • 90.ı-e 
vadeden dort ••n• evvel glttll 

Klmlerl 61dOrmQ-G? Naaıı Hnç 
edtlec:ekt~? Kaç P11r.a 1tefaret 
verdi? 

l.abWOd' 
... • J ... 1> 
1 (LA.)~ -

--- eD ......... - ·~ ..... ,.... 
daolclala h.We 

••iftlt· • • 
Bunde• ... 

Cutnartesi 
tain y vmi:ı.• 

Ankara 8 - Yeni hafta tat1 • 
li bnumunm •olm'dala ca -
...... ıUoleri ... ... 
>'•'fllllye ~ mteel6 • 
aiaia ne ..WW• WMPrı·i 
lbımaeWttml ........... -
ta6 •braa Eko~ ... .. 
.. ••••• _... taplanb • 
unda q&lıdaki bran abmf • 
br. 

Hikaıiaet mtiın-.tl•' ifı 
çalqıaandaiınfrMehlı ... 
mit iw•hı UJai tut OD ...... 

ltllıUWn talil ..... - "- • 
1-a cu...-ı aitnllrlt.ıl~ 
•• ..nur ....... tıellff .,.. 
Wı.iaal•• .. 

- Tren 
kauısı 

Din pca taat 21,IO de Y.U • 
1capı pm.Wf• iatuJemmcla bir 
yapD a..,.um.t hldiaeti o)PJI • 
tar. 

Taflll&tı tadar: 
Çerk• !tiyünden latanbula .. 

len ma)dnht Halil Ali, ve tef dl 
tren Mehmet "5ahri idaresindeki 
3 ..._..tı ......... a~ Yeni· 
kapı iıturmında bniltiiı Ud 
~ dipıetta yaparkea lan • 
lardan lftdeki •la, arkadaki 
aola clenflıniı ve yol bpanm•ı • 
tır. 

Dem1ille eınaamda imanca 
bir zaflat olmamıı, yalnız yol ta
mamil• kaps.ndılından tamha 
adar kiitat!3r İfliymamnlftir • 

Pelit fna mesele etrafmda tah • 
kibt ,.,_akladır . 

tbr. 

Ekmek pahalıl1tı 
)'llztloden ekmek 

Mtqı azaldı 
(Yaz•sı 3 c::Ode 

.. ,. kadar ft'f9I ...,. ...... ............ 
lltlmle. ...... 
lettillai jumlf 
Ye UZ1ID taf.aillt 
-.ittik. 

O zamaq da 
Jaaclıpma piti 
Lkfeller 1839 
..._indeNn · 
Jal\fa Ric:Word 
•ea0en ,erde 

Hitlerciler, r am.cli ~,leY~rlfiınt arttı~ı 

Yahodller-le temas edenlere 

........ K~anü,'" 
~ bir Jmınmı hak • 

isal JlbMldıtt, kiliselerde f&r • 

....... ft -.oçluk ile geçirdik· 

Öl·· m cez 
teklif 

( Yazı_. 1 nel sartada ) 
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Doğurma Kondilise suikast 
Yapıldı diye #Ati na gazeteleri 

ikinci tabılar çıkardllar 

TramvciyŞirketi ile ~§r~_ş!"ele! 

Atina, 9 - Dün akıam İtalya • 

ya giden General Kon.cliliıe karır 

bir s•.ıi kast yapıldığı §ayiaları or· 

taya çıkmıf, v hatta bazı gazete • 
ler ikinci tabı yapmı,lardrr. 

Fakat ıalihiyetli makamlar bu 
fayiala.rı tekzib etmitlerdir. 

fabrikası 

ŞUrNIIQ>AN ~lLDNDA_N 
........_ ~---.-. ..--. rrs=-z._,. r"'bzawwwıı www ~~ 

Lübnan köylerinden birinde 
Halim Abdüsselam adında bir a
damın karısı dört defada ve ikiz 
olarak se!ciz çocuk doğurmuıtur. 
Hep ikiz doğurmakta olan bu ka
dın son günlerde bu adetini boz • 
muş ve bir k~ rmda 3 erkek ço -
cuk doğu~muttur. Bu suretle he -
nüz otuz y:ışmda olan kadın tim
di 11 çoc11k aahibidir. 

·rminci asırda bir Dünkü yer 
sarsıntısı bir masalı! Dün saat 19, 23 de şehrimizde 

bir yer saraıntııı olmuıtur. Bu sar• 
sıntı hakkında ls.tanbul raıatha • 
nesi aıağıdaki tafsilatı vermiştir: 

tadn-. Ahırlarında da tam yüz ta • 

ne fil beslemektedir. Saray ile 

bahçelerini muhafaza etmek için 
bin be~ yüz piyade, bet yüz jan • 

dar.~a, be! yüz süvari, topu topu 

iki b:n beş yüz asker kendi tahsı
na bağhdır. Hususi katilperinin 
ıayısı tam bir düzünedir. 

Gittiği her yere, ha.tti en uzak 

ülkelere bile ahçı başııı da dahil 

olduğu halde bütün katiplerini 

ve yirmi kadQ.r uşağını götürmek
tedir. Verdiği ziyafetlerde davet-

lilerin sayısı hiç bir vakit bin ki -
tiden az değildir. 

Mihrace ava çok meraklıdır. 

Hindistanda yaz kış haftanın iki 
günü ava çıkar. Kendi toprakla -
rında kaplan bulunmadığı için, 

Panter avlanmaktadır. Kapl;an 
vurmak istediği zamJlD da kom -
şu mihracelere misafir gİc«:,r. 

M~hrace içkiye düşkün bir a • 
dam değildir. Ara ırıa bir ıbardak 

Burgonya tarabına atifabm esir
gemez. Fakat her gece akŞAtD ye.· 

meğinde muhakkak bir bardak 
şa:npanya içer. 

Kendisi her sene olduğu ıibi 

bu yıl da temmuz ortalarına ka -

dar Pariste kalacaktır. Esasen en 
çok hoşlandığı yer Pariıtir. 

Dansa çok meraklıdır. Hele ta· 
zecik Paris matme.zellerile kucak 
kucağa dansetmek en ıbüyük zev
kidir. 

Dünyanın bütün ülkeleri ekono • 
mik buhrandan bunalırken, bir 

te kişinin yanında yüzlerce me -

mur, uşak ve ahçı ile ta Hinditban. 

dan kalkıp bir ay oturmak için 

PuiM kadar ıelmeıi, burada haf 
talarca bm. ki!ilik ziyafetler, 

eğlentile:: ,·c:·rr:c!li, imana peri ma 
salları hissini veriyor. 

Yer ıarsıntıımın merkezi lstan· 
bul dan 100 kilometre kadar uzak· 
tadır. Bir dakika kadar süren 
sarsıntı, ancak iıtirahatte bulu • 
nanlar taralmdan hissedilecek 
derecede hafif aeçmittir. 

Rokfeller öldü 
(BQ§taralı 1 incide) 

Rokfeller 1911 ıenesinde itten 
çekildiği vakit Standard 0'1 
Company trö .. tünün direktörli, ve 
en büyük akıiyoneri idi. 

Rokf eller hayatının aonlarma 
doğru hayır müesseselerine 500 
milyon dolar teberrü ettiği halde 
bunu kat'iyen söylemeyen bira· 
damdı. 

Buna sebep hayatının ilk mil • 
yonlannr toplayarak zenginleş • 
mekte olduğu devirlerde işçileri 
çok iıtiımar etmesi ve bunlardan 
binlerceıinin açlıktan ve hastalık
tan ölmeıine sebep olmuıdır. 

Hatti bu sebepten dolayı oun .;;" 
Romonya o.,t,ıeri Bakanı Ti • 

tuleıkonun Londra yolculuğu mü-
dan kırk ıene kadar evvel koca· 

naaebetile L' Echo de Belgrade larr, ve oğulları ölen kadınların 
gazetesi ~unları yazıyor: bir hücumuna uğramı§, kadınlar 

M. Titüleskonun Paris ve Lon- kendisini linç etmek istemişler • 
dra yolculuğıı Streza cephesinin di. 

yarılmasi!c ilgilidir. Streza ve Doymak bilmez bir hırı sahibi 
Londra protokollarında kararlaş - olan Rokf eller her zaman yüz ya· 

tıran barışı koruma ıiıteminin bir- ıma kadar Yatayacağını söyler, 
denbire b;r tarafa bırakılması ve gayet sıkı bir rejim takip eder· 

di. Bunun için yüzlerce dt>ktor 
küçük ant .\ımayı haklı bir endi • kendisini kontrol altında bulun -
şeye dütürmü§tÜr. dururdu. 

Streza ve ~t ndradan sonra lngil Buna rağmen ihtiyar milyarde-
tere AlmA:-.ya ile bir deniz anlaf- rin saçtığı milyonlar para etme -
maaı imzaladığına göre, diğer miş, tesbit ettiği vadeden dört yıl 
devletlerin de ayni yoldan yürü - önce ~e kırk sene evvel açlıktan 
yerek kendilerini en ziyade ala öldürdüğü zenci itçiler gibi öl -

kadar eden meseleleri kendi baş- müttür. 
larına haHt~tmekten kim menedebi 1 Üzkür mevlaküm bilhayr ... 
lecektir? -o-

Bu gidid~ lngilternein yarın 

da ayrıca bir hava paktı imzala -
mıyacağınt krm temin edebilir. 

Bu taldirde şimdiye kadar 
Franaanm g-45zettiği genel barışı 
komma ıs : :;temi suy"\ düşmüş ola
caktır. İngiltere buna karıılık 
olarak Al~anlarla deniz anla§ -
ması yap;:nı İngilter~den evvel 
Franıanm SCJvyetlerle anlaştık -
larınt ileri sürüyorkı.r· 

iki tar:ıhn noktai nazarı ne o
lursa ol~un küçük anlaşma büyük 
devletlerin koll.ektif çalı9ma sis
teminden ayrıldıklarını görmek • 
le ciddi endişelere düıtüğündcn, 
bu endişelerini lngiJi~ aeri gelen
lerine anlatmak için Titülesko gi
bi kuvvet~i bir vekilin i Londraya 
göndermi,tir. 

İngiliz Dı9i1leri 3akanı Sir 
Samuel Huare İngilteredeki "Çek 
dostları kurumu,, başkam oldu -
ğundan M. Titülesl:::o küçük anlaş
manır ?.1djtclerinin ne derece 
hakh oldu:J~nu İngiliz hakanına 
kolaylıkla anlatabilecektir. 

SUVarilerİMİZ 
Berline gidiyor 

Anupamn muhtelif yerlerinde 
muvaffakiyetli sonuç!ar (netice
ler) alan binicilerimiz, 936 da Ber 
linde yapılacak olan olimpiyad 

yarıılarının bir tecrübesi mahiye
tinde olan deneme müsabakala
rın3. çağrılmı~lardır. Fakat bu da
vetin geç yaprlmaıı ve hayvanla· 
rın yorgun olması dolayısıyle bi· 
niciler!miz bu tecrübe yarışların
da seyirci sıfatıyle bulunacaklar
dır. 

Binicilik okulası kumandan 
muavini crkanrharp Yarbayı Sai· 
min baıkanlığıncla T eymen Saim 
Buladkan ve teymen Sadettin 
Erokay' dan mürekkep üç kişilik 

bir heyet bu akşamki erenle Berli
ne gidecekledir. 

Berlin olimpiyad tecrübelerine 
on bir ulua ittirak ede~ektir. Di- 1 
ğer bir çok uluslar da binicilerin, 
istifade etmeleri için seyirci sıfa- j 
tıyle göndereceklerdir. 

Talebe ve işçi biletleri
nin ucuzlaması • • 

ışı 
Tramvay Sosyetesinin Bayın • 

dırlık Bakanbğiyle yapacağı gö • 
rütmeler sermaye i~iyle yeni ya • 
pdacak tramvay yolları itleri Ü· 

zerinde olacaktır. 

Sosyete yeni hatlar için timdi -
ki tramyavlar yerine Trolbeybüs 

sisteminde arabalar işletmek iste
mekte ve bunların daha az maı -
raflı olacağı gibi raya da ihtiyaç 

göıtermiyeceğıini söylemektedir ." 

İtçi ve talebe 1 biletlerinde tenzi • 

lat yapdmasn iti bu görü§meler de 

kesin (kat'i)~olarak karar altına 

~hnacaktır. 
Kumpanyanın dilekleri Anka • 

rada yapılacak olan göriiJmec!e 

inecelenecektir. (tetkik edile • 

cektir). 

Hitlerciler Y ah~udi 
aleyhtarlığını arttırdı 
Berlinden ''Niyuz Kronikl,, 

gazeteıine bildiriliyor: 

Nazilerin resmt Yahudi aleyh
tarı gazetesi ''Juden Kenner,, in 
bastırıp, "Nazi İtçiler höcreıi,, 
liderlerinin emriyle Berlinin muh· 
telif fabrika ve dairelerine aıtır• 
dığı beyannamenin metni ıudur: 

"Ulusal Alman arkada§, bili1 
yor musun ki Yahudi: 

Çocuğunu ifıad eder! Karım 

lekeler! Kızkardqini lekeler! Ni! 
§anlını lekeler! Ebeveynini katle
der 1 Servetini çalar! Şerefi~e a-

lay eder! Ahliknu iıtihkar eder! . .~ 

Kiliseni yıkar 1 Kültürünü çürii· 
tür! Irkına sirayet eder! 

"Biliyor musun ki Y alıudi sana 
yalan söyler, seni soyar ve sana 
(ıürü ! ) der .. 

Ya:hudi olan doktorlar yavat 
yavaı ıeni öldürürler. Avukatlar 
ıana hakka ula.tınan için yardım 
ebnez. 

Almanyanın 
yeni deniz 
programı 

Bertin, 9 (A.A.) - Almanya· 
nın 1935 yılı denıiz programı ne -
redilmiıtir. 

Bu programa göre yapılacak 
gemiler funl~rdır: 

1 - Yirmi altı~r bin tonluk 
ve 28 santimlik toplar taııyacak 

olan iki kruvazör, 

2 - Onar bin tonluk ve 20 san

timlik toplar taııyacak olan gene 

iki kruvazör, 

3 - 1.625 fer tonluk ve 127 
santimlik toplar taşıyan 16 diıt -

royer, 

Bunlardan bir kaç tanesinin 
yapılmasına 1934 de batlanmıftı. 

4 - iki yüz ellişer tonluk yirmi 
parça denizaltı gemiıi. Bunlar • 

dan bir tanesi geçen 29 Haziran
da denize indirilmittir. 

5 - Beş yüz tonluk G parça de-
~ . 

nizaltı gemisi, 

6 - Yedi yüz e!l!ıer tonluk 
gene iki par~a denizaltı gcmiaıi, 

Uçak tııfıyan gemiler yapılma -
aı gelecek yıl dü§Ünüleceği gibi , 
~iğer bakımından e§İtliği sağlam~ 

lamak için daha bazı gemilerin 
ycpılmaaı da gelecek yıla bırakıl-

. .... ·,:.·:ı'. ' .. ~ ::.'~ .·~~. ' i#,· .~.'. ........ ;-·, \,, 

.. · ~ --. ~~fA:.e.,E· R , 
·. . - •. ··•. . . ', 

i~t:anbulür:ı eri çok sat:ııan 
. hakiki .. a~~a~· ~azet~sidir- . 

ilanlarını ,. HABER'e 
' ' ' 1" ' • '. • ' .• ;.: '\(~ ' ' .. • .• 

':t ••· verenler kar ederler. 

''Yahudi yiyeceğin sana kötü• 
sünü ıatar, 

"Kasap dtiılc:lcinlen bir domuz· l .,._ 
hılrtan dBha kirli.Gir. 

" Ve biliyor musun ki Y &bucli 
..... ~ 

bunlan11ı.ke~ai T~ aöre 
yapmaktadır. Ve ".A'.U&ha iyi aö• 
riinen teYlerlolduıju,, ka~ryle ya• 
par. 

Alman,ul111al yolde,lar, i.tiyor 
ki: 

''ikinci defumde...., öMlım. cezası 
görsünler, bu adam.Jann çocuk· 
lan laıD"lqtUilım ve yurddat ola· .... 
maaınlar .• 

Beyanname~fÖY.le Lit:mektemr: 
"Yahudi ~ ii2erine yqar 

ve hakikatten' ö1ür.,, 

Jandarmamtzda 
istMıat 

Ankara, 8 - lçiıleri Balcanlı,ir 
cümhuriyet p_olisinin modern bir 
t~kle getirilmesi liuauaundaki ça • 
htmalarını jandarma tefk.ili.tına 
da genitletmeğe karar vermiştir • 
Bu huıuıta yapılan proğnımda 

jandarma ıayramın ihtiyaç niabe
tinde arlhrılmaaı ve kendisine ve• 
rilecek işleri, başarabilecek bir 
tekilde yetiıtirebilmesi işleri en 
batta glmektedir. Bugün mem· 
leketimizde 700 nüfusa bir jan • 
darına iıabet etmektedir. 1941 ıe
neıinde jandarma miktarı 37 bin 
olacaktır. Yeni projenin diğer Ö· 

nemli (mühim) iılerinden birisi de 
de bütün jandarma teş.kilatlarm
daki tüfeklerin ayni modelden ol· 
masıdır. 

--o-

Kara sularımızda 
balık avlıyanlar 

Çanakkale civarın da Ece lima• 
nında Yunan balıkçı ıandalıarı 

gizli olarak kara sularımıza gire
rek balık avlarlarken gümrük 
muhafaza memurları tarafınden 
yakalanmıtlar, ve Çanakkaleye 
getirilmi§lerdir. 

