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Kabinede değişiklik 
Ve kabine toplantısı 

Etrafında gazetelerde yazılanlar 
Bu ae.bah çıkan Zaman refiki

rniz, kabinede bir değişiklik ola • 
cağını şu suretle yazıyordu: 

"Ankara muhabirimizin bildir
diğine göre, Kabinede bazr deği -
şiklikler vukubulmak ihtimali 
vannış. Bu meyanda Saracoğll' 

Bay Şükrünün )faliye Vekaletine 
getirileceği, Adliyeye de Bay Yu 
suf Kemal veya Bay Mahmut E
sadm geçeceği, Gümrükler Baka 
nı Bay Rananm da çekileceği 
söylenmekteymiş. Muhabirimizin 
bildirdiği bu haberleri 1stanhu1da 
da te\Y5ik eylemek istedikse de 
müracaat ettiklerimiz bu bapta ismet lnönU 

ademi malumat beyan ettiklerin -
den muhabirimizin bu haberlerini 

) 
ihtiyat kaydiyle yazıyoıuz.,, 

Bugünkü Aktam gazetesi, ilk 

niishalarında bu haberi nakil ile 
iktifa ettiyse de, sonradan maki-

nesini durdurtmuş, aşağıki istih -
baratını yazmıştır: 

"Bir iki gündenberi gazeteler -

de heyeti vekilenin burada şu ve
ya bugün toplanacağı yazılıyor. 

Halbuki böyle bir toplantı olma
mıştır ve olması varid değildir. 

"Bizim bildiğimize göre seya -

(Yazısı 2 inci sayfada) 

Yağmur nıevsinıi bitmeden ital
van harekatına nıani olmak için 

Ingiltere 4 eylülden. evvel 
Uluslar 
Kurumunu 
-op an a 
çağıracak 

Avam Kamarasında diyorlar 
ki: l'talya aleyhine iktisadi 
tedbirler almak harp'tir! 

Bunu bize sormadan 
hüküme't yapamaz. 

Italqan sevkiqatı 
"--~~ devam ediyor 
~..-.... j ispanya bile tedbirler alıyor . -'"~ ,~ __ ': ., -~-1 Harbin Avrupaya 

l;alya~~n· Alr~kay~~ Sevldyat, daima •evk~t •• sirayetinden ko~~~!~x~r 

Bulgaristandaki 
Ermeniler içinde 

Türkiye Taşoakları da(?) varmış 

l~fırzerıi 

prıprı.sL(trı 
Ermeni patrıkhanesi türkçe 

tahrirat direktörü Bay Şiriuyar. 

vali muavini Bay Rüknettin tara-

Anıerikada 

Y<®lfillt ~nk©ln 
(b Ü IF <dJ @} ifil S 

Fransanın gündelik Paris - Soir ga
zetesindan aldığımız hu resimleri der
cediyoruz. Ilunlar, knYga, yahut yere 
yu\'arlanma değil, dans resimleridir. 

Amcrikada yeni çıkan bu dans eğer 
'l'ürkiyeye kadar gelir ,.e bunu bura -
da oynıyacaklar hu!unursa dans sa -

Dans 0 flgUr,, lerlnden iki gllrana, 
fonlarında çok enteresan manzaralar 
göreceğimiz muhakkaktır.! 

Fakat bu şekilde dansı becerebile • 
cek olanların profesyonel dansör nt 
dansözlerin arasında bile çok bulan • 
mıyacağını sanıyoruz. Bu dans her • 
halde Amerikalıların bir garabeti ola
rak gene kendilerinde kalacaktır. 

Dinarlı ile güreşler 
··ştü! 

Mülayimle beraber Kara Ali de 
Avrupaya gidiyor 

Hava kurumunun ter'tip ettiAi dl§er 
müsabakaların da yapılamıyaca§ını 

'tahkik e'ttik 
(Yazısı 2 nci sayfada) 

Ecnebi memleketlerde 
Bulgar idealinin tahakkuku 
için dövüşmeğe hazırmışlar ... 

fından davet ed!lmiıtir. seyyahate 
Bay Rüknettın, bazı rahiplerir G • 

1 
SMyadan bildirildiğine göre - Bulgariıtana sığınan bütün 

Erınenj Tatnak Komitesinin yıl - Ermeniler namına Bulgaristanın 
lık kongresi 19 ağustosta Sofyada müdafasına ihityaç olduğu za -
topJanmıthr. Toplantıda Bulga- mam, bütün Ermenilerin Bulgar 
~atan, Romanya, Türkiye (?), bayrakları altında toplanacakla -

'Unanistan, Mısır, Fransa ve A - rını söyliyebilirim. Balkın harbin
~erikayı temıil eden murahhas • de de bütün Ermeniler Bulgariı
a.r bulunmuftur. 

tanın müdafaası ve Bulgar ulusal 

8 E:rıneniler için şiir yazan bir idealinin tahakkuku için canlarım 
l' u~gar fairi hakkında tören (me· vermitlerdi. Şimdi de buna hazır· 
&aını) yapmak maskesi altında 
t-1 k T dırlar.,, 
~ •nan ongrede Ermeni at • 
~k Cemiyeti Baıkanı §U sözleri Bundan sonra kongre bazı ıizli 
löylenıittir: . kararlar venni9tir. 

r~hani meclis top!a~tı.aınd~ ve ki ıden lerle ge enler 
lıse avlularında dını kısve ıle otur 

duklarını, halbuki dini kisvenin d k • k f 
yalnız ruhani iyiler esnasında g:. arasın a ı a es 
yilebileceğini hatırlatmıştır. Vali 
muavini, pardesünün sivil elbise
den sayılabilmekle beraber, bu S!· 

cak havalarda hiç bir sivilin par 
desü giymediği halde, ruhanilerin 
boydanboya ilikli siyah pardesü 

giyerek bir nevi üniforma tesiri 
bıraktıklarını söylemiştir. Bay 
Rüknettin, ruhanilerin giydikleri 
elbis~lerin sivil kıyafette~ ayrı ol, 
maması lizım aeldiğini hatırlat. 
mrıtır. 

Galata rıhtımında yolcuları n
ğurlıyacak olanların bulunacakla
rı yer ayrılmış, etrafı tellerle çev 
rilmişti, 

Haber aldığımıza göre, ileri ge
len ilgili bir zat birkaç gün evvel 
yolcularını geçiren kimselerin 
böyle ıık örgülü kafesler arkasın· 
dan yoJcu uğurlamalarının ıey -
yahlar nazarında iyi bir intiba bı
hlmıyaca~ını ıöylemiş, bu tel ör-

gülerin kaldırılmasına iıaret et • 
miştir. Bunun üzerine tel örgüle • 
rin kaldırılması veya tadil edil • 
mesi yolunda yeniden tetkikata 
girişilmiştir. 

· Bu sabah gümrükte bu İflerle 
ilgili bir zatla görüttük. Bize dedi 
ki: 

- Yolcu teıyi yerlerinin ayrıl· 
maıından maksat kaçakçılığın Ö· 

( Dcııa11u 2 ncide) 
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Yunanistan.da 
Kondilis '" ''ben cumhu
riyete aykırı bir şey 
yapmıyorum!,, diyor 
Sadece krallığın YunaIJlstan t~ln daha 

faydalı olduğuna kallmlş 
Atina, 20 - Sü Bakanı General 

Kondilfo rejim iti etrafında gaze
tecilere ıu di_yevde bulunmu§tur: 

- Devlet Şefiyle aramızda an· 
la§&m.:llnazlık olduğu muhalif ga· 
zetecilerin hayallerinden doğmut 
tur. Yoksa Cumhur Batkamna 
kareı büyük bir hürmetim vardır. 

"Ben cumliuriyet rejimine ay • 
km bir harekette bulunmadım. 
-Yalnız nazari bir surette krallığın 
Yunaniıtan için en milkemmel bir 
ida~ tarzı olduğunu ıöylemekle 
iktifa ettim. Geneloy yapılıncaya 
kaaar cumhuriyete eadık kalaca· 
ğrm. Ondan ıonra da milletin ve· 

receği karara itaat edeceğim. Bu 
itibarla istifa etmeme mahaJ yok
tur. Ben hi~bir vakit Zaimiş aley
hine bir kağıt imzalamadım. 

"Kendimizi aldatm&ğa lü~um 
yoktur. Buıün halkm ancak Ü\te 
biri ~umhuriyetçidir. Zaten kırk 
gün sonra yapılacak olan gt:neloy 
hakikati ıötterecektir . ., 

Faik Kurtoğlu 
Atina, 21 - Pariıte Türkiye 

namına ekonomik sörüımelerde 
bulunan Faik Kurtotlu Atinaya 
bugün ıelmiıtir. Burada da te • 
rnularda bulunacaktır. 

Ecnebi memleketlerde seyahate 
Gidenlerle gelenler 
arasındaki kal es 

(BtJf taralı birinci.ti•) 
nüne seçmektir. Limanlarımız a
rasında işliyen vo.purlara binecek 
yolcT.tlarım teıyi etmek İıtiycnler 
iem e.ki•i gibi rıhtımda buluna • 
bilmektedirler. Bu tel Örgülerin 
arkaımda bulunmak ecnebi vapur 
larında.n çıkanları karpılamak is -
tiyenlerle bu vapurlara binenleri 
uğurlıyacak olanlara mahıuatur. 

§ında kaldırımlar üzerinde duru • 
yor, gelenleri kartdıyor, ıidenleri 
uğurluyordu. Bu ise çok çirkin 
bir manzara teıkil ediyordu. 

Gümrük binasının denize ba
kan çihetinde rıhtım üzerinde 
böyle bir yer ayırmakla hem ka · 
çakçılığın önüne geçilmiştir. V t 

hem de halka yolcularını Hk defa 
görmek, uğurlamak fırsatı veril • 
diii ıibi yaimurda, karda, kıştA 
l()kaklarda beklemelerinin de önü 

RABER - ~qam Postam 
-

Yugoslavyada 
yeni bir parti 

Belgrad, 20 - Yuıoılavyad& 
"Yuaoılav Radikal Birliği,, adiy
le yeni bir parti kurulmuttur. Bu 
partinin ileri gelenleriStanoyeviç, 
Spaho, ve Koroşetz' dir. Bu suret
le Sırp, Sloven, ve Boına müılü • 
nıanlarından mürekkep, müttehit 
bir parti hali~dedir. 

Yugoslav Radikal Birliği bu • 
ıünkü Stoyadinoviç hüktlmetini 
tutacaktır. Batbak•n Stoyadino • 
viç de bu partiye girecektir. 

Partinin programı ulus için ıi· 
ya•al hürriyet ve timdiki dıt ıiya· 
ıanın devamıdır. Parti aynı za • 
man :la bugünkü Kara Y orgiyeviç 
Kral hanedanının da devamına 
taraftardır. 

Yeni parti her tarafta büyük )>ir 
rnemnurtiyetle kar§ılanmıştır. 

--o-,-
A l manya da 

iki büyük k'aza 
oldu 

Sertinden bildirildijine göre. 
Berlin radyo sergisinde bir yan 
gın çıkmıt ve çok büyümüttür. Ya. 
ralıların adedi yirmiyi bulmuı, it
faiye yangını •öndilrmek için çal~ 
mağo. batlamıttır. 

Berlinde bir de toprak çökün 
tüsü olmuştur. Yeraltı treni tünel
lerinden biri çökmüttür. 

r oprak altında kalan amelevi 
kurtarmağa giderken tünelin ye 
niden yıkılmasında ve yeni kaza 
çıkmasından korkuluyor. 

Berlin, 21 (A.A.) - Göerinı 
Sraue' deki toprak çöküntüsünün 
temizlenmeıi devam ediyor. Şim • 
diye kadar 4 yaralı çıkarılnuıtı! 
14 işçi ortada yoktur. 

Alman ~8$M ar.ı 
~~ · t fil.il - ~-, .... 1 Metz, ı ( . . - Yblla ~lii naVa Q lr\esını ul en uye er Alman caıuauy;k°alamııtır. Bun. 

Rıhtımda bulunarak yolcu u -
ğurlamak ve yolcu kartılamak ya
saldı . Halk gümrük binasının dı· almmı,tır. 

Ankara, 20 (A. A.) - Hava 26.40, 8097 Ba.haettin N~ti Tel. lar suçlarını itiraf etmişler<!ir. 
tehlikes~ni bilenler: Ş. 20.50, 8098 S. Sabri Periçek - b b k 

8072 lsmail Sı.fe. C. M. Banka- T 1 c: 2a 40 8099 Al' H .t p . Fransız 8 ŞB 8D1Q1D 
e . 'il· 111
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1 1 amı er kı Zl evlen dl aı 22, 8073 Muo.rnrner F ehroi A • lh 

k B C l C M ker Tel. Ş. 60, 8100 Mehmed • p . 21 (A "' ) B L k 
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B. 22, 80'75 Fehmi C. M. B. 22, un e • · 27•60• SlOl Muı a ~t- B. Lavalin kızı Bayan Joıe iJe Ro· 
8076 Şeref Hilmi C. M. B. 28, tin Tuncalp Tel. Ş. 25·681 8102 Ö- ma btiylik eJçiıi Kont de Chambro· 
8077 Mustda Sarraf Çine 60, mer Şükrü Tel. Ş. 33.60, 8103 Sa· nun yiğeni buıün evlenmiştir. Tö· 

- 8078 Hüseyin Mehmed oğlu An -
1 

va Klosopoloı Tel. Ş. 20.64, 8104 rende bütün elçiler ve birçok kim· 
sallı Alanya 20, 8079 Ahmed Er ·ı Sol Teledo Tel. Ş. 44.40, 8105 ıeler hazır bulunmuıtur. 
tem müskirat bayii 20, 8080 Ne ·ı Dor Taılanidot Tel. Ş. 4().80, 8106 Pariı, 21 (A.A.) - Gc~el '~ 
Clim Kamil lttanbul T lefon Ş 1 Moıkopulo Tol. ş. 21.60, 8107 konfedarasyomınun buyrultulara 
24, 6081 Ahmed Nuri ayni tirket•I Hacı Ali lokantacı Fındıklı 20. kartı yaptıiı protesto topfantıJ; 
te 2~, 8082 M. Ali Mustafa Tel. Ş. -~----........ - --- -- beklenilen neticeyi vermemittir. 
21.12, 8083 T. Dion\yan Tel. Ş. Jlalyada f abll Dört sendikadan baıka bütün 
34, &084 Reıid H lid Tel. Ş. 22 80 diğer tendik•lıt.r topl•ntıya gel 
8085 Cenap Derviı Tel. Ş. 21.60. afetler memitlcrdir. 
8086 Eıter Dinar Tel. Ş. 20.40 NapoJi, 21 - Çok tiddetli ya~- ,...__ __ ......... ___ ____ ..,..._.........., 

8087 Kadri Cenani Tel. Ş. 60. murlar ve fırtınalar birçok •okak Çin kabinesi buhranı 
8088 Emire Öztemcl Tel. Ş. 31.20 ları ıularla doldurmut Napoli He Şanghay, 21 (A.A.) - lcra ko 
8089 Müfit Cenril Arkan Tel. Ş. I d . ' mı0tesı· ba,•·-rıı V•nsinıvey Nanki-Salern araıın akı muhabere v111- N1 "" ~ 
48, 3'090 Marie Kenaıaki Tel. Ş.ı t l b t ne gitmi§tİr. Başkanın bu ani ha 

a arını ozmt.ıı ur. · d · · 
37.~0, 8091 J. l. Sadık Tel, Ş. 36. reketi bakarıların bır ara • ııtıfa 
805'2 Ekrem Pekelmen Tel. Ş. Kaıtellamare'de beı. Granya · etmek hususundaki kararlarından 
21.60, 8093 Mehmed Ali Tel. Ş.I no'da yedi kitinin öldüğü ve ah· ileri gelmeıi muhtemeldir. 
28.32, 8"J94 Bayan Suzan Levil kitinin de yaralandıiı bildirihyor. Vatingvey icra komite•i baş· 
Tel. Ş. 23.28, 8095 Muzaffer Erin j Bu 1J1ıntakada mahsul tama kanhiını tekrar üzerine almıyft-
Tcl. Ş. 26.40, 8096 Fani Salomonal miyle mahvolmu§tur. caktır. 
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Kaçırılan 
peşinde 

Polil hafiyesi Dekıterin "Ka~1 rılan kız peıinde,, adh romanı bup 
&ün piyasaya çıkarılan ikinci forma ite nihayete ermittir. Bundan ı:mra 
hu formalar haftada iki defa 

Cumartesi ve Salı 
gütılerl 

Piyasaya verilecektir. 
ÖnUmüzdeki günlerde çıkacak olan 3 UncU forın•siyle X: 9 en 

mnhim maceralarından birine ba!h yor: 

1 uıııııııntnuıı 111tttff!U1tuıwııilfllllllttuıı 1uuııııııııııııı11uınıHlillııltuııUllUUı~uuuıını ıı111ın llll'lllNttlHıN1ıtılHllVIHHfllllCllllllllı 

Dıt 'bakanlığa V ellinıtoft . Ku 
nun gelmeıi bekleniyor. 

50 liradan aşa
ğı paketler 

Ankara, 20 - 80 liradan ekıik 
paketlere ayırmak suretiyle geti • 
riletek paketlerin men!e §ehadet· 
namelerinin geçirilmeıine mey • 
dan hır•kılmoması için, tahaa '~ 
ya bir firmaya ıönderilecek, ayrıı 
:ıamanda ıelen ve gümriik tariftı 
sinin aym ııuma,rt,tma siren :Of YA 
paketlerinin hopıinin tutarı olli .. 
lirayı ıeçtiji takdirde mente ... 
hadetnameıinin aranması karar .. . . 
lqm~ıtır. 

(Baıtarolı 1 incide) r 

hatten dönen Batvekil hmet İnö
nü, ya.z münasebetiyle gerek An-

karadan, ıerek diğer gezintiler • 

den latanbula gelen vekil arka • 

21 Ar.USTOS - 1931S 

sarlar Vekilinin çekileccjini ya2P 

yprdu. 
"Aldığımız malUmata göre ka• 

bincde dcğiıiklik haberlerinin 
kat'iyyen uıl ve eaaıı yoktur.,, 

datlariyle ayrı ayrı ve toplu ola. lzmir ~anayırını 
rak ıörüttüğü ıibi, baıvekil ve açmak üz~re CelAI 
vekiller sık ıık Cumur Baıkanı A· Bayar gıdlyor 
tatürkü de ziyaret etmekte~irler. 

"Büyük Şefin huzurunda Bat· 
vekil lnönünün vekillerle müda
velei efkarda bulunmaıı muhte • 
meldir, Heyeti vekile toplantısı 

yapılacaiı rivayeti bundan ıalat . ,. . 
olsa ıerektir. Heyeti vekilenin bu-
rada toplanmatı varid olamaz. 
Çünkü evrak ve bürolar Ankara
dadır. 

"Bu aabah bir arkadafmuz l<a· 
binede bazı deiitiklik olaçajını, 
Adliye V-ekili Şükrü Saracuilu -
nun maliyeye seçeceğini, Adliye 
Vekilliline eski vekil Yuıuf Ke -
mal veya Mahmud Eıaddan biri -
nin ıeçeuiini, Gümrük ve lnh: -

' 
Ekonomi Bakanı Celal Bayar 

bugün yanında Sümer Bank Ge • 
nel Direktörü Nurullah Esat oldu• .. 
ğu halde Ertuğrul yatı ile Bandır• 
maya, oradan da trenle lzmire gi• 
decektir. 
Başbakan lıtanbulda kalaca .. 

ğmdan 9 Eylul lı;mir panayırını 
Celil Bayar açacaktır. Bundan 
sonra Nazilliye giderek Sümer 
Bank kuınat fabrikaıının temel 
atma merasimini yapacak, dönü§• 
te de Keçiburlu kükürt fabriko.11• 
nı ziyaret edecektir. 

Yarın lzmirde açılacak Pılna • 
yır için lıtanhuldan gidip gelme 
tenzilatlı }>il~t alanların aayıtı bi· 
ni geç~ittir. 

Dinarlı ile güreşler 
suya düştü 

Dinarlı Mehmedin Müllyim Buna da aebep nüfuı lclğıdmın 
Pehlivana yeııilmesi üzerine bir Bandırmada kaldığı için paıapor· 
takım yeni vaziyetler hadiı olmuş tunu çıkaramamuıdır. 
tur. Bunlardan biri Kara Alinin Bus\in aaat 12 ye doiru M~la
Dinarlı ile 1 EylUlde Ankarada yim ve Kara Ali pehlivanlar ma~ 
yapmayı kabul ettiii ıüreıin •uya haamıza ıeldiler. 
düımeıidir. Müli.yim pehlivan bugün ıaat 

Çünkü Türkiye 7aih ıüret bat ( 14) de hareket edeceği için bi. 
pehlivanı Kra Ali, dün ilk defa o.. zimle veda etti. 
larak Avrupada bir turne yapaca- Kara Ali, pasaportunun rnua• 
fmr bildirdiğimiz Müllyim pehU· ıneleai bitmediği i~in, belki yarın 
vanla birl'kte Avrupava a:itmelo veya ö}?üı •ün ıiclebileceğini aöy 

·O • '110 '• IG ı;1Isı il'ıv .. :J..Jıv; , , ~· ... ~ .... ~ ~ ....... •ıtt--- D- ___ ....,. __ P_9 ~ - • 

biıe hildiren Kl rf'f. Ali He" arr.mız. .. ~ H!-tti ~\ı •cyala-.tfnı 'ı.ıan IU • 

da 4oyle bir konuıma Jeçmiıtir: !le yap~&~ ihtimali olduğun\J da 
- Ne o? Dinarlı ile gijretmiye. ıllve etti. 

ek milin? Gene ~enJi söylediklerine nıt.• 
c: _ Hayır .. Dinarlı ile kartılt•· seran, bu iki pehlivanımızın AY 
mağ:ı lüzum kalmadı ıayri.. rupada yapacakları bu seyahat 

_ Peki, Dinarlı "Kara Ali ben~ bir • kadar ıürecektir.. . 

d k kt k t t d•r•e? Anayurt dıtında zorlu ımtıhan• en or u, aç ı .,, ... .,. • . . . . 
Kara Ali bem'beyaz diılerhıi · lara çıkan pehlıv•nla~ımıza ıyı bıt 

.. t k "ld'". ıanı, ıüıel muvaffakıyetler dıleP, gos ere~e ru u. . 
_Der mi dersiniz? ~ ulurlar olıun derız. 
Mülayimle Kara Ali Bükre,, 

Peıte1 Viyana ve Parite ıldıcek 
ler, orada kendilerine yapıl•n b:,ı.. 
tün teklifleri kabul tJd•rtk maçla·, 
yapacaklardır. 

