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Kıral Zogo'ya atılan kurşun 
Arnavut Generalini öldürdü 

Bu işle balyan parmağı var mı? 
Arnavutlukdaki 
kanlı isyan 

bastırılamadı 
Tek gözlü tay

yareci öldü 61 öOü 
öldürülen 

Generallere dair 
mütemmim 

malumat 
Paria, 17 - Eko dö Pari ıazete

ıinin yudıima göre Arnavutluk
ta öldürülen General Gilardı, ken
cliaine brtun abldıiı aman oto
moldNa ft Kal Zoaonun yanın • 
da w-...... ·~ belki 
de krala ablmıt olan bir kmtunla 
öl.. ibnittir. 
~ ..... ~tak··· 

lrft ı-... Uln eclilmlftlr. 
• • • 

Nevyorb, 16 - Ta7-JUecİ Vil
ley Post dÜflDÜf Te ölmıiftiir. 

Post Amerikanm en ünlü ve en 
cesaretli tayyarecilerindendi ve 
küçük menzillerle Amerika • Sov
yetler Birliji UÇutuna tetebbüa e
diyordu. Dünya dolapnaımı 7 sün 
18 aaat 49 dakikada yapllllftı. 

Villey Poıt, ltrato.fer tecrübe
leri yapmııtı. Tek. sözlü olmuı ile 
de meıhurdur. 

Beledl~enln bir bulutu 

Mehtap 
ve tasarruf! 

mrlaaç ... d.ı.en aecıı.i meli 
tap latanbalu a~or. Bu ıu
retle limbanz bulunan lıtanbul 
sokakları da aydmlık oluyor ••• 

-

Arnavutluk lı""fllılıfına tlair 
muhtelif men6alardan nanl bir· 
birini ıuılıaeden laalierln reldifini 
iJıinci saylatla oka111nm. ~rnmiutluk mnkezl Tirandan bir manzara 

Adalar Belediyesi, bol ziyalı 
mehtaptan iatifadftJ.i ditiimnüt, 

Italya, 12 adadaki 
tahkimatı tekzip ediyor 
Almanlar, ıtalyayı zayıflatan 
Habeş işinden memnun 

üçler toplantısında ita/yanın neler 
-----------···-····· .. ·· 

Ankara 
trenlerinde 

bir değişiklik 
Ankara, 17 (Telefonla) 

Ankaraclan her rün H.ydarp,. 
f&Ja 19,10 da ve Haydarpq" 
dan Ankaraya 19 da kalkan A· 
nadolu sür'at btarlarmda. 2 
Aiuatoı tarihinden bir Kinunu
evvel tarihine bdar üçfüıcf 
... vld vaıon bulundurulmıy 
cakfır. Bu müddet aarfmda ı 
:rahat edecek üçilncü mey)d ıol 
c:ular her sün Hay~ 
Ankaraya 14,30 da ve Ankara 
elan 19,45 de kalbn yolcu b 
tarlanyla aidip ıelebilecekler 
dlr. Bu katarlarda yolcunl 
rahat edebilmeleri için fazla Ü· 

Çtinefl meTki vaıon konacaktır 

istedifi anlaşılamılJor 

ltal,_,.,. h8ld Alıq. l/fl mlUılınnwd 11fnderı,,,,r 

(Yaztsr 2 inci sayfada) 

ı---------~ r.ıelıtap 'bahmduiu ıeceler enbk-/ T • ı A 1 taki havapzı ve elektrik lbıba • 
enzı a 1 larmı tandUrmiiftür. Birkaç ıece-

Adalar tarifesi dir Büyiikadada iskele meydanın-
daki birkaç limba mfbteaaa diler 

Eyltıl sonlarına taraflardaki •tıklar aöndiiriilmek. 
doğra tatbik tedir. Ada Belediyesi ba suretle 

edilecek 1 tuarrufua JOhum bulmut oluyor. 
Yalnız mehtabm vurmadıfı '°"' 

Adalara ıidip pime fiyatla· kaklar karanlık olmaktaclır. Bu • 
l1DQl indirilmeaine liman tarife nmıla beraber Adalılar elektrikle
komiayonunca karar Yerilclitini 1 rin .önmesinclen ıilriyetçi delil • 
dün yamufbk. Bu hmmtaki ra· 1 lerdir. 
por Ekonomi Bakanbtma sCSn· • --------
derilecek, fiyatlar babnhim 

1 lhtllah yOzOndan 
tudikinden ıeçtikten aonra mu· mahkQmlyat 

1 
teber olacaktır. Ankara, 17 (Telefonla) -1300 

Yeni Ada tarifeainin eylGI lira ihtilia eden Çocuk Kurumu 
tonlarında tatbik edilecefi an· ı memurlarından Bay Zühtü, •lıt 
lqılmaktadD'. cezada alb aene hapse mahlram 

••= •• ... .. • .. • olcla. 

Dün gece Galateda 
Kadın yüzOnden 

cinayet oldu 
Dün ıece Galatada bir cinayet otomobille Zülalr baataneaine kal

olm~, ~b~im i~inde bir adam dmlınqtır, lbrabimi yarabyan a • 
Serim 11111mde bir bdm yüsiin • elam bçmqbr. Zabıta tarafmdaa 
den kalçamdan ve ommundan •· 
iır aurette yaralanmqtır. Yaralı aramnatkadır. 

Takas suiistimalinde 

Kirli çamaşırlar 
~rtaya çıkıyor 

(Yazısı 4 Onca sayfada) 

-
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Kral Zogo' ya 
kurşun Arnavut 

generalini öldürdü 
lu.kta, mesela lşkodrada olsaydı, İ -1 
talyanın parmağı o zaman mevzuu 

Devlet Şurası 
Muhittin Usttiodağ 
hakkında karaını 

verecek 
Ankara, 17 (Telefonla) - Dev

let Şurası genel heyeti bu aym so

nunda toplanarak latanbu) vali ve 

belediye reisi Muhiddin Oıtündag 

Fransızlar- iki bin -lirahk 

Ve birer kişilik 
tayyareleri tamim 

etmek istiyor Al"ll&vttıukta önemli (mühim) bir 
suikast olduğunu, dün, Türk okuyucu-! 
!arına ilk defa olarak haber vermiş -
tik. Aldığımız teJgrafta bir hayli ka -
rışıklrklar zuhur ettiği de anlaşılı -
yordu. Bugün aldığımız tamamlayıcı 
malQmattan öğreniyoruz ki, kargaşa
lık büyümüş, adeta isyan halini al -
nııştır. 

Belgrat, 16 <Ozel) - General Leon 
Ghibardinin öldürülmesini müteakip 
Fieride büyük bir kargaşalık çıkmış, 
ve kargaşalık, az zaman sonra bir is
yan şeklini almıştır. .Asilerin önder
lerinden general Celal Alnadi ve yüz
başı Dausos öldürülmüşlerse de isyan 
bastırılmış değildir. 

A~iler Tiran üzerine yürümektedir
ler. Verilen bir habere göre Arna -
vutluk harbiye nazırı da öldürülmüş
tür. 

Tiran, 16 (Uzel - Fieride çıkan 
hadise bastırılmıştır. Bütün ArnaYut 
luk siikun içindedir. 

General Ghibardi otomobiline biner
ken öld'ürülmüştür. Kargaşalığın çık
tığı yerde derhal tahkikata başlan -
mıştır. 

Belgrat, 16 (Özel) - Arnavutluk is
yanının başında Şevket Verlaççinin 
bulunduğu haber veriliyor. Arnavut -
luk harbiye nazırının öldürülmesi ri
vay~ti tahakkuk etmemiştir. 

Atina, 17 (Özel) Ç Fieride çıktığı 
bildirilen isyan kana boğulmak sure
tiyle bastırılmıştır. lki taraftan da 
pek \"Ok kimseler ölmüşlerdir. Har -
biye nazırının öldürüldüğü tekzip o -
lunmaktadır. 

Tiran, 17 (Hususi) - Ordu müf et
tişlerinden general GhiJardinin öldü -
rülmesi, ye bu sebebten çıkan kar -
gaşalıklar efrafrnda şu malO.matı al
dım: 

GC':ıeral Leon Ghilardi aslen Avus -
turx;llı !\ thrvat ol1ı1p, Balkan har -
binden beri Arnavutluk hizmetinde 
çalışmalita iCli. ~ugonun kral olmasın 
da büyük hizmeti görüldüğünden kral 
Zugo kendisini adeta sağ kolu sayı -
yordu. 

.Belgrad, 17 (Saat 14 telefon) -
Buraya gelen son haberler isyanın 

henüz bastınlmadığı merkezindedir. 
Ustelik birçok zabit ye hükumet me
murlarınında isyancılarla elblrliği et
miş oldukları haber verilmektedir. 

Kral Zogonun sarayı sıkı bir muha
faz<t altına alınmıştır. önce şahsi bir 
kin ve intikam yüzünden başladığı 

anla~an kargaşalıklar tamamiyle si
yasal ve hükumete muhalif bir isyan 
şeklini almııştır. Hükumetten memnun 
olmıyan bazı asker, ve memurların 
bu hadiseden istifade ederek baş kal
dırmış oldukları tahmin edilmektedir. 

Be1graddan Anadolu ajansı şu tel -
graf ı almıştır: 

"Ckneral Ghilardi, Arnavutlukta, 
çıkan küçük bir isyanı bastırmak üze 
re, Fierriye gönderilll)!şti. Çarpışma 
esnasında öldü. Çarpışmada, Miler 
tarafmdan 50, askerlerden 11 kişi öl -
mllştür. Hükumet yeni kuvvetler gön 
'dermiştlr. 

Vurulan General 
ve katil kimdir? 
Şehrimizdeki Arna·vutlardan, katil 

ve maktul hakkında şu mütemmim 
malumatı aldık: 

Leon Ghilardi elli yaşını aşkın, çok 
şişman, sakallı bıyıklı bir adam oldu
ğu halde çok kadın düşkünü idi. Bu 
sebepten bir çok skandallar çıkarmış, 
birçok da düşman kazanmıştır. 

Suikasdi yaptığı söylenen Kosta Çer 
kes de ayni sebepten kendisine düş -
mandı. Söylendiğine göre general ev -
velce Çerkesin çok güzel olan kan -
sına tasallüt etmek istemişti. Ve ge-
neral bu hatalarından dolayı bu sui -
kasdi müteakip hadisenin bir isyan 
şeklini aldığı tahmin edilmektedir. 

HA.disede Jtalyan parmağı olduğu -
ııa dair verilen haberler doğru değil
dir. Çünkü hadise cenubi Arnavutluk
ta olmuştur. Buralardaki halk ta -
111amfyle milliyetperverdir. Ve İtalya-
yı sevmezler. ~ 

Ejer karğaşalıklar şimali Arnavut -

bahs olabilirdi. ile muavinleri hakkındaki lüzumu Paris, 16 - "Hava biti,, adlı u· 
çağı ile Manşı geçen Hanri Migne' 
in bu tecrübesi Hava Bakanlığı· 
nın genç Franıızla1'8. pilot olmak 
kolaybğııiı veren bazı kararname
lerin neşri ile aynı zamana rast • 
ge)mişitr. 

Birinci derecede pilot şehadet ~· 
namesi imtihanlarına girmek iste· 
yen genç pilotların bu motoplinör 
ile 10 saat uçuş yapmalan gereke-

İsyancıların başma geçtiği söylenen muhakeme kararını gözden geçi 
Şevket Verlaççi hakkında ise aşağı -
da.ki malt1matı aldık: j recek ve bir karar verecektir. 

Şevket Verlaççi kral Zugonun vak -
tile evlenmek üzere nJşanlandığı, son
ra da evlenmekten vazgeçerek nişam 
bozduğu kızın babasıdır. 

Kendisi milyoner olup Arnavutlu -

Başbakan ve 
bakanlar 

cektir. .. 

ğun en zengin adamıdır. Babası Os - iSıhhat Bakanı Bay Refik Say • 
rnanlı sarayında tanınmış olan meş - d'..,. l G · k h. ) B 

Birçok küçük uçaklar bundan 
böyle uçma aletlerinin sınırlarını 
8.§abilecektir. 

Bu küçük uçakların fiyatlarını 
15 bin franktan aşağı indirecek o
lanlara Ha va Bakanlığı bir müki· 
fat verecektir. 

am i e ümrlİ ve in ıaar ar a· 
bur Elbasanlı İsmail paşadır. 

şe,rket Verlaççi Yaktiyle Zogoya kam Bay Ali Rana bu sabahki 
kral olması için paraca çok yardım 1 trenle Ankaradan fehrimize gel • 
etmiştL Fakat sonraları araları açıl-1 mişlerdir. 

Hava Bakanlığının bir karar. 
namesi, azami 350 kilogram ağır
lığında 25 beygirlik bir motopla • 
nörün mevcudyietini kabul etmek
tedir. 

Uçak yapanların bir kişilik ha· 
fif uçakları 20 bin ve ik ikişilikle• 
ri 35 bin franga satmalarını temin 
için kendilerine satış fiyatlarının 
yüzde kırkı nisbetinde bir prim ve-mış, Ye bir iki defa münakaşa etmiş -1 · 

lerdi. Kendisi ayni zamanda Arnavut-! Ankara, 17 (Telefonla) - Ya-
luk parlamentosunda saylavdı. ı rın Rusyadan lstanhula gelecek 

Asilerin .Ti.ran üzerine yürüdükleri ı olan Ekonomi Bakanı Bay Celal 
h~lundakı rıvayetler burada tekzip Bayar öbürgün lzmire gidecektir. 
cdtlmcktcdir. Esasen Tiran ile Fieri 

rilecektir. · J 

F evkalide sınıfa ayrılan 
avukat yok! 

ara•·ın da uzun bfr mesafe vardır. A _ Batbakan ismet lnönünün de iz • 
silerin bir hamlede Fierin üzerine yü- mire giderek beynelmilel İzmir 
riimelerine maddeten imkan yoktur. panayırını açması muhtemeldir. 

Ankara, .J. 7 (Telefonla) -An- • t• t tk.k ı B nın vazıye ı e 1 o unuyor un• 
kara avukatlarının sınıflara taka;. • · 

• • · b•tt" F k IAd f )ardan harıçte ayrıca it yapanlar mı ıtı ı ı. ev a a e smı a ayn- ' 
lan avukat yoktur. avukatlar gibi kazanç vergisine 

Italya - Habeş 
Bakanlıklar müıavir avukat lan- tabi tutulacaklardır. meselesi 

ıngntere ıtaıyayı Fındıklar f 70 haydudun Oçler konuşması 
Pariste Habeş işini bir harp yap -

madan bitirmek için konuşan lngiliz, 
Italyan ve Fransız delegeleri İtalya -
yı da tatmin edecek bir barış yolunu 
bugün arıyacaklardır. 

Dünkü konuşmalar, bu Uç devletin 
Habeşistanla münasebetlerine dair 
vesikaları gözden geçirmekten ibaret.
ti. 

Bu konuş alar ne netice verecek? 
Dört eyltilde Uluslar Kurumu yeni

den 'toptandıtı -.akit, ttçler konferan-

sının delegeleri bir hal yolu bulmuş 
olarak mı gelecekler, yoksa neticesi 
bir harp olacağı anlaşılan bir tavırla, 
yani elleri boş mu dönecekler? 

Dünkü toplantı üzerine Fransız ga
zeteleri, konferans çalışırken Musoli
ninin harp hazırlıklarına de\·am etme
sini misal göstererek kendisinde bir 
sulh tasavvuru olmadığına işaret etti. 
"Konuşmalardan bir netice bek -

lenmiyeceği artık muhakkak gibidir,, 
gibi gayet bedbin yazan Fransız ga -
zeteleri de vardır. Bunlar, tek çare 
olarak, üç devletin bir araya gelerek 
ye bu üç devletten İtalyaya Habeşis -
tanda mühim bir rol vermek suretiy
le bu işin önüne geçilebileceğini söy -
lüyorlar. 
Diğer taraftan İtalyanın, yalnız 

harp yoluyla Habeşistanda istedikle -
rinl ele geçirmekte ısrar etmiyeceğini 
sezdiren aıametler vardır. 

Mesela konferans toplantısından 
sonra, İtalyanca Tribund gazetesi, 
yazdr ki: "İtalya ulusu manda, hi -
maye veyahut müstemleke şeklinde ol 
sun Habeşistanda herhalde yerleşe -
cektir. İtalya şekle değil, neticeye e -
hemmiyet yerecektir.,, 

*** 
Paris, 17 - Uçler konferansı bu -

günkü toplantısında ltalya hükOme -
tinin taleblerini ve Habeşistanda ken 
disine ,·erilmesini istediği geniş ye u
mumi mahiyette siyasal nüfuzdan ne 
kast ettiğini öğrenmeğe çalışacaktır. 
Bütün konferans esas nokta budur 
Ve ltalya murahhası henüz bu nokta
yı aydmlatmış değildir. 

Uzaması pek muhtemel olan müza
kereler henüz başlangıç devresinde -
dir. 

* • * 
Paris, 17 - Dün saat on yedi buçuk

ta tekrar başllyan üçler konferansı -
nın celsesi sa11.t on dokuz buçukta ka
panmıştır. Celseden sonra gazetecile
ri kabul eden Laval şöyle demiştir: 

- Bugünkü toplantılarımızda üç 
devlet ile Habeşistan arasındaki mü
nasebata dair muhtelif siyasal v~:;! • 
kalan tetkik ve tahlil ettik. Bundan 
sonraki toplantılarda anlaşmazlığı 
sulh yoluyla halletmek yollannı araş.. 
tıi'acağız. -

hav~a~i::ı~d~ap- törenle. trene hücumu 
tehdit edebilir vapura konuldu Tientain, 16 - Geçen gece 

İngiliz gazetelerinden birinde üçler 
konferansı münasebetiyle çok dikkate Trabzon, 16 - Yeni fır.dık Moukden • Pekin ebpreainde tren 
değer bir havadis görülmektedir. İn - mahsulü törenle (merasimle) TarJ gardiyan ve ;rolculanyle, yolcu o
gilizce bir akşam gazetesi olan Star vapuruna yükJenmiıtir. larak Shanhokuan'da trene bin • 
demektedir ki: "İtalya imza ettiği andlaşmalara riayet etmediği tak_ Havalar güne§li gittiğinden ü- mit olan 70 liaydut a.rumda ıid. 
dirde İngiltere M. Musolininin çok rün iyi kurutulmaktadır. İ.7etli bir çarpıtma olmlJ!hlr. ~ 
ehemmivet verdiii "1Aııa ~ Qq.,gi!Pd~~~ri f~dılı fab~ •" • .• ..._ __ • ..... ~ _ 
yapmaktan vazgeçecektfr.,, ıarımıa uu)'UK ı>ır ça ıtma var ır. ra y:olculara hücum etmi§l~ v;.,..j 

"Silaha Fabrikalar dış piyasalara gidecek 
sarılacaQlz., içfındıkları hazırlamaktadır. paraları ile kıymetli qyala.rmı çal-

ltalyanın diğer ilgili devletlerle Bu yıl yabancı memleketlere mqlardrr. 
Habeşistan hakkında imzaladığı an - Trabzon iskelesinden 4,5 milyod Gardiyanlar, bilyük bh· meta • 
!aşmalardan biri 1906 andlaşmasıdır. lira değerinde 150 bin çuval fın 
Bundn başka gene Habeşistanın em- netle haydutlara kartı koY,JDUf • 
niyetine taallUk eden ve İtalyanın im- dık gönderileceği tahmin edilmek- lardır. 
zaladığı 1928 andlaşması, nihayet tedir. 
Briyan - Kellog misakı vardır. Ber- Borsada kabuklu fındık 23, iç- Gardiyanlardan 20 kiti yaralan 
linden alınan bir habere göre, kon • fındık 46 kuruıtan ıatıı görmek- mq,. bir Japon J.olcuau ve iki Çinli 
feransta İtalyan delegesi, "eğer bu - tedir. İ§yar ölmüttür• 
defa da bir barış çaresi bulunmazsa !!!!!!=~==!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=!!!!!!!====!!!!!!!!==!!!!!!!!====~ 
İtalyanın silaha sarılacağını,, söyle - olabileceğini araştırmıştır. olan Akdenize çevirmesinden ve MISı
miştir. Anlaşıldığına göre ltalyamn Ha - rın "barbar,, Habeşistan ile hiç bir iş-

İngiliz delegesi Eden ise, yukarıld beşlerle kapışması neticesinde Alman tiraki olamıyacağından bahsediyor. 
anrlaşmalara Habeşistanın istiklalini ya, orta Avrupada kendisinin kuvvet- Ve diyor ki: "İtalya ile Mısır arasın 
tanıttığını ve bu suretle harp açamı - leneceğini çok iyi bilmektedir. daki dostluk tabiidir, Uzımdır. ve ta-
yacaklarını İtalyan delegesine hatır- Bilhassa İngiliz Dışbakanı Sir Sa - rihe uygundur.,, 
!atmıştır. muel Hor'un İtalyanın müstemleke - Tayyare kazasına 
Habeş hizmetinde cilik llmalini terviç ~de~ ~öylevi, .. Aı.~ kurban giden ltal-

b i r in g iliz manyanın hoşuna gıtmıştır. Çunku 1 t . 
bu, Almanyanm kendi genişleme ar - yan arın cese lerı 

Londra (Uzel) - Habeşistandan d O 1) M d t bildirildiğine göre, Habeş vilayetlerin zusu~a da uygun gelmektedir. . Lon ra ( z~. - ısır a ayyare-
İtalyanln Habeşistanı kendine bagv _ sıyJe ya.na. rak olen. İ0talyan mesai na • 

den birine ilk defa olarak yabancı bir müşavir alınmıştır. Bu da bir İngiliz- lamak istemesi, Berlinde hiç endişe zın Luıgı Raz~ ıçın, Romada San 
uyandırmıyor. Tamtersine asker dü- Marko kilisesinde büyük bir Ayin ya-

dir. Miralay San Ford isimli bu Jnırf _ şünceli matbuatta bu işe bir sempati pıJacak ve nazırla arkadaşlarının c~ 
]iz askeri, 

30 
yıldanberi Afrikadadır. bile uyanmaktadır. nazeleri resmi törenle gömülecektir. 

F k t · z"yet, tamamen bı" Nazırın ve beş arkadaşının ceset • 
Uzun zamandır da Adisababada bu - a a resmı Ya ı -
lunuyordu. Aldığı vazife memleke _ taraftır. lerini almak üzere lskenderiyeye Ar· 
tni idaresinde çok mühim görülmekte uıııııııııııuıııuuııııııııııuıııııııııııııııuıııııııı111ııııııı111111ıııııııııııu11 mando Diaz isimli İtalyan kruvazörü 
ve kendisin~ ~izzat imparator tarafın- 12 adada tah• gönderilmiştir. Cesetler sonra Napo • 
dan verilmışbr. liden Romaya gidecektir. 

Yalnız gene ayni kazada ölen meş
hur İtalyan kaşifi Franşetti, vasiyeti 
mucibince, kendisinin keşfiyat yaptığı 
Assab havalisinde Eutrea kıyılraında 
gömülecektir. 

İngiliz miralayı tford Kenya ve k• t k 
Sudan hud~dunda~~aj!i vil!yeti ıma yo muş 
ilbayı Zoadıye idari muşa.vır olarak Atinada çıkan Vradini gazete • 
gönderilmiştir. • • R h b" · · b"ld" d" 

M
. 1 

8 
f d 

1914 
d İ gilt ıının oma mu a ırının ı ır ı· 

ıra ay an or , e n ere- ... • .• l H"'k" · ·k· 
yi Habeşistanda resmen temsil edi _ gıne gore, talya u umetı, on ı ı 
yordu. Orada konsolostu. adada tahkimat yapıldığına dair 
Propaganda nazırı havadisi tekzip etmektedir. 
s il ah a ı t 1 n a ça Ar 11 d 1 ıı-..""'"'"hııtuııııtnn1111ıı1111ıııın""111111111ı"""""'ınııııtfl'I 

~ ıtalyanıar Mısırlı-
'Roma, 17 - Propaganda nazırı ve bü 
yük tayyare pilotu olan kont Çiano 
silih altına çağrılmış ve şarkt Afrika 
da vazife almıştır. 
Kont Çiano Musolininin damadınr. 

Almanlar Habeş 
işinden memnun 
Londra (Özel) - Berlin mahafilln -

de araştırmalar yapan bfr muhabir, 
ltalya Habeşistanla harbettiği takdir
de bunu Alman~ üzerinde ne tesiri 

lara kompliman 
yapıyor 

Londra (Özel) - İtalyadan Mısıra 
karşı bir kompliman hareketi başla
dığı görülüyor. Resmi makamlardan 
mülhem olarak "Giornale Ditalya,, 
son ltslyan tayyare kazası dolayı -
siyle, Mısmn ltalyaya karşı nasıl bir 
tesaniit duygusu beslediğini isbat 
ettiğini yazıyor Onun tekamül yolunu, 
hem ltal~a hem Mısır için müşterek 

Malta adasındaki 
ıtalyanlar da Afri• 
kaya gönderiliyor 

Londra. (Uzel) - Malta adasının , .• 
ahalisinin tedafüi tedbirlerine giri • 
şilmiştir. Mahalli hükQmet, halkın ha 
va hücumlarından korunması için ya• 
kında talimat nevinden bir kitap ne~ 
redecektir. 

Herbiri 1,120 tonluk VloseyVor~es• 
ter isimli iki muhrip bir iki ıün• 
kadar ekzersise ~caktır. 

Malta ndasındaki İtalyanlardan bfr 
kısmı, şarki Afrikaya gönderilmek il· 
zere İtalyan ordusuna çafrılmıştır. 
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~ 
Bulgarlara Akdeniz 
suyunun lüzumundan 

fazla Türklere Avrupa 
toprağı lizımdır ! 

iki tarar kamoyonu idare edenler 
kışkırtıcı yazılar yazmaktan ~eklnmeUdir! 