-o--

Sofyada korkunç 
bir yangın 

Sotya: 9 (J~.A.) - Dün aktalll 
Pazarcık ~asahasında bir av mal· 
zemesi m ığa7asmda çıkan yangın 
bir barut ;nfili.kına sebebiyet 
vermittir. itfaiye efradından .be• 
ki~i ile diirt polis yangını sön .. 
dürmeğe '(alııırken yaralanmış .. 
lardır. 
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Vah zavalh bizim nesil 
Eskinin ve yeninin 
ortasında yanıyor~z 

Bilmem, o za.nıanlan hatırlay~ 
~kadar :ratlı mumız? Benim 
ÇıOıcukluğumda, lıtanbul lrallamn 
lia.tta orta taba.kur, akpm oldu 
Jnuydu, bol geceliğini giyer, batı • 
il& takkeıini oturtur, aya.ima ter
liklerini geçirir, doğru kahveye 
itderdi. Hava azıcık aerin olur. 
aa, ıırtma bir de Şam h.ııkuı alır
tb. Hele ıöyle bir kutak baila • 
Dıak zarafet icabıydı. 

Değil akp.mları, hatti bütün 
iUn bu kılıkta gezenler pek çok • 
tu. Daha eıkiden, daha da çok -
ınu, ya .• 

Sonra kılıktan düzeltme diye 
hir fey çıktı. Bir uğraıma, bir 
Ç8.rpı§ma... Bu ne münuebetsiz • 
likmiı.. Avrupahlara çirkin ıörü
lliiyormuşuz .. Tanmnuf ittihatçı 
Cemal Paıanm Üsküdar mut.asar· 
rıfJrğı devrindeydi, hatrrlamn, ao· 
hklara halkın gecelikle çıkması, 
kökünden yaıak edildi. 

O zaman, bu zamandIT, itte, 
bayle, >:a.z ortaımda kaJm elbise
lerle geziyoruz .. Yanıyoruz, tutu • 
~oru.z .. Aman Allah .•• 

Yeni nesil, gene kolayını bul • 
C!tı: Bakıyorum, sokaklarda, ba • 
t/J açık, • yahut bere imıi verilen 
tikke ile • antta, gecelik entari • 
ainClen bile hafif kolsuz ı:İr göm. 
lek, bacakta incecik, bir pijama 

'!!:!: ıtac, 'lk vo4 
awwwı .............. 

pantalonu azmanı pantalon ve 
çıplak ayaklarda aandallar, yol • 
Jarda dolqıyor. 

imreniyoruz .• 
Fakat, kedinin yetitemediği ci

fere "pis,, demesi kabilinden dili· 
mizi ditlerimizin arasında ve 
'CJibavle,, minaamda pklatıyo • 
nız: 

- Çkçkçk;kçk! Yakıtık alır 
mı ıehir ortumda... B1,1ra111 plaj 
mı?. Her feyİn bir idabı, erkiıır 
var •. llahi bu gençler •• 

Fakat, inanmayID< 
Sahte! I l 
Haset!! t 
Elimizde ol1at biz ae o 'liılrğa 

girmek için can atarız.. Fakat, 
baskına uğrayıp çttçıplak yol orta 
4ma ablan rıkırlağı alınmıt ve sa• 
kalı yolunmU! Karagöze dönmek
ten korkuyoruz .. Sahte vaka.nmı • 
zı bozmamak için, kaim elbiseler· 
le Kerbeli. gibi, Sabrayıkebir gi • 
bi köprü ortıaamdan geçiyoruz ••• 

• • • • • 
Vah zavallı bizler .• 
Bizden bir nesil evvel'kiler Cle, 

bizden bir nesil tonrakiler de, ıe • 
rinlik ve rahat içindeyken, bizler 
cayır cayır yanıyoruz .• 

Zaten yalmz elbise b111UsunCla 
mı ya, her ıeyde yeninin ve eski • 
nin ortasında yanmıyor muyuz?. 

(Vl-nO) 

Japonlar taklitcilikte birinci 
geliyorlar 1 

Bundan bir kaç yıl önce Sevr 1 lan Şarkt Kent ıaahi:li boyundaki 
çini f abrikau, kendisini taklid 45 kilometre uzunluiiında Süel 
etınekte olan bir fabrikanın bu. .(askeri) kanal satılığa çıkarıl· 
l~d ğunu İ§İderek hayli telita mıttır. Hiç bir vakit kull~mlma
duşınllstii .• Yapılan arkı bir arat • mıt olan !bu kanal Şonıldıf den 
~a ne icesıı .. ı •. bu fabrikanm Reye kadar o1an istihkimlarm 
Bırleıik Amerikada Se.-r ....ıı. bir cenahlarmı konmıak için yapıl· 
tehirde çini yapan bir imalathane Dllflı ..... c dütman askerleri karaya 
olduğu uılqılmııtı. çıktriı takdirde Romne1 batak-

Bu taklid itinde en ileri giden • lıklarmı su altmda bu-akacak ter
ler Japonlardır. Japonlar kibrit tibah vardı. 
fe.brikalarmı kurdukları ıehre H,dı teh'ri heledfye meclisi 
"'taveç,, admı takmqlardır .. 'Y_e lianal~ tehir içinden g~e o
~~da yapılmakta olan kibrıt lan 10 kilometrelik parçumı ıa· 
~lll'Ula.rmrn üıtüne "İsveç mamu • tm alinak için müracaat etmi!tir. 
lltr,, damgumı baımaktadırlar. Kanalnı geriye kalan bımla-

. Nitekim çelik merkezi olan te- rmı_. .abn alacak bir-ıkaç müfteri 
hırlerine de Almanyanm meıhur dab'a varihr. 
Çelik tehli Sollingenin adım tak -
~ır!Iar ve burada p.pdmakta olan şımal ku~bunda 
Jilet bıçaklarının üatiine, hiç çe • 
ltinnıeden HSollingende yapıl
d!trr.,, dam:gasmı \IUl'Jllatbrdır • 

U tehir Toltyo cİTannamir. 

• l<aradenlz 

Sovyet Rmya.cla "Şimal deniz 
yolu,, idare merkezi bu yıl içinde 
kutupta iflemekte olan ilmi istas
yonlarla bunlarm telıiz telgraf 
.meıkederinin t&YI•mı elli bire çı
karacaktır. ~tklklerı 

Taymir prmı adamım batı yö· 
Sibutopol dmU: ruMltianetl, nünde bulunan Roasski adumda 

l<aradenizin dolu~- · ·· deki a- kurul~--•- b k yeni bir itta.ayon ·~ ve u-
nıtrlara dair yapblı &ra§tırma radan buz kütlelerinin hareketle • 

\te tetkikleri bitinniftir. R.adhane ı 'ik 
hilhaua derinlerde ·denizin hV. riyle birlikte meteoro OJ taras • 
d ·y sudat yapılacaktır. Ambarcık kör-
eğitildik gösteımiyen bir istikrar fezinde Kolyma ırmağmm ağ2nı-

trıuhafaza ettiğini meydana çıkar- da da bir aitasyon yapılacaktır. 
ftııttır. Buna mukabil su yüzünde -------=---::-----
hararet nalm 1 ile nam 25 dere- Ali Zade 
ce arasmda delitmektedir. 300 Şehrimiz muteber tüccanndan Ali 
nıetre derinlikteyıe hararet hiç zade Abdülkerim uzun zamandan be· 
değitnıeımek auretiy]e daima 8 ile rl duçar olduğu hastalıktan kurtula-
9 del"ece ara'ITDdadrr. mıyarak diln akşam rahmeti rahmana 

~ kavuşmuştur. 
lngiltere, ist:ih. Cenazesi bugün öğleden sonra sa· 
ita 1 at 3 de Kadıköy Feneryolu Bağdat 
---rnıarını sat:ıyor caddesinde kain 171 numaralı hane-

Napolyon muharebelerinde in· sinden kaldmlarak Karaca Ahmed
Rilterenin iik müdafaa hatları o- de ailesi makberesine defnedilecektir. 

gibi kaldı 

Ekmek: 11 - Francala: 15 

Bir fırıncı diyor ki : 
- Pahalılık satışı azalttı. 
Ekmek alamıyanlar var ... 

Dün Blediye iktisat Müdürlü -ı 
ğünde toplanan nark komisyonu 
buğday ve mı fiyatlarmı incele • 
dikten aonra ekmeğin kilosunu 11 
ve francahnın 15 kunıt olarak 
kalmasmB. karar vermittir. 

Komisyon un fiyatlarında bir 
değifiklik olmadriı için ekmek • 
lerde bir tenzilat yapmamıftrr. 
Ekmek çeınHerinin bozukluğu 
§İki.yetine kartı Belediye Reis 
muavini Hdınit: 
- lıtanbuJda 300 frnn var, J;un

larm tamamen kontrol edilmesine 

Buğday işlerin
deki yolsuzluk 
Zraat Bankasının 

eski dlrektoru mah
'kemeye verlllyor 
:Vilayet idare heyetince, Zira • 

at Bankuı lata.nhul tubeıi eaki 
direktörü Ahsen ile aıbd&§lan 

hakkında f.Apılan tahkikat bit· 
miıtir. Ahıen ile htanbld tube • 
ai bufday itleri teli Suad, .atıf &
miri Adil hakkında "ihmal vıe eui
iatimat,, den memurlar kanunu• 
nun 230 • 240 mcr maddelerine 

imkan yok.tur, belediye bu iti mek satıtı d,. o kadar azalır. Bun. 
mümkün olduğu kadar yapmakta- dan bir kısım halkın yegane gı· 
dır demittir. daaı olan ekmeğini pahalılatmca 

Dün borsaJa yumufak buiday. az yemek mecburiyetinde kaldığı 
lar bet kunış on iki paradan altı a.nlqılır. Ben evvelce günde dört 
kurut 35 paraya kfdar ve yumu- ağrz ekmek çıkarırdım. Ekmek 
tak unlarm çuvalı 585 • 695 ku • paha.hlqmeıt. bu üç ağıza indi, 
rut araaında aablmıttı· Şehrimize hatt& bu da fazla geliyor. Bunun 
318 ton buğday ve 30 ton un ıel· için I>en buğday ve un fiyatları 
mi§tir· Bu i1te alakadar tüccarlar ininc8 ke11Ji sattığım ekm~ğin 
yeni mahnl çıkmakta olduğu 1- fiyatlanm da indirdim ve gördüm 
çin §ehrimize daıha fazla mal ge- ki ekmek daha çok satılıyor. Ar. 
Jeceğini ve fiyatlann günden git- tık ıiz bundcıı istediğiniz ıonucu 
ne düteceğinin muhakkak oldq • •rmız.u 
ğunu söylemektedirler. -· : --------------

~ fi ·Tramvay işçi-
Bir fırıncı da muliarrldmfze lerinin parası 

• • • 
tunları anlatmııtır. 

- lsta..,,bulda 11. 1s ydh1i 'fi. Sosyeteden alama-
rmcıymı. lnanrm bana, bu ıelfird.I dıkları haklarını 
ne vakit ekmek pahalılaııa ., hava kurumuna 

Kadınlar , 
öınOmOzdekl 

c lYI m a lr'tes n g \Yı ınuUı 

bırakdıler 
Tramvay aGSJ.etesi itç.ijeri son 

yaptıkları bir toplantıda yirmi ye
di 1enedıir hesabı görülniiyen ih • .. 
ihtiyat aandıktaki paralüm yarı· 

Miting 
yapacak 

. • r 
J nnı Hava kunimUDı& blrakma • 

fa karar Termİflerdir. I 

Türk Hava Kunmıunun Y.enl 
kurulan kadınlar kolu önümüzde. 

göre "lüzumu muhakeme,, karan • k T h .
1 

. . i cumarteai günü Hava e like • 

Amelenin .ılJ'lediiine göre, bu 
sandıktaki paralar i§çilerckn ke
ailen cezalar1a yevmiye ve ücret• 
lerden kesilen ,.UZde ikileidn top· 
lanmaktadır. Soayte bu eanclııktıa. 
ki P.ara ile ameleye yarClrm ede -
cektir, fakat bu yardımı yapma• 
~ktadır. ltçlJer kendil~rine har
canmayan bu ~anm Hava Ku • 
nmıuna verihnesini, bu auretle 
aosyete kaaaamda duran paranm 
daha 1ia'-1rlt bir ite barcanmaımı 
muvafık -~terdir. 

verı mıftır. sini bilen kadın üyeleri ço~ 
Banka genel dtrektern Kemal ı me.k için bir miting hazırlamqtır. 

Zaimin bu İfte bir ilgisi görülme- Bu miting ogün saat 17 de Tak· 
mit, bilakiı ilgili kbme1eri ikaz sim alanında, Cümhuriyet ibiile • 
ettiği anlatılmıttJr. ai önünde yapılacaktır. Bu mi-

Bu kararlar kendilerine bildi • tingte ıehir meclisi üyelerinüen 
rilmiştir. Karar evrakı yakında Safiye Emin, Cemile ve Meliha 
hıdiyerine _(mahkemeye) verile. Avni birer aöylev vereceklerdir" 
cektir. O gün orada bulunacak olan la-

-o- ~bul Hava Kurumunun ilk ku • 

Limanımıza gelen 
Yugoslav mekteb 

gemisi 
Dün Yugos;avyadan "Villa Ve

lebit,, isim!i mektep gemisi ikin· 
ci defa olarak limanımıza gelmiı 
ve Yugos!avyanın Kotor ıehrin • 
deki den;z tecim akademisi tale -
be ve profesörlerinden bir grup 
getirmittit. Talebe elli kitidir. 

l 

ruc:ularmdan olan Erzurmn 
aaylavr Nakiyenin de bir söylev 
6ÖY,lemesi muhtemel görülmekte • 
dir. 

Hava Kurumu üyelerinin, 6il • 
hassa kadınlar arasında çoğal~ 
11 için, büyük bir gayretle çalqıl • 
maktadır. Taksimde yapılacak 
merıasimden sonra da Cümhuri • 
yet abidesine bir çelenk konacak
tır. 

Bu karar Ankıa.raya bildirllmit
tir. lgiler aralarmda imza topla. 
yarak haklanm bıraktıklarını tea
bit e'.deceklerdir. 

-o 
Yeni Antep valtsl 
Liman Genel direktörlüğünden 

Gaziantep ilbaylığma tayin edilen 
'.ı&Ji Rıza Çevik bu ay ıonlarma 
doğnı yeni ;,i Da§Ina gidecektir. 
Ali Rıza Çevik daha evvel An • 
karaya gideıek 'direktif alacaktırı 

Kartalda kapanan geçit 
Küçük yalılar namına Hüseyin Arif fmzasıyle aşa

ğıdaki mektubu aldık: 
"Kartal kazasının l.."ilçük yalı köylülerinden denize 

yakın semtte oturanlar, tren hattının yanındaki pati
ka yoldan yil_rüyerek Bostancıya gelir ve bu Buretle ka
saba mcrkezıne ve vapur, tramvay gibi nakil vtı1ıtalcr 
rına gelebilmek için en kısa yol, burasını bulurlar. 

Küçük yalıyı bu patika casıtasıyle Bostancıya bağ
lıyan ve tam Bostaıtcı kasabasına girilecek noktada 
bir dere ve bu derenin üzerinde de çok dar ve telgraf 
direklerini yere bağlıyarak sağlamlığını temin eden 
tellerin hasıl ettiği malgalarla yolcuları müşkül vazi
yete düşüren bir geçid vardır. 

Başkaca yakın yolları olmadığından halk buradan 
zorlukla geçmeğe razı ve ıencleraen beri buna katlan· 
maktadır/ar. 

Şinıdl yaz mevsimi dolayıııyle bu oeçide gelinen kü· 
1 rQcük arsada birisi plaj mı, gazino mu bir şey yap- 1 

maktadır. Bu belki bu semtin belediyesine bir fayda l ( 
getirecektir ve belki buranın p_ldja olan ihtiyacını te-

min edecektir. Ulkin bir kiıl ~a kazanacak ve belc:
dif!e. biraz varidat bulacak diye bir lı.itlenln yolu iptal 
edilır mi?,, 

lşittiğimi~e. göre Kartal kaymakamı bu yapıya izin 
veri~ken geçıdin kapatılmamasını şart koşmuş. Halbu· 
ki ~d! .. buradan geçmek mümkün değildir. Bir tarafı 
~~nız .~~er t:u"afı tren hattı olan bu yerden geçebilmek 
~~ın ~uyuk hır tehlikeye maruz kaJmmaktadı!. Hattın 
uzerınden atlamak ve yolu buluncıya kadar tepelere 
tır~imakd veya istasyona kadar hat üzerinden yürü· 
me zmı ır ki, halkın kadın ve çoluk çocuk için bu· 
nun ne ka~ar korkunç olduğunu tasavvur edin·. Bilhas
sa gecelen buralarda fener falan da yoktur ve trenler 
de sık sık gelir geçer. 

