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Af3tllr kün başkanlığındaki bak n9J 
lar toplantısına dair resmi tebliğ 

1 lıtanbul da bulunan bakanlar· ı 
1 mız dün Floryada Atatürk'ün ba1· 
kanlıiında bir toplantı yapmıtla-:
dır. 

8&fbakan Gneral lımet lnönii 

Habeş - Italyan 
meselesi ile lçi9leri Bakanı Bay Şükrü Kaya 

iü takdirde herıeyden evvel Al • diğer bakanlardan erken Floryaycı 
manyanın da onu t•mamiyle tat- relmiıler, ve denizde bulunan A 
bik edeceğini bildirmelidir. tngi- tatü~k'le birlikte deniz banyoıu 

Su basmaları yüzünden 

Pekine iki milyon 
adam sığındı Bagfmkü Ak~am gazeteıinde N. s. ı 

imzalı bir yazıda ltalga Ue olan mü· 
naseb<;ıtımız hakkındaki şayialara te
maa edilmektedir. lnıza ıahibi 11azı • 
sında ezciJmle ıunlan yazıyor: 

- Güya, ltulıJa adal'rda, bilhasıa 
Rod08 ve l.croıi adalannda ban cıs • 
kerlik tedbirleri alıyornwş.. Gfıya 

1 ür.liye it al yanın Af rikada u6raı • 
masından istlf ade ederek Boğazlar 
meselesini halletmek, adalara saldır • 
'1rUJ1( iıtlyecckmlş. 

Dünga işlerinin zaten düzgün git· 
mediğl bir zamanda bu gibl haberleri 
kimler, niçin çıkanyor bilmiyoruz l-'C 

aranuyoruz. Yalnız gördüğümüz bir 
feY var ki o da b8yle ıeyler uydur • 
makta nıenl aatltri olan kanıık y, -
bekelerln dost memleket YunarıUtan· 
da da yeretmlı olnuıaıdır. Ko'"flllan
mızın, aırl doatluk ı.vklle dikkatleri
ni bu ıı tızerlne çekmegl vazife bUI • 
ıiz· 1 

Haberlerin mahiyetine gelince, bun 
lann baftan aıağı aııl•ı• oldulunu 
~glemlye lüzum var nu? 

ltalga ile münasebetimiz 1'1Waygen 
andlaşm.alarla çlzilmiıtir. Bu normal 
De iyi münasebette de ılmdiye kadar 
bir değişiklik olduğunu işitmedik. 

lıal!lar.ın Afrikadaki uğraınıasın • 
dan istifade etmek lltiyeet>ğlmlz, rl -
oayeti daha &açmadır. Türkiye tum • 
huriyetinin sulh polftikaıını biltnler 
bu gibi şcıılcre gülerler. 
Boğazlar meseleıl, Tilrldye Ue ıu 

veya bu devlet arasında bir 'tMBele 
uımllllı11ı uıot :ı urld11• ıtaı.,,,. nacaeleel 

de değildir. 
Bugün Avrupa polltlkaaını ve fi • 

kirleri meşgul eden hdduede Türld -
yenin va=iyeti, milletler cemlgetı kon 
scyindcki devletlerden farklı olnuya
cağını söylcmiye bile lüzum yoktılr. 
lmerlkanm bitarafhlı ve Habef 

Vatington, 22 (A. A.) - Se • 
nato tarafından kabul edilen nöt· 
rlük projesinin saylavlar kurulu 
tarafından da kabul .edilmesi muh 
temeldir. 
labeşlstandakl bUtUn ltalyanlar 

hudut dı,ana çıktı 
Paris, 22 - Verilen hal>erlere 

.göre Halııeıistanda bulunan aon 
Jtalyan tebaları da yola çıkmıf • 
lardır. Habetistanda konsolos me
murlarından bafka bir tek ltalyan 
kalmamııtır. 

Ciomale d'İtalya gazeteai, ln • 
gilizlerin İtalyanlarla elbirliği 
yapmayıp kartı koymalarından 
çok ~arar göreceklerini iddia e
den bir makale netretmittir. 

Fransız gazetelerinin 
bugUnkU yazıları 

Paris, 22 (A. A.) - Gazeteler: 
dikkatlerini Londra üzerine dik -
mekte ve bugiln'kü İngiliz kabi • 
nesi görüşmelerinin önemi üze -
rinde Hrar eylemektedirler. 

Echo de Paris ıunları yazıyor: 
"lngiliz kabinesi toplantıımm 

tarihi bir önemi vardır. Avrupa -
da verilecek kararlardan ıonra, 
Habı:!İstan buhranmm burada ya· 
pacağı aksülamellerin zararsız ge 
çip geçmiyeceğini öğreneceğiz. 

liz lmpaartorluğunun Habetiı • yapmıtlardIT. Toplantı saat oo 
tst'ndaki menfaatları §Üpheıiz ki altıda baılamııtır. Bu toplantda, 
önemlidir. Fakat Avrupa'da daha Baş.bakamn Doğu illerindeki 1011 

büyük menfaatları vardır, ve in • seyahatine ait görüılerini anlata· 
giltere'nin mevcudiyeti bunlara rak alınması icap eden tedbirlerin 
bağlıdır.,, görüıüldüğü, Kamulaya yeni veri· 

Bunlan beslemek kabil olamıyor 
Pekin, 22 - Resmi bir tebliğe 

~öre, Şantung'un garbında vukua 
gelen su tatmaları dolayısiyle te
hire ıılınanlarm sayısı iki milyo
nu bulmuttur. 

Bunların iatesi için lüzumu o
lan ayda on milyon frangı bul
mak mümkün olamadığı cihetle 
Çin hüktımeti karıtıklıklar çı~ 
sından korkmaktadır. 

Matin gazetesi tunları yazıyor: lecek projelerden bahsedildiği v~ 

"lngiliz kabinesinin gelecek genel politika vaziyetinin gözden Hı.tlercı·ıer kendı· resmıA 
toplantılanndan bütün Avrupa geçit ildiği tahmin olunmaktadır. 
istikbalinin bağlı bulunduğu lngi- Ekonomi Bakanı Bay Celal Ba· b 
liz dıt siyasa formülü çıkacak • yar aaat yirm: buçuğa doğru top· u·· ıtenlerı· nı· toplattı 
t lant!dan ayrılmıttır. Diğer bakan· ır.,, 

Bu gazete, bütün İngiliz bakan· lar geç vakte kadar Floryada kal- Almanya bUyUk bir istikrazda bulunacak 
larmm bir Fransız • İngiliz elbir· mıtlardır. 
liği siyasasınm mümkün olduğu Bu sabahki Kurun refikimiz Berlin, 22 (A.A.) - Almanya. 
kadar devamlı ve ı.dcı ·bir aurette kabinede, dünkü gazetelerde hah. nın reıml ekonomi bülteni, doktor 
muhafazası huıusunda mutabık sedilen tekildie bir deiitiklilt o\· Şaht'ın ıon defa verdiği ıöylevi 
olduklarını ve yalnız bakanların mıyacağını §U cümlelerle kavde- aynen ne9rettiniiden dolayı top. 

renlerinde dolatan bir yayıntıya 
göre, Almanya hüktimeti yalanda 
en az 500 milyon marklık yeni bir 
istikraz yapacaktır. 

muhtemel müeyyedeler hakkında diyor: latbnlmıttır. Berlin finansal çev· 
"B' · d .... ·· n ıayılan -----------------uyupmadıklannı yazmaktadır. ızım e goruıum z, ...... _ ..... , ----------

lnglltere kararını bugUn bakanlarda bir ~eti.tiklik olaca~ ı· Izmlr panayırı bu 1 Balkan ovunla-
verec•k yolunda zayıf hır nyayete dah, 1 v 

Londra, 21- Bütün lngfltere, lngl - yol açacak mahiyetten uzaktrr.11 • 

1 
gfl. D açılıyor rln Ja bulunmak 

Uz kabinesinin yannki(bügijnkü) top. Bakanlarımızdan bazıları b1r lzmır, 22 - Anruluaal l;,, - Uj 
lantısını büyük bir sahırsızlıkla bek -
ıemektedtr. Yannkl toplantının sabah kaç ıün içi!'de kendi vazifeleri yo. mir panayırı bu.ıün on aekizde Üzere 
t.Jln llkşama. l!a,lar sllrecetf. ve birçok lunda taıarladrklan itlere döne- açdacaktır. 
önemli işlerin mUzaken edileceği an - cekledir. Günlerdenberi lzmirlle hü. Yunan MaarJT 
la~Imaktadır· yük bir faaliyet ıöze çarpıyor- Nazırı geliyor 

Bunlann aruında İtalyan· Habeş _...... du. Biol~rce zir...-et&i İzmir& Tüxk Atletizm Federuv-· 
anlapmamazbiı. 4 eylQlde toplana - AtatQrkQn ba•• ,,,_ 
cak olan uluslar kurumunda Ingll - kanlı§ındaki ba- gel1!1lf bulu~akta.dır., , , re-zıen bildirildiğine göre, e7Je. 
ter~nln tutacağı yol, ltalyaya ,.e Ha - kanlar toplantı- Beıinci İzmir panapn Cum· lün 21 inde lıtanbulda yapılacak 
befUltana sllih ve cephane satıp sat- d I huriyet meydanında ~Atatürk Balkan o~a haZD' bulan• 
mamak f§l vardır. sına a r h k ı· . ::.......J ki __ ı.._da 

Alolzl dllndU Resm-ı tebl ·ıgv fl1 e ının önüuue aana •• mal&: üzere Yunan Maarif Nazın, 
ParlB, 21 - Üçler konferansında çılmaktadrr. PanaY.D' 179 büyük terbiyei bedeniye müdürü, Atma 

İtalyayı temsil eden Baron Aloizi dün latanbul, 22 _(A. A.) _ Baı- ve~il paviyondan mü • belediye reiai ıehrimize a:elecek. 
akpm Romaya dönınüıtür. Aloizi bakan ismet İnönü, do~· ve rellUM>JAir. lredir. 

/ 4 ey)Qlde toplanacak uluslar kurumu ,a.a Sovv t R Y y • K d · ·ıA ti ·nc1 • .,e usya, unan, u • -o-- \ konseyine iştirak edecektir. ara enız vı aye en e 1ap • la uI 1 dma lan 
tı ... &ll..!kJ • •• dükl' · • • goa v us arı a yapı B 1 1 

Taymla'ln ltalya aleyhlndekl gı teou en, gor ~ı, pavi nlar bariz bir üstünlük U gar ar 
mUtaleaaı derhal yapdması lizım gelen ıt- .. yo . • 

Londra, 21-Taymis gazetesi ltal. leri Cumhurreiıine arzetmifti. 1 goatermektedır. 1 Yobazları Türklük 
yan. Habef anlap.nıamazlığı etrafın- Tedbirleri haklandaAatatür· ................. - ....... _. ____ aleyhine kullanıyor 
da İtalya aleyhinde gayet şiddetli 
bir başmakale yazmıştır. Bir taraf _ kün yüksek tasviplerini aldık· 1 Sofyadan bildirildiğine göre 
tan anlaşmak, ve harbin önüne geçme- tan sonra bakanları latanbul'a I Evkaf umum Bulıarlar, ahaliei Türk olan vill· 
ğe çalı§mak için konuşmalar devam e- s;.ağırmıftır. 1 mu·. d u·. r yetlerde beter hocadan mürekkeM 
derken Musollninin Afrikaya aşker Dün 21 ağustos çarıanba gü• birtakım hf:Ietler üıdaa etmitllr • 
ve cephane sevketmeslnl tenkit et - nü Florya denizevinde Atatür· • ı · v • dir. 
:ı:k;1~~ic. l\fakalenin şöyle cümleleri kün huzunmda toplanan ha· mU8Vln IQI Bu yo\;azlar mulitelif kay -

1 ~ 1 l..--b k ··rdükl" • latanbul vakıf paralar müdürü ı.: ___ ,__I d ı---w- T • 1.......1 "'Uluslar kurumu, vereceği t"eza ted- aan ara ua.g a an, go en • • aaH."PA an o ~~..., ür.KJGP 
birlerinin tatbiki için büyük donan • ni ve yapılması gereken itleri Fahrinin Evbf Umum Müdür Türkiye aleyhinde sözlerle i&al 
ması olan devletlere, yani İngiltere t- nnlabnı§tır. muavinliiine tayini yüksek tasdi· etmege uğratmakta, Bulgarlaflll 
le Fransaya sallhiyet vermelidir. Ve Devlet idaresinin her nokta- ke arzedilmittir. Yerine Samsun merhametlerinden ve iyiliklerill-
harbln önüne geçmek için Siiveyş ka- aını alakadar eden itlerden ha- huauet muhaae'be müdürü Kemal dne bahsetmekte 'Latin barflıt. 
nalı kapatılmalıdır· ka I l'"'h" . • ıelecektir. ' 
Eğer ltaJya, her şeye rağmen harp- ... n. ar ıa a ıyetmın yapma!~ - riyle yazd11Uf Türk gazetelerini O" 

etmek isterse bu harbin on, on bea lr.af ı olanlarının derhal tatbikı, -o-- 1.:___ l ta . etm 1...6 ... , 

:.- 1 k ·ı bü' ·ı Ak kitapları JWJ11ama annı vıııe e1L .. sene süreceğini de bilmelidir,,. yapı ması anun ı eve tç.e ı e ~uranın d. 1 · 
... • • ')' ır er. 

Londra, 21 - Bu sabah toplanmış alakadar olanlarmm tımdıden Akçora oğlu Yusufun kütüpha· 
olan kilçük mikyastaki imparatorJuk hazırlanarak Kamutayın ilk top neıi maarifçe satın alınacaktır. 
konferansına serbest Jrlanda ile ce - lantısında kanunlıutırılmaıı K 1 °d 1 tır Mısır kadınlan nubl Afrika birliği mümessilleri de ~ ata oğu yenı en yapı mq . 
i§tirak etml§lerdir. muvafık görüldü. 2000 kadar kitap olduğu söylenİ· 
Parlate zencllerln göaterlal Atatürk, baıbakam ve ha- , yor. 
Parla: 22, (A.A.) - Paristeki zen - kanları ak!&Jll yemejine alıkoy. i ----------~-----

eller Habtşlstandan yana bir toplan. muıtur. i İran hükumeti 
tı yapmıtlardır. Bunlardan yirmi ka- i 
darı sokaklarda gösteride bulunmak .................................................. ____ ve Zaman 
istemı,ıer ve polis hüviyetlerini tah • -------------
kik için be~ kişiyi yakalamıştır. kıtssı Adh:ıbaabdald lngilfz eltiliği - gazetes•ı 

Amerika bitaraf kalacak nin muhafızlarını takviye edecektir. 
Vatfngton: 22 (A.A·) - Bir ltalyan- ispanyada harbe karfı Cumhuriyet gazetesi, ıeçen 

Habe§ harbi takdirinde Amerikanın hazırlanıyor günkü nliabumda bir lıtanbu) 
bitaraf kalması hakkındaki kanunu Barcelon: 22 (A.A.) - Bir İtalyan gazetesi a191bine, "dost bir dev. 
senato kabul etmiştir. - Habeş harbi takdirinde İspanyanın 

Belçlkada f lllh ihracı bf taraflığını muhafaza etmesi için leti incitecek tekilde Defl'İyatla 
mUeaadesl hUkQmet mühim noktaları takviye bulund11iu için,, dava açıldriım 

Brüksel: 22, (A.A.) - Bugün çı • etmek üzere süel hazırlıklarda bulun- yazıyordu. 
kan bir buyrukta Belçikadan silah ve maktadır. Tahkik etüiimize röre, bu Cla· 
cephane lhracım hmusf müsaadeye Katalonya garnizonundan topçu a - va, bir lran Sefareti münt~ibinin 

Taaddttdft zevcat 
istemiyor 

Kahire, 21 - Mısır KadJ!lllır 
Birliii Baık•nı Madam Şara.t 
Pqa, bqbakana müracaat ede • 
rek İıtanbulda toplanan arııu&a • 
sal kadınlar birliji kongresi

verilen karar üzerine Murrda ta • 
addüdü zevecatm kaldırılm_,
inemiıtir. 

.....0--

Londrada nakliyat 
Londra, 22 (A. A.) - Lon:

otobüsleri ile diğer büyük nak ,e 

"B. Baldwin, bugün öyle bir 
mes'uliyet karırsındadrr ki, bu 
mes'uliyetin bir eti ancak B. Mu -
solininin sırıtnda bulunmaktadır. 
B. Baldwin, bükülmez bir durum 
takuımazdan evvel, ıhük6metinin 
lngiliz - Alman deniz antlaıma -
sını imza etm~kle Veraay andlaı
masına iJk darbeyi indinnek hu -
auaunda önayak oldutUnu dütün· 
melidir. Bu andlaşmanın Hüküm • 
lerini bütün vüsatiyle ileri aürdü-:-

tabl htmaktadır. laylan EndUIUse ve Balier dağlan • yaptıfı hir hareket üzerine hu se--
lnglllzler, Hab•• elc;lllklerlnln na gönderilmiştir. lki harp gem1si 
muhafazasını kuvyetlendlrlyor devamlı olarak Barselonada buluna- farete dair yazdıiı bir yazı yü • 

vurtaları ve takıiler yavaf ya.at 
kaldmlarak bunların yerine yal• 
J iıliyen motörlü vasıtalar kona • 
caktJT, 

Londra: 22, <A.A-) - Resmi olarak cak ve diğer iki harp gemisi de Ba • zünden Zaman refikimiz aley~ 
bil~hilJilfne göre, ufak bit' İngiliz leier adalanru gözetecektir· AaÇ?lmı,ttD'. -
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~enim. q;&iişiim: 
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iş yalnız IStanbul 
·~ 

---....--...~ ~ .......... • • ....,._..,..iıiiaiilı._.-' ~-· .. ~ 
belediyesinde değil TifO'\'a 

kar~'• 
Eyüp ~le Eminönü arasındaki 

BUtUn TUrkiyede, Beledlyeclllk diye 
Yepyeni bir varlık yaratmak JAzımdır~ 

saha nasll imar edilecek 
tedbirf,er Uray fen müıa~iri Vagnerden ni tavsiye etmektedir. 

Şüphesiz, belediyemizde, çok t 
değerli tahsiyetler vardır. Fakat. 
hunlar, bir türlü iıliyemiyen bütür. 
hir tehir cihazı içinde varlık gös 
tereıniyorlar. Gayet kötü mobilr~· 
•i olan kirli, harap bir evin içindt. 
~İrer biblo, yahut bir kristal vazo 
içinde çiçek gibi duruyorlar. Yer

diğer itleri büyük bir azimle eh- Eyüp ile Eminönü arasındaki sa- Bu rıhtım yapılırsa Yem it ve E· 
mize aldığımız gibi buna da can Şimdiye kadar yüz hanın imarı hakk1nda bir proje yübe kadar olan sahilin çökmesi 

lerini yadırgayorlar ..• 
Bu biblo ve çiçekler kimlerdir? 

• 
1
_ ~ah~ doğrusu, bir "rütveti ke· 
anıp,, veriyorum. Bu biblo VE' 

çiçek komplimanlarını belediye 
deki tanıdıklarımdan her biri l.>•. 
taı Üzerlerine alınmalıdırlar k;, 
tiizyüze gelince, Nasreddin HocP.
llın " . b k . . . mavı oncu ,, nazarıyesını 

tatbik edeyim ... 