Uzun zaman A vrupada bulu • 
ilan Cumhuriyet gazetesi baıyazı· 
cıaı Yunus Nadinin Viyanadan al· 
dıiı intibalarla yazdıiı bir maka· 
le;,e göre, oradaki dütünce fÖY • 
le11niı: "Türklerle Bulıarların •· 
r-.ında bir aavat ha koptu ha ko· 
Pacak! 

" Buna da sebep, iki taraf gazete-
lerinin (bahusus) Bulgar basınmın 
l'azdıiı yazılannıf .•. fakat, Bul • 
l&rlar, bizi tahrik ettiii halde, her 
fırsatta her yere batvuruyorlar: 
CCD_ı 
ue.ıcın, biz Bulgarcıklara fU Türk· 

ler neler diyor!,, diye suçsuz birer 
lbazlGm halini takınıyorlarmıf. 

Bu Taziyet kar111ında, Yunus 
~.•~i, evveli, pek ikili.ne bir ted· 
ır ıleri ıürüyor. 

- Bu ıibi propqandalar yapıl· 
~asına meydan vermemek için. 
ınndilik, - devletin de baaınımı • = (matbuatımızı) irpdi1le, -
ulgarların veaika olarak kullana-

c:aıı birtey yazmıyahm. Yalnız, 
lbuvaf'ık bir zamanda hepsini bir· 
den ortaya sermek için, onların 
Yazdıklarını dosya ,delim. 

Fakat, sonra, Yunuı Nadi, Bul· 
Rarların, siyasalarını, dama lafı gi 
b\ nasıl değiıtirdiklerini anlatı .. 

· .. muuce oıze aoat gorunür • 

=~ düıman olduklarını Te 
t e ce llaaı) baıka komtularmın 
d~p~~larına göz koymuıken tim· 
I . 1~11n topraklara tamah ettik • 
~rını söylüyor. 

Cumhuriyet baımuharririnin e· 
l&alr fikri ıudur: 
Y - Bulıarlar bizi kızdırmaam ••. 
.,.

0 k12., Trakya3·1 alayım derlerken 
•z kendilerinden Şarki Rumeliyi 

•lrrız ha ••• 

• • • 
Ha-r, Bulıar meselesindf' bil· 

tün Türk basını içinde en uyanık 
:ı~U'J gazetedir. Bulgariıtanda 

ogan rehlikeyi en evvel ıörmüf, 
en evvel haber vermiıtir. Hatta 
lene bu sütunlarda fU fikir daha 
e\'\re) ileri ıürülmüatür· 

'T.ırkiyede yaıa~an °ıütcü Bul -
:•rlar"an batka bizim top~aklar·' 
lia Bulgar namına kimae yoktur. 

ıc.:lbuki Bul~~r t.?Pr~larında hal-
altıda bın oz Turktür. Buna 

;•iınen, biz onlardan değil de on-
1 ar bizılen birtakım iddialarda bu
:ıuyorlar. B~, ~tılacak teydir. 
de ~un netıcesınde, Türkiyede 
e hır akaülimel doiabilir !,, 

t.f Bizim muharrir arkadaılardan 
~ Urat Selimi Sertojlu, vaktiyle, 

vadide epeyce ıert yazılar 
t&zınııtı. Simdi de Yunuı Nadide, 
:: tehlikeli bir aksülamel doğdu· 
d .. u ve bunun ıirayet ihtimali ol· 

0 runu r6rüyoruz. 

f Bereket verıin ki, bu, onun 
Ödl dütiinceıi ve biuidir. 
~t, Avrupada, gezdi, yedi, içti, 

et buldu, ve binnetice, da. 
~lannda cengaverlik -kanının 

Ynadıfını duyuyor! ! 

'-rF &icat nud bütün Bulg~lar 
• iirkiyeclen Trakyayı almalı!,,

:11e dütünmüyorlaraa, Türkiyede 
e Y unu. Nadi ıibi dütünenler el· 

bette devede kulak kadar azdır. 
Türk, banıseverdir •••. 

iki taraf propagandacılarına 
düten tunu anlamak ve iki ulusun 
kamoyunu (efkarı umumiyeaini) 
ona ıöre idare etmektir: 

Bulıarlar bilmelidirler ki: -
Ne haçlılar (ehli aalip), ne harp • 
ten evvelin "Düveli muazzama,,ıı, 
ne Balkan harbı, ne büyük muha • 
rebenin felaketi, Türkleri, bir Av· 
rupa milleti olmaktan çıkart.ma • 
dı ... Türk, Avrupalıdır! 

Halbuki, Trakyaya ıöz koy· 
mak, Türkü Avrupadaki ton kale
ıinden atmak istemektir ••• Bulıar· 
lara Akdenizde mahrecin lazım 
olduiundan daha fazla, Türke Av· 
rupada toprak lazımdır ••• Bütün 
bir tarihteki en zayıf zamanlan • 
mızda bütün Lir dünyanın yapa -
madığı "Türkü Avrupadan atma., 
itini;Bulgarlar, Türkün ve doatla
nnm bu kuvvetli gününde bap • 
ramıyacaklardır. Becerilemiyecek 
bir ite iae niçin bumunu sokmalı? 

Niçin Y umu Nadi gibi düıünenle· 
ri kartı tarafta canlandırmalı? •.. 

Hem iıtiımar olunabilecek tez , 
bir deiil, bakm kaç tane: Bulga • 

• L--.J .. 1.: T;;.1. ı. .. n,~"'' ı..:. -:ı 

yona ya)an oluıu. •• Edirne ve lı • 
tanbulun hinterlanduz bulunufU ..• 

Edimeden "höt,, deıek Bulgar hu· 
dudundan duyuluıu .•• Bütün bun
lar, bizim aleyhimize gayri tabii • 
liklerdir ki, eier, kartı taraftaki 
gayri meıru heveslerin büyüdüğü 
görülürse, burada da, bu gayri ta· 
biilikleri düzeltmek istiyenler ço• 
ğalabilir ! ... Tarihi hiaaiyatı unut • 
mıyalnn ••• Bu da kinin kabarma • 
ıında amil olabilir ..• 

Fakat biz de ıunu biliyoruz: -
Türk, bugünkü uluıal ıınırları i • 
çinde kalıp Y&f&maia, komıul&rı· 
nın topraklarına göz dikmemeie, I 

bant ülküsüne (sulh gayesine) aa· 
dık kalmafa azmetmiftir. Kim • 
aeye kızıp oruç bozmıyacaktır. 

Sonra, Bulgariıtan aylarımız • 
dan (muhabirimizden) ıunu da 
öğreniyoruz: Bulıar hariciyesine 
bağlı matbuat müdürlüğü, timdi • 

ki hüldimetin Georgiyef hükum~ti 
gibi olmadıfını, Türki~eye dost 
kalmak istediğini ve bunun ispatı 
olarak da, hüldinıetin siyasasını 
güden aiırhatlı aazetelerin ıon 
nqriyabnı zikrettiğini haber ver
miıtir. filbakilia, kendini bilen 
Bulgar gazetelerinde, Türk düt • 
ınanlıimı kuvvetlendirecek birıey 
ıörülmemekte olduiunu Sofya 
aylarımız teyit etmektedir. 

Biz de, buna imtiıal etmek ıu· 
urunu ıöste,.iyoruz. Lakin, ciddi 

Bulıar ıazetelerinin birıey yaz • 
mamaları ki.fi ıelmez. B!zina bu 
yazımızın ruliu, naaıl arayı açıcı 
dejil, bulucu i&e, Bulgar matbu • 
atından da ayni feyi bekliyoruz. 
Bilhaaaa, aleyhteki neıriyatın ve 
sinıi propagandanın keıilmeaini
iatiyoruz. Yokıa, cidden tehlike
li bir durum belirebi'e:ektir. 

Hü.eyin Fa:ıık 

Gayri mübadil
ler bonoları 

Biraz yUkseldl ve 
daha yUkseleceğl 

Belediyenın en faydalı müessesesi 

Kimsesiz çocukları 
kurtarma yurdu 

umuluyor lk. 1 . . d 11· k . 
Son günlerde gayri mübadiller em- 1 yı ıçın e e ıye ya ın serserı 

ilk sapı komisyonu fazlaca emlaki .,, d h 1 t• d • 
satışalçıkardıiı için gayri mübadil çocugu yur a yarar a e ge ır i 
bonolarında kllçük bir yükselme ol • 
muştur. Asit kıymeti 100 kuruş olan 
bir bono düşe düşe 16 kuruşa kadar 
düşmüştü. Son günlerdeki yükselme 
ile bonolar Mcak iki kuruş çıkarall 
18 kuruşa yükselmiştir. 

Bundan bir müddet önce finans ba
kanlığının gayri mübadil bonolarınut 
döttüğii bugünkü durumdan (va • 
ziyetten) kurtarılması için bir proje 
hazırladığını yazmıştık. Öğrendiğimi
ze göre bonolann kıymetlenmesinin 

daha dofrusu asli kıymetini alabil -
mesinin ancak mevcut emlakin baş -
ta en kıymetlilerinin gelmek suretiy 
le çabukça satışa çıkanlması ve bir de 
bonoların borsaya kote edilmesi ile -
kabil oldutunu gözönUne alan bakan-
lık bu iki noktanın tahakkul$ ettiril
mesi yolunda çalışmağa karar vermiş
tir. Diğer yandan gayri mübadiller 

lki yıl önce uray tarafından Ga _ 
)atada açılan ''çocukları kurtarma 
yurdu,,na alınan serseri çocuklann 
ıslah edilkleri ve birer sanat öğren -
dikleri anlaşılmış, bunlardan bir kıs
mı kendilerine iş bulunarak yurt • 
tan çıkardmıştır. 

Bu çocuklardan onu kunduracılık, 
üçü mürettipUk, beşi marangozluk, 
onu mobilyacılık, beşi terzilik, biri sa
raçlık öğrenmiştir. Bunlar şimdi ha
riçte çalışmaktadır. 
Sıhhi ve ablıikt durumlan düzelti • 

len bu çocuklardan bazılannm oku • 
maya kabiliyetli qldukları görtilmil'9 
tür. Bunlardan biri Güzel sanatlara -
kademisi resim şubesine, ikisi Darflf
şaf akaya ikisi Gedikli küçük zabit o
kuluna verilmek Uzere aynlmıştır. 

Bazılarında da ziraatçiliğe heves gö • 

rülmüş bir kısmı da Büyükc!crede!\i 
fidanlığa verilmiştir. 

Yurttan böyle çok iyi bir sonuc; a • 
lınması üzerine İstanbul sokakların • 
daki serseri çocuklann toplanarak 
memlekete yarar birer vatandaş hali
ne getirilmesi ,.e bunun için de yurt 
kadrosunun genişletilmesi kararlaş • 
mııtır. Şimdi kahvelerde, köprü altın
da, sokak kö,elerfnde, yangın yerle • 
rinde yatan serseri çocukların mikta
rının tesbltine çall§llmaktadır. lstan
bulda 3000 kadar serseri çocuk bu • 
lunduğu tahmin edilmektedir. An~
doludan gelerek burada dllenenlerle 
beraber 3500 ıe varmaktadır. 

Serseri çoeuklann :yurtta okutula. 
rak Stimer bank fabrikalannda çalıt
tmlmuı etrafında da banka ile te • 
masa riritilmlş, banka bunu kabul 
etml§Ur. 

kurumu da bakanlığa bu yolda dilek- --------.,.----------------........:li.--
Balıkpazarı-Eyup yolu 
Nihayet düzelecek mi 

ler de bulunmak üzere müracaat et
mek Uzeredir. 

Gayri mübadil bonolan borsaya ko
te edildiği takdirde hiç değilse kıy -
metlerinin yüzde ellisini kazanaca -
ğt muhakkak görülmektedir. 

-o-

Reledlye ile e\·kaf 
arasındaki 
anlaşmazlık 

Uray ile evkaf arasındaki anlat • 
mazhğı halledece'k olan hakemJIObtis
yona dün vilayette toplanJD1', geç vak 
tf' kadar dosvalar üzerinde inreleme 
yapmıştır. Komisyon celecek hafta 
gene birkaç toplanb ,.. .. caktrr. 

--0--

Geçen ay lstanbdlda 
94 bina yapıldı 

Tramvay sosyetesine İstanbul hal • f 
kının fazla olarak verdiği ve şimdi ge
ri alınmakta olan 1,700,000 liranın ls
tanbulun bayındırlaşmasında esaslı 

bir rol oynıyabileceğini hesaplıyan be
lediye, paranın henüz belediyeye geç. 
memfş olnaaaına rağmen bu para ile 
yapılabl1ecek ~yler üzerinde bazı a • 
mısın < > n~r tesbft etmfıtir. 

ötrendftlmize göre D1rpaıo 4. ...... 
veli\ şehirdeki eski n kıymetli eser -
lerin, anıtların <abidelerin) meydana 
çıkarılarak etrafıaua ba7111dır)llftı • 
rılması Uk esas olarak tutulmakta -
dır. 

Uray mütehassıs raporlanna göre 
şehrin bayındırlık işine Eminönü mey 
danından başlanması kararı vardır. 

Bu bakımdan para belediyenin eline 
geçince ilk iş Yenlcaml önündeki dük
kAnlann kaldmlması teşkil edecek • 
tir. 

Bundan BOnra bayındırlık işi Bahk
pazanna dofru ilerliyecek ve bura • 
dan itibaren Unkapanma kadar cadde 
Eminönü - Eyüp tramvayının geçe • 
bllecefl senlfiife getirilecektir. 

Unkapanmdan Eyflbe kadar olan 
kısmın istimlaki ise evvelce yapılmış-

tı. Balıkpuannda Te 1elPlf~i dü~
Unlan tutan tedınerler (tflccarlar) o 
ftkte kadar hllfn yeni yapılacak kı • 
sımlanna yerlettirilmlş olacağı için 
buralann istlmllki daha az bir para 
ile yapılabilecektir. 

Kızllayın 
Yapılan bir statistiğe göre temmuz 

ayında şehrimizde 74 ev, 11 apartıman 
9 dükkln yapılmış. Evlerden 23 ü Fa
tihte, 16 sı Kadıköyündedir • 
Apartımanlardan beşi Beyoğlunda, 

dördü Eminönü mıntakalarında ikisi 
l{adıköyündedir • 

Statlstl k tahslll için 
talebe gUnderllecek 7 eylQlda yapacaQI 
Başbakanlık statistik genel direk • K 

törlüğü, uzman (mütehassıs) yetiştir- ermes 
mek üzere biri A vrupaya ve biri de 

Temmuz ayında 472 bina da tamir 
edilmiştir. 

--0-

Valovada nufus 
yazımı hazırlıkları 
Nüfus yazımı işleri hazırhklannı 

yakından &örmek üzere merkez büro
su üyelerinden Osman ile Zühtü dün 
Yalovaya gitmişlerdir. 

Amerikaya iki genci tahsile gönder • 
meğe karar vermiştir. Bu iki genç 
Avrupa ve Amerikada iki Uç yıl ka -

Jacaklar ve dönüşlerinde genel di • 
rektörlüğünde uzman olarak çalı • 
şacaklardır. 

Seçilecek gençlerin sınaçlan (im • 
tihanlan) 24 eylülde İstanbul ve An
karada yapılacaktır. 

Soyadlarını tescil lstanbullular geçen 
eltlrmlyen tUcearlar

1 
ay nekadar et yedi? 

Tecim <ticaret) odası, tecimer (tile Temmuz ayında Mezbahada 19823 
car) ve fabrikacılardan büyük bir karaman, 8011 dağlıç, 5003 kıvırcık 
bölümünün hAIA BOYadlarını odaya koyun ile 192 keçi, 2..'>901 kuzu, 367 
teJcil ettirmediklerini gördüğünden oğlak, 14S9 ökUz, 498 inek, 243 Manda, 
bunlara soyadlarını tescil ettirmele- 89 dana, 411 malak, 7 boğa kesilmif
rini bildirmiştir. Bu tescil yapılmazsa tir. Temmuzda, hazirana nazaraıa 

bunlara alt muamele odaca yapılmı - sekiz bin karaman fazla, buna maka • 
yacaktır. bil on bin kuzu eksik kesilmiktir. 

( 

Pek güzel olacak 
7 eyl61 cumartesi günü Taksim 

bahçesinde aut on altıda batla -
mak üzere büyük bir Kermeı ve • 
rilecektir. Kermesin fevkalide ol• 
maaı için çahıılmaktadır. Bahçe • 
nin an tarafmda cambaz, canlı 
kuklalar oynıyacak, Bayan Halide 
monolog aöyliyecek, Bay Halit 
halk prkı ve damlarmı terennüm 
edecek, Karaaöz oynatdacak, ye
di paviyon ve alb çadırda · Luna 
park O)'UD ve eğlenceleri yapıla • 
cak, atlı karınca, aalmcak, döner 
dolap bulunacaktır. 

Bu eğlenceler bahçenin yalnız 
tramvay yolu cihetindeki eğlf'nce- · 
lerdir. Bahçenin diier yerlerinde 
de muhtelif ve sengin eğlenceler 
yapılacaktır. 

] 
Edirnekapı yolları 

Bir arkada!'m ~nlatt: gürUJr. Yerlere atılan kavun, karpuz kabukları çilrlJ. 
- Geçen gun 6ırkaç arkadaı dezmek için Topkapıya, müı megl)eler anlaıılan kat'iygen kaldırılmamakta ol· 

oradan da Mevlanekapıaına doğru gittik. duldan yerde rürüyüp toprak ol--'·t"'"" l ' 
G l ·~imi oll ı. """"'~ırar. er &fi z g arın ne ILadar berbat olduğunu talı • Bıuılann üstüne üşü~n ıineklerln vesair lıaşnrat&11 

min ettMlc imk~ ~~ndedir. Bu yolların güz 1ene. da bir takım haıtalıklan neıretmeğe vaaıta olacaklan 
denberi tamir lfUZ" gonnediklerinl iddia edebUiriml tabUdlr. 
lnaan ouradan ~rken yollar: !ıtanbulun değU, Çin Arkadaşımın stizlerl banda bitti. Yedikuleden itiha-
ıokaklarından_ fnrl zanne~ig~r. ren kale dışından Edlrnf'kapıya kadar uzanuak olan 

Sonra ıok~ın bcrbatlıgr bır yana bır~ılsın, pialik • ~sfalt ) ol yapılırken kalenin iç tarafındaki yöllar da 
lerln 'ıkardıgı fena kokulara taJıammJjl etmek pek· ıhmal edlimemcU, bualar da tamir edilmelidir. 
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Takas suiistimali nde Japon ya A Ln1 rı ,=, J=.r=~~=ı r=ı =J7=l1=-ll=,1,=-/,--z -a_,,,I f~~)-__ /ı __ ı_r ,~r/ 7jı • ı• } Yeni tayyare ve - -Ir 1 çamaşır ar denız aıtı nssu " Biz evimizi Yahudilerden 
Ortaya Çıkıyor bulmıya uğraşıyor temizliyoruz 

Londra, (Ozel) -Amerika, 

Panamadaki müdafaa tertibatını başkalarına bundan ne? Bugünlerde De\•let Şurası tarafın. 
dan öııuinde incelemeler yapılacak o
lan meşhur takas suiistimali mesele
sinde bir yandan haklarında "lüzumu ' 
muhakeme kararı,, verilenler kendile- / 
rini temize çıkarmak için itirazlarını J 
hazırlarlarken diğer yandan da bu 
1,500,000 liralık suiistimalin yeni yeni 1 
safhaları ortaya çıkmaktadır. 1 

Ji tesine dahil olmıyan birçok eşyanın kuvvetlendirmektedir. Kanal mm· B • " 
sanki listeye dahil imişçesine mua - erlinden gelen haberler, Al . bildirildiğine göre, Bcrlin civarıll" 
meleye tabi tutularak o vakitki tica • takasında bilhassa hava hücumu· manyada Yahudilere karşı yapı • da Nazi aleyhtarı çok büyük bir 
ret müdürlüğünün muamele yürüt - na karşı tedbirler arttırılıyor. lan gösterilerin dün aktam, yahu-

Takas işleriyle bilfiil meşgu 1 olup J 

bugün haklarında lüzumu muhakeme J 

kararı verlJmi' olanların haricinde 
kalmış olanlarla yaptığımız temaslar
dan öğrendiğimize göre yolsuzluk yal. 
nız Uıkasa tabi eşyaya yerinde tah . 
minler koyarken olmamış, ekonomi 
hakanlığı tarafından bir kısım eşya -
nın kontenjan harici memlekete gir -
mcsi için bir müddet kontenjan lis . 
telerlne eklenerek çıkarılan (M.) 
listeler ,·esilesiyle de mühim yolsuz • ! 
luklar yapılmıştır. 

Takas suiistimali tahkikatını ya • 
paıı karışık ispekterlcr heyetinin tet
kik sahası dışında kalan bu(M) liste · I 
si stıüstima11erdc ayrı hir fasıl teşkil 1 

etmektedir. Yeni yeni nazarı dikkati 
celbctmeğe başlamıştır. \ 

nn yolsuz muamelelerle de ''l\.t, 

mesi üzerine ticaret odasının tasdi -
Panama Cümhuriyetine, birçok di aleyhtarlığı harek~tini idare e

kiyle memlekete sokulduğu söylen -
mektedir. Bu suretle takas suiistlma- radyo tarama aletleri teıiı edil • den Ştrayher tarafından verilen 
Uyle beraber ayni derecede mühim bir mektedir. Buna ıebep olarak konferaıu eınaıında had bir fe -
suiistimal daha yapılmış olmakta- Japonyanın Cenubi Amerikada kil aldığını bildirmektedir. 

ıfır. geniılemesi ileri sürülmektedir. Bu konferanıın büyük bir ilgi 
'fakas suiistimalinin en mühim cep- Bilhassa Kosta Rika ve Salvador· (alaka) ile beklendiğini birka; 

hesini de bazı eksperlerin başka eks • - ı 
perlerin imzasını atarak kıymet biç - da Japon faaliyeti ilerlemektedir. gun evve yazr:ıqtık. 

mesi te~kil etmektedir. Gene bu arada Japonya imtiyazlar temin et • Ştrayher, 'yabancı gazetelere 
dünyanın hiç bir yerinde görUlmemiş meğe çalıfıyor. Böylece orta Ame- saldırarak: "Yahudilerin batına 
bir: gariplik yapılarak takasa tabi rika ile timdilik "ticari,, diye kay- gelen her tataız fey, hu gazeteler· 
kerestelere metre mikdbı ölçüsüyle dedilen muahedeler imzalamağa de haykırmalar doğuruyor. Evimi-
değil tane ile kıymet takdir edilmiş - zı' te · l' k • ? d · yol hazırlamaktadır. mız ıyorsa sıze ne.,, emış-
tir • .Bu suretle bir metre mikabı ke - t• ır. 
reste isabet eden çok yüksek kıymet Bazı Amerikalılann düıündü • 

Ştra.yher, Amerikada zencilere takdirinin maharetle gizlenmtş oldu - ğüne göre, Japonyanın bu plam, 
ğu görülmektedir. Halbuki kerestede yapılan linçlere dikkati çekmi§tir. 

bilahare denizaltı ve tayyare üale- K 
esas ölçü daima metre mikahıdır. onferans akıamı,Yahudilerin git 

Gene bu yolsuzluğun garip cih·ele _ rine çevrilebilecek toprak iınti • tiği kahveler ve lokantalar hep 
rinden olarak takasa tabi kerestele - yazları elde etmek mahiyetinde • l>oıtu. 
rin sahibi olan bir sosyetenin erka - dir. Hit:ler aleyhinde 
nmdan biri kendi kerestelerine bir -------------- şiirler 

bayrak, dikildiği istasyon kapmn

dan ittaiye marifetiyle kaldırıl • 
mıştır. 

Bu bayrakta bir tiir yazılı bulu-

nuyordu. Ve §Öyleydi: 

Alman işçisi! Matemini kes ..• 

Gelecek yıl "gün aydın!,, diye• 
ceğiz. 

Hitler aleyhtarı tiirler çoğal • 

maktadır. Bir tanesini Röyter A " 
jansı 6itdiriyor. Şöyledir: 

"Hayl Hitler,, bugünkü Alman 
selamıdır. 

Fakat ordunun trampetleri ça • 
lryor. 

Bir k·avga olacak ve biz bep bir 
ağızdan: 

Herkes gibi "gün aydın,, diyece-
ğiz ..• çok defalar hiızat kıymet seçmiştir. k> !•Li.IT ıJ Loıldra, (Özel)_ Berlinden 

Bir çocuk eir hırsızhk Yunanıstanda Tayyareci kadın 
deni~ 1e Mecidiye köyünde oturan Ma. Ceneloy geri mi Istanbul - Berlfn 

Doktorlara 
•• gore 

Bin lira vergi 
vermek için 

On bin Ura 
kazanmalı imiş 

Doktorların kazanç vergilerine e -
sas olmak üzere sınıflara ayrılmaları 
işi devam ediyor. Dünkii gazetelerden 
biri, maliye şubelerinin etibba oda -
rmca kendilerine ''erilen sınıflara i -
Uraz hakları olmadığını yazıyordu. 
f"til.ıba oclasaı başkanı Niyazi İsmet 
<:emi~tir ki: 

......... ,......, ... halrika -biz 'maliye şubelerine 

CHi.i!füQjp, Jisıeıerde fevkalade sı .. 
ult:ın vergi verebilecek hiçbir doktor 
: nıi ,·ermedik. Ancak maruf dört dok 
torun isimleri hizasına bunların vazi. 
yetlerinin tetkik edilmekte olduğunu 
yazdık. Bu tetkikat neticesinde heyet 
kanaat getirirse bu dört doktoru fev. 
kalflde sınıfa ayıracağız. Ancak şu • 
nu da nazarı dikkate almak lazım -
dır ki bu doktorlardan her birine f ev
kalade sınıftan yani senede bin lira 
vergi \'erebilir demek i~n bu arka -
daşların senede on bin lira kazandık
Janna kanaat getirmek ]Azımdır. 