Halbuki · b raztnonun tren hattma yanaşan kısmında 
u hablkmdgeçldlni bırakmak çok mümkündür ve gazi

nocu un an hiç bir şey kaybetmez. 

tal kaUmanz ve çok çabuk bir zamanda bekleriz ki Kar-
. ~akanu; bu* bir çare huJataktır.,. 
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Hitlercilik aleyhtarları çahşıyor 
................ .-................................... llİİİlll ...... ıiiim ... •--

Güç iş: 

Alman-Fransız 
kaynaşması 

Fransa ve küçük 

Mar k sis t Almanlar anlaşma Avusturyada 
hükümdarlık 

istemiyor 
Huduttan içeri propaganda kAğıtları 

sokarlarken çarpışıp Hldtller 
Franaıı!are kartı kullandık • 

ları dili b\rdenbire değiıtiren Al
man gazeteleri arasında "Frank -

Londra: (Hususi) - Berlinden 
gelen haberlere göre, çok ırkı bir 
ormanlık olan Alman - Çekoslo
vak hududunda Almanyaya be -
yannameler propaganda kitapları 
getirmeie çahşan üç Hitler aleyh-

tarı Alman hudut muhafızlarile aü 
rekli bir çarpışma neticesinde öl. 
'dürülmüştür. 

Bu hadise sırasında hudut mu -
hafızlarınd~n da dört kiıi yara • 
lanmıştır. 

Almanlar hudut muhafızlarını 
Nazi rejimi aleyhtarlarma kartı 
takviye etmiş olmalarına rağmen, 
bu adaml.ır hayatlarını tehlikeye 
lı::oyaraca .ına Almanyaya girme -
ğe ba§vurmakta ve Alman İ§çileri 
arasında ihtHalci fikir uyandır . 
mağa çalışmaktadır. 

Nazi aleyhtarı siyasal el kitap· 
larmı kaçrran te§kilatın lideri 
Prağda bulunduğu zannediliyor. 

Sultan Hamidin 
verdiği gerdanlığı 

Viyan ada 
çalanlar 
yakalandı 

Bir A VUJturya gazetesinden a -
farak İstanbullu zengin bir dok ~ 

tonın karııı Jermen Zenninin Sul
tan Hamit tarafından hediye edi

len kıymetli bir gerdanlığı Viya -
nada kaybettiğini yazmıthk· 

Bu sabahki posta ile gelen Vi • 

yana gazeteleri gerdanlığı çalan
ların yakalandığını bildiriyorlar· 

Hırsızlar büyük bir otelde çahıan 

iki hademe imif. Hırsızlardan bi -
ri 34 yularmda bir kadındır. - . 
Bir Rus kadın,1 

Horozu 
Tavuk yapıyor 

Fransız a.kıdemisi h3.tkanı Kol
leri bir bHciH iğinde: Vera Dora 

Çokof acim.la bir Rus bayanının 

bir keşfinden bahsediyor. Bu ke -
,if gelec•3IC : ç!n çok ehemmiyetli 

görülmektedir. Vera Dora Çokof 
~kek bir pilici, yaptığı bir ıırın • 

ga ile ditiye çevirmi§. Bu ketfi -

ni otuz altı defa· tecrübe etmit 
bu tecrübelerin hepsi muvaffakı • 
yetle net\celenmittir. 

Bu Rua kadını günün birinde 

l>u ket fini imanlar üzerinde tat -

ı!'ika muvaffak olaa nice olur. .., 
İçimizde bayanlardan erkek ol • 
rtt:aya istekliler çok bulunacağım 

tahmin ederim fakat erkeklerden 
kadın olmayı istiyenler buluna • 
cağını zannetmem. Çünkü kadın 
olduktan sonra alacakları §ekil 

gözümün önüne geliyor da galiba 
pek çirkin bir şey olacak. 

--o--

Bufgaristandan 
k11çıp gelenler 

Edimeden haber verildiği -
ne göre Söğüd civarında on beş 
~Hk bir muhacir im.filesi budu • 
~ geçerek günıriik muhafaza 
•emur!anna testim olmuılardır . 

Bu zavaH:dar Bulgarların yap • 
hiı tazyıklere dayanamadıklarını 
~emektedit-ler. 

Hudutta ö!dürülenlerden biri .. furter Zeitung,, diyor ki: 
nin bir Marlrıist mülteci oldu • Franın; _ Alman münasebab, 
ğu anlaşılmı~tır. Ve yanında, Al· bütün dünya meaelelrinin anah -
manyada r.lağıtılacağında hiç §Üp- tarıdır· Bu ik~ ulus arasında §İm. 
he olmıyı:ın beyannameler, el ki- diye kadar bizim bildiğimiz ma -
tapları bulunmuıtur. nad3 hiçhlr konuıma yapılmamı§ 

Geçen v1l ııaziranının otuzunda sadece mo :ıo!oğlar söylenmittir. 
Almanyada "siyasal temizlik,, Hafüuki h;~:~irini çok iyi tanıyan 
maaasile birçok ,ahsiyetlerin bu iki kom~u bütün dünyanın bek
öldürüldü~ü nrada gürültüye gi • lediği iyi lr:.:-ımtu örnekliğini göı -
den tanınmış Alman iktisatçısı termelidi.· ., , 

Otto ile evlendirilmek istenen ltalyan 
prensesi Viyaoaya gitti 

Habsburg hanedanının Avuı - mada Avusturya meselesi hak• 
turyaya dönruesi ve Avusturyada kında Musol:ni ile yaptrğı koıwf" 
bir hükün-.. dndık ilam ihtimaline ma hakkında elçiye malUnıat ver• 
kar§ı küçük itilaf devletleri ve miştir. Bu münasebetle Habsburı 
Fransa nezdinde derin bir ilgi (a- meselesinin de konutulduğu bil • 
laka) baş göstermiıtir. dirilmektedir. Avusturya elçisi 
B:ikreşten gelen bir habere gö - hükUınetile f emas etmek üzere 

re, Romanya kralı Karolün, Yu - memleket!ne gitmi§tir. 
goslav aa~f-anat naibi Prens Pol Avusturya 

Gregor Stn~sscrin kardeıi, muha. Alman gazetesi böylece, Frar;.. ile görüşeceği §ayi olmuştur. Çekosluvakya 
liflerin batındadır ve Prağa gel - sızlarla Almanların doğrudan Romanvanın timdi Londrada Ber1in 8 (Özel) - Çekoslovak· 
diği samhn bu adamdır. doğruya kon~ımaya başlamaları bulunan Dışhakam Titülesko da ya ile Avıosturya arasında yapı· 

Hadut r.:.uhafızlarile, Hitler zorağıaından (zaruretinden) hah- bu görütmede bulunmak üzere l~n gizli konutmalarda tam bir 
muhafızl-4rı :ııaıındaki çarpıtma setmektedrr. memlekek: dönecektir. Siyasal anlaşma He neticelendiği h~ber 
üçte hatla~u; ye aktam altı da çevrenler, bu konuşmaların Habs- verilmekteliı. Hııdut meaelesile 
bitmiştir. Sonunda Almanyaya ıSabah Gazeteleri burgların A~usturyaya dönmesi timdiye kadr~r muallakta kalan 

d 1 etrafında oh.cağını kestiriyor· bütün meselelerin halledildig"'i ve 
propagan a araç arı kaçırmak is- ne diyorlar? 
tiyen üç Hitler muhalifi vücutları Ayni mev::u üzerinde Yugos • Avusturyanır. Fransız - Çek -
delik deıik dduğu halde kesif ZAMAN - Zaman imzalı bQ.fyazı lav gazetelerinden Vreme demek- Rus anlaşma sistemine gireceği iyi 
hudut ormanının bir kenarında günün pürüzlü meseleainden biri her tedir ki: haber alan kaynaklardan öğre • 
görülmüş l ~rdi r. line gelen ltalyan-Habeı işinden ''Fransa ve küçük and~a:§ma nilmiıtir. 

bahsediyor ve aUi.kadar devletlerin Hbsburglara kesin olarak (kat'i Ot:to ile evlendiril• 
bu ifdeki biribirlerine ve Milletler surette) muhaliftirler· Sarsılmış mek istenen prens 
Cemiyetine karşı durumlarını araştı· 

Uzak şarkta 

Bir hadise biti
yor öbürü 
başlıyor 

nyor. olan Avrupada ka,!l§ıklıklar çık • Viyanada 
Milletler Cemiyeti Jtalya.n-Babe§ ması için hu i.ane<la~ neler yap- Peıte, 8 (Özel) -·· ltalya kralı• 

işine karışırsa ltalya cemiyetten tığını gözö'l'l:.inde tutmak lazım • nın kızı Pıenıes Yolanda yanında 
çekilecektir. Bu tehdit karfUındtı dır.,, Ge~era'l Kont Berrolo olduğu hal· 
Framızlar, "Milletler Cemiyeti bu Habs~~9~~ ve de buraya gel~iJtir. Premes 1 • 
işe kar~mamalr.dır. it.alga. cemiyet- 1 n gilt:ere talynn elçiai Solonnamn daveti il· 

Şar.ghay 8, (A.A.) - Çin ga • t.en çekUirse cemiyet dağılmak mee- L d 8 fÖ l) A -ı • ' 
buriyetinde kalır,, diyorlar; lngi· on ra. " ze - vustur - zerine birkaç. gün sonra Viyanaya 

zetelerinde netredilip Japon im - ya e~çisi Baron Frankn•tayn M. gı"decektı''r . lizler ise cemiyet bu işe kcınfmazsa :s 

paratonına karşı hakaret sayılan cemiyetin mtina.sı kalmaz,, diyorlar. Edenle mühim bir konuımada Bu Prenae,in Otto ile evlen • 
bir betkeJen dolayı Japon hü - ltalya - Habeş i§i bu vafiyette bulunmuştur. İngiliz bakanı Ro. diril~~ isteajldjğ~l!İ.Y;~t~!k • 
kümeti Çin hükUnıeti nezdinde Milletler Cemiyetinin başında ptdlı- · 

ıeıebbüste buıunmuıtur. Japo~ yacaktır. Adana ovasının' 
büyük elç;8i namma söz aöyliye _ Bize öyle geliyor ki: Haheşistanda 
cek yetkesini he.iz olan bir zat ltalyaya bir miktar arazi verilerek su 1 an m a ,· •. 

' ve iktisadı menfaatler. temin. edilerek 
bu teşebbüs üzerine Çin hüküme- bu iı halledilecektir. Fakat bu da bir . Düzeltilirse 4' 

ti tarafından almacağı bildirilen ihtimalden yukanua çıkamaz. Mahsulat dört misil 
tedbirlerden memnun olduğunu KURUN - Asım Us, buğdayların 
Reuter aiansı aytarına aöylemit _ doğrudan doğruya müstahsil elinden artacak 
· köylü.ye mal olan fiyattan a~ağı alın· 

tır. mıyarak, buna dai.r olan kanunun ye- Memleket içinde bir ge&i ya • 
Moskova 8, (A.A.) - Mogo • rine getirilmeğe çalışacağını ıöyliye- pan Ba.ıbakan ismet İnönü dün 

listan cumurluğu başkanı Bay rek diyor ki: Vana varmı§tır. 
Çaybetlain Ulanbator gazetelere Bu yıl. geçen yıllarda olduğu gibi 
§U aöylevde bulunmu§tur: araya başka eller karııtırarak teci· Batbakq.n Adanadan geçerken 

Gazetelerimizin evvelce bildir· merlerin kazançlarını temine değil, Adana ovasının sulanması itiyle 
köylünün mahsulünden nırar görme- yakmen alakadar olmuı, ve Ada -
f1Z€Bine, doğrudan doğruya elinden diği gibi, geçen ikincikanun için

de Japon - Mançuri kuvvetleri 
topraklarımıza bir akın yaparak 
bazı yerleri almıtlar ve sınır bek. 
çilerimiz üzerine ateş açarak su -
baynnızı önüne geçmek için, aı • 
mr süel i,yarlanmızın ateı aç • 
malarını ve anl8.§amamazlığm 

konuşarak önüne geçilmesini em
retmiştir. Bunun üzerine 3 hazi -
ran tarihinde iki memleket sal -
kurları ( muri\hhasJarı) arasında 
konuımağa haılanmış!a da Man -
çuri tarafmm anlatmazlığı barıf 
yolu ile h~lle:tmek istediğinde ol
madığı daha ilk günlerde anla • 
ıılmışbr. Mançuri salkunı iti üç 
hafta savu.klamı! ve bu sırada iki 
süvari Sumburda, Mugobriba ır

ma.ğır.ın yetmif kilometre uzağın· 
daki askerlerimize ateş açmışlar -
dır. 

alınma.sına çalı§ılacaktır ve bu yıl na su i,Ieri direktörü aulanma 
artık uman: ki smltılara da mey- projeleriyle Ankaraya çağrdmı§ .. 
dan verilmiyecektir. tır. 

Mançuri dıf bakanlığı siyasal 
bürosunu 4 temmuzda §U istekler
de bulunmu~tur : 

1 - Mongol cumurluğu hüku • 
meli hadisenin bütün mes'uliyeti
ni üzerine almalıdır. 

2 - Hükimıet raravlılara ne -
yapıldığını bildirmelidir. 

--o--

Orta Çin sular 
altında 

Hankov 8 - Yangtre nehrinin 
suları korkunç bir yüksekliğe çık
tığından, orta Çin ıultar altmda 
kalmak tehlikesi içindedir. 

Geçenlerde yirmi bin işçi Wun
veide yeni bir bend yapmıtlar • 
dır. Bu bendin yıkılması Vuntak 
ve Hankov için bir felaket ola -
cakttr. Nehrin kaynağına doğnı 
olan arazi §İmdiden sular altında 
kalmış, mahvolmuş ve ahali acıklı 
bir durmda kalmıştır. Açlıktan 
korkan merkez illeri Nankinden 
yardım istemitlerdir· 

-o-

Mareşal Pllsudsktntn 
karısı şehrimizde 
Mareşal PHsudskinin karıaı teh 

rimize gelıni,tir. Lehistan elçili -
ğinin Y eniköydeki b]nasında üç 
gün kadar kaldıktan sonra gide -
cektir. 

3 - Mançuri hükumeti Mogol ~~~~~~~~~~~~!!'--~ 
toprnğınd"- belli yerlere kendisi - leri bu noktaya çekmesini istiye ~ 
ne her zaman konuşmak üzere cektir. 

Adana ovumm sulanma iıi 

tanzim edilecek oluraa mah.s.ulü!'" 

dört misli artacağı hesaplanmıı· 
tır· 

--0---

Kayseri fabrikasın
daki mütehassıslar 

Kayseri Pamuklu mensucat 
fabrikasında makinelerin kurul • 

maaile uğra~an Sovyet uzmanlar 
(mütehauı,Iar) itlerini bitirmiı -

ler ve Od~saya gitmek üzere ıeh -
rimize geimişierdir· 

--0-

Pariste kocaman 
bir beton kule 

Paris 8 ··- 1937 Paris 5ergisi 

l<omitesi l,ir Fransız mimarının 

projesini letı.. ik etmektedir. Bu 
projeye göre !!erginin çerçeves~ i-

çinde beton erme büyiik bir bina 

kurufacak~ır. Kurağın (binanın) 

yüksekliği 160 metre olacak ve 

38 katı bulurıacaktn·. Naaıl ki vak

tile iyfel kt.?1esi çelik tekniğinin 

bir anıh (abidesi) olmuş ise bu 

yenı bina da beton tekni • 

Boğazl~r 
meselesi 
~ü ·· nderı •. 

Bulgarlar 
YerJnde olmayan bir 
heyecan g6sterlyor 

Sofya, 9 - Burada çıkan Zo
ra sabah gazetesi, aon sünlerd• 
Bulgaristamn çok zayıf olduiunu, 
ve bu halile kom§ulannın ittiha • 
sınr uyandırdığını, bunun önüna 
geçmek için b İran evvel ulusu bir 
araya toplamak li.zmıgeldiğjni 
söyliyen yazılar neıretmektedir. 

Bu yazıların bir yerinde fU 
cümleler vardır: 
"Asyanın kapısında bulun..n 

Bulgaristanm coğrafi vaziyeti 
çok kıymetHdir. Bizim toprak • 
larımızdan geçen Berlin - 8-1· 
dat yolunu muhafaza edebilmelt 
için Almanlar umumi harpte ne • 
ler ya.pmamı§lardı ! Asya ile yal· 
mz Almanya değil, diğer devlet • 
Jer de alikadardırlar. 

Bulgaristan ayni zamanda bo .. 
ğazların da önündedir. Bugün de 
Boğazlar mel!elesi bütün vehame-

. tini muhafan. etmektedir. Ruıya
mn müzalıeret ettiği Türkiye Bo • 
ğazları tahkim etmek istemekte, 
barıt and!a§ıralarma dayanan di• 
ğer devletle!' ise buna razı olma • 
maktadırlar. 1 

Dünyanın en kuvvetli filoauna 
sahip olan İngiltere, icabında Ka• 
radeniz aahfünde bulunan devlet• 
leri korkutmak için Boğazlardl 
tahkimini iıtemiyor. 

Bulgaristan gibi höyle dört yol 
ağzında bulunan memleketler 1 .. 
için uyanan bu iıtiha çok tehlike
lidir. Zayıf devlet, kuvevtli ~ 
Jetlerin İ§tihasını arttırır., , onıntaklar göndermek hakkını is- Bu diyev çok enteresandır. Çün 

ter. Bu Onmtaklar istedikleri yer- ·kü bu iste, Mançuri ve Japon hü
lere gidip gelebilmelidirler. k~meti adın3 değil, Mogolistanın 

Bu istekler yerine getirilmez - hiç ilgili 'llmadığı genel Mançu
se Mançu:-i hükU.meti Tansikusun ride Kavansung orchnu adına ya
doğuaunda bulunan bütün kuvvet- pılmıttır. 