İtte bu mavi boncuklu münt~ 
•ipleri müstesna, İstanbul beledi· 
l'esini vaziyeti fecidir ... 

la batla sarılmıyoruz?... · tifo \-·ak'ası göriildii hazırlaması istenmqti. Vagner bu önlenmi§ olacaktır. 
Ga 1 h h 1 Yoldaki tetkiklerini bitirmiı:, ra - V d" b h t J zete er, er gün, a kın izt~~ Son günlerde tehrimi2:de tifo x agner un u usus a §un arı 
1 1 Y , porunu hazırlamagw a haıılamı•tır. s··yle · t" rap arını an atıyor. aza, yaza vakalarırun çoğalması ü2 erine x ,. 0 mıt ır: 

b kt k T Bu plane göre Vagnıer, Yenica. " B" "t h 1-
1 ı . ekrarlamaktan sıkıldığı- sağhk direktörlüğü hastahkuı mü· - ır mu e assıs p an ve pro-

mi etraf ırun tamamiylc~ temizlen- J
0 e · · k b t tb'k k mız öyle mevzular var ki! ... Be~ cadele için yeniden bazı ted'h irler sını yapar en unun a ı a-

k mesini, Eminönünde Valde Ha • b ·1· t' J l d w d .. ere, on bet kere, yirmi bet ker~ alınıfbr. Tifo vakaları çıkan s~·mt- 1 ıye ı o up o ma ıgını a gozö-
b h nının kaldırılmasını, Y emillten E- n·· 1 B y · .. f a settiğimiz bir sokağa, be~edi- lerde de hastalığın sirayet\~ne ,. une a ır. en enıcamnn etra ı-

yübe kadar bir rıhtım yapılarak nı a t . l' b'J w• k ye bir çöpçü bile yollamıyor . Ma meydan vermemek için serom .~a .t- ur Yın emız ıye ı ecegı ana -
Eyübe uzatılacak tramva.:y hattı : atinde · J t' l~k · · hallelerimizde, evlerimizde öğtirti1 biki itine daha büyük önem (e .• yım. s ım a parası temını 

· d · mn bu nhtım üzerinden geçmesi de dü•ünülmüttür.,, ~meyıL ~mmi~d)~rilmesit~u~rd·------------------x---------~ 
Biz, buna layık bir tehir halk1 mittir. A b -

değiliz. Türkiyenin hiçbir tehrı Yaptığımız tahkikata göre Is • r a a C } ı a r 
de pislikle, intizamsızhkla ünsiyet tanbulda ıon günlerde yüz kadar 

edemez. Hem yabancıya, hem tifo vakaıı ve tifo olması ihtimali Ce . t 1 e r i 1 e d 
yerliye karıı utanç duyuyoruz olan hastalık görülmüt ve böyle rn 1 ye ne en 
Bizden çok geri memlektlerde b hastalar derhal hastanelere kaldı- ge Ç İ nem İ YO r 1 ar? 
le, tehircilik namına pek çok ıev- rılmıftır. 

nekapı gibi, Çatladıkapı gibi ur.
bacıların menf aaı addedilen 11· 

kelelere nefedilmektedir. 

fer yapılmıttır. Belki gözümüz a Bu şekilde Gureba hastanesin- ,Bundan bir ay kadar önce ara· 
lıtmıt da çirkinlikleri f arkedemi de elli hasta biriktiğinden tifolu· ba4.':11ar cemiyeti eski reisi Ş~ro
yoruz. Fakat, geçtiğiniz yolJard& lar için özel (hususi) bir kovuf settinle konu§mUf, arabacılar es . 

• • "' çöp yığınlarına, bozuk kaldırımla açılmııtır. Husu•i hastanelerde de naf nun dertlerini ıaymıftık. 
I Hani sağlam, mükemmel insan ra, yapılamazsa bile yıkılması ya on kadar tifolu olduğu an1atıl • İki gün evvel gene bu mevzu 

Buralarda it pek azdır ve ara· 
l>acılar geçinmektn acz duyarlar. 

d~~ vardır. Fakat bir gözleri kiiT· hut sahiplerine nizam zoruyla yık maktadır. etrafında bir mektup aldık. Ayneıı 
S~r:. Ya~ut bir elleri çolakhr ~ırılması pek kolay olan harabelere Maamafih alman tedbirler sa .. netrediyoruz: 

utun hır tenasüp bozulur fş- fÖyle bir yabancı gözüyle bcıkın yeıinde tifodan ölüm vakası çok "Ge._çenlerde cemiyetimiz reis-
te, sosyal (İçtimai) itlerinden bi• Çirkinliklerin haddi, hesabı yok.:- - azalmıftır. Eyüpte Cezri kasım Jiğinden. istifa eden Şemsett;nin 
Çoklarının cidden kuvvetli oldu mı. tur. Jş yalnız çirkinlikten ibaret dr. ~hallesinde Leman isminde bir gazetenize verdiği beyanatatn IsJ 
~u bildiğimiz bugünkü Türkiv:vi değil<lr. Sıhhatimiz bozuluyor. kadJnın tifodan öldüğü anlatıldı. tanbul arabacılarının ne kad3.r n-

Bundan bir ay kadar önce Mum 
nane iskelesi esnafından birkat..c 
kahya ve katipten orta parası ııa
miyle üç senedir topladıkları 4000 
liranın hesahmı sormak istedikle
ri zaman, kendilerine: 

elediyeler - (yalnız lstanbulun Biz, bunun üstesinden gelemi ğından bu civar halkına da serom cınacak bir halde olduğunu anla. 
~eğiJ, diğer birçok tehir ve ku~. yecek bir millet değiliz. Yalnız tatbi~ edilmittir. mıtsınızdn·.. Şemsettinin aözl~r~ 
I alarırnızın belediyeleri)- .ita · lıtanl:>ulun değil, Türkiyenin bu ---o- tamamen doğru olduğu halde ma· 
e sokuyor. tün tehirlerinde, bütün kasabala JJk mektepler ÜÇ alesef noksandr. Aramızda ou-

Mesela, demiryolları yapmA1
'· rında, bütün köylerinde bir bel~ h ft lunduğu müddetçe esnafın !>azz 

-ulusal müdafaamızı kurmak, eh~ diyecilik ruhu ve çabalaması va~ a a sonra açılıyor mütegallibenin elinde esir olmak. 
ai~·asamızı, tinsel (mukavvi) :slP 1 V k . 1 b Kültür Bakanlığı memleketin her ku l . . k 1 

. ratma ıyız. ar uvvetimız e u. yanında ilk okullara talebe kabulüne tan rtu ması ıçın ço ça ıtmı~ -
: im izi 1· d" rp f>tmek 1" •lerı'nde ':lo" ıı ... 1 B · tı Fakat sonra her nedense bı"r '~rdit· . J' e - na ugraşma ıyız. u, aynı zaman- bir eylôl tarihinden itibaren başlan - • ~ 
kı s'·l'llız cerbezeye, canlılığa b·- rla bir milli terbiye, yükseli,, jçti' masını blldfrmlştir. ru okullfıra 10 clenbire anlatılamıyan bir sebep 
d' n. l ır de onların yanında, bele mai itlerde çalıtmağı, öğrenit me- eylQle kadar kayt yapdacak ve~5 ey - ten dolayı istifa etti. Esnaf gen~ 
.~Y: erimizin uyutukluğunu di. selesidir. Bunun için Avrupaya JUlde okullar açılarak derslere baş - yüzüstü kaldı. 

~unun.. 1 )anacaktır· 
talebe mi gönderilecek, oradaT\ Ben yirmi senedir arabacılık 

t 
Krunuvustaya bile yakıllmıyaı 1 h . 'l k ku l Bu yıl ilk okullarda öğretmen ve A b l . k 

ar d J' müte assıs mı getırı ece , rs ar ders levazımı eksikliğinden ötürü yapanm. ra acı ar cemıyeti u-
- • 

2 
aki belediyelerimiz İyi bidl 1 k h ttA ld ku l l b d · t'f d ··~ f .... mı açı aca , a a, angarya ust! derı;;lerin gecikmesine meydan veril _ ru u ru a ı un an ıs ı a e e! 

\' 

1

~ rak, silindir §apka, rogıln e liyle halk sokaklar da mı çalıştırt miyecektir. f mi§, bu tetekkülden memnun <'-
)<ı a kabı, giymit bir adamın yırtık !acak? Ne yapmamız lazımsa yap -o-- lan bir tek esnafa raslamadmı. 

"Ya suıun ! Yahut gidersiniz! 
11 

cevabı verilmittir. 
Esnaf bunun üzerine bir ma 2 

bata ile mürakabe bürosuna mil
racaat etmiılene de yirmi ~ün 
ıonra kendilerine: 

- Biz iti tetkik ettik. Sizi hak
aız bulduk. diye kestirme bi:· C'!· 

vap verilmittir. 
Bu derdimizin yazılmasını, ve 

binlerce nüfuı geçindiren araba
cılan alakalandıran bu tete:C-ki•. 
Jün ıslahı yoluna bir an evvel gi
dilmesini temenni ederiz. Araba
cılar esnafını büyük dertten k•ırta
racak olan kimse, büyük bir se

a:~alı, pelaspare halindeki bh malıyız. Suadlye otobtlslerl Arabacılar cemiyeti esasından 
ara hırkasını makferlan diyr Güzel bir ag-zm inci sıra.tt gi- l h l ---:--::------------

•ırtın 1 Ramiye verildi yan ıı ve ata ı olarak kurulmuı KJre" taşıyan 
(} h a a masma benziyor. Belk= bi tebessümünü bozan bu kötu be bir cemiyettir. Bir defa idare ht"- aryabaJar 

vap itliyecektir.,, 

e ayır' ç·· k.. .. 1 h' l Suadiyeye ve Erenköye tramvay iş-
t"ırı... • • un u ne guze fe ır e· I lediyeciligw i, yeni reJ'imimizden sC- yetı'ne serı'lenler tamamen ı" 2 ket .. 

·•ıı lemesi üzerine bu hatta işliyen otobüs :r 0 .. :ı:ın sokakları Buhara sokakh., küp atmalıyız. h l B Kireç, toprak gibi şeyler taşıyan 
tından b b N 1 1 d j ler kaldırılmıştır. Bu otobüslerden ka ya aı.:ıdır. u vaziyet kartısın- arabaların sokaklardan u"stlerı· kapa-
'-, er attır. ası 0 uyoT a (Vi·rlO) bı·r karı n-mı· _ Sultanahmet hattına d · k J d fi k-h 1 
--- :s na a ıs e e e esna a a ya ar ara- Jr geçmesi, altlarında delikler bulun • "' - --------T-----·--- t--- tahsis edilmiQtir. Bu suretle Rami sında rıkan bu""tu··n l l ki • 1 ramvaydan 8 lıyan ";; :r ana§mazt a· mamasıenelceuray(beledi .... e)şube-

~
-L 1 ~ T ~ • hattında işli.ven ara:l\lar dokuzu bul- J W ' li 1 k idare heyetine gitti mi muhakkak lerine bildirilmişti. Birçok arabacı • 

ar enar semtlerde muştur· . ! surette esnaf aleyhinde neticeien lann bu yasağa riayet etmedikleri 
~ de ceza görecek . -o- ' mektedir. görülmüş, bazıları cezalandırılmıştır. 
~lu kırıldı Tramvaydan atlıyanlar belediye za _ Şark şimendiferleri Uray, bu yasağa temizlik noktasın -

ka. . arnatyad3 Emirler çeşme.i ,o hıtası memurlan tarafından köpri.ı memurJarının Sonra iskelelerde esnafın ya:r· dan çok dikkat edilmiş bir kere daha 
ıs g nda otur.ın kundura boy~c·s. üzerinde, Eminönü ve Karaköyde çev- dım için aralarında topladığt ve ilgili kimselere bildirilmiştir· 
d·· Yt\.,ında Solan incir ağacınd.ıJ" rilmekte, ceza alınmaktadır. Yasağa gezintisi ''Orta parası,, denilen para da --------------
~' l'lÜf, sol kolu kırılmı§tr. bu mıntakalardn dikkat edilmesine Şark demiryolları memur ve müs - kahya ile katip tarafından muha . .._ Z İ N G A L -

St-ar bulundu rağmen diğer yerlerde halkın gene tahdemin cemiyeti tarafından 30 a. faza edilmektedir ki bunların m· ... 'I p ARK ELER j 
d l\aragümrükte Sarma•ık cad . eskisi gibi atladıkları görülmüştür. ğustos günü Ispartakuleye bir tren hafazası da kahya ile katibi?" in Kurudulmuf ve 
~, :r Bunun üzerine belediye zabıtası me· "gezintisi tertip olunmuştur. Bu gezin-

'l'rı1.1'de silah arama yapılırkPn murlarının resmi ,.e hazan da sivil tinin bütün hasılatı hava kurumuna saflarına kalmıt bir ittir. Bu· fırınlandırllmıftır. 
t 'taddede 65 numarada ot·..ı"an olarak şehrin kenar semtlerinde ,.e ka verilecektir. Demiryolları memur ve yerlerde bu para binlerce liray" ı Bütün memleketlerde takdir 
b~~dıtı Üzerinde bir gram f'.ıırar labaJrk olmryan yerlerde de durarak müstahdemleri aileleriyle birlikte bu varmıştır. Bunların hesabını so . edilmiıtir. 
~ llnrnu,, m;isadere edilmiş'i• tramvaylardan atlıyanları çevirme_ gezintiye iştirak edeceklerdir. ran oldu mu, bunlar derhal Edir.J ır••••••-• 
lltrıar leri kararlaşmıştır. Son bir ay zarfın. --:-:-:-::-----:======--------- ---- ---------- --- -----

)' Büyükderede Çayır başm ]a ifa atlayıp da kakalananlar beş yüziı 
~ f-t.n kahvesinde Arif, S"hri. geçmiştir. 
1 llr] iarn· d .. k" . k 
atı. ın e uç ııı umar oy.,~.T· 

~t..:n Yakalanmışlardır. 
Otnobil çarptı 

~,1 Şoför Mustafanın 2154 n•ımd-
)' 

1 0 tornobili köprü üstünde 1~ 
l)ı1ttn.da Ya,efe çarpmış. ya · •ia
~ftır. 

~ . .,tak yapmış 
tıı.t Şııhane yokuıundan inen 60 
~o ~a"alı tramvay arabası dün 
~ii~lak Yapmıf, alevler çık•;:ca 

-,t ·ı di,· ~rı eden Anna korkmuş, !t!!.l-

~,, •nı Yere atarak hafif surett~ ya
)-~t..ıtlıttır. 
. r"!-lk hırsızları 
ıı, ~ -t~hte oturan çingene Fa:rr.a 

ltııne dün F eriköyde Okrney-

--0--

Tnrkofls yerini 
değiştiriyor 

Birkaç aydanberidir dördüncü va -
kıf hanının iist katından alt katına 
taşınması bir mesele olan Türkofis 
lstanbul şubesinin, nihayet eHelce 
Ziraat bankası Istanbul şube~inin iş
gal ettiği kısma taşınması· takarrür 
etmiştir. Türkofiı;;i9ziyaret eden eko · 
nomi hakanı Celal Bayar \'e ofis genel 
asbaşkanı Necdet burada daha mo -
dern bir büro kurulabileceğini he~ap 
ederek ofi!'e faşınma emrini vermi~ler 
dir. 

danı caddesinde dişçi Bay lbrahi
min bahçesindeki kümesten tavuk 
çalarken yakalanmıtlardır. 

ŞERDİN DERDLERİ 

Annesini döven adam! 
Beyazıtta Camcı Ali m.ahaUesinde Yahnikapan, 

külhan sokağında oturan bir okuyucumuz şu şaşılacak 
sözleri söyledi: 

- Sokağımızda mesleği itibariyle münevver olması 
ltizımgelen bir adam var. Bu adam her Allahın gecesi 
tam geceyarısı olunca eline sopayı aldı mı annesinin 
üstüne yürür. Zarallı kadının feryatlan mahalleyi a • 
yağa kaldırır. 

Bu adama bu fena huyundan vazgeçmesi için bir iki 
defa nasilıat edildi. Fakat, ne gezer~ Herif bir türlü 
bu fena da11ak atmak huyundan vazgeçemedi· J'alm:: 
dayak yiyen şahıslar değişti. Eskide.il dayağı cuınesine 

al.arken şimdi kız kardeşine atmaktadır.! 

Hu hadisefrrden bütün mahallenin ne derece bık • 
nıış olduğunu tarif edemem, Acaba bu adamm anne 
sine, kız kardeşine dayak atmasına, ı·e mahalleyi f/CCe

yarıları çığlıklar içinde uyandırmasına mani olmanın 
imkanı yok mudur? 

Okuyucumuzun sözleri bizi bir hayrete düsürdü. 
Münener bir adamın hu Şl-kilde hareket etme~in; hay
ret ettik. 

lşin ahlfıki cephesini bir yana bırakalım. Fakat 
muayyen bir saatten sonra mahalle aralarında gramo
fon çahnma~ını çok haklı olark meneden "'neıediyenfn 
bunun da önüne geçmesi, \'e mahalleyi rahat.:ız eden 
bu adamı nasihat ile mi olur, başka yolla mı olur, yol:ı 
getirrnPsi lazımdır. 



'I 

Bir günde altı yaralama 

Yeni şarkıları bilmi
yor diye dayak ! 

Düb. öğleden gecey.arısma ka • 
dar §ehrimizde altı yaralama va -
kası olmuştur: 

1 - Galatada Kaval sokağın • 
C:la 8 nmnarada oturan komisyon· 
cu Kiryakq dün gece geçimsizlik 
yüzünden metresi Faniyi kaba f. • 

tinden vurmuş, yakalanmıştır. 
2 - Aksarayda Kürkçübaşı 

mahallesinde oturan aynacı Mu 
zaffer, evine misafir gelen çalgı~ı 
Hasanr, yeni şarkıları bilmediği 
için dövmüş, taşla başından yara· 
lamıştır. 

3 - F eriköyde Ok meydam 
cadde!inde oturan Remziyen?n 
başına orbğı Şerife sacayağını 
vurmuş, yar'1an:ıştır. 

4 - Mrecanda Halilpıqa ha • 
nmda kahveci Osmanla Çukur 1 

handa kahveci Ali bir müşteriye 
kahve götürmek yüzünden kavga 
etmişlerdir. Bunlardan Ail, Os • 
manı bıçakla yaralamı§, yakalan· 
mıştır. Yaralı hastaneye kaldırıl • 
mıştır. 

5 - Ksımpaşada oturan Nuri 
ile Yaşar şakalaşırlarken arala • 
rmda kavga çıkmış, Yaşar arka • 
daşını şişeyle başından yarala • 
mıştır. 

6- Kadıköy iskelesinde araba
cı Muzafferle AH kavga etmişler
dir. Ali elindeki anahtarı Muzaf -
ferin kafasına vurmuş, yaralamış· 
tır. 

lznıirde 

Sabıkalı ar arasında 
kanlı bir çarpışma 

bmirde çıkan Yeni Asır ga -
zetesinin b'ildirdiğine göre Gazi 
ve lsmetpaşa bulvarlarında dola -
§~ serseriler ve sabıkalılar ara · 
smda iki gün evvel bir hadise ol
mu§, beş sabıkalı bıçaklarını çe • 
kerek güpe gündüz biribirlerine 
girmişlerdir. 

Kavgaya kimse karışmağa ce • 
saret edememiş, nihayet polisler 
yetişerek güç bela bunları ayır • 
mıştır. Bu esnada üç sabıkalı ve 
bunları ayırmak isteyen bir zaval
lı tehlikeli surette yaralanmışlar, 
kaçmait istiyen iki sabıkalı da e
le geçmiştir. 

Gecede 14 saat 
çalıştırı an işçiler var 

temin eden-mütehassıs, sö2Unün 

burasında İstanbul fabrikaların 
da gördüğü bir hali anlattı: 

"- Fakat gezdiğimiz yerlerde 
öyle vaziyetler gördük ki bunun 
devamı tabiidir ki !loş görülemez 
Çünkü işçiyi kudretinin son zer · 

HABER - Akşam Posfa."11 

Dünya çıkmaz 
önünde 

CU~JHURIYET-Dünya siyasi bil. 
yük bir çıkmaz önünde başlıklı yazı
sında ltalgan - Habeş işinin prensip 
anlaşmazlıkları önünde ikinci derece
de kaldığını söyliyen Yunus Nadi, 
diyor ki: 

Yeni, genel bir aavtıf perd~nin ar • ı 
kacığmda duruyor. Jtalyamn Habeş -
!erle harbederse bunda senelerce uğ. 
raşacağı nmlu:ıkka.'.:tır· Bıı takdirde J. 
talya Aı•rupa nlanından çıknuş olacak 

ve kuvvetler nrnsmda §imdiAi denk • 
lik bozularak Aı•rupanın kan!Jmasına 
sebep olacağında kimsenin şüphesi 
yoktr1r. 

Z.4nJAN - lstanbul seyyah şehri o-' 
labilnıcsi ı-e imar edilebilmesi için. ev
vela ~elırin zenginleşmesi ldzımdır. 

mütaleasındadır . .4.ncak böyle oluNJa 
lstanbul umr,ana da sahip olur, bura· 
ya akın akın da mutlak seyyah da 
gelir. Fakat İfe baştan başlamak ıa. 
zımdır. işin başı ise yalnız ve yalnız 
lstanbulu zenginleştirmekten ibaret • 
tir. lstanbul belediyesi (adalan gü -
zelleştirnı<:k) ve (bilmeyiz nereyi ld • 
tifleştirmek). cemiyetleri gibi garip 
garip eemiyetler teşkil edeceğine mer 
kezi hiikfımet müracad etse de ll.:tl 

satçr, belediyeci ı·e tüccarlardan nıll • 
rekkep lstanbulu yükseltme C'emiyeti 
te~kil etse dalıa iyi olur-

Moskovada suJkast 
yok 

Moskova, 22 - Alman hükU
metince Rayştağı yakmakla . auç;. 

landırılan Dimitrofe bir auikast 
yapıldığı yolundaki haberin doğnı 
olmadığı bildirilmektedir. 

Satılık salon takımı 
23 parça P.def iJlemeli. Fran

sız fa rikalarında yapılmtf Çin 
işi mükemmel bir salon takımı sa
tılıktır. Görmek istiyenler Kaba-

taşta Ömer Avni mahallesinde 20 
numaral haneye müracaatları. 