Dün Mülayim ıtzctemizo \»ir 
mektup gönderdi. Neırediyoruz: 

"20 • 8. 93S tarihli Son Po~~~ 
gazetesinde Deniz Kızı Eftalya
nm sözlerini okudum. 

Bu kadın, Çohan Mehmedin be:

Bu seneki 
tedrisat 

Dünden itibaren, liıe ve orta 
mekt~plerde talebe kaydma bat 
lanmıttır. Verilen malumata gö • 
re bu sene mekteplerin gerek ted 
ris, gerek idare 9ekillerinde büyüJr 
dği9iklikler yapılacaktır. Ve latan· 
bul kültür direktörlüğüne genel 
müfettit Salih Zeki getirilecek· ni soluk aldırmadan yendi~in~ 

söyliiyordu. Ben Çoban Mehmet· tir. 
le timdiye kadar hiç bir maç Y~P. _ ,,__ ______ ..........,,........ ___ _ 

madım. Böyle olduiu halde nası• Lehistan Sovyet 
oluyor da beni ıoluk aldırrnadn ·ı matbuat milmessllle-
Çobana yendiriyor. Bu halanır rlol istemiyor 
düzeltilmesini iaterim.,, Varıovı, 21 _ Lehiat•n hukO 

"' • • meti, Tas ajarıeiyle lzvestiya gaze 
Kllra Alinin Müllyim Pt:hliva)'\ teainin muhabirlerinden ikamet 

la birlikte Avrupa seyahatine r•k· · ld w d. l"" ,.,. mü~aadesini gerı a ıgım •P 
mai1. karıar vermeıi üzerine haı~i maai yollariyle hildirmittir. 
olan yeni vaı:iyet etrafında Hava Leh gazetecllerı Moskovadan 
Kurumu merkezinde bir malümat eyrıldı 
yokt\\r· Güreıleri tertip eden ku Moıkova, 21 - Lehiıtanın P-' 
ruın tam bir ademi malumat be. ajansı muhabiri Moıkovad~n. ~y· 
yan etmittir. rılmıı, iıtaıyonda Lehistan elçıhtt 

Halbuki bjzim yaptığımız tah- ,.e konıoloıluiu 1Lrkanı tarafındar. 
kikata göre, Hava Kurumu için yn. uğurlanmıttır. 

pılmaıı ke:rarlattırılan güret mü dS 
sabakaları bozulmustur. Güre,le~ Japon heyeti llalya 

. • 1 f 
maalesef yapılamıyacaktır. Torino, 21 {A.A.) - Generr. 

Mülayimin bugünkü vap~rla ltonıın baıka"hiı altındaki Japof' 
Romanyaya doiru hareket etm'e· ıüel her.et buraya gelrnit ve b•,. 
ai muha~kak ol<Juiu hAldo Kara hca endüstriyel kurumlarım i 8J' 

Ali için daha h~nüz ~elli dei1İdir: miye baılamııtır. 



~ .21 AGUSTOS - 1935 

J3enim, (/&üşiiHı: 
~- '-' -' awwwı ............ 

Sporda amatörler 
prof es yon ellerden 

müreffeh! 
Biçare profesyonellere de 

amatörlere gösterilen 
müzaheret güsterilmelidir 

. Spo;cw.lukta, profeayonellik ve 
~&törlük diJ e füi tabir var. Her 
''rnealekteu bu, vardır ya ..• Fakat, 
bilhaaaa spordaki dikkatimi cel • 
hediyor. Bana öyle geliyor ki, !U 
iki Çe§it sporcular arasında pek o 
kadar fark yok. Vana bile, ama
törlerin lehine •bir fark aramak 
daha uygun olur. 

Evveli, kulüpleri, - ıa]ısiyeti 
llıaneviye olarak - amatör aay • 
inak benim mantığıma uymuyor. 
Bunlar, peki.la ticaret yapıyor • 
lar. Azaları da büyük bir ıirketin 
hiaaedarlarına benziyor. 

Eınin olt!n n.! bizim memleket· 
ten bahaederek ve ne de !Una hu· 
na tat atmak istiyerek bu satırla
rı Y&7.ıyorum. Kimsenin aklıocnn 
böyle bir§ey geçmesin. Sac!ect. 
bütün dünyadaki amatörlükten ve 
ı>rofesyonellikten bahaediyorunı. 

Evet, kulüpçüler büyük bir te· 
cim (ticaret) tirketinin azaluına 
benziyorlar. Bunların meclisi ida· 
re azaları, büyük hiuedarları ol· 
duğu gibi, iki buçuk papellik his
•e senedine yüzde iki buçuk te • 
lnettüü bile zor alan çelimsiz üye· 
leri var ... (Kulüp pasosu ile stad

'l'orn._ ainnek kabılln<len ! J 

Mantıkan ıöyle olmak lazımge· 
lirdi: 

Bir insan filanca yerde ıu işi 
yapar. Asıl mesleği o ittir. Bun • 
dan baıka, teniıe, deniz yahut 
futbola heves etmittir. Ona ama· 

tör denir. Yoksa, iyi yumruk attı· 
ğı, yahut iyi topa vurduğu için fi. 
lanca refah dereceaine yükıelti • 
len ıporcu, elbette amatör değil · 
dir. Hilei ter'iyeli amatördür. 

• • 
Maksadım, bütün dünyadaki a· 

matörlere hücum etmekt~r aanma· 
yın. Bilikiı, biz!m memlekett'!ki 
profesyonelleri müdafaa f-lmek 
istiyorum. Bu yapılan son güref· 
lre münasebe~iyle pehlivanları • 
mızla temas ettim, görü§tüm, ta • 
nı§tım. Ejer milletin iftihar ede
ceği unıurlar arasıntla spor faiki
yeti diye bir§ey varsa, ıüpheıiz ki, 
pehlivanlar, Türklerin en fazla 
koltuğunu kabartacak sporcular · 
dır .. 

Bunların arasmdaki doğrudan 
doğruya kulüplere yahut müzahe
retlere dayanmakaızın apaçık ha· 
yatlarını kazananları "leyleğin 

attığı yavru gibi", "Siı profeayo
nelıiniz !,, d\ye Uimal ~tme~ }?ü • 
yük bir hatadır. Hiç deiilıe, on!a· 
rı da futbolcu amatörlerimiz de· 
recesinc!e bir maddi refaha ka • 

1 .. k
5Porculuğun amatör kulüpçii • 

u kısmında bilhassa rol oynı · 
Yan, nüfuzdur ki, itte, amatörleri. 
;rofeıyonellerden daha ziyade 

8.Ydahındıran da budur. (Vl·l'tO) 
.....______---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

vuttunnalı .•• 

Çöpcünün hatırı 
soruldu: af İlJefte imiş! 
f:akat ati öldüğü için mahallenin 

çöpleri kalkmıyor ! 
)( l>ün ınr.t.baamıza E~übün Cezri ( 
"•ırn mahanesinden birkaç zat 

~~idi. Anlattıkları latanbul içinde 
ıç d-'e görülmemiı birıey değil • 

~ir. Amma tekil itibariyle çok ga· 
t~t>tir ve İstanbul ıehri gibi mede-
tıı b •• . . d w •• k t r yer ıçm ogrusu yuz ızar· 
•tı b' d' lr§ey ır. 

Bunlar hatlarına geleni fÖy)e 
\tı) 

atıyorlar: 
•• 

ı. - Bizim mahallemizin en e • 
tı •lı caddesi, Akarçef111enin ya • 
d •rtd'-n hatlıyarak Yeniçetmeye 

)~ğttt uzar. Bu caddenin bilme
~~'l. nerelere kadar giden bir ÇÖP9 
, l!au, daha doğrusu bir çöp araba
h~ "af'dı. Bu araba da iki günde 
d •r de olsa aelip çöplerimizi alır-

t, 

l' ~n bet gündür caddemizde a • 
~~I anf'rı aabahleyin herkesi ya • 
r· 'rından f rrlatan gürültüaü ve 
h~,Ünün de avazı çıktığı kz.dar 

d 'aırnıası eksildi. Bu· yaz günün· 
d ~Çöplerimiz tapnaaa belki bun· 

) '11 nıeınnun olacaktık. Amma ne 
'l>•lrna iri İ! 6yle defil. . 

d te.l'!tiÇar Edimekapı dıtına ka· 
~~ hir heyet gönderip çöpçümU· 
lirt •riıhatini sordurduk. Fakat 

öğrendik ki çöpçümüz hamdolıun 
ıapıağlam amma arabanın bey· 
giri sizlere ömür... Allah bafka 
keder vermesin, çöp paraıı verdi· 
ğimize göre elbet belediye de bi
ze yeni bir beygir bulur dedik! 

Fakat ne gezer? Çöplerimi-ı 
tenekeleri doldurdu. Taıb. Lakin 
arabadan eser yok. Bu on be~ 
gündür böyle devam ediyor. Gö • 
zünüzü kapayıp Eyübe gelin ko · 
kusundan bizim mahalleyi tanı • 
yacaksmız ! Biz medeni insanlar 
olduğumuzdan çöplerimizi soka • 
ğa dökemiyoruz. Belediye de bu 
medeni t~hrin belediyesi olduğu· 
nu ispat edip bize bir araba gön
dermeli değil mi? 

Matallah belediyenin temizlik 
çavuıları, kontrolları, iıpektörleri 

çöpçüsünden çok! Acaba bunlar 
koca bir yerin sağlığı ile alakadar 
olan bu hale hiç ilgilenmiyorlar 
mı?,, 

Okuyucularımızın söyleclikle • 
rini aynen yazdık. Fatihin çalış • 
kan Kaymakamı HalUk Nihadın 
bu vaziyetten haberdar olmadığı· 
nı sanıyoruz. Eier haberi olsaydı 
böyle bir hale meydan vermiye • 
ceği muhakkaktı, 

Değerli 
~ 

mı m arı 
eserlerimiz 

Bir heyet tarafından 
birer birer tetkl k ve 

tesblt edlJecek 
• Belediyenin Türk mimarisinin öl -
mez şaheserlerini meydana çıkarmak 
ve bunların bayındırlığına çalışniak 
üzere harekete geçtiğini bunun için 
de Tramvay sosyetesinden alınacak 

l,700,000 liranın karşılık gösterilme -
sinin düşünüldüğünü yazmıştık. 
Belediye bu karadan sonra müzeler

den lstanbuldaki tarihsel ve mimari 
değeri en yüksek olan anıtların ad -
Iarını istemiştir· Müzeler direktörlü · 
ğünü bu listenin hazırlanmasını a -
nıtları koruma enciimenine bırakmış
tır. Encümen enelki gün de yaptığı 
son toplantı ile şimdiye kadar elde 
bulunan malôma tla belediyeye gös • 
terilecek yüksek değerli amtların 
bir listesini hazırlamıştır. Fakat bu 
çok önemli ve uğrunda büyük bir ye
kun tutacak miktarda para sarfedile
cek olan iş için adları tesbit edilen 
anıtlar üzerinde heyet halinde tetkik
ler yapılması takarrür etmiştir. Bu 
suretle kesin (kat'i) bir amaca (neti · 
t"eye) ,·arılnu~tır. 

Anıtları koruma encümeni bu arada 
Karagümrükte Mesihpaşa, Üsküdar -
da Mihrimah Sultan, Fatih Nişanca
sında Ni~ncı Mehmet bey, Eyüpte 
Zal Mahmut pa~, Unkapanr köpret • 
sünün Azapkapısı başında Sokullu 
Mehmet paşa, üsküdarda Şemsi paşa 
ve Kasımpaşada küçiik n büyük Piya. 
Je camilerini birer birer yeniden tet • 
kik edecek ,.e bundan sonra listesini 
müzeler direktörJüiiine verecektir· 

Ma.amafih bütün bu işlerin ba~ında 
evvelce yazdığımız gibi Yeni Cami a -
mhnrn Ptraf ının a~ılması gelmektedir. 

--o-
Asfalt BUyUkçekme-

ceye uzatılıyor 
lstanbuldan Edirnekapıya kadar u

laşacak olan asfalt yolun ilimiz sı • 
nrrları (\·ilayetimiz hudutları) içine 
tesadüf eden kısmı süratle ilerlemek -
tedir. llbaylık bir yandan asfalt yo -
lun Topkapı ile Florya arasındaki 
oldukça yıpranmış kısmını tamire 
başlamıştır. 

Diğer yandan asfaltın şimdiye 
kadarki ucu olan Küçükçek • 
meceden ilerisine geçilmiş ve Büyük· 
çekmeceye yakın Beylik düzüne kadar 
kısım kısım asfalt yapılmıştır. Büyük. 
çekmeceye kadar olan kısmın da top • 
rak tesviyesi yapılmıştır. Bayındırlık 
başmühendisliğinin gösterdiği lüzum 
üzerine yolun birçok yerlerde istika -
meti değiştirilmiştir· 

-0--

lstanbul avcılar 
bayramı 

Avcılar Bayramı Pazar ıünü 
Anbarlıda Çoban Çeımede kutlu· 
lanacaktır. Bu münasebetle bıl • 
dırcın av alanı açılıt töreni de ya· 
pılacaktır. 

Bayrama ittirik edecek ve av • 
}anacak cemiyet üyelerini latı • 
mak üzere otobüıler temin edil • • mittir. 

Bizde yol isteriz 
Sokakları eciş bücU~' 
olan Kasımpşalılar 1 

böyle diyor 
Kasımpafanın, yıllardanberi 

tamir yüzü görmiyen yolları çok 
bozulmuttur. Bu yüzden geceleri 
taksi otomobilleri fazla para ve • 
rilae bile Kasımpafaya gitmek İs· 
tememektedirler. 

Kulakaız, Nalıncı Hacı Hasan, 
Karaman mahallelerinin yolları 
ise değil otomobil, hatta yay ala. ·· 
rın bile geçemiyeceği kadar bo • 
.zuktur. 

Bu civarda oturan halk uraya 
(belediyeye) batvurarak yolların 
bir in evvel yaptırılmaıını iıte • 
mittir. Fakat belediyenin parası 

yoktur, bütçesinde tahsisat bulun
madığını bildirerek eğer halk ta! 
alırsa daimi amele temin edip yol· 
ları yaptıracağını söylemittir. 

Bu civar ahalisinden matbaa • 
mıza gelen birkaç kişi bize §Öyle 
dediler: 

- Yol paraaını biz de veriyo • 
ruz, vermekte olduğumuz para • 
nın miktarı iae lstanbulun diğer 
semtlerinde oturanların verdikleri 
paradan az değildir, onların öde· 
dikleri mikdarın aynıdrr. Bu va -
ziyette bimn meaeli Taksimde o· 
turan halktan f arkmıız ne? 

"Eğer belediyemiz tat alamı • 
yacak kadar parasız ise ve yolla· 
rımızı yirmi otuz senedir olduğu 
gibi bundan sonra da tamir etti • 
remiyecekse bize haber versin, o 
zaman ne yapalm belediyem iz 

yok diye başımızın çaresine ba • 
kal'I%. 

"Mesela mahalleli toplanıp tat 
parası toplar, sıra ile çalışıp Y.OI· 
!arımızı tamir ederiz!,, 

--o-
Mecidiye köytt 
kalabalıklaşıyor 
Mecidiye köyü bu yaz kalaba • 

lıklatmış, yeniden evler yapılmıt, 
kahveler, gazinolar kurulmuştur. 

Köye iki yüz metre kalıncıya ka· 
dar tramvay da işlemesi buraya 
olan rağbeti artrmıı§hr. Uray (be· 
le diye), tehir hududu içinde olan 
Mecidiye köyünün bayındırlatma 
11 için yeni bir proje hazırlamağa 
karar vennittir. 

-0--

Blr araba kaçak et 
yakalandı! 

Dün sabah Edirnekapıda, Ac: 
çeıme cadde~inde birinin evi basıl 
mıt ve içeride koyun, keçi, sığır, 
manda, eti olmak üzere tam bir 
araba dolusu kaçak et yakala~mı1 
ve bunlar bir yük araba.ama tepe· 
leme doldurularak Karagümrü\.
polis merkezine götürülmü§, suçlu 

hakkında da takibata başlanmıı· 
tır. 

3 

Haydarpaşa 
geçidi 

köprüsü 
Önümüzdeki ay 
içinde nihayet 

yapılacak 
Daha genel savaştan (umumt 

fıarpten) evnl tasın-vur olunup da 
son yıllarda etrafındaki düşünceler, 

projeler muhtelif kollardan ilerli) en 
Haydarpaşa demiryolunun üzerinden 
geç.ecek olan Tramrny köprüsü niha
yet eylfıl içinde yapılmağa başlana • 
calrtır. Bu köprü işile ilgili olan be -
tediye ve devlet demiryolları idareı-i 
köprünün kuruluş şekli üzerinde son 
temaslarını yapmaktadır. 

Haydarpaşa köprüsü için bir yan -
dan belediye bir yandan da Bayın • 
dırhk bakanlıkları bütçeye tahsisat 
koymuşlardır. Köprü evvelce düşünül 
düğü gibi Kmltopraktan değil HaY. -
darpaşa garının ~iraz ilerisinde şim • 
diki geçit yerinin daha ilerisinde ma • 
nevra hatlarının bittiği yerde yapıla -
caktır. Burada tren hatlarına aşağı 
bir meyil verilecek ,.e köprü tren hdtı 
nın üzerinden geçecektir. Betondan 
yapılacak olan bu köprüden 
yalnız tramvay değil diğer nakil ,.a • 
sıtaları ve halk da geçebilecektir· · 

-0--

Haydarpaşa örnek 
hastahanesi 

Haydarpaşada uzun müddettenbe "' 
ri kurulmakta olan örnek hastanesi • 
nin 29 teşrinievvelde cumhuriyetin 12 
inci yıldönümü günü küşat resminin 
yapılması takarrür etmiştir. 

Hastane binasmm inpat :ve tamira· 
tı devam etmekle beraber az kalmış· 
trr. Hastanenin etrafını çevreliyecek 
duvarların bir kısmı da bitmiştir. Şim 
di hastanenin &ılıhl malzemelerinin 
tedarlldne hqlanacaktır. · 

-o-

Tuz ve şeker ucuzla-
yınca mukaveleler 

ne olacak? 
Finans Bakanlığından yapılan bir 

bildirimin üzerine resmiğ kurumlar 
için yapı1an münakasalar neticesinde 
müteahhitlerle yapılan anlaşmalar 
yeni bir vaziyete girmiştir. Finans 
bakanlığının ilbaylıklar va.sıtasiyle 

yaptığı bu bildirikde şeker ve tuz fi • 
yatlarının indirilmesinden sonra mü
teahhitlerle evvelce yapılan anlaş -
maların içinde şeker ve tuz varsa bun 
Jarm parasının evvelce yapılan anlaş. 
ma fiyatı üzerinden değil şimdiki fj. 
yat üzerinden verilmesi lazım • 
geldiği bildirilmektedir. 

Bu suretle devlet hazinesinin men • 
fatleri korunmuş olacağı gibi müteah. 
bitler de hiç bir veçhile zarara uğra • 
mıyacaklardır. 