ğinin bir anıtı olacaktır. Kura - ==================::::::;:=:::::::; 
ğın temeli 35 metre ve çatısı 25 nabilecek bir tekilde yapılaca1' 

metre murabbaı olacaktır. Hava ve bodrumlarına dört bin kitideO 

bombardımanlarına kartı daya. - fazla insan 11ğınabilccektir , 
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Bizde bir yllhk şeker sarfiyatı- 1 IHlaıyarll:li:aılfil aınmmnş ll"ıı©ıl!dlld IQ>Dır maıceıraı 
nın nÜfUS başına düşen miktarı ------ No. 4 Vazan: Osman Cemal Kaygısız 

dört kilodur. 
Halbuki Danimarkada bu nisbet 

54 kiloyu buluyor 
Btıktlmet, ya1auı1ı ucuzlat • 

mak amaeUe (gaye8'le) bütçe • 
den fedakarlık yaparak ıeker, 

fiyatlarını indlrmlf bulunuyor. 
Bu münaaebetle bizde §eker en -
düatrlsi (sanayU) hakkında ya -
zılmq bir tetkik makalesini ba
sıyoruz: 

Çok önemli (ehemmiyetli) bir yi • 
yecek olan şekerin istihsali aşağıda 

anlatacağımız bir zirat istihsale da • 
yandığı için ulusal ekonomi bakımın· 
dan önemi (ehemmiyeti) çok büyük -
tür. 

Gıdat ehemmiyeti ve zirai istihsal -
deki yeri sezildiği için memleketimiz-
de şeker fabrikalarının k1ll'ulması te· 
şebbiliıleri yanm asır önceye kadar 
çıkar. Ancak imtiyazlar bahşma ka -
dar varan müsaadeler ve muafiyet • 
)ere rağmen şeker fabrikaları kuru • 
lamıyordu. O zamanlar için pek bü • 
yük iktisadi ehemmiyetini lA.yikile 
takdir edip tatbik edebilecek ulusal 
bir hük6metimiz yoktu. 

Bundan dolayı şeker endüstrisinin 
(sanayiinin) temelleri (5 Nisan 1935) 

tarihli şeker kanununu isdar eden 
cllmhuriyet hüktlmeti tarafmdan a -
tılmak müyesser olmuştur. 

Bu kanundan sonra kurulan Al
pullu ve Uşak fabrikaları, her yeni 
doğan endüstri (sanayi) kolunun uğ
radığı hastalıklan geçirdikten sonra 
Eskişehir ve Turhal f abrikalannın 
kurulmasma imkAn hasıl olmuş ve 
bugünkü bütün ihtiyacımızı kapatabi· 
lecek istihsal kudretinde bir şeker en
düstrimiz vücut bulmuştur. 

Bu fabrfka1arın istihsalleri aşa -
jldaki tabloda göröldöfü veçhi1e ço
fitmıştrr .. 

Yıl Ton 
1926 615 
1927 5,284 

1928 4,567 
1929 8,207 
1930 13,124 
1931 22,900 
1932 ZT,571 
1933 65,557 
1934 58,797 

:Ayni yıllar dışardan getirttiğimiz 
§eker mikt.arlarırun seyri aşağıdaki 
tabloda görülür: 

Yıl Ton 
1926 62,970 
1927 61,514 
1928 63,473 
1929 69,588 
1930 63,291 
1931 44,342 
1932 29,336 
1933 17,756 
1934 3,718 

Yukarda yazılı şeker istihsalini el· 
<te etmek için pancar ekimine ayn -
~ sa~ile alınan pancar miktar1an 
da aşağida gösteri1miştir: 

Yıl Saha(dekar) pancar(ton) 

1926 4,900 
1927 48,640 
1928 58,450 
1929 52.710 
1930 95,160 

Halbuki 1933 senesinde nüfus bqma 
isabet eden şeker sarfiyatı 

Danimarka da 
lsviçre 
Holllndada 
Belçikada 
Çekoslovakyada 
A vusturyada 
Almanyada 
Yugoslavya da 
Romanyada 

kilo olmuştu. 

54,2 
42,1 
41,1 
27,8 
26,7 
25,4 
23,1 
5,7 
5,2 

Hububatın ve alelumum toprak mah
sul!tı ile ham maddeJerin çok büyük 
düşmelere uğradığı son dünya buh -
ram yıllarında bizde de azalan satın· 
aJma kuvvetinin bir neticesi olan yu
kariki ' düşmeyi tabii bulmak lazım • 
dır. Zira bizde şeker fiyatıarı 4 - 5 
senedenberi hemen hemen sabit bir 
seviyede kalmış bulunmaktaydı. 

Fabrikalarimız ne 
kadar şeker 
çıkarabilir? 

Bugün şeker fabriaklarımwn is -
tihsal kabiliyeti 75 - 80,000 ton şeker· 
dir. Buna karşıhk hükumetimizin tat
bikine karar verdiği önemli (ehemmi· 
yetli) fiyat indirişinden önceki fiyat
lar muhafaza edilseydi sarfiyatın elli 
hin tona ve belki daha az bir miktara 
düşmesinden korkn1abi1irdi. 

Halbuki yüksek kabiliyette olan 
fabrikaların az istihsal yapmak mec· 
buriyetinde kalmaları şekeri gittikçe 
pahalıya maletmelerine müncer ola • 
bilirdi. Bunun aksine olarak fiyatı 
ucuzlatmak sayesinde halkın fazla 
şeker istihlak etmesi ve şekeri fazla 
istihsal ile ucuzlatmak mümkün ola -
caktır. 

Fazla istihlak birinci planda ulusun 
(milletin) sıhhi bünyesini kuvntlen
dirmektir. Bundan sonra fazla istih· 
lak fazla pancar istihsali demek ol -
duğundan geniş topraklarımızın, pan
car ziraatinden faydalanarak, ıslah e
dilmesi demektir. Çünkü bu ziraat çift 
çiyi, tarlaları derin kazmağa, çok iyi 
b8.kmağa, gübresini iyi kullanmağa 

mecbur eden bir ziraattir. 
Büihaat:-çiftçiyi dikkatli bir mü· 

navebe ve bunun neticeleri ile fayda
Janmağa mecbur bırakan bir ziraat -
tir. Ve nihayet pancar topraktan, me
sela hububatın muhtaç oJduğu gıda 
maddelerini, aJmadığı için bu çok iyi 
hazırJanmış topraklara pancardan 
sonra ekilecek mahsullerin randımanı 
da artmaktadır. 

Demek ki çok pancar istihsali, do -
layısile, geniş mıntakalarımızın umu
mi zirai seviyesinin yükselmesine hiz
met etmektedir. 

Çok şeker istihsali ayni zamanda 
fabrikaların yüksek Yeya tam kapasi
te ile çalışabilmeleri demektir ki 
35 • 40,000,000 lira millt sermayenin 
bağlandığı şeker fabrikalarının em -
niyet altında bulunması demektir.Çok 
şeker istihlaki devlet gelirinin yük -
selmesi demektir. GeJirin artması 
evvela miktardan ziyadeliğinden, on
dan sonra da şeker istihsalinin art -
ması ile mütenasiben yükselecek is -
tihlak resminden doğar. 
Yapılan hesaplar göstermiştir ki 

şekeri toptan olarak yirmi beş kuruşa 
satabilmek için bugünkü 55,000 ton 
istihsalde yalnız 4,1 kuruş istihlak 

Bravo sana yahu, sen anadan 
çingene imişsin de 

• 

doğma 
haberinıiz yoknıuş ! .. 

Surataız kocakarı, esmer, na - ı 
rin, tirşe gözlü kıza uzunca ve 
çingenece ile bir ,eyler söyleye -
rek bizim arkadaıı sıkı bir göz 
baskınma aldı .. Koca karının du • 
rumundan bakımından öyle anla· 
§ılıyordu ki, o, bizim arkadqı o • 
raya dilber çingene kızları ile 
gönlünü eğlendirmeğe gelmit pa· 
ralıca bir delikanlı sanıyordu. O 
ise ki bi~im arkadaı daha çok kır, 
köy, orman, sahra hayatını se • 
ven, sonra da musikiye pek bayı • 
lan san'atkar yaradılıth bir genç· 
ti. Bir gece önce bu çok güzel 
pa~toral yerde dinlediğimiz çin -
gene ninnisini timdi ayni kadına 
bir daha IÖyletmek ve kendi ağız 
armoniği ile ona ortaklık etmek 
için can atıyordu. 

Tekrar armoniğini hazırlaya • 
rak suratsız kocakarıya itınar et
ti: 

- Şu sizin ninniyi hep bir a • 
ğızdan bir daha söyleyeJi.m hay -
di !.. 

Koca.karı: 

- Ben, dedi, kocakarıyım ... 
B~nden geçmit öle feyler .. 

Sonra çocuklarla eımer, narin, 
tirıe gözuü kızı, göstererek: 

- T e söyleyin, ep birlikte 

bunlarla! 
Til'fe gözlü kız önce utanır gi • 

bi nazlandı. Sonra arkada.tıın göı 
terdiği bir çil çeyreği görünce: 

- Ha bakayım, dedi, aerı hu • 
laı çalmaya, lfız de tuttmalmı pe· 
. d ' ıın en ..• 

Ahenk bu sefer daha ıatafatlı 
başladı .. Tirıe gözlü kızın billur 
gibi pürüzsüz bir seıi vardı. Kız • 
ve oğlan çocukların da karıtık, 
alacalı sesleri pek fena kaçmıyor· 
du. Şimdi etrafımızı ıarmı§ o • 
lan seyirciler gülmeden katılıyor· 
du. Ahenk böylece bir kaç defa 
tekrarlandı.. Bizim arkadaş bir 
gece önce yarım yamalak belle • 
miş olduğu çingene ninnisini böy· 
lelikle adamakıllı pişirmiş oldu • 

O gece bizim kır tarafıı~daki 
mahalle kahvesinin aylandoslu , 
kahkahalı, havuzlu bahçesinde 
bu ninni belki yirmi kere çalındı 
ve genç arkadaşlardan bir çoğu 
armonik çalan arkadaşla hep §Öy· 

le alay ettiler: 
- Bravo sana yahu, sen ana· 

dan doğma çingene imişsin de ha
berimiz yokmuş 1 .. 

• * • 
Bizim arkadaşı artık, hergün, 

ikindiden sonra koydunuzaa bu • 
lun .. Eskiden yaz a.Jqamları ara • 

Ara sıra gittiği hannan yerine 
şimdi her alqam damlıyordu. Za
vallı artık baş.ka gezme yerlerini, 

Topçularda T oskalann harman ye rinde ıirin çin~ne çocaklan ak§att' 
üatü kentli kentlüerine teleriz (eğ lence) yapıyorlar. Ortatla amcas" 
nın armoniğini çalmaya uğrCl§an Ki%iik Ariftir. SMJaki :ayıl JııJ 
Gülüzar, aoldaki esmer Fethiye, at' lıatla oynıyan ·Zelli)'e, Nida eırkd 

dakj. Küçük "Altın'clır. 

civa.nndaki başka bağlan, bahçe- lEaç aqamd2,ıaıeiıt\a Jtıl&Jllll[ bor 
leri, su ba§larmı hep unutmuıtu. lu, köse IUl'8ıtlı, srnm eti, ellerİı 
Varsa T oskalann harman yeri, kıolları, yüm devııneler iıj.mde bit 
yoksa Toskaların harman yeri... herif peyöa oldb ... BatfMiif iMdı' 

iJ(o iJ(o iJ(o bir taba.f lbaiay:or ! 
Aradan bir hafta geçmİtti ki 

bir akfS.m bizim musiki sever ar
kadaş hana ge1di: 

- Ayol, sen arbk harman ye· 
rine hiç. gelmez oldun, kalk bu 
akşam gene birlikte gideJim ! 

- Gidip de ne olacak, hep ay• 

ni durum, ayni görüş değil mi? 
- Hep ayni durum, ayni gö

rüş olur mu? Bu bir hafta içinde 
ben onla.Tdan hir kaç ninni ile bir 
kaç türkü daha öğrendim! 

- Oh, ala! Tanrı feyzini arttır· 
sın! 

- Sonra ben de onlara armo
nikle, kemanla bazı şeylel' öğret· 
tim! 

- Desene artık onlarla iyice iç
li dışlı oldun! 

- içli dışlı oldum amma ... Bir 

alqem, benim f.Ahma ba& n, adT 

ra çocuklarla ve benim annontıd~ 
birlikte: 

Rağduk lııele *-na, ~ b.n&I 
Ninnisini 9C:iyl!fen o emıer, nfl' 

rin, tirşe gözlü kız yok mtt? 

- Ey ne olmut? 

- Galiba lbu herif o kızın &nif 
teJiymiş ... 

- Peki, sonra? 

- Sonrası herif, nuıl 
ynn •.• Ben oraya gidioce 

anlata' 
he.nıelt 

yanıma damhyor, biraz hof 1bef' 
ten sonra bir cıgaran ' var mı? fı" 

lan derken bana bir takrm acayİJ' 
şeyler söylüyor, sonra boyun' 
benden bir kat eski elbisen, bi< 
çift eski papucun varsa bana ge' 
tir, sevaptır! diyor. 

- Bu söz1erin acaiıplik nere' 
sinde? 

- Sade o kadar değil, bat1'' 
şeyler de söylüyor. 

- Baıka şeyler de neler? 

- O esmer narin, tirşe göıfil 
1,.,1 136,780 

4,729 
34,931 
27,490 
53,518 
87,571 

157,4().i 
178,280 
499,119 

1Tesmi almak kabildir. Halbuki istih - ====================== kız için bu kız içli bir kızdu, b11 

gidişle korkarım, günün 1>1.rjpde 
sana abayı yakacak, onun için ,., 
yağını tetik al! diyor. Oysa 1'i 

19.12 15:\-750 
193.ı 255,670 
1934 310,000 

Az şeker yiyoruzı 
MemleketimJzde şeker sarfiyatı ma· 

ateessM hAl! çok düşkün bir raddede 
titr. B• htfh1Ak 1929 ve 1930 yılla -
l'lllda '15,-000 tona, yani nüfus başına 
5 ldt8ya çıkın'§ fken son yıllarda 
53 - 55,000 tona, yani nüfus başrna 
3" lltt9ft ~Is bıd aldadır. 

JAk ve binaenaleyh istihsal 75,000 to
na çıkarsa ayni satış fiyatı muhafaza 
edilerek 3 kuruş fazla, yani 7,1 kuruş 
resim almak kabildir. Bu sayede hal
ka hiç bir fazla resim veya fiyat kül -
feti yüklemeden hazineye 3,000,000 
lirayı aşan bir fazla varidat temini 
- ·Hmkün olabilecektir. 

Acaba halkımızın fazla şeker ~<l r fo
<klıi1mest fmk.Anlarr temin edil rn i~ -ni
dir? sualine derhal evet cevabı Yf' ri -

leblffr. Fiyat indirişinden evvelki 7a - a 

manda halkımızın şeker için sarf etti
gı para yuvarlak bir hesap ile 
20,000,000 lira idi. Şekere gene yalnız 
bu parayı sarfedcrsek şimdiki fiyat • 
Jara göre 80 000 ton şeker sarf edebi -
l:riz ki bundan enelki istihlake na -
zaran hemen yüzde :)0 bir fazlalık ele
mektir. l stihl akin bu raddeye çıka<'a
~. , n , kunetl(' ""Ö ~ · A ·en bir i~an~t de 
" ''!l n~ ~~0 !'"{'~('}c İr. (1~ f' ~ ~ t'i:-t>t"M~T.ln 

ii.000 tonu asmıs olmasıdır. 

Yazı Topçular, Rami, Bakırköy 

kırlarında tu pancılık, harmancı

lık ve sept>tçaikle geçir~ .. iki Y"§lı 
ıepetri kadın .•• 

ben ..•. 
·t1' - Oysa ki sen ... Anletrlan, 1 

gece Kamıeni dinledhn soP'* 
çadırında baygın baygın CRağdJ" 
kele kana) yı söyliyen dul kadı~ 
ferr-l.: verdin galiba! 

'"~ - - (Dev3mı vı:ı.ı-) 
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FakatpoliıkomiaeriJavertÖy• Her ev a ınz aşının ustunue 
Budapeşteden yazılıyor: --~l"b olacak ki· l 
Macar· tand ·-r· cezuı as. le kolay kolay DJOIS u b • •l A t . • • c ld • 

mak aur;:ile ta~b°ucu:iunın~ .. dır. :~ı::d::eğildi.b!:n': tar.;;::: ır pı av epsısı l e ge l 
itte bunun için suçlu, . dar ag~cı ; J ı~ye acs'm .Ol elinde bir 
Ye yag" h İpten ba•ka hır de bu ın· o an ean ov l!l' ld . .,. . 