--0-

Mimar Sinanın 
Kendine yaptıQı 

cami yıkılmuı;, 
minaresi kalmışı 

hunu muhafaza 
edeceğiz 

İatanbul Müzeler idaresi eski e
,ierleri koruma encümeni, muha • 

f azası lazmıgelen eserleri tetkik 
ederk· ayırmaktadır. Encümen en 

ion olarak Mimar Sinanın kendi 
abidesi olan bir eserin üzrenide in 
celemeler yapmış ve sütun halinde 

olan bu anıtın (abidenin) korun -

muma karar vermittir. Sinanın 

abidesi Karagümrükte Hırkai§e • 
rif civannda kendi hayrına yaptır· 
mq otduğu mektep, mesçit ve 

~C§Dleden ibarettir. Bugün bun • 
lardan çefme ile mesçidin sütun 

§eklinde çok değerli minaresi kal· 

nastırlı Nevresin ahnından bir 1 1 S bogv uldu çiftarabakofumuçalmmı!, füphe bırakılacak? yo UDU saattaalmıŞ 
Al'ılrta den·ıze g'ımıek yu"zun" • üzerine Kazım İsminde biri yaka- c---·L . p 

• İngiliz gazetelerinde okundu -
:s 1 wu.nurıyetçi arti gazete.ine ğuna göre, Alman Silezyas :ıd• 

den dün gene bir bogvulma hadı'•e- anmıştır. ı 
., yapr an tecavüzden dolayı ıikayet Glayv.itz'den lstanbula ve tekra' 

si olmuştur. Tophanede Liman Su doldururken y ıı B ha'-- ç ld · ba 
o u I.! IUln a arıae !VU • geriye uçuı yapan methur A l:naıı 

Şirketine ati iskelenin önünde bü- Sucu Mehmet Ali Hocapap J tu Ça1d · · d' b l 
ru muı · arıı, .tım ı u un· kadın tayyarecisi l>u urn•u l:J sa 

yük küçük birçok çocuk denize çe§mesinden su doldururken Mu • a ~ Al k 1 ___ , ::r-:ıı: 
girmiştir. Bunlarla birlikte Gala • zaffer isminde birisi kendi sıraıı- UgU man ap ~arında buna atten bira ... iazla bir zaman içiııde 

ceyap vererek tecavüzden dolayı saatte 245 mil üzerı'nden tanı •nı• 
tada Arapcamide Kür~ü ka ısın- nı almak iıtemif, bu yüzden arala- t .. .. b'ld' · · M "' 

.L ee11urunü ı ırmııtır. üteca - lamı•tır . . 
da ısı numaralı evae oturan Ri • rın~ kavga çıkmıı, Muzaffer san- :ır 

vizlerin yakalanarak cezalandın· zeli ıeyyar. sucu Hamdinin altı ya- dalya ile Mehmet ~liyi bqından 
lacaklarmı ve bu gibi hadiselerin tındaki kızı Şehbaz da denize gir- yaralamıştır. 

· · S-'-'1 d · ld ğu d bir daha tekerriİI' etmeme,ikin m1ft1r. ı:un erın o u n an Al.;lc:n·· -" -- .. o..,.. .. -. u::uuı'r' ı:nuıc;ı .... CLg~\ii-" aujil1D'ıl§tli' • 
küçük kız hemen sular arasında Sirkeci rıhtımına yanaşmrı olan 1 

bocalamağa başlamıştır. Diğer bir kayığa gazoz veren Yalova Halk Partisi, parlamento üyele-
rinden birkaç arkadaılarına bir 

çocuklar vaziyeti kavrayamadık - gazoz.fabrikasına ait arabanın at
mektup imzalatml§lardır. Bu mek· 

--0-

Fransız Finans 
mute11assısı 
Teclmerlerlmizl 

dinledi ları için Şehbaz kısa bir müddet ları ürkmü§, ikisi de denize dü§ -
h w 1 C d' b' f l 1 tupta 814bakandan kralcılık i· Du"n saat on b-te Tı'caret Oda• sonra ogu muftur. ese ı ıraz müştür. Etra tan yetiti mif, at ar -:ıı: 

.. t" k ·1 . b l d k 1 çin yapılacak geneloyun (reyi am· sında on yedı' zu"m•-yı' temıı'l edea sonra suyun u! une çı ·mış, aı esı· oğu ma an urtan mııtır. • ..... 
ne teslim dilmiştir. me müracaatın) daha uygun bir 

Sebepsiz yere... zamana bırakılması i5tenmekte • 
--o- Üsküdar pazarında dola•an 23 d' 

K d k 1 
:ıı: ır. 

U UZ Va a arı yaşında hamal Dervifi ortada hiç· -0-

bir sebep yoklCen 14 yaımda Sa -
ÇOğahyor lih isminde bir çocuk bıçakla ya -

Ev köpek ve kedileri ralamııtrr. 
sokağa bırakılmasın! Ka~yon ~a.rpt~ . 

lstanbulda son günlerde kuduz ve Şofor Ahme:Jın ıdar~sındekı 
köpek ısırması vukuatı çoğalmıştır. 36ı8 numaralı kamyon Fındıklıda 
J{uduz hastanesine aşı için gidenler tramvay caddesinde köfteci Şük
yüzü bulmuştur. Dundan başka ha.c;; - r{i'ye carpmıf yaralamıttır. 
tanede tedavi altında bulunanlar da ~ 
ayrıdır. Yangın 

Köpek ısırma vakalarının çoğal • Galatada Necatibey caddeain -
masının sebebi de ev köpeklerinin de kasap Andonun evinden yan -
başı boş bırakılmalarıdır. gın çrkmıf, sirayetine meydan ve

Bclediye sokak köpeklerinin yeni - rilmeden söndürülmüştür. 
den toplattırılması ve sahipli köpek - -------------
)erin başı boş bırakılmaması için şu -
belere emir nrmiştir. 

--0-

Bulgari standa 
öldilrülen Türkler 

Sofya, ı& - (Bugünkü• Cüm
huriyetten:) Dün sabah Kır.::an!i 
kasabasının Gönüllü köyü yP.k:· 
nında bir facia olmuştur. 

lpar yatı 
Evvelki gün Pireye gitm~~ ij. 

zere hareket eden lpar yatı diin 
saat 18 de Geliboluya varmıa!1t, 

Yat, yol levazımını ikmal etme!, 
üzere bir ıaat kadar GeHbo~mfa 

kaldıktan sonra tekrar yoluna d~-
vam etmiştir. 

Köy civarındaki tarlada ça!•ıan :::::::::::::::::::::::::::::::---:1:1:=::.::::::::::::mn 

üç Türk, dört kiıilik b~r Bu!gP.r i~ T A K s i M n 
çetesi tarafından güpegilndüz da- ii n 

Çin haydutları 
lnglllz gazetecisini 

Cldürdü 
Qünkü nüshamızda Çinde Şııhar i

linde haydutlar eline düşen gazeteci
den bahsetmiş ve haydutlar kendisi
ni serbest bırakmaları için 48,888 Çin 
dolan ile 10 tüfek. 10 tabanca ve 
10,000 fişek istediklerini yazmıştık • 

Bugün Anadolu ajansının ''erdiği 
telgraflardan fidyei necat nrilmesi -
ne meydan kalmadan gazetecinin 
haydutlar tarafmdan ölrürüldüğünU 
öğreniyoruz: 

Pekin 16 (A.A.) İngiliz gazetecisi 
Jones kendisini kaldıran haydutlar 
tarafından öldürülmüştür. o~ kur -
şunla delinmiş olan cesedi, haydutla
rı kovalamakta olan kuvntler tara -
fından Paoçhang çevresinde bulun -
muştur. 

Jones'in 12 ağust.sto öldürüldüğü 
sanılmaktadır. 

Pekin 16 (A.A.) - İngiliz gazeteci -
sinin cesedini bulan kuwetler, Çin 
makamatı tarafından gönderilen kuv
,·etlerdir. 

tüccarların iıtirak ettiği önemli 
bir toplantı yapılmıftır. Bu toplan· 

tıda Fransız maliye mütehassıala· 
rmdan Pikarla maliye müfettİf le-

rinden Halil Hilmi de hazır bu " 
lunmutulr. 

Tüccarlar, mevcut vergilerin te
cim iıleriyle olan ilgisini (alaka • 

sını) ve maruz kaldıkları güçlük· 
leri anlatmışlardır. 

Muamele vergisinin tatbikatı 

birçok sanayicileri hütkül vaziye • 
te aokmaktadır, Bu vergi için iı • 
tisnalar kabul olunmaıı, büyük 
müesseselerin vaziyetlerini güç • 

leıtirmektedir. Birçok fabrikalar, 
muamele vergisi vrmemek için DJO 

törlerini azaltmıtlar., bunlan iki " 
Ye ve üçe bölerek beter beygirlik 

fal>rikacıklar ve dokuzar amele "' 
lik imalathaneler haline geth DJİ!"' 
!erdir. 

Fransız maliye mütehassısı tüc· 
carlarm bütün isteklerini e,laka ile 
dinlemiş ve notlar almıthr. 

--ö--

Vugoslav tayyareleri 

ğa kaldırılmıt ve dağda öldürül- ii Belediye Hahçesl ii 
-0- müştür. H t7 Afiustos Cmmartesl ve n 

Telefon Devlete Köylüler hu zavallıların ceıet- Hta Ağustos Pazar akşamlarıH 

ınıştrr. 

Bu kuvvetler 14 ağustosda Şahar 
hiikô.meti tarafından haydutlarla te
mas etmek üzere gönderilen haberci
nin, haydutlar tarafından alıkonma -
sı üzerine yola çıkarılmıştı. 

Londra, 16 - "Financial ii • 
mes,, in haber ve:diğ'n"e göre, btJ" 

günlerde Yugoslavya Sü BakaJJI 
ile lngiliz firmaları arasında ya • lerini Vardar nehri kenar.nda bu!. g saat 21,30 ve Pazar matine g 

gePf DCe l d H saat 17 1,2 da :! 
Y mut ar ır. •· ı· 

Memurların H''kr:. t k" h lk d b' ~; Süreyyo opereti tarafından :! u ume , oy a ın an ır :: :: 
durumu ne oıacak? çete teıkil ederek öteki çeten:n ta- H T AR L A KUŞU U 

Telefon sosyetesinin hükOmete kibine çıkarmıştır. ii Operet 3 perde, Orkestra, H 
ıeçmesi işi ile ilgili ikinci derecedeki -------------- ::bale meşrubat 40·60 kuruftur!i 
meseleleri gözden geçiren komisyon huku_k müşavirleri de bulunmuştur. i~ Duhuliye yoktur . !i 
dün de toplanmıştır. Bugünlerde sosyetede çalışan memur- :: ................ ·--·ı--·····:nıııu•na11-.:::: Dünkü toplantıda Nafia Yekaleti ların vaziyeti de görüşülecektir. .. ........... - .... _... ......... • • .. . 

Haydutlar, 8 ağustosta Jonesi baş
ka haydutlara teslim etmişler n bun
lar da fidyeJ necatı derhal 800 lngi -
Jiz lirasından SOOO Jngiliz lirasına çı
karmışlardı. İngiliz makamları, bu 
parayı vermek için tekliflerde bulun -
muşlarsa da bir sonuç elde edememiş
ler ,.e fidyei necat ödenmeden kalmış
tır. 

pılmakta olan göriifmeler bau JJ?d 

kavelelerin imzalanması ile ıo • 
nuçlanacaktır. 

Bu gÖrüfmeier, mecmuu 200 bin 
İngiliz lirası değerinde ve H~rr 
ker tipinde on uçak ile 75 ınotör, 
aatın almak içindir. 



Ddlnıly©\ gQ~eDöfiilftn 
p~şönde.ao 

Nakıecıen: 
FahrOnname acth eski Farisi 

terlh romanından ahnm1atır 

~=( H.=o'::'~=~=S=ü=,.~="='a=)============ N o.S 7 =~ 
"- Vay! Sen benim sevgilimi 

almak istiyorsun, öyle mi?... O, 
No. 96 benim can1mdır! ... Sen ~en~~ 

~-~~~z~~-~-K~A~D_i_R_C_A_N_K_A_F_~_ı~~~~~~~~ canı~ı al~adan ben senınkını 
Hüsmen, sağına soluna düşen oklara alayım ... ,, 
oldırmıqor, Fernando'nun da ikide eo1·vdıe söyleyerek 

b . b k __, .. . ..1.. d sap a ı 
ır ona a tını t1oru UIJOT u ••• Oğlan biç istifini bozmayınca, - Vay .. Tutun fU küstahı .. ,:.. 

hançeri 

lili•en kestinne yol arıyordu. 
ltı ~e lıııaktı. Dütman fft11İı;ni.: 

ç tarafını sözden aeçin!i. 
F.Qı ne oluyorda? Orada !la 

-.... delilderiııin 'birinclea beJu 
har .ı uaaıyerdu. BeJ•• hir k·.a e 
li. .• 

t. El~ekildi ve timdi onu·ı yer":.ndc 
oır fiiz ıöriindü. 

'J.İilsmen haykırdı: 
- Beatr• 1 il •••. 

Demek ki sal idi. Demek k~ o-
1'ada idi. 

Ha.fbuki ba a&V&f devam etti\ 
~belki de pmi .,anacak, Tahaı 
hetacak, seaç im ldmWlh· ne ola· 
~Ona 'bir - enel 11a.......ı. 
leı91di. O.. siderken yol iU'iia
cle duru Femando111 cb haklıya. 
~ 

kıç kuaramn üstüne fırlamesı 
Fernanc1oyu arkaclan vwmu' bu. 
llun içi.ıl bol bol yetecekti. 
F~kat nanl yapacaktı? •.• 

ıSVGlNIN GOCO ?
FreaJc Sü&.7man, &n.atlerin Is· 

P&iıJol ..urleri,.ı. olan Ç&flHf· 

:-a-ıac&a mlilrnmmıl bir lm~sn 
an \'azifesi görüyordu. Hülft'e · 

il' L __ 
~ ~ 7&ndaa korkusu yok~. 

ta leYentler çoktan diifmar
~dırrasına girmitler, ıüvert.ede. 
0ııbrine çıkanları devirer~k A~nr 
•dun ilerilyorlardı. 
}' ~~n dakıacla Hüımen Reh 
le ernandonun yenileceiini i~ice 
~3tİnniıti. F ernando da b~nu 

•1tlar ft iimidhri ketene ıer.ç k•· 
aın lta .. ruma virerek aea"8 o 
"- öldürtan mi1di? 

H"-n• her ihtimale b.r•ı bir 
~önce Beatrise sitmek ..,. OD\. 

11.ı. ~ kencliai alamıyor . 

GU-.ertenin prisinde Y• veı 
duran ve düımamn yaib pa~a vra 
1-naı 16..dünnek için huır duran 
~ılara haktı. Onların da aıaz 
-.rt dirt açılmıfb. 
1. Oıııarn Latmda da her hafde 

h- •elamın bulamnaama in ıauı 
toktu. 

ffiilr w bandu batb. ken•is! 
ldıa biyle ...We, adeta ..,U.Ci o1 
lllaaından utanmaia ._, ..... ~. 
~~L ~tli •• bitiia lnentler oaun 
~ ywinc:len &)'l'ılmamaıını 

~ koymuttu amma, bu hal, "°' 
Qır tey delildi. 

ltı Hu.men, lapanyol sem~s.nın 
ç larafmdaki küçük delikter. 
~ l»eJaz bir el, sonra da Beat 

1111 J8z6nü henüz ılSr!nüttG ki. 
)erinden fırladı. 

1 
k~ bsaranm yanlarmda ;ıla 

1 
• duran uzun ve ucu kancalt ip· 
erden !»irini kaptı. Kuaran1•J en 
~ noktaama ~· ipin bi; 
::-- •llntle tutarak kancaamı 
~illan ıemisini arka direlinBn 
-S lcaaaramıa arkasına ~ofnı u • 

~ • O . o da pencereye baktı: tın haJ>M ! 
zanan iplere doiru bütün kuvve 
tiyle f rrJattı. 

Bu sırada sağına soluna düşer. 
oklara aldırmıyor, Femandnnun 
da ikide bir ona bakhitnt rörfiyoı 
du. 

Hüsmen timdi düıman ıe.miai 
nin ipl«ine takılan kanee.ıını ~ek 
mit. yokluyordu. İyice tutundup
nu anla11nee. kıbcmı aizma aldı. 
İpi çekerek olduiu yerele kenJis~ 
ni .,Ukseltti. 

Bu aefer Fenıandonun, e\!n.ie · 
iri tabanee.yı ona çevirdili SÖ1'ül
dii. Aralannda ancak on bet yizmi 
dım uzaklık n.rdı. Bu kadar yer· 

dea o zamanki tabanıcalann tesiri 
~-olmazdı •nn-a, lmM de •Oi 
Jmlurcla. Eter Jizüne, ıösüne ve 
ya çıplak deriaine ıeline fena b1r 
~ -c-bilir, hatta aldüreb'lir 
dl. 

F ernaaclo atet etti. . 
Buna Türk okçulannın yav!ımt 
,.1.'I • ..... ,ı; t'. ........ ..,~n ı, ....... 

nm ortama koydufu lroeaman 
ve kalın afaçtan yapılan. üstü de· 
mir ve kurıun kaplanan bir ı:rc 
rin arkasındaydı. 

Oklar, siperin dibine düıüyo· 
du. 

Onu vurmak için tepeden İrme\ 
ve kılıçla ıa.ldırmak gerekti. 

F ernando birinci talanC.-\'lW 
kurtunu bota ridince ikinci ıa 
bancuını çıkardı. Yeniden Hüa 
mene çevirdi. 

Hüsmen, bu kancık silihtıı.n Çf! 

kini yordu. 
O da IÜ~ltenin kenanna ~ 

kildi. • Tam o 11rada Fernando telifl 
çelanit, atet etmitti. 

Hüsmen sevinçli bir sea ~ıJ. . .ıır
dı. 

- Artık yüzyüze gelebilir;~ ka 
badaymı !... 

Diye homurdandı. 
Bir anda ;pi çekerek yer,iJen 

kendisini yükseltti. Botluia bırak 
tı. 

iki gemini kıç kasara'rrı a•a . 
11ndaki yeri geçmek, sanivtınin 
yüzde biri kadar zamanda olmut
tu. 

Hüsmen buradan kend'sin kca'
fıya bırakınca ayni zamanda <:Hn 
deki ipe de tırmanarak birik" k·ı · 
laç yükıeltmişti. 86ylel"kle dü~
man gemisinin bordasına çarpma~ 
lmrkuıunu da atlatmq oluyordu 

O kadar iyi hesaplamıf\ı tt: 
Femandonun çekilmesine meydatJ 
kalmadı. 

Hfilmen dotdotru Marki S.11SeT 
nonun tepeaiae indi. 

O, kendisini takınırken kdıcmı 
da kullanmak için yelteniyortfa. 

Zabitler de ayni halde idi ..... 
Hu.men Femandoya bittin hı

ZJJia çarpmca lıpanyol markk: 

boylu boyunca yere yuvarlandı . 

Batı da ıeminin dötemuine fert,. 
halde çarpmıt ve sersem olm:ıflu . 

Yanındaki iki zabiti hakla1:1a!c 
bir iki saniyelik it oldu. 

Hüsmenin kılıcı korku!lç bit p& 
rdtı ile ikisini de omuzfoı mı ilı -
tünden ıeçmif, ikiaini de yere ıer
mi9ti. 

Sonra yerden kalkmak için ç•
balıyan Femandonun u.bfm' 
da labcmı aapıyla varmuttu. 

Fernando batından kaıılar ~ka
rak tekrar yere yuvarlanmıtt • 

Kıvranıyordu. 
Hüsmen, onun hlli kalkmak is

tiyen bqına bu sefer yaman Mr 
tekme attı. 

Artık İspanyol markisi, bay 
ımdL 

lspanyol zabitleri Fernan~oyu 
kurtarmak içbı kQfUyorlardı. Hü~
menin .etrafına aık nk ckl&r AU
tüYorda. 

F ,.,.nk Sülevman bütür. bu:ıla: : 
aönnfittü. 

- Fernando YUrUlcla. Hüsmen 
Reis F erıwıdoyu öldürdü! .. 

Diye baykırdL 
Leventler coıtular. 
Frenk Süleyman bu sefer İspan

yolca haykırdı: 
- Teslim olun!.. Feınan ~ovu 

öldürdük ... itte ... Hüsmen Re1s '>· 

nu bağlıyor ... 
Geriye baktılar. 

Onun yalan söyle:ned;iini 16'· 
diller. 

Gemide bir panik İ>af!Pdı. 
Artık hiç kimse, kumar.da) . diı

lemiyor, onları dayanmak ıçın 
kııkırtan zabitleri çiiniyerek in 
çıyorlardı. 

Nereye kaçıyorlardı?. 
Dört taraf denizdi. 

Hüımen Reiı timdi, kendi üze. 
rine gelen herkesi yere seriyo-dı.. 

Herkeı yıhnııt•. 
lspanyol aıkerlri silahlarını fl

tıyorlar, ellerin kaldır~larcb 
Çanaklıklara çıknırı olan olc.;tı 

tar da T'drk Okçalannm ni,-ı,.cı 
hldariyle yere diifmlitle1', azahn11 
lardı. 

Kalanlar ise aililılar~, at. TO• 
yorlar, direklerden İıliyoı lar, p.
hut çılım bir halde, dii_, ba~t aı· 
kerler ıibi kendilerini d ... ni•e atı
yorlardı. 

Frenk Süleyman oıılan..-ı ailahla
rını toplıyarak teabih ıil:i b~r ı:ı
rada iplere bağlarken Hüamen lnç 
baranın altına kottu. 

Beatriıin kapısındaki nöbetç• 
çoktan kaybolmufbı· 

Genç Türk akıncısı timdi ie-r
nandonun kamaraaınm aüalü ka 
pısıllJ yumrukluyor, azac le bHdiği 
italyanca ile: 

- Beatriıl." Kapıyı~ 1... Be;• 
ıeldim ! ..• 

- Fesuphanallah l • dedi. Derebeyinin ~enliii bu emri ye-
Bir in, ortadan kayboldu. O • rine getireceklerdi. Fakat, Ya'sab, 

çüncü -.e çok iyi giyinmiş bir a • daha atik davrandı. 
dam, at sırtında belirdi. - Sen beni mahvecleceiine ben 

Bu at ıırtmdaki zat, oranm a • ıeni mahvedeyim! • dedi. 
ad büyük derebeyi ve köy ağası • Hançerini timfek ıürati,le ~ 
nm imiriydi. ti ve tilll!ek süratiyle ka11ısmda· 

ismine Sarim derlerdi. ki adamm ıötsüne sapladı. 
- Nerede kaldınız? • diye hay· - Alı. .. 

kırdı. Susuzluktan ölüyonım, ya • Derebeyi, bqka söz .ayleme •"' 
Jiu... den camit bir cisim ıibi yere ya- ' 

Hiddetle lıaykıran iyi giyinmit varlandı. • 
adam, batını kaldırdığı vakit, Bir iki teprendi. 
pencerede, f evkalide güzel bir Sonra, ıöslerinin akı giSriindG. 

kız bulunduğunu gördü. Afzmdan k&pükler aktı ..• Ve öl • 
O zaman meseleyi anladı. Fa • 

kat, daha fazla haykırmasma im
kln kalmadı. Zira, sevda okların • 
dan bir taneai, onun da kalbine i -
sabet etmifti. 

Derhal, 45 lik adama sordu: 
--L ln-.B.urur kimindir? 
- Ya'eub'un .•• 
- Nesiymiş baklann? Tahkik 

el 
Lala oradaki köylülerden tah • 

kik ederek haber 8etirdi: 
- Cariyesi! 
- Çağır onu buraya bakalım .. 
- Batüıtüne ... 

Sarım ismindeki bu derel-eyi, 
çefme batına oturdu. içi timdi i·· 
ki kere yanmıştı. Birkaç taı suyu 
arka arkaya yuvarladı. 

Çok geçmeden Ya'aub geldi. 
- Beni istetmitsiniz, efendim. 
- Evet •.. Söyle, bakayım,~'-

sub ... Ben timdiye kadar sana iyi
lik yaptım mı? 

- Ne demek, efendimiz? .. Da -
marlarımda, nimetiniz deve • 
ran ediyor ... iliklerime kadar 10 -
tuflannız itlemittir ... Size bunları 
nasıl ödeyeceiimi bilemiyorum 

- Öyleyse sırası geldi. 
- Ferman buyurun ... 
- Şu pencerenin arkasında o • 

turan kız, senin cariyenmif ... Onu 
bana vereceksin ... 

Ya'ıub, ıapsarı kesildi. Eli aya· 
iı titremeie bqladı. 

- Ne o? .. Niçin cevap vermi • 
:roraun? 

- Ah, ~fendim... Canımı alın 
ela onu benden alma11n ••• 

-Sebep? 
- Onu ben deli ıibi ae'f'İyo • 

ram •• O olmayınca dünya batım • 
ela zmdan olacaktır ... 

- Vay, demek ki vermek iate-. , 
mıyoraun •••. 

--- ... 
- Fakat, IMn onu ıenden zorla 

dü .•• 
Ya'sub bu suikutten sonra, 

kaçmağa batlaclL Derebeyiııin as
kerleri de onun peıine diiftüler. 

Kiminin atı, kiminin 1ayı ve fa. 
lıcı orada kalmıfb. 

Hüma: 
- Bunclan clalaa ili f1r1at bu • 

lunmaz ! - diye diif ündü. &in~ 
qafıya indi. Atlardmi<:tiirblfft iır-• tma atladı. Zaten yükte hafif pa· 
hada aiır neai varsa ya.nmda.ydı. 
Onları da aldı. Bir de ok, yay ve 
kıbç aldı. 

Dörtnala yola düzeldi. 
Allahını aeven onu tutmasın .•• 
Köyde_ askerler, Ya'aub'un itini 

tamamladıktan sonra, her tarafı 

yatma ettiler. Taı tat üıtünde bt· 
rakmadrlar. 

- Bu fitneye sebep olan o ilet 
nerede? diye çok aradılarsa da 
genç kaı bulamadılar. 