Maamafih Finans Bakanlığı her tür. 
lü ihtimali düşünerek şu tavsiyede 
bulunmuştur.: Bu iki madde üzerinde 
yapılmış olan anlaşmalar yenilenecek 
müteahhit razı olmazsa mukavele 
feshedilecektir· Bunun i~in bu bildi • 
rik gelir gelmez müteahhitlere tebli • 
gat yapılarak bu şekilde hareket e • 
dileceği hildirilmiştir. Bir çok müte
ahhitler bu şekli derhal kabul etmiş • 
ter ,.e yeniden anlaşma yapmışlardır, 

( ŞEHD_İ_~-- ~~R-~~-ER~ l WM 

Fiyat listeleri hakkında 
Şehrimizin dertlerinden biri de ayni sınıf eğlence 

yerlerinin fiyatlarının biribirine eş olmaması \"C bu i -
şin tamamen mal sahiplerinin keyiflerine bırakılması- · 
dır· 

Mesela Beyazıtta camiin arkasındaki ağaçlıklı kah 
velerde gazoz beş. nargile on kuruşken karşı tarafta 
gazoz yedi buçuk, ~e n:ırgile d! on iki buçuk kuru~tnr. 
Halbuki hu ikf kahve de ikinci sınıf sayılmaktadır. A
caba bu fiyat farkı nereden ileri geliyor 

Diğer taraftan harlar da hö)·ledir. Birinde yüz 
kuruşa içtiğiniz bir şi~ bira),, öbüründe yüz elli ku • 

ruşa içebiliyorsunuz. Halbuki bu barlar arasında da sı
nıf farkı yoktur. Bir de söylendiğine göre bazı bar • 
larda iki tane fiyat listesi varmış. Gelen müşterinin 
vaziyetine göre bu listelerden biri u1 .. -ıtılırmış. Birinde 
mescta biranın şişe ·i yüz elli kuruş olarak gösteriHr -
ken, öbüründe üç lira olarak yazılı imiş· Bu suretle 
u~ oa,,ı 'Kimseler !40.tUiuyorlar•ıtl 

Her ne ise .. Muhakkak olan bir §eY varsa o da fi • 
yllt li~telerinin ayni J..ategoriye dahil yerler hakkında 
ayni olmnsı lazım olduğudur.Nazarı dikkati celbederiz. 
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Uluslar Kurumunu toplan-

Parmakları keslldl 

Şikayetimiz Kaaımpatada Hacıhüarev ma 

haklıdır hallesinde oturan Abdullah oRlu 
13 yatında ismet ıol kolunu k•· 

CUMHURiYET - A6'din Daur t 1 y a ç a g'-' 1 r a· c a k zaen makineye kaptırmıt, iki par· 
Hem nıtıluıa hem nulıuuı. ıüturuuw, maiı keıilmiıtir. 
tllüt, ErenldJl/indekt JICl&gını poliain: O töbCl• çarptı 
"- .Mazur giJrün, malflmat vereme· Japon gazeteterl hrllnle Rom•· Hakemler Habef Muharebeye de ne kadar Vefada oturan 10 yaınıda Veli· 

ylz,, nın yakınıa,acaıını ıayıyor murahhaaını dlnledl heveell v•rmı• de iımindeki kız Beyazıtta cadde-
Dige haber ~rwaemui yüzünd~n u·· 1 f b" b Pariı, 21 (A.A.) - ltalyan Adiıababa, 21 - Habet ordu- b' f d d f lçöakanlıluuz hitaben l/(lztlığımız ~l • ç er kon eranarnın ır arı' nin ır tara ın an iğer tara ın• 

kdyete hcuretmirtlr. yolu bulamadan bozulup devanı Habet hakem komisyonu H11beş ıunda vazife almak için müra.caa~ aeçerken •oför lbraMmin ıürdil· 
Abidin Daver diyor ki: edememeıinden ıonra ltalya.n, Ja. delegesi Jezayi dinlemif, halyan edenler o kadar çoğalmııtır ki, hü ğü 32 numaralı otobüsün altmda 
Bu ılkayet pek haltlulır. Gazete pon ve Amerikan ıazetelerin-:!e deleıesi Le11onanın talebi üzeri· kUınet bu i,lerle ujratacak yeni kalarak bacaklarından yaralan· 

oe 11'fUeUcilere k4rfı,. büyüklerimizin türlü yazılar çıkmaktadll': ne bazı tahıılarla görüımek üzere bir büro açmağa kalkmıtlır. 
1.ateklerlnln. tanuımlvle akıine olarak Tokyoda çıkan Niti . Niti ııa· yakında Berne ıitmiye kaur ver· lngllte .. •d• hUkGmet ve p•rl•· 
dalma güçlükle karıılCZfıgoruı ve bun. • d" k" mittir. mento Hab•• ı,ı karfısında 
tltm zevk alan bir :ihniyetln hdlcim zeteaı ıyor ı: ' ı H Lo.... f ı ı ne yapacak olduğunu görüyoruz. ' talya • auvy kavıaaı e i · apanyada Cebelltarıjı 

k l 1 Londra, (Özel) - İngiliz Par· Gazetelerde yanlıı haber rıkıyorsa ketli bir ıonuca (neticeye) dotnı kapatma çln tedbir • ıyar 
ubebi budur· Bal>er verilmemetddir. k Kadika (lıpanyada), _ Endü- li.mentoıu tetrinievvel 29 a kadar 

oıuyor.,, Fak H b . 
Sondan suallere bir bUl/ÜizliJc göı- lüıün muhtelif tehirlerinde ve bil loplanmıyacaktı. at a eııı • 
rllmesltllr. Şugayi Ho&YU gazateıi iıe ''Av. te.nla harb· aı'rdı'oı' takdı"rde ltal· 

h b• ha11a Kadikı'de ukeri haı~rlıklar ... • • 
Gazetelerde yanlıı ltaber ,.ılcmama • rupa diplomatlannın ar ın öne k " k .k db' 1 

>- yapılmaktadır. Birçok kıtaları~ yaya artı e onomı le ır er,, 
IUUll tek Çt1rnl oazetttilere doğru ne ıeçmeğe muvaffak olamıy~ al-ak ı'htı'malı' gı·ttı.kre rog"' aldı • 
~'- bl kl Algeziran ve Tarif a garnizonları· .... T ~ 
~1e zzat ver~kten~ onların ca arıntu yazıyor. g"'ından fngı']ı'z meb'uıları araım • 
........ _ l • i l k l l t --'·t nı takviye etmek üzere yola rıka · 
nWlf:r ama ıı n onu aş ırTTUIJ( an Gene J"aponca Aminri ııazete· ~ 
'6ar~ " ti hUkA tl halk rılacakları anlatılıyor. Bu «'lrni- da, parlamentonun zamanından 

~mr. '"'" anna, um.e e · ıi "Uluslar ıoıyetesinin anlat· • 
tıratında teman temin etmek gibi bü· zonlar Cebelittarık boğazının 't evvel bir toplantı yapmaıma dair 
1ilik oe alır fJtr ödev alnuı olan ga. mazlığa barıtcıl bir çözge (ıuU.. mal tarafında bulunan müıtemle· bir hareket belirdiği anlaşılıyor. 
uteelkrl, bütiht memleketlerde hükıi perver bir hal yolu) bulmak iru~- ke yerleridir. Parlamentonun toplanmasını 
;,:- adamlarının 11aptlklan gibi, •ık retinde olmadıiınr,, ıöylüyor. Bu tedbirlerin lspanyanm bi- istiyorlar. Çünkü, hükQmetin U . 

aydınlatmanın faydaları çok bü • Okunsı'n gazetesi de diyor ki~ luıla.r kunımunun 4 eyluldeki irti· PJRt#lr. taraflığını muhafaza ettirmek için --s 

'KURUN _ Aıım Uı, fxıfllazıaında "Tehlikede olan yalnız Muıolini- alındığı söyleniyor. maında "tehlikeli,, bir taahhüt al· 
lttil1Jflll ·Habeş ifinln daha çok /tal. nin prestiji (itibarı) deiil, faka~ Habet. lt.alyan harbi eanuın· tma girmesi mümkün görülmek • 
l/fl -/lt(JUttrt lfi olduğunu bunun. Pa ayni zamanda Londra, Pariı ve da İngilizler Süveyt kanalını ka tedir. 
rl.ate ttJplanan üçler konleran3ında Roma arasındaki ilgilerdir (ala · parlarsa ve Cebelittatıiı da bita Meb'uılar istiyor ki, parlimen· 
açıkça görüldüğilnil söylüyor ve di • to, bütün olan bitenlerden haber-
yor ld kalardır). ihtimal ki bundan Ro- raf bulundurmak icap ederM n.? 

ltalga - lngiliz arcıauıda bir l§ ol. ma ile Berlin aruında bir yakın gibi vaziyet alınacağı ispanyayı dar edilsin ve hükO.met herhangi 
duğtı.nu iki tara/ oazetelerlnin 11anş- latma doiacaktır.,, dü9ündürdüğü için bu tedbirler a- bir taahüde giriımeden önce par· 
lannda1t da anlıgablllrlz. /ngllb oaze lınmııtır. limentonun mütaleaarnı alam ... 
tekrlnln 11azdrklanna Ttarıı bir /tal • ltalyan ıazetelerlnln cUlfUnce•I Her yıl bu zamanda batka mem 
11411 l/fUeUn - ki bu gazete de biltün ltalyan gazetelerinden Tribun'!\ Yeni ltalyan kruvazllrU leketlerde tatil yapmağa çıkmak 
ı·•.-7 h.e.d• · · h d k d" r k. • Tarente (ltalyada), 21 - Yenı .-ya 11azttelerl gibi dolrudan • ııeyı ıza e ere ıyo '· mutadı olan meb'uılardan hirço-
dO(fTU"' ya /l"l11a hllltflm~"-' a;;zuı "F lt 1 d tl ğ yapılan Pietro Mikka denizaltı ıe-

mun 11 ır. ransız. a yan oı u unun ~. lnıilterede bulunuyo1'. 
/11(,filure ltalyanın B•-'·tada 11er h k• d d h ğl miıinin tecrübeleri iyi neticeler ... re · er zaman ın en a a ıa am v~ Habet dunımunda tehlikeli bir 
l.,,alh.i lat~mt11or; rflnkll ilk lırıat. .... . (k 'a) l vermiıtir. Denizaltı ıemiıi 10~ 
ta oraga ktndiıi yerleınuk iıtıyor!., canlı oldugunu keıın atı o il met!'e derinliie inmittir. inkitaf kendini götterdiği vakit, 
dl11or. rak IÖyliyebiliriz. Habqiıtan hıı. 100 lcadar meb'~ AT&m Kamara• 

• eö•le,. ltnl '/antn hu ~gr rafl • relCefi hakkrnCfa Ingı iZ • naıya!l .. CylUh•- evY•I ........... ,... aının toplanmaımı iıtemeıini IİÜ· 

""'" dnğu Alrikr.&ıntla bir harbe olri· ıörüı fa1'kları, 4 ıylül tarihinde Cene!:~,·;~ı~al~;l~ere hükU· kametten hekliyecelclerdir. 
ş~cl'ğine i.sar~tr;. Fakat böyl,. hfr Bu hareketi uyandıran meb'uı· 
h... h '· t' k •••nd / Ut yapılacak olan Cenevre toplantı· metinin vakit kazanmak irin, uluıı 

- P are,.~ ' arı- a no ere • y larm mensup oldukları parti li • 
nln durumu ne olacaktır. Bu nokta aından evvel bir neticeye varm•i• lar kurumu komeyini dört eyli\1. 
h~lli.I' audınlanmış d~llldir. de o"nce huıuıl bir toplantıv. a "•i· derlerinden biri Sunday Expre11 

mü&ait münakatalara mevzu teı T gazete.ine demittir ki: 

Zavallı çocuk ! 
Zavallı baba ••• 

Vefada kah,·ed sokatında yedi nu . 
maralr e'·de oturan !eyyar ıııatıcı 

!sanın dokuz yaşında çocufu Musta • 
fa aun saat on yediye kadar eve dön
meyince h3ha~ı merak etmltt. eski mey 
ve halt iskelesine haf it eski kayıkJar . 
da oynadıfını haber 11lmıştır. İsa, ( 
f!lkeleye gidince orada oynıyan Uç 
çingene çocutuna otlunu sormuş bun 
lar da kendileriyle beraber oynıyan 
Mustafanın denize diiştUfünU dy . 
Jeml~lerdir. Bofuldufu tahmin edi • 
]en Mustaf anm cesedi çıkmamıştır. 

--0--

kH etmekte devam tmektedirler.. rılmaıı fikrini ileri süreceği san•· "- Parlamentonun ıarih bir 
Ame .. lk•n ıazeteıe .. ı İtalyayı lıyor. rızası olmadan lnıiltere ne eko • 

c;ok suçlu görUyor Bu suretle Habetiıtanda yağ . nomik tedbirlere ıiritmeli, ne de 
mur mevıimi bitmeden önce vazi· h · b Amerikar. ıazetelerinden Nev- lngiltereye ait ir yerı ı· 
Yet biraz tevazzu edebilecektir. • km l d Ek "k db" ı york Taymiı, "M. Muıolini'nin ra ar 11'. onomı te ır er 

Avrupa komoyuna (efkarı umu Sevklyatl dalma ••vkıyat • • • harp demektir. Böyle bir tedbir, 
miyıine) meydan okumuı, ıerelt- Napoli, 21 - iki bin "Kara yalnız parlamentonun tasvibiyle 
kendisi, gerek orduıu için vahim ıömlekH,, Şarki Afrikaya hareke• almmalıdır.,, 
1 b·ı· d m kt d" etmittir. Bir vapur dolutu da tay ~arayı kaı-ırmak ı,_ın o a ı ır •. ,, e e e ır. ., ., 

Yare gönderilmittir. Adı'sababa 21 (AA) H• Herald Tribun iae, "ltalytnı!! ' · · - .... 
ulusal ilgileri, eıonizm, fırsat kot bet hükUıneti sermayenin memle. 

ku h 1 
• d" ____________ , ketten kaçmasının önüne ıeçmes 

layıcıhk ve vvet a ine getır ' r ' 
81 hn 1 t için piya1adan yabancı paralar a· 

iini,, söylüyor ve uluslar kurumu r rr ye lım ve satımını kontrol etmeye k•.· 
nun bu dcneçe (tecrübeye) daya- mllcahldl 6ldtl 

V zlreaf bat 1 rar vermittir. 8 ~ lOa ge • nabileceiinden tüpheli görünü T 
l f f Zulüm devrinde ıbbiyeniıı BUtUn kongre ••••• gllnUllU 

m yen Ş re memuru vor... dahiliye müdürlüğünü ederk"!' Roma, 21 (A..A.) - Bütün t. 
Dıt Bakanlığı tifre kaleminde ltalyanlar eulh Umldl gllrmUyor binlerce gencin sürgünlerde ıü- talyadaki fa§iıt tetkilatları ıek:-e· 

·hir memurun ortadan kayboldu • O . b d · , . çler konf eran11nın hır uzvum~ rünmesine ıet çeken ve UkÜn terlerinin toplantısın a partı ıe-
iu lıtanbul ıazete!e~ınd~ Y::ıl ~ tetkil eden ltalyan delegesi Ba.ron varhklariyle öğündüğümüz dok. nel sekreteri, partinin itleri hak· 
mııtı. Mesele, Harıeıye e letı- AJ • • H b "ht"l•f k t k torlar yetitmesine yardım ed~r kındaki raporunu okumutl\!:-. Bü 
nin bı"r memuru vazifeıinc.t da~et "' oızı a et 1 1 a ını yo e me . 

· · · b ı d" .. ··ı·· d"' Kaymakam Sami Berkıoy fan tün konıreciler hemen Doju Af-ebnesinden ibarettir. Vekaletin ıçın yenı arıf yo u uıunu up ,,. 
ıünülmediğini ıoran gazetecilere · rıya kavutmuttur. Cenazes! per rikasına ıönüllü kabul edilu-.eleri-

wnimi töyJedir: "H · tembe günü saat on buçukta ni tekrar iıtemitlerdir. 
"Do'-·- f!lu""ndenberı" vazifesi iç bi>yle bir ıey göremıyorum ... 

I\~ • h demittir. Betiktattaki evinden kaldırıla. B. Muıolini zamanı ıeld;:ii va 
Da.tına gelmiyen ve ikametgi ın· rak Eyüp aile mezarlığına gö. kit bu talebi yerine getirecejin\ 
aa da bulunmıyan tifre memurla· lnglllz kabin••• b.ld . . 

mülecektir. ' ı innıttır. 
rından Hayrettin Fuat iki gün İngiliz kabinesi, pertembe gİ.İ · K d ı ·ı · · J e er i aı eııne ta.zıyet o u Yeni aevkly•t 
zarfında itinin batına gelmediği nü Habet üzerinde fevkalade b:r nur. Roma, 21 (A:A.) - Yenid"!TI 
takdirde hakkı da kanuni muame· toplantı yapacaktır. 1 ki' f k k bet ıiyah ıöm e ı ır a pe ya. 

· le yapılacağı ilan olunur.,, 
--o-- lnglltereT••nayılfgal etmlyecek Amerikada kında doiu Afrikaıına har~ket e· 

Kenemende bir kaza lnıiliz hükUıneti dıt bakanhğı. staJ gören deeektir. 
1

• lzmirden bildirildiiine göre 
Menemenin Ulueak kayü yakmın· 
Cla &i kamy-on çarpıtmıt. Bir jan· 
Clarma ölmüf, toför ve yolcular 
&S11' yaralıdır. --------------

ROSEMAIL 
DiŞ M~CUNu 

hir harp halinde Habeşiıtandaki Tayyare ---0--~.,.-=-------.-d---
Tıana gölü mıntakastnı lnıiltere 0QUY8 gl e-
nin iigal altına alaeaiı havadiıin zabltlerlmlz geldi ceklere zam 

Amerikaya staj için giden tay resmen yalanlamı,tır. 
yare zabitlerimizden dördü evvel-

Hava kuvvetlerln• teooo kl•I ki ıün gelmittir. Bunlar yüzbq. 
lllJ• •dlldl Muıtaf a Ziya O nral, yüz batı T @v 

Roma, 20 - Musolii, ltatyan fik, ıedikli Necati ve Rıdvandır. 
han kuvvetlerini yeniden orı altı Birinci mülazım Hikmet ile Rs · 
bin kiti illveıiyle arttmnqt.rr. if de iki ay ıonra ıeleceklerdir. 

Ankara, 20 - Evvelce Doiu il· 
lerinde çalııan memurlara veril • 
mekte olan zamların yeniden ve· 
rilmeai dütünülüyor. Bunun için 
bir kanun li1ihuı huulanmak ·, 
tadır. 1 

mı,tır. 

oynarken 
Kumbaracı yokuıunda oturatl 

dokuz yatında Pol Deviç KumbA· 
racı yokutundaki çeıme üzerinde 
arkadatlariyle birlikte oynarke1' 
çetmenin üzerinden dütmüt, muh 
telif yerlerinden yaralanmıthT. 
Ambara dü•tO 

Liman itleri diareıine ait '3o6 
numaralı mavnayı temizliyen AH 
kıç anbara düterek kaburıa ke• 
m.ı.ikleri kırılmııtır. 

Kapı çalmı•lar 
Saraçhane batında Bunalı Ta· 

hir aokağında oturan Şaheıteniıs 
evine aarho, olarak ıiren ve ba· 
ğırıp çajıran, kapıyı çalan Hüte
yin ve Mehmet yakalanmıttır. 
Dıvardan dü•tü 

Sultanahmett.e Değinnen ıoka
ğında dokuz numaralı evde oturaıs 
40 yatında Nuriye ismindeki ka· 
dın, evinin duvarmdan dütmÜfı 
bayıın bir halde hutaneye kaldı
rılmııtır. 

Motosiklet çarptı 
Köprü üıtünden geçen 1 O ya· 

tında F erihaya Alinin idare etti· 
fi 330 numaralı motosiklet çal? 
mıf, bacaiından yaralanırıtır. 
~ 

Bir işçi elini maki· 
naya kaptırdı 
Kuımpaıada fabrika havuzla· 

rmda çahtan lımet adındaki itÇİ 
dün makineye elini kaptırarak Üf 
parmaiını kopartmıt tedaviıi ya 
pılmak üzere haıtahane7e kaldırıl 
mıttır. 

--o-
itfaiye tabslll için 

talebe g6nderllecek 
Eyltll nihayetinde Almanyar9 

yangın Mindünne öğrenmek içİJ' 

iki talebe gönderilecektir. Bunlat 
okuyup ıeldikten aonra itfaiye " 
kuluna öğretmen .(muallim) ola• 
c.aklardır. 

Eroincilere 
cürmümeşhud 

yaplldı 
Şehremininde oturan A\•nide eroid 

bulunduğu haber alınmış, kendisi ~ • 
kibe başlanılmı~tır. Nihayet dün gel' 
uyuıturucu maddeleri takip büro'11 

memurlarından biri kendisine mtitt'' 
ri süsü vererek Avni ile anlaşnuf:!İ 
Dün gece saat sekizde memurla A 
Şehzade camiinin avlusunda bulUf ; 
muşlardır. A ,·ni karanhkta beş J>ll''. 
erohini memura nrtrken duvar df P t 
terinde saklanan iki menıur hemen;. 
taya ~ıkmış, cürmü meşhudu tel bff 
etmişlerdir· Avni, yakalanınca 
paket erohini Sultanselimde balcı yr 
kuşunda Tokıöz sokağında seyyar ~
tıcr lbrahlmden aldığını söyletn "· 
memurlar A vniyl lbrahime yoııaını~ft 
lardır. Avni, lbrahimin evine rttın 

1 P'. burada ikinci bir eUrmU meşhut ya • 
mıı. lbrahimin bahçesinde d~ Uç f: .. 
ket eroin bulunmuetur . .Avnı. ,-er de 
rahim yakalanmı~tır. Erohınle 1' • 

müsadere edilmfttlr. lbrahimin b:... 
lan nerden tedarik ettiji arattırıl 
tadır. 



HABER - Akşam Posta.on 

--- Yazan.- KADiRCAN KAFLJ 

Sana bir oğul getirdim. Beni o kur
tardı. sana da kavuşturdu. Babamı
zın öcünü de aldı. Onu seviqorum ... 

Dediği zaman yatlı gözlerini ı 
aıacık açmıt: 

- Beni rahatsız etmeyin ... Ben 
<>yleceğim artık,.. Hic olmaz.sa ... 
Ölürken rahat bırakın! ... 

Diye yalvarmt§lı. F ak:t o sua -
da Frenk Süleyman ona yaklat -
lrıış: 

- Sizi kızınıza götüreceğim ... 
Beatris aizi bekliyor! ... 

Demişti. 
O zaman.zavallı kadıncağız göz 

ll!rİni dört açmı§tı: 
- Kızıma mı? Kızım Be,,tris 

!terede? 

- Kızıl Kadırgada ... Sizi bek
liyor? 

- Türk kadırgaaıncla ha!.. E
•ir mi? 

- Hayır... Hüsmen Reisle ni-
!a.nlandılar. 