Yeni İ§ kanunu bu devrede Bü· 
yük Kamutayda görüşül-ccektir. 

Bu münasebetle Ekonomi Bakan• 
lığı it bürosu u2manlarınrn (mü · 
tehauıslarımn) §ehrimizde son 
defa yaptıkları etütler proje ha · 
linde olan bu kanunun bir an ev . 
vel çıkarılması lüzumunu anlattı" 
iı kadar bizde işçi ile iş sahibi a· 
rasmdaki münasebetleri de açıkça 
meydana koymast bakımından 
<la çok önemli olmuştur. 

resine kadar çalıştırmak ne işçi · lı•••••••••••ı••-. 
nin, ne iş sahibinin, ne de Türk 

Bu etüdü yapmak üzere şehri · 
mize gelmiı olan bakanlık iş bü • 
t'OSU uzmanı profesör Varkelt ve 
HalUk hemen b-ütün fabrikaları 
gezerek tetkik etmişlerdir. Bu tel· 
kikler tamamlanınca Tecim O· 

\ <ıasmda evvelki gün yapılan bir 
I toplnatıda endüstri (sanayi) er . 
babına bu hususta izahat verP.n 
mütehassıs bir yandan kanun pro· 
jesiııin metnini anlatırken h:r ,. 
<lan da lstnnbul f abrikalarınd~ 
gördüğü birçok hatalı noktalara 
da ısrarla parmağını basmı§tır. 

Bu toplantıda hazır bulunan 
muharririmiz mütehassısın söyle · 
öiklerine dair aldığı notların en 
C:likkate değer kısımlarını şöyle sı· 
ralryor: 

iş mütehassısı; Türkiye de umu· 
miyetle İ§çi ile iş sahibi arasında· 
ki r.ıünasebetlerin doıtane oldu • 
ğunu kaydettikten sonra yeni ka 
nunun günde sekiz saat çalışmayr 
pre:ıf'sip olarak kabul ettiğini söy · 
Jedi ve dedi ki: 

r "'- lstanbul fabrikalarında!' 
birçoğunun bu çalı§ma saatını a 
şağı yukarı tatbik etmekte olduk 
larmı gördük. Fakat şunu derhal 
ilave edeyim ki vasati olarak la 

sanayiin~n lehine bir harekettir. 

Öyle bir fabrikaya gittik ki bütün 
gece 13 saat çah§tırılan ameleyo 
arada istirahat için yarım aaat bi· 
le müsaade çok görülüyordu. Bu 
müeuesenin direktörü bana elin 
deki itçilerin sık sık kaça.Yak baş· 
ka müesseselere gittiğinden ve 
hep yeni işçi yetiştirmek mecbu · 
riyetinde kaldığından, gece çalış· 

maları esnasında çok kaza oldu · 
ğundan yana yakıla §İkayet etti. 
Bu fabrikadan amele nasıl kaç • 
masın ki gecede 13 :ıaat ~.alı§ryor 
ve nasıl kaza yapmasın ki insan · 
Irk kudretinin üstünde bir mesai 
sarf ediyor!,, 

Projeye Devlet Şurasmm ilave 
ettiği bir madde nmcil:>ince kadın 
ve çocukların uece çcl1~tr'r.~1,., r 
da yasak edileceğini ilave c"'c· 
mütehassıs sözlerine şöyle devam 
elti: 

"..,... Ti.irk ceza kanunu esasen 
yaşları 16 dan aşağı çocukların 
gece ~alıştırılmalarını yasak et • 
miş bulunmaktadır. Fakat açıkça 
söyliyeyim ki lstanbuldn endüs!ri 
müesseselerinin birçoğu bu kay!t· 
lardan haberdar görünmemekte . 
dirler ve işçilerinin ekserisini 16 
yaşından aşağı çocuklar teşkil et· 
tiği gibi bunlar gece de çalıştırıl
maktadırlar.,, 

tanbul işçisi sekiz saatten fazla -------------
plışhrılmaktadn-.,, Amerikan manevrası 

Bundan sonra yeni kanun ile Vaşington, 22 (A.A.) - Do-
mevcut vaziyetten yeni bir vazi . nanmanın 1936 yılı nisan ve ma

. yete birdenbire geçilmiyeceğin; yıs aylarında yapacağı manevra· 

Hasan 
Acı bademyağı 
ve yağsız kar 

kremleri 
Çilleri kat'lyyen 

izale eder 

Dünyada mevcut kremle
rin en nefisleri, en sıhhllerı
dl r. Nazik clldll kad1nlar1n 
hayat arkadaşıdır. ihtiyarları 
gençleftirlr ve gençlerl gU· 

zelleftlrlr. insana ebedi bir 
taravet veren Hasan acı ba· 
demyajlı ve yaAsız 'kar 
kremleri unutmay,ıt11z. Kutusu 
50, t p halinde 2o, TUrklyede 
yapılıp d(I Avrupa etiketi 
yapıştırllan ve halkı aldatan 
kremlere vesalr ıtrlyata 

aldanmayınız. Hasan marka· 
sma dikkat ediniz. 

Hasan Deposu~ 
Ankara, lstanbul, Beyo§I~ 

lar, Panama kanahnm batı tara
fındaki agzı etrafında olacaktır • 

Arnavutlu nı 
nasıl oldu?·: 

Niçin muvaffak olamadı? - Jandarma kumarnrinınrn par• 
maoı, - kim kral yaptlacaktı 1 - lngfllz miltChi!S6l&JnlR 

hizmeti - isyan naıa eUrUyor mu ? 
/" 

Arnavutluk kadınlanndan bir kaç tanesi milli elbiseleriyle 

1912 senesinde Arnavutluk hü- miılerdir. lsyannı kimin para!iy!e 
kumeti kunılduğundanberi bu son idare edildiği henüz anlaşılRmi'' 

hadise tam 17 nci ihtilal tetebbü· mıtbr. 

ıüdür. Kral Zogo taraftalar. ta· Atina gazetelerinin, bir kts•aı 
rafından büyük bir ~ür'at Ve !!lU· asilerin dağlara çekiJ-trek ha!a h\.i' 
vaffakiyetle baatrrılan bu isy..ımn kfunete karşı koydbkları ha!-cc.:.-.Tl' 
hakikatte oldukça uzun süren ge- da neşrettikleri ~berler dogı ıJ 
niı mikyasta bir hazırlanma dev değildir. 

resi olduğu şimdi meydana r.ık· Bu rivayetler bugünkü Arnı' 
mıttrr. vutluğun dü manları tarafındaf\ 

f 
Arnavutluk umum janda,·ma uydunılmakta ır. / 

kumımdam Ramiz Dibranın d~ 1'u Bugün Arnavutl\itun her ye' 
işte mühim rollar oynadığı an1a- rinde tam bir aükii"n vardır. 4sİ' 
tılmLf ve hadiseden iki gün evvel ler hapiahaneYerde. hak ett~kleıt 
tevkjf edilerek hapsedilmişti Ra.. cezayı bekl«{mektedirler. 
miz Dibranın sczleri ortaya blrr;r.-k 

hakikatler çıkarmııbr. Boğaziçliler 
Hazılıklara göre isya.ın, f :cri . • k t k 

Liyu,ina, Tiran, Berat, lşko-:Jra, Şlr e e arşı 
Draç ve Elbisanda ayni günde p.ı~ h ki kt 
lak verecekti. Ve muvaffak o \:iu· 8 1 ÇI 1 
ğu takdirde Kral Zogo indirilerek Ankaradan gelen haberlere gLS-
yerine Moba isminde biri kral ilan re, Ekonomi Bakanlığına gönderi• 
edilecekti. Maamafih cümh1.:ri • len Şirketi Hayriye tarifesi IJŞ" 
yet ilan edilmesi de mevzuu bah - kanlıkça tasdik edilmemittir. sır 
soluyordu. nun da sebebi şirketin Rumeli ış' 

Fieri hadisesinin kararla~~ır1 - rafına tramvay ve otobüs rekabe' 
lan ~ünden bir gün evvel pa~1ak tini ileri..t'ürerek ucuz tarife t•t• 
vermesi bütün plilnları altüst et- bik etmesine rağmen, Anadolu"/~ 
mİf, ~syancıların muvaffak olAına. kaıına bunun iki misli tarife t•'' 
mabrını temi:ı etmittir. bik etmesidir. Bakanlık ayni ıııe' 

Esasen hükUnıet de isyanı bM- safede bulunan iki yaka için a"/1J' 
tırmakta çok sür'atli ve çok m~l:ıir ayrı ücretler alırını doğ!" 
davranmıttır. bylmamaktadır. 

Hadiseyi haber alır almaz p~r- EkonOıni Bakanı AnkarıJr 
hal 150 askeri kamyon ve M·çok döndükten sonra mesele bir de: 
da hususi otomobil, ve kamyon~ar- da Bakana bildirilecek, ond~rı 10

, 

la tedip kuvvetlerini gönde~miş- ra bir karar verilecektir. Tarıfe 1, 
k ··ıet tir. r / yeni baştan tanzim edilme u • 

Hükumet kuvvetleri lstanbuldaki tarife komisyorı001' 
ri, gerek Liyuşinay"I ldırım ı.Hr'· bildirilecek, yahut da ~~k•;~. 
atiy e yetitmiş, isy,,'1cıların ~np- doğrudan doğruya her ikı "f cJeıJ 
lanmalarına mey3an vermece, nın tarifesini bir fiat üzerırı 

hep.-siai ~rmiştir. lsya.1111 tasdik edecektir. ~ 
bastırilmasmda Arnavutluk için ____ ......... ______ ttl 
yfuti getirilen lngiliz askeri nıii 11 yaşında bir k 8 d' 
tehassısı Miralay Sterlin'nin ye~iş Dün şehrimize on bir yaşıtı it' 
tirdiği jandarmaların çok ya ... Jı bir katil getirilmiştir. M~;iil"' 
mı dokunmu .. tur. Esasen isy~m minde bulunan bu katil u le' 

J' • ..rı e"' 
bastırma harekatını da İngiliz mü. çekmecelidir. E;,vvelki gu fk ,,, 
tehassısı idare etmiıtir. rinde arkadaşlarından ~ev ~ir ,.., 

General Gilardi'yi öldürenler. Nümanla oynarken ellerıne 
den Koıta Ç~rkezi, Musa Kn"ı tüfeği geçmiştir. r.{erı>"' 
ya ve arkadatları bir İtalyan h~ • Nasıl olmuşsa, olmuf, l•r-1' 
hkçı motöriyle ltalyaya kaçmışiaı, nun elindeki 11.v tüfef~iw~te:;jıUıı' 
orada nezaret altına alınmışlar · çıkan saçmalar Tev ıgı~·ıdilfdSar 
d isabet ederek zavallıyı 0 ı:.ty 

ır. dl" e f" 
İsyanla alakadar olmak s'.lçuy tür. Memo dün Tıbbi a . 

1~ ~,, 
· d"Irnışur. t 

la da 200 ki§İ ele geçmiıtir. A .. ~ı derilmiş, yagı tayın e ı d neıııte 
isya111 çıkaran Ye yakalanan 25 mo tahkikat sonuna ka ar 
jandarma, derhal kurşuna d17.:J ' nltında kalııcnktır. 



Yazan: KADiRCAN KAFLJ No. 101 -----
Kocamı öldüren, kızımı kırbaçla-
maktan utanmıqan 
güzüne tüküreceğim ... 

Huta kadın bu ıillhlara 1ak· - ÖCüm... ÖCüm alındı. Ben 
laıtı. Onların araıından bir han· bunu istiyordum ••• Artık ölebili . 
çeri aldı. Koynuna sakladı. Son. rim ..• Rahat rahat ölebilirim .•• 
ra, uyumakta olan kızını uyandır· Dedi. 
dı. Dütmek üzereydi. Frenk Süley· 

Genç kız anneıini yüzünde bir man onu kucakladı ve kamaraıına 
canlılık g3rmüttih ıötilrdil. Bunu ititen Hüımen ko· 

- iyi oluyorsun, delil mi, an· ıarak ıeldi. Fakat Lüçiya onun e· 

bu herifin 

lini awçladı, öptü ... 
- Oilum! ... 
Diye inledi. Sonra ilive etti: 
- Kızım ıana emanet... Onu 

üzme .•• Sana ıüveniyorum ve ar· 
tık rahat rahat ıözlerimi kapıya
bileceiim. 

(Devamı uar) 
n · .:.· t ecı.ım •... 

Anneıi cevap vermedi. Sadece 
biraz ıülümaedi. Sonra dedi ki: 

SAGLIK CGCTLERI 

- Dün bize tercümanlık eden 
•damın adı nedir? 

- Frenk Süleyman! ••• 
- Onu çajırıınlar, aöyliJe\:ISk· 

l-L! 
~ıın var ••• 

- Bana IÖJle ••• 
- Hayır ... Onu çafırınıJar-•• 
Kapıdaki lev ... de-.atlediler. 

Bir daldlıa aoma Freıik Sillerma~ 
&öründü. l,.üçiya ona: 
~ Ben Fernandoyu ıörmek ia. 

tiyorum, nerede? 
edi. 

- Onu buraya ıetirellm. 
- Hayır ... Yerinde ıörecefim. 

~nun ne halde oldutunu bilmeli· 
Yun. Kocamı öldüren, kızanı kil'· 
ba.çlamaktan utanmıyan hu heri • 
f' • 
ın Yüzüne tüküreceğim ••• 

- -----~- -- ,_,, ~1-~ 

Boyunuzu olduğundan 
zun göstere bilirsiniz! 

B 

D 

reıimde görülen vaziyeti alır Bu 
rada B ipretiyle göıterilen kalça 
kıvrımının haddinden fazla dıp· 
rıya fırlaınıt olduğu ıörülmekte
dir. Nitekim bundan dolayı da C 
iıaretiyle ıösterilen karın da dı· 
ıarrya doiru bir kamburluk mey 

dana getirir ve A itaretinde görül
düiü sibi sırttan dıtarıJa doiru 
bir kavis yapar ve göiıü yanıla. 
ıır. Bu vaziyet yanbıtır. 

Orta boyda bir kadın, yahut er
kek "4ağıda tarif edilen t!kaer•izlf 
ri her gün bet altı dakika yapma!:
la bir yanlıt durumu düzeltebilir: 

Frenk SüleJJD&n Hüımen Reise 
hab~r vermete lüzum ıörmedi: 

- Baıüıtüne ... Fakat yorula . ..idi - t f •kll - 2 

Topuklar, kapalı bir kapıdar. 
üç dört santim ileride olmak üze· 
re ctümdüz bir vaziyette durunuz. 

C&kıınız !. .. 
- Hayır ... Şimdi kuvvetliy:m. 
- Siz hilirıiniz !. .• 
Frenk Süleyman önde, haıta ka. 

dınla kızı arkada olduklan halde 
>1İrüdüler. For1alann aralarından 
let;Mler. 

Frenk Süleyman durdu. . 
LUçiya, henüz o ı&ıternıeden 

F ernandoyu tanımııtı. 
O'l\u 1'a9lan ayala kadar ıüz· 

dit 

Frenk Süleyman F ernandonun 
lcafaaına bit yumruk vurdu: 

- Tanımadın mı? Batını kal· 
dır da, o mendebur ıuratını ıör· 
•U 11 ... 

Lüçiya hiç ıöz ıöylemiyordu. 
'\' aldaıtı. 
Gözlerini ayaklarından zin:irli 

olan Fernandonun gözlerine dik· 
ti. 

F ernando hakıtlarını lcaçır.Jı. 
Süçiya anıızın elini ko7uuna 

IÖlürd·· u. 
Or~dan yarin bir hançer çıkar· 

dı, 

Havaya kaldırdı. 
Ne F renl5 Süleyman, ne d~ Be

•triı ile ıardiyanlar onun elini lu· 
lacaJc zaman bulabilmiılerdi. 
L'ta~ta kadının eli, yalm hançeri 
.;~ hızıyla F ernandonun kal. 

1~ 1&plam11, orada bırakm11tı. 
.._.do inledi. 

Ha.ta kadın derin birı 
-Oooohr 
Cekti. -

Boylu po•lu ıörünmek herke
ain iıtediii bir teYdir. Bund~ ka. 
dın erkek farkı ıeizetilmez. Güzel 
endam, rakıtıklı, bir boy hem 
kadına, hem de erkete çok yakı 
fır.. Ancak denebilir ki tabiaten 
kıta olarak doimut imanlar boy
lumı usatabilirler mi? •. 

ETet, boylanm filen uzatabile· 
cekleri ıibi kendilerini oldukta . 
rından çok daha uzun da göıtere 
bilirler. Bu hir terbiye ve idman 
itidirı 

Hiç ıüpbe yok ki; gerinme ha
reketleri, henüz tam kemale er· 
memiı pek ıenç vücutlar için çok 
faydalıdır. Ancak uzatmak için 
yapabilece~ en elveriıli harekete, 
timdiye kadar almıı olduğumu~ 
aantimleri tutamam ıöstermektir, 
batka bir tabirle IÖyliyelim, dik 
durmaktır. 

Meıeli birisinin 1. 70 boyu ol
duğunu farzedelim. Bu adam tabii 
halde dururken kendini daima 
Z,S - 3 santim eksik gösterir. 

Halbuki bu adam boyu ölçülür
ken kendini daha yükıek göıter
mek için, ıöiıünü dıprıya doğru 
titirir, omuzlannı kaldırarak ge
riye iter, boynunun bütün sinirle
rini gerer, batını geriye verir, çe· 
ne.ini kaldırır ve belki hiç ıoluk 
almaz. Bu duruı hiç de tablt va
ziyet delildir. Yorulmadan böy. 
lece birkaç dakika durmanın İm· 
kanı yoktur. 

Tat.il biçimde dik durmak t!I· 
tiyen vasat bir adam 2 numaralı 

Bir elin ayaımı bir numaralı 
,.eıimdeki C noktaıına, öteki elin 
tersini B noktaıına koyunuz. 

Bu vaziyette vücudunuzu B 
noktası ile kapı arasındaki me'" 
feyi azaltacak tekilde doğrultma· 
ğa uğraıınız. Arkada duran elirl 
ayaıı kapıya temaı etsin. 

Bu vaziyet kuyruk sokumunu 
qağıya itmekle olur; atağıya itiş 
kalça kıvrımını küçültür, böylece 
belkemifinin normal duruıu elde 
edilir ve A itaretiyle gösterilen kı
ıım düzleıtirilınit olur. Gözler 
d~ıdoiru ileriye bakmalıdır. So 
luğunuzu keımemeliaini:;:, 

Böyle dururken boyunuzu bir 
arkadatınıza ölçtürünüz. Sonr" 
da kendinizin alıtık olduğunu ıar 
kık durumu ölçtürüraünüz. Göre· 
cekıiniz ki bu iki ölçü arasında 
3-4 ıantim fark vardır. 

Bu duruıta aıkerin hazırol va
ziyetindeki omuzları germek .. göğ 
sü ileriye fırlatmak gibi sertlik ve 
keskinlik yoktur. Taıhih edilmit 
vaziyetten yalnız durmakla istifa· 
de edilmez, ayni zamanda yürü
meği de iman kendine en büyük 
bir zevk ve eilence saymalıdır. 

Yuvarlak bir ıırt, düz ve baa1k 
bir göğüı, sarkık Te çıkık bir ka· 
nn, ve ayak kaviılerine zorluk ve
rerek eberiya düz tabanlığa ae· 
bep olan kıvrık dizler yerine ta
rif ettijimiz bu doiru durumu at· 
makla insan yeniden gençlik kaJ
naklarma ka VUfllUlf olur. 

DOKTOR 

1 

güzeonnon 
P~ŞÖliild@}aaa ~ 

l"ahrOnnarne •dh ••ki IFarısı 
Nakleden: terth ro'"•n•ndan •""""•t•r. 
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Padişah 
dairesini 

ağaca çıkarak kızının 
seyretti. Bir de ne 

görsün? Sultan, bir oğlanın 
dizine yatmış! Rezalet! 

Hönıim, Numan Şahın yanın· 
dan kaçtıktan tonra, rençlerin 
batından ıeçen macerayı bayset
le dinledi ve onların bu derece be-
ladan arta kalmaıma f&ftJ, kaldı. 

Fakat timdi, felaket burada 
mahbus olmaktı. lkiıi de zincir • 
terle bailıydıtar. 

Bir ıün, kulaklarına bir haber 
çalındı. Bulundukları tehir padi • 
ıahmın bir ıarayı yapılmaktay • 
mıf. Ora11nı yapan mimarm mai· 
yetinde bir de reaMm varmıt ki, 
Çinden gelmitmif. Tavanlara, du· 
varlara çok ıüzel nakıılar yapı • 
yormuı. Fakat, birdenbire bir 1&n· 
cııı tutmut ve ölmiif. 