:r • • b 1 nması tıznn ge ıgını 
ce ıanatta yüksek tecrübe kazan- yara ızı u u d 

11" d 1 .. vardrr meydana çıkar ı. 
1Dıf ce a a uzuın · C 11• t yeni ba.ıtan ç.ağnlarak 

D .. iyi marangozlan- e aa . . ar agacmın l 1. .. d n g"'4'irıldı ve yaranın . · d "I so e ı goz e -,-
mıı olması yeter; ıpın ~ sag amı . . bulundu. Bunun kartısmda 
L~ • • .. .. s çluya gelınce dar ızı k 
~ l§ı gorur. .u. .., ' .. • artık her iıi itiraf etmekten b~ a 
agacınm kendıııne sakladıgı yuk 

· · kk ı çare kalmamJ!lı. aek mevkie çıkması ıçın, o a ı . . d 'k 1 . . .. . . Evet yırmı yatın a ı en çı gm-
bir cinayet ışlemesı kafıdır. ~ıg"ı bir it dolayısile hapse 

An k il" d elince Macar ca yap 
ca ce a a g. . ' . Hle atılmıştı .. Fa.ık.at genel savatta 

hükUmeti meseleyı ınce eleyıp h 1 'b. d'" .. ku çıknuş ka raman ar gı ı OVU§ • 

ırk dokumaktadı~. Bu_ adam ~r ~ mü§, bir caıusu yakalarken sol 
yup yazmasını bılmelı ve a ıy ı· lanmııı.tı 

. . T . .., . .r. lına • e ı yara :r •• 

doıyaların~a hıçb?ır ıdışıg~ o bütün Harpten dönünce, Buda.peşte 
nıahdır. Kıbar ır a amı . 11· 1 .., b ld .., . . d. d b 1 runah • beledıye ce at ıgının Of o ugu • 
mezıyetlerı ken ın e u u b.. ·· · t'h 1 

Türk h:ıkiki bir centilınendir 
vesselam!.. Yolda giderken karıı • 
lqtığımız fesli ve ıarıklı bütün 
Türkler bize nezaketle selim ver • 
diler. Bu inceliğe Avrupada tesa • 
düf edemezciniz doğrusu. Gönül iı 
terdi ki bu iyi yürekli Türklerde, 

· Türkiyedeki Ulusdaşlan gibi fay • 
dasız an'anelerden vazgeçerek ar
tık kılık kıyafet bakımından ol • 
duğu gibi dütünıne bakımından da 
garplılaşsmlar •. 

Kzantide Türklerin arasında A
nadoludan göç etnıiş ve hala Türk
çeden başka bir dil konuşınayan • 
bir çok rumlar da vardır. 

d H )" ··ı .. m hazretlerinin nu anlamış ve utun un ı an ar-
ır. aımet u o u k olan hu da muvaffak olarak bu ite tayin 

te,rifatcıhğını yapaca · . . · T 'k- d" 
.. .. d bu kadar mezi • edılmıftı. am on ~ sene ır va· 

küçuk memur an · ·f · · b'. "k b. ı· kati 
k d .., ildir değil mı? zı etını en uyu ır ıya e ya • 

:Jet aramak ço eg ' 1 · t• F k .a. b'·1·· bunl . d l\"thk ic.ini şİln pa ge mış ı. a aı.. u un ar 

Yunanhlar denizi çok severler . 

Y unanistannın diğer limanla 
rında olduğu gibi Porto Lagosda 
da deniz ihmal edilmemektedir · 
Burada rumlar, dibi cam kovalarla 
kocaman ahtapotları yakalamak • 

Epidauros tiyatrosu sağ lık yasalarına göre yapıl11Ufh 
Doktorluk tanrl8ı AESGULAPIUS namına dildlmlf olan bu dblde Yunan 

tiyatroıunun en güzeli olduğu gibi en iyi muhafaza edllmtı Yunan harabe
sidir. 

Macarı&tan a ce a :r • • ,., k 1 11· d k . . J K es odlı çok vazıf esme atı o an ce a ı .. ur • 
dıye kdar ean ova K k d 

d 
.... t lu akıllı bir a· taramamıştrr. anun, anun u .•. 

mazbut urus ' us M d k. ll"d . . . t ' d a em ı ce a ın mazısınm er 
dam yapıyor u. . A • 1 kt' l h 

K
. in kendisinden ~ıkayet tertemız o maaı gere ı.. şte u • 
ımıen . . · · d k ld 

• w. ktu Hatta ilmiği boğaz • nun ıçın ışın en çı arı ı. 
ettıgı yo · d "' hkUm ş· d' d k. b. 11.d k. !arına geçjrmiş ol ugu ma • un ı e es ı ır ce a a ım -
lir bile geriye gelip sızlanmamı§· se it vermeğe yanaşmıyor .. Buda -
lardı. peftenin işsizler sürüsüne geçen 

Fakat Jean Kovacı artık Ma· aydanberi, meşhur cellad da katıl
carietanın celladı değildir, çünkü mıf bulunmakta ve ekmek para· 
geçenlerle azlolundu. aım kazanabilmek için ne yapa • 

Ev sahibi ile kiracı arasında her cağını bilememektedir. 

yerde olduğu gibi, çıkan bir kavga 
Y'ii%ünden Jean Kovacs'in ne iş 
Y&t>tığını bilmiyen apartıman ka -

PICJaı gidip kendisini şikayet et • 
ın'itti .. Bu şikayet cellidm Buda • 
~i! belediye dairesi~de çok sıkı 
bir sorguya çekilme.ine sebeb ol • 
'ID8ftu .. Ve tahkikat sırasında po • 
Ilı. komiserliği onun geçmitine da· 
İır arqtmlması İcab eden bir kaç 
lm.ranhk me.ele meydana çıkardı. 

Kovaca 22 yaşında bir köylü 
ilr:en filln köyde oturmuyor muy· 

du?. 
Bu ilk kutku tesbit edil.ince, 

ill'inciaine geçildi: Filan haduıey~ 
o da bumunu &okmaını' nııydı · 
Bir vakitler çok ağır bir suç yüzün· 
den ortalıktan kaybolan -ve dos -
YMı hala açık duran Jean Kovacı 
bu adam değil ıniydi?. 

Çok sıkı bir tahlCikat b~Iadı
C.Uad, müddeiumumiye tesılm e • 
clilmitti .. Geçmişine şahadet :de • 
eelt bir aile şeceresi olmadıgın • 
~. Kovacs bu kadar yıldır büyük 
"'- Ji,.Mcatle yapmış olduğu nı~ : 
1Duriyetini ileriye sürerek kendı_m 
lll6de.faaya başladı. Bu ıneınurı • 
Ne tafin olunmadan hakkında 
&., türlü tahkikat yapılmamış mıy· 
dr? ltu, bu tahkikat kendisini 

ftımiEe çıkarabilirdi. -

Nelıon'un "Voktori,, isimli mq
hur amiral gemiıinin bir modeli, 
Jngili~erin üç Ağu•to•tan on A
ğuıtoıa kadar devam edecek olan 
"Deniz haftası,, eına11ında lngilte
renin cenup kıyılanndaki limanla· 
rında dol:ıtacaktır. 

Bu model gemi 1930 da yapıl
dı. Mürettebatı, bugün Nelıon aJ. 
lı /ngiliz harp gemintiden alınmq 
24 kiıden ibaret olacaktır. 

KARAKöY 
ECZAN ESi 

Hüseqin Hüsnü 
Galata, Karaköy caddesi No. 5 • 

ta idiler. On kilo ağırlığında bir 
ahatpotun yam başında yüzmek, 
hiç d~ hoş bir arkadaşlık olmasa 
gerek!.. 
Kut:zo-Ulahlarıa 

ayni kampta 
Selaniğe dönerken Kutzo -Ulah 

çobanlarile kar§ılaştık. Bunlar 
dağlık sel"hatlerden, Halkidiyarun 
bol otlu ovalanna yıllık iniş1erini 
yapıyorlardı. 

Kamp kurmak ve kamp çöz • 
nıek itlerinin h emen hepsini ka • 
dınlar yapıyor. Bunlann ekserisi, 
elde büyük bir maharetle işlen • 
miş, allı morlu kostümler giyiyor· 
du. 

Kadınların hepsi her nedense 
resim çektirmekten çok çekiniyor
lar. Bunun için biz de kafilenin 
başkanından iıe başladık, ötekiler 
de fazla sıkılganlık göstermedi • 

Bu otlakç.ıı göçebeler beni ala • 
kalandıırdı. Kalaıbahk bir kervan 
ot'lamak için saray ovasına bakan 
sırtlara doğru çevrilince, kurtlara 
benziyen kocaman korkunç çoban 
köpeklerine bile aldmnıyarak gi • 
dip çadır kurmalarına yardım et-

tim. 
Daha dayanıklı ve güdü kuv • 

vetli çobanların sürdüğü kafilenin 
en önünde ve en gerisinde gi • 
derler. Her kervanın bütün leva -
zrm ve ağın'hğı beraberinde taıı· • 
nır. Kafeslere doldunı1muş, ya -
but sadece ayaklanndan bağlan· 

mı§ tavuklar atların ıırtlarma f 
yükletilir; Ulah yavrulan da, ana 
ve baablarının yanıbaşında yürü· 
yecek yaşa gelinciye kadar at sır
tında yolculuk ederler . 

Dikkathca seçilen kamp yerine 
gelince, kadınlar hemen kollan
rengarenk kostümlerini sırtlarına 
kampı kuraı·~ar. Bunlar o kadar 
çalııkan kadmlardır ki, kervanla 
birlilrte yürürken bir taraftan da 
boyuna örgülerini örerler. 

Ulahlar, Selaniğin arkasındaki 
dağlarda pazar ve bayram günle
rinde çok ağır itlemeJi, parlak ve 
rengi.renk koatümlerini sırtlarına 
geçirerek şenlik yaparlar, kendi 
aralarında zİJafet1er verirler. 

Sadece fotoğraf almak için Ma
kedonyanın yamrı yumru yolların
da yolculuk ettiğime bizim şoför 

bir türlü akıı erdiremiyordu. Bu 
kadar manasız ve ehemmiyetsiz 
bir it için in~an bu derece zah • 
mele katlanır mı, diye ıaııp du • 
ruyordu. Köylü elbiselerinin res -
mini almaktan ne çıkacaktı? 

Derminklavaya doğru yol alır
ken cici bici elbiselere bürünmüt 
iki kocakarı karımıa çıkmaz mı? 
Hemen fotoğrafa davrandım; fa
kat onların otomobili durmak is
temiyordu. Bunlar ıehirde yapıl
makta olan bir düğüne gidiyor
lardı; beni de davet ettiler. 

Beyaz satenli 
gelin 

Beyaz saten roba bürünmüş ge
linin gelme$?n

1
den bir saat evvel, 
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ka,on 'daracılt aokaJtlan parlak 
koıtümlerini 'tamamlamak için süs 
parçaları toplamak kaygusjyle ev-

den eve kotan daTetlilerle kayna
fryordu. Sonra ıanki bir Miken 

alayı, yah.ut eski Mıımn mezarla
rında görülen kabartma merasim 
alayları gibi yemek ve içki taşı-

yanlar geldil~r. Her iyi ev kadını 
b&§ında kocaman bir pilav tepsi
siyle geiiyorc1u. Pilavın üstünde 

et kızartması, en üstte de ev fı. 

rımnda pişirilmia bir somun ek
mek vardı. 

Erkeklerin herbirisi de bir e .. 
linde ıarap dolu bir testi, öteki 

elinde de bir tabak dolusu tatlı ile 
karıların arkaamdan yürüyordu. 

Böyle bir davette misafir ol • 
mak, güç ittir doğrusu!.. . ~ 

Aileler yanY.ana, ııkıtık otu • 
rarak .. .Jienl:li geti!'dililerini yerler .• 
Misafir olaıilar, herke1in gönlünü 

h'0tebne1', liütiln kapludaki ye -
meklerden tamıak mecburiyetiyle 

karıda.fır. Hele içki kallanmryan • 
lar için, ıarhot edici ,arap dtiıü • 
nülecek bir meseledir. i 

Oturduğum köteden bardağı • 
ma döJrulmekte olan koyu kırmızı 
ıaral>ı göz ucuyla gördüm. Bar • 
daktan şarap içmek hiç de itime 
gelmezdi. Çünkü her kadeh kal. 

dırıtta içindeki ıarabın hepsini 
dikmek lizmıgeliyordu. Yalnız 
dudaklarımı değdirmek olama:ıdı. 
Çünkü yanımda oturanlar barda
ğın boşalmadığını göreceklerdi. 

Şarabı yere de dökebilecek bir 
vaziyette değildim .. 

iyisi mi küçücük bir testiyi kap
tığım gibi önüme çektim. Bunun 
içinde ne var, ne yok kimsecikler 
göreme~di. Hem testiden içmek 

buranın an'ar.esiydi. Ben de böy
lece her kadeh kaldırışında testi• 
nin ağzını dudaklarım:ı değdir· 
mek suretiyle ,arap içerek man
kafa olmaktan kurtuldum. 

(Devamı var) 
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Monbitoları ezdikten sonra 
Aslanh adama saldırmak isti
yorum ve bu kararım kat'idir. 

· - Hayır, Hatmetlu kralım, 
Wen Kifo gibi dütünmüyonmı.Be
nim fikrimce Niyam Niyamblar, 
iki tarafla da bata çıkar ve hem 
'.Aslanlı adamı, hem de Monbito -
luları mağlup ederler. 

- Benim de diifüncem qağı 
yukarı böyle. Fakat arada uf ak 
bjr fark var. Evvela, M<ftıbiu;lu • 
Mr üzerine bütün kuvvetimle akın 
edip onları ezailrten sonra Aılan
lı adama saldırmak istiyorum ve 
bu kararım kat'idri .. 

Kralın bu ıözü üzerine ne Ki· 
'fo, ne de Kata bir ıey ıöylt";medi. 
ler. Kifo kendi fikrinin ka.hul e • 
ailmiş olmasından dolayı sevinç· 
li, Kata ağır baıamadrğmdan 
müteeasirdi. 

Medkyo, topraktan yapdm1f u· 
sun çubuğunu kuvvetle çekip de 
,mtuğu ve burnundan dııanya çı· 
hrdığı duınanlara dalcJığı sırada 
geniş kulübesinin kapısı önünde 
bir aıker belirdi. Bu, kral Medk .. 
yonun yaveriydi.. Korkak adım -
larla yaklaıtı .. 

- Kralını, desli Monbito budu· 
~an bir haber geldi .. Monbi • 
tıbluların reisi büyük. bir kuvvetle 
lnıduttan içeriye girmit ve bura • 
ya doğru geliyormuı .. 

Bu beklenilmiyen haber karıı
mıda Medkyonun neredeyse biri
ö;!ine iyice yapıftırdmıf ıaçları 
bUe ayaklanacaktı. 

Konuşurken dili dolqıyor, 
.eylemek istediklerini toparla • 
J8:tnıyordu: 

- Çabuk, dedi .. Bat kuman • 
dana haber verin, askerlerini tol>" 

~m, ve hududa gitain .. Bir bat • 
laısı da Mof yoya. k0'8Qn, topla • 
yacağc askerlerel ya.rduna gelsin. 

Ya ver bu emri alır almaz or • 
tadan çekildi.. Gidip bat ku
mandana haber verildiji, biraz 
eonra dtfarıdan itidilen harb ho. 
ramhankalarının sesinden aıılqı. 
hyordu. 

K11a bir zaman içinde köyün 
meydanlığı mızrakları ve kalkan. 
lariyle ko§up gelen aıkerlerle dol· 
muştu. 

Hepsinin silahlarıl).dan baıka. 
boyunlarında uzun seferlere çık -
tikları: zaman beraber aldıkları 
yemek torbaları da vardı. Bu 
ha.rb hazırlığı onlardan umulmı • 
yacak bir sür'atle bitirilmifti. 

Kra.I Medkyonun verdiği emir
le hududa doğru yola çıkıt saati 
arasında yarını ıaat bile ıeçme • 
me&i Niyam Niyamlılarm kavıa • 
lal'da, diğer yerli kabilelerden 
çok daha yüksek olduğunu ıöıte. 
riyordu. 

Ba§ kumandan, hücuma geçe • 
cekleri zaman, ekseriya hareket • 
ten evvel, kuvvetler araımda hağ. 
lrhğı yerine .getirecek olan ikinci 
derecedeki kumandanları bir ara
ya toplar ve onlara ne yapılmak 

icap ettiğini babadan, dededen 
ıörülme usullerle izaheder ve on· 
dan ıonra yola çıkılırdı. Bat ku • 
mandan, vaktin çok aıkıflk olma· 
ıma rağmen bunu yerine ıetir • 
meyi ihmal ebnemifti. 

Dört ıüılü afaç üzerine kurul • 
muş çardağm üzerine çıkarak 

bütün ıeıiıyle konutmaya baıla • 
mııtr.; 

Sözünün daha yarııındaydı .. 
Ataiıdan kendiıine ıeılenen 
trambaıh bir askerin ıeıini dinle
di. 

Bu ukerin bqkumandanın 
sözünü kesecek kadar aceleci ol • 
maaı ıebepıiz değildi. Çünkü ıe· 
ne hududtan gelen ikinci bir ha • 
herde Monbitolulann ilerledikleri 
ve fakat hallerinde harb için ge -
len 'bir kuvvet ifadeıi görünmedi
ği bildiriliyordu. 
Baıkumandan, aıkerin ıözleri • 

ni dinledikten ıonra bqını salla· 
dı: 

- Ben bilirim, dedi, on1ar, 
harp için gelmediklerini anlata -
cak bir §ekilde sokulurlar. Fakat, 
tam f ırsatmı ele geçirinceye ka -
dar ... Ondan sonra it deiitir .. Ka
bileleri gafil avlamak isterler. Bu 
Monbitolulann yeni bir usulü de • 
iildir. Böyle olmadığı bizim kuv
vetlerle kartılaıtıkları zaman a

çıkça anlqıhr. 

Batkumandan bunu yanmdaki
lere de itittirecek kadar yükıek 
bir ıeıle söylemiıti. Bat kuman • 
danlık itareti olarak papağan tü -
fÜ taftyan vahtinin bu fikrine iki 
üç kiti daha ittirak etti. 