- Niıanlandılar mı? 

- Evet ... 
- Esir de olaa gitmeliyim .. Ah, 

Yavrum? ..• Onu ne kadar özleclim. 
On · t! -' .. , •• .. • • ı ' 11;u \10~t.ırmcoon .ıo ~· -,,. - .. ,., ... • ... 

B y uın hep .•. Al~ak Fernan·Jo ! 

b 
a.ıunııa ne i•ler açtı. Allah orıun el.. ,. 
asını venin ! ... 

F - Çoktan verdi sayın kont.u ... 

d
ernando şimdi Kızıl Kadırgada, 
ır? 

- Ne? ... Orada mı? ... 
}\·:- Evet ... Fakat forsa olar.:1.k. .. 
. Urek başında, ayaklarından ; in · 

tırli bir halde ... 

- Yaaa ... 

bi iyi yürekli, haıta ve uslu kachn· 
lara yalan ıöylemeğe utanırn. 

Frenk Süleyman Kızıl Kadı•·ga
ya dikkatle baktı. Kıç kaıar~mn 

üıtündeki bir noktayı gö•terdi: 
ı ' G" .. ' - tte .... oruyor musunuz .•. 

Orada beyaz elbiıesiyle duruyor 
ve elini sallıyor. Geminin güpeşte· 
sine doğru ko9uyor ... iyi bakır,, •. 

Zavallı anntı en sonra gör.ehil. 
di: 

- Ah ... Ne meıudum .•. Demek 
ki ıağ ha!... Evet, o ... tanıdlm o· 
nu ... Gördüm onu •. 

Ana ile kızın buluşması pek a
cıklı oldu. 

Nice kavgalarda, nice korkunç 
yerlerde gözleri ya§armıyan le
ventler bile bu manzara kar§ısın· 
da kendilerini tutamamışlard~. 

Bir an süren bu acıklı görtinÜ!} 
çok geçmeden bayram haline gel· 
di. Beatris kolunu Hüımenin boy
nuna atarak onu annesine gÖ5teri· 
yor: 
~ Sa-na .bir,r:oğul getirdim. ~eni 

o kurtardı. Sana sa k.Avutturdu. 
Babamızın öcünü de aldı. Onu se· 
viyorum ... 

Kontes Lüçiya genç adamın boy. 
nuna atıklı. Sıcak göz yaşlar1 dö
kerek onu alnından öptü: 

- Oğlum ... Sevgili oğlum ... 
Sağında Beatriı, solunda Hüs-

men vardı. 

Onları birbirine yaklaştırdı ve: 
~ MesQt olunuz! ... 

Dedi. 
Fakat çok yorulmutlu. Bir,Jen

bire dizleri kırıldı. Yüzü sapsarı 
oldu. Hüsmen Rebin kolların düş· 
tü. 

Hüsmen onu hemen Kızıl Ka
dırganın kamarasına götürdü. Ya
lırdı .. Hasta kadın: 

- Bir ıey yok ... Siz itinize ba
kın ... Sevinçten... Çabuk geçer •. 
Bundan sonra yaşamak istiyorum. 

Diye ıöylendi. 
Hüsmen, onun yanında Bea!!'İsİ 

bırakarak, yukarıya, kumanda ye· 
rine çıktı. 

• • • 
-73-

YOZOK .•• 

O gün sabaha karşı idi. Artık 
Kalbigaya yaklaııyorlardı. Ora.da 
Turgut Reiı ve Piyale Beyle bulu
şacaklar, Hüsmen Reiı beraberin
de getirdiği koca lapanyol kadır· 
gaıınr on1ara ıunacaktr. 

Hüsmen kıç kasaranın üstünde, 
sabaliın güzel !uzg-arınr alıyor, ay. 
ni zamanda bütün gece uyumadığı 
için sedire uzanarak gözlerini a
zacık yumuyordu. 

Bu sırada Kontes Lüçiya yava, 
yavaş doğruldu. 

Kamaranın dört yanına göz at

tı. Orada Hüsmenin yedek elbise
sini gördü. Onların yanında da 
bazı silahlar vardı. 

(Devamı vıır) 

MEMLEKET MEKTUBU 
O zaman haıta kadının yfü·ifoe 

~~a.z kan geldi. Gözleri parbdı. 
•ç umulm1yan bir kuvvetle doğ 

t~fdu. 1 • ' J J k ""' 
~ir~~~nk Süleyman onun ko!una ıre ue uomuz UlJrugu 

On dakika sonra Kızıl K:\dn· getı•rene 2 ıı·ra verı•lecek 
nanın şandah, kıyıdan uzakl.-t.51 
~ordu. ı 

Ba.gliyano Frenk Süleymant kı 
l'ı~a kadar uğurlamıı1 'öyle ..Je 
tn.ıtti: 

d' - Biz sözümüzde durduk ve 
l> 1lettnizi yaptık. Sizin de böyle 
dallacağımza ~üphem voktuT. Unn-
a haklı mıyız? 

)> - Yerden göğe kadar... Artık 
k alennoda değil ya, bütün Sicıfva 

1Ytlarında itimiz kalmadı. 
k 8agliyano Frenk Süleyman'\ ro
b~ldu ve ancak onun ititebilcceği 

1
" •esle sordu: 

d - Piyale Bey veya Turaut Reiıa 
e gelmezler mi? ... 
- Orada daha yağlı kapılar 

"ar ... Niçin yorulacaklar? •. , 
trı F tenk Süleyman artık durma· 

t~, hernen sandala atlamıfb. 
h l<ontes Lüçiya çok bitkin bir 
d alde olmasına rağmen ay;.kta 
ti ~l'tnak için çabalıyor, Kızıl Ka· 
traadan gözlerini ayırmıyordu. 

"ıtı- Nerede?... Buradan gör;!n . 
k J'or mu? Kızım g8rünmiiyor 

ı ... Yoksa beni aldattınız mı'! 
"' Hayır Kontes .•• Biz sizin gi. 

fire (02el aytarımızdan) -ı 
Tire ilçesi ııeniı bir incir bölgesi ı 
olmağa namzet bir ülkedir. Yet
miş bir köyün yirmi altı köyi.inde 

( 600) incir bahçeıi vardır. Bu hah 
çelerdeki inc.ir ağacı yetmiş bini 
geçmekte ve bu incirler 500 bek 
tara yakın bir sahayı iıgal etmek
tedir. 

llçe, gerek iklim ve gerek hava 
ve toprak noktasından bu mahau
le pek çok ~lveri§lidir. Bu yüzden 
her yerde durmadan, dinlenme . 
den çahtılmakta ve bu yıl yeniden 
incir bahçelttri kurulmaktadn-. 

Geçen yel ilk mücadele baılan. 
gıcı olmasına rağmen iyi sonuç
lar alınan incir kurdu mücadele
sine bu yıl Ja batlanmıttır. İzmir. 
den gönderilen iki mücadele me
muru ile ilçemiz ziraat memuru 
Şükrü Ulusay, incir bölgelerinde
ki bahçeleri mütemadiyen dola,ıp 
ınüstahıillere mücadele hakkında 
t•limat vermekte ve savatın ne 
yolda yapılacağını anlatmaktadır· 
lar. 

Mücadele talimatnamesine gÖ· 

re her müstahsil incirlerini sey-

yar kerevetler üzerinde kurutma • 

ğa ve bu kerevetlerin aktamları 
on sayısı hirbiri üstüne konmal: 

suretiyle cibinlik teklinde çarşaf
larla örtmeğe mecbur tutuldu. Bu 

gidişle Tire ilçeıi incir müstahsil
lerinin piyasaya sevkedecekleri 

ıncir mahsulünün temiz ve kurt

suz olarak gönderecekleri şüphe
siz görülmektedir. 

Geçen ı~ne Tirenin İncir rekol· 
lesi 48.800 kiloyu bulmuştu. Bu 

yıl mahsulün bu yekunü arkada 
bırakacak kadar fazla olacağı tah. 
min edilmektedir. 

* ... • 
Bir sürek avı yapılmast için il· 

çebay Şefik Y,aıar hazırlık yap-

maktadır. Bu av bilhassa domuı 
içindir. Bir domuz öldüren köylü. 

ye iki lira hediye edileceği köylü. 
lere ilan edildi. 

Durmug Türkmenoğlu 

Dilnııy©l gQ~~~ünôn 
p~~ön©J~aoo 

Nakleden: 
Fahrünname adlı eski Farisi 

tarih romanından ehnmıstır . 

( Hatic~ Süreuva) 

Bir iki saat 
bucaladıktan 

No.41 

nehrin üzerinde 
sonra, Hurrem 

•• •• onu ne bir kütük çıktı, 
sarılıp kur~uldu 

ona 

Aradan epeyce zarnan geçti. 
Bütün elçilerine haber yolhyarak, 
F erruhun tarifinde bir adam bi -
liyorlar mı diye sordurdu ..• 

.. . . 
Şimdilik Hümayı bir tarafa hı· 

raklım ... 
Gelelim ba9ka bir mevzua ... 
Hurrem, arkada,ları tarafın • 

dan boğuldu zannedildiği halde, 
hakikatte boğulmamıştı. Dalgalar 
içinde bocalayıp ve akıntıya ka -
pılıp giderken, tesadüf, önüne bir 
kütük çıkardı. Buna sarıldı. Bir i
ki saat, geniş nehrin ortasında bo
calayıp aktıktan sonra, talih, o • 
nu, bir ıaıhile attı. 

Kıyıya çıktı. Elbiselerini kurut
tu. YUrümeğe ba§ladı. 

Birkaç saat gittikten ıonra, ö .. 
nüne bir köy çıktı. Köylüler, ken
diıini kabul ettiler. Misafir alı .. 
koydular. Ertesi saball yola çıka
cak ve arkada§ları:m arıyacaktı. 
Onların gittiği tarafa giderse rast 
gelmeleri muhtemeldi. 

Fakat, talih buna da yar olma· 
dı. 

Geceleyin bir at kiınemeıi, ıi .. 
liıh plnrdıaı ve naralarla uyandı. 

- Ne oluyor? • di1e sorduğu 
vakit, köylüler: · · 

- Eyyaih ! Gene haramiler Has· 
tı ! · cevabıiıı vereli. 

- Kendimizi müdafaa . edelim. 
Sillhınrz yok mu? 

- Oklar var amma, atmasını 
pek bilemiyoruz. Daima böyle ge
lir, bizi baskına uğratır, ~emiz 
var, nemiz yoksa, alır, giderler ... 

Delikanlı, bu kadar mezellete 
kail olamadı. 

- Verin fu ıilihlarımzı bana!· 
dedi. 

Silahları aldı. Bir kayanın ar
kasına geçti. Haydutların birço -
ğunu y:ere aerdi. 

Fakat aradan pek az zam.an geç 
tikten sonra, haydutlar, zavallı 
Hurremi muhasara ettiler. Çok 
kişiydiler. 

muıtu. lki taraf. canla batla !_:a 
pııtılar.Hurrem, öteki çeteyim 
vetmek hususunda büyük yara 
lıklar gösterdi. Fakat, artık 

çete de zayıf düşmüştü. 
llk köy baskniında Subaım 

adamJariyle karşılaştı. Çil yavı 
şu gibi dağıldı. Kurtulan kurtu 
du. Kurtu1aınıyan da kelleyi ka 
tırdı. 

Bereket verıin ki, Hurrem k 
tulanlar arasındaydı. Kaçtı, o 
validen çıktı. Atiyle giderken, 
şehir gördü. Oraya gireçek, ge 
yi gayet iyi geçirecekti. Şehr 

yanındaki korulukta pek güzel 
kuı _gözüne ilijti. 

- Şuıııı vurayım da fmna 
reyim, bu gece karnımı doyura 
yun! - diye davran:dı. 

Kutu vurdu. 
Fakat, vurmuiyle, civarda li 

rucuların belirmesi bir oldu. 
Hurremi kıskıvrak Da'ğladıla 
- Burau p~iditalia aittir. Se 

ne demeie kutu vunıY.onun? 
dediler. 

Nizamı bilmiY.ordum, ~iliyor 
dun derken, HutTem eoluğu zın 
danda aldı. 
Ayağma zincirler vunıldu .Ta 

iki ay oralarda inle'1-ip lialdı, 

• • • • • 
Bu llJ'alar'cla, N~ım · Şilh 

Höngam ismindeki · eitimyetli a 
damı harıl liarıl gençlerin izin 
dola.§maktaf dı, onları hiçbir ye 
de bulamamıştı. Dolqıp duru 
yordu. O Öa, reze geze bu şehr 
girmitti. 

Bir li.avga gömıüı, araya gir 
mit, kavga edenlerden biri o 
tahkir etmek istemiş, o aa, ter 
yesiz herifi bir temiz pataklamı 
tr. Meğer, kavga eden zam 
nüfuzlu terbiyesizlerinden biriY. 
mit. Zavallı Höngamı yaıialaar 
la.r. palas pandrras zindana attı 
lar. 

İtte, böylelikle, Hurrem il 
Höngam hiç ummadıkları bi 
yerde karşılaştı. 

Delikanlı, canla başla muliare· 
(Devamı tJar 

be ederek onlardan birkaçını da· -------------~ 
ha öldürdü. 

Fakat, ne de olsa, bir adam, 
kırk elli kişiye kartı mukavemet 
edemez. Kement attılar. Hurre -
min boyuna geçirdiler. Sürük -
liyerek onu yakaladılar. Yanları -
na alarak, barındıkları mağaraya 
götürdüler. 

Evveli, işkence ile öldürmek 
niyetindeydiler. Fakat reisleri: 

- Ben bu çocuğu beğendim. 
Bizimle canla başla muharebe ~t· 
ti. Her halde, onu bize uyarsa, çe
temize girerse işimize pek yarıya· 
cak ... 

- Olrneie mi, yoksa çetemize 
girmeğe mi razısınız? - diye sor -
dular. 
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Hurrem, ölmektense, çeteye 
f?İ"rmeyi tercih etti. Bir iki ay hay· ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
dutlar arasında kaldı. 

O civarı kasıp kavuran iki hay· 
dut teşkiHtı varmış. Bunlar da 
onlardan biriymİ§. 

KUPON 

224 
Çete reiıi, delikanlının baha -

dirliğ~ni görünce, rakiplerine ke.r· l 
fi on~ kullanmayı muvafık buİ _. --ı..-maı~ııaıır.-~-... m:::m-~ .. • 



ŞUNDAN BUNDAN 

Bela dediğin işte 
böyle olur? 

Birleşmiş Amerika cumhuriyetle -
rinin Corgya ilbayhğında Karlton şeh 
ri civarında küçük bir çiftlik işleten 
bay Natan Bravn geçen gün kuyu ba
~ında elini yüzünü soğuk sularla yı-

karken burnunun ucunu bir arı sok -
muş olduğu için, ilaç yapmak üzere 

evine koşmuş, yolda acelesinden hiç 
bir tarafı görmediği için bir çayır 
yılanının kuyruğuna basmış, yılan 

da kafasını kaldırdığı gibi adamca -
ğızm baldırını sokmuştur. Ray Natan 
bu ikinci sokuş karşısında artık e\·i _ 

ni dü;ıünmez olmmı, doğru ~ehrin yo
lunu tutturmuştur. 

Tam hastane sokağına sapacağı sı
rada korkunç suratlı bir buldok kö -
peğ'i) le carpışmış, bu sefer de sol 
baldırından kocaman bir et parçasını 
köpeğin kunetli çeneleri arasında 

bıraknus Ye sed) e ile hastaneye taşın
mıştır. 

Kadın da düelloya 
davet ediyor 

Madam Alb Kantona çok güzel bir 
kadın olduğu Budapeştede büyük bir 
kadın terzihanesinin de direktörüdür. 
Bu terzihanenin sahibi de bir kadın -
dır ve evJidir; kocası sık sık atölyeye 
gelir; işi gücü isçi kızlara laf atmak 
sarkıntılık )apmakhr· 

J çi kızlar, işten çıkarılmak korku · 
suyla bu sarkıntılıklara ses çıkar -
maılar H~ sikayet de etmezler. Bu 
sessizlik karşısında biisbütün cesaret 
alan ve i i azıtan patron, günün bi . 
rinde madam Kantonayı gözüne kes -
tirmls 'e ona biçimsiz tekliflerde bu . 
lunmuştur. Ancak çok sinirJi bir ka
dın olan direktör kadın, patronun su
ratına tokatı )apıstırdığı gibi onu dü
eHoJ a da da \et etmi~ tir. 
Ifadın dil kiinli adam düelloya he . 

nüz hir cernp \ermemiş olmakla he -
raber. düello<lan ~aha kötü bir vazi
;J tc~ ı· . iink" -meMle n 

asa wrı)a kadar !,arısının kulağına git. 
mi~tir. 

Beqin banqosu 
Geç-en hafta Amerika \e Kanadanın 

Birle ik doktorlar cemi) etinin yap . 

mıs olduğu hir toplanmada Siraguza 
üni\ ersitesi profesörlerinden doktor 

Corc Retan 10,000, doktorun önünde 
"Beyin için duş., adını verdiği yeni 
hir teda, i usulünü okumuştur ki bu 
u ulle bir ~ok sinir hastalıkları "' 
Amerikada "çocuk inmesi., denilen 
niizül ha talıkları iyileştirmektedir. 
t;yku ha talığı ,.e Menenitin birkaç 
türlüsü bu u ulle tedavi edilmiştir· 

Ba) ağı bildiğimiz su ,.e hızdan ya -
pılnıış bir mahlul topukta bulunan 
bir damara şırınga edilmekte ,.e beyin 
ile amudufikaride toplanmakta olan 
sular da amudufikarinin sonuna ba -
tırılan bir iğne ile çekilmektedir. 

Bu tarz t~da,·inin niçin tesir etmek
te olduğu henüz İ) İ<'e anla ılamamış . 
tır. Ancak bundan çok dikkate d~ğer 
birtakım neticeler elde cdilmiı;; bu _ 
Junmaktadır. Niizül isabet etmiş bir 
<lil ;>anm aat içinde teda'i edilmiş -
tir. Dört tane ele "çocuk nüzülü,, ,.a -
kası iyile.ştirilmistir. Bu usul insa · 
nh ete büyiik hizmetler edecektir· 

GüzeJ kokular cemiqeti 
Londrada bir "güzel kokular cemi

yeti" kurulmu tur. Cemiyetin ilk işi 
çiçekleri çoğaıtmak 'e ekilecek çiçek
leri de, daha çok. güzel kokululardan 
seçmek için I.ondra ura)ına başvur -
mak olmuştur. 

Cemi) et başkanı diyevinde "büyük 
şehirlerdeki pis kokuları ancak güzel 
koku da' asını herkese maletmekle 
oı tadan kaldırabiliriz,, demektediir. 

Radyo spikerlerine 
favsiqe 

lngiliz radyo nesriyatı kumpanyası 
spikerlerine u on maddelik emri gön 
dermiştir. : 
hgilla spikerlerine bundan böyle te -
timsel markalardan f>altsetmek; sı -
)asal adamhlrı tenkit etmek; ahlaka 
U)gun olmıyan sözler söylemek; kör -

Jük, sağırlık, dislizlik, kekemelik gi
bi eksiklikler hakkında imalarda bu -
lunmak; sarhoşluğu övmek; dine Ye 
spritizmaya karşı propaganda yap -
mak; karı koca sadakatsizlikleri hak
kında konuşmak; eyileşmez hastalık -
ları söze karıştırmak; cinliler le alay 
etmek; zencilerle eğlenmek. 

Yasktır· 

Almanyada cigara 
içenler çoğalıyor 

Almanlar statistik işlerini çok iler
Jetmişlerdir. Alman statistik genel di. 
rektörlüğünün neşriyatına bakılırsa 
1934 yılında Almanyada otuz milyar 
sigara içilmiştir. Bu hesaba göre ka -
dın, erkek ,.e çocuk bütün Almanlar 
hep bir arada olmak üzere adam ba -
şına o yılda :,:;:; sigara düşmiiştür. 
Savaştan en-elki 1913 yılında ise 

Almanyada yalnız on üç milyar ı-iga-
ra içilmiş olup adam başına 19:l siga
ra dü müştü. 

Değerli bir miras 
Amerikada, lllinuvada ölen bira -

dam çocuklarına, va-Siyetname ile, 
şunları bırakmıştır: 

"Kırların bütün çiçekleri, ırmak kı
) ıları, ağaçlar, içinde yüzülebilecek 
bütün çaylar, kışın karla örütülü ya
maçlar, ç.ayırlar, ormanlar • .,, 

Dünyada en değerli ŞC) in tabiat 
olduğunu bir kere daha anlatmak i -
çin mi? 

Şehir nasıt 
gü2elleştirilir? 

lsveçde küçücük Kumla şehrinin 
karşısında çöplük olarak kullanılan 
kuru bir dere yatağı vardır. 

Yerli bir miihendis bu çöplüğün 
şehre vermekte olduğu çirkinlikten 
tiksinmiş, burasını bir lido yapmağa 
karar verm{Ştir. 

Bu un unya a olduğu gibi Kumla 
:. chrinde de i~izlik buhranı ,·ardır. 

Yerli mühendis gazetelere Yerdiği i -
)anlarla şehrin işsizlerini toplamış 

Ye yalnız karın tokluğuna mukabil 
küçük udideki çöpleri oradan uzak 
bir yere taşıttıktan sonra, burasını su 
ile doldurmuş, kıyılarına da hamam 
odaları, kocaman bir kahH, ;ı000 Uc:i 
alacak büyüklükte bir amgı tiyatro bi. 
naları yaptırmıştır. 

Şimdi burası lı:n eiin bil) ilk küçük, 
uzak yakın bütün ~ehirlerinden !co -
şup gelen keyifçilerle dolup boşal -
maktadır. 