Hüma, o sırada, feraalılarla a •' 
çılmıt bulunuyordu. Fakat biJl 
doludi:qin kotuyordu. 

(Devamı nr) 
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deyken onu ben sana vermem .. 
Sanki timdiye kadar yaptıim iyi· 
liJder niçindi? Benden vergi al - j 
mak için deiiJ miydi?.. Onlara 1 

kartılık benim sevgilimi mi ben • 1 den alacakıın? ... Asla... !: _____________ llllllllİİ 
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No. lngtllzceden çeviren: Ahmet Ekrem 

ÇiNG _~NELER 
ARASINDA 

Yaban maıı-.:ısı acaba avını nasıl 
öldürür? İnsanın düşüncesine ne de 
kötü sorgular geliyor? Galiba yere 
yıktıktan sonra üstünüze çıkarak çiğ
niyor •• Tam özlenecek hoş bir ölüm 
değil mi? Peki siz bir Bizonu nasıl 
öldürürsünüz? O kocaman et dağın -
dan yüreğe bir tüfek kurşununun i -
riştirilebileceğini sanıyorum· Ancak 
ben şimdi bir on beşlik havan topunu 
daha çok tercih edecek bir durum • 
da},m. 

Uzaktan korucunun üzüntülü kısık 
bir sesle Bov Dov diye bağırdığım işi
tiyordum; kendi himayesi altında i
l<en yaıban mandası tarafından öldür
mekliğim her halde adamcağızı çok 
üzüyordu· Eğer fazla korkmamış ol
saydım; kahkahalarla gülecektim; 
öyle değil mi ya? lki tonluk kızgın 
bir mandaya adetn "gel pisi pisi!,. 
denmesini siz de tuhaf ,.e güldürücü 
sanmıyor musunuz? 

Ne yapmam lazımgeldiğini bilmeli 
idim. Nitekim o gündenbcri de birkaç 
kere nasıl da,·ranmam icap edeceğini 
söyleyip durdular. Orada durmalı, 
hayvanın yüzüne sakin, sakin bakma
lı ve tam hamle edince, ispanyanın 
boğa güreşzileri gibi yana bir adım at
maJı imişim! Manda hamlesinin hızıy 
1a ileriye gider sonra tekrar döner -
miş; hen hnnu beklemeli ikinci ham · 
lede de gene yana bir adım atmalı i
mişim! Ne iyi öğüt ve ne kolayca ha -
şarılacak bir iş değil mi? Bir de he • 
nim bu öğiitlere olan itirazlarımı din
leJ in baka hm: 

A - Çite hiç de yakın değildim ve 
dört kilometrelik bir yolu böyle ya -
na adım ata ata yürümek bilmem han 
gi babayiğitin gözüne kestirebileceği
bir iştir? 

n - Bunu öğütliyenler enel:i ken
dile~i bir tecrübesini J:cıpsalar fena 
olmaz ... 

Ben şuracıkta bütün açık ) iirekli -
ğiml,ı:! iilnıJ' ederim ki: 

Hamle eden bir yaban mandasına 

karşı durnbilec~k güçte sinirim yok; 
olabilir ki yan adımımı atmakta bir 
saniye gecikirim. neni kurtaran, zik-
7.ak patika idi. Mandanın bir defasın
da genç bir ağacı devirdiğini görmüş 
olmaklığıma rağmen, hayvan çayır -
dan koşmakta ~alı çırpılı zik7.ak pa -
tikada yürümeğe tercih ediyordu· Pa
tika her metrede bir kıvrıldıkça, man 
son hızına lmdar çıkamıyordu. Yol 
o kador girintili, çıkıntılı ve karma -
ltarışık idi ki hayvan ekseriya dört 
nala bile kallmmıyordu. Yol benim de 
işitne gelmemekle beraber, onun işine 
büsbUtün yaramıyordu. Arkamdan en 
çoğu çirkin ' 'e biçimsiz hir tırısla ko. 
,-alıyordu. 

Birdenbire, hemen karar ,·ermek 
lüzumu kendini gösterdi. işte karşım
da bir açıklık vardı; uzakta da çitin 
selametli göriinüşü meydana çıkmıştı. 
Fn-k.at açıklıkta bana ulaşabilecek miy 
di? Soluğum tlikenmek üzere bulun -
doğundan son bir fırlayışı yapabile -
cek mziyctte değildim. Ormanın he -
men eteğinde koskocaman bir ağaç 
gözüme ilişiverdi· Bu, dümdüz bir 
çamağacı değildi. lki üç yüz ya~mda 
dallı budnklr bir meşe idi. Saldır -

makta olan bir Bizon mandası bile • Hav attan 
ormanların bu devini yerinden kıpır - 4 
datamazdı. Yorgun bacaklarıma gü • --~--- N O 4 Yazan: Osman Cemal Kagf!ısız 
Yen-~ektens~ bu ağaca emniyet et - A 1 at u r k ad an 
megı daha ıyi buldum. hiçbir şev bilrniyor

dunı, ''bülbül olsanı, kona da 
bilsem dallara,, şarkısını istedim! 

Emniyet Ye selamet noktasına ko -
şarken bodur çalılıkların dikenleri 
çıplak dizlerimi yırttı. !\fanda da o -
raya varmakta gecikmedi. Sanki kar
şrsında koskoca ağaç kütlesi Jokmuş 
gibi müthiş bir saldmşla tosladı. 

Onun da benim kadar soluğunun ke -
silmiş olduğuna se,·indim· Artık bu 
kadarcık memnuniyeti çok görmez.si -
niz. Solukları, masallarda ejderlerin 
nefes alışlarına benziyordu. Kızgın • 
lığı hala geçmemişti. 

Bununla beraber ormanların karan
lıklarında çıkmış olmam güvencimi 
a7.ıcık yerine getirmişti. Hatta ~lnlr • 
terimi epey toparhyabilmiştim; çiinkU 
manda ağacı toslarken, ötesine beri -
sine el uzatacak kadar şrmarıkhk 
gö terdim! 

Ancak sizi iki tonluk bir yaban man 
da ından yalnız biı:: metre kalınlığın • 
da bir ağaç göğde!'linin ayırmakta ol
duğu düşüncesi insanın yüreğini pek 
de tatmin ed~miyor doğrn~u ! Büyük
lüğü dolayısiyle yaptığı her hareke • 
ti görebiliyordum. Hay,·an ne yapa -
cağını bilemiyordu. Beş dakika için .. 
de çepeçevre dola~mıştım. Sonra da 
korkudan az kalsın bayılacaktım· Or
manın izinden ağır ayak sesleri i:;;iti -
liyordu. ikinci bir Bizon daha mr ge
liyordu ne?. 

(Devamı v" r) 

Hançeri biz bir gece Lonca • safirler, bi!.tün çalgıcılar, hanen -
nın Ü!lündeki Hançerli bostana deler önce beni alay ediyor aandı
getirip kendisine bir gazel okut- lar; sonra işin ciddi olduğunu an· 
tuk; inan olsun o gazelin meya • }ayınca alaturka musikideki bu 
nını basarken karşıda T epeba - ı cehaletime şa§arak: 
ımda harıl harıl çalan bahriye - O, dediler, geceyar31ınCJan 
mızıkası birdenbire susmuf ve sonra bütün fasıllar biter, karcı • 
tam o sırada Fener iıkeleıine ya • gar ba~lar ve o da sona gelince ka
naşmakta olan Haliç vapurunun rcıı~arın curcunalarına geçilince 
kaptanlarından Hüseyin kaptan çalınır. : 

vapurun düdüğünü: - Öyleyse kendi arzu ettikle -
- Yaşta Hançer! rini çalımlar! 

Diye bağırtmıth ! Şöhret de f e· 
na değildi kızım; vakıa Şöhret 
onlardan biraz sonra ortaya çıktı 
idi amma o da kendisine bu a . 
lemde hakiki bir töhret yaptıydı. 

Udi Hüsnü lafa karı§tı: ı 

- O zaman ben çocuktum am· 
ma, meseleyi İyi hatırlarım. Hatta 
o gece Hançerin yanında zurnacı 
Şiıko Ahmet taksim etmişti! 

- Hah, tamam ... 

Kanunun çok uzun ve usandırı
cı akordu ve kemanın ne çok uzun 
ne çok kısa bir takıiminden ıonra 

dan zavallı mang;aptut Nazlıcık 
ilen, zavallı cahil Gülizarcığın go• 
nülcüklerini; ıonra ef endicazınıa .. 

çeldin onların zih.inciklerini iste " 
diğin yola; kaçtın §İnci htanbu " 

la ... Kaçtın ki kapasın oradaki çal· 
gıcı kızlarından da birkaçının gö
nülcüğünü ! ... Haha! Yağma yok" 
Onlar benzemezler bizim çergelt' 
rin ıaf kızlarına ... Onlar tehirli " 

dir, onlar latanbulludur. Onların 
vardır, ıenin gibi kim bilsin kaç 

tane ıevdalıaı ... Onlar kurnazdır; 

diyildir onlar bizim kızlar gibi 

köylü, ormanlı, çayırlı, bayırlı·· 

Onlar yok mu hani adamı •~tar " 

lar da helvaya verirler. Ona ıebep 
devşiresin akıkığmı batına da, 

Hava tehlikesin i 
bilen üyeler 

Genç ve şık klarnet sordu: 
- Nerede §imdi Şi§ko Ahmet 

Ağa? 

Reha Bey sanki onların kahya
aıymış gibi cevap verdi: 

döneıin gene bu ilkbahara doğnı 

bizim Topçulara ... Hem yaramaz 

Cibali gibi o kapanık yerin hava" 

ıı senin koca kanya... Zavallıcık 
ihtiyardır zati ... Hastalanacak o " 
rada,o havasız yerde o hatuncağız. 
O yalnız senin anan değil; ben ba• 
karım tinci o mübarek hatuncağı• 

za kendi anam gözü ile ... l9te son 
sözüm ... Yoksa. ben gidip koca ka• 

Ankara: 15 (A.A.) - Hava tehlike
sini bilen üyeler listesi; · 
7926 B.B. Hilmi Gür (Kemaliyeden) 
!!O, 7927 Ibrahim Balı 20, m 7928 Sabri 
U-e 20, 7929 Cemil Rahat köyünden 
20, 7930 llüc\avcrdi 10, 7931 Ad!\.- .. 

Karsjan - 20, 7932 lhsan Hüsnü 25, 
7933 Ali Perakende 20, 793-i Mehmet 
Üsgül Muhtarı 20, 7935 Kazım lhsan, 
oğlu Haymanadan 50, 7936 Süleyman 
İdris oğlu Ahırlı köyünden 2:;, 7937 
Ali Ilal<kı Denizli Sulh hukuk hakimi 
20, 7938 Süleyman Babanoğlu 25, 
7939 Reşat )larmaris tel 2:;, 7940 Şerif 
o,ğlu Abdi 20, 7941 Rıfkı Turdu 20, 
7942 Ahmet Göncü 24, 7943 ı~ak Ara
nof Mersinden 20, 7914 Şarl Nadir 
20, 793:1 ilacı 1'uftalneoğlu Erzurum
dan 20, 7911 Mustafa Ilerbeceoğlu 20, 
79:>0 Ferman Em·eroğlu Viyanada 
Türk talebelerinden 36, 7951 Salahad
din Necdet (Siverekten) 20, 7952 Ne
şet Odaba~ıoğlu 20, Uote Hasan Diş 
Dr. 20, 79:>4 Cerrah 20, Rüstem Zey • 
be (Ay,·ahktan) 20, 79 56 Ensari Ab
dülvahap 20, 79:>7 Cahit 20, 7958 Emin 
Bakırlı <Irgaçdan) :W, 79:;9 Ördek ho
ca hafız Ahmet 20, Uoyp ha,·ı Musta
fa Aynaoğlu 20, 7961 Muzaffer Dol
macıoğlu 20, 7962 Mehmet Zerdü • 
ğümlü Nizipden 25, 796.'l Güler I~ki -
!ipten 20, 796! Kumpani Dassürans 
General Türkiye direktör İpp bir 
defalık, 79:>5 Hotil A.G. Vn ·uat ;:irketi 
100, 7966 Refik Srtel 96, 7967 Halil 
Murat 3.3.6'1 

- Ne olacak, zavallıcık ihti -
yarlardı. Birkaç yıl öncesine gelin
ceye kadar · rahmetli Kavuklu 
1-1-.:ı;"'in or:lıa A .. ··-·· ••L·-· :!-
dolaşıyor; onlara zurnacılık ya • 
pıyordu. Fakat, şimdi derme çat· 
ma köy düğünlerine, pehlivan gü
reşledne gidiyor; arada sırada da 
yanına bir macuncu alıp sokak so· 
kak sürükleniyor. 

- Lakin neydi bir zamanlar 
Ahmet ağa? 

- Öyleydi. 
Klarnetçi mağrur bir tavırla tek 

rar sordu: 
- Şimdi en iyi zurnacı kimdir? 
- Sulukulede bir İbrahim ile 

Emin yetişiyorrnuf ki şimdi bun -
ları çok methediyorlar. 

- Duydum ki zavallı Şahin de 
lhtiyarlamağa başlamış ... 

- Evet, zaval!ınm gözlerine de 
ağrı gelmiş! 

Bu aralık Reha Bey bana dön· 
dü ve sazı gösterdi: 

- Ne arzu buyurulur efendim? 
- Siz ne arzu buyurursanız! 

- Yok, ıiz bize bakmayın! Biz 
bunları her zaman dinliyoruz. 
Bunların hepsi bizim evlat ... Ek· 
sik olmasınlar, kadını olıun1 erke-

ği olsun bizi hiç kırmazlar. Biz on· 
ları her zaman doya doya dinle -
riz. Bu ak~am ise bunları sırf ıi· 
zin için hazırladık. .. Vakıa bili -
yorum, siz biraz alafrangacısınız 
amma alaturkadan da herhalde 

1 hoşla~dığınız parçalar vardır; 

1 

emredin çalsınlar! 
:::f;iiilf#ll Hoşlandığım parçalar ... Ne ge -

1 zer ... Düşündüm dü~ündüm birşey 
1 hatırlıyamadım ... Neden sonra ak
lıma vaktiyle Karagözde dinlemiş 
olduğum 

"Bülbül olsam kona da bilsem 

ı;;.....;;_,.,u~r...;.., • ......,,~.._.~~=<~..:...z;.;;_~ı...,-• 

rıya ne ki geçıni~ ve geçiyorsa se-
1 ıenin batından... Hepıini bi • 

Küçükçckmcccde harmanda çalışan 
tırpancı çingeneler 

bir peşrevdir tuturdular. Tuttur • 
dular amma arası daha iki dakika 
geçmeden sokak kap111 tiddetle 
çalındı ve biraz sonra koltuğunda 
tulumu ile bizim Etem fitil gibi 
sarhoş olarak odadan içeriye düt· 
tü. 

Ve tabii o geceki o eşi pek ko
lay bulunmaz alem de benim ağ· 
zımdan, burnumdan geldi! 

Ay, ay, ay! Etem son günlerde 
• deta bana kafa tutmağa batla -
dı: 

- Sen görünün, diyor; yarın 

öbürgün bahar gelir, bizimkiler 
dönerler Büyükdereden şuradan 
Topçulara, Vidosa ... Bulaşırlar ha-

'har ve idirellez eğlencelerine ... 
O zaman Nazlı da hangi. cehen • 
nemde ise çıkar, gelir, oradan bu 

yana ... Gülizar da zati bu yaz da • 
ha kıyak şarkı, ninni söylemek için 
içer boyunca şinci yumurta, süt ... 

Zati kafir kız, sevmez de artık ıe
ni eskisi gibi ... Şinci ni,anlıyaca • 
ğız onu yakında bir ayıcı oğlanı -
na ... Sen o zaman dii~crsin gene 

T o;>çulara, bi:!:im çadırlar yanına. 
O zaman yalanın avucunu! ... Ha
ha, bizim karıların kızların işleri 

yok da geçen yaz gibi ıana bu yaz 
da sülecekler türküler, ninniler ... 
Yağma yok ... Hele harman zama· 

. .... 
• • 

Çingenenin yüzüme karjı per .. 
vaıızca savurduğu bu palavralara 
fena canım aıkıldı; birden bağır"' 

dım: ' 

- Etem, tu mudara dut, Haça"' 
nadut! (Etem, ıeni fena tepele .. 
:im) 1 ı 1~ ~ : 

Benim bu tepeden inme aözürıt 

üzerine baktım Etemin rengi attı, 
hemen ustaca yelkenleri auya in " 
dirmeğe batladı: 

- T e onu yapamazsın itte .•• 
Çunanki (çünkü) sen benim elini• 
metlimsin ( velinimetmisin) ! Sen .. 
den görmüıüm buncaa iyilik, bun• 
caı cömertlik ... 

"Ona sebep aen tepele -
mek istesen bilem beni bn tepelet: 

mem kendimi. .. Derim sana. yak•" 

§Ir mı a benim elinimetlim, barı8-
zahnız el kaldırasınız ... Ben ıizİI1 
yanınızda liita minelhuzurdao 

fermede gezer bir zağar; ıiz ise be 

nim yanımda sağılacak bir davar·• 

Şey, affedersiniz, taşırdım, kaydı 
dilim dingilinden yan tarafa ... 

- Sen, o dilini tutacak ınısı11ı 
yoksa tutturayım mı? 

- Ben dilimi tutarım, ille veli" 
. ··ı kin bana bakarsanız gene eskı go 

ilen ... 

- Eıki göz hangisi? 

- Hangisi ..-ar mı ya? Esk;d~~ 
siz bakardınız bana bir ahbap S~ 

·· · 1 · · • bak baJ1• nı ıen çok ararsın bizim o temiz zu ı e, tıncı ııe arsınız. ·ı• 
havadaki çadırların yanı batını! yan gözle!... Ne kuıur ettnn 11 

Gelsin o zaman Reha Beyin kibar kartı ki bulaştınız benden kaçırı 
ıa .. 

lıtanbul çingeneleri eğlendirıin ya? . dtt" 

Me>'ll:@ır yaııroşo ncdlaı kaı~a dallara,, ıeni ! ... Zati sen mefaaız (vefasız) - Ben mecbur muyum senı 
0 ' "'} 'bi ' ec'O rcr-: Türküsü geldi ~c :,-:.~:;~: .. d:r.::: h~;::.::a.a !=:rl i:ni,:in; nldm kolt-.: •

1 
ima go 1!em gı !"C!~ "h Je 

Amerikada Orion gölünde yapılan bir yarış esnasında Artür l'erner adlı 
bir yrırişçı saatte 90 ldlometre süratlc yidcrken motörü birdenbire devrilmiş, 
kendisi de denize düşmüştr. 

Yarl§çıga bir §ey olmanuıtır. 

- Bülbül olıam kona da bilse- ğuna kemançeni geçen yaz, geldin dirmefe, yediği naneye bak e 
mi çalarlarsa... av§amları, geceleri, sabahları bi • ı' ıunuq.! _ ' 

- (Devamı ıJOf ,. Reha Beyle birlikte bütün mi • l zim çadırlar yanına, kaptın ora • 
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Türkiye yüzme ve 
atlama birincilikleri 

Bugün başlıyor, yarı_n_b_it_e_c_e_k_ 
l'. 1. C. 1. Denizcilik F ederaıyo· 

~~nun hazırlamış olduğu Türkiye 
11lllıe ve atlama birincilikleri, bu· 

Riin Moda yüzme havuzlarında 
~!lryacak ve yarın yapılacak mü· 
&tbakalarla nihayet bulacktır. 

Denizcilik Federasyonu tarafın· 
dan bastırılarak tevzi edilmit olan 
tl'()grama nazaran müsabakaların 
Ugünkü kısmı saat (14) de (100) 
~etre serbest yarıt ile başlıyacak, 
(200) metre kurbağalama, (1500) 

~.~tre serbest ve (100X200X300) 
Urk bayrak yarışı ile devam 

tderek Tranplen allama ile niha· 
~t bulacaktır. 
Yarın gene saat (14) de başlı • 

l'an müsabakaların programı da 
!lldur: 

(200) metre ıerbeıt, (100) mel· 
l'e •ırtüıtü, ( 400) serbeıt (200X4) 
btYrak yarıtı ve kule atlamaıı .•. 

l'ürkiye yüzme birinciliklerine 
fil ınnrtakalar girmektedir: 

iki kıymetli yüzücü Halil ve Orlıan 
Ankara, Bandırma, Çukurova, 

Kocaeli, bmir, lıtanbul, Samsun, 
Trabzon ... 

Topkapı klübü 
idare şeklini ve ismini değiştirdi 

ikinci kümenin çalışkan Ye müteva: 
ıi 'ropkapı kulilbünde geçen gün yeni 
bir toplantı yapılmı~ evvelce yapılan 
toplantıda heyeti umumiyenin kararı 
Jıerine jltıu·p hııv~tj'l~ v..PrİlPJ\ ~21?,h i. 

1..,c ll12.a:mname w:aıl tiunı ıaaTe ·ne. 
~eti bi~irmiş ve geçen akşam lreyeti 
n~Uatıye)'i toplryarak yeni muaddel 

kulübü) olarak değiştirilmiştir. Yeni 
idareye Ye Topkapının temiz çocukla
rına şimdiye kadar olduğu gibi bun . 
dan sonrada muvaffakıyet yolundan i 
10,.Jiv~r<>.iline süphemiz yoktur. Esa · 
şen partının kutube..Jmzanaıraıgı spor 
alanına da ,·erdiği ihtimam ile genç· 
)ere çok zahir olarak çalışan parti 
kurulunun tensibi ile de alana Okan ı~anıname)i bildirmişlerdi~. 

u ' nizamname mucibince başkan spor alanı adı verilmesi de kararlaş • 
k rnurnı katip \'e başkaptandan mürek- tmlmış , .e toplantıya son ,·erilmiştir. 
d ep umumi bir idare heyeti kulübü i· 

Peştede ateden mes'ul olacak , .e bunların 
llltitalıabesi kulilpte bir iç idare he • 
J'~i teşekkül ettirerek çatışılacaktır. Bir rezalet oldu 
l apılan intihabatta umumi başkan- Peştede ı-~ransız üniversitı?~İ ile l\Ia-
dıf ~itat Teker, Başkaptanlığa Nured car üniversitesi arasında yapılan bas
it n Atasyan, umumi kfltipliği Ni • ketbol maçında Macarlar 36 puvana 
~t Ata Meriç seçilmişlerdir. ikinci krşı 32 pu\•anla }'ransızları yenmiş. 

~ a~llk, iç idare heyetine de umumi . lerdir. Bu maçta ı-~ransızlar - kendi 
kat~ başkanlık edecek ve bu heyetin gazetelerinin yazdığına göre - şim • 
ltıp ~e murahhashğa Ekrem Ersuy diye kadar emsali görülmemiş büyük 
:~ha,,ebe ve tahsil işleri şefliğine E- bir haksızlığa maruz kalmışlardır. 
C •n. Erim, Stat idare müdürlüğüne Polonyalı hakem fevkalade tarafkir. 
~t'ıt Ergil ve idare müdürlüğüne lik yapmış dört }'ransız oyuncusunu 
ahınut seçilmişlerdir. intihaptan sahadan çıkarmış oyunu da dört da-

~\'veJ yapılan toplantı biraz münaka . lcika uzatmıştır. 

·~ 4TlfTOM .. ~~ 
o ........... ... 

Balkan olimpi
yatlarından 

evvel 
Balkan olimpiyadına ancak bir ay 

kaldı. :Atletlerimiz üçUncUIUğü kazan
mak için canla başla çalışıyorlar. 
J.'akat maalesef federasyon ciddi mü
sabakalar tertip etmediği için atlet -
terimizin hakiki kıymetlerini bilmiyo
ruz. önümüzdeki Türkiye atletizm bi
rinciliklerine kadar atletlerimizi top • 
lu olarak bir arada ciddi müsabaka 
yapar göremiyeceğiz. 

Semih, Mehmet Ali, Tevfik, Haydar, 
Veysi gibi şampfyonlarımız eski form
larına henüz gelememişlerdir. Semih 
henüz yüz metreyi 11 saniyeden daha 
az bir zamanda ko§amıyor. Haydar 
ı,80 i şimdiye kadar ancak bir defa 
astı. 1'evfik, Veysi, Mehmet Ali de he
nUz tam formlarına gelmiş değiller -
dir. 

Fakatönilmüzde daha bir ay var. Bu 
müddet zarfında şimdiki gibi munta • 
zam çalışırlarsa formlarına gelecek • 
leri tabiidir. 
Diğer taraftan Fenerbahçe pisti de 

ivi olmamıştır. Geçen cumartesi günü 
;tletler ilk antrenmana çıktıkları za
man deparda ayakları ve elleri lfU · 
ma gömülmüştür. Anlaşılan pist ter-
ıuu1 J auı.y uı .. . ... h ı ....... ..,rıftmts+••• 

Sahanın bu kadaı.t·~ ve lena ha
zırlanması pist üzerinde mevzuubahs 
olacak olan saha anntajımızı da sı
fıra indirmiştir. Pist şimdiye kadar 
çoktan bitmiş, n atletlerimiz hiç ol • 
mazsa iki ay müsabaka yapacakları 

pistte idman yapmış olacaklardı. 

Pistin bu kadar geç hazırlanmasın -
da sahayı geç veren Fenerbahçe ku • 
lübUntin de kabahati ,·ardır: 

Her ne ise olan olmuştur. Beyhude 
münakaşaya da lüzum yoktur. 

Diğer taraftan aldığımız haber • 
)erden anladığımıza göre diğer Bal -

kanlı atletler de çok ciddi çalışmakta 
dırlar. Hele Yugoslavlar, yUz metreyi 
11 saniyeden az bir zamanda koşan 
4 tane atlet yetiştirmişlerdir. Bu su
retle şimdiye kadar bizde olan 4X100 

bayrak koşusu rekoru da bu sene kı • 
~lı ıeçmiş fakat parti reisi Bay Ah- Bu temdit esnasında Macarlar en-e-
~t Ercanın gençleri teskin ve teşvik la müsavatı temin etmişler, arkasın • ATLET 

~•ci kıymetli sözleri münakaşalara dan da galibiyet sayılarını kazanmış- --------------

nlacak demektir. 