Ba§kumandan bundan sonra 
aözilnü çok kısa kesti ve ver • 
diği bir ileri emriyle binden çok 
atkın bil' kuvvet bqkumandanın 
arkaıından yol aldı .. 

Kral Medkyo, bu gidite katıl -
mamııtr .• O , köyde bekleyecek ve 
Mofyodan gelecek ha.beri ve kuv· 
veti bekleyecekti. 

(Devamı var) 

.. .... -...................................... --...... . 
RAGASTANIN 

ÖGLU 
Ve BorJlya , 

Ragastanın oğlu formaları! 
ile Borjiya formalarını cildlet~ı 
tirn:ıek isteyen okuyucularımızı 
12 -Temmuz -1935 tarih\·! 
ne kadın (Vakit Kütüphanesi! ! 
ne birer numara almak suretiy İ 
le bırakmahdır. i 

' 

Cild tçin. on kurut ücret ödeye-i 
cekleı-dir. I 

......___ ........ _ .................... , .. , ............. . 

Ihsan Yavuz 
Şık glylnen-
ıerın terzisi 

Her ayın 

modelini 

orada 
bulablllr•lnlz 

ISTANSUL 

Y enipoatabaae 
lı ar111ında 

Foto Nur 
yanında 

Letafet banıadı 

, , ' 1 
L • ~ ' - .. a. 

111 
•~ t . ·ı 

• 

Bir çocuk midesi kadar hassas bir şey tasavvur 
edilemez. Yiyeceği biraz bayat oldu mu? Hemen 
ra ha ız ı g ş u ıyr lb e r 

ve mini mini yavru yataklık bir hasta olur. 
Yanularınııın sıhhatini korumak •azifenizdir. Oouo ıllU1nU, tereyağ1nı yumurtasını taı:e 

olarak Yerdikçe bUtOn haatahklara met çekmi, olacaksınız. 

Bu imkAoı size yalnız \ 

soğuk hava dolabı veriyor. Onun koruyucu kabilıye
tlnden istifade ediniz, ve vakit kaybetmeden siz de bir 

FRiGiDAiRE 
alınız. Yavrularınızın sıhhati bunu emrediyor. 

ilk taksit 10 lira vererek bir FRIGIDAiRE emrediniz. 
Bu emsaısız konfor vasıtası derhal evinize gelir. 

B O U R L A B 1 R A D E R L E R ve Şsı. 
Galata: Hezaıreırıı caı<§lcdlasn 

BeycODu: nstn11<oao ca<dldesn 
Aıııkaıra Baınl!<aOaır caı<dldesn 

n::1:m n ır Gazn btUJ ovaıro 

KAŞE 
HaydarPGfa haaıane•i bevliye 

mütehaanaa NEOKALMiNA 
u Urologue - Operateur 
;• 
·= B b A ı· !i a ıa ı caddeıi Meserret ote- • u • n fi 88 numarada her gün öğleden!! 
H sonra saat ikiden sekh:tt kadar.~' 
:111111111:::::::::::::::::::::::::::::::;::::z::::::::::::: 

Grip-nevralJl·B•t ve dit a§rllar1 • Artritlzm ·Romatizma 

.,,ı.~ ,, . ,·• ' ( , , . • , ; r::t -
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Habeş işinde Fransız 
. Italyan el birliği . 

~:~L~ 
AN·KAR ADA 

lnguterenin Fsran
aya son bir tekllt'I 

Fölkiter Beo~ter gazeteainin 
l1>1ıdra muhabiri Habeı - ltalya 
ilıtililmın ıon aafhası hakkmda 
!tınlan bildirmiftir. 

İngiliz kabineai Londra elçisi 
Sir Corc Klerk n.aıta.aiyle M. Li. -
vaJe müracaat ederek lngiltere • 
o.in Fnuısadan gi.%li hiçbir gayeıi 
obııadığım bildirerek son defa 
olarak Fransayı İngiltere ile el 
hirliği etmeğe davet etuıİ§tir. 

F nuısanın vereceŞi cevabı ne 
olursa olsun, lngiltere Habet me
ıelesini kati bir tekle bağlamaya 
karar venniıtir. Franaadan bugün 
ihnitler kesilince, lngiltere son 
2amanlarda tatbik etmeğe ba§la
c:lığı yeni sistemine devam edere~ 
Almanya ile ayn bir hava paktı 
İınzaJayacktır. 

Fransa teki ifi 
kabul etmedi 

Deyli Herald gazetesinde ..... 0 • 

kunduğuna göre, İngiltere huk~ • 
illeti Paris elçisinin Fransız hu • 
kUmeti nezdinde yapbğı aoru§tur· 
nıalar menfi netice vermiştir. 

F sanın ltaJyanın Afrikada-ran . w• 

ki emellerine karıı gelmıyeccgı 

~aşılmı§br. 
Fransa, ltalya ile yakın dost • 

luğunu bozacak bir işe ginniye • 

cektir. 
Bu cümleden olarak, Fransa, 

Uluslar Kurumunu İtalyanın e
nıellerine karşı gelmek yolunda 

kullnnma.:."a bi~ taraftar değildir. 
llatti. o kadar iti, Uluslar Ku • 

l'lunu loplanbsmda Fransanın 
11'.lilstenkif kahrak müttefik bir 
~ elde edilmesine engel ola • 
!'ak, ltalyaya Uluslar Kurumu mi· 
&a:kı karırsmda Habeşistana ade • 
ta harhetmck "hakkı,, verlimesi 
endi ~i vardır. 
ltaıva-Fransa iyice 

anıa~nyor 
Framanm niyeti, ltalyadan ya

na durmaktır. Geçen Kanunuev -
"t'elde tohumu atılmıt olan Fran • 
sız - ltalyan dostluğunun timdi 
Lir ittifak mahiyetinde olduğu 
Yazılıyor. 

Fakat asıl yakınlığın, Kanunu -
enet ayında Livalle Musolnii a· 

!'asında değil, belki bu ay içinde 
ltalyan Ye Fransa erkanıharp re· 
İsleı-inin Romada konuşmaımdan 
~ındığı söylenmektedir. 

Deyli Hernldin diplonlat mu -
lıahiri diyor ki: 

"Bu son konu!fWllar, iki tara • 
fııa erkim harbiyesi araamda ya· 
~ ve tam leJrİki mesai hmusun· 
da gizli bir ıüel ve hava anlapıa· 
•ını intaç etti. Ve bu anl&§ma ne· 
licesi olamk da, Fransız hükUme
li İtalya • F mnsız hududundaki 
~)erini kaldırıp Alsas Lorenc 
hiıyor. 

d · k t"nin çoialması Bu haberlere göre, Habeııstanla 

kya enız u~·t~ ı harbe girittiii takdirde ltalya Hi· GÜ re ş b i r i n c i 1 i k 1 eri 
ararmı vermıt ır. 

Buna sebep otarak da, Avru- cazdan istifade etmeği dütünmüf, Ankara: (Huıuai) -Ayın 5 in
pa deniz müvazenesinde son za· ve lbniuuuda bazı tekliflerde bu· cı günü aktamı saat 8,30 da Ankara 
manlarda yapılan değitiklikler, lunmu§tur. · Hicaz Kralı İtalyanın Güre§ mmtakası birincilikleri Hal-
bilhaua Alman donanmasının in- bütün tekliflerini reddetmİ§tir. kevi salonunda büyük bir kalaba. 

giliz donanmasının ~zd~ 35 .. n.~s- ıtalyan mürah- lık önünde yapılmıştır. Güretlere 
betine çıkmış olması ılerı ıurul· hasları belki de tam saat 8,30 da antrenör Her Pe-
mektedir. dönmiyecek terin iştirakile Demirspordan 12 

ık.ancı' bı'r sebep de, yakında An~aragücünden 13 Gençler Birli· 
Roma, 9 (telsizle) - Habet · d 1 ·· · 1 · ak ·· 26 

denı'z kuvvetleri arasında yapıla· ğın en guretÇı o m uzere 
ı l - Italyan ihtilafını halle çalışan genç girmiştir. Güretçiler halka 

Cak bı·r konferans olmasıdır. ta - 1 k . 
komisyon la talyanm no ta. na • istiklal marş ile tanıttırılmıt orta • 

yanın hu konfransına eli dolu o· zarını müdafaa eden delegeler da bayrağımız olmak üzere güreşe 
tarak gitmek istediği sanılmakta· R ı·ıtı·rak eden kulüp bayrakları bay· omaya gelmitlerdir. 

Siyasal mcı hafilde Habet nok . rağımızı sarmıtlardır. 10 yıl mar • 
Komisyon tından sonra 56 kilodan çarpı§· 

dır. 

anlac::r.amadı tai nazarmın komisyonca kabul 1 G"' ı . ., malar bat amıştır. ureı erın ne • 
Habeş-ltalyan iti hakkı~a edildiği takdirde ltalyan delege • ticeleri 'unlardır: 

son çıkan haberler, her zamankın- lerinin bir daha komiıtyona dön· 56 Kilo: Demirapordan Esat bi· 
den daha umud kırıcı görülmek- miyecekleri ~öylenmektedir. rinci (D.S.) Veli ikinci, (D.S.) 

tedir. Holandada toplanmakta O· Fransa, Habeş me- Mehmet üçüncü. olmuşlardır. Veli 
lan ltalya _Habeş uzla~ma ko- selesini Uluslar bir güretçi olmasına rağmen E • 
misyonu, toplantıları yaptığı sıra• kurumu ruzna- satla 17 dakika 5 saniye gibi uzun 
da uğradığı zrluklar yüzünden mesine bile koy... bir müddet güreımit ve güre§ son 
epey güç bir durum hasıl olmuı· mak istemiyor dakikalara kadar Velinin hakimi· 

P . 9 (T 1 • 1 ) _ Eko dö yeti altında devam etmiş ise Veli 
tur. arıs, e sız e d d ld w b' k f k ld 

d . e Esa ın a ıgı ır a a o an 
Gelecek toplantılar an vazge- Pari gazetesi Habeş - İtalyan ıh· I urtulamıyarak yenilmiştir. Veli 

çilmesi bile mümkün görülmekte- tilafım uludar kurumu ruzname · çalııtığı takdirde 56 kilo için ha-
dir. Buna dair bir karar bugün a- · · k J • h kk nda 

sıne geçırme mese esı a 1 sımlarına tehlikeli bir rakiptir. 
lınacaktı.. lngilterenin Paris elçisi Sir Corç 61 Kilo: Demirapordan Esat bi-

Diğer taraftan İngiliz hükUme- Klerk ile M Lava} arasında ko • Mahmut, ikinci (D. S.) dan Os
tinin Habeş-ltalyan anlaşmazlı· nuımalar yapıldığını haber ver • man üçüocü (D. S.) dan Ha.sandır. 
ğma bir hal yolu bulmak üzere mektedir. · Bu kilonun en iyi güretçisi Türki

Afrikadaki lngiliz müstemleke· Bu gazeteye. göre Fransa, ltal- ye 56 kilo ikincisi Mahmuttur. Fa· 
sinden Habeılere bir yer verecek yan - Habc~ ihtilafının arsıulu- kat hu güretlerde Mabmudu bi • 
oluşları, İngiliz efkarı umumiye- sal bir mahiyet almasını istemedi- raz ölgün ve yaptığı oyunlarda ha· 
sinde kötü akisler bırakmıştı. İn· ği için meselenin uluslar kurumu talı görüyoruz. 

·1· d b k h b i•i dogw 66 Kilo: Demir&pordan birinci gı ız If a anı em u ,. n • ruznameshe geçirilumesine ta • 
1 k li · ·ı· bal Hatckı Şinasi, ikinci (D.S.) Meh -ruaunu an at.na em ıngı ız - ruznamesine geçirilmesine ta -

kını yahttırmak için demiştir ki: d' . . met, üçüncü Ankara gücünden Sa-

72 Kilo: Birinci Demirapordan 
Raif, ikinci (D. S.) Muharrem 
üçüncü, Ankara gücünden Faruk• 
tur. 

Bu güretÇilerden eski ve teknik 
üretile iyi dereceler almı! olna Ra 
if, epey zamandır hastalığı yü~ün. 

den antrenman yap11mamı~ ,.e bun 
dan ötürü hasımlarını yeıımekte 
biraz güçlük çekmiştir. Henüz pek 
yeni bir güreşçi olduğu halde De
mirapordan Muharrem ise eski bir 
güretçi olan Ankara Gücünden 
Ahmedin alaylı güreşlerine kıza • 
rak bet dakika 58 saniyede güzel 
bir kafakolla Ahmedi yenmiştir • 

79 Kilo: 933 Türkiye 87 kilo 
birincisi 934 ikincisi Hüsnü (D.S.)'. 
Ankara gücünden Ömeri 18 sani • 
yede kafakolla yenerek bu kilo • 
nun birinciliğini almıttır. 

87 Kilo: 934 Türkiye 72 kilo j. 
kincisi Rıza hasmi olmadığından 
ötürü birinci sayılmııtır. Ve ÇOK 
alkışlanmıttır. (D.S.) 

Ağır sıklet için güreşilmemiıtir. 
Güretlerin birinci devresi çoli 

zevkli geçmit ise de ikinci devre • 
de Ankara Gücü güreşçileri müte .. 
madi yenilmelerinden muğber ola
rak güreti terkedip gitmitlerdir. 

Mıntaka birinciliğini Demirspor 
kulübü almı§tır. Muvaffakıyetler 
dileriz. Y almz §Una pek müteessi· 
riz ki Ankaranın gözbebeği olan 
Hüseyinin tatlı ve yırtıcı güreşini 
burada olmadığından göremedik. 
Ona da latanhulda muvaffakıyet. 
Jer diler ve Ankaranın selamları· 
nı sunarız. "Habe§lere müstemlekemizden ırmıtt~· • • ittir. Hakkı bu kilonun Türkiye 

bir liman, bir geçid vermekle bu Komısyonda nıçın ikincisidir. Hasımlarını yenmekte Eski güreşçi 
. . . f anlaşamamazllk güçlük çekmemittir. s. Çetiner 

~prakla~akı~alı~artmen~ k Ş ---------------------------~ 
atlerin korumasını unutmadık.. , ÇI mı T bl. v K it 
Bilhassa bu menfaatler şart ko- ltalyan-Habeı hakim komis- e IQ Uru ay 

- b k w yonda ciddi ihtilaflar çıktığı ve Feneryılmaz spor klübü baskanlı· 1 t r Bl.zim ıra acagımız b Jstanbul mıntakası Başkanlıcrrn· -ŞU mu§ U • komisyonun dağılmak üzere U· a ğından: 
topraklarda insan al~ sa~;ıı ~~- lunduğu haber verilmektedir. dan: 28 - 7 - 935 Pazar günü saat 10· 
pılmıyacaktır. Bugün ~gı ız . ı· 1 - Atina muhteliti ile İstanbul da Fenerdeki klüp merkezinde yıllık 
mayesinde bulunan kabıleler şım· Bu sabahki posta ile gelen muhteliti arasındaki ikinci temsili kurultayımızı yapacağımızdan klüp 
diye kadar olduğu gibi bundan Alman gaztelerinin verdiği malU· maç bu gün (9 - Temmuz - 935 salı) üyelerimizin gelmelerini dileriz. 

1 ki d · t'f d ede mata göre, bu ihtilafların sebebi - . 
sonra da ota ar an ıs ı !" e • saat ıs de Taksim stadında yapıla- Edlrnede bisiklet 
ceklerdir ... ,, tudur: caktır. 

Uluslar kurumu genel sekrete· Habeş delegesi ltalyan-}ia- 2 - Halkımızın bu temsili maçı yarışları 
d ı ·ı· d d d k 'lk hadise Edirne 8. (A.~.) - Dün E • ri Cenevreden Lon raya, ngı ız beş hu u un a çı an 1 • seyretmesi imkanlarını arttırmayı na· 

1 h d dd hk'k dirne Hasköy - l:skenderköy ara· dıs bakanlığı ile konuşmağa ge • leri anlatırken u u a ta ı at zarı dikkate alan mıntakamız bu maç· 
~ d b 1 .. · · sında 74 kilometrelik bisiklet ya. mektcdir. Konu~malarm ltalya- yapan heyet arasın a u unan ta balkon için 100, Tribun ıçın 50, \'e 

k.d d h l' 2- k 1 k t b't t rıtı yapıldt. Habeı anlaşmazlığı olacağı öğre· İngiliz üyesinin raporu ile es ı en u u ıye ., uruş o ara es ı e · 
l h · 1 · miştir. Y aıışa 14 bisikletçi girmişti. nilmi,tir. yapılmış bir ço' arıta ar goste· d N' . • 

3 - Maç hakemi Sait SaHihattin, Birinciliği Ankara an ıyazı, ı • 
::. ıt-"' rerek hadisenin çıktığı Ual-Ual yan hakemleri Saim Talu, Talat özı· kinciliğ Orhan, üçüncülüğü Ta• 

Londra, 8 - Muaolini, hiç dur- mıntakasının Habet toprağı oldu· şık, alan gözcüsü Bay Hikmettir. lit almıtJard!r. Bu yarııta Edirne 
ma.dan Afrikaya gitmekte olan ğunu ileri sürmüş, her §eyden ev- 4 - Aşağıda isimleri yazılı mınta· bisikletçileri nasındaki derece 
büyük deniz u~aklarından yeni vel hududun tesbitini istemittir. kamıza mensup futbolcuların saat 16· fU tekildedir: Birinciliği Cahit, 
yapılmıt olanları gözden geçir· İtalyan delegeleı·i (mürahhas· da futbol levazımları ile Taksim ikincilği Hüsamettn, üçüncülüğü 
mi§lir. ları) Buna tiddetle itiraz ederek stadyumuna gelmeleri lazımdır. de Sadi kazaıımıfhr. 
Habeş işinde komisyonun yalnız ilk hadisenin Bedii, Mehrncd Ali, Yaşar, Nuri, Yarıt heyecanlı olmuş ilbay ya• 

Arabistan mes'ullerini meydana çıkarmak i- Lutfi (G.S.) Rasih, Faruk, l\fehmed Re· rışları oto:nobille takip etmiıtir. 
Berlin, 9 (Özel) - Folkişer çin teşkil edildiğini, hu~ut çizmek şad, Esat, Ali Rıza, Kadri, Fikret, Ankara c .t.ikletçileri bugün 

Beobahter gazetesinin Aarabistan meselesinin salahiyeti harcinde Niyazi, Hakkı, Şaban, Şeref, Salahat· Keşan yo!u ile Çanakkaleye gide-
r · l d. f ceklerdir. muhabiri bildiriyor: olduğunu sÖY emıt er ır. tin, Eşre . 