Şimdi, padiph matem içindey
miı. Bu -bqlanan resimler ne ola • 
cak? .. Hatti, Çinden bir resaam 
retirtmek için ora hükümdarına 

bir name bile yazmayı dütünüyor
muı. 

Bu ha~, zindandaki Hurre • 
min lculatİna çalmmca, derhal, pa 
ditaha bir ariza yazdı. Zindancı· 
lara aldırttıiı boyalarla ve fırça • 
larla bir iki ruim de yaptı ve ıön· 
derdi. 

Hemen o UfAID, Hurremin tah· 
liy•i için bir emir reldi. Oilan. 
huzura çıktı. Padiıahın iltifatları· 
na nail oldu. Zindanda unutul • 

mut pek çok biçarelerin bulundu· 
iunu da haber verdi. Böylelikle, 
az kabahatliler araımda Hönıim 
da çıktı. 

Artık ıaadete kavu9mutlardı. 
Buradan bir an evvel kurtulmak i
çin, delikanlı, ıeceyi ıündüze kat· 
mıf, çalıııyordu. Duvarlan çok 
güzel reıimlerle donatıyordu. O 
kadar ki, hatti, Çinli ressama bile 
faik olduğu dikkati celbetti. Padi
ıah, onun yapbğı e1erlere bakı • 

yor, beleniyor, kendiıini takdir e· 
diyor ve dolattıiı yerde methü 1e
naıında bulunuyordu. 

Hata bir ıün, haremde de yeni 
re N&m J n maharetinden karııma 
bahsetti: 

- Görülmemit derecede genç 
ve ıüzel olan bu ojlanm bu kadar 
uıta olutuna taııbr ! · dedi. 

lçeriki odada, padiphm kızı 

Şahı Niıvan ıultan otunıyordu. 

"Güzel,, IÖzünü iıitince merak • 
landı. ille bu reıaamı görmek 
aevdaaına düttü. 

Hemen o gün tuturdu: 
- Yapılan resimleri ben de ıö

receğim. 

Tabiatiyle, bu pek meıru arzu
nun önüne geçen olmadı. Derhal, 
dad111, lalaıı, huemden çıkblar. 
Yeni yap dan saraya ıittiler. Ve 
burasını pek bejendiler 

Kız: 

- Re11amın nasıl çalıttığını 
ıöreceğim ! · dedi • 

Onun yanına gittikleri vakit, 
kız, bizim Hurreme hayran oldu . 
Hemen gönlünü kaptırdı. 

ıafletinden istifade ederek, biri· 
birlerinin ellerini ııktdar. 

Biraz ıonra, ıultan, daduına 
tutturdu. 

- ille hu reuamı ıece 1&raya 
benim daireme alacakıın. Onunla 
eğlen ecelim. 

"Aman, yapma aultamm, etme 
ıultamm !,, diye nasihatlerin hiç 
biri para etmedi. 

Dadı, çarniçar, lala ile UYUfm&• 

ta ve reıMmı içeri almaia razı ol
du. 

Sarayda, bir ilci ıece aef ahetle, 
içki ve eilenceyle ıeçti. Şayet .,.. 
kadaıı F erruhu dütünmek kay11• 
ıı olmuaydı, Hurremin keyfine 
payan yoktu. Fakat, ah, iki ıevıili 
arkadqına kavupbil1eydi. 

Bu dert içinde, rene o akpm 
ıevıiliıi Şahı Nisvanla buluıma • 
ia gitmitti. Aksiliğe bkm ki, o 
gece, padiphm da uykusu kaç • 
mıı bulunuyordu. Dolatmak ü~ere 
hahçeye çıktı. Dairelerden birin
de ııık yandıfnu ve çalgı, çenai 
ıeıinin ıeldifini duydu. 

"Allah Allah! •.. Bu aaatte kim 
eğleniyor acaba? ... Hem, bu, kı • 
zımın dairesinden! • diye düıün· 
dü. ~ Hila yatmam11 olmasına 
hayret edilir!,, 

O tarafa dolru yürüdü. 

Bu, pek acayip bir eğlenceye 
benziyordu. Padiph, kapıyı çal • 
mak istemedi. Bir ağaç Tardı. O· 
raya tırmandı. Pencereden . içeri 
bakınca ne görıün? .. Kızı, bir of· 
lanm kucağında yatıyor. Kartıda 
oynryan l"&kkaıeleri 1eyrediyor. 
Arada ıırada öpüfme fuıllan c:ı. 
var ••• J 

Fena halde kızdı. lrza, namuıa 
pek dütkün bir paditahtı. °'" 

Hemen •talı indi. Bq aia11 
çajırttı. Kızının dairetine baakm 
vererek reııum da, kızı da yaka
lattı. 

(D.,,,. oar)· 
--~~------~~~----~---
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3- Beykoz 100 M. Atifet, 4 - Ve
fa erktlk lisesi 789 Osman, 5 - Kum -
kapı 29 Halet, 6 - Cerrahpaşa 31 Ke
mal, '1 - Pangaltı 20 Sarkis, 8 - Be -
TOilu 11 inci mek Bülent, 10 - Kasım 
pqa Sellmi Aytuğ, 11 - Kumkapı 97 
Bafet, 12 - Erkek L 1495 A. Riza, 13 
- Şenllkdede m. 6 Needet, 14 - Kan
tuıll kız L 455 MuaUA, 15 - Beyoğlu 
1Todorf,16- Cumhuriyet orta mek. 
1'14 Lntffye, 1'1 - Fatih 54 Zehra. 18 
- Etyemez 81 Enis, 19 - Fatih 8 Hüs 
d, 20 - 12 lnd mek. 213 Nejat. 

KiTAP KAZANANLAR: 

%1 -- Ayancık 23 Nevşin, 22- Mal -
lepu 3 Emine, 23 - Dartişşafaka L 
112 Mmıa, 24 - Beşiktaş Nejat, 2.> -
Galata.uray lisesi 612 Bali, 26 - Os
kUdar 63 Caride Tunay,, 27 - Yenima 
lıalle 95 Ema, 28 - ls E· L 633 Sulhi, 
29 - Aksaray 7 Fikret, 30 - Haydar
Pl.'8 102 Feridun, 31 - Kuleli askerl 
ı. 932 Faruk, 32 - Fatih 11 Melahat, 
33 - Zincirlikuyu 134 Güner, 34 -
'()'sküdar M. Orhan, 35 - Gedikpaşa 
Antula, 36 - 24 Uncii mek. 130 Do -
tanca, 37 - Eyüp orta or!a mek. 2CM 
Nih.-ıl, 35 - Alpullu şı~~r fabrikası 
Salt, 39 - '4 tlncU mek. 148 Kenan 
Ozel, 40 - Cumhuriyet ortamek. 171 
Saffet. 

CETVEL .':'AZANANLAR: 

Q- -:;: ·'.)ll.Tualdd ı..,_m .... e, fl-
39 fint"ll mek. 305 Mükerrem, 43 - Sul
naahmet 45 Süheyla, '4 - 43 üncii 
mek. 191 Tevfik, 4:> - •• 'lragümritk 
50 Cemal, 46 - Sanyer 117 Fahire 
Tllnçer, 47 - Erkek L. 2 - C Burhan, 
48 - Poyraz sokak 19 Selma, 48 - Ka 
bataş erkek L '48 Rafet, 49 - Yeni
k8y 3 Ftiruzan, 50 - Amelihayat L 
1 Cemal, 51 - Sultanahmet 31 Aguş, 
12 - Göztepe 40 Güler, 54 - Is posta 
tevzatında Halil, 55 - Davut paşa 46 
Nfirunnisa, 56 - 19 uncu mek. 235 Tür 
tuz, 5T- Beyoflu Asuman Nedim, 58 
- Pantaltı L 35'7 Seyyahi, 59 - Is er
kek L 396 Burhan, 60 - Kadıköy 15 
1Jftade. 

DEFTER KAZANANLAR: 
11- ls. 1 ind mek.106 Cevat, 62 -
Bak~ly 28 Niko, 6.1 - Blnblrdlrek 1' 
Ziya, M - likıllp ldtaphanesinde Gar 
W.,65 -Beyoflu 4 Onell mek. 69 Sai
me, 68 - Kurbanzade Ap. 2 Mediha, 
n - :rablm Sabiha, 88 - 44 fincU 
•ek. 490 Fikret, 69 - Is kız L 1cr74 
Sabiha, '70 - Davutpaşa ortamek· 572 
Nadh. 

KARTPOSTAL KAZANANLAR: 

'11- Ye.ebatan 43 Günenç, '12 - Be 
ıolla 30 Nermin, 73 Fatih 16 Hacer, 
74 - Ferfköy 4 Ragıp, 75 - lJskOdar 
1 Atltet, '16 - 'ZI lnd mek '4 SelAmet
tln, '17 - Beşiktaş 18 Erol, 78 - Bü • 
~da 11Bilge,79- Is. Çarşamba '1 
l'aml, 8C) - Eyüp 35 Senet, 81 - Bey 
loz 20 aHtlce, 82 - Sttleymaniye 29 
Nesrin, 83 - Dişçi Mehmet Sadi, 84 -
Yqllköy 3!i Toker, 8.'l - ls erkek L 
ll20 Kemal, 86 - Kadıköy 17 Mahti, 
'11 - Kadırga 21 Yaşar, 88 - Beyler
beyi 8 Müzeyyen, 89 - Galatasaray 
S.S. Memuru Raif otlu Şakir, 90 -
Topkapı 4 Basri, 91 - 5 lnd mek. 126 
A. Tevfik, 92 - Beşiktaş 18 Bunir, 
93 - Mahmutpaşa 5 Hristo, 9' - Kur 
talq 23 Pantazl, 95 - Sllleyınanlye 
9 DUrrOean, 96 - Fatih '71 Nihal, 'Yt 
- Tablm 8 ZeJlha, 98 - Çacbralarda 
1'6 MUSI\, 99 - Tophane 16' Met
ktlre, 100 - Sirkeci 47 Rqel, 101 -
Bakırköy 11 Muzaffer, 102 Beşiktat 
5 özel, 103 - Dariişşaf aka L 8 Ce • 
mai, tM - Ll1e1el Ayte Egeman, 
105 - Çemberlltat Batırbay, 106 -
H. pqa 21 Saba, 10'7 - Fatih 21 Tur
han, 108 - Gıdikpap 60 Mariııatl, 
109 - Jl'atilı 10 Demfrtaf, 110 - Paa-

18 Murat, 12' Koca M. paşa 35 Alpas
lan, 125 Taksim 25 Şemsi, 126- Oskü
dar 96 Şahika, 127 - Feriköy 3 Aysel, 
128 - 42 inci mek. 594 Cahide, 128 -
Divanyolu 114 Sabiha, 130 - Tepebaşı 

A:1t Tan, 131 - Zile Orman mek oğ
lu N· Çofkun, 132 - Sirkeci Hilmi 
Kılır, 133 - . Çapa kız muallim mek. 
345 Malike, 134 - Bahçekapı 2 Muzaf
fer, 135 - Is Erkek L 1122 Hayrettin, 
136 - Zfndankapı 60 Osman, 137 -
Beyle•heyi 17 Hikmet, 138 - Koca M. 
Paşa 88 Osman, 139 - Demirhan 34 
Hepdlre, 140 - Ortaköy 23 Bahattin, 
141 - Bakırköy 1 inci mek 180 Nej -
il, 141 - 19 uncu mek. 30 Muazzez, 
145 - Kasımpaşa, 10 lsak, 146 - E -
dirnekapı Ozdemlr, 147 - Osmanbey 
26 Tahminci oğlu. 148 - Süleymaniye 
6 GUlgeç, 149 - Is erkek L. 1120 M. 
150 - 2 inci mek· 38 HUsamettin, 151 
- Gelenbevi orta mek. Celll, 158 -
Kurtulu' 223 Hristo. 153 - lJsküdar 
40 Birsen, 15' - Kartal 46 Nermin, 
155 - 18 inci mek. 271 SUheyll, 156 -
Is. Erkek L 803 Ozcan, 157 - Fatih 
4.5 Nazmiye, 158 - Süleymaniye 31 
Rüknettin, 159 - H. D. :S yollar M. 
Ragıp, 160 - Beflktat Esat Can, 161 
- Ankara c. Ahmet, 162 - Beyazıt 63 
Kadri, 163 - Ortaköy Ulvi, 164- An
kara yalçın kaya M. 6 Yaşar, 185 - ls. 
ismet lnönü mek· Hurşlt, 167 - 19 
"PCU mek. 349 KAzım. 167 - Betiktaı 
fit,1'MIM,4•- 8•ltıallah•et 18 Bpef. 
170 - Ankara D. F. Arif K. Leman, 
1'71 - Aksaray 12 Ferdane, 172 -
Galatasaray L. 40 Suat, 173 - 9 uncu 
mek. 183 Şayan, 174 - Davutpaşa 214 
Nazime, 175 - Beyoğlu 410 Yılmaz, 
176 - HaydarpJtşa 21 Saba, 177 - Ll
leli 111 Ocer, 178 - Beşiktaş 5 Antra
nik, 179 - 3.'l lnd mek· 24 Faik, 180 -
Uzun~rşı 29 Ekmek. 181 - Şehre -
mini 90 Bekir, 182 - Selçuk kız mek. 
192 Zahide, 183 - Kasımpaşa Mus • 
tafa, 184 - Uuzunçarşı 298 Hüseyin, 
185 - Kireçburnu 20 Nuran, 186 --6.1 
Uncu mek. 246 Hatice. 187 - 4 ü~co va 
kıfh:ın Müveddet, 185 - Fatih 6 Ua -
san. 189 - Kasımpaşa 20 Dürdane, 190 
- Kadıköy Nezih, 191 - Aksaray 16 
Nevrin, 192 - Yeşilköy S.8. Perran, 
193 - ls 67 Fethi, 194 - Divanyolu 
7 Fazıl, 195 - Osmanbey 59 Rüthan, 
196-Tarlabaşı 29 Çiçekyan, 197 -
21 lnd mek. Nebahat, 198 - Bomonti 
28 Aslan, 199 - 2 inci mek. Nüzhet, 
200 - Çengelkiy Fikri, 

Hediyelerimiz her halta cumarfeai 
, ··.,ıerl mnib'l"m•zda dail!tılır. 

Yeni Eserler 
H•v•cıllk ve spor 

Havacılık ve sporun <149) uncu sa
Yllll dntin havacılık meselelerini in • 
cellyen yazılarla dolu olarak çıkmış -
tir. Abidin Daverin, Şakir Hazımın, 
Ahmet lhsan ve Hikmet Haynnın 
yaztlarfyle modelcilik ve süzülme, yel 
ken uçuşlarma alt yazılar (ok ilgi u
yandıracak, faydalı konulara temas 
etmektedir. 

Bir kız lllrle dUftU 
Eliziz Kültür direktörü Cemal A -

tacın yazdığı bu kitap; inkıllbımızın 
ve asrileşmenin ne demek olduğunu 
kavrayamıyan bazı ailel~rln e"·latla -
rına verdikleri yanlış terbiye ytlzUn -
den vukua gelen büyük bir fadanın 
hiklyesidir. 

420 yll sonra 
Son ilerlemeler düşünülerek bun -

dan 420 yıl sonra hayatın nasıl ola -
eatı, insanlann nelere muktedir bu
lunacaklan bu kitapta tasavvur edil -
mektedir. 

Da, ~ok enteresan kftahı kız mual -
Hm mektebi mOdOr muavfnl Hfltmft 
dHlmiA prirmif ve kitap basıJmıftır. 

Takalmdekl meflıur klarneteci Kadri nln yeğenleri kiçiJk Nazmi11e Ue Pem
be Kldrnet ve çllte nare çal maaım meıkcdigorlar 

Kaç ıün var, artık ne tirf., ıöz- kayıim kıçına kuruldu. Aıuma ne 
lü Gülizardan, ne Etemden hiçbir kıyafetle kuruldu, biliY,or lllD• • 

haber yok ••• Ne oldular dersiniz a· nuz? Arkasında aapaarı bir fera • 
caba, yoksa yerin dibine mi battı· ce, bqmda ko.koca pembe bir ho 
lar? toz, botozun üzerine uılmıı bir 

Böyle olduiu da çok iyi oldu. eski pabuçla bir bat aanmaak, bir 
Şimdi batım ve kalbim o kadar yumurta kabuğu, bir dizi mavi 
raht ve dinç ki ... Yalnız, arasıra 
yollarda falcı, sepetçi, matacı ka
dınlan ıördükçe ıö~ün.linün 
ft'aih geHyor "Ye y1b ~llM · benf~tı 
hop ediyor. Ancak yeni tanıttı • 
ğmı hanende ve çengilerden Ziy • 
net, Seher filin varken artık uzun 
uzun Nazlı da düıünülmez ya! •.• 

Hem efendim. Nazlı nihayet, 
ıalvarlı, cepkenli bir çerge kan • 
sı ... Berikiler öyle mi ya? Beriki • 
ler tık yeldirme, yahut matlah!a· 
nnı giy~ de yüzüklerini, küpele
rini, bileziklerini takıp o ıüzelim 
düzgünleri, pudralan, incecik raa· 
tıklan ile insanın kartısmda sü • 
zülmeğe bql11dılar mıydı adamın 
kalbinde sekiz Nazhnm yapamı • 
yacaiı tesiri yapıyorlar. Hele ge
ne Reha Bey vasıtasiyle yeni ta • 
nııtıiım Sulukuleli Çakır Rina 
adlı genç, aarııın bir kız var ki 
hani lstanbuldaki bütün çergele • 
rin kızlan bir araya gelseler Ri • 
nanın eline bir damla su bile dö • 
kemezler! 

••• 
Annem de artık fazla gelmeie 

baıladı ha! Gece gündüz ille bu 
Cibaliden Topçulara, eski evimi • 
ze tqmalmı! diye boyuna batı· 
mm etini yiyor! Topçular fena 
deiil amma, Reha Beye ve Reha 
Beyin bizimkiler dediği kimselere 
uzak .•• 

Kihtane alemimiz pek ömür, 
pek enfes oldu. Sabahleyin erken· 
den Cibali Y enikapısından bütün 
ihvan ve bütün çalııcılar, hanen· 
deler, çengiler cümbür cemaat 

koskoca bir pazar kayığı ile hare
ket ettik; içimizde Sultanhamam· 
lı meıhur köçek Şevki ile ağabeyi· 
si Paskal Muhanem de vardı. 
Amanın dostlar, bu köçek Şev· 

ki ile ağabeyisi Paskal Muharrem 
öyle imanlar ki ölüyü bile gülme· 
den katıltıyorlar. Hele Muhar • 
rem, ıöneniz o gün denizin üs • 
tünde ve Kihtanede neler, ne paa
kalbklar yapmadı. Kayılmnz da· 
ha iakeleclne kalkarken o, koca 

Bir çingene kadını tlpi 

boncuk. •• Ayaklarında pembe çe
dik pabuçlar ••• Gözünde mavi aöz 
lük... Bir elinde Yetil tem1iye, a • 
tekinde alacalı bir yelpaze ••• Çe • 
nesi de o kadar kuvvetli ki kayı • 
ğm kıçmda o haliyle hiç durma • 
dan boyuna kadm taklidi yapı • 
yor; boyuna gelin· kaynana kav· 
ıuı ediyor; boyuna isterik kadın· 
larm ağzı ve tavn ile sevgiliye i • 

linı qk mektupları okuyor ve bo
yuna sata sola türlü kahkahalar 
savurarak hem bizi, hem de deni· 
zin üzerinde trafımızı saran bütün 
kayık ve aandaldakileri gülme • 
den kırıp geçiriyordu .•• 

~rada bir Muhanem numara • 
lanna fasıla verdikçe kadın oku· 
yucularla birlikte ince saz bqlı • 
yor; o da susunca klarnet Me!ı • 

met ve methur zurnacı Hüaeyinle 
birlikte çifte niracı Kahraman i· 
henge koyuluyor; o zaman Sul • 

tanliamamlı köçek bodur Şe~ki İ• 
le Suluku!eli çengi Çakır Rlna 
kartılıklı ıöbek atmaia bqlıyor• 
larCIL 

O gün Kihtanedc geçirdiğimls 
alem, sabahki deniz ilemindelt 
yüz kat daha eğlenceli ve akt&Jll 
dönüıümüz ise Kihtane alemin • 
den bin kat daha cümbii!lü oldu· 

Öyle ki akıam dönüıünde Kah"\ 
tanedeki Sünnet köprüsünden iti• 
baren yanlarımıza rampalıyan ve 
peıimize takılan kayık ve sandal
ların sy111 Karaağaca yaklqtığı • 
mız zaman belki üç yüzü bulmufJ 
oradaki küçük adaların sol tara • 
fmda kayık, sandal ve salapurya• 
lardan mürekkep canki yeni bir 
ada daha peyda olmut; deniz o • 
rada tamamiyle tıkanmıt; vapur
lar bile geçemiyerek dakikalarca 
Sütlüce ile tuğla harmanları ö • 
nünde stop edip bizim alayı vali• 
nın ıeçmeıini beklemitlerdi ! Tr 
aadüfe bakın ki Karaaiacm ö • 
nünde hemen hemen bize yakın, 

yani oldukça bize benzeyen bit 
büyük aalapuryanın içinde de Su
lukuleli klarnet Kör Tevfik çalr 
yor 'Ve wene oranm en namlı, f&O' 
lr, en •i12el hanendeıi Küçük Şöh
ret gazel okuyor ve aynı aalapur 
yanın içinde bana geçen yaz Ba • 
lmkayünde danlıp kaçan atka • 
daılarmıdan Aksaraylı Nazım b.r 
luıftlJoNu. Biz onlar!n yanlrıa ır 
lince Reha Beyin canı sıkılır gibi 
oldu. Çünkü Gülistan buıün bid 
söz vermiı, bizimle geleceiini a31 
lemitken, nedense ıelmemit; o 
l&lapuryadaki kalem efendiluir 
le birlikte gibnitti. Bizde ise Gil
liataıım en kuvvetli rakibi Elma' 
Tardı. Şimdi Reha Bey Şöhreti O

rada görüp de içerleyince ine• 
Mehmede emretti: 

- Çabuk rasttan bir tabiın ! 
Mehmet, kıu. ve çabuk bir tak

sim etti; arkaamdan da El...., 
ıazele batladı. Bunu kendileriof 
bir caka, bir ı&terit sayan aala • 
puryadakiler kendi klarnetçileri • 
ne aynı makamdan bir taluim ; 
tiıtip arkasmdan Şöhreti ıa..ı
bqlattrlar. 