.!' ''ermi§ ve bu heyetin kuliipte bü- lardır. Hakemin bu haksızlığı kar • 
~k l~ler yapmağa namzet bulundu . şısmda F'ransızlar isyan etmi~ler ve 
11\llnu anlatmıştır. Ayrıca kulübün is- lceyfiyeti resmen alakadar makam 
~nuubahs olmuş. (Okan spor nezdinde protesto etmişlerdir· 
r Ji. 

l• 
.\tq eştede 30 milletin i:;ıtirakiyle yapı Jan ve bizzat Macar naibi Saltnatı, 
\ t!tikah Horti tarafından açılan Ü nh·ersiteier şampiyona ·ı hüliin lİÜnya- ı 
~ dfnınfyen btr merakla takip edil miştir. 

1 
~'k~kardakf Pesfmde açılış tiSreninde, oyunlara iştirak eden milletlerin bay • 

arını bir arada toplanmış olarak görüycrsunuz.. • 

Karner~ 
tel,rar Fransızmı 

oluyor? 
Anasil ltnlyan olan Carnera boksa 

başlamadan enel Fransız tabiiyetin
de bulunuyordu. Boksa başladıktan 
sonra meşhur oh'•'Ca Carnerayı ltal
yanlar tabiiyetini değiştirmeğe mec -
bur etmişlerdir. 
Carneranın son mağlübiyeti İtalyan 

ları fena halde kızdırmış, bilhassa o
nun bir zenci boksöre yenilmesini bir 
türlü hazmedememişlerdir. 

Uir zamanlar milli bir gurur ve ~e
ref olarak omuzlarında taşıdıkları 
Carnerayı bu seter Napoliye ayak 
İ>asınca nıç Kıms~ icarşıiamnmışciır. 
Hatta Amerikadan alınan bir telgra
fa nazaran elinde taşıdığı İtalyan 
pasaportunu bile almı~lardır. 

Cehennenıi sür'at için 
Amerikalı meşhur otomobil yarışçısı George Eyston bir çok çalıştıktan son

ra yukarda resmini gördüğüniiz otomo bili yapmıştır. 
Hu çok tuhaf biçimli cehennemi sü ral arabasiyle, bir çok siir~t rekorları

nı kırmak ümidindedir. Sürat yarışçı sının bu yeni arabası aşagı yukarı (2) 

ton ağırlığındadır. Çok kuı·vetli olan motör (12) silindirlidir. 

Dinarlı Mehmetle 
Mülayim pehlivan 

Yarın Taksim stadında 
karşılaşıyorlar 

evvel Viyanalllara çıka~1~g·~1~ 
takımımızın seçmeleri de yapılacak 
Dinarlının lstanbula geldiği 

gündenberi yapılan defiler (mey
da!1 okumalar) ve etrafta koparı· 
lan dedikodular, nihayet netice 
vermi§, ve Dinarlı Mehmedin Mü
layim pehlivanla yarın yapacağı 
ilk karşılaşmayı hazırlamıştır. 

Evvelce Amerikada bulunduğu 
için, Dinarlının ısrarla istediği 

serbest güre§ tarzını bilen Müla· 
yim pehlivan, ilk müsabakayı yap
mış olacaktır. 

Yarın iki pehlivanın yapacakla· 
rı karşılaşma, Amerikan prof es -
yonel ıerbest güreşidir ki, böyle 
bir güreş Türkiyede ilk yapılacak· 
tır. 

Onun için bu müsabaka halckın· 
da §İmdiden bir§ey söylemek im • 
kansızdır. 

Ancak yarınki güre§İ gördükten 
Dinarlı Mehmedin bundan 
sonra, Ankarada, lzmirde ve tek· 
rar f stanbulda, Arif, Kara Ali ve 
Çoban Mehmetle yapacağı güreş
ler hakkında bir fikir yürütülebi • 
lir. 

Hlslkletçiler dikkatle 
okusunlar 

T. /. C. /. lstanbul bölgesi bisiklet 
hc11ctinden: 

1935 yılı için bisiklet lisansı almıyan 
idmancıların lstanbul ve dola}ısiyle 
'l'iirkiye birinciliklel'ine giremiyecekle 
ri bisiklet f edcrasyonundan gelen bil· 
dirmeden anlaşılmıştır. 

Birinciliklere girecek idmancıların 
tezelden lstanbul bisiklet heyetine 
dörder tane fotoğrnfla çarşamba, per 
şembe ,.e cuma günleri saat 1 de haş· 
vurmaları bildirilir. 

Atletlere tebllğ 
935 Türki) c aticfi.t.111 Üİı iıu:iifl\İ~ı; 

29 ,.e 30 ağustos 93~ tarihlerinde ls • 
tanbulda yapılacaktır. 
Tebliğ olunur. 

Yarın ıtadyomda yapılan tn 

meraklı bir hareket de, Viyana 

güreıçilerine çıkacak takımı les • 
pit etmek için yapılacak ıeçme 
güreşleridir. 

Tebliğ 
Türk Hava Kurumu lstanbul il şu

besinden: 

Türk ham kurumunca geliri tabe -
men kuruma kalmak üzere Amerikan 

usulü büyük serbest güreş müsabaka
ları tertip edil mlştir. 

1 - Bu güreşlerin ilki 18 - 8 -935 
par.ar günü Tnksim stadyomunda Di-
narJr Mehmet ile Mülayim arasında 
yapılacaktır. 

2 - Gişeler saat birde açılacaktır. 
3 - Güreş federasyonu tarafından 

Viyanadan çağrılan güreşçilere çıka· 
cak Türk ekibi seçme müsabakalan 

saat 14 de başlıyacaktır. 

4 - Müsabakaları güreş federas.ro· 
nu idare edecektir. 

Mülayim pehlivan 
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ORMANIN KIZI 
Valtfi /aıqı1anlar •umclo "• Alrilıonm boıt• .-.m, ormanla
nıaltl ~ ari oe lıalıram11nlılt. Aeyeean . ..,_ oe tetlıilt roınanı 

•Nr· 79 a Yazan: Rıza Şekib 

Ebu101a, etrafına dikkatlice ba
kınca esir pazarının gençliğinin 

tam üç yllının geçtiği yer 
olduğunu anlamıştı ... 

G'9nç yerli ıöze karııtı: ı Karta yavaı bir ae.le: 
• - E~t, dedi. Bun~. ~~n .~e .•öy- - ~illeri, burada bırakalım. 
lıyecektim. Fakat ıozumu dınle- Kendılerine ihtiyacımız olunca 
mezsiniz diye vazgeçtim. Günet u- ıeıleniriz. 
fuktan çekilir çekilmez, esir paza- - Doğru olur. 
rında bir ölü hayatıdır bqlar. Bu - Haydi bana yardım et ••• Hep-
erteıi sabah günet c!oğuncıya ıini biribirinden ayrı yerlere hıra· 
kadar devam eder. kal ım. 

Karta yerlinin sözünü keıti: 
- Geceyi beklemek belki daha 

dolru olur. Fakat esirlerle eıir 
tüccarlarını birbirine karııtırmak
tan, kurtaracaklanmızı da felake
te sürüklemekten korkarım. 

Karıanın bu tereddüdünü eıir 

kar,ıladı: 
- Düıündüğünüz yerinde de

lil .. Ben esirlerle, esir tüccarları· 
nın nerede olduklarını hiHrim. 
Kor!mlacak bir ıey yok .. 

- Peki.la .. Madem ki ıece hü
cumumuzun daha doğru olacağını 
ıöylüyorıunuz, öyle olsun .. 

. . . . . . . 
H·..it:um zamanı yaklqıyordu. 

Karf.\ harekete geçmezden evvel 
birbirlerini kollıyabilmek için ba
zı itaretler tespit etti. Tehlikeye 
dü,enler, bağırarak vaziyetlerin
den ;•tekiler;ni haberdar ed~ek· 
lerdi. 

Bütün hazırlıklarını yaptıktan . 
- rnç, ön eydi. Ebüluıa i· 

le Karta da onu takip ediyorlardı. 
Fil ıürüıü arkadan birer birer, a • 
ralarmda beşer, onar metre fasıla 
ile ilerliyorlardı. 

Mümkün olduiu kadar gürültü 
yapmamağa çalıııyorlardı. Karıa 
ara ııra, geride kalıyor ve dar ıe· 
çitlerde fillerin kolaylıkla yol al · 
maları için hortumlarından tuta • 
Tak onlara yardım ediyordu. 

Ağaçlar arumdan bir yılan gibi 
kıvrılıp uzanan dar yol bittikten 
sonra genit bir sahaya ualttılar. 

Daha sonra eıir pazarmm ilk 
kulübesine rastladılar. Artık çok 
dikbtli hareket etmeleri, çok ted
birli bulunmaları lazımdı. Hele 
fillerin kulübeler arasına ıokul • 
maluma müsaade etmek doğru 
olmıyacaktı. 

- Bqlannda bulunmağa lüzum 
yok mu? 

- Hayır ..• Kendilerine aeslen. 
meden bıraktıimıız yerlerden bir 
adım bile oynamıyacaklardır. 

- Pekili... Haydi yerleıtire • 
lim ••• 

- On tanesini sen al. .. Ostünü 
hen idare ederim. 

Karanlık kolay hareket etmele
rine mini oluyordu. 

Filleri ilk bir yere toplayahi1 • 
meleri için umduklarmdan çok va• 
kit kaybettiler. Fakat sonunda 
bunlann hepsini istedikleri yerle
re yerlqtirmiılerdi. 

Karta, Ebüluli ve genç yerli 
biribirlerinden ayrıldılar. ilk ku , 
lübeyi geçtikten sonra yeniden 
birleıtiler. 

Genç yerl', K aya esırlerm 
bitllain üzerine littf edildikleri 
kiılübeleri birer birer gösterdi. 

nın umumi vaziyeti hakkında bir 
fikir edinmitlerdi. 

Geniı, diğerlerinden çok büyük 
görünen bir kulübe önünden ge • 
çerken genç yerli Karpya: 

- itte burası aııl esir pazan • 
dır. Havanın bozuk olduğu za • 
manlarda bu kulübe içinde, diğer 
zamanlarda fU meydanlıkta eıir 
satılır veya mübadele edilir .. 

Ebüluli, ilkönce kavrayamadığı 
bu esir pazarını biraz dikkat et • 
tikten ve ıağma soluna bakındık· 
tan sonra: 

- Garip; burası ne kadar da 
deiitmif. Az kaldı tanıyamıya • 
caktmı. Olur fey değil ••• 

(Devamı v:ır) 

METAMORFOZ 

Lise ikmal ve· olgunluk imti
hanlarına girecek talebeler için 
hazırlanan yardımcı kitaplar 
Bay Sadettin Nüzhet Ergun tarafından yazılan edebiyat ve edebiyat 

taihi Hzft nammdaki el kitabında edebiyatın bütün şekilleriyle edebiyat 
tarihinin başlangıcından bugüne kadar olan cereyanlar hakkmda eserli 
ve esaslı bilgiler vardır. Fiyatı 60 kunftur. 
Haydarpaşa ve Kuleli lisesi tabU ilfmler öğretmeni Bay A. Nezihi· A

tam tarafmdan yazılan "tabii ilimler" el kitabında ha)'l'anl teşrih fizyolo
Jhd ile nebati teşrih fizyolojisi jeoloji hakkmda lise ikinci devrenin üç 
smıfmda da okunan derslerin özü ve esaslan toplanmıştır. Fiyatı 50 ku -
ruştur. 

Öğretmen Bay Mustafa Npıık ta rafından yazdan felsefe bakalorya-
• namındaki eserinde felsefenlp um uml cereyanlan hakkında muhta1J1r 
fakat özıti bilgiler vardır. fiyat 50 kuruştur. 

Kimya iiğretmeni Bay M. Mazhar tarafından yazılan kimya bakalorya. 
sı el kltMJ ildnd devrenin Uç smıfm-da da okunan klmJa derslerini ha • 
vi olarif-falebeyi tamamtrle imtihana hazırlayacak surette yazılmıştır.· 
Fiyatı tO kuru§tur. 

Bay Mitat Doğanın riyaziye olgunluk hazırlama meseleleri riyaziyenln 
her şubesine ait tip meselelerin hal yollannı gösterir, kültür lıakanlığın
ea lriittln liselere tavsiye• edilmiştir. Olgunluk imtihan lan için oldufu ka. 
dar n..ta 11er .. ıt talebesi ve bil hassa 10 ve 11 inci sınıflan I~ lü • 
zmnhl Ye faydalıdır. Genel rl1Uf ftkrln doğmasına büyük yardımcıdır. 
Fiyatı 'h5 kuruştur. Satış yeri tstan bul Ankara caddesi lnkillp kitap evi· 

HABER - Akeam PMtur 

eızlllda 

bekledljlm 

MOHAWK 
Otomobll llatlklerl 
,., ... ,. çıktl 

ilk itim bu llatlklerden 
tal\ ----....... .a-rı~--........ __. 

etm•k olmahd1r 

17 ACUSTOS - 1935 

Polis hafiyesi (X.9) u 
harikulade maceralar 
Yalnız resimlerden ibaret olarak. ve renkli bir 

kapak içinde forma halinde 

Bugün 
Satışa çıktı 

ilk roman iki formada tamamiyle bitirilecektir.' 

Kaçırılan kı 
peşinde 

Çok az basıldıaı için satın 
almakta acele etmlisiniz 

I 

Forması: 
5 kuruş 

Telefon No. 40594 
ADRES: 

a.l•ta Ünyon H~ 5 inci kat fH • M 

tASCI OGULLARI 
OlkUmfl~ her taraflnd• acehteler 
aranmaktadır. 

20 - ilkteşrin - 1935 Pazar günü 
memleketin her· tarafında 

genel nüfus sayımı yapılacaktır 
Başvekalet istatistik umum müdürlüğünden: 
1 - Nüfuı sayımına eaaı olmak üzere Belediyelerce bütün binalara numara konalmaktadll'. 
2 - Numarasız binalarda oturanlar Hükumete haber vermele mecburdurlar. Oturduiu bina ıı..-• 

raıız olduju halde haber vermiyenlerle bu numaraları boAD ve ailen ve kaldır&nlar için para ce_.. 
vardır. 



/,.m,.rikaıla film çevirmeğe bt1flıyan ılan•ö:: Maria Gambarelli 

AnnaBella 

.Ycııi liir Amnilum lilminde 
ıarkıcı kızlar 

Kısa Haberler 

Meşhur film rejisörü Ernst Lubiç 
6olivutta Vivien Gay adlı genç bir 
'61Jiz kıziyle nişanlanmİştır. 
t"rmi iki sene evvel Almanyada bir 

-.if r-:.ızhanede çalışan Lubiç şimdi yıl 
• t·•r 111iJyon lira ka7.anmaktadır. 
-etenin "Herman ve Doroti,, adlı 

es i A 'manyada filme alınmakta -
dm ı ;~ş rol Renate Mullere Yerilmiş-
ti.·. 

"' Her Mmlerlnde yeni bir dans mo
dası ortaya çıkaran Ginger Roger ile · 
Fred Aited "silindir şapka,, adlı film 
ler;tzJe "Pikolime,, diye yeni bir dans 
ınocfası daha çıkarmışlardır. 
* Cek Londonun meşhur eseri "or -

manın çağınşı,, filme alınacaktır. , 
Filmde Loretta Yung ile Klrak Gey- · 
lik oynıyacaklardır. 

* Mn.rine Deylisin babası hakim 
Ilern.:ır Duras 82 yaşında ölmüştürı. 

• F!eonor Smitin romanı ".Balleri -
no,. tngilterede çenile~ck, baş rolünü 
Anr.abella yapacaktır. 

•Mevzuu Klod Farerin romanınd:ın 
ahft!n .,harp,, filmi Japonyada san -
sür tarafından yasak edilmiştir. 

• JUl Vernin "kaptan Grantın ço - . 
cuktarı., romanı Sovyet Rusyada fil
me almmaktadır. 

• LiJyan Harvey, Berlinde "siyah 
gül,, filrn!_ni ~e~·irirlerken kaza ile 
pat~yan bir tabanca yüzünden hafif
çe e~İıden yaralanmıştır. 

• Rokfeller müesseseleri tarafından 
verilen 200 bin lira ile Amerikada bir 
''sinema müzesi,, yapılacaktır. 1889 
seııeainde ilk sinema tecrübelerine da 
ir filmler bu müze için satın alınmış-
tır. I 

ı:ı Berlinde "Paterson ve Bende!,, is 
mi altında fevkalade yahudi aleyh ta -
rı bir film gösterilmektedir. 

Film lsveçte yapılmıştır. Ve aslında 
yahudilerin aleyhinde hiçbir sahne 
olmadığı iddia edilmektedir. Rejisör
le aktörler, filmin Almanyada göste
rilen kopyesinin tamamen değiştir( -
'ip manasının büsbütün başka bir şek . 
ıe konduğunu söylemekte ve protes -
to etmektedirler. 

~amoırıı Novaıırırc 
FotcJeının 

·--:u üsabaıkasoına 
gnıreme<dln 

R~ttton Novarro geçen hafta 
lm • • f'C Nevyorkta bir hara. gir -
mt~, -~v .. · ·"' be§ altı tane kendi
ıine benzeyen adaı:ıın resmini gö
rünce patrona bunu sormak üze -
reyken bar ıahibi yanına gelerek: 

- "Ralnon Novarro'ya en çok 
benziyen erkek,, müsabakası için 
geliyorıunuz değil mi? demit ve 
artistin cevap vermeıine meydan 
bırakmadan ilave etınif: 

- Fotoğraf mızı çıkarmak için 
ıize bir kupon vereyim amma ka
zanacağın-zı pek zannetmem. Siz
den evvel müracaat edenler daha 
'°1c benziyorlardı. 

lanıon Novarro gülümsemit: 
- Kupona lüzum yok! F otoje

nik ohrıadığımr biliyorum! 

~atefcını Nagl 
pnves muınaırırnırı 

V olkiıer Beobahter gazetesinin 
1az•lığına göre sevimli yıldız Ka
te fon Nagi bir tiyatro eseri yaz
mııtır. Piyes Berlin ve Dreaden 
tiyatrolarında temsil edilecek. baş 
rolü bizzat Kate fon Nagi yapa 
caktır. 

Cin Hovard 

,_ 

'J mrud Vil.J'.Gml 

Bu bedevi kızını tanıılau.~ mi?, 
Hayır, değil mi? Biz ftiyliyelim: 
Bu .aylada bir başka rumfai gör
düğünüz Anna Bel!a'nın Banclerd 

filminde bir pozu •• , 

Cin Parlw:r 



Tarih ye colrafya denlerl için faydalı romanlar serlılnden: 

Hint vahşileri 
arasında 

-
SOZME 

SCZLER 
lktUat, cimrilik w m/UrUlik ü

nieln Ud zıt ucun ortaauula dikil • 
mlf bir itidal dbükıidlr. 

lgUik Uham edna bir elem katlar 
,,aksek bir 1ıla l/Oktur. 

Muwuenegi bulan, lıa,,at yolun • 
da ıentlelemez. 

iki çocuQun başından 
geçenler 

Zeki blr mütefekkiri, ameli itler 
aptal gapabUir. 

Dimağın nurlu olmaıı, ne katlar 
11azık kl, her vakU uicdanı karan • 
lık olmaktan kurtaramıgor. 

Zekd ve irlan, ~rldn ~hrelerl gt; 
zelleıtiren tabtı bir maltgajdır. l'man: Eluabetlı Flemlnfl ı 

Miater Pa.rker, kansı tildükten soa-
ra Lon4rada oturamadı. Çok zenaiıı 
bir mihendlsti .. Biri sekiz, öteki on 
yqmcla iki kızım yuma alarak bü
yük bir trans atlintite atladı. Hi\lt 
sularına seyahate çıktı. 

Mister Parkerln kızlan çok zeki ço
culdardı. Babalannın kederini gider
mek için, vapurda kendisini hiç bir 
saat yalnız bırakmıyorlardı. 
Kırk beş gtlnlük bir yolculuktan 

sonra; tali bu ya.. Mühendis Parker 
ikinci bir felikete daha utradı: Va -
par Hint sularında bir kayalığa çar
parak parçalandı.. Kazaya uğnyan 
yolculardan pek azı kurtulmqtu. Bu 
arada Parkerin de boğulduğu anlatıl
dı. Vapurda mühendisin çocuklanna 
bakan zenci bir hizmetçi kadın, iki ço
catu kucaiına alarak bir kayanın 

kena.rma aıtınmııtı. 
Zlta.. bu, zenci kadının adı idi. 
Kayaların yamna suların akıntlsiy

le gelmit olan bflytik bir ağaç kütü -
tünü herkesten önce Zita gördü. Bu 
kayalıklar sahile çok yakındı. 

Ztta mWıencliaia '"8klaruu Mlul
mllk UMiıMIHIArtinaJVtfiktan •n
ra; ti\i 'İfi~'mğüne bindirdi .. Ve a
laçtan bir dal yontarak görede gibi 
kullanmafa başladı. 

Zlta nereye gittiğini bilmiyordu. 
~ ldltiiifi suların ilatilnden ati -

dlerek sahile yaklaştıkça, deniz ke -
narındaki kamıtlıkların arasından 
ıelen tatlı fakat baş döndürücü bir 
koku, ilk ince ldlçfik (Jenet)I V1lf -
tarmata hllflamıttı. 

Ona arkasından <Margrit) de ser-
1te111lqerek batım kardetfnln ba§lna 
dayadı. Denize düşmemek için blbir
lerinl souıla tutmqlardı. 

Zita, bu bqdöndürücü kokuyu a -
Jınca, üstüne bindikleri kütüğün ha -

flDI başka tarafa çevlrmeğe mecbur 

oldu. Zenci . kadının da başı 

Raif Necdet Kestelli dönmüyor değildi· Fakat o, ne 
de olsa nasırlaşan vücuduyla 

h~r şeye mukavemet edebilen bir --=------------
kadındı .. Mühendis Parkere çok say - 1 Bugu-nkü bulmaca 1 
gısı vardL Az parasını almamıştı .. 
BUttln servetini koynunda ta§lyordu. Karadenizde, 6 harfli bir vUlyet-:. 

- Şu çocuklan boğulmaktan kur - dıyım. Sondan iki harfim karnmm do 
tardım ya •• Elbette bir sahile çıkar - yurur. 3, 2, 4, 2, harflerin üzerinde ya 
mağa muvaffak olacağım. zı yazar ve yemek 1U'Slnizl 1,2,5,4, 

Diyordu. Kamışlıklan geçmişlerdi. harflerimi hlc kimse kirletmek late • 
Zita bu öldürücü kokular yapan teh- mez. 1, 2, 3, 2, 6, harflerimi hftva1Jar 
likeli mıntakadan uzakla§lnca, dağ - jtı. Bildiniz mi ben nereaiyim7 
tarın eteğinde küçük bir burun gördü. f !botru bulanlardan birinciye: 

Çocuklar temiz deniz havasını alı.11 
ca ayılmışlardL 

llk önce Margrit bağırdı: 
- Zita ! Bizi kurtaracaksın, değil 

mi? Hizmetçi: 
-Merak etmeyin 1avrulanm? Kur-

tulduk-
Diye mırıldandı. 
KtiçUk Jenet, dadısına: 
- Babam nerede? .. 
Deyince, zend kadmın içi sızlamış -

tı. 
- Onu aramata gidiyoruz, yavrum! 

'O ........... , 
Diye cevap verdi. Margrit, babası -

nın bOğulduğunu biliyordu. Fakat, o 
çok düşünceli bir kızdı .. Küçük kar -
definin mütemadiyen atlamaması 1 -
çln, ona babasının ölümünü söyleme
miftl. 

Margrlt af laclıkça: 
- Annemi hatırladım-
Diyordu. Küçük yaşlarında bu ka -

dar ~üyük f elAketler gören bu iki 
yavrucuk, engin ve korkunç deniz 
boylarında, bir ağaç kütüğü üzerinde 
sürüklenirken, uzakta görünen buru
na yaklaşmışlardı. Zita, sahildeki bü
yük ceviz ağaçlarım rörUnce sevinçle 
bağırdı: 

- Çocuklar 1 Hindistan cevizi sever
misiniz? 

S LiRA 
ikinciye bir yazı takımı, ve ayrıca 

200 okuyucumuza da birer hediye ve-
riyoruz. ~ 

Bilmece müddeti 17 gflndtlr. 

HABER 
ÇOCUK SA TIF ASI 
BUıneee bponu 

17 - 8 - 935 

Knzaaamer' 

Bu sayfadaki bul 
macalardan hedi
ye kazanan oku -
yaculanmızdan 

Çamlıca ortamek
tep talebesinden 
151 llhamlye Hi -
da yet 

Cumhuriyet 
gencine 

' Eıaretten kurtuldun, 
Şimdi bahtiyarsın çok/ 
Refah ve nete buldun, 
Kalbinde hiç elem yok/ 

Terakki, t! neddllniln 
lıte önünde yolu! 
Zulümlerine dlJnlJn 
Gönlün nefretle dolu .. ! 

Ne Sultan beldıı var, 
Ne de iıtibdat ıeıi. 
Getiriyor bak rlJzgdr 
Tam hBrrlget neleıil 

Artık el endiıuin 
Ulu Türk bu ,en gurdun; 
Gürleıln viıkur ıeıin 
kl; Tarihi durdurdun!·. 

E11 yiğit kanlı alan, 
Ak alnın arıa de111in 
Şam cihanı tutan 
Bir ,eref e malikılnl 

V atanuıı ceıınet llflP, 
Her ger güllerle dolıunl 
Ona mabut gibi tq • 
Bu ıana emel oüunl 

ilimle, hünerle dol; 
irfan ta.cı koy btJfa/ 
ı.Veıut ol, bahtigaT ol, 
Dünya durdukça 11Qfa!-

Muallirq Hasan NAHiT 

Arslanı yenen kedi! 
Geçen sayımızdaki kısmın hfllAsası : den sağlam bileklerin varı 
Uc kedi arkadat, aslanla dövüşmek pençelerlm çiroz ıtll. 