Kumla belediyesi burasının işletm<"
sini mühendise " orada. çalışmı:. o -
lan iı:. izlere ,·ermiştir· 

Güneş banyoları 
Doğrudan doğruya alınan güneş şu

aları faydalı değil, bilakis çok zarar-

lıdır; hele ciğer rahatsızlığı çeken -
ler hunu zararlarını çabuk anlarlar. 

lsviçrenin meşhur doktoru Pollier bu 
nun ,·erdiği zararlar Ü!ôıfÜne kocaman 

bir kitap yazmıştır. 
Vücutları Ye uz, iyetleri sağlam o -

tanlar bile bu doğrudan doğru)a şu -
alardan hic bir fayda görmezler; ra -
hatsız olurlar. 

Hatta güneş ban, osundan sonra 
duyulan gevşeklik ve tenbcllik bunu 
isbat eder· Giines şualarının doğru -
dan doğruya çarptığı saatler hantt'ile
ridir.: Bu saatler sabahın 10,30 ile 
öğleden sonra 3,30 ara ındadır. Hu 
aatlerde bilha!llsa cocukların haşı a -

çık güneş altında dolaşmaları hile 
zararlıdır. 

lspanqada ahlak 
salgını! 

ispanyada açık saçık kılıklara kar

şı bir savaş başlamıştır. Mesela, de -
nize girmek için mayo yeter görülme:
mckte, kapalı bir kostüm gi) ilm<'~i is 
tenilmektedir. 

Geçen gün, bir takım gençler, bu 
kararları protesto etmiş olmak üzere 
bir yüzme ha,·uzuna, herkesin kah
kahaları arasında, 19ml yılında giyi -
len deniz kostümleriyle gelmişlerdir· 
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ÇiNGENELER 
ARASINDA 
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J& -
Yazan: Osman Cemal Kag~ı~ız :=:11 

Sabah karanlığı başlıyan kavga 
öğle paydosu nıüstesna fasılası 

akşanıa kadar s urd a 

Sulukulelilerir~ bir Kağıthane ôlemi/ 

Kimi §aşkınlıktan aptaJlaşı

yor; kimi utancından kıpkırmızı, 
eliyle yüzünü örtüyor ve seyirciler 
arasındaki külhanbeyi, kopuk ta
kımı onlarla birlik olup el çırpı • 
yorlardı. 

Böylelikle saatler geçiyor; kav· 
ga da biteceği yerde uzuyor; or
tada karşılıklı savrulacak sövme· 
ler, saymalar, küfürler, günahlar 
kalmayınca bunlar yeni ba~lan 

cı.I.. nm•• !..vy\l"1 Jo.1ıa 

şeddeli olarak tekrarlanıyor; hele 
kavgacıların içlerindeki sinir zem 
berekleri çok bozulan kadınlar 

baştan ayağa kadar bütün vücut 
uzuvlarını mıncıklıyarak kan ter 
içinde yerlere yatıp kendi kendi • 
lerine tepiniyor; tıpkı her yıl ma
yısın on dol<uzuncu günü Çoban 
çeşmesinde (Araplar düğünü) di
ye bir ayin yapan Babalı Araplar 
gibi birtakım yarı marazi hallP.r 
geçiriyorlardı! 

Bu itibarla, çingene kavgala • 
rrnı bilhassa bizim ruh ve sinir 
doktorlarımız mutlaka gidip birer 
kere olsun görmelidirler. Ru·h ve 

sinir hastalıkları içinde (çingene 
kavgası hastalığı) diye bir hasta• 
lık adı yok. .. Fakat, ben öyle sa • 
nıyorum ki çingene kavgaları 
ba§lı ba§ına b~rer hastalık olma-
makla beraber bunlar bildiğ;miz 
herhangi bir ruh veya sinir hasta
lığının çingene kadınlarında çok 
fazla yeretmit ve inkişaf bul mu! 
çok mühim ve ruh doktorluğu i • 
çin çok enteresan ve oldukça ori
jinal birer arazıdır. 

Fakat, ne dersiniz o gün sabah
leyin erkenden ba§lıyan o pek şa· 
tafatlı ve dörtbaşı mamur kavg:\ 
öğle vaktı biraz yemek paydoeu 
verilip öğleden sonra aynı tertip 
ile tekrar ba§lıyarak akşam erkek· 
ler evlerine dönünceye kadar sür
düğü ve ak!am geç vakit gerek 
kendi erkeklerinin, gerek mahal!e 
imam, muhtar. bekçisi ile, polisle

rin müdahalesi üzerine güç yatış· 
tırıldığı halde her iki taraftan da 
hiçbir kimse değil bir hafif tokat, 
bir minicik fiske bile yemedi. Kav 
ga aqam ezanı ile birlikte gene 
calgı, ahenk arasında tıpkı bir dü
ğün, dernek, eğlence biter gibi 
tatlı tatlı mayna oldu. 

Yeni dostumuz Reha Bey diyor 
ki: 

- Eğer bunların bu kavgası da 
olmasa, hani yok mu, bunlar dün
yanın çok iyi insanlarından ola • 
caklar. l,te gördünüz; erkeklerin 
hiçbiri bu kavgalara karıtmazlar; 
sonra hepsi de bu kavgaların a • 
leyhindedirler; zavallılar böyle 
§eylerin olmaması için o kadar 
~raıtıkları halde kadınlarına bir 
tlr bU&. O"::rt• :t" lluuuu ouuuu o. -

lamazlar! 
- O halde bunların erkekleri 

hep kılıbık olmalı! 
- Hayır ... O da değil; lakin 

nedir ki, bu Çingene kadınlarının 
ara sıra yaptıkları böyle kavgalar 
artık onlar için adeta sıhhi ve içt•
mai bir adet şeklini almıf ... Eğe-r 
bunlar arada sırada böyle çalgılı 
ahenkli kavgalar edip de sinirle • 
rinde birikr.ıiş olan gerginlikleri 
gevşetmeseler sanıyorum ki isti • 
mi fazla gelmiş kaza dar gibi hırs 
}arından patlıyacaklar. Böyle ol· 
rnakla beraber eski mefhur çinge· 
ne kavgaları şimdi nerede? Rah· 
metli babam anlatırdı, eski kav -
galar hazan yirmi dört saat, hat· 
ta iki gün iki gece sürermiş ... 

Dedim ya İ§le şu çingenelerin 
kavgaları da olmasa, hani, o za • 
man kendileri dünyanın en iyi, 
uysal, sıcak, kibar insanları ola • 
caklar. 

T uu, Allah mustahakını versin, 
Reha Beyin bu li.f ı üzerine §a§ı • 
rıp da şu potu kırmayayım mı: 

- Kuzum Reha Beyciğim, bu 
kavga salt sizinkilerde var; fa • 
kat bizimkilerde! ! neye yok? 

- Sizinkiler, bizimkiler kim, 
anlıyamadım ! 

- Yani sizin sevdikleriniz Ay· 
vansaraylılarla Sulukulelilerde 
var da benim hoşlandığım göçebe 
harmancılarda yok ... 

Reha Bey gülümsiyerek: 
- Sizinkiler! ! Daima açık yer· 

lerde kır, dağ, orman, harman, 
çayır, bayır hava-;1 aldıkları için 
onların sinirler:ni oralarda tabia· 
tın mis kokulu otları, çiçekleri, 
yaprakları, rüzgararı tedavi edi
yor; onun için onlar, bizimkiler!! 
ise daima böyle kapalı yerlerdf', 
r:laima aynı revre (muhit) aynı 

yapılar (binalar) içinde oldukla • 

rı için ... 
- Bir de sanırsam bizimkile• 

rin tehirle, şehrin gürültüsü pa 
tırdısı, girdisi, çıktısı ile temas et• 
memeleri ... 

- Evet! O da var; tut onları d 
getir buraya, kapat bu evleri 
içine, birkaç ay da bak, görünü 
ne hale gelirler! 

- Öyle Reha Beyciğim, öyle 
Hatta, ben onlardan bir tane.in 
bir hafta kadar bizim evde kapa 
mı§lmı da, zavallı bir haftanın i 
çinde hırsından, hiddetinden bi• 
zim evdeki kedilerle, tavuklar! 
bile hırlaımıya ba§lamıttı ! 

••• 
Bu cuma Reh:\ Beyle filan ya 

man bir Kahtane alemimiz var· 
Bu aleme Reha Beyin eski kalelll 
ve kadeh arkadatlarından seki 
on ki§i katılacaktır ki bunlarm i· 
çinde tek tük benim de tanıdıkla• 
rnn var. Sonra bu ilkbaharın ilk 
Kihtane alemi için Reha Bey ka• 
)abalık ve çok usta bir saz takımı 
ile en maruf hanende ve oyuncu 
kadınlardan bet altı kadın ve kıs 
getirecek ..• Üstelik saz takımının 
çalııya fasıla verdiği zamanlarda 
bizi ayrıca ne§elendirmek için 
klarnetçi ince Mehmetle niracı • 
aı .JCabraman ve meıhur zurnacı• 
ıaraan Dırı ae &•l•c~ •... 01, ~-

ıenize ki bu cuma i§imiz it; felek• 
ten öyle bir gün çalacağız; ada • 
mın canına canlar katan Kahta • 
nede belki biraz da Nedimvari bir 
hayat yafıyacağız .•• 

Lakin dün akıam, ikindiden 
sonra Küçük Mustaf apa§a ile Sul• 
tan Selim ara11ndaki dik yoku§UJI 
üst başında rastgeldiğim üç erkek 
çerge çingenesi önce beni neye 
öyle yan yan süzmüşler; sonr• 
yanlarından uzaklatırken arkanı 

sıra niçin dik dik bakmıılardı? 
Bunlardan briinin yedeğinde ko•· 
koca bir ayı; birinin aağ kolunuJI 
bileğinde oturan küçük bir maY • 
mun, birinin de elinde bir klarnet 
vardı. Hele o yedeğinde ayı ve ı-· 
§ında fes yerine yalnız fiyakah 
bir alaca mendil ıarılı olan kı••" 
rak boylu, zayıf ve sırım gibi çiıı• 
genenin önce beni yan yan süzer 
ken yanındakilere bakıp tuhaf tıJ• 
haf ve manalı manalı bir güliitU 
vardı ki olur §ey değil... Bunlar', 
muhakkak beni geçen yaz Vido•• 
Bakırköy taraf ılarından tanıyor " 
lardı. Hele o ayıcı herifin profili 
uzaktan bizim Gavur Eleme ok•" 
dar benziyordu ki. .. Belki köpOi• 
lu, Etemin yakın akrabas111d•" 
biri, belki de kardeıi filandır. Sıl 
iti gece mahalle kahveıinde Reh• 
Beye açtığım .zaman: 

höt - Aldırma, dedi, onlara 
desen birden elli '-dım öteye fır: 
larlar. Hem istersen onlara da bıt 
haber gönderelim, bu cuma aY•~: 
rını, maymunlarını, iskemle k11

1 lalarını, fal heybelerini alıp on Z'r 
d K A h 1. b" . yanı• a a taneye ge ıp ızım 

mızda bir iki fasıl yapsınlar! 
Fena olmaz dedim ... BakalıJll• 

hele cuma gelıin, Kahtanede ne • 

ler göreceğiz ! or} 
(Devanı• " 



RABIR - Alrpm P08tur 

Kadınlar için en 
boga güreşidir 

Boğa güre,çlai kı
zuı bir lotoğralı 

18 Ytıflndald bo. 
ğa giireıçiai kız 

,en kılığuıda 

8ota g:Dreşçlsl bir kıza g6re 

Boğa ile güreşmek 
dansetmekten daha 

az tehlikelidir! 
Meksikadan yazılıyor: 

18 yagmda Miı Portia Portar İ· 
•inıli güzel J.ir kız, Meksika ıpor 
dünyasını altüst etti. Burada en 

caktır. Bununla beraber, dövüt 
meydanı beni adeta büyülemiıtir. 
O kadar ki bazan profesyonel bir 
toreadora (bota dövütçüıü) ol • 

büyük uluıal spor, bilirsiniz ki mak aklımdan geçiyor.,, 
'•b oğa dövüıü,, dür. lımini yazdı· Meksikada bir kanaat var ki, bu 
iını ıeııç Amerikalı kız da, J,;ç . 18 Yatında kız, günün birinde 
korkusuz, yaman bir dövütçüdür. profesyonel bir dövütçü olacak -

Birçok profesyonel boğa dövüt· tır. Hayatını büsbütün boğa dt -
çülerinin cesareti ve tiddetiyle, vüıüne hasretmesi de, boia dövü· 
~eksikanın en azılı boğalarına fÜ aleminde daha timdiden biiyük 
lcarıı koyuyor. bir ilıi uyandırmııtır. Dövüt ya • 
Meksikanın ve ispanyanın şöh- parken, kullandığı entrikalar, en 

reti dünyayı tutmuı boğa güretçi· mahir dövütçülerinki ile bir ayar· 
lerj onu her fırsatta alkıılıyorlar. dadır. Ortisiana ve Paaos dö Peşo 
8•zı Meksika dövütçüleri de, bu isimli numaraları görülmemit de
lenıç kızın gelmesinden müteessir necek bir istidat eseridir. Bu nu • 
01~\IJorlar değil. Adeti onu çeke· maralar, belli batlı boğa döYütçü· 
~•Jorlar. Fakat hepsi, Portia'nın !erinin ortaya koyduğu ustalık • 
ılerleyiti ve gösterdiii güzel cesa• lardır. Ve becerebilmek, itte _~ 
retle yakından yakına ilıilidirler. koca bir ıehri, ve bütün bir spor 
E:ıı İyi arkadaıı Armilla iıimli dünyaımı ayakalndırıyor. 
•e buatinkü boğa dövütçüleri ara· 18 yqmdaki Amerikalı boia 
'lllda en töhretli ve en yüksek bi· davütçüaü, yalnız boia dövüt-
l'İdir... mesi ua6llerini bellemit delil, 
d" Aınerikalı kız boğa dövütçüaü onlann ıeniı inceliklerini de tam 

•Jor ki: "Boğa ile dövüımek ben· manaıiyle kapmııtrr. :a kızlar için çok bota ıidecek bir Puar ,Unil atleclen aonralri da-
"'PV& cl E • ol iri d --6 .. ele ıııır. mm unus an.- • YUtlerl müteakip, herkeıln ıitme • 
lr.t ten daha az tellllkeHdir ... Fa· ıl &det olan El Retlro lılmll"lllet -
d--.!Gph~iz benim itim bola ile har lolcantaıında en tık elbieelefle 
~ cleill, duuetmek ola • lhUllJor, Orada, Mja •P.O"mUD 

Genç boğa güreJÇiai meydanda, boğa ile karıılaşmak iizere iken 

bütün tanınmıt simaları da bulun· ledi. O kadar ki, d<'vüt meydanı· 
maktadır. Onlar aralarında mü • nı, ıalineden daha hafif ve az ıı -
nakaplar yapa dursun, Portia ve kıcı buluyor. 
arkadatları, huıusi ıurette pitiril· Dövüt baılaırııdan önce, bu kız 
mit belli batlı bir boğa bifteğin • dövütçü de, ıtadyomun yanıbaıın· 
den bir iki lokma yerler. Bu, adet· da, kandilleri hiç sönmeden ya -
tir. Yoksa, boğa güretçilerinin nan kiliıeciğe gidiyor ve her dö: 
vurduklan boğaların bifteğini ye· vütçünün yaptığı gibi oradaki 
meıi pek hotlandıkları birıey de· Meryem heykelinin önüne diz 
ğildir. 

çökerek küçük bir dua yapıyor •.• 
Amerikalı ıenç kız, nasıl boğa 

Bununla beraber, Portia boğa 
dövütçüaü oldu? Bu pek meraklı • 

, b dövütünün tehlikelerine gülmek • 
dır. Portia önce, ' oğa dövütçüıü 
dansı,, öğreniyordu. Bu danıı öğ - tedir. "Boğa meydanında hiçbir 
renip de halk önünde oynadığı za· kaza .geçirmedim,, demektedir. 
man kendisini müthit surette be • Buna kartılık danı yaparken bir
ğendiler. İspanyol danslarını A • kaç defa kazaya uğramıf, bir defa 
merikabların taklide kalkıtmaıını bileğini incitmif, kasteynetleri {lı
tenkide alıtmıt ~lan halk, bu A.me· panyol kaşıklarını) şıkırdatamaz 
rikah kıza hayran kalmııtı. Bu g~ hale gelmittir. Bir defasında be • 
Gtiıüzel bir balerin gibi d<"ğil, lini incitmit ve ıekiz ay tedavide 
tam manaıiyle bir boia dövütçü - kalmııtır. 
ıü üıhibu ile danıediyordu. 

Bundan aonra Portia'nın günle· 
ri artık bola dövüt meydanların -
da ıeçiyordu. Kendisini daneeder· 
lcen ıaren aeyirciler, bir bota dlS
'rilfU sonunda bola CSldiiiü Yakit 
dlYiltçUye dotru herkeı f&pkala· 
nnı naıd atarsa, ona da aahne~ıo 
81le atmıılardı. Herkeı onu tanı • 
J.ordu, J>aytltUn fiıtlrlerlqi de bel· 

Gevtek topuklar, batına türlü 
kazalar getirmektedir. Hele bir 
ıün topuğu ile arkadan eneesi· 
ne vurma numaruını yaparken, 
ayaimda "step,, pabuçları oldu • 
iunu unutarak &deta batını yara· 
cakmıt··· 

Portia bola dövütünü önce bir 
boia taklidi ıeyden öğrcnm;ttir. 

Eaaa itibari1le boianın boJ.nuzla-

spor 

rı bir deyneğe takılmııtır. Buna 
tutan, yetiıtirilmiı çocuklar, muh• 
telif iıti\·ametlerde acemi dövüt
çünün üzerine ıaldrrırlar ... Sonra, 
Portia, bisiklete takılı hakiki 
bir boğa kaf aıı ile • karıılaımak 
imithanını geçirmiıtir. Bisikletli 
ıize bir boğanın çıkardığı bo • 
murtuları da taklit ederek biçim 
biçim ıaldınr ..• 

Portia, yukanda da yazıldıiı 

ıibi, üzerindeki pelerinle türlü 
numaraları, batta en tehlikelileri
ni en azılı bir boja önünde yapa • 
bilmektedir. 

Portia'ya, davügü kostümü bü· 

yük ve an' anevi bit törenle (me -
raaimle) verilmiftir. Bu lioıtüm 
yüzlerce dolar değerindedir. 

Portia'nmki, Yetil renktedir. Ve 
üzerinde altın sırmalar iılenmit -
tir. Omuzunda Yetil ve mavi apo • 
letler vardır. 

Pek meıhur olan dövütçü pele • 
rinleri epey ağır oluyor. Fakat bu 
hamuleyle türlü çeviklikler yapa • 
rak, bir boğanm kıhçlanmaıı on 
bet dakikadan fazla sürmüyor. 

Şimdi Portia'dan en usta dö • 
vütçülerin ve bilhassa rakiplerin 
beklediği ıudur: 

Dövüt eanasında boğanm ku • 
laklarını keeebilmek ..• 

18 yaıııwlaki bu güzel dövütçü· 
nün hocası diyor ki: 

"- Çok sürmeden 'bunu Portia 
yapacak ve ilk çift kulalı barıa a• 
tacak !,, 

••• 
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ORMANIN KIZI 
lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma · 

Eksiltme · Komisyonundan : 
Vcılıfi lıayvcınlar arsuınclcı ue Alrilıonın balto ,trmemif ormarilca- , Azı Çoiu Muvakkai 

370 Lira 
211 ,, 

Garanti 
50 K. 
57 K. 

ruılo •e~en Qfk ele kahramanlık. lı•yecan. enar ue tetkik romanı Tıp talebe yurduna 15,000 19,000 Kilo Toz ıe!rer 

•No• 82 At Yazan: Rıza Şekib Hey~eliadaSa~~toryomu. ~:: :::: ,, Kesme 
Toz 
Toz. R f k da h d k ' f Akliye haıtanesine 18,000 20,000 

1 1 8 IŞ8flY8 ÇI mıya lr• KuduzT.müeaseseıine 400 600 :: 
390 

11 
,, 
,, 70 

95 sat bulmadan düzgün vücutlu Çocukhutaneaine 2,500 2,800 ,, 

geniş omuzlu bir kızla karşılaştı. Haydarpafa ı.ıiİ&iye haıtanui 4,:: 8,: :: 156 .. 

58 Toz. ,, 
Keıme 

Toz 

- Ne yapıyorsun hoca? Elinde 
silahla böyle ... Sana yalan aöyli • 
yecek değilim ••. Senin böyle silah
la dıp.nya f ırladığmı görürlerse 
öbür dünyayı boylarsın. Sana na
musum üzerine söylüyorum, inan 
bana ... Dıtarda aslanlara hükme·! 
den bir kızla arkadatı ve yanla ·
rında da buradan kaçan eıir var. 

H R fk 
.. 

1 
. N d' . Yukardaki müe11eseleri.ı 1935 mali yılı teker ihtiyaçları ekı:ltmeye konulmuftur. 

oca ı ının goz erı, a ırın h t • k • k 1 fi d'i ı · k k ·ı · t d' 
kul kl d ld d 

.., h . as anesınm te erı aap ı Zl\r a ı er en açı e 11 tme suretı ~r.t. ır. 