Derken Şöhret o tün nedd" 
ıazel okwnakta bizim Elmalt ba' 
tırmca Reha Bey fena kızdı, bi • 
zim o koskoca aalapuryayı ora • 
daki adalardan birine rampa • • 
tirince K&htaneden beri bise ,.-
pa ile gelmekte olan iki çifte ~ 
bir futanm dümenciaine aeeleacli1 

- Siz çabuk gerilere doirU fit' 
layıp Çakır Emineyi (m91hur ":-• 
dm okuyuculardan) bulabilir 1111 • 
siniz? 

iki çifte ince futanın dÜ'lllellbl
de oturan bqı mendille ,.rdt 
genç irisi: •1 

- Batiittüne, beybaba, deci• 
Şimdi gider, buluruz. • • __ ...... 

- Öyleyse nerede ~ r 
bulun, çabuk onu alıp buraya 11-
tirin! Şayet yanmdakiler onu • • 
ze vermemek isterlene onlar !:r 
bancı deiil, benden bir .ell~ ~ 
kıtm, Reha Bey istiyor, it~ • 
bindi, kendisini Karaai~ 5 ;; • 
rinde Şöhrete karp okutacak g. 
yin... Ana ederlerse onlar da • 
mineyle beraber buraya &u,.ut 
sunlar! ) 

.CDnaım *'-' 



• 
Baş pehlivanlarla güreşmlye kalkmadan evvel 
---- -- ~1-1- 2MS -1-li-2 1-2 .............. 

Dinarlı evvelA beni yensin! 
Başa/ti birincisi Hü.~eyin Pehlıoan böyle söylüyor 
•• lng lllz kralı g i b i ipe k pijaman1 
yok sada evve lallah ken·disini 
yenece Qime enıinlml,, diyor. 

Diin matbaamıza Uzunköprülü ı 
Hüseyia pehlivan ıelerek !U ıöz
leri ıöylemittir: 

- Dinarlı Mehmet Mülayim, 
Kara Ali ıibi bat pehlivanl~rlc. 
ujr~muın! 

"Ben lıtanbuJ, lzmir ve Aruc•
rada birçok defalar batalb biri., 
ciliti aldım. Dinarlı Mebme~ J,iz 
ayarbirıüretçidir.Bqpehlivan- Alnıanyada atletizm 
larla 1ür91mek için ilk önce ber•İ 
1enme•i Jizımdır. Onun baharı- şampiyonası 
tiii Pankras ( ! ) ıüretin ili.11 
l»ende var. Dinarlı, bizden ö~ewı- Geçen halta gapılan Alman11a atletizm f<U"lJlgonaının en ~orlu oe 1ıe,,. ti 

"" eanlı miUabakaa (800) rMtre lltınfl ol ""lftur. 
diii teJi bize satmaia uiraı~n•. Eıkl Almanya ıamplyonu meıhur koıucu (Stutıgart)ı Denecbr'le,(Bana 

Sonra ben Hava Kurumu men burg) lu Könlg aramda müthlf bir re kifrM ol11U1f ve nihayet gukarild rnlna 
faattne, hem de bet para alma.fa•· Çoba11 Mehmet u~ Miildgim pehlivan idman yaparlarken de görlUdüiU gibi genç koıucu Könl11 (solda) raldba olan ~•ki ıamplgonı.ı 6lr 
IÜl'eteceiim. Biz her aene Hı.va göğüa larkiyle g~erek Almanya <800) metre birinciai ol11U1ftur-
k MEKTUP sındakf rakibini hiç olmazsa bir kere- Koıunun derecal (1,61,,,/ 5) tllr. 

urumu için ıüretiriz. O l»ir ke•e efk tehlikeli bir vaziyete aokardı. Bu- -----------------------------..t . 
l elip au·· re,ıı·, bu··ıu··n parala .... top- Dinarlı Mehmedi tanımam. Onu bil· bü ü ' ı r1 A daki f nu t n seyirciler gibi ben de gör • layrp ıitti. tün pzete e n nıerika muv!l -

fakıyetlerinden sitayişle bahsettikle • düm. Dinarlının hUcum etmeyip-de 
Mülayim pehlivan onu bir ham- rini okudukça bende de her 1'ürktin daima oyun verip nlnız mlldaf aa tar. 

lede albna aldı. Halbuki ben Mü- lftllaar ettltl pbl takdir. Ye iftihar zında maç JaPlllUI karpsrndaki Mfl • 
liJimle biç olmazsa on, oa bet da· ..._. araadmaıftı. Memleketimize dö- l!yimin katbekat faik zehabını veri -
kika yıkılıp, ezilmeden sQr.-bi- nlp bir kaç maç yapaeafını duydu - yor. Fakat o ustaea bllılll kurtulut -
lirim. fam zaman hem kendisini hem de ya- larla kendinde saklı olan bir cevher 

iki aene evvel lzmlre ılen Bul- paeağı maçlan &inaek lcia maç gü - sahibi oldafunu gösteriyor. Onda bir 

Galatasaray 
Macaristan da 

nUnil sabırsızlıkla bekliyordum. Neti- sır oldufa belll anlaması biraz •it . 
ıar süreKiaini ben dört dakikada ceyi gördük fakat acaba sizin sütun. idil. Jstanbala geldiğinde psetelef! /kinci 
Yendilim halde o, yarım 1a&ltfl Jarrnızda yazdığınız gibi (dün baştan bennatına balubna yesin• emeli ÇOo 
Yenmiıti. başa ezici bir güreşten sonra Mü • banla olduğunu söyJUyordu fakat Ço-

• naız olduiu da doinı de 1-i!j~!fJ~!!~!f:~:i~üi " bula olacak :maç1w0-&0ıı alarak-418 -
lyı ir. Burada Afyonlu SllleJID&n f • o u rek yeadl) a - Wt ec11Jm..t " ilk drette Dlnarlmm 

maçını nasıl oynadı, nasıl 

berabere kaldı? 
aın.Jı Hüseyin pehlivanlarla 011 caba gtinUn b0t6n halk üzerinde dedi MUllylme yenilmesi blras mu••ı, 

rün idman waptı. kodusu olan bu mesele böyle midir, Maçtan aonra gazeteciler Çoban Meh-
J de.x.al midir? metle girilttnx.n zaman bu benim ı..an 

Sonra ben onan her teklifin: 
51 

,...... ~· le ı,g Maçın başından nihayetine kadar bir sırdır· ~emişti. Şimdi neden kat't 
a 1 ediyorum. Delil yelken be göze görlinen -Y Dinarlının hie bir olarak yenerim demiyor çiinkU o da 

Galatasaray mubaclmlerl birçok gol 
kaçırdıktan sonra açıldılar ve beraberllkt 

sayısını yaptılar 
Zİ •• • d ha r . Seget: 18. ' (Galataaaray kalUealn-

Uzenn e, ttl iıtene topnk, vakit rakibini yenmeğe uğraamadığı bu muammayı anlamış bulunuyor. ta ~- deki arkadQfınuzın 6zel nwktubu) 
1 iiıtünde bile göreımeie haz•- dalma karpsındakine oyun verip oyun Ne ise zaman her şeyi değiştirir ba- Bu sabah saat 6 da kalktık, yediye 

rıın. Hava Kurumu heaabma ya- almadığı gözüküyordu· Bunu onun na öyle geliyor ki bu Ustat güreşçi a - kadar kahvaltımızı ettik· 
Prlacak bu ıüreıten de on para ic şöhretinin sahibi olmadığına hamlede leyhteki satırları lehe çevireceğe pek Saat (8,lS) de bizi Segetten <Be&'et-
teınem... lim, fakat o verdiği oyunlardan tere - benziyor. Ok yula)ya götürecek olan trene bindik. 

Her ne kadar üzerimde lnı• yağından kıl çeker gibi kurtuluşlan - uyucunuz (11,15) de trenimiz kasaba ile 'flllyet 
ı- kr na ne diyelim? Fabrika ustabqısı arası derli toplu bir yerde durdu. Bizi 
ız alı ıibi ipek piçama ( !) En beceriksiz bir gilreşçl bile karşı- Kemal karşıladılar. Çok misafirpener lman-

Jolcsa da evel allah kendiıini Yf't · -------------- lar- Lokantalı bir otele gittik. ()tle 
becejime eminim. Balkan gürAŞ oyunlarına hazırllk yemeğimizi yedik· 

Hodri meydan! vı· yana gı·ı· reşçUerı· Yataklara uzanarak, bette oynana -
Dinarlı gflreşl ___ eak maç saatini beklemeie bqladık.. 

b Saat 4,40 kapılan btlytik Türk ba:yrak.. 
8k1'ında bir mektup 23 aaustosta ıstanbula geliyor lanilestisltisahadaniçerlglrcliksaat 
Diier taraftan, dün akpm geç va- Güre, federasyonumuza son gelen spor organizasyonlarında biletleri pa. 4,50 de takım fU tekilde sahaya çık -

kit Dinarlının güreşi hakkında bir bir telgraftan Viyana güreşçilerinin halı satarak deifl, ucuz fakat çok a • tık: 
lbektup aldık. Bazı kwmlannı aşa - 23 afmtoe cuma günü sabahı saat 10 tarak masranarmın çıkanlmasma ça Avni.HUsnti, Osman, İbrahim, Ltt -
frcta okuyaeağrnız bu mektupda bir da lstanbula celecekleri anlaşılmıı - bşmanın doğru yol oldufunu iddia et. fi, Faruk, Fazıl; Şeref; Gtlndiiz; 
Çok noktalar bizi hayret lçlncle bı - mıştır· mitti. Münevver, Necdet,, 
taktı. Mektup sahibinin, Dinarlıya kar Şu hale göre ilk güreş cumartesi Bu iddiamızın ilk tatbik edildlfi "ihtiyat soyunanlar Necdet, Suavi, 
11 bütilk bir sempatisi olacak ki, cU • günü saat 4 te, ikinci gUreı te pazar Atina muhtelitl maçtan ne kadar Fahir, Helvacı,, 
reşı pek bitaraf bir gözle seyredeme • günü yapılacaktır. haklı olduğumuzu L41bat etmiş oldu. Saat (5) de maltlm merasimden son-
llllf. Viyana takımı hakkında gelen maltl Şimdi de memnuniyetle duyuyo • ra maça başladık. Parayı onlar ka -

Cilnkfl Mtillyimin hüimlyetl ve çok mata göre bilhassa filiz, yan orta, ruz ki, gilreş federasyonu da buse. zandı. Ve biz gilneşe karşı oynuyo -
Uatt1n girefi, hiç su ptfirmez bir ha- yarı ağır ve ağır slkletler çok kuvvet- fer yapacağı organizasyonda, ayni ruz. Rüzgir yok. 
kikatGr. ildir. Bu takım için Avusturyanm en yolu tutacak, ve fiyattan (50. 25) ku- Başlangıç vuruşumuzu onlann sağ 
Dinarlı birçok sebeplerden o gün kuvvetli takımı denebilir, çünkü Avus ruş yapacaktır. Bununla hem halkın içi kaptı· Sağdan indiler. Top sola geç

helki tam varlıjını ıöstereremiş ola- turya milli takımı da Viyana şehrin . güreşleri göı'mesi kolaylaşmış olacak ti, Osman büzel bir vuruşla t-Opu uzak 
bilir. den teşkil edilmektedir. hem de gilreşçilerlmlzi büyük bir ka- Jaştırdı. Sal açığımız koştu fakat sağ 

Fabt hakikat, bizim seyrettijimiz Avusturya takımının lstanbulda labalrk önünde güreştirmek lmkAnı halları kolaylrkla iade etti. 
rtlrftte, evvelce kararlattınlmış ve iki yapacajı güreşler açık havada yapı .. hasıl olacaktır. Top ortalarda, Şeref sürüyor. Bir 
tararça brarlaşmıt giirqte, Dinar - laeaktır. Güreş sahası için Taksim Ba karanndan dolayı rireş federu iki çalım, iki kişi arasında topa Ma • 
ham hi~ atız açamıyaeak bir mail6- stadyuma intihap edilmiştir. Banda yonunu ne kadar tebrik etsek azdır· carlara bıraktı, Fazıla pas vermiş ol -
hi1ete ufradıfıdır· Ve Bay Kemalin başlıea imil halkın ucuz ve rahatça K saydı daha iyi olurdu. Top Gflndilz • 
iddiasının aksine, Milliyim Dinarlı • güreş seyredebilmesini temindir. a r n er a de, Gündüz Necdete güzel bir pas 

dan eksik detti belki daha fazla o. Viyanalılarla maç yapacak güreşçi. Yeni karşılaşmal verdi, Necdet kullanamadı: 
>'111l tatbik etmiş ve işte asıl bu saye· lerimiz henUz tayin edilmemiştir· F&· ar Oyun başlıyah (5) dakika oı.tut • 
de rakibini yerden yere vurmuş inlete kan Vlyanablarla en kuvvetli takım · yapacak tu. Soldan indiler. Sağ içleri mUkem • 
inlete yenmlftlr. mızdan maada yeni yetişen gençler de Elinden pasaportu ahndıfl ve ltal- mel bir gol fırsatını avuta attı· Çok 
.._~onban Mehmet meselesine gelince, tecrübe edileceklerdir. ya hüktlmeti müsaadesi olmadıkça se- güzel bir akınımızı Şeref bozda. Ve 
uq aslan ıflr~mlz için, Dlnarb ve Takımımız çok idmanlı bir haldedir. yahat edemiyeceği haber verilmiş o • top Ltltfide (santrhafta) Fazıl pas 
0•an clbi bir çok fiiretÇilerl yenmek Avusturyalılarla yapılacak maçtan çı lan boksör Kameraya gelecek ay aldı, güzel bir geçişten sonra Şerefe 
~ h~ ol dutunu, sayın okQueamuz kaeaak olan dreşçllerlmiz kampa a· Amsterdamda bir Alman boksirlyle f evkallde bir pas verdL Top ibra.hl • 
utbnelldir. lmaeaklar ve •nra da Balkan maç · yapmak üzere olduğu boks maçı için me geldi, İbrahim gene Şerefe verdi 

iter Çoban Dlnarlmın m&Çlllı slr - lnna gireceklerdir. de müsaade edilmiyecelt yazıyor. Şeref attı, fakat avut. 
..._ <- ,..._) dedi lae, mapıu Viyanalılarm daveti glire,çllerimlz Ba Alman boksörü Walter Neusel- Bizim müdafaa daha açılmadı, tb . 
llrdfttla 90IU'a, ha iki ylz kere tla l~in bUyft bir teerUbe olacaktır. dir· Karneranın gelecek ay sonanda rahim gOzel oynuyor. 
ha btl)1lk Wr bfiyetle slyllJeceliae Gar.etemlz flyatlann, aeuz olması Mad8on Eqaare Garden'de Art LukJ Bizim forvet kafa ile oynasa daha 
'8Phe etmemek lbmulır. ip birçok nepiyat yapmlf ve biltUn ile brplapcağı bil dirilmektedir. çok muvaffak olacak. ... 

Olllar hlldm aola~ıklan seri ve gil • 
zeL A.Till aol için bir lflttlnU kurtar -
dı· (U) inci deldb lehimize olan bir 
korneri Şeref atamadı. Top gene kor
nercll, Necdet attı, Lttfi kaleye vur. 
da, bled kurtardı. 

Bu maçta rakiplerimiz_ forvetleri • 
mis ttıte tepik lpn olacak 1 Hep ka • 
1919 dayanıyorlar. Fakat bizim f orve • 
tlmls de Fazıldan pyri hi~ bir te1' 
J&Jl&IDl70r. 
( '> daJrlb onları 811uflm)oruz .,. 

Dd de muh•kk•k sol kaçtı.. Şeref çok 
dul bir fuatl lldtlrd8· Fazıl cilUI 
OJ1111JOr• 

(1'1) lnd uktbda, Milnener sflsel 
bir fmıatı dıpn dayanarak, ~ 

Şeref gilzel 1ü pu aldı, kaqmmda
kl mUdafll geçti, pi beldiJ'orus, aıkl 
bir ffit... Fakat direk iade etti!·. 

Yirmi dalrfb onlar becertbizee bir 
akından aonra kaleye kadar indiler. 
Saf içleri dlrt metreden topa bot 
kaleye atamadın ba tehllkeyf böyle 
atlattık. 

Forvette yalnız Fazıl oynuyor. Mil -
nevver neden ise ba ildnd ~ta çok 
bozuk, pek alır oynuyor· Şeref topa 
vuramıyor. Lehimize korner oldu. lb
rahfm, onlann bekine kornerden bir 
pas nrdl r. Biz bfltan fırsatlanmm 
blyle heba ederken·. Sol açıklan, sol
claJl indi Avni clışan çıktı, onu da 
atlattı, bereket Osman yetişti ve kap. 
tı. 

Münevverin güzel bir pasını Nee • 
det lyf ortaladı. Top Şerefte şilt bekli
yoruz, sol içimiz gene topa kaptırdı. 
Mftnevver çok nvat Necdet düzelm• 
ğe başladı. Şimdiye kadar sekiz on ta
ne muhakkak gol kaçırdık. Htisnll Te 
Osman dtizgftn oynamafa başladılar. 

LGtfi topa çok lyf bir girilşle Nee • 
dete gönderdi· Orta bekliyoruz, fakat 
saf haf Necdetln flstfinde- Top ge -
ne uzaklaştı. Bu .sırada tam bir of say
ti hakem glhmedt, az ka1c1ı pl yiyor
duk. A vnl çok gftzel ve fedaklr bil 
atlayışla topu kornere attı. İkinci k• 
_.. (Liitlr.t •«y/ayı çevlrlnlzl 
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Fillerin kahn ayakları altında 
kemikleri kırılanların can acısiy
le haykırışları esir pazarını bir 

mahşere çevirmişti 
Hoca Rıfkı bunları büyük bir 

gürültü ve büyük bir kızgmhk i · 
çinde söylüyordu. Bu ıırada E • 
bülula da göründü. Sağında. ve so· 
lmıda yelelerinden tuttuğu iki 
heybetli ulan araıınaa biçimli 
vücudü ile bir kahraman gibi gö· 
rünüyordu. 
Hoca Rıfkı Ebüluliyı görünce: 

- Maşallah, dedi, ıiz de mi bu· 
rada? •• 

Ebülula .cevap verdi: 
- Evet buradayım ..• Beni gö • 

riitünüz galiba hotunuza gitmedi. 
Ben yalnız gelseydim, size zara • 
nm <!okunmazdı. Ne yapayım ki, 
Karşa esirlerini serbest bıraktır • 
mak istiyor. 

- Ben, evet haklısın, eıirdim, 
fenalık görmedim. Çünkü Abdil • 
laziz benim çalı§mamla kazanı · 
yordu. Esirlikten ne fenalık ,gör • 
düğünü elinizden iki üç gün evvel 
kurtulan fU zavallıya ıormalı •.. 

Karta .lafa karıttı: 
- Eıirlikten ne fenalık g ·~rül

düğünü yalnız bu zavallıya değil 
bana da &ormalı ... Sonra biz bura
ya çekiımeğe, münakaşa etmeğe 
gelmedik... Sizden esirlerinizin 
ıerbeıt bırakılmasını istiyoruz ... 
Buna cevap verin ... 