1 
Benim 

üzere bir ormana ıfdiyorlar. Kedi - Bu sözlerim ulanın gururunu ok • 
terden blrl, karşılanna çıkan ulam pmıştı. Birden başım apfıya efdL 
nul yendijinl anlatıyor. Sonu 11f8tı - Hakkın var, tanum 1 dedi Bea 
ela... ormanda devlerle, bofalarla dövtit -

Arkadqlanm benim kadar cesur mele ahıtım. Pençem! sana uzatır -
delillerdi .. Aslanla karşılaşınca ke - sam, dii§manlarım arkamdan bana 
nara çekllmlşlerdi. Benim arkamda bakıp güleeekler. Haydi, Allaha ıs -
dik bir ataç vardı. Aslan dayı üzeri - marladık.. Ben ıf diyorum. Sen de a· 
me aaldınnca, hemen bu ağaca sanl- taçtan yere in .. Ve yoluna devam eti 
dım. Birkaç metre fUkanya çıktıktan - Beni aldatmıyorsun delil mi, as 
sonra ıenlt bir nefea aldım. Aslan lan dayı? 
hiddetinden homurdanıp duruyordu. - Ben kahpelltl eenıem.. Sldmde 

Oteki arkada§lanm da benim gibi, dururum. itte 101 ıu tarafta. Ben de 
birer ataca sanhp canlarını kurtar - ormana dabyorum. Haydi, ulurlar ol
mışlardı. Artık alay ve homurdanma sun tlçünUze de. 
sırası bana gelmişti. Aslan dayıya Aslan yoluna aitti. Biz de alaçtan 
seslendim: inerek, ormandan phre d6ndtik. 

- Haydi, yalancı pehlivanlar gibi lıte ben, ulaaı ba suretle kandır • 
orada dolaşıp durma. Ağacın UstUne dım. Kandırmak da yenmek demek-. 
çıkmak maharetini gösterebilsen se - tir. Fakat, herkes bir zıplayııta afa"Ç. 
nin de tam bir kabadayı olduğunu an- lann tepesine pkamaz. Böyleleri için, 
Ianm l alanlarla bqı]Afmamak daha ha • 

Aslan bu sizleri duyunca alaem 1D"h olar. 
Uzrine saldırdı. Fakat yukarıya cık • fllF Kemal TUNÇEL 

madı. Ataç çok dikti. Tekrar yere at- -============ 
ladı. --

- Cesatetln vana aşaflya in .. Ata- Açık konuşma 
cın tepesine çıkıp da bübürlenmek pa- • hmlrde Murat ?jlyul _ Sor • 
ra etmez? dufmıaz mal6matı, olnıdufanaz tarila 

Diye liylenlyorda. kltabmın blrlnd cildinde bulabillnl -
Bu mada aslana sordum: nlsl 
-8enln albl bir kabadayıya, benim •Anbrada Mellhat Aaf - Hecll-

gibi kUçicük ve zayıf bir mahlüla 78Dkl ılndenne'k için, aclrednlll oku
dövtlfmek J&l'afll' mıT Senia demir• nakh ,aanalısnml 

Fot raf 
Mttsabakaıriız 

llAn ettiğimiz mUddet buglln bitmiştir. 
Gelecek baltaya hediye kazananların 

isimlerini eserlerlle birlikte neşredeceğiz 

Bekleyiniz! 
Resimli Hikaye: 

Hayvanlar alemi dersinde .. 

lr--ıl 

1 - Haguanlar t1TG1uada da haotıl/G \ 4 - Aman.. Bu, brbala ,ekllnb 
llatlgcı olanlar vardır. 6'r canca:ıara beıuııor-

2 - Şu kurbağaya bakınız .. Bava l 6 - Eyvah.. Kurbala benl 6oltJ • 
almak için ne kadar çırpınıyor/ cak. Can kurtaran gole nwU. 

3 - Çocuklar, muallimin kurbaja • ı 6 - Mualllınln ~ çocukl• 
dan korktuğunu görlJnce gülmele haf nn tıtne yaradı. O glln derı okuma • 
latlılar.. dan mektepten pktılar-. 



• 
GÖLGESİ SEVi 
~~NDnsn Hnç lelEGIE:NDlb.M~(Q)ftGO C=DAL[Q)~ ~DN~MA 

PfE~(O)!ESOrNJIO>~ ~t01Rlb!Jlb~l!:IJ~lb!J ~AMAN 

Neden kadınların 
hoşuna gidiyor? 

VE OLELi DOKUZ 
YIL OLMASINA 

RAGMEN NEDEN 
HALA SEVILiYOR? 

Alman sanat
kArı Olrod bu 
temsili tablosu ihmal edllmlş 
kadınlarm durumunu gösteri

Jaan Ak, .. 
Vaı~ntinonuı1 
birinci karrn ı 
idi. Fakat onu 
~oca olarak 
htç tatmin 
et1ıc1 bulma
dıjj~dan bo
fandı. 

yor. Bu kadın, kocasmm acele acele kahvesini yutarak 
yazıhanesine ko,mak için yeı •inde duramadığmı seyre
derken bir taraftan da dUfUnceslnln gözüyle Vo!antinonun 
••k sahnesini görUyor kendini onun kolları arasmdakl 
kadınm yerinde tahayyül ediyor! 

Yazan: Donald A 1 aird 
(\t:.vyorkta co:gi. l c? ' n ~ vcrsltesj 
Psl;<oJoJI laboratuvarı dlrektörU 

Dün:ranm dör t bir köşesinde yaşa - ı gındır. A) ık olanııı 
~takta olnn kadınların lrnrduğu .. Ya- n:ıyatında a~k, güç· 
lantino cemiyet.ı,. gc~en gün Londra- ıü olduğu kadar dı: 
da, dokuz yılclanberi me1.arında ke - acaip; her i~i ku · 
lllikleri hile çürümüş olan meşhur :aklıyacak derece· 
film yıldızının doğum yıldöniinıü şe - Jt- ~umullii olduğ u Ruc!olf VaUlntlno nun tabutunun 
tefine bir toplantı yaptı. Amerikada kadar da görüş ,.e muhafaza edll dl§I bu yer, hergUn 
da yüzlc:rce kndın , u1 . .ık uzak yerler- dü;;üncelidir. Bir birçok kadmların zlyı:ret ettiği bir 
den kalkarak llolinıda gitti ,.e ölü - çok in":~;anlarm ak- tUrbe hallne germr~trr. 
nün mezarını ziyaret uretiyle bir -ini düsiinmelerine Ortada • 
tören yaptı. rağmen 'lo aşk şahsi Vaıantlnonun ikinci 1<:2rtsı Nafzşa 

• ôağhk ve saadet i · Rambova da, blrlncl karısı glbf, 
\'ala:.tinonun büt·:in dün)a kadın . çin temel taşıdır. ondan bo,anmıftı. 

~arını ~ hlr etmiş olan füsunu ne Ancak hu. kadınlar için erkeklerden nin imkfmlan pek azdır ; çünkü er • 
tdi? Hu füsun niçin hala kadınların daha esaslıdır. kekler çok eksilmişti· 
Yilreği:ti heyecanla titretiyor? Çok J~te insan oğlunun ,.e bilha~sa lste bu sıralarda Vatatino Ameri _ 
C\'ilmiş fakat günleri gelip geçtikten kadın cinsinin romantik hayat ve he • ka~ın her tarafındaki beyaz perdele-i 

, onra hep i unutulmuş yüzlerce er • yecan için duyduğu, doymak bilmez re aksettirildi. Oynadığı filmlerin lms 
i<ek yıldız bulunduğu halde Valıinti- ihtirastır ki Val:intino se,·gilerine lıca hususiyeti olan aşk sahneleri, de; 
tıonun bu hiç unutulmadığı niçindir? zengin bir kaynrık olmuştur. hal kadınların yüreğine yol buldu. 
l\adınlar neden haHi. onun hatırası - • Onun iki dakika süren öpüş, ve dört 
tıa çılgınca bağlıdırlar? ömründe se . dakika süren kucaklayış :sahneleri, 
sini işitmemiş, yüzünü" bir defacık Valantinonun hütün yaşta ve bütün sinema iskemlelerini doldurmakta 0 • 

olsun görmemiş, okşamasını hisset - sosyal sınıflardaki kadınların se,·gi • lan kadınların yüreklerini hırs ve is
rnemiş binlerce kadının Valiintino için sini kazanması, bir tesadüfün işidir· tekle titretirdi. lşte böylece perdenin 
tı"t si d d' 1 Bu tesadüf de genel savac:tır. reme ne en ır ~ üstünde hakiki hayattan çok daha ran 

Valantinonun yüzU öyle ahım şa • Savaş, kalplerin üstpncle iki tiirlü lı olarak kendi rüya Ye ö:ı:leyişlerinin 
hım bir şey de/;rildi. Onu çılgınca se\·. tesir bırnkrr: Birisi heyecanları kö • cevap ve ifades ini göriiyorlardı. 
rniş olan kadınlardan bir çoğunun rükler, ikincisi emniyet ve barışın a • Adam oğullarında masal ,.e filmleri 
ko ı \T 1A • d k d h •· ranması ihti'ı.•acını arttırır bir defa ca arı, a antıno an ço a a gu - J şahsi bir i:;. olarak ele almağa çok ge-
?:el k ı d" uyanan he~·ccanlar da, ilk mahi~·etle -er e er ı. J J niş bir istidat vardır: Seyirciler bir 

Dundan başka Yalantino hususi ha- ri ne olursa olsun nihayet romantik filmi sadece seyrctmezll'r falrnt ora -
Yatında hiç de mu\'affak olmuş bir duygulara açlıkla neticelenir. işte he- daki sahne ve hfıdisrlcre yaşı;> ormuş 
fışık değildi. tık karısı, meşhur aktris yecanların en gergin olduğu bir sıra • gibi iştirak ederler. Filmi seyreder -
Jan Aker ondan boşanmıştı. lkinri da sahneye tesadüfen, fakat tam 7.a • ken, oradaki şah~iyetlerden biri ol -
karısı Nataşa Rambovn da onunla ge- manında çıkan adam çılgınlığa çok duklarım çok canlı bir surette hayat
Çitıemlyerek ayrılmıştı. müstait ta~kınhkları kendi üstüne )arından geçirirler. Sinemada ~eyir • 

Dedikodulara bakılırsa, daha yaşa- çekmiştir. ci yoktur· Kendini filmin pençesine 
ntış olsaydı, en parlak filmlerinden Bundan ba~ka harp, şehirlerde kaptırarak ona i ştirak edenler var • 
hiri olan "kara kartal,,ın baş kadın genç erkeklerin sayısını çok a1..altmış- dır. Lakin bunlar filme ikinci elden, 
tolünU oynıyan Vilma Banki de onun- tı. Romantik maceralar için istekler daha doğrusu vel<ftlct yoluyla iştirak 
la evhmecekti· Fakat bütün boşa çı . aşıp ta~-ırken; gerçekten et ve kan - eder. 
kan bu aşklara rağmen kadınlar ge. dan bir kişi ile flört ve sevişme fır • Buna ruh mütehassısları "hüviyeti•e onu evmekten bir türlü \'azegeçe- satları azalmıştı. Kadınlar eskisinden ni bulma,, diyorlar.Mademki halk. baş 
ltıemfşlMdf. ~ok daha ~iddetli bir ihtiyacla erkek- aktörlerle kendi hüviyetlerini en ko -
_Meşhur sözdür: A~k yalnız kör de- !erin se\'gi dolu hayranlıkları i~in lay bir surette birleştirebileceği film

ğıı, ayni zamanda sağır, dilsiz ve çıl- çu·pınıyorlardı Lakin bunu elde etme. !eri seçmek teınayülündedir; onun se 

VaEantlnonun en 
muvaffak olduğu 
"Kartal., fllmlnde 
ha• kadm rolUnU 
oynayan V 11 m a 
Bankl'nln Valantlno 
ile evlenece§I sık 
sık söylenmlftl. 

ciyesini tahsil için, sevdiği filmleri 
esas kullanabiliriz • 
Valfmtinonun ikinci filmini dar ·bek -
liyen kadınların, romantik temayül - · 
!eri (ok aşikar değil midir? Sevdik • 
teri aktör filmde sanki kadın yıldızı 
dl'_:; it, kendilerini sevip okşamakta ' 'e 
kendilerine aşk il;"ın etmektedir Bun -
lar, hakika tte film peşinde değildir • 
ler, kendilerine karşı zannettikleri 
aşk te:ıahürleri için sinemaya koş • 
muşlardır ve en çoğunun istediği de 
bundan başka bi:- şey değildir. 

\'alrıntinoyu sevmi~ olanların he • 
men hepsi aşka susamış insanlardı. 

Bunlar beyaz perdedeki adamın ha : 
yaline fışık olmuşlardı· Ilnlar normal 
değil, daha ziyade romantik olan ka-
dınlardı. • 

Onun, bu kadmlnr üstündeki füsu -
nu !.:endi ı;üzclliğinclen, yakı~ıkh ol -
masından, ileri gelmiyordu; sadece 
çok ateşli aşk ı::.ahneleri yaratabilme
si .... c!en doğuyordu. :Eğer sansürlerin 
~·····1 yaptığı kadar sıcak ve ale,•li aşk 
sahneleriyle müsaade etmiş olsalardı, 
ölümiinden sonra hemen ikinci bir Va
Jfıntino kolaylıkla yaratılahiHrdi . 

• 
Vnhlntino ingilizce konuşan ülkele-

rin kadınları arasında kn1.anmış oldu. 
ğu iinii Anupnda kazanamadı. Ame . 
ı-ikan erkeklerinin a~k işlerinde nis • 
betcn sönük Ye soğuk olmalarmdan 

-

ilGri gelmiştir. Halbuki Avrupah er
kek flört ve kadınlara müdaheneyl 
hergünkü iş sırasına koymuştur; bu
nun için Paris yahut Viyanah ka -
dınlar romantik ic;teklerini gidermek 
üzere sinemalara koşmak ihtiyacında 
değildirler. · 

Valantinonun ruh e3 lerinin bir ço • 
ğu namuslu, cvciment erkeklerle evli 
kadınlardı· Bu koca, onların bütün 
para ihtiyaçlarını hem de bol bol te -
min ediyordu. Fakat kadınların en 
çok çırpındıkları ihtiyaç giderilemi • 
yordu: Küçük küçük müdahaneler. 
aşk okşamaları, ve bunlara benziren 
daha bir çok romantik itinaları bu 
kocalama temin edemiyordu. 

Valantino bu kadınların kalplerini 
çaldı. Çünkü bu nazik Yücut parça -
sının çalınması esasen gayet kolaydı. 
Vnlantino kalp haydutluğunu bilhas
sa me!"ut evlenmiş kadınlar arasında 
;:apmıştı. Çünkü bunların romantik 
ma dene~inde şöyle böyle geçirilen 
aşk safalanndan sonra eYlenmişler, 

koca da attık geçim Ye masraflara 
karşılık bulmak derdine düşmü~tür· 

Aşk için pek vakti kalmamıştır 

• 
Romantik hayat için olan bu tfthteş-

şuur istek ne ,·akitler baş gösterir 
bilir misiniz? Evlenmelerinden on, on 
iki yıl geçmiş olan kadınlarda bu te -
mayül bilhassa çok şiddetlidir. Zaten 
balayı geçer geçmez hakikatler cas -
cayJak meydana çıkar. Kadının sabah 
leyin yataktan kalkınca tuvaletsiz ha
lini, erkekğin de iki günlük uzamış 
traşJyle sevilebilecek hiçbir yanlan 
yoktur. E'·li kadınlar için ~9ketlik, 
hoppalık artık eh·erişli sayılamaz ve 
yakışık almaz; ancak kadının buna 
şiddetli ihtiyacı vardır. Sonra yaş da 
icabeden tesirleri yapmıştır. Koca, 
akşam yemeğinden sonra geniş bir 
koltuğa yaslanıp şöyle bir kestirmek 
ister: Dan.sı yahut mehtapta gezinti 
ona artık pek aykıırı gelir. Kadın da 
değişmiştir· Artık o, on ),1 en-elki 
püruzsüz derili, canl.ı ,.e· fıkır fıkır 
gülen kız değildir. ? 

Jf 

Alman artisti Şarl Girod işleri ba
şından aşmış birtakım iş adamlarının 
başımı:- -· 1 .. rafuıdan nasıl görükdük
erinin birkaç prtresini çizmişti. Bu 

resimle ••. e.ı ı .. n si, kadının kocasını 
daima acele i~i l;arken gördüğüne da
irdir. Du koca sabahleyin kalkar, o
tomatik bir makine gibi banyosunu a
lır, traş olur ve giyinir. · Kahvaltısını 
itekaka boğazından nşnğıya indirdik
ten sonra kah,·altısını bir solukta yu
tar Ye hemen işinin başına koşar. 

. Ve bu kadın, diişünccsinin gözüyle, 
sınema yıldızını yumuşak bir aşk sah 
nesinde görür, kendini onun kolların
da sanar ve böylece çok derin bir 
i~tiyakı uyuşturur • 

işte ölü Valantinoun kadınlar üs
tünde çok d.frt lmlmış nUfuzu böyle 
izah edilebilir. Onun yarattığı heye -
canlar o kadar kun·etli idi ki hala ya
şıyorlar, 



Tütün 
Yavaş yaoaş tesir ec/eı1 /Jir 

Zehirdir! 
Tütünden çıkardan nikotinin 

on santigramı 

Bir köpeği hemen 
öldür·· r 

Tütünün orİ.>İPi Amerikadu. · 
Buradan 1518 de lıpanyaya g~'
miı Ye 1560 da Fraıısanın L;zbon 
aefiri Jan Nüı:>, bunun tozunu 
Kraliçe Katerin dö Medisi•'e bat 
atrıama kartı bir ilaç olarak gön
dengiftir. 

Tütün toau o zamanın moda i
l&çlanndan bin idi. Fakat ıon 
ralarr, yakılan yaprakların duma· 
nı nefeı borusuna çekilerek keyf • verek bir madde oldu. 

Tiitün nebstı bir çok yerlerde 
ekilip biçilmektedir. En me,hur 
tiitün Türkiye, Havana ve B3?kan· 
da yetitir. Tütün yaprağının ter
kimnde bulunan (Nikotin) tibih 
kaleviıi muht?lif ülke yapr3kla -
nnda (yüzde 2-6) dereceainde . 
dir. 

Bütün acunda her yıl aarfolu. 
nan tiltün miktarı yüz milyonlara, 
milyarlara bat:~ olmaktadır Sa
dece Fıransada her yıl 60 milyon 
kilo tütün sarfolunur. 

Tütünün te!"'l<ibindeki nikotin 
bir uçan yal clup tiddetli zehir· 
dir. Bunun 10 aantipamı ortl\ 

büyük lükt bir köpeğe ıırrnga e
dili r . öpek hemen ölü•. 

Tulün zehirlenmesine (Taba . 
jizm) diyoruz. Hid zehirlenme 
ilk tütün içenlerde ve bahuıu' 
mektep çocuklarında çok gönilür. 
Bunlarda tütün dumanı nefes bo
nılarına gider ritmez boğaz ya
~ micle bul•mr, bat döner gö· 
niil bulantııı ve hatta kay baılar. 
Nabız zayıflar. Cilt aoğur n ya
pqkan aotuk bir ter ile a:-tillür. 
Bu .amanda gencin görmesine ve 
fikirlerine bir hastalık da ariz o· 
)ur. Böyle biı genç cigara içti
iine pifmandu ve basta ıibi ya
tal• yatmaya ınecbur kalır 

Tütünün zararlarını azaltmak 
:aıaalcudiyle ba'ıı fabrika ve ima
lathaneler piyasaya nikotimiz tü
tün ve cigara ÇJkarmağa kayul -
muılardır. Bu ıibi tütünlerde 

nikotinin mik~uı (yüzde 0.05 · 
0,50) kadar in :ıirilmiştir. 

Bununla b .?raber "denikotini ı 

ze,, tütün ve ciasera, pahalıhaı ve 
tiryakileri memnun etmemeıi do 
layısiyle yayı1 1lmamııtır. 

• v. ... 

Tütün yaprc.klarını inıanlar 
çetit çeıit kuUtnarak key'flen -
mektedirler. Bunun en iptidai 
ıekli yaprakla"• kaba tarzd kı • 
yarak aiızda :-ifnemek ve ık sık 
tükürmektir. Hu, daha ziyade a · I 
melelerde ve b•uit hayat ya4:yan 
larda görülür. 

Bu tarz tiltün tiryakiliği ~·uik

çe azalmaktadır. Bunlarda aiı· 
za gışayı muhatisinde müzmin bir 
iltihap olur ve çok aalya akar Bu 
gibiler diş eti ?rinin ve dillerinin 
vaziyeti dolayıa;yle de ispirtoya 
meyleder ve &)'yaş olurlar. 

Pipo ıeklinJ ... içilen tüt:in da
ha ziyade Avrupanın ıimal mem
leketlerinde ve Amerikada yayıl· 
mıtbr. Bizde t ıkiden hiç pipo İ· 
çilmudi ve iç~nlere de yabancı 
damıası vurulurdu. 

Pipoda kullanılan tütün yap • 
rakları kaba kıyılır ve ba,kaca bir 
tahammür (fermantation) e ma
ruz kalır. Lezzeti ve içimi ba9ka· 
dır ve piyaıad~ pahalı satık~ığın· 
dan fakir ha 'k tarafından içile
mez. 

Pipo içenle rde tütün dumanla· 
rı aiız, geniz ve burun arumda 
dolatarak akc·~erlerin deri"'l nok
talaTına kadaı- eitmez. Bunun I· 
çin zaran cigıraya nisbetle daha 
az ıayılır. 

Pipo tiryak:lerinin ağz.ndan 

pipoları düımc-z ve ıık sık ı:loldu· 
rurlar. Bunla.· ıönen -, pipolarını 
yakmak için de pek çok kibrit ıar
f ederler. Afızft alınan ve uzun 
zamanlar du ~aklar arasın da ka
lan pipo tiryak!ierinde duda!, kan
ıerleri görülm,,ktedir. 

Tütün yapraklarının ba~ . ül • 

Yazan: M. Zeki Barker 
kelerde yetiteni~ri ayrıca bir çeı ·j liiin bütün acıma yayılmasına ••·J 
niye tabi olauk "ıiıar,, hlıllinde bep olmuıtur. Cigara, onu ya. 
içilir ki halk a11.11nda buns "Pü- kacak kibrit, ç.Jmıak veya kömür 
ro,, diyorlar. ateıi ıibi teYl«r bulunduğu tak. 

Si garlar muhtelif büyüklükte. dirde bütün nakil vaııtalal'lnda, 
dir ve günde bt!'kaç taneden faz· yolda, tuvalette ve hatti yatakta 
la içilemez. Huıuhi bir ko:.CVları bile içilir. Bszı tiryakiler iirini 
ları vardır. Ri- yerde ıiıa.- içil- söndürmeden diğerini yakarak 
dimi baıkaları hemen hiıaederler zencirleme cigara içerler. 

lur. Bir de yazın yapraklann ;ı uru
masr, fermante olmut ııraıında 

bunların haY&ya kanpn buhe.rla· 
nnın akciierlere ıiderek imtiıas 
edilmesi suretiyle olur. Bu:ı dan 
baıka tütün yapraklarının 11ıtıl· 

ma zamanında kapalı yerlerde cilt 
yolu ile de imti1&1 suretiyle de ze
hirlenirler. 

ve ciıar• içenl~r bundan ekseri· • • • • • • 
ya hoılanmaz~ar. Şöhretli Hava- Ciı&ra tiryakiliği müzmhı bir Tiryakiler, cigaralarını elraeri-
na ıigarlarının büyüklerinin içil • zehirlenmedir Günde 40 -- 50 ya iki parmak arumda Ye aiızhk
meıi bir aaate kedar sürer Ye çok ve hatta 10 - 20 cigara içenler 11z içerler. Ciıaralarm alza alı· 
kere yemeklerd~n ıonra, Ut!un İs· de görülür. T•.itün işliyen ame · nacak kumına mantar da kon~lur. 
tirahat devres:nde, hususi z~vafet· leler de yava9 yevaş zehirlenir • Ve bu suretle duduklara yapıtma-
lerde dağıtılır. ler. ması temin edilir. 