Bunlardan Ak Jiye 

a arını o ur ugu va tı hay .. • . . . · · • 
vanlan aramak için dola tı. Fa • 1 - Her mueaaeaenın ıb"ıyaç mıktarı ve muvakkat garant~·.~ri hizalarında göstcrılmıttır. 
kat bunlara benzer bir,e; görme· • 2 -_Eksiltme 28 Aiustot 935 çarıamba günü saat 16 da C.ıP.aloğlunda Sail k direktörlüğü biı.aaın-
yince paslı ditlerini ienç kıza gös· dakı komıayonda yapılacakt~·. 
tererek: 3 - Tahmini fiat: Toz t~kerin kilosu 26 ve kesme tekerin kilosu 29 kuruıtur. Şartnameler para&ız o-

- Geceyarııı ne istiyonun? ... larak komiıyondan alınır. 
Burada itin ne? diye böbürlendi. 4 - Eksiltmeye ıireceklerin 935 Ticaret odası ve~ikaıiyl~ 2490 sayılı kanunda yazılı belge v~ gire-

"Kız, esir pazarında ne kadar 
esir varsa hepsinin serbest bıra -
kılmasını aksi halde fakihlerin 

- İtimi yanındaki adam elbet- ceği eksiltmeye yeter muvak~<at garanti makbu:: veya banka mektupla riyle belli ıaatte ve kapalı 2'ltf ek· 
te aöylcmit olacaktır. Kararını ıiltmeıine gireceklerin de i9bu veıaik ile uıuJiJ dairesindeki tı:klif mektuplarını ·havi zarflarını vuka· 
bekliyorum. rıda yazılı eksiltme saatinden bir ıaat önceye kadar makbuz mukabilinde komiıyoıııı vermeleri. 

- Benim ıerbest bırakılacak e- ( 4596) 

ulanlarına yem olacaklarını ıöy· 
ledi ve beni de ıana gönderdi. 
Kurutlmak kabil olan bir§ey ol -
saydı, geceyarısı &ana gelir ve ra· 
hatsız eder miydim. Ne yapalım 

sirim yok .•. Ben onlara dünya ka· ŞEKER EKSiLTMESi HAKKINDAKI 30 TEMMUZ 935 TARiH Ll iLANIN HÜKMÜ YOKTUR. 

.. 1 , soy e •... 

Nadirin konutuıu ciddiydi. Ho
ca Rıfkı yeriride durakladı: 

- Bu aslanlara hükmeden na -
sıl kızmıt böyle? ••. 

- Bilmem nasıl kız?... Fakat 
yarı vahti olduğunda ıüphe yok .•. 
Tamamiyle çıplak denilebilecek 
bir halde. Aslanlarının sözünden 
çıkmadıkları da benim sağ kalı • 
fımdan belli .•• 

- Ne diye senin aa,ğ kalıtından 
anlıyayım. , 

- Sözünü dinleyip parçalama· 
maaından... · 

- Şimdi ne istiyor bu kız? 

dar ıermaye döktüm... Güzel ha· 
tırın için mahvolmağa niyetim 
yok ••• Daha doirusu çıldırmadım. 
Haydi İf ine •• 

(Devamı oar) 

~! 
Galatasaray 

Macarfstanda 
2-5 yenildi 

Budapeıte, 20 - Galatasaray 
Peıtenin Şrokıar takrmiyle Maca· 
riıtandaki aon maçını yapmıf, ve 
neticede 5 • 2 yenilmittir. 

3500 kadar seyirci önünde oy • 
nanan maça Galatasaray ıöyle 
bir kadro ile çıkmııtı: 

Ncdet, Hüanii, Oıman, Faruk: 

MEVLOT 

İstanbul avukatlarından merhum 
Hasan Fikrinin ruhuna ithaf olunmak 
üzere 23 Ağustos 935 tarihine mUsadif 
cuma günü cuma namazından sonra 
Suadiye camiinde mevlidi nebevt oku· 
nacağından akraba ve ehibbadan arzu 
edenlerin gelmeleri rica olunur. 

~t~11W lrflllllftf 
$rhirTUjatrasu 

11111111111111 

ııu~ 
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Bu hafta Tr 
pebqı BeledJye 
'fiy~trosu: 22, 2.1 
24, 25 Afustos gün 

1eri akşamları saat 
21 de (DELi DO· 
LU) nun son tem· 
silt 3 perde ope· 
ret. Yazan: Ek • 
rem Reflt, beste • 
liyen Cemal R~t. 

29 Ağusto tnn itibaren CYALOVA 
TURKUSO). 

- Söyledim; bütün esirlerin 
lqrahim, Kadri, Necdet, Münev • MET' 

"-"---"~~-•--v~er~, Şeref, Fazll, Danyal. İkinci ı r 

lası bir türlii alamıyordu. NaAıl devrede Şerefin yerine Gündüz, 
alsındı? Eıırilerin serbest bırakıl- Lutfi de merkez muavine geçti. DUN ve YARIN 
ması demek ölümünden farksız o· Ve bir ara Münevver de çıkarak Terciinte külliyatı 
lurdu. yerine Şeref geçti. Sayı - 38 

Buna kolay kolay razı olacağa Macarlar Galatasaray kartısın· 
benzemiyordu. da çok güzel oynamıtlardır. Birin· 

Pawlı diıleri arasından mırıl - ci devre Galatasarayın 3 • 2 mağ-
dandı: lubiyetiyle bitmif, ikinci devrede 

- lmkanı yok... imkanı yok Macarlar iki gol daha yapmıılar, 
bunun ... Daha çıldırmadım. .. ve netice 5 • 2 mağlubiyetle bit • 

- Çıldırması mıldmnaıı yok i· miştir. 
şin ... He:nen karar vermek lazım . Tenis blrlncllfklerl 
Ya hayat, ya ölüm... T. l. C. t. İstanbul bölgesi tenis he-

- Eıirsiz hayatı ne yapayım?.. yetinden : 
Olüm daha iyi... Heyetimizin 16 - 5 - 935 tarihinde 

Hoca Rıfkı matlahını havalan· gazetelerle yapmı§ olduğu tebliğe hi~ 
dıra havalnndıra kapıya doğrul • bir kulüp cevap vermemiştir· 
du. Süratli yürüyordu. Tenis birinciliklerine iştirak edecek 

f'der.ek kulüp üyeleri en son 5 - 9 -
Nadir arkasından: 93S akşamına kadar bölge sekreterli • 

• 
P. A. KROPOTKlN 

ETİKA 
AhlAkın Kaynağı ve Açılması 

Rusçadan çeviren; 
Ahmet Aiaoilu 

- Kararın bu mu? diye hay. ğine kqlüpleri vasıtasiyle ve yazı ile ~-·· 
kırdı. müracaat etmtlldirler. Bu tarihten 
• Rıfkının batını çevirmedt"n a• sonraki müracaatlar hi~hir suretle na 
vurdu içinde yuvarladığı kelimo. _za_r_r _it_ib_a_re_aı_ın_m_ı_r_a_ca_k_tı_r_. ---

lerden bu düşüncede olduğu anla- 331_doğumlularıo 
şılıyordu. 

Nadir ba§ını sallıyarak: yok laması 
- Nasıl istersen öyle harck~t Eminönü askerlik şubesi başkanlı · 

ğından . 
et ... Esir tekrar bulunur amma ha· 

:ı:u doğumlular ve doğumlularla 
yat bulunmaz. Ben senin kadar muayene edilmesi lizımgelen efratla -
zeı1gin olsaydım yaıamayı tercih rın, yerli ve yabancılarının ~on yok-
ederdim. Janıasrna 1- 9 - 9:ı5 tarihinden 30 -

- Sen fakir olduğun i~in böyle 10 - 93~ gününe kadar iki ay devam 
düşünüyorsun ... Bir de bana ıor. edilecektir. Her haftanın pazartesi, 

R 
çarşamba, cuma günleri (Binbirdi • 

ıfkı bu son cümlesini söyledi rekteki) Eminönü aıoıkerlik şubesinde 
ği zaman kulübenin kapısını aç • muayene edileceğinden bu doğumlu • 
mış bulunuyordu. Daha dı§arıya lann nüfu hüviyet cüzdanlariyle o
çıkmağa fıra at bulmadan karşısın kullarının da varsa ehliyetname ve 
da gördüğü düzgün vücut ve ge • mektep diplomalariyle gelmeleri ilan 

niı omuzlu bir genç kızın gölge -_01_u_n_ur_·-----------ı 
siyle irkildi. 

Saçları omuzlarını örten yuvar• 
.iak bqındaki iki iri ve siyah ıöz, 
blut.ıl• .. n IJıkla pırıl prrıl 
parlıyordu. Yanık yüzündeki ma· 
na, insana korkudan ziyade saygı 
qılryordu. 

ZAıUAN - Şimdiye kadar ltalga. 
nın bir gö teriş yaptığından, harp 
et1'U!ai ihtimali olmadığından bah • 
sedi.p dururken bugünl:ii savcıf çıka • 
cak nıı baflıklı yazışında soldan geri 
ederek t..rtık ya.:ılanlara bakılırsa I · 
talyanın bütün bu ha:ırlıklarını bO§U 
na yapmadığı anltıfılıyor demektedir. ! 

Satıldığı yer 
V AKIT Matbaası 
Fiyatı 100 Kurut 

-Bunlar; öz Türk malıdır. 
Kırk yıllık. emekle başarrlmrştır. 
Frenk mallarından çok üstündür. 

Hepsi de lstanoulda yapıldıkları hal
de Avrupa etiketi yapıştırılan ba~ka 
pudra, krem, ruj ve sürmelere aldan-

' mayınız. 

lstanbu 5 inci icra memurluğundan: 

Emniyet sandığına 
160 lira mukabilinde birinci derecede İpotekli olup paraya çev • 

rilmesine karar verilen ve tamamma 910 lira kıymet takdir edi· 

len Üsküdarda Selimi Ali efenai mahallesinde E. paıa Y. Ha· 

mam aokaimda eski 4 Mü 4 yeni 19, 19/ 1 numaralarla murak • 

kam Dükkinı Müıtemil bir evin tamamı açık arttırmaY.a vuedil· 

mittir. · ~ -
Arttırma petindir. Arttırmaya iftirak edecek müıterilerin 

kıymeti muhammenenin o/o 1,5 niıbetinde pey akçesi veya milli 
• 

bir bankanm teminat .mektuDuııu liamil olmalan icap eder. Mü • 
terakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf ~orçları borçluya ait· 
tir. Arttırma prtnamesi 10,9,935 tarihine . müsadif Salı günü Dai• 

rede mahalli mahsusuna talik edil~ektir. Birinci arttırması 25, 

9. 935 tarihine müsadif Çartamlia ~ü dairemizde saat 14 ten 

16 Y.• kadar icra e~il~l<, ,birinci arttırmada bedel, kıymeti mu• 
hammenenin 'fo 5 ini bulduğu takait cle tfiıre brrakitrr. )J{aj tak· 

dirde ıon &ri.tırmanm teahhüdü 1'4ki kalmak üzere arttırma on 

bet gün daha temdit edilerek 10, 10, 935 tarihine müıadif Per • 
fembe günü ·ıaat İ4 ten 16 ya liaClar Dairede yapılacak ikinci -art; 
tırma neticesinde en çok artbramn üstilnae bırakılacaktır. 2004 

numaralı icra ve iflas kanununun 126 inci maddesine tevfikan 

hakları tapu ıicillerile ıabit olıinyan ipotekli alacaklarla 'diğer a• 
lakftdaranın ve irtifak hkkı ıaıJıiplerinin bu haklarını ve hususile• 
faiz ve maıarife dair olan iddialarmı ilan tarihinden itibaren 20 

gün zarlında evrakı müıbitelerile birlikte Dairemize bildirmele
ri lazımdır. Akıi takdirde hakları tapu ıicillerile sabit olmıyanlar 

satı~ bedelinin paylaımasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, 

tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rüsumu ve Vakıf 

icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla maldmat 

almak istiyenlerin 935/ 829 numaralı dosyada mevcut evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlayacakları 
ilin olunur. ( 4951) 

!inhisarlar U. Müdürlüöünden:I 
idaremiz ihtiyacı için ıartnamesi mucibince 50 ili. 100 bin 

adet 50 kilo Tuz alabilecek çuval pazarlıkla satın alınacaktır. 

Taliplerin 23/ 8/ 935 tarihine müsadif Cuma günü saat 15 de Ka• 

bataşda Levazım ve mühayaat Şubesindeki Alım komisyonuna 
% 7,5 güvenme paralariyle birlikte müracaatları. ( 4869) 

Istanbul Kültür 
Direktörlüğünden : 

Lise ve Orta nİekteplerlo blttrıne ve 
engel imtihanları 2 eylQlde, olgunluk ve 
mezuniyet lmtthanları' 1 ı eyltl.lde başhya
caktır. ilgililer imtihan g'ünlerini anlamak üzere 
m.ekteplerine mürac~at edeceklerdir. (4809] 

Üçüncü icra memurluğundan: 

Mahcuz ve eatıtr mukarrer bulunan 
Filfp markalı Bataryeli radyo maiii
nesintn satrıı 23 - 8 - 935· tarihine 
teadfif eden cuma ıtinü uat 4,5 • 5,5 

a kadar birinci açık arttırnt~ su:es4 
tiyle Galata Vo)'l·oda caddesı 82 
numaralı dükkanda satılacağıl1daO 
~Jip olanların mezk(ir ~ün ve &?~~~; 
rilen mahalle müracaat etmclcrı 
olunur. 



HABER - Akp111 rnstası 

·--
Japonların lntelllcans 

servisi barış yollyle ihtiyarlık 
Çinı nasıl zaptediy~ rnaskaral 1 k deği 1 ! 

yij~·~7~·:!:~:;;.:~.!~~~~::~:ı !:t~:;.~.::~~::~r:: falı, - Ih ti yarla f nerede gençler 
:~~; :.v::::.:'"\!:-.ç~ıı:i~;~ •• ~::~p::::k~:= :~~ .. ~!.ır ~~::; Şi~~~:;.:~;:ii~~.d~~:~:~i:~ g ı· h ı· o la h ı· 1 ı· r .'} 
geç kalmışb doğrusu- bir İngiliz sömürgesi (müstemleke - d k · ı B ll' k I' 

") b'lh ·· ece sın... e ı i, insan yaı:anı· Rusun odasında da ~ok kıymetli iki sı 1 assa ıözonünde tutulmakta - y 
kürk sırrakadem basmıştı. Rusun şu- dır. yor itte... üzü burutuyor, beli 
tadan buradan toplamış olduğu kıy - Filipin adaları çoktanberi huıtusi bükülüyor, damarları ıerteliyor ... 
nıetıi malumatın hepsi bu kürklerin tetkik mevzuudur. Hsinking istihba - Sazan batta saç, gözde kirpik ve 
içinde idi. rat şubesi HollAnda sömürgelerinde fer kalmıyor. Deynekle yürüy~n _ 
J~:-onyalı ise odasından uyuşturucu olduğu gibi Hindistanda da çok has - ler, yokuıa gelemiyenler, yeriu:len 

ltladdelerle dolu beş kavanozun yok sas n açık gözdür. Malaka yarım a • k d l l JL • 
daslyle Singapor hiç bir dakika akıl • ıpır anamıyan ar 0 uyor.. nlı -

olduğunu gördü. Bu kannozlardan 1 k k ) k d ğ') d d' dan çıkarılmamaktadır. Buraları da- yar 1 , mas ara ı e ı e D-' ır 
birine notlarını gizlemişti. Rus kay - b t 

bolan kürkleri için masasının üstüne 
imt nezaret altındadır. a ayım.,, 

bir zarf dolusu ruble Japon da bir lngllizlere rekabet 
tarf dolusu Yen bulmuştu. Rus hapı 
Yutmu.~tu. Çünkü Rusyada G.P.U. nun 
hiç şakası yoktur. insanı hemen kur
şuna dizer. Zavallı casus ne yapaca
tını ;aşırmıştı. Daha şimdiden her 
taratr ungır, ungır titriyordu. Ja -
Pon.vah ise görünür görünmez dere -
cede sararmış ve mukadderata boy -
nunu eğerek gülümsemişti . 

Viskiyi büyük bir dikkat ve itina 
ile getirmiş ve üç casusa hizemt et -
itli~ olan Çinli garsona gelince, tanye-
ti ahrırken otelden çıkıp gitmişti. 
Gitmesine sebep de babasının ain' bir 
surette hasta olduğunu bildiren bir 
telgraf alması idi! 

tki ay sonra bizim uyuşturucu mad
deler satıcısı, K\·antung ordusu is -
tih barat servi3inin bütün şubelerinin 
toplu bulunduğu Hsinking şehrine 
"arınca, şefi kendisini ~ok soğuk ve 
alaylı 1'lr biçimle karşıladı. Bununla 
beraber o hiç aldırış etmedi. Şifahi ra. 
Porunu \'ermek için şefle birlikte oda
Ya R'irdi fakat orada şefin uyuşturucu 
ltladdeler ihtiva eden beş kavanozu 
bir dolaptan çıkarması adamcağızı 
serseme döndürdü. 
k tbatl .aar on on bir kadehi hiç do • 
d:;:~ksızın getirmişti. On ikind ka-

ıse içenlerin artık farkına va -
ranıı.racaklarını anladığı için biraz 
Uyku ilacı atıvermişti. Görüyorsunuz 
Ya, Çinli garson meğerse Hsinking ka
rargahının bir memuru imiş. 
be D~nıek ki bizim gizli istihbarat şu
d ltlız bütün uzak doğuda ' 'e hele Çin
l e İngiliz lnteJlicens Servis adam -
arını hir gözden kaçırmamaktadır. 

Japonyanın 

İngilizlerin lntellicens Servisi A~ -
yada Japon rakipleri karşısında çok 
bocalamaktadır. 

tık önce ırk meselesi vardır. Bir ln
l'iliz ne kadar makyaj yaparsa yap -
sın, hüviyetini ne kadar gizlerse giz -
lesin hiç bir vakit tam manasiyle bir 
Çinliye benziyemez; halbuki Japon
ların Çinlilere tıtapıp benzemeleri ve 
onlarla birlikte yaşamaları o kadar 
kolaydır ki .. 

Çinli ile Japonyalı ayni ırktandır. 
işte bu, Japonlann lehine olan bir 
şeydir. Sonra da dil meselesi geliyor: 
Her ne kadar bu dil işi Japonlar için 
de büyük güçlük olmakla beraber, 
İngilizler için aşılması mümkün olmı
yan dik ve sarp bir yamaçtır. 

Hsinking istihbarat şubesi memur -
larını nasıl devşirir 

Bu çok karmakarışıktır. Ve anla -
şılması güç bir iştir. Uzun uman -
dır Çinliler arasında yaşıyan Japon
lardan bile çince dilini okuyup yaz -
masanı bilenler pek azdır. 

Çinin Sintaksi (Nahvi) aJ-ponun
kile taban tabana zıttır. lyi tahsil 
görmüş bir Japonyalı Çin dilini o -
kum.-ını bilir. Fakat yUllla iti büii -
bütün başkadır; bunu aynca bir u -
sulü vardır. 

Bu dili konuşmakta ise güçlük büs
bütün artar. Çin dili tek sözlüdür. 
Halbuki japonca öyle değildir. 