- Buna cevabımı verdim. Ba§· 
ka ııöyliyecek sözüm yok· .• 

- Sen bilinin ..• 
Karta bunu ıöyledikten ıonra 

HABER - ~kşam Postam 

. . 
Wzalaruıda yıld..a. lfarcW olanlar, t1ze • 

rinde mııamclo görenlerdir, Kakamlu -. 
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Kaçırılan 
peşinde 

Poliı hafiyeıi Dekıterin ''Ktt.çı ıılan kız petinde,, adlı romanı l>u
sün piyasaya çıkarılan ikinci for:mı i. e nihayete ermiştir. Bundan s~nr-a 
r·u formalar haftada iki defa 

Cunıartesi ve Salı 
günleri 

Piyaıaya verilecektir. 
Önümüzdeki günlerde çıkacak olan 3 üncü formasiyle X: 9 en 

mühim maceralarından birine batlı~ or: 
ıınrırı 111111111111111 ırıı ı ı ııı 11111111 1111111111 1111 11111ııııııırıı1111111 11111ıı1111 1111111ıııı111111111111 ııııı r r ı r ı ıııın 11 uııııııııııııı 111ııı1ıııııııı11nı111ııııııııı1111 

Borjiya ve Ra- Akayvapurunda 
gastamn oğlu 81~::!:~ 11~!.~::!~!~: 

Romanlarını clltleten hah sekizi yirmi geçe köprüden 

okuyucularımızdan kalkan Pendik vapuru, Kadıköy 
kitaplarını iıkeleıinden ayrıldıktan sonra va 

purda bulunan bir yolcu kadının 
afmıyaolara aancılandığı görülmüıtür. Bunun 

Gazetemizde tefrika halinde çıkan üzerine vapurda bir doktorla bir 
"Borjiya,. ve Ragastanın oğlu,, roman ebe aranmıf, teıadüfen ikisi de 
larını ciltletmek üzere idare evimize bulunarak kadm kolaylıkla do • 
bırakan okuyucularımızdan bazıları 
tekrar uğrayıp ciltlenmiş romanları - 'ğurmuttur. Do.ğan çocuk erkek ol-

- Ben esirlerimi serbeıt hıra • 
ke.cak adamlardan değilim ... Sen 
'de esirdin ... Ne fenalık gördün e

adımını attı. Hoca Rıfkıyı arka· i.iiioiiiiiimi ......... ...., ........ ..,... __ .._ ______ ;;;;;;;;;: 
nı almamışlardır. Bıraktıkları kitap • duğundan kendisine Akay adı ve· 
lara karşılık kendilerine yerilen mnk- rilmif, kadın fakir olduğundan 
buzJarın numaralarım aşağıda yaz - kendisine otuz lira da para veril· 
dığımız bu okuyuculann nihayet bu mit tir. 

sirlikten? •. 

neri de attılar, Avni gene kurtardı· 

Bununla Avni bir dakikada üç mu -
hakkak gol kurtarmış oluyordu. De\'
renin bitmesine iki dakika var. Vazi
yet (0 - O) .. Du devre, yalnız AYni n 
Fazıl oynadı denebilir. 

ikinci devre 
İkinci dene Gündüz ~ıktı, yerine 

Helvacı girdi. 
Oyıın:t ha5bdık. birinci dakikada 

bomboş Jmlan sağ içleri, topu sağ za
viyemize attı, top yavaş yavaş girdi· 
Lfıtfide kabahat. 

(1 - O) mnğltip vaziyette iken, az 
dahn ikinci gol de giriyordu Avni 
~ttı kurtardı, Necdet hepsini geçti, 
boş kaleye topu okamadı, avuta at -
tı. 

Macarlar açıldılar· lyi akıyorlar, 
bizim müdafaa çok fena.. Snntrforln -
nn sıkı bir şütünü direk kurtardı. 

Avni fevkalftde bir kurtarış yaptı· 

Şeref sol açığa attı. Fazıl içte çok 
'daha iyi oynuyor. LQtfi çıktı yerine 
Fahir girdi. Helvacı Gündüzü aratı -
yor. Helvacı muhakkak bir gol kaçır -
dı, Helvacı Müncn·erc, Münevver Nec 
dete verdi. Necdet muhakkak bir gol 
Öaha kaçırdı. 
Şeref gene içe geçti· Necdet bomboş 

ilerlerken gene bir gol kaçırdı. l\f ü • 
newer firikik ııttr. Havadan gitti. 
(28) inci dakikada santrfora geçen 
Münevver, Necdetten :aldığı bir pası 
güzel bir şiltle kaleye soktu. Vaziyet 
bir bir berabere oldu. Şimdi biz hiı • 
kimiz. .. 
İbrahim, orta haf, Şeref, Fazıl, MU

nen·er hepsi akına geçtiler. Bekleri nt 
]attılar, kaleci plonjon yaptı topu ka • 
çırdı fakat bizim Necdet ile Şeref, 
boş kaleye topu iki metreden ~oka • 
madılar. Santrhafta lbrahim, LOtfi • 
den de, Fahirden de daha fazla mu • 
vaffak olqyor. Artık dakikada bir, 
biz onların kaJesindcyiz. Fakat ne ça
reki bir türlü top içeri giremiyor. 

Hakem; çok iyi· Hiç bir tarafı 
tutmadı iyi görüsleri ' 'ar. Fazıl Av -
ni f e\·kalttde Osman, lbrahim ,.e Hüs
nü güzel oynadılar. 

lkinci maçımız da böylece beraber -
Jikle bittikten sonra, Şimdi Peşte -
deki maçta ne yapacağımız, dlişünU -
yoruz. Yarın Peşteye hareket edi • 
yoruz. 

OSMAN 

. = Doğan spor klllbU 
kongresi 

Doğanspor kulübü başkanlığından: 
Kulübüm Uz genel kongresi 25 ağus -

ios pamr sabahı saat tam onda yapı • 
Jacağından Uyelerimizin o saatte ku • 
Jfip binasında ha~ır bulunmalan rica 
r.:• 

olunur. 

smda bırakarak kulübeye ilerle -
di. 
Kapmın aralığından içeriye ha· 

ğırdı: 

- Gel bakalım buraya fişman ! 
Bize esirlerin kulübeıini göster. 
Bunu biz bilmiyor değiliz amma 
senin göstermeni istiyoruz. 

Hoca Rıfkı, daha Karşa cevap 
almadan atıldı. Bütün kuvvetiyle 
kofuyordu. Nereye gidiyordu? 
B.unu kimse bilmiyordu. Yolda bir 
taraftan kotuyor, bir taraftan da 

- imdat! imdat! diye bağırı· 
yordu. 

Gece vakti esir pazannr velve· 
leye vererek herkesi ayaklandır · 
mak istediği atikardı. 

Ebülula, neye uğradığını bile- -
mediği bir zaman Karşanın yük
ıek ıesle kendisine bağırı§iyle 
toplandı: 

- Ebülula, bırak aslanın yele· 
ıini ! ... Bakalım daha bağırmakta 
ısrar edecek mi? 

- Hayır Karıa ... Bekliyelim ... 
Bunlarla ayrı ayrı mücadele et • 
mektense hepsinin ayaklanmasını 
ve üezirimize hücum etmelerini 
bekliyelim. Bu daha kolay ola • 
cak. .. 

- Birer birer öldürmenin zev· 
ki ba~kadır, Ebülula bırak hayva-
nı. 

Ebülula fazla ısrar edemedi. 
Karıanm bir dediğinin iki olma· 
dığı herkesçe bilinen ve hen.en 
yapılması istenen bir hakikatti. 
Zaten ısrara da dili varmamı~tı. 
Hoca Rıfkı denilen bu adam, bir 
zamanlar, Ebülulaya az mı fena -
lık yapmı§h? 

Ebülula bunu hiç unutmamış, 
hiç ~e unutamıyacaktı. 

Bu dütünceler, yelesinden sım
sıkı tuttuğu aslanm harekete geç
mesine hak verdiriyordu. 

Artık fazla dütünmedi. Aalanın 
uzun yelelerine .cfola§an parmak· 
Iarı açıldı. 

Bu, aslana bir işaret gibi geldi. 
Hafifçe büyük batını Kartaya 
doğru çevirdi ve onun yelyepelek 
koıan Hoca Rıfkıya dönen gözle • 
rini takip etti. 

Şimdi onu bağlasalar bile belki 
bailarını koparıp bu koıan ada
mın sırtına pençelerini geçirmek 
için yetitecekti. 

Bir ok gibi fırladı. Uzun bir zajl 
man 2cçmeden karanlıklara gö • 

NASIRLAR 

~U>' 
Ayağınıza kundura giymek imkAnı

nı selbederJer. Yiirüyüşünüz size a1.ap 
verir. İşte; nasırları kökünden sö -
kecek pek kolay n az masraflı bir 
tedbir: Akşamları derununa kafi mik

ay sonuna kadar kitaplarını almala • 
rını veya aldırmalarını rica ederiz. 
Gazetemiz ağustos nihayetinden son -
ra bu kitaplar hakkında hiçbir mlira -
caat kabul edemiyecektir. Borjiya: 
803, 804, 807, 821, 839 
Ragastanın oğlu: 38, 19, 15, 14; 212, 

180; 169, 118, 6S, 44, 43; 400; 377; 288; 
245; 238; 2.."7. 

Halkevl, temsil 
şubesinde 

lstanbul haJkevinden: 
24 ağustosdan itibaren cumartesi 
ve salı günleri temsil kolumuzda, l\IÜ· 
sahip zade Celal Türk kostümleri 
hakkında açık ve tatbiki konuşmalar 
yapacaktır. lsti.renler o günJerde snat 
(17,30) da Alayköşküne gelebiJirler. 

tarda RADIO SAI,TS ilave edeceği - __ P_a_r_l_f_n_f 
0
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niz suda nyak banyosunu yapınız. Bir 
kaç gün zarfında bu azap veren na - nahiye kongreleri 

Bayanlar; 
Nişanlılarımzın iç çamaşırlarını ıs

marlamadan evvel unutmayınız ki 
DA YlD büyük gömlekçi mağazası, 
pijama, ropdöşambr, gömlek yapma
ğa elverişli ve en rnüşkülpesentlcri 

de memnun edecek derecede zarif i -
pekli kumaş çeşitleri getirmi tir. 

Bey ğlu, Galatasaray lisesi kar~ • 
imtda ve Ankarada, Bankalar cadde -
Sinde No. 23 

DAVET 

Evvelce Galatada Hüdavend(gfi.r 
hanında kutu fabrikası şeriki iken 
elyevm nerede olduğu bilinemiyen 
Münir 'fevfik beyin lstanlıul Anka • 
ra caddesinde mücellit Sok yas efen • 
dinin dükkanına uğraması rica olu .. 
nur. 

sırları kolayca çıkarabileceksiniz· C.H. Partisi ocak nahiye kongrele- ---------------
Hemen hu akşam eczanenizden bir rinin bir eylUlde başlaması kararlaş. 

kutu RADlO SALTS isteyiniz. Her tırılmıştır. Eyltll içinde 349 ocağın 
eczanede satılır. kongreleri, birinciteşrinin ilk on beş 

gilnUnde de nahiye kongreleri bitiril

mülen Hoca Rıfkıya yetiımitti. 
miş olacaktır. 

Botluk içinde acı bir çığlık kop· lstanbul ikinci iflas memurluğun . 
tu ve o dakikada gürültü kesildi. dnn: 
Aılanın hafif bir kükreyifi herıe· Mahkemece iflasına karar verilip 
yin halledlidiğine i,aretti. memuriyetimizce tasfiyesine başlaıı -

mış olan PAMUK ve NEBATI YAG. 
Karıa, arkalarından yürümeğe LAR SANA Ytl T. A. Şirketine ait 

bile lüzum görmedi. Bu adamm müstacel tedbirlerin ittihazı ve idare 
parçalanmtf ölüsünü görüp de ne he:-ctine salahiyet itası zımnında al~
yapacaktı. Etini aslanının yeme • cakhların 2.1 ağustos 1935 cuma gü • 
aine de gönlü razı değildi. nü saat 11 rle ifHis dnlresinde hazır 

bulunması iHin oJununr. (13866) 
Çağırdı. Vahşi hayYan uysal ------- -------

bir kedi gibi gelip, genç kızın ha· ZA Yl: Çanakkale Cumhuriyet ilk o 
caklarma süründü. , kulundan aldığım şahadetnameyi kay 

bcttint· Yenisini alacağımdan hükmü 
Karşa Ebülulaya: ' yoktur. .'Jlustala Cezmi 
- Çağır §U yerliyi, bize esirle

rin kulübesini göstenin. 

Ebülula seslendi. Yerli koıup 
yeti§ ti. 

- Bize esirlerin yerini göster .•. 
Yerli cevap vermeğe bile lüzum 

görmeden yürüdü. Eliyle de ken· 
disini takip etmelerini itaret edi

yordu. Arkasından bir müddet 
yürüdüler. Sonra sola, büyük a • 
ğaçlar arasına saparak, gece ay • 
dmhğında koca bir saray gibi gÖ• 

•"nen kulübeye yaklattılar ... 

EbülUla tam kulübeye yakla • 
şacaklrı sırada: 

- Biz, dedi, boşuna yorulmuı 
da filleri de getirimtiz. Bize hi~ 
lüzumu olmıyacakmıt··· 

(Devamı var), 

1 
• - ... , J"' 
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TOR K. TiCARET. BANK.A..l'I 



...._,..___::::==.22=A==G==U==S~T~O~S~~l;;9~3~~=================~---=-,...,R-=A-=TI=E-R_~ ~k:fıı_m_r_o_s_tru_~---------
• 

Japonıann int:ellicens 
servisi barış voliyle ' 

Çinı nasıl zaptediyor 
No. S Gandlde'den 

Ylcaanları satm almak j amiral lmamuranın Sidney şehrinde 
Servisin yüksek rütbeli ajanları tet- · .Japonların bir toplanmasında istih

kilc, istihbarat daha doğrusu casusluk ı barat şubesinin Çinde varmak iste -
i~~eri yapmazlar. Ilu işler ikinci üçün- d~ği amaca dair verdiği söylev çok 
cu dertcede ajanların ödevidir. Çinde dikkate yaşandır. 21 Mayıs 1932 de 
bu gibi işlerden daha iyileri var: Me- söylenen bu nutuk dikkatle hazırlan
seıa vicdanları satın almak meselesi mıştr. Amiral bunu mahrum tutul -
\'ardıl' ki çok ince ,.e nazik bir iştir. mak şartiyle okumuştu: 
llir çok yerlerde general Doihana "Çinlilerin teknik bilgiler toplıya -
geçen şubat ayında yaptığı gibi bunu rak ulusal endüstrilerini diğer taraf
kendi üzerine alır, hiç kimseye bırak- tan Japon endüstrilerini, İngiliz mü -
lllaı. tehassıslarından istifade etmek su -

Sonra yaratılması lfızımgelen ha -
diseter işi var: nu iş çok zordur ha .. 
Ciinkü Çinliler tabiaten yavaş \'e çe
kingen insanlardır. 
Arasıra da Japonların süel müda

halesine sebep olmak için haydut çe -
leleri teşkil edip bunlara ortalığı ya-
tıp yıktırmak lazımdır. Çnde bir 
türlü bitip tükenmek bilmiyen hay -
dutıuk soygunculuk. Komünist tah -

tikatt htidiselerl nedir? Bunların 

1 
Ja.ının ekmeğine tereyağı sürmediğini 
ddıa edebilir misiniz? 

J.;n sonunda istihbarat şubesi yük 
Sek şefinin ara~ma :zabitlerinden bi -
l'ini, yüreği burkularak ölüme gön -
derdiği de \'ardır. Şefin yüreği bur -
kuıur berikisi se,·ine se,·ine ölüme ko
Şar, 

k Şu aşağıdaki satırları beraber o -
u.nıJım: Bunlar meiihur Lytton ra

Porundan çıkarılmıştır. Eser seneler
denberi uuık doğu hakkında yazılmı~ 
olanların en ziyade dikkate değeri bu
lunaılldır. 

.. Yüzba.şı 5intaro Nakamura muvaz-
J ~f hizmette olan bir Japon zabiti ve 

apon hükumetinin de tasdik ettiği 
''e\hilc Japon ordusu t:mrile hususi 
bir Ödev yapmakta idi. 

1' ·ırlıl:ı den geçerken Çin memurları 
11:ıun pasaportunu muayene etmiş o • 
c\'.l \'erdiği ~ o!cu luk beyannamesinde 
~r ziraat miitehas ısı olduğunu yaz-

teıdş't~: Ç'inJiier kendisine, gitmek is -
ıgı böı 

1 w geJerin ha\•dutlarla dolu ol-
~ugunu birçok defa

0

ler tekrar \'e ih • 
d r etmiş olmakla beraber o hiç al -
ırı etmemiş, bunu üzerine de Çin 

hıtıemurlnrı ellerindeki pasaportuna 
u 'h ko 1

• tarı aynen yazmışlardı,, (Tetkik 
h ~1 Yonunun raporu sayfa 69) 9 

1 .azıran günü yüzbaşı Nakamura, l -
tıkoto demiryolu garından yola çık -

d
1 
•. ''e 27 haziranda adamcağızı öldür -
Ule.:-. • 

t Yüzbaşı Nakamurayı bile bile bu 
ehlikeli bölgeye göndermiş olan Ja -

J>on ordusu, onun ölümü üzerine kö
l>Ül"()ij Japon gazeteleri barbar bağır

ğ ftıağa ,.e bu işin kuvYetlc hallolunaca-
~nı Yozmağa başladılar. Başka türlü 
e 11.-.rcket edilemezdi değil mi? Ja -

J>on tebaasının böyle kanını dökmek 
tıe dcme',ti? Bun\ın h«halde öcü 
<1.lın:na hydı ! 
.l işte )"\izbaşı Nnkamuranın ölümü 
~yaya hir \·esile hazırladı \'e Vis 

retiyle yavaş ya\'aŞ en asri bir şekle 
sokmağa gayret edeceğiz. 

lşte hunun için yurtta~larım sizden 
enerjinizi yurdumuza tahsis etmeni -
zi, ana yurtla sıkı temasta bulunma
nızı ve ,·ereceğiniz en küçük haberle -
rin bile bizce en büyük değeri oldu -
ğunu bilmenizi istiyorum., 

işte görüyorsunuz ya: Japonya Çin
de sana)ile~meye engel olmak sure -
tiyle orasını tecim~el esareti altına 
alm:ık yolunu tutturmuştur. Bu a -
maca varmak için de Çini avuç için
de bulundurmak, her Erkin devletin 
yapabileceği işleri ona yaptırmak ge
rektir. Bu da aşılmıyacak bir du -
var değildir. Çin istiktali ne demek -
tir sanl<i? Buna kim önem veriyor ki? 

Koca Çini yutmak için de ırmaklar 
gibi kan dökmeğe hiç de lüzum yok! 

Kvantung ordusu gizli istihbarat 
şubesinin şimdiye kadar yaptığı Çin 
vilayetlerini biribiri arkasından mus
lihane bir surette ele ge~irmek işi ya-

vaş yavaş başarılacaktır. Hem bu su 
retle düşünülemiyecek kadar büyük 
raydalar da elde edilmektedir. Japon 
malları Hopeyden kuzey Çine gümrük 
\'ermeksizin girmektedir. lşte böylece 
Avrupa Ye ~merika mallarına karşı 

dehşetli bir rekabet yapılabilmekte -
dir Bundan maada Çinin harici borç -
!arına tahsis edilmiş olan deniz güm
rükleri varidatı da böylece günden 
güne düşmektedir. 

Bir de Saito usulü var; bunu da 
söylemezsek işi tamamlamış olmayız. 

Saito Japonların Amerika elçisidir. 
Geçen 11 birincikanunda "Filadelfi -
ya hning Bulte,,ninde şu diye\'ini 
<beyanat) okumuştuk: 
"- Eğer uzak doğu barışının bunu 

icap ettireceğini görürsek, diğer dev -
Jetlerin ,·aziyeti ne olursa olsun biz 
kuzey Çini yutarız! 

Japonya kendi planr nasıl gerçek . 
lcşirse. uzak doğuyu o biçimde teş -
kilatlandıracaktır. Eğ-er bu işte biiyük 

Britanya yahut Amerika ile savaşa gir 
mek bile lazım olursa, bunu da göze 
aldıracağız.,, 

Nasıl, bu sö:r.Jer kar~ısında artık 
hiç kuşkunuz kaldı mı?Koca çine da -
ha şimdiden Japon buyruğu altına 
girmiş nazariyle bakabiliriz •• 

Haydi arkadaşlar bu yüce iş şerefi -
ne kadehlerimizi kaldıralım l 

SON 
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ressamı,, nın ·' ergısı 
Bu sene bana resim sergileri pek 

çok açıldı gibi geliyor. Ha Il'luki topu 
topu üç tane galiba ... 