~~z~~,ı~"~d~~ BM~üz~iMk~i~~~~----------------------------

kar.şı ile Habetiıtan arda's~n?a h~~b ~ı~- leri (azaları) arasında ciddi ihti· Türk Ha va Kurumu 
'

1 Gene Romada söylendiğine tığı takdirde ken ısının mu a a ~ laflar çıkmıştır· 

RÖre iki tarafın generalleri Al· edeceğine dair çıkan h~berlerı 1$u•• yu•• k p• g 
4tmanyaya 

tııanyayaka.rtı icabında •Üeı ve resmen yalanhyarak <te~zıp ede· Fransızlar ıyan osu 
lıa.n tqriki ımeaiıinde bulunma- rek) tam bir nörlük (bıtaraflık) Akd • • • • Ş 
iı da göriifmii§lerdir. muhafaza edeceğini ·~ylemi,ti. enız ışını imdiye kadar binlerce kişiyi 
Eğer Frama hıma girerae, K 1 lbniaıuud aynı zamanda • • u• • Ş • • • t • t• 

.. ıinnemesi ~in de çok ha1dkf ae- Habe~7ıtanı koruyacağına dair gor uyor r zengın e mış ır. 
hepJer gösterilebilir ... Uluılar Jnı.. dolatan yayıntdan da yalanlamıt- Paris, 9 (Telsizle) - Cezair 19.cu fer tip 3 CÜ keşide 11 1 -1 J 

k k • t • t• ) f ,, .. J&dc .~omiseri c~zair genel • emmuzaauır l'lnnu "YUJtasty1e su1hu onıma br (pyiaları da tekzıp c mıg ır. ev,p.M , B •• •• k Jk 
"'~J ölfuo ••• ,, Diler taraft4tt ltalyanların son valiai ile ıleniz bak~nlıııiı .Y~~eki uyu ramiye : 50.000 Liradır 

d' d memurlar~nın ve amıra ennın ııt 
~~tı'Ye~lndl ana!!._ kıruıyVo•r zamanlarda Hicaz Kralı nez ınd e) rakile busUn Pariate bir toplantı Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 lira hkikramiye-
.,.,. 'l;;I' • . ~ • bzı giritilerde ( te9ebhüsler e ( 

ıt __ _. __ bildirildiibıe g6re bulunduklan ve bu teıebhüılerln yapılmıttu. T~plantı.~deniz me- lerle 20.000) liralık mükafat vardır ... 
l~müiclafuf111Uı !tal- de reddediJdili ta,:lenmektcdir. aelelerini tctkık otmıttır • . 

. ~ ~.!_~~.:___~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~------
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....................... o~ türkçe Vapurculuk 8E$i 

Şimdiye kadar Verilen kelime
leri alfabe sırasiyle yazıyoruz 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
latanbul Acentalıf) 

Liman han, Telefon: 22925 

Trabzon yolu 
AKSU vapuru 9 Teımmu 

SALI aaat 20 de Riaeye kadar 

4 - ll&IOlllar alallarlgk, ha/1""11 • 
Itır içgüdülnigk htJreket ederler. 

Seyahat - Gezi 
Seyyah - Gezen 
Ornek: GazetedlerimU aon Moako

Dtl geminden çok iyi dull'lflar getir· 
dUer. 

Sonuç - Netice 
Smal - Endflstriel 
Sukutu hayal- Umma 
Sual - Soru 
Ornek: Size bir torutla bulıuunak 

iatfyorwn. 
Sukuta hayale ulramak - Umu • 

samak 
Orıwk: Kendlalntün o icatlar ı, belc

ledljilnU bu zat. blzı ne çabuk """' • 
ıagtı ulrattı. 

Sahunet - .l8lf 
Orıwk: Dünldl .., daeeai acaba 

,.. itli? 

Tarif - Tanım 
Örnek: Ban<' ekonorrWaln aon tam· 

muu aö11ler mlauw 
Tasvip etmek - Onamak 
Örnek: Bu hareketinhi 1alç İ:'• ona

mıgorrun. 

Tasdik - Onaylama 
Tasdik etmek ·- Onaylamak 
OrMk: Cünwr BOfkanı aon kanunu 

onaıllamıftu· 
Ta,ia etmek -1 - Belltmek, 2 - A

qmak 

Tayin - 1 • Belit, 2 -Atama 
OrMkln: 1 - TBrq. l/fUllartltı, 

,,_ bllnwlafn blltınlf llerinl ı,,ı 
6elltmek ldmndır. ı. ıaz kouoloe • 
lujrma bag JtU atanm&ftır. 

Gazet.lerds 11erd atomlar liatal 
6ugiüa pktı. 

Taziyet - Ba19ıllıtı 
Taziyet etmek - BllAflamak, 

- Ş - bqlatlıt cUletfade b11l11nmak, bq • 
&ahit - Tanık edblı dilemek. 
Şayanı dikkat - Dfkbte deler. OrMkler: l - BIUlln hiikfunetkr 
OrMk: Vılflbunıu dfklcaü deler llarqalln ölilmlJ llzerlne Polon11a11a 

llr gelifim ~r. &apallığı ülgra/ı pktUer. 
Şayia - Yayıntı !- Size bafaallılı dUerlm. 

' Oruk: Balkı 11aııuatılaTla ıinlrlen- Taahhtlt - Üstencilik 
'lmwk tlolru tkllldlr. Omam: 1 - Arkadtqun g.,a IPI 

-T- oda~ fitti. 
'taalıhtlt- Ytlken Teatt71 efkAr etmek - Oylatmak 
Ornek: Malulonal4 /,,,Utnenln Aır Teatlf efklr etmek - ()ylqma 

}Spada l/Gd 1dPlr ,,ak.en altına gir- Omek: Uzun uzadıya 011l0fmadan 
~ .,,,letll. IOIU"a Ufedilinlz gibl ktıTar 1'erebU • 

1 Taahhfit etmek - 1 • Ytlkenmek, 2 • dUt. 
XJıtenmek Teberru - Verit 

Taclll etmek - ı Deftttlrmek. 2 _ OrMk: Tirle haDa kurıununa verit· 
oyaltmak. ı. bulıuunaktan ~an illi bir Türk 

Ornelcür: Kanunları ancak Kamu- ıülfldlr. 
tay değiftlreblllr. Tecrtlbe - Den~ 

_Ornek: Cümuriyetin onuncu yıldö-1 lzmlr Sürat YOIU 
nümünü ne kadar 10fkunhılda bar h ha 
ramııtık. TARI · vapuru er ftı 

Tesir - Etki PERŞEMBE ıünleri ıaat 16 d, 
ÔrMk: Bu Udcın heniz h~ dldıini lıtanbuldan IZMIRE ve PA · 

görmedim. ZAR ıünleri de IZMIRDEN 
Te&r etmek - Etkimek l b 
örnek: HQ1Jat pahalıl&jı ü,nıu et· atan ula kalkar. 

/dyen ıebeplerden biri ae pi11aıa dü· 
ıenıiıliğldir. 

Te§ettfit - Ayrılııma 1 
Ornek: Yurt iılerlnde fUdr t111nlı1· ı 

Mersin yolu 
SADIKZADE vapuru U 

Temmm: CUMA ıaat 11 de 
maaı en büyük feldkettlr. Menine kadar. 1 

Tenin etmek - Denklettirmek -------·----•• densettirmek 
ı - Btıt,mizf denldeflirlncege ka • 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Urolo0 - OperaUSr 

Bevllı• MUteha .. ıaı 
Krakög - Bkulılgor ,,,.,,,_.. 

dar ne çekttğindzt biz bUiriz. 
Tevaıflıı - Denklik 
örnek: Devlet göneUmlnde bütçe 

denklUiği birinci ıarttır. 
Tezahür - Gösteri, gösterim. 
OrMk: Gazeteciler ıalgıtımıı Al • 

mangada iken kendiürlne kar11 bil • 
l/Ük doıtluk göaterlkrlnde bulunul • 
muJfur. 

Tezat - Karptlık 
Ornek: Ekonomik glrlfimlerle Ktr 

UMUM 
YARALARDA, 
BAŞveVÜCUD 

1 

ÇIBANLARINA 
J(ARŞI 

SİKATRİN II 

11anuula. Ber gün lSlletlen IOllftl 

! . den 8 • •kadar.. Tel: lltll 

) '9111 SŞ~r":'.:.ıaneabl:", 
Giz miitahU8181 doktor 

mul•ıl araıında karptl&k olmama - ----------------

Rıfat Ahmed Gö~berk 
C. Halk Fubm mumda imi U. 

.iesl karpmıda 82 Dumanda. il .. 
yene aaatlerl aaat 15 ten 18 e kadar 

lıdlr. 

Tüzel gerçinler - Tahkikatı adliye 
Timsal - Sembol 
Ornek: Atatllrk Tilrk kurtulufU • 

nun bütiln tlaıxılaruun ıembollldlJr. 

-Ş
Şark - Dolu 

Şarkı pall - Kuzey dofusu 
Şimal - Kuzey 
Şimali Garbt - BatJ kuzeyi 
Şimali prld - Doğu kuzeyi 

ucuzu gelkenlUerdlr. 

Vedbe - Dilıerıe 
Ornek: Tilrk fıava kurumuna yar- ~;;z-. .. =.-•aa ....... .-._ .... _._ .... 

ılım etTMk baflu:a diJfergelerimlz - ============ 
tkndir. 
Vlche (direktif) - Ylaerge 
Vazife - Odev 

-Y-
Yevmi mahsus - Bayqgiin 
Ornek: Bayrak, ancak. pazar gün

leri Ue ba11rt111ilnlertk çekUir. 

(İPA fdAJtl(A 
Mu.w...a. 

HU8U8ATl/llWa 

StHHAT .. 
Tadil _ ~· Tecrllbe etmek - Denemek - V - _ z _ 
Si>n pai}( prôinzmıntla pelc IJntmr ~ etmelt - Derlbılek Vl4 - A4aa' -zıin -~ ==·.=:.=--... ~~""'~ 

il delifkeler DtıTdlr. Ornl!k: Türkçe Kamusu, Şemsettin Vadetmek - Adamak Zannetmek - Sanmak 
Tahakkuk etmek _ 1 Gerçek)lf • Saml:nüı arglmi.f oltluju eterkrln en Ornek: Bu k'f Ttırldye ıık ıık ü,,- Zaruret - Zorat, Kmtam 

me!c, gerçelqmek, 2 • Kesbıleıuuk lı/ialtll.r. rem f eldkelert gördü. Ornekkr: 1 - HOD0111Uı 1000 Tilrk 
Onwkkr: Yurt bayındırlılı IUldJ- Telimtll - Enim Zıt - Karpt kanadı Ue aUdlılamak rahat nef e• al· 

ti, ancak dbnıniyd ürwinde g~. Bb fnkılct.PAlız, telutmJUcll deli • OrMk: Bu Ud fikir birlbLriM karpt mamıı için bir :oral haline geldi. 
ıeıtı (gerplclqtlJ. IU - Biz deorimcl,,U, eorlmd defi- değildir. J - lnatm Myle bir harekette bıı-

2 - Knfnlenen on,Uer _ Talıak- llz. Orenkler: 1 - Yapamıyacaluı lf - lunmalc için na.sıl bir kıltam lçlnü 
mk eden wrga.,. Teklmfll etmek - Bmmnek ler ~ kürue,,. atlanfftı bulıuunal kalmalı? 

Tahakkuk ettlrmek-1. ~eler Matırll mUa#ıelerlmlz, lıer giin 11• ı - Atlamak kolq, ödemsi ~ • Zelzele - Deprem 
tlrmek, geJlekleştlrmet, 2 _Kesin • ıü ludwl•Z.. teWmlll ellneldetlir. - tür. Ziyafet - Şilen 
]enek, 3 - Varlattırmak. Kllltir laıtumlanmız, her gün, 11erd Vasıta- Araç - Zflh11l etmek - Unutumak 

Ornek: ;;taırlardanberı ~narlolu • atlunlarla nrlnmeküdir. Vesaiti nakliye - Tqrt (tapma a· Zühul Unatsa 
f1a en biJyllc hılıntlırlık ft"rinl l1Cll"" Tebddtlm etmek - Öqelmek raçlan) • OrMlcı l1nıdsa balıflanabUtr, ,_. 
l'lfüran cilmınfl/dtlr. Om.le: Ntpn 1wr lfte benden in- Orn.k: Denb ttlfltlan tıTauula.,. • ıtı ihmal) laOf gBrlütlMZ. 

TahJdketmek-~emek gebtw/c~ ----------~~------------~~----------------~-------~~------..------
':'ahJdk, tahkfbt - Gerp Telif etpıek - Batdamık 
Ornek: Polia maeı.,,ı oer'filnü • OrMk: Bu Ud fikri blrlblrUe llGlıl 

IMğe btJflamıffır. 6aldallablllnlnU1. 
Tahlil etmek ...! Çlzelemek Tefrika - Dilem - Feallleton 
Tahlll - Çöze Ornek: Son J'OlllanUllllll l/tlZ.,_. 
TahliU - Çözel ~ 6ölem tıdlulımıı algln mlalnU1 
'iJrnekler: ı - Bu 1/az&Jll tllüatl.- Tetrlb (nifak anlamma) - Ayır 

'telemek ldzundu. P 
~ - Bu TM.ele laakkuulald ~Nld- llrMk: Balk CD'tllına tıyırga ıokan 

ili alda 1/tlkın bulmuyorum. polltUıacılar, deınokralnln aaıl dlJf • 
Takdir etmek - J>eterlemek ...ıandır. 
iJrnekler: Balk, •ndld '9fn falı· Tefenut- Usplme, Üstolma, ür 

ftlllları erg~ ülerler tbltik 
Bu lf lfjn çelttlllnlz ııkıntıl/I dejn 0'7Mlcla: 1 - DiJfmana l/fllnu ıt· 

lemlyor tklfllm. Wara delU. ita/~ da tJıtolalllardır 
Taklit - Demet ld Aar61 lcaradılar. 

A ! - '""""""'" Tirk ~ vrnek: Para ~ı,,mlerln e. · .,aJnu ..W delU. mı S.tllnUJl#ldllr. 
Jaları aladır. Tefenü etmek - ü11elmek, tla • 

Tatil& etmek - Jleuetmelr. toımak 
Onwlı Saıiatta ~ blfl, (Jrnd: Bıa ı,,. Alınwt, MeluM.ı. 
~ lbundır. IUgel4L 

Takrir - Dilerge Teminat - lnaaca 
Onwh: Kllltar Baltonlılı ~ Temin etmek: 1 - lnançlamak, i· 

laUında llg dUerl/fl Dn'flmlttlr. nan ftl'Dlek 
Tamir etmek - Onamık J - Sallamak 
Ornek: / .;tanllalda,...... 6IMn .- s - Elde etmek 

Beşiktaşlllar, Kadıköylüler 1 

Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarı 

Size, bflytlk bir kolaylık olmak 
ftzere, ayakkabılannızı ayapnıza 
kadar g~ttriyor. 

Yeni açılan 

ve Kadıköy Beşiktaş 
Yerli Mallar Pazarları ld eıerlerln oncrıma Oıtll/OCI ıııar. llltalla: Bu ifln Ngte «dııduna 

~=,Xp°":"' 1rafp -- "'!. ';:.r':: "'""""" ,,__ Beykoz Fabrikasının 
Tamim - 'l;enelp lt:a,,..,_ inan rıenMI- (ündlainl te-
Ornek: /9 Btılrtınliiuıın ~ ""1a flfıMleJ. ~ 

:!:""'ald ıon (leMlgnlnl ,.,,,_. ~ancak, banka 11oıile •01· Ucuz, Sağlam, · Güzel 
Tarzı bl, nretl temJe - Anla • ı-2'adıa dlllfinU ndloekr - El· K •t , ~ · · • .,,,,,_,. ...,.... undaralannı sabyor 
l>nlli: liri flD:al da .,,._ laiilm- TerblJe etmek - Blltıa .. 