Tütünün ıi~ar halinde iç ilmeıi Tütün tirycıl:ilerinin ~hteleri Türkiyede eskiden cigara i~m~ 
daha ziynde > abancı illerde ya· kara soluktur. Batlan döner, el- ie mahsus ıüılü "çubuk,, }ar var· 
yılmıştır. Memleketimizde ıiıar leri tilrer, boğufarr yanar ve dai- dı. Bunların uzunluğu yarım met 
kullananlar p~:i az ve parmakla ma öksürerek J:ıaJgam çıkar•rlar. reden t-2 metreye kadar olurdu. 
gösterilecek deıeccdedir. (Farenjit kronik). Bunlarda. yü • Ve çubuğu kı~metli ağaç <falla-

• • • rek çarpıntısı ve muannit J.abız rmdan yapıyorlardı. Çubuk kul· 
Ttıtün__y~p -.~4'...-f.H!llllılılıpıı.lıiiiiimıa-=~~~--... -.,...,,,..T.a:":n~ao'".;n tiguft e-

şek!inde kullamdır. Cigar:ı, ıa · ara11ra uçar si.1ek görürler. rilecek kadar azalmııtır. Birçok. 
yet ince kıyılmı• ve eıkitilmit tü - Alız lezzeti ve burun duymala- larımızın evlerinCle batıra ve an
tün yaprakların~an huıusi fabrika rı da azalmıı~ı. Bilhassa hafıza- tika olarak kalmıttır. 
ve imalathanelerde hazırlanmak- larmda eluikUk vardır. Ke!tmele· "Aiızlık,, ile cigara içilmesi 
tadır. Tütünün kabakryım, ince· ri akıllarında tutamazlar. birçok ülkelerde gittikçe çoğalı • 
kıyım gibi nevileri olduiu gibi Tütün tiryakilerinin beyinlerin yor. Ağızlı~lar muhtelif madde
cigaraların da serti, tatlı serti var· de kan toplanması olur. Hauaı lerden yapılır. Kehribar gibi kıy
dır. olanlar ve it zamanı (beyin 'şleri) metli madenlerden yapılanlar da 

Ecdadımız~ \n tütün içenler cİ· fazla cigara içenlerde bu hıJ çok vardır. 
garalarını hep kendi elleriyle ya- kere vakidir. Cigara tirya~;Jeri- içinde zifir toplandıiı zaman 
parlardı. Bu, ne de olıa uf .. k bir ninen tehlikeli akibeti iıe (Anjin d'a sık ırk temizlenebilir. Gerek 
zahmetti. Bugiinkü hazır ve nefis dö puatrin) anıızın ölmüttür. çubuk ve gerekse aiızlıkların içe
cigaralar tütün tiryakileri, tütün Cıgara bilhassa kapalı ye ·:erde riıine tanen ve asidgalik'ten bir 
ıarfiyatını çoP,ııltmııtır. Bi.it~n a- içilirse zararı daha ziyaded:.:. Aç tampon koymak suretiyle n~koti • 
cunun bugün !-::ııllandığı tüEin mik karnına, merdiven ve yokuı çıkar. 
tarı milyarlar:\ balii oluyor. Ve ken ve hızlı yürürken içilen dga- nin bir kısmı emdirilirse cigara • 

nın zararı bir derece azaltdmıt o· tütün, cigara ticareti kazançlı ye raların fenalıiım içenler bilir, 
d lur. Bu gibi tamponlar arasıra ehemmiyetli bir had e varmı!hr. duymuılardır. Damarları sertle!-

Onceleri ka?.mlar araımda tü· mit olanlarda cigaranrn tesi:r; da atılarak yenilenir. 
tün tiryakisi pek azdı. Fakat fab- ha fena ve hatta tehlikelidir. Bun- Cigara tiryakilerinin parmak· 
rikaların çıkar.Irkları süslü urif larda yürek çarpıntısı ve ~njin !arının Ye bıyık ve ıakallarınııt 
ve ince hanım c:garaları ıayHin- muhakkaktır. Bu gibiler c·gara aararmaması için cigaralarını hiç 
de bugün cigara içenler kadınlar içmek değil, cigara içelen ıalon Vt' olmazsa birer ağızlıkla içmeleri 
arasında da biıtün acunda ; oial- odalarda bile bulunmıyacııklar- tavsiye olunur. 
mağa batladı. Sosyetelerde 1&· dır. • • "' 
lon hayatında, t.iyafetlerde lavet· Bir de bilhaasa pipo kullanan· Nikotinin teneffüs edilen ha· 
li kadınlara ev sahibi tarafından larda ve frengililerde dilde kan· vaya yayılmaıı ve bu suretlf' içnıi-
cigara ikramı bugünün adetlerin- aer çıkar. Buna ciıara içen ı~.,nae· yenlerin akciğerlerine giderek 
dendir. ri (Cancer du fumeur) diy<•tlar. vücutça imtisas edilmesi birçok 

Cigara pak~tleri hemen her Vahim akibetlerden Mri de medeni ülkelerde cigara içmiyen· 
yerde 20 cigau!ıktır. 10 cigaralık (Ambi Jiopie nicotinique) dir . Gör lere karır bazı sihhi tedbirler a· 
paketler bulunduğu gibi 50 •· 100 me azalır, görülen renklet ı.nla- lınmaıına ıebep olmuıtur. 
ve hatta 500 - 1000 tik paketler ıılmaz. Göz bebeii küçülür ve Bütün nakil vaaıtalarında ci· 
de vardır. nihayet adeti körlük baılar Tü- gara içmiyenlerin yerini ve araba· 

20 cigara bir tiryakinin vasati tün ve ispirto bir arada olurı;a bu aını ayırmak; otellerde, lokanta· 
bir günlük ihtiys.cıdır. Fakat bazı hal daha çabuk ıelebilir. larda, bekleme ıalonlarrnda ho· 
tiryakiler günde birkaç paket (60 • • "" ıusi yerler yapmak, bu tedbirler• 
- 80) ciıara ., erler ve anc•k ke- Tütün itliyen amelelerde tütün rasındadır. Halkın toplandıi 111il 
yiflerini yerine getirirler. Maama- zehirlenmesi çok kere vıtkidir. samerelerde, ıinema, tiyabo ıi· 
fih boıalan bir kısım paketlerin Bunlar ilk bu ite girdikleri 7aman bi kapalı yerlerde cigara ;çiJaıe
cigara ları ete dosta da ikram edil· alb ay içinde dörtte ilçü zehirleni· sinin tamamen yaıak edilm•si de 
mittir. yorlar ve ıonra alıııyorlar f ,. çok lüzumlu bir tedbirdir. U111u· 

Acunda en çok yayılan t;ryaki- kat sihhatleri bozuluyor ve ?ayıf- mun ııhhati noktaıından bu ted 
lik tütündür. Tütün ve ciga"a pa. lıyorlar. birlere riayet etmiyenler ba:ıı ül· 
ketlerinin ceplere, el çantal~nna Tütün amelelerinde zehirlenme kelerde tiddetle cezaya çupıllf 
sığmaaı •ehe:- yf're taıınabilmesi bir taraftan yapraldann tc.2unu lar .. 
de tedarik olunırıasma ve tity~i- çalııma zamanları tencf füs ile o· "IJlt#J,, 



HASAN TRAŞ 
dünyada en 

BIÇAGI 
iyisidir 

Şimdiye kadar kadolunan bütün tıra§ bıçaktan aruında en mükemmel veen tevkaldde olduğu taltaü-.k eeıMftir.Piyasada mevcut traş bısaklarını şaşırtmıştır. Hasaa tıraş blçaiınt.n l.:? 3:. 4 
•~ p,.t klllda ft ..._.taraftan ftl'dll ki her bir tarafile liakal on defa tıraı olmak kabOdir. Bu hesapla 5 kuruşluk bir adet Hasan tıraş bıçağile 40 defa ve ıslak bardakta bilen
dikcle yüz defa tırq yapılmak mümkündür, ki dünyanın hiç bir bıçağında b11 maiyet yoktu. ea.a ~ ~niz halde başka marka \·erirlerse al danmayımz, taklitlerinden sakınınız. 
Ffntr: Bir adedi 5 tuuftar. 10 adedi 45 muştur. Hasan depe8u: Ankara, htanbul, BeYoflu.. 

- . 
Ailelere •• Talebelere ilin 

Tatil zamanlan denmmca 20 eylüle kadar 

5 Tftrk llraslle ll 

BERLiTZ' te Heı lisan için kura!u 
açılmııtır . Husuai 

ders!ere bu müddet için mühim ten?il&t 
Kayda başıanmış~ır. 

lstanbul 373, istiklal caddea, Ankara Konya 

• 

caddni 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artbrma 
Eksiltme Komisyonundan~ 

Tıp talebe yurduna 
Heybeliada Sanator1omu:. .... 

:ı •• 

• Azı 

15,000 
3,500 
2,100 

18,000 
400 

Çoğu 
19,000 

6,500 
3,900 

20,000 
600 

.Kilo 
u 

" ,, 
,, 

Muvakka; 
370 Lira 
211 ,, 

390 " 11 ,, 

Garanti 
50 K. 
57 K. 

~ '.inıi 

Toz ıe!cer 

Keım~ 

Toz 
Toz. 

1 ıstanbuı Beledlyesı ilanları 1 
-----.;.._' ----------------------------------------..! 

Akliye b.utaneaine 
Kuduz T. müeaaaaine 
Çocuk ha ıtaneaine 2,500 2,800 •• 

" n 180 200 ,, 
58 ,, 

76" 
95 Toz. 

Kesme 
Ha1dupafa l.til&iye liutanesl 4,000 8,000 ,, 156 ,. Toz 

Afişaj hakkında ilan : Yukarda.ki müeueaeleri..ı 1935 mali yılı şeker ihtiyaçları ek,;Jtmeye konulmuttur. Bunlardan Akliye 
hutanesinın tekeri kaaplı zarfla diğerleri açık eksiltme sureth1!edir. 

ETVelc.e de illn edilditi üzere a fipj iti A~adolu Ajaıuından alın· 
llııttır. Metro murabbaı üzerinden ilin resmine tibi tutulan ilanla 
tın resmile beraber afitaj ücreti de o mıntakanın Belediye Tahsil fU· 

he.i tarafından tahsil edilecektir. On paralık ve bet paralık pul ya · 
l>ı2tınlmak suretile rami tahsil edilen afi!ler ve el ilanlannın afi. 
t•j ücretini tahsil etmek için de Beyoğlu kaymakamlık ve belediye 
tubt-si muhaıebeainde bi• teıkila\t vücude getirilmiıtir. A.fitler ve 
el ilanlaııı için bu tetkilibl müracaat edilerek afitaj ücreti makbuı 
lllukabilinde tediye edildjlcten sonra ve ücreti verilen afqlerin mü · 
hiirlettirilip afipj memurlarımız marifetile talik ve tevzi ettiril 
111 .. i Be,oiJu muhaıebet~:ıdeki :ıf işaJ memurluğu vasıtasile talik et. 
ti ·ı 

1 - Her müeae1eain iltiyaç miktarı ve muvakkat garanti~ıeri hizalarında gösterilmittir. 
2 - Elaihme 28 Aiush• 935 çartamba ~ünü ıaat 16 da C..ğaloğlunda Sağ) k direktörlüğü birı&sm

daki komisyonda yapılacakt:•. 
3 -Tahmini fiat: Toz .,.kerin kiloıu 26 ve keıme tekerin kilosu 29 kuruttu\", Şartnameler paraaız o

larak komisyondan alınır. 
4 - Eksiltmeye sireceklerin 935 Ticaret oduı veaikuiyh 2490 sayılı kanunda yazıh belge "" ıire

ceii eksiltmeye yeter mavak~at garanti makbu=:: veya banka meltuplariyle belli .saatte ve kapalı z~rf ek
siltmesine ıU-ecekJerin de ifbu vesaik ile u•uhı dairesindeki teklif mektuplarmı ha'ri arflarmı yaka. 
nda yazılı eksiltme saatinden bir ıaat önceye kadar makbuz mukabilinde komiayona vermeleri. 

(4596) 
ŞEKER EKSiL TMESI HAKKINDAKJ 30 TEMMUZ 935 T ARIH LI llANIN ffUKMO YOKTUR. 

n nıeyen mnhünüz ilinlann k11ç ak addedilerek böyle harrket ede!l 
lerin le<"ziye edileceji ilan olunur. (8.) ( 4866) 

.-·==-~ ... =======·:::::::oo::ı:::=.i<t~!!!!!!!.c;;.!!!!!!'.!··-·-!!IBll!™!!ll!!!!- Is tan bul K Ü l tür 
-~~~~~~~~~ Ali is~aH 1 o· kt•• ı••vH d . 

V 
Haytltıı'PGfa lıaatanai beoliye ıre or ugun en • 

eli Ef. At yarışlarının en miiteltan.ı Lise ve Orta mekteplerin bitirme ve -
büyük ikramiyeli haftası Uroloaue - Opaateaı engel imtihanları 2 eyldlde, o1gun1uk ve 
Temiz hava almak, heyecan duyarak eğlenmek ve ~üzel tu- Babılli caddeai Me9erret ole- f et fmtfb f 11 JAld b 1 

e li 88 numarada her-"- Qleden mezUD y an arı, ey IU e 8Ş IJ8• 
nletJer rörmek için at yanşlllnna gidiniz. ( 4842) •- kt il "l" l · t•h .. l · · J k 

~-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~~"~mand~~n~~ubd~ ca ır. ~ı~ ımı an gunenm anama üz~e :...._ liiu=-111111•m•11••11111•111111m11111111••111aıı11mnıwmmımnı• mekteplerine müracaat edeceklerdir. (4809) . 

• 

2!2 

Beni iki kere tahkir etti. Eictr bir Bu jantiyom ç.ok ce.ur olmakla 
pn olup da ODU ıel.rtinem ıize beraber kılıç sallamakta uata teh
kutı minnettar kal•calma. likeden korkmaz, güçlü kuvvetli 

- T etelddlr ederim.. Size aöy. bir adamdı. 
lectim. Ya, Wrhirlerimh• llllJıta- DütmltJllariyle kartı kar9ıya 
cız .. Siz kralın yanında üç kiti idi-. ıelmeyi de pek severdi. 
ais. Senek ortadan ÇÜlldi. Şimdi Manfred kendiaini kralın önün
Ori kiti bldnm. Eter ben onun de yaraladıjı için ona kartı çok 
781'İne reçenem.. büyük bir iüımanlık besliyordu. 

- Anlıyorum.. O devirde kılıç kullanraak san'· 
-Bunun iiçn de ne yapmak la- abnaçok önem (ehemmiyet) veri· 

.ıı 1 • · f • lirdı·. san, .vy eyınız ..• 

- Bu iti bana bırakmız .. 
- Bundan aonra dostlujuma 

her sahada güvenebilirıiniz. 
Bu söz üzerine birbirlerinin eli

ni sıkarak ayrıldılar. 

• • • 
Lqatenyeriri Büyük Şarlman 

oteline ıöndermekle Monıomeri 
ne diifüniiyordu. 
K.vpcı olan l.qatenyerinin 

Tribuleye raslıyacainu umuyor
du. 

JantİJom, Manfrecle ~n derece 
kıqm olduiu ıibi eoytarıya da 
fena halde içerliyordu. Araların
cia pek eaki bir düpnanlık vardı. 
6 ·ı~ için Moqomeri, Latatenye
ri TTibuleye rularaa soytarının 

mM"aka 6leceğini dütiinüyordu. 
Soytarı bir kere ıeı.erince Mon

ıomerl, Lqatenyeri de mühim 
b:ısmetlercle bulunarak emniyeti 
ni kazanacağını kuvvetle umuyor· -latatenyeri yalnız kalmca der-
laal Büyük Şarlman oteline doiru 
sitti. 

Latatenyeri, mülhit bir intikam 
almajı dütünerek otele llİrip bir 
maaa bqına oturdu ve ıarap , .. 
marladı. 

Fakat, onun arkasından başka 
bir jantiyom daha gelerek ona ya
kın oturdu. 

Bu, Jarnakb. 

Laıatenyeri katlarını çatb. 
Kralın bekleme odasında Jar-

nağın kendisine dik dik }: ai.tığını 
görmüştü. 

Şimdi ise bu tenha otele kadar 
Petini bırakmamıtb. 

Artık kavga çıkarmak istediii 
açıkça belli oluyordu. 

Bununla beraber L'atatenyeri 
kendiıini tuttu. Eskiden birkaç k~
re Jarnakla vuruşmak istt:miı, fa
kat her defuında kral bu ilteiine 
eqel olduju için makaadma ere
memiıti. 

Bu ıırada otelci elinde Lap.ten. 
yerinin iatediii ıarap tiıeai oldu
iu halde mahzenden çılmıqtı. 

Jarnak ayala kalkıp ıifeyi, fa• 
pran otelcini elinden alarak: 

SERSERiLER YATAGI 

- Şevketmaab, mademki oka· 
dar mesullunuz, o halde ıaadeti
nizin ıtıiıyla etrafınızda bulunan 
bendelerinizi de aydınlatmak bü
yüklüjünü esirıemeyiniz. 

- Ne demek istiyoraunuz? 
- Şunu demek istiyorum ki siz-

den bir ıey iıtiyen biri var .. Fakat 
cesaret edemiyor. Eğer izin verir· 
seniz onun tarafından ben aöyli
yeyim. 

Kral bir koltuğa oturarak: 
- Söyle bakalım! dedi. 
- Şevketmaab, hatırlıyorlar mı 

ki bir ıün üç jantiyoma. bir vaat
ta bulunmutlardı? 

- Neye dair? 

- Madam li. Düteı dö F onten-
blöye dair •• 

Latatenyeri bu ıözü çok tabii v~ 
kayitliz bir tavurla söylemiıtL Ha. 
kikatte iıe kralın üzerinde husule 
ıetireçeği teairi biliyordu. 

Birinci Fransuva yerinder. ııç· 
rıyarak: 

- Habrlıyorum ! dedi. 
- O halde ıevketmaab vaadla-

rında durup durmadıklarını ıor

mak islerim. O zaman siz genç Dü. 
teıi üç jantiyomdan birine verm" 
ii vaad etmiftiniz. 

Birinci F raıuuva bir saniye ka· 
dar, acaba l.aptenyeri çı~cbrdı mı, 
diye dütündü. Kral her sırrını 
kendisine de açtığı için tab•i La
tetenyeri Fransuvanın Jiyeti ıev
ditini biliyordu. 

Jantiyom, kralın neler düşündü. 
iünü nalamak için ıözlerini dört 

açmıtb. Onun dudaklannın tit· 
rediğini, renginin uçtuiumı, yüzü
nü dehıet kapladıjım ıördü. 

Gülümsiyerek: . 
- Şevketmaab, tunu da ıöyll

yeyim ki, ben kendim değil, doıt· 
)arımdan bir için söylüyorum .. de
di. 

- Kimin için.. Hanıi doıtunuz 
için? 

- Müsaade buyurunuz da sö
zümü bitireyim. Bu dostum, ıev· 
ketmaabımızın genç Dilfeae olan 
büyük aıkını biliyor. 

- Ya, demek doıtunuz Baıtili 
ziyaret etmek istiyor deiii mi?. 

- Hayır, ıevketmaab, doıtum 
ıize karşı olan ıadakatinin derece
tsini gö~termek istiyor. 

- Düıünceni anlat, açıkça aöy· 
le.. Çünkü ıana yemin ederim ki 
bu anda felaket batının üzerinde 
dolatıyor. 

- Şevketmaab, beni öldürmek 
iıtiyoraanız, bu suretle hi Jdetinizi 
yatııtırmıı olacaiımdan ker..dimi 
meıut ıayarım. 

- Haydi, çabuk anlat. 

- Şevketmaab, mesele biraz 
karıtıktır. Eğer kendim içirr ol
saydı, tabii ıusardnn. Fakat m". 
demki ıerbeıtçe ıöylemekliğimi 

emrediyoraunuz, ben de anlataci\· 
ğım. Dostum bana kalbini açtı ve 
kocalık haklarını iıtemeden koca 
iinvanını kabul edeceiin: ıÖJ ledi. 
İti anladığınızı ıörüyonım. Çün
kü gülümaiyoraunuz. Tabii ve> 

Forma: 31 
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Satılı~ mangal kömürü 
lstanbul Ziraat Bankasından. 

::n:==ı:== SOY:lAN r:aa::•c:::a:::: 

Sünnetçi Ahmed~~ .. 
• ıkametglh ve muayeneha· j! 

neıini Sirkeciden Sultanahmet J 
:c 

Yere batan caddeıt 40 numaraya U 
nakleyledlğini ıavgıh müıteri- H 
lerine bildirir. i~ 

17 AGUSTOS - 1935 

Bu akşam 
Küçük Çiftlik Parkında 

Eftalya Sadi ve 
arkadaşlarını dinleyiniz 

Bankamıza merhun lğneada iskelesinde mevcut Rumeli mat.ga \ 
kömürlerinden 50.000 kilosu beher yirmi bet bin kilo olmak üzer<: ik: 

partide 1697 numaralı bankanuz kanunu hükümleri altında 20 Ağus 
tos 935 salı günü saat üçde şubemi ·~ de açık arttırma ile satılacaktır At 

mak istiyenler beher parti için mak tuan 50 lira pey akçesi yatıra·;ak 

lardır. Kömürler İğneadadaki yerlfl rinde teslim şartiyle sat1!aca!ctır 

Şartname şul-~miz kapısına asılmıştır. (4739) 

::::=:::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::x:-.::ı:::u ~===========================~ 

1 ~euıeı llnıır~oııorı ue ıırnanıarı ı~ı~ınıe l mlinı ı~aresı ııanıarı 

TL.JQ KiVE 

Muhammen bedeli 3,000 liı a ol an Devlet demiryolları Ankaı a u· 
mumi idare binası çatı kaiorifer !e sisatı ~9-935 perşembe gür.Ü Jll 

at 15 de kapalı zarf usuliye Anka rada umum müdürlük bir.asında 

ihale edilecektir . 
Bu i,e girmek isteyenlerin 225 liralık muvakkat teminat ile kanu· 

nun tayin ettiği vesikalan kanunıı n 4 üncü maddesi mucibince işe 
girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve tekli fi~ 
rin~ ayni gun saat 14 de kadar Cer dairesi komisyon reisliğine ver • 

l I RL:\~T 
BANKASI meleri lazımdır. · 

ıııııımıının SATILIK BAKKALiYE ·~ 

Heyoğlu Tarlabaıı cadde-i"' 
sinde 69 No. peıin satıılı bak
kaliye dükkanı devren satılık
tır. Ayni adrese müracaat. 

ıııııınıaıu11ııııııınıııııı11111ııııııııııuuınımııuına1ıımıııuıııuınnııııı1ıuıııımııınııu 

lü~LEt'Jl{ BOSTAN 

Çapada Çukurbostan meydanında 

tramvay ista!;yonuna üç dakika me -
c;;af ede 5000 metre murabbaında bir 
bostan çok ehven fiyatla. satılıktır. 

Çap mucibince cephesi 175 rr.ctrcrlir. 
Her şekilde ifraza elveri~lidir. içinde 
eşcarı miismire me\'cuttur. Ilostana 
bitişik 29/ 2 No. haneye müracaat. 

SATILIK HANE 

Bu işe ait şartnameler Ankara 
rasız olarak alınabilir. ( 4815) 

ve Haydarpafa veznerinden pa 

.. .i: 

ilk eksiltmesi Feshedilen ve muhammen bedeli 19742 füa 
olan 32 kalem lastik malzeme 28/ 8 / 935 Çarşanba günü saat 
15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binaıında satına
lınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 1480,65 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite gir -
mğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler 
ile aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. Bu işe aid tartnameler parasız olarak Haydarpafada 
T C!ellüm ve Sevk Müdürlüğümüzde Ankarada Malzeme Daire· 
sinde Dağıtılmaktadır. (4730) 

Büyük serbes güreş müsabakası 

-DAoA 
BiQiKTiQEN 
RAı-tAT-bDt;R 

Çapada Çukurbostan meydanında 
yedi oda ön ve arka taraflarında va -
<;;İ bahçeli tramvay istasyonuna iki 
dakika mcsaf ede kullanışlı, ha \•adar 
arka bahçesinde tavuk, koyun ve ke~i 
be Jemck için fenni m .. t-ddit kU -

mesleri nsair müştemilatı havi 29 - 2 
No· ev ucuz fiyatla satılacaktır. 

Amerikadaki müteaddit gürct !eriyle ün alan v~ pederini görmek 
üzere memleketimize gelen Dinarlı Mehmet pehlivanla yine evvelce 
Amerikada bulunmu§ olan ve halkı mızca da sevilen Mülayim pehlivan 
arasında Türk Hava Kurumu na mına 18 - 8 ·- 935 pazar günü 
saat 16 da Taksim stadında Amerikan usulü serbest güreı yapılacak
tır. Ayni zamcmda federas)OD ta rafından amatör rürefçiler arasın· 

da bir seçme müsabakası tertip edilmittir. Seçme müsabakasına 

tam saat 14 de baılanılacağmdan bilet sahiplerinin bu amatör güref· 
lerden de istifade etmek üzere saat 14 de stadda bulunmaları rica e· 
diliyor. 

Mevki biletleri Hava Kurumu İstanbul merkez ıubesiyle İstanbul 
piyango müdür!i.iğü ve Galatasaray sırasındaki piyango sabf R"~ıele· 
rinde satışa çıkarılmııtır. Seyircilerin rahatsız olmıyarak gö•ebil· 
meleri için sureti mahıusada terli bat alınmıı ve tam bir inzibat te
min edilmİ§tir. Biletler mah:lut olduğundan acele temin edilmesi 
muhterem yur~ .faslardan rica edilmektedir. (4794) 

250 .~rmsBntı.r.;n YATAt.r 

muhakkak bir şey varsa o da genç 
dütesin yakında kendisini koruya. 
cak birine ihtiyacı olmas:rln. Çün· 
kü onun hakkında fÜphe ediJmesi 
ve geçtiği zamanlar alem·n gülüm
aemesi doğru değildir Fesat· 
cıların iftiralarını kim sus•urclcak, 
meli'ın kahkahalarını gırt!nkl<!rına 

kim bkıyacak? .. Tabii koca ün· 
vanmı taııyan ve bunu kılıcıyla 
koruyan biri değil mi, ~evketmıı 
ab? .. 

Kral birkaç dakika rlüşijndü, 
ronra: 

- Hakkın var. dedi. 

Latatenyeri sevinçle titredi. 

- Dostuma ne cevap vereyim? 
diye sordu. 

- Kralın onun gibi dcııtu oldu
ğu için memnun bulunduğunu \'C 

bu f edakarlığmın mükafatını gö
receğini haber ver. Şimdi ~öyle, 
bakalım, bu do9tun ismi Esse de. 
ğil, değil mi? 

- Evet, şevketmaab, Ess,. de· 
ğil.. 

- Sansak olacağını da hiç. um
mam .. 

- Sansak da değil, ~evketma
a b .. 

- - Sakın bu dostun Lata tenyeri 
olmasın? .. 

Jantiyom hürmetle eğildi. 
Kral onun omuzuna vurarak: 
- Kendisinden memnun oldu. 

fumu ona söyle, anlıyor musun? .. 
Bir ay geçmeden Dük di:i F onten· 
blö ünvanını alacaktır. 

Laıatenyeri, gözlerinde parlı-1 

yan sevinç ı§ığını göstermemek i
çin yerlere kadar eğildi. 

Kralın yanından sevinçlf' çıi(. 

tı. 