Bir Galatasarayda eski i:ü•tatların, 

bir de Fransız tiyatrosunda ·~,D,, gru -
pu denilen.yeni üstatların ~"'t rgileri 
açıldı. üçüncüsü de, bu yazıya. mev • 
zu olan ve güzel 8anatlar aka demi
.sinde açılan Arif Bedii resim Sl~·gisi.-

GüzeJ sanatlar akademi~inin hu yıl 
içindeki çalışmalarını toplu bir a.lal
de göstermiş olan akademi taleh~i 
eserlerini de araya katarsak bu y1ıl 
resim alanında dört gösterme gayre -
ti harcanmış oluyor demektir. 

Fakat iyi resimlerin izi çabuk si -
linmiyor. Ve bir kaç defa da olsa, üs
tüste gördünüz mü adeta sistematik 
bir sanat terbiyesine bağlı tutulu -
yor gibisiniz. Arif Ilediinin sergisi 
ile de gelecek yıla kadar azığımızı 

tedarikliyebiliriı diyeh"';iim. Çizgi 
halinde ve boyalı olarak iki yüze 
yakın resimleri bu işe biraz sa -
mimiyet göstermiş kimseyi, kolay ko -
Jay bırakacağa benzemiyor. 

Arif Bedii on iki yıldanberi - Bü
tün sanat kımıltılarına da gittikçe il
gi.qi artarak - durmaksızın çalışan 
bir gencimizdir. 

Eserleri arasından bir çok bu 
şehirden köşeler göreceksiniz. Orala -
rı "fotoğraf gibi yaprağı yaprağına 
ve her taşını ayrı ayrı bayağı surette 
perçinliyenlerin,, görüşüne hiç uymı -
yan bir biçimde canh, zevki okşar ve 
kendi özelliklerini de kaybetmemiş o
Jarak tüval üzerine g.eçirmiştir. 
Yazı sanatkarları arasında, bulun -

dok1arı muhiti belirtmelerine göre, 
"memleket şairi,, "şehir hayatı roman. 
cısı., gibi bazı sanlar almış olanlar 
vardır. Arif Bediiye de bu bakımdan 
adeta bir ''şehir ressamı,, diyeceğim 
geliycıır· İstanbul şehri ressamı._ 

Bun.unla beraber, bu genç sanatkar 
ulusal kalkınışımızı geniş çevresiyle 
gösteren ve insan hayatını türJU 
cephelerden kavramağı bilen biridir. 

"12 yıOık çalışmamın son dört yıh 
içinde dıdıa çok açıldım. Buradaki 
eserlerimin çoğu bu devrede yapıldı.,, 
diyor .. 

Arif Bedifyi tanıyanlar, onu, ger -
çekten, hemen hergün durmaksızın 

uğraşırken görürler. Atölyesinde, şeh 
rin başka başka yerlerinde, bir uygun 
kö~e ve mevzu bularak, yüreği kıpır -
dayarak çalışır· Çok seYinmeli}iz ki, 
resim sanatimiz, her yıl, - üç dört ta 
ne de olsa - sergilerle kendini belirt 
meğe ~alışıyor. Bu yolda bir teprenti 
\'ar. Memleketimizin güzelliklerini 
tesbit etmek, arada bir düşen frenk 
heveslisinin, köşebaşlarına çörekle -
nerek bir kubbe ile bir servi resmi 
boyayıp pelerini kanatlana kanatlana 
memleketine dönmesi gibi bir hadise 
olmaktan cıktı. 

"Türk sa;,atkarı yurdu ve güzelliği 
ile karşı karşıdır. Arif Bediinin 
akademide açtığı sergide de bunun 
mutlu izleri göriilüyor. 

Her llyın 

modelini 

Hikmet MUnlr 

orada 
bulabilirsiniz 

ISTANEUL 

Y ~nipostabane 
karşısmda 

Pariıte 1937 senesinde büyük Foto Nur 

L oy· d. Corcun 
Hab,eş işini ve 

Uluslar kurumunu 
Bedbince anlatan 

son makalesi 
llu sababki pos

ta ile gelen Sun -
day Expres ga • 
zetesindc eski İn
giliz başbakanı 
Loyd Corcun yeni 
bir yazısı gö - .
rü l:nektedir. 

llu yazı "Ulmı -
lar J{urumunun 
çöküşü,, başlıklı -
dır· I~oyd Corc u.. 
luslar kur~munun 
Habeşistan me -

selesini bir yola koyamadığı takdir -
de kendisinden üıSt kesilmiş mefluç 
bir hale gireceğini yazarak diyor ki: 
''Eğer, Hnbeşistanın arazi bütünlü -

ğünü ve istiklalini kurtaramıyacak 
olursa, bundan sonra onun kararları 
bir meflucun zararsız gevelemeleri 
halinde karşılanacaktır.,, 

Loyd Corç, l\lusolininin Habeşistan 
üzerine yürüdüğü takdirde - ki yağ
mur dinince bunu yapmak niyetinde 
olduğunu sijylemektedir. - Fransa • 
nın bir şey yapmıyacağını ve Musoli -
ninin ilerlemesine mai olacak hiç bir 
tedbire de razı olmıyacağını anlatıyor. 
Eski başbakan, Almayanın mevcudi -
yetini ileri sürerek şöyle demektedir: 

"Fransa, 1870 de Almanlara mağ -
lUp olduktan sonra bunun acısını çı -
karmağı düşündü. Plan ve teşkilat 
yaptı. 

1918 de bütün manasiyle bu acıyı çı
kardı .. Şimdi Almanyanrn bir intikam 
için hazırlandığına katiyyen emindir. 

Fransanın bütün dış siyasası bu tek 
düşünce ile ağuludur. Ye böyle bir 
hadise olduğu vakit., lngiltereye gii -

venilemiyeceğini biliyor· Amerikanın 
ise işe hiç karışmıyalağına vakıftır. 

Diğer taraftan Fransa ve ltalyamn 
ı:tüşterek menfaatleri vardır. 
Almanyanın A\'usturyayla birleş -

meği düşündüğü sanılıyor. Bu, AI -
mantarın niifusuna yedi milyon kişi 
daha İlilve eclecek ,.e kuvntlerini ~o -
jfalt:ıcaktır. Avusturyanrn Almanlar 
tarafından işgali ltalyaya do;1-rudan 

doğruya lıir tehlike teşkil eder. Bu iki 
memleket yurt hudutlarında bu sebep 
den müşterek surette ilgilidirler.Fran 
sa devlet adamları bu esaslı kombi -
nezonu bozacak hiçbir tedbir alma -
yacaklardır· 

Fra.nsa olmaksızın da. uluslar ku -
nımunun hareketi zayıflar ... , 

Loyd Corç bundan sonra Habeş ltal 
: ·:ı işinin nasıl başladığını anlatarak 
uluslar kurumunun niçin kurulduğu -
na geçiyor ,.e "ulslar krumu harbe 
b.ışvurmamak yolunda taahhütlere 
girişerek arsıulusal barış ,.e emniyeti 
temin etmek için kurulmu~tur!,, di -
yor. 

Uluslar kurumunun azası hiribirilr 
~arpışmamnğa herhangi ihtilafı ha . 
k('m uc;ulile halletmcğe söz vermiş . 

i. Eğer bn sözleri ycri.~e getirirlerse 
aza arasında harp imkanı olur. Fakat 
gene uluslar kurumu misakında ya -
ulıyor ki, azadan biri bu taahhüde 
knrşı kor ve harbe girerse diğer 

uluslar, bu harbeden ulu.qJa aliıkaln -
rım kesecekler (ve denizden karadan 
süet tedbirler de dahil olmak iizerc) 
hu uh1'3u yola getirmek üzere diğer 
tedbirler de alacaklardır· 

Habeşistan ltalya istilası endişesi 
karşısında 16 haziranda uluslar kuru-
muna baş vurdu. Fakat uluslar kuru • 
mu vazifesini geriye bıraktı kaçındı 
ve şimdi toplanmasını 4 eylGle kada; 
tehir etmiş bulunuyor. Yani ltalyan 
ordusunun ileri atılmağa hazır oldu • 
ğu zamana kadar ... 

Loyd Corç daha sonra Musolininln 
asıl maksadına gelerek, Habeşista • 
nın efsanevi madenlerine, memba • 
lanna kapılıp oradan toprak ilhak 
etmek istediğinden bahsediyor· Ve: 
"uluslar kurumuyla birlikte, yahut 
-ondan ayn olarak, yahut uluslar 
kurumu aleyhine bu işi yapacakları • 
nı" söylüyor ve diyor ki: 

''ltalya; müstakil ve hA.kim Habq 
devletini kendine tabi kılmak ve ilhak 
etmek niyetinde~ir,, • 

Loyd Corcun diğer sözleri şunlar • 
dır: 

"Musolinf, Somaliye ve Eritreye 
asker yığıyor. Uluslar kurumunun son 
toplanmasına Jlk cevabı, Habeş hudu
duna gönderilmek üzere 72000 kişi se-

f erber etmesi olmuştu. Bu, şaka değil 
dir. Uluslar kurumu böyle bir hattı 
hareket takınmış olan milleti durdu -
rabilir mi? Bu, Uluslar kurumunun 
en yüksek vazifesi, mevcudiyetinin 
lmyati manasıdır. "Eğer harp gerçek
ten alıkonursa, bu da Fransa ve ln • 
gilterenin İtalyayı muvakkaten tat. 
min için ltalyaya çok ileri imtiyaz • 
lar vermek neticesinde olacaktır. 
Yahut ltalya, giriştiği işin güçlüğünil 
idrak ederek fateklerini bu dereceye 
tadil etmiş bulunacaktır.,, 

Bununla beraber Loyd Corç, ba • 
tahminlerin tahakkuk edeceğinden 
şüphe ederek uluslar kurumu konse • 
yinin ltalyanrn tecavüzüne mani o:
lacak boykot vesaire gibi ceza ted -
birler almakta ittifak edemiyeceği 
söyleniyor. 

"Uluslar kurumu azalarından hir 
çoğu, tabii böyle bir harekete giriş • 
meğe tamamen hazırdır. Fakat ba .. 
zıları, ani diplomatik menfaatlerine. 
dünya sulhiinü tutacak olan müşterek 
ha rekct prensibini feda edeceklerdir. 

Yold Corç uluslar kurumunun son 

tesir kunetinl de kaybederek bu ma • 
kanizmanın yeniden inşası tazımgcle
ceği YC ulusları bir müddet için tek. 
rar bir ara) a getirmenin hiç de ko • 
lay bir iş o1mıyacağı gibi bedbin hir 
görüşle sözl<'riııi bitirmektedir. 

X:9 
kı~ 

Kaçırılan 
peşinde 

bır arsıulu5al sergi açılacak. 

Fransızhu çok önem verdikle

ri bu sergi için timdiden kısmen 

yanında 

Letafet ha nmd a 

Polis hafiyesi Deksterin ''i<l\Ç• • rlan kız peşinde,, adlı romanı bu. 
sün piyasaya çıl.:arılan ikinci for:na İ ' e nihayete ermiştir. Bundan sonra 
t u formalar haftada iki defa 

,~~~--~~~~~~~~~~-

hazırlıklara baıladılar. Serginirı =· :::• SOYDAN m::w::m.::: 
devamı müddetince methur Eyfel ı S •• t • Ahm d ~ 
k ı . · . . . h un ne çı e .. 

u esının tenvıratı ıçın de mu te· ı• !: 
lif tekiller dü~ünülüyor. Bu resim- 1 ikametgah ve muayeneha· ii . . . a nesini Sirkeciden Sultanahmet H 
lerde, Eyfel kulesını tenviratı içın ii y ba dd 1 40 :: 

• .. . . .. .. c ere tanca eı numaraya H 
verılen uç proJeyı ıoruyorsunuz. 1 ki 1 diği 1 1 • :: na ey e n savgı 1 mu,terf· :: . -

:reine bildirir. f~ 
w:ı::::::::::::s:::::::::::::::::::::::::::: ı:::::=:m 

Cunıartesi ve Salı 
gü_nleri 

Piyasaya verilecektir. 

Önümüzdeki günlerde çıkacak olan 3 UncO 11 • t X 9 rormasıy e : . P.n 
mühim maceralarından birine b"lşlı ~or: 

11111ııııııııı111111ıııııııııı11111111ıııııııııı111111111ıııııııııı11111111ıııııııı111111ıııııııııııı1111ı!mıııınııııı1 11nıııııııııııııı 1111111ııııııııııı 1111111111ıııııı~ 1111 
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M i K 1 G 

JIA'BER-Aqam Postası 

A z E T E c i Noı 51 
us s 

r:.::::::::w.::::::::::~;;.:;;.;;.: saraçhanebaşı Horhor caddesi n=::::::=-.::-..::::na • ....ı.:::::ın K J Z J L A Y 
ıı Leyli-Nehari Hayriye Lise ı eri Kız-Erkek ıı .--H•A•SFJK~~:. K ~i~!ttT~R~u~!·D~~ LE R 
1
: ı 1 1 ) lı Genç kızlarımıza çok onurlu ve önemli bir istikbal hazır-1: ANA· LK. ORTA. L SE (Tam devre i 

H f! hyan okulamıza yeni talebe yazılma ve alınma muamelesine 
İi llk sınıflardan itibaren ecnebi lisanına çok ehemmiyet verilir. Kızlar kıımı ayn dairelerdedir. !İ batlanmf!lır. 
H Mektebin hwusi otobwleri ile nehari talebe he.rgün evlerinden ald:mlır. lstiyenlerin adresine tarifname H Kabul tartları: 
ii gönderilir. ikmal imt!har~arı Eylülün ikisindedir. Kayıtlara batlanmıttır. Hergün 10 dan 16 ya kadar i~ 1 -Türk tabaaıı olmali li Direktörlüğe müracaat. Telefon: 205::SU -~; i 1- t)• Jmd'1'f jE 2 - Sıhhati yerinde olmak, hiçbir Jladalığı \;ulunmamak 
ib:::=:::::-::::::.: 1 : -::::=-..=::--:::::==:::c:a::::::::::::::::::::-.::r.maıacaa:1D1m:m:::::::::::::::::::::::::r-.:m:& il (Muayene okulaJa yapılır), 

o~'::;·Ad Altıncı icra Menwrıu- ıstanbul Gümrükleri Satış 
Çuloğlu !sakın ölü Ali ağa :vere · 

sesinden karısı Sadiye :ve .çocukları 
Nfmm, Nazmiye, Knhrall)an ve :i\jya · 
zi zirnmetincle alacağı olan bin üç 
yüz Jiraya rnulmbil lpotekJi olup a_çık 
arttırma ile ııaraya $ervilmesine ka
rar verilen ' 'e tamamına yeminli üç 
ehli vukuf tarafından (1100) bin yüz 
lira kıymet takdir olunan Kartalda 
Çaylr mevkiinde 58·1389 No.h şarken 
Hüsıwin Bostanı, garben Emirli Ali 
ve Yanko bostanı şimalen tarikiam 
ve cenuben Lnmbi ~ay,ırı ile ınahdut 
ve kayden dört dönüm miktarında 
derununda dolaplı iki ;kuyu ve bir 
satıhlı ve beden duvarları kargir ze· 
mini toprak bir ahırı hayi bostan ye
ri ile mülkünün tamamı 8 hisse jtiba· 
rjyle ölü Ali ağaya ait 5 ve oğlu Ni -
yaziye ait 3 hissesi asık arttırmaya 
~karılmış olup 14 - 9 ,_ 935 tari • 
hinden itibaren şartnamesi herkesin 
görebilmesi i~in daire divanhanesi • 
ne talik edilecek ve 26 - 9 - 93S ta
rihine müsadif Perşembe günü saat 
14 dm 16 ya kadar 1stnnbul Altıncı 
lcra dairesinde satılacaktır. 

Arttırmaya iştirak için yüzde ye· 
di buçuk teminat akçesi alınır. Art· 
tımra bedeli muhammen k1ymetin 
yüzde yetmiş beşini bulduğu takdir· 
de ihale yapılacaktır. Aksi halde en 
son arttrranrn taahhüdii baki kal • 
mak iizere arttırma on beş gün dahn 
temdit edilerek 11 - 10 - 935 tarihi· 
ne müsadif Cuma günü ayni saatte 
muhammen kıymetin yüzde yetmiş 

M.K.N. 
1114 

Ağırlığı 

1012 

Müdürlüğünden : 
Kıyıp eti 

9108 
Cinsi eıya 

ipek çizgili mensucat 
(ipek o/o 10 • 20 kadar 
yirmiden qağt.) 

1 - Yukarıda yazılı eıya kapalı zarf uıulile ve arttırma su -
retile satılığa konulmutdur. 

2 - Şartnameler bedelsiz İstanbul Gümrükleri Satıı Komis
yonu Reisliğinden alınacakdır. 

3 - Arttırmaya aid zarflar 29/8/ 935 Perıembe gün~ _saat 
17 de Satıı Komisyonu Odasında açılacakdır. 

4 - Muvakkat teminat (677) liradır. 

5 - isteklilerin Ticaret Odasından mukayyet Tüccardan 
bulunduklarma dair odadan alacakları vesaiki uıuli dairesinde 
teklif zarflanna ko~lrı lazımdır. 

6 - Bu arttırmaya gireceklerin teklif mektublarmr 2490 S. 
Kan. 33 ci maddesinde gösterildiği ve yukarıda (3} No. yazıldığı 
üzere saat 16 ya kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliği-
ne vermeleri mecburidir. (4583) Telefon: (23166) 

tstanbul Boledlyesllllınları 1 
Darülacezeye için bir sene içinde lazım olan 550 çeki gürgen 

odunu açı\c eksiltmeye konulmuıtur. Bu odunların hepıine 1265 
lira bedel tahmin olunmuftur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde 
göıülür. Eksiltmeye girmek iç\n 2490 N. h arttırma ve ekıiltme 
kar.ununda vesika ve 95 liralık muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber 23/ 8/ 935 cuma günü saat 15 de daimi encü. 
mE"!nde bulunmalıdır. ( 4633) 

beşini bulduğu takdirde en son art • T • • k 
tırana ihale edilecektir. Bulmadığı Ur 
takdirde 2280 No.lı itta ,.e ıiflA.s ka· 
nununa tel'fikan satış geri bırakıla • 

Hava Kurumu Piyango 
Direktörlüğünden : caktTr· 

2004 No.lı icran iflas kanununun 
126 ıncı maddesine te\•fikan ipotek 
sahibi alaraklılar ile diğer alftkadar. 
ların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
dahi işbu gayri menkul lizerlndeki 
haklarını ve hususiyle faiz ve masra· 
fa dair olan iddia.Jannı evrakı müs • 
MteJerfyle bil'llkte yirmi gUn i~.fnde 
dairemize bildirmeleri Hizımdır. Ak • 
si halde hakları tapu sicilleriyle 

117 bin hava tehlikesini gösterir afi§ ve 117 ter bin kurban 
ve fitre afişi bastırılacaktır. Açık eksiltme ile 27 /8/935 Sah aaat 

14 de münakaıaıı yapılacağından istekli olanlar her ıün piyango 
muhasebesinde tartnamesini görebilirler. ( 4943) 

sabit olmadıkça satış bedelinin pay • 
laştrn1masından hariç kalırlar. Ala • 
kadarlarm itbu maddei kanuniyeye 
göre hareket etmeleri ve daha fazla 

maltlmat almak istfyenlerfn 934-5061 
dosya numarasiyle memurlyetimlze 
müracaatları ilan olunur. 

<V. Ne. 8744) 

3 -- Yatı 18 den aıağı ve 25 den yukarı olmamak 
4 - İffet ehli ve ah18k sahibi olmak, 
5 - En az orta tahsili bitirıtıit olmak veyahut o dereceCle 

tahsil ettiğini vesikalarla göıtermek. 
6 - Evli bulunmamak, evvelce evlenmit ve ayrılmıt veya 

zevci ölmüt iıe çocuğu bulunmamak. 
7 - Okulayı veya mealeği terki, beı sene mecburi hizmeti 

ifa etmediği veyahut bu hizmet esnasında izdivacı, 
okuladan veya meslekten ihracı halinde tahsil maara
fını ödeyeceğine ve mecburi hizmeti ifadan sonra ev
lenmediği ve me!llekte kaldığı müddetçe Hemfİl'eler 
yurduna bağlı kalacağına dair Noterden muıa<ldak 
bir kefaletname Yermek. 

8 - Tahsil müddeti 3 senedir, ve Birinciteırin baılangı -
cmda baılar •• 

9 - Talebelerin iaıe1eri, giyimleri ve yatılan Kızılay Ce
miyeti tarafındai'.1 temin edildiği gibi kendilerine her 
ay münasip bir harçlık da verilir. 

lO - Oktilayı liitiren ve hemıire çıkan bayanlar Kızılay 
Cemiyeti tarafından kurulan Hastabakıcı Hemıireler 
Yurdu himayeıine girer. Hutalananlara ve çalıpmı
yanlara bu Yurt bakar. 