Güçlük Çinde daha utar çünkü ku
zey Çinden olan bir adam güney ve -
batı Çinlisinin konuştuğunu hiç an -
lamaz. işte bunun içindir ki istihba -
rat şubesi, memurlarını hele ikinci 
üçüncü sınıf memurlarını hep Çinde 
bir nesilden beri ( ' :ırmakta olan ana LAvrensl 

F ve babadan doğmuş Japonların ara -
ransanın Pierre Lyautey•ni Ge - d 

il sın an seçer. 
t era1 Koiso karşıladığı . zaman Kvan-
llng ordusunun erkanıharbiye başka- Bu Japonlar çince öğretilmekte o -

Ilı İdi. Bu general yapılan işlerin baş- lan mekteplerde ilk tahsillerini yap -
aıı.etesı, özü idi. General Koiso Fran- tıktan sonra Japon harbiye mektebin-
8adan gelen misafire vaziyeti anlatır- de zabit olarak yetiştirilmektedir. 
ite~ ~i~ayeye şu sözlerle başlamıştı: Meslekleri zabitliktir. \' e doğrudan 
ha Bızım kıtalarımız önceden istih- doğruya istihbarat teşkilatına male • 
l' rat zabitlerimiz gitmeden, yahut dilirler. Yalnız birtakım Budist pa -
h~nın<ftt bu zabitlerden olmaksızın pazları bu devşirme usulüne btisna 
ıç bir vakit yolaçıkmazlar,,. teşkil etmişlerdir. Japonyadaki Bu • 

teıt~~ ~Jponyanın Çinde takip etmek- dist papazlan çince öğrenmeğe mec -
zeı Ut\in siyasayı bu sözler pek gü • burdurlar. Çinin birçok yerlerinde 