Bekleme salonunda Mongome. 
riye raslamıştı. Subay (zabit) o· 
nun koluna girerek: 

- Azizim, sizinle pek mühim 
ve acele feylere dair konuşmak is
terim. dedi. 

Mongomerinin fena huyla.-ı ara
sında en ileri götürdüğü birisi de 
kapıları dinlemekti. 

Onun ·için kral ile Laşatenyeri
nin konuştuklarım tamamen din
lemiş ve duymuştu. 

Jantiyom sordu: 
- Neye dair? .. 

- Düşes dö F ontenblö ile ev-
lenmenize dair .. 

Laşatenyeri Mongomerinin göz. 
!erinin içine baktı. 

- Azizim, çok güzel haber ala· 
bildif?iniz icin siiz tebrH: ederim. 

- Din?eyiniz, insan jstediğini 
yapmakta serbesttir. Sarayda o
lan biteni bilmek benim vazifele
rimdendir. Onun için heı şeyi öğ. 
renmeğe çalışırım. 

- İyi amma, Düıes dii F onten
blö ile olacak evlenmem veni ka
rarlaştırıldı. Hatta henÜ7 olup ol
mıyacağı da kat'i değil. 

- Birinci cümlenize açıkça ce
vap veriyorum: Kapıdan dinle
dim .. 

- O .. Mösyö dö Mongomeri .. 
Zannedersem pek fena bir mealek 
tutturmU§SUDUZ. 
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Zabit omuzlarını silkti. soğuk 
bir tavurla: 

- Azizim, ben itime geler.. şe
yi yapmaktan çekinmem Ne ise, 
darılmıyalım. Serbest hatektlerim 
birbirimize muhtaç olduğumuzu 
ishal eder. Onun için snmimi bi
rer dost olalım ve gidip İ:>aşka bir 
yerde konuşalım. Çünkü burada 
bizi dinliyenler olabilir .. dedi. 

Hakikaten birkaç dakikadanbe
ri Madam piyanın Jarnak ismin· 
deki jantiyomu bekleme aalcnun
da geziniyor ve Laşate,.,yeri i!e 
Mongomerinin ne konuştuklarım 
anlamağa çalışıy!>rdu. 

Laşatenyeri, Mongomerinin son 
günlerde çok gözde olduğunu dü
§Ündü. Onun için Mongomerinin 
takdim ettiği kolu kabul ederek 
her ikisi .de tören (merasim) av
lusuna indiler. 

Jantiyom: 

- Söyleyiniz! dedi. 
- Azizim, demin Düşes i'e ev-

lenmenizin tamamen kararlaştırıl
madığını söylemiştiniz, bu ~özde 
haklısınız .. 

- Ya, demek bildiğiniz bir şey 
var?. Arada bir engel var değil . ., 
mı ... 

- Evet, hem de pek mühim. 
- Şevketmaab size ettiği vaa-

dı muhakkak yerine getirecektir .. 
Bu hususta merak etmeyiniz 

V-1--- ---rr- n::_,,,_ -:? -- • ...,,.~u. gv.u.3' 6"'Mjç• •&•• • 

- Benden daha iyi bili"'siniz ki, 
kadınlar tarafından çok sevilen 
bir erkeksiniz. Onun için Jiyet deı 

size mukavemet edemiyecektir. 
Hayır, bu engel ıatonun içinde de
ğil.. Manfred ismindeki ıerseriy; 

tanıyorsunuz değil mi? 
Laşatenyeri hiddetinden ıapsa

Ierek: 
- Manfred mi? Fakat bu ada• 

mm F ontenblöden çıkmıt olduğu· 
nu krala söyliyen siz değil misi

. ? 
nız ... 

- Evet, doğru .. Fakat bu ser· 
seri sevdiği kadından öyle kolay 
kolay vazgeçmez.. Zannedersem 
müthit bir düşman olduğu vakti
le gösterdiği cesaretle ispat etti. 

- Sözlerinizin hepsi doğrudur. 
- İtte maksada geldik: Bana 

kalırsa Manfred yakında F onten• 
blöye dönecektir. 

- Nerede oturduğunu bir bil
mit olsam!. 

- Ben size bu hususta bilgi ve
rebilirim. Büyük Şarlman otelini 
biliyor musunuz? 

- F ago sokağında değil mi? 
- Evet azizim. Oraya giderek 

ustaca bir sorutturma ile kendinizi 
göstermeden görmeğe ve dinleme
ğe çalışınız. Eminim ki derhal hu • 
adam hakkında istediğiniz inalu
matı alacaksınız. 

- Şeytan hakkı için Mongome
ri, siz çok iyi bir dostsunuz. Çok 
acınıyorum ki demin size .. 

Mongomeri onun sözünü kese
rek: 

.,_ A~!k cndan bahtetmiyeyim. 
dedi. 

- Bu adama karşı son derece 
bir kin ve dütmanlık besliyorum. 
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Büyük harpten sonraki 1r11 ©l lbb. ~ ~ ~ O 

şiir antolojisi Nasıl başlıyaca ? 
BaeıldıOı yer : Ankara Ulus baeımevl. 

Değ rı : 50 kuru,. N ı •• k? 
Topllyan : F rldun Fazıl TUlbenfçl ası surece 

Bu sıcak ynz günlerinde, serin bir l taba alınsa idi, bu büyük kusurun ö-
8 havuz başında tok karınla hayalata nüne geçilmiş olurdu. 

dalınak hoş bir şeydir; ama insan, Dostum sustu, gülümseyen gözle -
)·anında sözü, muhabbeti çekilir bir rini bir müddet yüzümde dola~tırdı· 
dost görecek olursa daha memnun - Maamafih, dedi. Antolojiyi bas -
Olur sanırım. tıranın bu gül, bülbül şairlerini kita-

Dün, böyle güzel konuşur, üstelik hında ehemmiyetle toplamasının mü -
edebi zevki de olan bir arkadaşla be- him bir sebebi var. Antolojiye yazdığı 
raberdim. "Onsöz,,ünü okt•yunca ona hak ver -
.. Sık yapraklı ağaçların tente gibi memek elden gelmiyor. Gel ı:ıeninle 
0rttüğü bol sulu bir havuz başında beraber bu önsözden bir iki sabr o -
konuşuyorduk. Bir aralık dostum: kuyalım, şüphesiz bu fikre göre sen -

- Şey, dedi. "Büyük harpten son - de ona hak vereceksin ! 
takiJer,, diye bir şiir antolojisi çıkmış, "Bu/ıranın değiştirdiği nakdi tarzı 
RÖrdün mü? ve harbin cılız bıraktığı sefaletle dö-

Bu kitabı okumuştum, üzerinde bi- vuşmcğe malıkum çocukların nasıl 
l'lsi ... ·le konusmak isti•·ordum · bövle bir edebiyatı olurdu,, 

" ) J • • 

edebi ı.evki miikemmel, söylediğini Dostum iktnbı kapadı, gülerek yü -
bilir bir arkadaşla konuşmak herhal- züme baktı: 
de faydalı olacaktı. Fırsatı ganimet - Haklı değil mi? dedi. Harp se -
bilerek ) erimde bir doğruldum, ,.e: faleti cılız hırnkmış. Şüphesiz ki: bu, 

- Gördüm, dedim· Nasıl huldun? cılız sefalet kolay elense edilecek, ,.e 
- Güzel dedi. Biraz sustu, düşün - dünyadan nam ve nişanı silinecekti. 

dü, sonra sözüne devam etti: Böyle olduğuna göre sefaletten uazk 
- Uzun harp senelerinde ,.e ondan bir memleketin çocukları gilllülc, gü

sonraki felaket yangınlarında en faz- lüstanlık yurtlarında elbette ha\•a -
la duman bizim yurdumuzdan çıktı. dan, sudan "e deruni hazlardan hah -
nu duman ya,.amak tarzımızı değiş - sedeceklerdi· l\lpharrir haklı .. 
tirdi; görüşümüz, duyuşumuz, tadı - Herhalde yanlış bir ifıade tarzı var
Şırnız, koklayışımız ,.e hatta konuşu . dı ki, bu yanlışı fırsat bilen dostum 
Şurnlız değişti. doğru hareket etmiyordu. Daha ileri 

BUtUn bu deği:;;mcler şüphesiz ki i gitme inin önüne geçmek için: 
arzularımızın, telakki tarzımızın, ıs • - Den bu l<itdbı yazanı tanmm, 
tıraplarımızın üzerinde bir tesir bı • dedim; Ş.'lirdir, hem asıl kabahati 
takacaktı. Nitekim öyle o:du: Saçı . kendi şiirlerini de böyle bir antolo -
uzun aklı kısa diye hor gördijğUmüz jiye almamış olmasıdır. Sana yemin 
kadınlar bugün hakim elbisesiyle kar. ederim ki: Hu çocuk böyle bir fikir 
ırnızdadırlar, bir suç yaptığımız za • söylemek istememiştir. Fakat kalem 

tıtan bizden çatır çatır hesap soruyor- bu. İnsan istediği gibi hükmedebilir 
lar. "Efendim sen kadınsın, snnn he_ mi ona? Hem şair kalemi raptüzap 
Sap vermek erkeklik şerefime doku - tn girer mi hiç. Silrçmüş işte· O sa -
:rıur,, demiyoruz. tırları şu şekilde tashih etmek ldzım: 
Kadın bugün doktordur, e\ine gidi_ "Harbin cılız bıraktığı çocuklar se-

l aletle dövüşürken nasıl bir edebiyat l"or, mJ ua;r.ene oluyoruz; garip bulmu-
~ "'!:),,. - yapabtlirJePdi, ' o u , 
"~Or Z, 

~ l lili · aösl.Uın. Dlüelemu yn, 
•ln ıne el sanayiine galebe çaTdt· 

Tay cümle:ti söylediğin gibi dlizeltelim, Yarey}e on günlük yolu birkaç 
saatte alıyoruz. İstihsal fnzlahğı fakat antolojideki şairler bunu yap -
buh mışlar mıdır? Dediğim gibi araların -

ranı oluyor. Kurna yerini banyo-
Y~ bıraktı. Amelenin çahşma saati _ dan iki üç şöhreti çıkar, yeni diye 
nın tesbitl diye devlet müesseseleri ne görürüz, harpten evvelkilerle ara -
bir şeyler konuşuyor. larında ne fark Yar, gül gene ayni gül 

Dayanamadım: 
değil mi? Gene ayni toy !\şıkın kalp 
ıstıraplarını anlatır satırları okumı -

- Ah birader, dedim. Bütün bun - yor muyuz? Gene bir tabiat levhası 
hırla bu antolojinin ne alfıkast 'ar. önümüze asılmış değil mi? 

- Patlama! dedi. Blitün hunlarla Sorarım sana,yenilik burnudur? Ben. 
~ntolojinin şu alakası mr: Yani bil - divan edebiyatında öyle "bahariyeler,, 
ttin bu değişmeler arzularımızı, ıs - okudum ki bu satırlardaki tabiaat 
tıraplal'.ımm ve memnuniyetimizi b UısYirlcri onların yanında bir baldıran 
arnbaşka bir hale koydu· Elbette bu dan le\•hası kadar sönük kalır. Ve e -

değfı::en arzuların, ıstırapların, mem -
Y ğer garplılaşmak bu demekse bizim 

llunJyetlcrin şiir üzerinde, edebiyat kavuklu Ye cübbeli eski divan sahip -
lizerinde tesiri olacaktı. !erimiz bu işi çoktan yapmışlardır .. 

:Nitekim bu tesirleri kuvvetli hat • Sonra gel, bak, senin methettiğin tül
~~1a çizen muharrirlerimiz geldi. Dir bentçi oğfo antolojisinde ne iyor: 

•si müstesna henüz kuwetli eserle • "Fccriati edebiyat tarihimize iki bil-
~ni vermemiş olmakla beraber bu yol. yük isim vc sanatkar kazandırmıştır· 
da neşriyat yapan şairlerimiz var. Ye- Alımct Haşim, Yalıya Kemal,, 

İtalya, Habe -
~istana nasıl hü - ~'"-"'~----""""ı;~~~~ill::!mwmıtrnrnrn;mm 
cum edecek? 

·Bugün askeri 
mahafilde, vesair 
bir çok yerlerde 
konuşulan, müna. 
kaşa edilen mev -
zu budur. Bu su -
ale en salflhiyet -
tar mütehassıs -
ların verdikleri 
ce,·abı yazmadan 
evvel, Habeşistan 

hakkında dikkate 
değer bazı mahi -
mat verelim. 
Hadisatı takip e

denlerin elbette 
gözüne çarpmıştır. ~~=2:=~~~~~;,;;:;;;;ı~i;j;j;j;j;i;i;i;i;i;;;w:ı,;:::;,;;ı::;..;.. ____ ....,. 

Ortada bir yağmur mevsimi meselesi rupada, 400,000 ni Af rikadadır. ltal -
dolaşmaktadır· Yağmur mevsiminin ya, Avrupada bulunan bu 600,000 kişi
bitmesinden önce harbin başlamıya - lik ordusunun daha ancak 100,000 ki
cağr söyleniyor. şisini Afrilfıaya gönderebilir. Diğer 
Habeşi ·tanda yağmurlar, nisan a - kuvvetlerini Avusturya hududunda 

yında başlar, ve <'YHil ba~1angıçları~ bekletmek mecburiyetindedir. 
na kadar del'ant eder. Yağan yağmu- Çünkü Afrikada harp bilfiil başlar 
run miktarı, 15000 milimetredir. başlamaz şimdilik sesini çıkarmıyan 
Yarı sağanak halinde göz açtırma- Almanyanm bir hamlede Avusturya i. 

mncasına yağan bu yağmurlar hemen le birleşerek ltalyan hududuna da -
bütün yolları, oldukları gibi, ortadan yanması çok muhtemeldir. ltalyn da 
kaldırırlar. Ye dindikleri 7.aman iki bunu pek iyi bildiğinden yarım mil -
metreye yakın bir irtifada çamur ter- yon askerini şimal hudutlarından a
kettikleri de vakidir .. Bu çamur ha • yırmıyor. Jiatta Fransızlarla anlaş -
Hs balçık olup fevkalade yapışkandır. malar yaparak, askerini onların hu -
Değil, otomobil, tank, araba, hatttı in- dudund:ın Avusturyalılarınkine ge -
san, katır, deve bile geçemez· J{ÖyJer, çerdi. Acaba İtalya Habeşistan ile 
şehirler arasında gidip gelinecek yol- çarpışmağa başladığı vakit bu 500,000 
lar çok mahdut ve çok dardır. İtalyan delikanlısı yetmiş milyonluk 

Bu çıımur me,-simi geçip, çamurlar Alman, ve on milyonluk Avusturya
ftÜneşin kızgın harareti altında kuru- hya karşı koyabilecek mi? Bunu bil -
duktan sonra haşarht me\"Simi baş - meyiz. 
lar. "llinlerce ~esit tehlikeli, tehlikesiz Yalnız muhakkak olan bir şey var 
oo~ekler her yanı kaplar. Sinek, slv- sa o da bu meselenin İtalyayı çok dü
risinek, akrep, yılan, kertenkelenin şlindürmekte olmasıdır. Yersay mu -
yüzlerce çeşidi her tarafı doldurur. nhedesini parçalamakta zerre kadar 
Bunların ekserisi ıı:ımcı ,.e zehirlidir - tereddüt etmiyen Almanya gün geç -
ler. Isırdıkları yerler şişer, ve daya - tikçe daha fazla kuvvetlenmektedir. 
nıJmaz acılar husule getirir. Sarı aldıktan, bağlı olduğu muahcde-

Güneşin şiddetli harareti ayakka . ]eri yırttıktan, donanmasını ku\"vet -
bıları kurutur, n ayakları kabartır. lendirdikten sonrn şimdi sıra Avus • 

Bu sebepten dolayı Habeşistanda a- turya ile birlcşmeğe, daha doğru~u 
yakkabı giymek, hele ayakkabı ite A'·usturyayı yutmağa gelmiştir. El -
uzun müddet yol yürümek büyük bir bette ki bu gayesine eriştikten son -
işkencedir. Çizme giymenin ise kat'iy- ra Triyeste gibi Avusturyanın eski 
yen imkanı yoktur. şehirlerini yeniden ele geçirmeğe uğ-

Ilu itibarla İtalyan askerlerinin çe- raşmryacak mıdır? 
kecekleri en büyük sıkıntı ayakka . ltalyanın ll:tbeşistana hücum eder -
bılarından olacaktır. Habeş askerleri ken şu suretle hareket edeceğini 
esasen yahnayak olduklarından on • tahmin ediyorlar 
lar için bu tehlike yoktur. Habeşistanın mesahası İtalyanın üç 
Şimdi gelelim İtalyanın hazırlıkla- mislidir. Ye ekseri yerlerinde sıcak -

rına.... lık 43 derecedir. Yağmur yağmadığı 

İtalyanlar, 9 aydanberl asker topla- 7.aman su bulmanın imkanı yoktur· 
maktadır· Şimdiye kadar topladıkları Dağları da fevkalade yalçın ve sert
askerlerin mecmuu bir milyondur. Bu tir. Kısacası askeri harekat yapmağa 
bir milyon askerden 600,000 ni Av • kat'iyyen müsait değildir. 

da perişan etmi~ti • . Musolint ilk zaf 
ri burada kazanarak askerlerinin ma 
nevi kunetlerlni yükseltmek istemek 
tedir. 
Eğer tali yardım eder, zafer nasi 

olursa ltnlyan orduları Aduadan son 
ra Tsana gölüne doğru ilerliyecek 
ler, \'e Habeşistnnın birçok yerlerini 
'!'sana gölünden çıkarak sulayıp :Nil 
karışan "l\fa\"İ nil,, nehrinin yatağın 
dcği~tireceklerdir. Bu suretle llabe 
şistanı susuz bırakmak suretiyle taz 
yik edeceklerdir· 
Mu~olini bu vaziyet karşısında Ha 

beşistanın pes ede<'eğini tahmin edi 
yor. Aksi halde nehrin yatağını taki 
ederek Adisababayı zaptetmck fik 
rindedir. 
Diğer taraftan Habeş ordusunu iki 

ye ayırmak için <'enubu şarkiden hü 
cum edecektir. 

l\lütehassıslara bakılırsa İtalyanın 
harbi k:ızanma ·ı ihtimali çok zayıf • 
tır. HattA İtalyan orduları Adisaba 
baya girseler bile harp bitmiş olmı • 
yacaktır. Yalnız muntnzam ordular 
harbi bitecek, \•e çete harbi başlıya • 
caktır. Yalçın dağları knrrş karış bi
len ele avuca sığmaz. ve cesaretleriy • 
le bütün dünyaca tanınmış olan hi 
silahlı Habeş !:etelerini ortadan kal • 
dırmak İtalya için imkdnsız denile • 
bilir. 

Bütün bunlar harbin ltalyaya ne 
kadar tuzluya mal olacağını göster
mektedir· Şüphe yok ki ltalya da bu 
hakikati biliyor. Onun izin Habeşista
nı korkutmak, veya memlekette da • 
hilt bir ihtlJM çıkarmak suretiyle ele
geçirmeğe bakıyor. 

Italya bir gaye uğrunda şimdiye ka. 
dar milyonlar sarfettiği halde henüz 

'ç bir netice elde edememiştir. Eğer 
İtalyanın da bir Llivrensi olsaydı şim
diye kadar Habeşistanda çoktan dahi
li bir ihtilal baş göstermiş olurdu. 1-
talyanın tehditleri tamamen mnkus 
neticeler vermiş, Habeşistandaki muh 
telif kabileleri biribirine daha kuv -
,·etli olarak bağlamıştır. 
Habeş Müslümnnlarım ayaklandır

mak gayC8i uğrunda yaptığı çalış -
malarda mUsbet netice 'ermekten çok 
uzaktır. Çünkü başta Mısır olmak ü -
zere, Sudan, Yemendeki :Müslüman 
hükumetler, muhtelif vesilelerle Ha
beşlileri tuttuklarını gö termişlerdir. 

Bu kadar meşkuk bir vaziyet i~in
de şöyle bir sual varit olur: 

- Du )iiz binlerce askerin Afrikaya 
nakli, vesaire için yapılan baş döndü -
rücü masraflar \"e fedakarlık ne ola
cak? 

Musolini belki: 
- Faydalı bir seferberlik manevra

sı! diye işi kapatmağa ç.alışır· 
Fakat bu suale: 

tıi telrtkki tarzlarını yeni ıstırapları, Ya!! Niçin küçük dilini yutmuş gibi 
reni memnuniyetleri anlatan hu şa . susuyorsun, haydi hakalım ben sana 
tlerı bir araya toplryacak ve harp - sorayım, Yahya Remalın fecriati ile l~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 

ten sonraki yeni şiir telfıkk!sini, yeni ne alfıkası ''ar. Cevap ver. 
İtalyan orduları Eritrede Mnssan 

şehrinden hareket ederek Asmoraya 
kadar trenle gittikten sonra hududu 
geçecekler ,.e Adua i.izerine yürüye • 
ceklerdir. 

- İtalyada son zamanlarda fe,·ka
lade artan işsizlere bir hayli tuzluya 
oturan faydalı bir iş bulmak mane,· -

rnsı l cevabı verilse daha muvafık olur. 
~liri gösterecek bir antoloji bastırmış Sustuğumu gören dostum sözüne 
0lan adam yurda hizmet etmiş olur- devam etti: 
~~- Şu elimdeki antolojiyi yü - _ Bana kalırsa bu kitap dost bağh-
k' nden sonuna kadar okudum, yazik Jığı u~runa çıkarılmıştır dedi .. 

1 aradığımı bulamadım. Onda hava - _Yani, dedim. 
~~n, sudan ve denizden bahsedenlerin _ Bazısı bu muharrir bir iki şöhreti 
"'<llabalığı gözü tırmalıyor. önünde bir knlkan gibi kullanarak 

- Haksızsın, dedim. Antoloji sa - dostlarının şair olduğu iddiasını or -
hibf belki munyyen bir tasnif yapmış taya atmak lüzumunu hissetmi~tir. 
"e hu tasnife giren adamları kitabına Dostumun bu fikri, şiipheyle bakan 
lllrnıştır· bir göze benziyordu, dedim ki: 

- Rat'iyyen dedi. Eğer böyle bir _ Bu antolojide!<i şiirlere bakan:!\ 
lastıır fikri olsaydı bu yirmi iki ismin bh' hüküm Yermek doğru olmasa ge -
lltasındn bir iki şöhret, siyah bir elbi- •·ektir. Ben bu kitapda isimleri geçen 
fleye dikilmiş turuncu bir yama par - insanların çok daha km-vetli yazıları. 
~as, gibi sırıtmnzlardı. Bu iki üç a - m olmdum. İstersen sana da bu güzel 
daıtıdan başkası, sevgililerinin kolla- parçalardan bir iki tane okuyayım. 
~~tıda çiçek bahçelerine girmişler gi - - Olabilir, dedi dostum. Fakat 
dı tabiat parçalarından, havadan, su - Değişen bir de,7 in şiirleri bunlar mı-
an, buluttan bahsetmektedirler. dırf Çok korkarım ki: bu kitabı bas · 

k'llüşiindüm, niçin bu kitaba yirmi i- tıran bir müddet sonra bu şairl<'rin 
1 adam alınmış. Umumi harpten son aleyhinde bulunsun. Bizzat kitaptaki 

ta Şiir yazanlar bu kadar mıdır? Ben ~-ıirler böyle şiirleri olmadığını söy • 
-..ı!!ı cltmış isim sayabilirim. Hem bu Iiyehilirler 
'"tolojfye girmemişler arasında do - Hem sorarım sana. dUnyanın ne -
~cak şiirin aıin hatlarını çizmek isin re inde heniiz hir kitap l>ite hastır -
t graşanlar da ''ar. Hiç olmazsa harp mamış şairlere hir antolojide yer "'· 
en sonraki bütün şiir yazanlar bu ki- rilmiştir. Omürleri bir iki günl'"k bi -

le olmıyan mecmualardaki şiirlere ba 
karnk bir hüküm verilebilir mi? Ben, 
bu antolojide şimdiye kadar beş tane
cik bile ı::ilr bastırmamııt isimleri te-

~ 

sadüf ettim. Sana bir şey söyliyeyim 
mi? Edebi kütlenin mnlr olmamış in
sanlardan bahsetmek çok tehlikelidir. 
Jnsan gülüç vaziyetlere düşebilir· 

Dotsluk başka, edebi topluluğa söz 
söylemek başkadır. 

- Böyle olsun. dedim. Fakat bir 
muharririn, sevdiği, kuvvetine inandı
ğı fakat henüz kitap bastırmamış bir 
şairden bahsetmeğe hakkı yok mu? 

- Niçin olmasın, dedi. Yalnız kari
ler, bu şairi tanıtan muharririn ede
bi şöhretinin büyüklüğü ,.e edebi zevki 
nin mükemmeliyetine bakarlar. Yok -
sa böyle edebiyat severler tarafından 
tar.~amiyle meçhQl bir muharririn sö
zü insana emniyC't ,·ermez. Hem öyle 
muhirrir ki: Orta mektep talebeleri . 
nin hile ezbere bildiği bir hakikati 
yalnış yazıyor: l\lerhaba deme~iyle be 
raher: "Harbin bıraktığ sefalet cılı
dı. Ahmet Haşimle l'alıya Kemal Ftt 
rUitidcn qeldiler .. diyor· Allah rı1 .. ısı 
için söyle, inanılır mı? 

Ertuğrul ŞEVKET 

1896 senesinde Habeş imparatoru 
l\lenelik de Jtalynn ordulnnnı bura -

Allah her iki ulusun encamını hay
ra tebdil etsin! tşte bizden de dost!:a 
bir temeqni! !tlµrad SERTOCl .. U 

J'umurtalarını kırı,, hayata lıenüz giizlcrini açm;ş olan lm rfocfrler, hf l -
diğimlz tal'uk cirıcivleri değil, deueku ~u yavrularıdır. Ve /zer birisi aşağı yu
karı birer taı·ul• büyükliiğündedir. 
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Kalpazanlar Peşinde 
Polis hafiyesi (X : 9) un harikulade maceraları r::g· 
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