1119 Mr ..,., ..,.,..,,.,.. Terbb'e (4ducatlon) - Eittim Bu kolaylıktan ve V erli Mallar 
Tarif etmek - Tanımlamak Tmanlcl - DaJMlllDa p ·1cr • J 
Dntet:: ~in yerimin ıy1 tanımlı- iJrlNk: En bl,,ak lamm gurldtlf • azarf annın ı amıye i sabılarıa• 

ı 

pıbilseytMıalz 6u ""'1• lll'tlllUI aor • lar tıraıntla ""1Janıfınadı. dan istifade ediniz • ...-.....!!!.._ ____________ ~----~rtmıll...eltauık........B&n'alllllk-~---L------~--~.....:.::=--~--------------~----------------~~~~--------------~-



4 TBllllUZ - ~ 

ı- C.ldıre ve dbrPiye mtbıeb .. 111 

I
Dr. Balıattin Şevki 
Lhse~prT&f 8-2imikat 

Saat 9 daa 7,. kadar 
• Paıut..t &k•rara •ec•aa • 

,.,..,,.,, ,.,linei ... 81&1..ı.' ,...,., 
Be,etlucla Salila Udi .... .. 

....... s-ıa-. ............ ... 
-- Maıibpı 

Deıldor bldor Ra,... taıalm • 
tlan .., ... u 1 bel ...... 
lllahlrem•indea WS-1 ohuaan 
31 /11131 •.srlh ..... 3 ....,._ 
ralı na.. ıJe BqotJmM'- Salih 
LWt mahall..mde Şellhmcler • 
hane IObtmda lrala 1 .........ıı 
l&Jn mealmJla taJali7eelae karar 
Yerilmif ., ...... ilim daire • 
•be ~ kenarak .. /2274 
--..ı. • ..,. ile tauim öluap 
tenclerilu ı.hll,. icra emri Dra-

IWI 

HABER - Akeam Postaa. ......... 11 I W ---m 
•••• ••r•••Ltıwwww1m.::ııa Wldllr.:::m::::111111a::::ımm:msa:mms::maan:r.m._ .. 

Beşeriyete beli olan fareleri imha ediniz 

FAR HASAN Fare zehiri 
Fare Zehlrl Macunu Fare Zehlrl Buğdayları 

Bir parça ekmek ve1a paıbrm• veya yajh Fare!erift bu'unduldarı yerlere Hrpiaiz 
..dalara ılhllerek fareleri• bulaaduklan d'lb kD ı•- f ı ı aaa ç " •re rrle f.acı'c fareleri 
yere buakıDIL BiJlaaua •çaalar derbal llUr. derbal l!Grler. · 

il kara,tur. 25 kuruttur. 

Macun ve Buğda~ ikisi bir arada 
Baıı fareler b•idaJ ıebiriadea boflaaar Ye baıdan maca 1emelc ialer. Eaıı f,are.er Hbab 
J•dikleriai alıp• remuler. Buaa içia farelere ller il&i çeıidi Yermek llıımd11. Ban11n 
ipadlr ld laer ikiaial immal •Jl••ek ço!t maftfakbr •• bu ıuretle farelerin ana, ba.ba •e 
lilallul .... lrlrak n kat'ı ... tte lllrler •• kolsmaalar. ıklai bir arada 40 kuruıtur .. 

Hun d~: Ankara, lltaabul, S.1otlu 

inhisarlar U. MüdürlO§ünden:I 
•etı&hm•mn. ............ talallJe 
lc.ra emri atlruaMhld .......... • Malaammte bedeli ile miktar Ye Yaaıflan •t•lıcla ,...ıı (3) pap 
ti au&ran mesla8I olchala ula • mal- " ..,.. Mrhiri aJn aJn ihale edilmek bere 21/7/935 .,... 
tdDUf ol_.....Mn ı.a ._. .. • ....... "81 .at oacla Hayclarpafacla sar biaatı dalailiadeld ı inci it
~ ~ ~ Mr •Y -::.: letme lrmalqGma tarafmdaa açık ekıiltme ile ıatm almacakbr. Ba ite 
,. etle d:.:: ~ ::=-Wr sh ı ak iltiJealeria hialanacla palı munldcat teminatı .,....ı.; 
•J~mda 1'a ..._ ....... "WMllU taıha ettill.ftliblarla bnuaua 4 üıt.cil mad-.ı maclWa. 
itirazın ..,.. Wldirmeals .,.. Ji- ce ı.. ite slrm•le maaai bııaal halama~ılm~ dair &e,amlame de 
ııe .....::.. mtıddet lclatle .._,. ......_ sftail aatiae bclar kamil,_ reialitine mtiracaatlan la- · 

l:Ynlce Ula edildili ~le lnuım •• mlibapat tu1ı-i• 12 _ 
7 - 93İ tarihine rutlapa Cama sini Kabatqtald yeni binasına 
nalde.tileceldir. 

Wıu,. etmem " aW takdlnle m. 
eebriicrayadmaolan•ealrtala- •1te•~..,mamel•Ha1daıoPAtada la!" Mwı Ulallindekl lm-
U1e icra wlala teWill ........ ....,., ... 11 puum olarak dalıbl •ktacllr • 

Y eal hlaaclaki telefon wralan qatıcla rllterilmittit. Oma 
dail sarart olarak muamellt tatil edlleceiinden it tahiplerWIB 
13 - 7 - 935 Cmaarteai stiaGndea itibaren yeni binada itlerini ta-
kip edebilecekleri illa ohmur. (31S7) 

LeYUDDYeMüba,.atSaltetiMticlfirlqu T. __, 
., ., ., .. Mld• ._Yinllii 
,. • ,, Daldlt " Harici 

Mltia,..tleftDdm. ... --.............. ~=;~ ı -ao M 3 •ıamar ..... Te 100 adet ........... ,.,.... IMıdeli ıoıo llemarlret arıyorum 
lira Te llnlTMbt teminatı 71 lira 71 Jmrattar. Alman lleeebıdea mnaa al .,f .. - Dr. HAZIM --

manca, &anma, iqilixe, ltal - Cerrahpaf& hutawi • 2 - 275 K,. leTba ma,aat, 125 kilo 4 kite amraatlı .-fltli ..ı. 
mutra Ye 80 lrilo Willmemit kort &lllJ&Dl: •h•··- t.ecleli 3M 11-
ra 45 lmnf "muY&kbt tmıiaatı 22 llra 27 lmıqtar. 

,anca, Ye um!ti defteriye bihak • dldiJe. Te ziihrniye ........ 
lan Tlkıf &;.r pac im ciddi bir am BeJoflu, bt. cac1. lrhlr L 

J- 88 •det muhtelif eltatta ıilo için çelilr aç elek, ıı adet ıde 
Ebarlor jpn 6rme çel& tel elek mu bannaea bedeli 721 llra '" maftk· 
Irat taaiaatı 54 lira 41 lmrafblr. (31a) 

mlel•fHle bir ..... mit.et ar11or. No: 9 
Haber suetniae Dtip numaile 
mluwaıat. • (4llO) 

DISDILd YATACI 

' 
celaNt 

aed. ..... 
nine 

Yata· 

aaa ....... ........ . .,., 
Wll • 

..,. 
ıaca 

Orada 
rln. 

_, 
kOfth. 

' • 
ı. 

ı 

iJe • ... . .. . 
--... 
...... 

~YA.TA.il • 
Kw#at IOpWa. Bir ubr ••kaç-ta W1a. 
Manklarla 1111a...... pi• tacalml •nı .. ek W ..... tW. 

- Wr IUNtte ........ hasır- detli Wr 1.'W'ak lnclinli. 
laaclı. u-.. ..... bir .... dit • 

Aıtık ........ BweJ41. lL • 
• anda arkamdan, lmra, ıid- Fat ..... ı.,.ba"-ı 

•etıı. aialrll bir .. -···-tat· -Zayalh Jipeil ............ 
ta.y~: .. bir ~ o1ı... mata .~ı .. .,. d6tfiacli • 

. ......., ........ vu. Pob• miW1r1 bt1armı çattı 

La•-,....~... Ghl.-i, Jtidal ••it bir ... ~ 
la ...... bl bir ...... ba -- ..,_ lrotlna; bir ...... _ .;.. .. ı-. 

1 aı da Jüpi idL clı.. ...... -· 
1 

Bir anda Jirmi uker Lanta. Jipei kadın ..ı.,ıe: 
ain 6-IM atıldı. - M0111e111•, beni lmaai1111S • 

Bir l&Diyo isinde 111111ıkı bal· ela kabul ....,.i rica .. .,...., 
lanmıP.· dedi ... 

- 13 - - Ptıld, 1'a ,_. eaat .wu.ia 
!OPltAI... ı•L 

M_.ar Jipsi aaa,. bir balat - Shleriml ...._, ... enel 
fırlatb. Daha iwnca olan .... M• Lbtw L 

1 1 ıada ............ . 
q. ffaJNt " mbmetle dola idi. memenisi temeaai et1..m.. 

Çinpne bruı ikinci cWacbr ld - .... da .. •eri~. 
Polil m8d6riinüa anmr lrartan • Moaldar ditleriaia arunadan 
,....... da: 

Ve Mr ..,umda oaa. Uate- - Bira .-cibw bile hiç bir 
.... eli811tD - teT ka.,...._emit oltafa! di1e 

Hakhtm Jlpii Ana u.-.. mmldaadı •• 
nin --w.. w.a-. oı.,m Alclılr nitlere te'riaen Jipei 
Moaklar 90lstan AOr dinpJI ana hemen oradan uuldqtı. 
...,.IUlllf olacaktı.; • • • 

Polla miicllril oaa d.,_ elile- Sıla ula bailanaa Ye lmmltla • 
.... : 7acak hali lcalllUJan L&ntene bir 

- S.i lmrtardıtm için ae İl • araba,. konoldu, 
tenha? .. .U,.., torda. Arbuam etrafau, çeldlmif 

-Çlnsene lranu, L11191aeJi 181 • labçlanm elinde batan iki Jtb IÜ• 

tenrekı Yari aarclı •• Bundan - Monk • 
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8UADA ACA8A l'VU?cS/ BIZ.ı 

Kl,/.Rl.1R/ltCAK Bil? VAPl.I R 
GEÇE.RMİ OERSiN? J./A Ne 
DERSıN 
~4NGLİNG? 

''HABER,, in deniz ge· 

zintisi için lıtanbula gel

miıti. Size ıimdiye kadar 

anlattığı maceralanndan 

daha heyecanlı birinin hi· 

kayesini hazırlamakla meş. 

guldfü. Bu arada okuyucu

larınııu gene ayni tekilde 

bir ba~ka macera hikayesi 

veriyoruz. Bu biter bitmez 
• 

X: 9 macerasını anlatma· 

ya başlryacaktır. 

ICAÇıB BJR YERE 
SAXLANALıM. llAY
/)İ Bizi GÖRME _ 
SİNLER. 
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Çünkü polis müdürünün kona -
ğında da Şatele, Bastil, Konsi • 
yerleri hapishanelerini mumla 

aratacak on, on iki zindan vardı. 
Bir saat sonra Lantene bu zın • 

danlardan, birinin duvanna zin -
cirle bağlanmış bulunuyordu . 

Yanıp biten odun yığınının et
rafında ölü duası okuyan papas -
)ardan başka hiç kimse kalma -
mııtı .. 

Halk, serseriler hücum ettiği 
turada kaçmıştı. 

Doleyi l:urtarmağa kalkışanla -
nn odun yığınına yaklaşmak için 
geldikleri küçük sokakta iki yüze 
yakın cesed yatıyordu. 

Askerler bunları kaldırmakla 
meşguldüler. 

Yaralılara gelince bunlar da 
ortadan kaybolmu~lardı. 

Bir kıımı polis müdürünün eli
ne düşmemek için güçleri yettiği 
kadar meydandan uzağa sürük -
lenmiJlerdi. 

Bir kısmı da fahişeler tarafın -
dan kaldırılıp götürülmüılerdi. 

Bu mahallede pek çok fahişe 
vardı. Bunlar hem eerserilerin ta
bii müttefiki oldukları, hem de 
kaba küfürler savuran sefahat -
ten aşınmış dudaklarına rağmen 

Mf ve merhametli bir kalp taşı -
4iıklan için yaralıları toplayıp 
rizlemekte pek büyük bir maha -
l'et göstermişlerdi. 

Yukanda gördüğümüz gibi 

Manfred ilk anda yaralanarak ye

re yuvarlanmııtı. 
Sol kolu kmlmı§tı. 

Uzun zaman baygın bir halde 
kaldı. 

Gözlerini açtığı zaman harab 
ve karanlık bir kulübede, bir ot 
minderin üzerinde bulunduğunu 
gördü. 

Bir kadın baı ucunda, tahta is • 
kemleye oturmuş acıklı ıeıiyle 

ıarkı söylüyordu. 

Manfredin gözlerini a~bğını 
görünce şarkıyı keserek gülüm • 
ıedi .... 

Manfred: 
- Beni kurtaran sizmiydiniz 1 

diye sordu ... 

- Sizi kurtaran mı? Bilmiyo • 
rum .. Sizi buraya Mezanj ile Bi -
gorn getirdiler. 

- Siz kimsiniz?. 

- Bilmiyor musunuz? Ben 
Marjantinim. Sarışın Marjantin •• 

Manfred anlaşılmaz sözler m~ • 
rıldanarak gözlerini kapadı • 

Nöbet gene başlamıştı •. 

• * • 
Kokarderle Fanfara gelince 

bunlar da ortadan kaybolmU§lar • 
dı. 

Acaba ölmü,Ier miydi?. 

Yoksa yalnız yaralı mıydılar?. 

Bunu ileride göreceğiz. 
Yavaı yavaş korkuları geçen 

halk , ateşin draf ına gelerek me. 
rak ve sessizlikle küllere bakıyor. 
)ardı. 

Başından Geçenler No:ı 
ES)(.ı KİTAlJLAR UN'lib ÇJ~c
GİNİN KAR~NLI~ ve leoR
kUNÇ u~uRtJMLARl>l1 Af: 
TIGıNı yAZAR· ~UNUN ifJN 
iİMıOiMı'ı:.i l(ESMtYELıM 

YA.' /)cMl!l' S f!:N 
B,,l..l/ı( A G 1. qRME_ 
SıNİOE BıL..tYOR 
5/JN ÖYL.E Mİ? 

YtJ!f>.'fVI~ YMCJNt.AR 
l>A HilYl>İSTAN ÇE. 
VİZt.EHi A Tt Yl>fl 
YEl?iMiz.i BELLi E. 
DERL.cl?SE ~AH· 
VPLURUZ. 

' 

KtMll-ôAMA! NEF&S 
BİLE ALMA. Bizi 
YAltAi..ARLARSA 
N~PI YUTTU(;il.J. 
/VltJZ GÜN • ....--
{)vR. 
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Dolenin vücudunda yalnız ke • 
milderi kalmııtı. 

Bu ıırada saat üçü bulmU§tu • 

Ateı sönmüş, kemikler soğu • 
muftu. 

Papular hi.li oradaydılar. 

Ahali arasından bir kadın: 

- Hiç olmazsa külleri toplana
rak layık olduğu surette hıristiyan 
mezarlığına gömülsün! diye ha -
indı .. 

Loyola bu sözleri duyunca tit • 
redi ..• 

O, moamor keailmiı ve papu 
elbisesinin altından gözlerini o
dun yığmma dilanİ§ oldu~ hal -
de, daha büyük ve daha vahıice 
itkenceler düşünerek bu idamm 
hiç bir aafhasmı gözden kaçırma· 
mııtı .. 

Kadının söylediği sözler üzeri -
ne tiddetle: 

- Gevtek davranmak yok, 
dinsizlere af ve merhamet yok. 
Karde§lerim bu külleri alınız, 
tenha bir yere saçınız!. dedi. 

Bir arabanın içinde cellatla ya. 
maldan bir tahta sandık ve kü • 
rekleri indirdiler. 

Dolenin kemikleri sandığa ko -
nuldu .. Ve iki papas sandığı ala
rak hemen götürdüler. 

Loyola bir kere daha: 
- ls~mın düşmanları işte böy • 

le mahvolsun! diye uludu . 

Bu korl..""Unç sesin çınlnyı ları 
altmda ahali titreyerek başlarım 
eğdiler. 

Beı yüz papu bir ağızdan: 
- Amin! diye cevab verdi . 

-14-
ÇINGENE K:ARISl 

Monklarıiı yanından &11'Jlan .,. 
Mober meydanmda.n uzaklaıan 

Jipıi ana doğruca HB.§arat Yata· 
ğma gitmi§ti. 

Move Garson sokağma vardı -
ğı zaman önünde iki adamın bir 
sedye içinde birisini götürdükle • 
rini gördü .•• 

Sedyenin yanmda iki kadın 
yürüyordu ki bmılann da iki fa • 
hite olduğunu tamdı, yaklaıtı ve 
sedyenin üstünde gözleri kapalı 
olarak yatan Manfredi gördü. 

- Acaba öldü mü?. diye sor • 
du .• 

Fahişelerden biri: 
- Oh, hayır .. Bayılmıt·· Yal • 

nız bir kolu kınk ! cevabını ~er • 
di. 

- Onu nereye götürüyorsunuz. 
- Size geliyorduk Jipsi ! 

- Bana mı? Ben bu gece ve ya-
rın evde değilim .. Hem o Haıarat 
Yatağında tam bir emniyette bu • 
lunamaz ..• 

Hayrette kalan iki kadın cevap 
vermeden dinliyorlardı. 

Çingene karısı düşünüyordu. 
Acaba bu karanlık vicdanda ne. 

ler geçiyordu. 

Bu vahşi gözlerde parhyan bir 
merhamet ışığı mı idi? 

Birdenbire: 
- Yaralıyı Marjantinin evıne 

götürünüz! dedi. 