11 - isteklilerin 15 Evlül 1935 günlemecine kadar bizzat 
veya yazı ile Altıarayda Haseki caddesinde Okula 

Direktörlüğüne müracaatları. 

İstanbul asliye ikinci ticaret mah • 
kemesir.den: 

Mustafa oğlu Mehmet tarafından 

Takslmde Feridiye çorbacı sokağında 
8 numaralı hanede oturan Şükran a -
leyhlne açılan davada muailf'yhin i -
kametgahmm meçhuliyetine binaen 

yirmi gün müddetle il!nen tebUPt 1 ~ 
tasına ve tahkikatın 24 Eylftl 935 f#' 
1ı günü saat 14 de lcraBına war ~: 
ri1miş olmakla keyfiyet tebliğ nıa1'I> 
m.ma kaim olmak üzere ilan oıu11ut• 

(13861) 



22 AGUSTOS - 1935 

1 011111 be11ır11ııarı 11 ıııaoıırı ısıııme ı mum i~aresı ııınıırı 
Ankaradan Haydarpafaya her gün saat 19,10 da ve Haydar· 

paıadan Ankaraya saat 19.00 da kalkan Anadolu sür'at katar· 
lannda 20/ 8/ &15 tarihinden 1/12/ 935 tarihine kadar Üçüncü ıı· 
nıf araba bulunmayacaktır. 

HABER - AQ&m l'm.tRı.y 

Türkiye 
MERKEZ· 

Cümhuriyet 
BANi< ASI 

17/8/ 1936 vaziyeti 
AKTiF ====== PASiF 

n 

Bu müddet zarfında seyahat edecek Oçüncii mevki yolcular 
her ıün Haydarpaıadan Ankaraya ıaat 14,50 de ve Ankaradan 
Haydarpa9aya saat 19,45 de kalkan yolcu katarlariyle ıeyahat 
edeceklerdir. 

:~~~~:.~~ ... ~~-!-~~~--~·~·~-~-~·-~-~.: 1 ~ ::~:!~· ~ 
Lir• 

Sermeye ·······················-·································· 
ihtiyat akçesi···•uo•mouoooo•u• ................................ . 

Lire 

15.()()().1)()(). -

1 026.756.67 

Üçüncü mevki yolcularının istirahatları için de bu katarlara 
fa'!Ja üçüncü mevki arabalar bailanılae&fı ıayın halkımıza bil • 

Ufaklık •...••••.•.....•....................... • 967.990. 88 44.373.270.76 

D•hlldekl Muh•blrler: 
T edevUldekl E enknotler: 

dirilir. (2218) (4938) Türk lirası ······-- .• ~ L .470.998 88 .470.99888 

Deruhte edilen evraı.ı nık tiye iL 158 748.56.1 -

Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
lcrhıc tevfikan hıılne tarı 
fından vaki tediyaı J0.640 380 -H erlçtekl Muheblrler ı 

Muhammen bedeli 8580 lira olan 150 tane mahruti çadır 6 . 9 
1935 Cuma ıünü saat 15,30 da ke palı zarf uıulü ile Ankarada idare 
binaıında ıaıın alınacaktır. 

A lun. Sıft kilogram 4.401 ,254 1f o. ı Q0.729. 28 
~ ltını tahvili kabil Serbest dövizle H .532.~06. 75 672333603 

Deruhte edilen cvraıcı nu;tlyt 
bı!uyeşi --·-···-··~····· ·· ·········- J 48.J 08 183 -
Karşıbğı mnırnen altın olırak Hazine Tehvlllerl: 

Bu ite aıirmek istiyenlerin 643,50 liralık muvakkat teminat ver· Deruhte edilen evrakı nıktiy t' 
llıeleri ve kanunun tayin ettiği veıikalar ve ite 1cirmeğe manii kanuni K•~arşılıgı 

0 
v 

8 
. d L~l!58.748.563.-

ınunun e ıncı mı . ~ 
bulunmadıiına dair beyanname ve tekliflerle llyni ıün saat 14,30 , delerin" ıe~fi karı . Hazine tarı· " J0.640.380.-

tedavüle illveten vazedilen t 10.000.000. - 158. r 08 ' 83. ~ 

Urk Lirası "Mevduatı : 
148.108.183-lc d k . • r-· 1 . ı~ d . . fından vıkı ıedıyaı . a ll'l' omııyon reıı ıgıne verme eırı azım ır. Bu ııe aıt ıartnameler S d t CU d '------

Haydar~atada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünae ve Ankarada Mal· 'Ha~~: b!oıırı .~ .... ~.~~ .. : ....... , L ı.S00.000 _ 

~::~:z :=::::::::::::::= : ~ 17.212 693.71 
17

.
212 693 71 

8vlz Mevduatı: 
ıeme daıreıınde parasız olarak da ğrtılmaktadır. (4904) flcarf scnetkı ·-···~······ ·· · · .. 10.193.918.86 ı 1.693.018.36 ~::iıı :::=::=···-~:::~ 1 (~:~~.:~!·!~ 12 956 . ııt 55 

Eaham ve Tahvlllt CUzdanı: 
~770 bta muhammen bedella ve yerli maı· (310000) tane Dev· { Deruhte edilen C'Vrakı nak· ı 

let tipi Galv•nize tirfon 5 • Eylul 1935 Perıembe ıünü ıaat IS,30 A riyenin karşılığı esham ve _ 30.852.489.91 

da Ankaraci' idare binaıında ka pah zarf uıulı) le ıatm alınacaktır. ıabvillt 1 itibari kıymetle l 
Bu it-: j( rmek iıtiyenlerin 15 57 lira 75 ku•uıluk muvakkat te- B Serbest Esham v" Tahvfllt - 4.552.501.01 

Muhtelll -······-·-······························--······ 5g 664.999 02 

3~.404.990. 92 

tninat ile kanunun tayin eltili veıi kaları, kanunun 4 üncü maddesi Alan \'e döviz Uzerine avans ., 109.436.92 
llıucibince ite ıirmeğe kanunt manileri bulunmadıtıoa dair beyan· Tahvillr üzerine avans . 2.910.lSS.29 

ilam~ Te tekhflerini ayni ıün 1aat 14,30 a kadar komiıyon reisliğine Hl•sedarlar·················-·--···-········--····-···· 
3 019 578 ti 

4S00000-
9674478 '19 Vermeleri lizımdrr. muhteUf 

Bu ite ait tartnameler paruı z olarak Ankarada Malzeme daire-
•\nd.nı, Haydarpaştda Tesellüm ve Sevk müdürlüğünden daJıtılmak-
tadır. ,( ~903) 

YekGn 263.968.749.95 Yekin 163.968.749.95 

2 M•rt 1933 t•rlhlnden itibaren~ 
Iskonto h•ddl ıU•d• 8 1•SI - Altın Uzerlne avana yUzde 4 1·2 

Ademi iktidar 1 Lise İkmal ve olgunthk İmÖbanJarına • 
girecek t:alabeler için hazırlanan 

Yardımcı kitaplar 
VE Pek yakında 

PANORAMA 
Balıçesiade 

Sünnet düğünü IHormobin 
Tet.11111 Gal•ta p08ta 

kutueu t8M 

Edebiyat n edelllyet tarllll ld •11ett1n Nllzllet ...... ~ 
Tlbll lllmler BI ldtebı Adem Nezihi tltl 
P'el .... beklllo~- M. N•INk 80 
Klmy• b•b1•171181 M. Mezher eo 
Riyaziye olgunluk hezlrlam• me•l•l•rt M. Dog•n t2& 

Satış Yeri: lstanbul Ankara caddesi 
lnkilap Kitap evi 

Her gün bahçe müdiriyetine müracaat. Telefon : 41065 ,......_. __ .._ ______ .-....-...-1ıMETAMORFOZ 

~ERSERtLER YATA GJ 

na .,,,yJ.ımek iıtediii ıeyi ıımdil 
anlı yorum. 

R4'gaıtan da: 

- Marjantin ha!.. Jiyeti tam 
Taktinde elinden kurtardıiımız bu 
zavc1.lh kadın öyle mi? diye hay. 
retini ıizliyemedi. 1 

- Mösyöler .. Bu itte öyle bir 
sır var ki size onu timdi söyliye . 
ceğim. Zavallı Marjantin, mace. 
rasını bana anlattı. Bu kadın de. 
lirm ıti. Fakat kızını bulduğu gün 
denb~ri bu delilifinden bir iz kal 
madr. Marjantin kimdir? On ıe
kiz sene evvel Fransuva d6 Valü
vaya raılamak feliketine utruyan 
Bluvlllı bir ıenç kız •• Tabii timdi 
onu delirten faciayı anlıyorsunuz. 
Tapbiı adamdan ihanet ıörerek, 
feci bir halde terkedilerek, kızını 
kaybederek nihayet deli oluyor 
Kendiıini mahveden adam tara. 
f ınclan Aldırılmak iatenilen kızı
nı bulunca aklı ıene batına ıe
liyor. 

Bu kadar fenalıklara eebep o
lan adama kartı duyulan kin ve 
düımanhlın t&tbiı bu söılerden 
mütee11ir olarak hepsi ıuıuyorlar
dı. 

Madlen tekrar aCSze batladı: 

- F ontenblöden niçin ıeldiii
mi size aöylemiyocetim. Mösyö 
Raıaıtan, biıçok teaadüflerir.ıiz· 
den ıonra ıiz bunu belki anlamıt· 
ıınııdır. 

- Hayır madam .. 
- Ben iSyle aanıyordum. Neyıf' 

yalnı-z tunu biliniz ki Birinci Fran. 

suva •Çin beslediiim dütmanhk 
noktaamdan menfaatlerimiz bir· 
birine bağlıdır. Şunu da ıöylemek 
isterim ki Jiyet denilen o melek 
kıza kartı da kalbimde pek büyük 
bir aevıi ve ıefkat duygusu var· 
dır •. Her ne ise .. Bahçeye girme
ie muvaffak olarak bekçiler pav
yonuna yerleıtim. lıte Jiyetle an· 
neıini orada gördüm. 

Hepıi bot yere çabıtıklan bir 
itte yalnız bqına muvaffak olan 
bu kadına hayretle baktılar. 

Madlen ayakta durarak elini bir 
ıandalyanın arkalığına dayamııtı. 
Bu haliyle ve arkasındaki erkeli 
elbiıeaiyle çok ıüzel ve zarifti. 

- Möıyöler, içinizde bahçeyi 
bilen var mı? 

Tribule: 
- Madam, ben ıatoyu da, bali

çeyi de adım adım bilirim. dedi. 
- O halde küçük kapıya göre 

bekçiler pavyonunun nerede oldu· 
junu da bilirıiniz, deiil mi? 

- Oraya gözüm kapalı olarak 
ıidebilirim. 

- Öyle iıe size ıunu teklif ede
cefim .• Hepiniz yarın küçük kapı
nın önüne geliniz. Anahtarı bende 
olduğu için kapıyı size açacağım. 

Manfred: 
- Şimdi niçin gitmiyoruz? de

di. 
- Buna iki .ebep var .. Evveli 

kapının önünde bir nöbetçi var. E
ter onu bir anda öldürmezıek he
rif ortalıiı velveleye verir. 

- Peki, o nöbetçi yarın orada 
bulunmıyacak mı? 

çeye ve oradan bekçiler paVJonu
na sokan adam vermiıti. 

Madlenin bu anda düıündüğü 
hareket çok tehlikeliydi. 

Fakat Jiyeti Birinci Franauva
nm elinden kurtarmak için he•· te
ye karar vermifti. • Belki bu ka· 
rarda biraz da kııkançlık eıeri 
vardı. 

Arkasına ıizlendiii afaç ile 
kapının ara11nda J;ef altı adım ka· 
dar mesafe bulunuyordu. 

Nöbetçinin bu kapmın önün
den uzaklaımuını bekledi. 

Sonra Madlen kapıya dojru i· 
)erledi. 

KOflll&dı, o kadar yavaı ve lia· 
fif yürüdü ki, ayaklarının 1eıini 
duymak imkimızdı. 

Şüphesiz ki nöbetçi de yan uy
kuda gibiydi. 

Madlen icabmda kullanmak İ· 
çin elinde küçük bir hançer tutu
yordu. 

Fakat bu ıilihı kullanmaia ifı· 
tiyaç kalmadı. 

Askerin dönmeıinden evvel ka
pıya varıp açtı. 

Dıpn çıkıp ıürültüıüzce kapı· 
yı kapadı. 

-35-
MUHAREBE HAZIRLICI 

Bu anda 1&at on bir ıularmday
c!ı. 

Madlen F erron, bahçe duvarı 
boyunca hızlı halı yürilmeie baş
ladı, Büyük Şarlman oteline ka. 
dar gidip Şövalye dö Ragaıtanı 
görmek iıtiyordu. 

.. 
Artık, J'Ullllf oldulu mektuba 

lüzumauz 1&711ordu. Esuen onu 
meçhul plıııla eltili dUvellö ea
naımda dUpıilftU. 

Madlen bir küfür 1&vurdu .• On 
adım kadar ileriıinde bir takım 
ıölıelerin duvar kenarmda giz· 
lenmek iatediklerini farketmitti. 

Hemen oldulu yerde durara1i 
kılıcını kabzumdan tuttu. 

Korkmuyordu. 
Bahçedeki kavgada kazandıfı 

muvaff akiyet kendiıine farkında 
olamadığı bir cesaret vermitti. On 
ıilihh adamın üzerine yürüyecek 
kadar kendiıinde kuvvet hi11edi· 
yordu. 

Biraaniye kadar durduktan ıon 
ra ceaaretle yürüdü. 

Fakat biraz ıonra üç dört kiti· 
nin kendilerini ıöstermemek için 
duvara yaslandıklarını ıördü. 

Bunlar tarafından kendiıine blı 
ıöz ıöylemeden geçti. 

- Şüphe.iz ıece hırsızlarıdır. 
diye dütündü. 

Fakat ayni zamanda, bunlar 
hırsızaalar kendiıine hücum etme
leri llzım ıelecelini dütündü. 

Birdenbire aklına bir teY ıele 
rek geri döndü. 

Meçhul tahıslar onun uzaklafo 
maıını bekliyerek hili orada d11e 
ruyorlardı. 

Madlen, bunların hizasına ı• 
lince ıanki kendi kendisine ıöy. 
leniyormuı gibi: 

- Vakit ıeç oldu .. MiSıyö Ra 
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gastana artık yarın haber veririır.. Birkaç dakika sonra otelin bü-
diye söylendi. yük salonunda toplandılar. 
Umduğu gibi bunların arasın Madlen ~rron evvela Manfre-

da bir hareket görüldü. Yavaı de baktı. 
sesle birkaç ıöz ıöylettikten ıonu - Sizi tekrar gördüğüm ıçin, 
hemen onun etrafını kutattılar. hayatımı kurtarmıt olduğunu'! 

İçlerinden biri: için tekrar tefekkür ederim. dedi . 
- Korkmayınız mösyö.. Bir İ· Manfred ~erek nezaket icabı ve 

sim söylediğinizi itittik de.. de· gerekse bu kadının keskin bakı· 
di. tından kurtulmak için eğildi. 

Medlen Ferron: - Madam, siz de benim hayatı.1 
- Sizin isminizi söyledim Mös· mı kurtardınız! cevabını verdi. 

y ö lö Şövalye 1 cevabını verdi. Madlen bu bak1fıyla: 
Hakikaten bu adam Şövalye d? - Bana aşkını söylediğin ve 1-

R~gastandı. kimizin de kendimizden geçmek 
Madleni sesinden tanıdı. üzere bulunduğumuz o anı hatırlı-
- Bizim lütufkar koruyucu· yor musun? demek istiyordu. 

muzdur. Beni mi arıyordunu2. Evet, Manfred bunu hatırlıyor 
madam? diye bağırdı. ve sevgilisine ihanet ettiği o da-

- Evet .. Sizinle konuşmak iste· kikayı ömründen silmek için ha-
rim amma, burada değil.. yatının on senesini vermeğe hazır 

Ragastan: bulunuyordu. 
- Otele dö~elim ! dedi. Güzel Pranga delikanlının akim 
Söyleyiıi Madleni titreten b1r dan geçen ıeyleri anladı. Bakışla. 

g~nç sesi: rını öbürlerine ç.evirdi. 
_ Bir gün daha kaybetmiş olu- 1 Odada bulunanlar: Tribule Ra. 

yoruz. sözlerini söyledi. gastan, Lantene, lspada Kapya ve 
Manfreddi. 

Genç kadın: O sırada Ragastan: 
- Jiyeti bulmak için bir gün - Madam, bize Jiyetten bahsc-

da.ha kaybettiniz, değil mi mösyö. deceğinizi vadetmİ§tiniz. Acele
Ben de size bu kızdan bahsedece· mizden dolayı hepimizi affediniz. 
ğim cevabını verdi. Tabii burada bulunan Mösyö Flö· 

Bu adamlar heyecan ile: riyanın onun babası ve tevgili oğ-
- Haydi gidelim! diye bağır· lum Manfredin de niıanhsı bulun-

Cfılar. duğunu öğrenince acelemiziu se-
Sessizce yürümeğe ba§ladılar. bebini anlarsınız .. dedi. 

lüyük ,Şarlman oteline vardıkla- Madle~ titredi: 
rr zaman vakit gece yarıaını geç· - Manfred ıizin oğlunuz mu?, 
mitti. diye ıordu. 

SERSERiLER YATAGI 

· - Evet madam .. 
- Ah .. Buna çok sevindim. 
Manfredle Ragastan bu tuhaf 

:sevincin sebebini anlıyamadılar. 

Genç kadın: 

hnm ıatoıunda bulunduğu için 1>11 
tehlikelerin ne olduğunu tabii he· 
piniz anlarsınız. ıözlerini söyle. 
di. 

Gözleri yaıla dolan Tribule: 
- Jiyet de Mösyö Manfıedin - Kurtuldu öyle mi?.. diyor, 

nişanlısı ha? .. dedi. bir söz söylemiyen Manfred ise 
- Daha doğrusu, bu iki çocu~ babasının ve Lantenenin birer el-

birbirlerini deli gibi seviyorlar. lerini ezmek derecesinde sıkıyor-

- Buna da sevindim. Mösyö du. 
Manfred temiz kalpli ve kahra· Madlen ilave etti: 
man bir delikanlı olduğu gibi Ji. - Evet kurtuldu. Fakat tehi;. 
yet de son derece güzel bir kızdır. keden uzak değildir. Eğer sözüme 

Tribule ile Manfred ayni anda: inancınız varsa bir an e ıvcl ito 
- Siz onu gördünüz, öyle mi? ba§lamahsınız. 

diye haykırdılar. Tribule yeisle: 
Madlen gülümsiyerek: - lşe baılamak mı? iyi amma1 

- Biraz sabırlı olunuz. Demin nasıl? .• F ontenblöde bulunduğu
Mösyö Ragastanın söylediği söz- muz gündenberi belki on kere baş
ler arasında bir şey gözüme çarp- laml\k istedik. H~r defasında mu· 
tı. Mösyö Flöriyalin Jiyetin ba· vaf fok olamadık. Bu gece ise du. 
bası olduğunu söylemişti. dedi. vardan athyarak bir nöbetçiyi öl• 

Tribule heyecandan titriyen bir dürr.ıeğe ve §aloya hücum etmeğe 
sesle: 

- Evet madam .. Ben onun ba-
basıyım. Bir çocuğu bulup büyü
ten, onu seven, hayatını onun saa
deti için harcıyan birisi bu isme 
ne kadar hak kazanmıısa ben de 
o kadar kazandım .. cevabını ver
di. 

- Anlıyorum .. Mösyöler, ben 
Jiyeti gördüm. Hatta iki saat ev
vel onun yanındaydım. 

Hepsi sustular. 
Madlen: 

~ 

- Merak etmeyiniz. Bu çocuk. 
kartı bulundutJ bütün tehlikeler· 
den kurtuldu. Jiyet, Fransa kra 

karar vermiştik. diye bağırdı. 

- lyi amma, aradığınız kızı °" 
rada bulamıyacaktınız. Beni Jiye-
te raslatan talie dua ediniz.. Ve 
evvela §Unu biliniz ki çocuk §alo
da değildir. Annesiyle beraber 
bahçdeki bir pavyonda bulunuyor. 

- Anesiyle mi? 

Bu cümle hepsinin ağzından hU 
yük bir hayretle çıkmıştı . 

- Evet annesi olan Marjantin-' . 
le .. 

Manfred haykırdı: 
- Marjantin öyle mi?. Zavallı 

delinin yaramı tedavi ederken ba· 