anlatabilir. Mançurideki Japon Budist papazlannın hala çok büyük 
~~~;ısu ihtiyatta tutulmaktadır. Onu nüfuzları olduğundan bunlardan bü
Çel(· anmak tun mümkün olduğu kadar yük istifade edilmektedir. 
k •rtirler. Mevcudiyeti klfidir. Fa - ( Deuamı c1ar' 
lç~t Orduyu büsbütün u~·uşturmamak --------------
kıı~ onun günü birinde muhakkak SOYDAN ı •• 
~ anılması lbımgelecektir. Sünnetçi Ahmed ~ 

illt-ıe yoı u ile ıstua ' 
li;in~~ "barış yoluyla istilAsı,, deni - lkametılh ve muayeneha· 
ku ce Şırndilik düşündüğümüz yalnız nesini Sirkeciden Sultanahmet 
d zey Çindir. Tüngeneral Daikara 1- Yerebatan caddeıl 40 numaraya 
b:t.e ~ltiği gizli istihbarat şubesi de nakleyledllinl ıavııb miiıteri· 
tu •stılayı başarmağa memur olmuş - :retne bildirir. 

r. Bu 11111111 ıaımmıııaııı:ııa111111111:111111 
sı ad general aJponyanın Livren- :::::::::::::::::::::::-.::::::::::•::::::::::::111-=::ll!!!!!t!!!'!:-:: 
llda ını boşu boşuna kazanmıı bir Doktor 1 
tııy nı değildir. Şimdi onu bu adla ta-
l<'u:ruı. Eskiden de Albay (miralay) Ali İsmail 
.. te .::_§inıa adıyla Sibi:yayı bir baştan 
tı. Şına kadar at sırtında dolaşmıt- Haytlarptlfa laaatanui bevliye 

l<vant mütelaaarn 
ş!!besı un~ ordusunun istihbarat llrologue _ Operatear 
dtir, G son de.rece önemli bir teşekkül-
lirn. k eniş bır Mançukuo haline ge - Babıali caddesi Meserret ole· 
dikk:tı lsteditl Çinin lstllbını çok li 88 numarada her tün öileden 
()llun 

1 
bir surette hazırlamaktadır. wonra saat ikiden sekiu kadar. 

• • • 
Ben de sana diyeyim ki, "i;yl~ 

amma a bayım; ihtiyarlık ııeye 
göre maıkaralıktır? Bu hay.ıtırı . 
maıkara olmıyan tarafı neresiydi 1 
Gençliği mi? Gençken maskara ol
mamak mümkün değildir, dene
mez. Fakat "dinçlik ve her feye 
eli erme,, manaıına, maıkart ol· 
mamıt bir gençliği ıöze alırsak, 
ihtiyarlık bunun yanında dü,üyor 
öyle mi? Fakat bu iki hali ı:eye 
birbirine vurursun? Sen, genç
ken genç, ihtiyarken ihtiyarsın! 

Hem dütün ki, ıeninle birlilte 
koca bir nesil de ihtiyarl•mı,•ır. 
Senin ıevdiğin ıevmediğin, be
ğendiğin beğenmediğin, hc.pıi 
göçmüt, hepıi Yatlı batlı, fa.kat 
tecrübe ıahibi inıanlar olmuılar· 
dır. 

• • • 
"Genç ıibi neye olmuyorum? 

dersen, kendini maskara ede"tin 
itte •• İnsan, tabii olan ıeyin yuka
rıs.ına ııçramak isteyince maakAra 
olur. Onun iç.in, insana gen'.;~e11 
d•lnialiarabli:nui ola6ilir, de
mittim. Amma ıen diyeceksin lf i: 
- Bırak, genç olayım da mu!<a· 
ra olayım... O vakit, ihtiyarlığın 
maıkaralığını tercih et azizim.,, 

• • • 
Bence ihtiyarlık, hiç yormağa 

gelmiyen; tatlı ve rahat muhafıı. 
zası lazım gelen; geçmiı, - faka~ 
umarım ki hiç bot geçmem1t -
bir hayat devreıinin emniyet et•i· 
ği teydir. Tabiidir .. 

lhtiyarlıiı "ınaıkaralık,, diyr 
tarif ettikleri zaman - hele bir 
dütünün - onun, tabii ~e yAvsş 
ıürüklenitinden, geriye doğru h; t 

hareket çıkarmak iıtedikleri zaman 
değil midir? ihtiyar, genç gibi ol
mak iıterse, itte o vakit maı~'\ta 
olmuttur. Bunun için d.ı.ha tid -
detli ıözlerde bulunabilir .. 

Fakat biz timdi, ihtiyarhif•n 
ne zaman, sadece "maskara~ ıi-:,. 
olduğunu aramakla metgulüz .. 

• • • 
ihtiyarlık, yalnız ke-:ıdin; in

kara ıavaftığı, gençliğe filen he
veı ettiği vakit ınaskarad:r. c~m; 
kayıtsızdır. ihtiyar, İçinden '.>a'
ıız olsa bile, yatadıiı müddel•;e 
hayatın hudutlarına bir çeki (t:;. 
zen vermit, kendini ta:uyar. hir 
adamdır. Yat ilerlediği ;akit, bu 
bağları çözmek istiyerek, ba~a1'·
lar kımıldamadığı, soluk ke~'ldi
ği, ve eller titrediği halde netey~ 
gidecektir? 

• • • 
Geçenlerde, az çok rençleri:-ı 

köteıi denebilecek, gürültülü: hoş 
ve üzüntüıüz lakırdıları çok bi c 
lokantaya iki ellilik ıirdi. Biri 
kadın, biri erkek olan bu iki !tiıi
ye ben "ellilik,, diyorum. Si:. lr•. 
dma, kendiıine iltifat için ''krr\. 
beı,, hattı "on sekiz,, diJ'foi-z E,.. 
kele ise kırk yeter.. Çüukü lcrrk tfı Ç~Janlan yalnız bütün Çinde de-

' n ceınaatinin kalabalık bulun -
1 yaf, erkelin hali fıraat ıa1dıi• 

yatlardandır. 

• • • 
Fakat bunlar, amma görmeliy

diniz,, naııl giyinmif, natd ıüslen · 

mitlerdi! 
Erkek ka,larını yoldurmuetu 

Dudaklarının üzerinde bıyıklarım 
cezve kulpu gibi inçeletmi,ti. Boy· 
nundan doğru inen inek gedanı 
gibi sarkıntıları yüksek Lir yP. kn 
ile örtmek, deıtek vurmak iıte:ni~
ti. 

Kadınsa, en parlak renklerden 
en eğri giyilen ıapkalardan v~ 

tav,an olduğunu en uatac1l beHi e~ 
mi yen, üç dört kafalı büyük kürit 
atkılardan, kendine bir karn,val 
süsü takı,tırmıt, onun yaıunda. ge· 
liyordu. (J"'..-

Oturdular. .. 
• • • 

Gençlerden biri yanmdakine 
batkaca bir dilde: "Amma ne miu 
yon!,, dedi. 

Bir ba,kaıı, karııaındl'kine KÖ? 

kırptı. 

ihtiyarlar, bir ara bunu naıı!sa 
ıezer gibi olarak alındıhu bile. 
Ve birdenbire karıılarınJa belir; 
vermi! bu bıçkın ve umursuz cep 
heyi naııl önlemek istediler hili· 

I? T b'A .. .. 1. yor musunuz . . .. a 11 gorunrn~.'i 

le!. 
Her ikiıi de, ellerinden ge!d•~! 

kadar bir - "masumluk., dem;ye· 
yim - uygun, tataf atıu ve !es!, 
ıoluğu çıkmıy•n bir çalıl'!l takm -
mak istiyordu. ·Herkeıin muzipli&i 
bu hazin "geri dönme,, f aa!i~·et1 
kartısında dindi. Ve üzerleritı~~ 
barbar bağıran bir "gençlik ıevda. 
11 allmetleri kollekıoyonuna,, r;.f 
men, yemeklerini rahatça •c ar
tık kimıenin takılmaıına. mey~anl 
kalmadan yiyebildiler. 

Bir daha da oraya gelmn'f.,., 
ıanırım. Kendilrine uygun bi .. yer 
arıyac&klardır. .. 

• • • • 
Fakat bu, ihtiyarlarla gen;:ler 

katı,mazlar demek deği!dir. Ha· 
yır ... Bilhaaaa hayat, bunlarn~ Lit· 
biriyle berab'er, birbirlerine d!I· 
yanarak kıirdukları teıkilitla, ya.· 
ıanabilir bir hal alıyor. Fakat bi
ri, - hele ilerdeki - ötekin1ra ye. 
rini almağa delice çalıtmıyacak· 

tır. ihtiyarlığı maskaralıktan -- e
ğer böyle bir tey varıa - kurtar· 
mak için her halde inıan, ihtiyar 
olduğunu, maddeten göçtüğ:inü 
bilmeli ... • 

• • • 
Yatlıların "genç kalıtı,, na ge

lince, iıtedikleri kadar içeri kuv· 
vetlerini ıağlam tutabilh·ler. (ıt~
dikleri kadar gençler gibi m::t'\ · 

netli, azimli, tuttuğunu batarn·•ar· 
dan olabilirler. Bu ıuretle ihti
yarlık, adama bir taç olur. 

Çok srörmüı, çok bilmit VP. y~
titmit olmak tacı.. Bu, dip~om" 
gibi, hayatın ancak belli ba,h bir 
devresinden ve çalı,maımdan ~on 
ra ele geçer. Bir de gençlik, ma,~ 
di dirilik kutağı vardır ki . on.:t zııı 
mania bir müzeye koymak hidis~· 
si oldu mu, artık ikide bir, oru 
"alıp, alıp,, takar gibi bir budala 
lığa giritmemelidir. Y aılılı!~ ~aç 
devridir. Fakat bu tacı - ç11.rş•. 
pazar manaıına söyliyelim -- m:i. 
zayedeye çıkaracak kadar da, 
ya,lıhkta yoksul, dütkün olrnııı · 
mak ıartiyle ... 

• • • 
Yaımm bilmiyorul!i... Zalt=ii 

hu yazıyı da - her hanıi y l!h 
olursa olsun - kimıeyi incitmek 
dütünceıiyle yazılmamııhr. 
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Devlet demiryolları ve limanları işletme umum idaresi ilanları ıı :~~~~~ g}~:·~~~~ 
=------------------------------•a•t-lO-d•a•.-------------1111!11---------- 12 kapanlı aat11 flyatlarıda. 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları a.p.ğıda yazılı ----- ftukut 
25 :urup malzeme ve eıya her gurup ayrı oyrı ihe.le edilmek üze· 21 - 4 adet kabili nakil tezgah boru mengeneai ile beraber • londu ,,24. _ • v1, 1111 99, .~ 'ı 
re hizalannda yazdı tarih ve saatlerde açık ekıiltme ile Haydar· 3 adet el teneke, ve ıa.ç kordon makineai muhammen bedeli 243 1 • ~eYvoo 1 2~. • • ~lltirtd !1 -

Pa•a.da 0 ar bina.aı dahilindeki 1 inci işletme komiıyonu tarafın· lira ve muvakkat teminatı 18 lira 25 kuruı olup 17/9/ 35 ıalı günü ! ~ıaırı~no 109
· - • Berllo 4~ - ı 

'S 0 " • 196, - • V atŞOVI 2"- !10 I 
dan satın alrnacaktu. ıaat 10 da. • Brüım 81, - • Bııdapeste t4. ~ : 

isteklilerin malzeme hizalarmda yazılı muvakkat teminatı 22 - 175 adet plombajin pota 50 ve 100 Kg. hk dökme için • Atına 24· - • Btılrreş ı&. - ı 
• renevr• "''0 • • • Belırad ~6, -

•ermeleri ve kanunun tayin ettiii vesikalarla kanunun 4 üncü muhammen bedeli 1781 lira 25 kuruı ve muvakkat teminatı 133 • soryı 24, _ • Yo,oham• at, -
1 

maddeıi mucibince ite girmeie manii kanuni bulunmadığına dair lira 60 kuruı olup 17 / 9/ 35 Salı günü saat 10 da. • Amsterda • sı. - • Alt.ıo 928. - 1

1 be-nname ı'le e1-·iltme gu··nü ıaatinden evvel komı·ıyon r·ı·ııı·g"'ı'n• 23 460 d t R k k 50 d t b'.km 1 t' 15 d il • Prıı 98 
- • Meeldlft 

53
· -.,.. ~ .... ,. - a e ay il acı, a e ray u e a e ı, a et r • Stokholm ~ı. .. •Banknot 234 -

müracaatları lazımdır. Bu ite ait ıartnameler Haydarpa§ad3 raylcirı bir birine yaklatbrmaya ve u:ıaklaşhrmaya mahsus al~t Çekler ----~• 
1 inci iıletme komiıyonu tarafmdan parası~ olarak verilmektedir. muhmmen hedeli 4164 lira 15 kurut ve muvakkat teminatı 312 İ • londra 6t~.1s • Stokblm 3.\14! 

1 - 300 adet Palanıa ipi muhammen bedeli 254 lira 10 ku· lira 30 kuru§ olup 17/ 9/ 35 Salı ıünü saat 10 da. ı • l'ievyor· 0.19lO • Vlyar. 4.1 86~ 
• Parla •2.M • !\fadrld U075 

l"Uf ve muvakkat teminatı 19 lira olup 3/9/35 Sah günü ıaat 10 da 24 - 136 adet kağıt makası, 6 adet dötemeci makaıı, 25 adet ] • Mıttno 9.73- • Berıın ı,9710 
2 - 40 adet kurtun penıi büyük, 40 adet kurıun penıi lok· fitil makaaı, 5 adet makineli çimen makası, 15 adet el dal maka.. • f!rülı:se 4.i':m l Varşon urnı 

- '·- kur • Atloa. ~3 016 • Ru:1ıpeştr +.~325 
mut, 30 taJUm ıun pensi tarih rakkamları, 30 adet bilet penai ıı, 3 adet deri makası, 21 adet bah,.ıvan a•ı bı,.ag"' ı, 3 adet buda- ,.. Bü 

3" ~ 3" • '- enevr.. 1.4!\7~ • "\:res 101.09:'S 
yıldı~ delildi, S3 takım Türkçe çinko kalıp (alfabe ve rakkam), ma çakıaı muhammen bedeli 329 lira 30 kurut ve muvakkat te • • Sotyı 63.~!:4~ • netgrad ~.66-
85 adet tarihli madeni damga, 20 adet lastik tarih damgası, 1 adet minah 24 lira 70 kurut olup 17 / 9; 35 Salı günü 1aat 10 da. • Amıtrrdu· r.r 7s * Yokohan11 uıı- ı 

• Puı l9, 164i- • Moskova 109t.7P. 
otomatik numaratör, Muhammen bedeli 1146 lira 29 kurut ve 25 - 468 adet kar küreği muhammen bedeli 421 lira 20 kurut ,__ ___ E S H A M __ _ 
mUTakkat teminatı 86 lira olup 3. 9. 35 Salı rünü aaat 10 da. ve muvakkat teminatı 31 lira 60 kurut olup 17 / 9/ 35 Salı günü sa .. 

3 - 50 M. Kahve renıi muıamba, 100 M. Linolium 2 m/m, at 10 da, (4819 
1• iş Baotas• 9.~·>- Tramvay 9.- 1 

Anadolu 126.15 •Çimento as tn.~ 

Reji t. Sı> üııyon Def. - - 1 180 m. Linolium 3 m/m, 470 M. linelium 4 mi m, 200 M. 1 ve 2 
inci mevki tavanlar için beyaz pegomoit, Muhammen bed~li 
4944 lira 20 kurut ve muvakkat teminatı 370 lira 80 kurut olup 
3. 9. 35 Salt ıünü au.t 10 da. 

4 - 2000 adet küçük, 5000 adet büyük hasır ıüpürıe mu • 
bammen bedeli 1140 lira ve muvakkat teminatı 85 lira 50 kurut 
olup 3. 9. 35 Sah rünü ıaat 10 da. 

S - 680 adet bez muhabere çanta.aı büyük ve küçük, 410 a· 
C!et pu'a çantuı büyük ve küçük, 10 adet evrak veya para torba· 
ıı, JSO adet ufak para ve bilet torbuı, 200 adet telgraf makine.i 
örtüı~, 800 adet itaret bayraiı kılıfı, 20 adet telgraf çavuı çanta· 
ıı, 3ıO adet'-demirci göjüılüğü (deri) muhammen bedeli 2159 li· 
ra 10 kurut ve muvakkat teminatı 161 lira 95 kurut olup 3. 9. 35 
s.Jr pinü aaat 10 da. 

6 - 500 M. Bakır boru 12 X 9 m/m Muhammen bedeli 500 
lira ve muvakkat teminab 37 lira 50 kurut olup 6/9/935 cumar· 
teai saat 1 O da. 

7 - 2000 adet cillh parlak çini, 2 adet banyo, 11 adet ap· 
elet.hane t&fı porselen, 26 adet ıu hazinesi ıemandra.aı, 9 adet la· 
v..00 musluk tatile beraber, 11 adet bidet sabit, 1 adet muıluk 
t&f r için kurıun ıifon, S adet alafranıa abdeshane oturair, 22 a· 
det su hazineai temandrası, 55 adet alaf ranıa abder.hane taır e· 
maye, muhammen bedeli 2209 lira 44 kunıı ve muvakkat temi • 
tftiti 195 ttta 70 kurut olup 8. s. 3S cuma gUnil ıaat 10 da 

8 - 100 M. U.taik bez muhammen bedeli 200 lira ve mu• 
vakkat teminatı 15 lira olup 6. 9. 35 Cuma günü saat 10 da. 

9 - 100 adet mev&kif İçin 50 kiloluk gaz bidonu, 75 adet 
b~e sul&ğr, 140 adet oda sulağı, 70 adet kola tenekeai, 210 adet 
huni emzik ucu, 160 adet kestane fiıenıi kutuıu, 60 adet göz ta
tı kutusu, 35 adet sicim kutusu, 60 adet telıraf mürekkep ibriii, 
176 adet (el1bidonu, 1, 2, 3, kiloluk), 130 adet faraş, 2 adet tene
keci mangalı, 50 adet Maıa, 100 adet Sobakanca.aı, 300 adet 3 
renkli el iıaret feneri, 50 adet Peron feneri, 130 adet donanma 
feneri, muhammen bedeli 2127 lira 98 kurut ve muvakkat temi • 
natı 159 lira 60 kurut olup 6. 9. 35 Cuma rünü saat 10 da. 

10 - 2000 Kg. kalopil çinkosu imali için yumuıak külçe kur· 
Jun ıauhanımen bedeli 400 lira ve muvakkat teminatı 30 lira olup 
6. 9. 35 Cunı.a aünü saat 10 da. 

11 - 500 Ka. T ranıformatör yajı muhammttn bedeli 225 li· 
ra Ye muvakka.t 16 lira 90 kurut olup 10/9/35 Sah günü sa· 
at 10 da. 

12 - 11 ~det maraqoz ve duvarcı te.viye ruhu, 209 adet yay• 
lı kırma çelık metre 1, 2 metrelik, 178 adet yaylı kırma. alamİn· 
yüm metre 2 metrelik, muhammen bedeli 318 lira 86 kurut ve 
mu,akkat teminatı 23 Hra 90 kuruı olup 10/ 9/ 35 Sair günü saat 
10 da. 

13 _._ lSCX> adet iineli •İıtem sür'at konturol saatleri icin bant 
100 ve 120 kilometrelik ıaat İçin ,1700 adet kalemli ıiıte~ ıür'at 
konturoJ saatleri için bant 100 ve 120 kilometrelik aut için mu· 
ha.mınen bedeli 2586 lira ve muvakkat teminatı 193 lira 95 kurut 
olup 10/9/ 35 Salı ıünü ıaat 10 da, 

14 - 600 rulo ali.cin. karton bitüme 20 M 2 hk 26,30 ve 40 
knoluk, 500 Kg. tahta üzerine karton bütüme yapıttırm.ak için 
tutkal muhammen bedeli 4144 lira 50 kurut •e muvakkat temi • 
natı 310 lira 85 kUfUJ olup 10. 9. 35 Sair günü ıa.at 10 da. 

15 - 180 adet bahçe çapuı küçük •e büyük, 112 adet bel 
muhammen bedeli l 94 lira 70 k1ll'U! v~ muvakkat teminatı ı 4 Ji. 
ra 60 kurut olup 10. 9. 35 sah fiinil ıaat 10 da. 

!6 - 1200 Kg. adi hamın kibrit muhammen bedeli 216 füa 
ve dıuvakkat teminatı 15 lira olup 13. 9. 35 Cuma günü saat 10 da 

17 - 20 adet pulvarizatör muhammen bedeli 300 lira ve mu
vakkat teminatı 15 lira olup 13. 9. 35 Cuma günü saat 10 da. 

18 - 50 çift muzayyak hava hortumu baılığı muhammen be
deli 225 lira ve muvakkat teminatı 16 lira 90 kurut olup 13. 9. 35 
Cuma rüııü nat 1 O da. 

19 - 207 adet demir karyola, 20 adet seyyar demir karyola 
muhammen bedeli 2353 lira 50 kurut ve muvakkat teminatı 176 
lra M hruı olup 13. 9. 35 Cuma günü saat 10 da. 

20- 500 M. Perdelik kuma! ınubamm~ bedeli 1125 lira ve 
m~kbt teminatı 84 lira. 37 kU1"U§ olup 13/9/35 Cuma ıünü sa• 

10757 lira 46 kunıı muhammenkıymetli takriben "100,, ton toko· 
motif ve otomotria ocaklarına mahsus mütekkel atq tuğlaaı gümrük 
lenmiı olarak teslimi şartile 30-Eylül-935 Pazartesi günü saat 

Slr. Hayriye IS.- ~art DeZ. -·- ı 
•MerkuBaııuıı 5~.20 Balya -:- , 

U. Stıortı -,00 ~ırk m. ecaa -.-
Bomoııtl 8,- feleron -.- ı 

15,30 da Ankara.da idare binasında kapalı zarf usuli ile satın alma· .,93!Ti1rk Bor.ı 27,82~ Elektrik 
-latlkrazlar - tahvlller-

-.-
cakhr. . u tt5,~5 TramTay auo 

Bu ite airmek isteyen•~rin 806 lira 81 kurutluk muvakat teminat · " m 215.37~ Rıhtım 44 -
l1tttrhıDahlU 1 94 12 • Aaadolo ı .ıH5 

ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddeıi muci. .ırıuı ısııkraıı 95. - • Anadolu ıı 45,rıı 
bince ite girmeğe kanuni manileri bulunmadıiına dair beyanname 19t8 A ,, 10. • Aııadoto nı ı.co 
ve tekliflerini ayni gün aaat 14,30 a kadar komiıyon reisliğine ver •' iiiiiiisiiiıviiilulli-Eiiiriiizoiiinıiiimiiiiiii9iii6·-~iiii.iii'•16-m•u•sı•ı •A-4

•
6
• ' •
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meleri lazımdır. 
Bu ite ait p.rtnameler parasız olarak Ankara.da malzeme daire· 

sinden, Haydarpafada tesellüm ve aevk müdürlüğünden dağıtılmak
tadır. ( 4805) 

Muhammen bedeli 3,000 lira r lan Devlet Demiryollan A.nkar' 
umumi idare binası çatı kalörifer ıesiıatı 5- 9 - 935 perıembe gü. 
rıü saat 15 de kapalı zarf uauliyle Ankarada umum müdürlük bina 
ısında ihale edilecektir. 

Bu ite girmek istiyenlerin 221i liralık muvakkat teminat ile ka 
nunun tayin ettiği vesikaları, kan".1 ~un 4 üncü maddesi mucibince it~ 
rirmeğe kanuni manileri bulunm& chğına dair beyanname ve teklifle 
r ini ayni gün au.t 14 de kadar Cer Dairesi komisyon reiıliğine verme
ieri lhımdır. 

Bu ite ait tartnameler Ankara ve Haydarpaıa veznelerinden pa 
taaız olarak alınabilir. (4815) 

. . 

An.karadan Haydarpaşaya her aün aaat 19,10 da ve Haydar .. 
pa,adan Anka.raya saat 19.00 da kalkan Anadolu sür'at katar· 

larmda 20/ 8 / 935 tarihinden 1/ 12/ 935 tarihine kadar Üçüncü 11· 

nıf araba bulunmayacaktır. 

Bu müddet zarfında ıeyahat edecek Üçüncü mevki yolcular 
her gün Haydarpa,adan Ankaraya saat 14,50 de ve Ankaradan 
Haydarpa§aya saat 19,45 de kalkan yolcu katarlariyle ıeyahat 

edeceklerdir. 

Üçüncü mevki yolcularının istirahatları iı::in de bu katarlara 
fa::da üçüncü mevki arabalar bağlanılacağı sayın halkımıza bil • 
dirilir. (2218) (4936) 

Satıhk kuru meşe odunları 
Türkiye Ziraat Bankası 

lstanbul şubesinden: 
Bankamıza merhun F mdıklı Cami meydanında 104 numa

ralı depoda mevcut 933 ıeneainde kesilmit kuru mete odunlann· 

dan 500,000 kilosunu 250,000 kiloluk iki parti halinde 1697 nu • 
maralı Ziraat Bankuı kanununun hükümleri altmda 22/ 8 /935 
Per,e:.ııbe günü aaat 3 de Bankamızda açık arttırma suretiyle ıa· 
tılacaktır. 

Pey akçesi 250,000 kiloluk hir parti için 200 Hradrr. 
Şartname yukarda adreai yazılı depo ve Bankamız kapıama 

uılmııtll'. ( 4872) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

RA~YO 
Pr0.91'.'amı 

İSTANBUI; - 18,llO frlm1%e& deni 1$. 
60 Çarda§ l'UrllUD operet. 19,80 Halide'~ 
noloğ. 20,10 hafit mualld. 20,30 radyo uf 
ve tango orkestraları. Birsen. 21,35 aon ııa· 
herler, borsalar. 21,4.5 Ferdi Şta.taer, piyub 

eolo. 22,10 pllk neırtyatı. 

VİYANA - 17,ııs framofon. 18 k011Uf" 
m&. 18,25 kon11er. 19,05 koııutm&lar. 20,06 
haberler ve h&v& raporu 20,20 S&laburr nıu• 
8ild tenllklerL 22,40 Viyana mueildlf. 21,05 
haberler. 23,15 koıı.ııerin devamı. 2•185 ko • 
nu§m&. 24,150 k&r11ık program. 

BERLİN - 17,05 klaa plyeı. 19,05 t&ZJ 
ve muelkJ. 19.3:5 spor. 19,15:5 kıymeW ınüll· 
k1 uerlerf. 20,4.5 gUntııı akl&erl. 21,05 h&W 
ler. 21,21 Kolonyadan. 21,50 Breal&vadD. ıı 

0!5 haberler. 23,811 Kolon.yad&D. 

BUDAPEŞTE - 17,Ui seııçlertıı ama. 
m. 18.0S konfer&n& 18,35 cramotÔn. 19,"6 
konferaıı.ıı. 19,55 keman kon.aerf. 20,85 kon• 
terana. 21,015 operet orkutram. 22,815 aya • 

. Hl konuıı:na. 22,tn haberler. 21,111 cubaJld 
takımı. 23,50 yabancı dlllerde haberler. %4• 
10 Çingene orkeatruı. 1,10 haberler. 
BUKREŞ - 18,05 orkeıtr& koıueri. ıe;D 

konaer. 20,05 konfera.na. 20,25 gnmotoııl• 

balet muslkf. 21.20 vıyotonaeI konaert 21,60 
p.n konseri. 22,10 radyo orkeatruı.' 23,20 
yabancı dillerde haberler. 23,llO konter. 

TULUZ - 20,05 film muaUdsl. 20,2& oıu!l 
telif aololar, 20,ll5 haberler. 20,50 operet ,.ı 
kılan. 21,20 aentonik orkestra. 21,20 ıarkl' 
ıar. 21,315 eğlenceli sahneler. 22,05 koro kO~ 
ıerf. 22,40 operet orkeatruı. 22,50 radyo ftlSS 
teziıl .23,215 Viyana mıaildal. 23,35 haberltf· 
23,1)() cazband ta.kmu. 24ı,05 opera ~ati 
24,20 film muılkiıl. 24,4ı0 .\rpant.bı ortcef• 
trur. 24ı ,SO ruıça 1ark1Jar. 1,05 radyo tali • 
teziel. 1,215 sUel muııikl. 

Ihsan Yavuz 
Şık glylnen
ıertn terzisi 

Her •yın 
modellnl 

orada 
bulablliralnlz 

ISTANBUL 

Y enipoıtalaae 
le arşı sandı 

Foto Nur 
yanında 

Letafet hanında 

1"-- ı 11ıı111111rımnııınınııııımnınmlll1flllllınıt11ıtl 
I ŞişJi Etfal hastanesind~ 

Göz mUtahusrsı do~tor 
19. cu tertip 5. ci keşide 11 Eyluldedir 
Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca · 15 000, l 2.000, 10.000 Hrahk ikramiye 

terle (20.000 lira) hk mükafat vardu ... 

Rıfat Ahmed Gözb~r~ 
1 C. Halk Frrkası sırasında k•2 lı· 

d Mua· •esi karşısmds 32 numara a.. •;;; I 
1 

rene cıa:.tlerl ~at 1~ feıı l~ f' l.ll!:d 
~ıııııuııııı. •• ııııııııııııuııııırııııı~ıııuıJINIWUır.ıııJ!llllıuııın 
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Bahçesinde 

Sünnet düğflnü 
Hor aün 'bahçe müdiriyetine müracaat. Telefon: 41065 

lstanbul kültür 
Direklörlüğünden: 

Istanbulda bulunan HOtOn Lise ,.e orta 
Okullarında ağustosun 20 net Salı gtlnll 
Sabahından itibaren namzet talebe kay
dolunacak ve ağustosun 31 nel cumartesi 
ltıntt Saat 18 de kayde kat'I olarak son 
.!!._rllecektlrcı ' 4810,, 

Saçları 
Beıler • Kuvvetlendirir • 

D~lcOlmesini keser uıahr. 

PETROL NiZAM 
TecrDbe edilmit en iyi 11ç ilAcrdır. 

IP1---=-••111UW=mum 8 u akşam 

H•rbıyede Belvü 
BESTEKAR 

11 

Gümrük Muhafaza Komutanlığı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan: 

ZA Yl - lstanbul ithalat gümrüğün İ 
den tescil edilen 12,970 sayılı beyanna- ı 
meye ait 504 lira 83 kuruş için mute -
ber 15-12 - 934 günlü 238, 482 sa -

saıahattin'in 
Müziksel hayatının 22 nci yıldönümü 
kutlulanacaktır. 

1 - Gümrüklere Aid bulunan 22 tane Baskülün 23/8/935 
Cıuna tünü ıaat 11 de tamiri için pazarlığı yapılacaktır. 

2 _. lıteklilerin bu iti bqaracaklarma dair vesaikle komiı· 
Yona ıelmeleri. ( 4928) 

yılı depo makbuzunu ~yi ettim yeni- ı Bu geced~ memleketin en yüksek san·at-
sini çıkaracağımdan eskisinin hük · - karlarını dinliyeceksiniz. Tel. 49091 
mü olmadıtını ilan ederim. 

Mehmet Müslim w:ıa ııe::ıa:=: •• m:aıuuua::a:ıaa:smamı•a:mmımmnmn:m:n:n::::::::::::mm 
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Hançer tam koynunun hizaıın· 
da aiaca a.plandı .• 

Ayni zamanda kılacını çeken 
m~hul tahıa: 

- Hay Allah beliaını versin! 
diye homurdandı •. · 

Madlen ise, bir yıldırım ıürati· 
le kılıcını iekti. 

Bir ıey söylemiyordu •• 
Gölge de ıuıuyordu. 
Karanbiın içinde ıiper alan bu 

iki hayal, birbirlerine tereddütle 
dokunan bu ıki kılıç, birbirlerinin 
kanına ıusamıı bu iki kitinin ıu· 
•utu pek korkunçtu. 

Kılıçlar çatııtı. 

Madlen hiç heyecana kapılma· 
dan, diifmanını tanımak için ıöı
terdiii büyük gayretten alnı bu
nıtmuı oldutu halde kendiıine • 
dilen lr.icumu defetti. 

Ayni Z&Jnanda uıtaca l»ir vuruı 
pptr •• 

Kıbcı•n &ir ete aaplandıfmı 
lai11etti. 

Bunun üzerine: 
- yaralandınız r demekten ken 

cJiıini alamadı. 

Aiırca yaralandıtı &elli olan 
meçhul ıBlıı: 

- O deiilmit 1 diyerek acele ıa. 
wıup ı&zden kayboldu. 

Madlen o vakit kal&lnin hızlı 
hızlı çarptıiını hineti. 

Birkaç Dkika ıonra bu tuhaf 
•&diMyi dUtW..rek olclulu Jtrdel 
Wr müddet dar&tu. 

Acaba bq adam kündi 7. 
Kimi öldürmek iati1orclu? .. 

Bu adamın ıöylediii söze bakı· 
lıraa her halde aradığı kendisi de
ğildi. 

Madlen onun bir intikam dil· 
tüncesiyle dolatan bir jantiyom 
olduğuna karar verdi. 

Ya bekçiler pavyonunun bu ka
dar yakınında ne iti vardı: 

Bu vakan•n, Jiyetin hal ve mev. 
kiiyle alikadar olmaıı dütünceıi 
aklına geldi. 

Sanki: 
- Bunu anladım.. demek İlli· 

yormut ıibi batını salladı. 
Sonra yoluna devam etti. 
Bir ç,yrek ıaat ıonra küçük ka· 

pının yanına vardı. Bahçenin du
varıDı kolaylıkla ıörebileceji bir 
ataç kümeıinin ıeriıinde durdu. 

Duvar boyunca alır alır bir ta· 
kım gölıeler dolatııordı' 

Bunlar nöbetçilerdi. 
Madlen dııarı çıkamıyacajını 

dilfünerek birkaç dakika kadar Ü· 

züldü. 
Fakat kapmın önüne konan nö 

betçinin yavaı yavaı ıezindiğini 

ıördü. 

Aıker kapının yirmi adım ka· 
dar ıafına ıittikten ıonra geriye 
dönüp yirmi adım kadar soluna 
gidiyordu. 

Ve bu ıuretle yarım dakika ka· 
dar arkaıı kapıya dönük huluııu· 
yordu. 

Madlencle küçük kapının bir a· 
nahları vardı. 

Bu anahtarı da kendiılni bah· 
" 
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- Evet! 
- Bunu hiç bir akıl kabul ede-

mez . lnıamn çıldıracaiı geliyor. 
Hayvanlık hiıleri coıtuiu zaman 
cani herif demek ki bütün dilfün· 
ce kabiliyetini kaybediyor. Onun 
için gözüne hiç bir ıey görünmü
yor. 

- Ondan çok mu nefret ediyor· 
ıunuz?. 

- Sizin aibi •• 
Marjantin titriyerek: 

- Bu adam, ıizin gibi birçok 
taliıiz kadınları ayni ıuretle mah· 
vettiği için bunlardan birini teıkil 
eden ıizin maceranızı da kolayca 
ketfettim. 

Madlen ıuatu. 
Marjantin iıe ıormak istediği 

halde cesaret edemediği bir ıo
ru (ıual) ile kıvranarak, üzülere1& 
ona bakıyordu. 

Nihayet ıormaia karar vere. 
rek: 

- Bu macera zannedersem ıi· 
ni ondan nefret ettire) sebepler o zinkinin aynidir. Değil mi? dedi. 
kadar kuvvetli ki .• dedi. _ Evet r 

- Fakat benim hakkım var. Be· 

- Durunuz .• Nefretinize ıebep 
olan ıeyleri ben ıöyliyeyim. Genç. 
liğiniz zamanında bu adam kar· 
tınıza çıktı. O zamanlarda ıizin 
kalbiniz aıka ıuıamıı bir vaziyet· 
teydi. 

- Evet, evet! •• 
- O ıizi seveceğine ve uiru-

nuzda canını feda edeceğine ye· 
min etti. 

- Evet, nasıl da biliyorsunuz? 
- Heyhat! lıte o zaman bu aı· 

kın ateıine, bu gözlerin bakıtıns 
belki de intihar tehdidine dayana· 
mıyarak kendinizi teslim ettiniz. 
ıevdiniz .. Bu adama taptınız .. Fa· 
kat aklınıza ıelmedi ki o ıizi te!'· 
kederek, bi!' tekme vurarak gül
mek, eğlenmek iıtiyordu Öyle de 
iil mi? 

Heyecan i~ncle kalan Marjan 
tin: 

- KelimHİ kelimeıine doiru ! 
diye haykırdı. 

lkiıi de üzücü bir ıükata d' ldı .. 
lar. 

ihtimal Birinci Franıuvanın bu 
iki metresi, kalplerinin derinJ~kle
rinde kendilerine bile itraf ~de· 
emdikleri hc1ıta bir kıakançbk hi5 
aediyorlardı. 

Fakat bu duygunun beliriti ile 
ıönütü bir oldu. Krala kartı beı
ledikleri kin ve dütmanhk ıami. 
miyetlerini artbrdı. Birbirlerine 
acımaları bu kııkançhiı tamamen 
ıiderdi. 

Madlen: 
- Evet, benim de maceram bu

dur. Kralın aldattığı zavallı kl'· 
dınların uğradıkları gibi ben de 
dınların uğradıkları akibet eibi 
ben do ayni felaket uçurumuna 
yuvarlandım. Kral, bir ıece bulu9 · 
tuğumuz evjn anahtarını kocama 
vererek birleıeceğimiz ıaati ona 
ıöyledi dedi. 

- Aması yarabbi •. Ne mülbı4 ',. 
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Madlen sinirli bir kahkaha ko· 
pararak sözüne devam etti: 

- Kocam geldi .. Yanına cella· 
dı da almıttı. Kemiklerimin timdi. 
ye kadar Monfokon dar ağacında 
çürümemesi bir ~ucize eseridir. 

- Ne müthif .. Ne müthiş! 

Bu arada küçük masanın üze
rinde hokka.1 kalem ve kağıt da 
vardı. 

Madien bir tabaka kağıdın üze
rine b:rkaç kelime yazdıktan son
razarfa koydu. Zarfın üzerine 
ise: 

- Ya si:z. sizi terk etmek için, "Büyük Şo.rlman otelinde Möı-
nasıl bir melunluk icat etti. Söv- yö lö Şövalye dö Ragastana,, 
leyiniz bakalım. Adresini yazdı. 

- Benimki de müthi§tİr. Kızı· 
mm dünyaya geldiği ve benim de 
lohsa döşegmde ölümle pençeleş
tiğim gece o yanımızdaki odada 
eğlenceye aalmıttı. Sesini duy 
dum. Son derece bir gayretle ya· 
taktan kalktım. Eğlence oda~ınm 
kapısını açınca onun elindek: ka· 
dehi gülerek ve dizine oturan bir 
kadını öpertk kaldırdığını gör 
düm .. 

- Evet .. Fena bir bulut değil.. 
O bu gibi melunlukları bulmakta 
çok ustadır. 

Sustular. 
Şüphesiz geçmitlerini dütünü· 

yotlardı. Acı bir surette sona e
ren aık saatlerini gözlerinin önün· 
de :anlandırmağa çalıtıyorlardı. 

... 4ihayet, Madlen Ferron ayağ3 
'k 'lrak Marjantine gecesinin ha 
y11 .1 olmasını söyleyip: 

- Korkusuzca uyuyunuz! eledi. 
Marjantin kendi odasına çeki

lirken o da kanapeli odaya geçti. 
Madlen derhal mahzene indi. 

!tek dolusu altın vererek elde el· 
tiği utak, ona lazım olan e~yayı 
buraya getirip bırakmı§lı. 

Sonra tekrar yukarı çıkıp pen
cereyi yavaıça açarak etrafı göz
den geçirdi. 

Gece pek karanlıktı. 
' Yalnız büyük ağaçlar seçiliyor-

du. 
- Nasıl yapmalı? diye mırıl

rlandı. 

Uşağın gelerek pavyonun etra· 
f mda dolaşacağını umuyordu. 

Fakat bu adam korktuğu için 
meydana çıkmasına o kadar ihti. 
mal yoktu. 

Madlen: 
- Bu mektup her halde yerine 

gitmelidir? diye düşünüyordu. 
Tekrar pencereyi kapıyara~ 

Marjantinin odasına girdi. 

- Beni dinleyiniz! Bir saat ka
dar yalnız batınıza kalabilir mi
•. ? d d' sınız.. e 1. 

- icap ederse bütün gece bek
lerim. 

- Pekala .. Ben yokken odam
daki pencerenin yanında oturı.ı

nuz. Eğer bir kimse gelecek olur
sa fazla gürültü etmeyiniz Yalnız 
birkaç tehdit edici kelime töyleyi
niz, yeter. Çünkü ben eminim ki 
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onlar aizi uykuda baatırmak istiye. 
ceklerdir. 

Marjantin: 
- Bir yere mi gideceksiniz?. 

dedi. 
- Evet, burada geçen şeyleri 

bir adamın haber almaaı lazımdır. 
Çünkü onun size pek büyük iyi
likleri dokunabilir. 

- Öyle ise gidiniz. lnıallah 
muvaffak olursunuz! 

Bu~un üzerine, Madlen tekrar 
mahzene inerek kadın elbiselerini 
çıkararak birkaç dakika içinde er
kek elbisesi giyindi. 

Arkasına geniı bir manto attı. 
Beline bir kılıç kuşandı. 
Çizmelerine en ufak bir hare-

ketle şakırdıyan mahmuzlar taktı. 
Başına da siyah tüylü ve genit· 

çe kenarlı bir şapka giyince arhk 
bir kadın olduğunu tanımağa im
kan kalmamıştı. Bu haliyle onu 
görenler saray jantiyomlarından 
biri zannederlerdi. 

Birkaç dakika sonra bu suretle 
kılığını değiştirmi§ olduğu halde 
pencerenin yanına oturan Marjan. 
tinin yanına geldi. 

- Geri döndüğüm zaman pen
cerenin kanadına üç fiske vura
rak yavaş sesle ikimizin ismini 
söyliyeceğim. dedi. 

- isminiz nedir? •. Bana onu 
söylememiıtiniz .. 

- İsmim Madlendir .. 
- Madlen !. Bütün ömrünce U· 

nutamıyacağım bir inim .. 
Madlen r encereyi açtı. ,Etrafı 

gözden geçirdi. Ve sonra yavatça 
dıtarıya çıkarak karanlığın için. 
de gözden silindi. 

Marjantin pencereyi kapayıp 
bekledi. 

Jiyet, annelerinin kendilerinl 
koruduklarına emin olan çocuklar 
gibi tatlı tatlı uyuyordu. 

Madlen F erron bir ağaçlığın &• 

rasımı girmitti. 
Bir kere kralın avında bulun

mak üzere dıtarıya çıktığı k~çük 
kapının bulunduğu yere doğru gi-

diyordu. Gündüzün bu kapının 
önüne nöbetçi konulmuyordu. 

Acaba gece de öyle miydi? 
Madlen hızlı hızlı yürüyordu. 
Birdenbire arkasında ayak ıeı· 

leri işitti. 

Derhal büyük bir kayin ağacı· 
nın arkasına gizlenerek bekledi. 

Bir iki saniye sonra yanında b~r 
insan gölgesi belirdi.. ~ 

Birkaç dakikadanberi takip e
dildiğ~ atikiı.rdı. 

Acaba kendisini kim ve niçin l&• 

kip ediyordu. 

Gölge onu gözden kaybetmit ol
duğu için çekingen görünüyordu • 

Bir an sonra, meçhul §abis Mad· 
lenin o kadar yakınından geçti ki 
dirseği ona çarptı .. 

Madlen titredi. 
Gölge sıçrıyarak geriledi. 
Genç kadın gecenin karanhfl 

arasında bir hançerin parıldadığı• 
nı gördü. 

Derhal eğildi .• 
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