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.. Bu takdirde, harp, Avrupaya da sirayet edecek, havarla, denizde, karada amansız surette 
devam edecektir. Ha ki an n dan emin \-:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:: 
olan ıtalyanıar böyle düşünüyor!,, Kaı!Q)ftlii1®~e ~®9Jnşn11<on~ m~senesH 

ıngiliz liberaneriyıe ameıesi Şu·· k r ü Kayan 1 n y er 1• n e 
muhafazakar fırka ile beraber 

lkı tara:m donanması faaliyette: ltaıyan donanması da bUyük 
gem:ıerlne bir taarruz manevrası yaptırıyor 

<Yazısı 2 nci sayfada) 

ıyonistlerin on 
kuzuncu kongresi 

Kimler geldi ve neler konuşul.acak? 
__ (Yazısı 2 inci sayfada) 

Arnavutluk manzaralarmdan: KöylU kadmlar ağır yük altında 

Arnavutluk 
isyanına dair 

son malômat 
ı-evkif olunup divanıharbe verilenler 

Suikast nasıl oldu 
(Yazısı 4 üncü sayfada). 

Eski Adliye bakanı 

Mahmut Es t • 

içbakanı ol or 
Fakat bu haber henuz resmen teeyyüt etmedi 

4 Bu sabahki bütün gazctcJere lzmirdcn çekilmiş biı· 
telgrafta lc;i:.:lcri BakanJığına eski AdJiye Bakanı Hay 
Mahmut Esadın tayin edildiği ,.e Ku:ı.udasında bulu • 
nan Hay l\lahmut Esadın lstanbula çağrıldığı ve va • 
purln lzmirden ayrıldığı bildiri1iyt\l'dU· 

Bu telgrafa göre, l ~iş1cri Bakanı Bay Şükrü Kayn
ın ·ablııedcn a)'X~bulunması icap etme.kl dir. 

Uununla beraber şimdiye kadar hu halıcrlcı· he -
nüz rc"nıcn tceyylit ctmemistir. Uesmi bir tebliğ ncş • 
rolunursa son dakika haberi olarak derccdeceğiz. lln) 
Mahmut E::;adın bu akşam şehrimize gelmesi beklen • 
mektedir. Diğer taraftan haber verildiğine göre, hü . 
kümct Şark \'fülyetlerinin ıslahı için bir proje hazırJa
maktadır. Bu proje doğrudan doğruya Dn:.lıakanlıkça 
hazırlanacak bir program dahilinde muayyen zaman • 
lanla tatbik edilmek iiıcrc hakanhklara ,·erileccktir· 
Programı bir heyet hazırlamnktndır.Bu arada şarktaki 
memurlara zam yapılack,fımirlcre geni~ salahiyetler ve 

ŞUkrU Kaya rilccektir. Mahmut Esat 

----------------------Ek-v-at=-=-=-ö-rd_e_k_i ___ S_e_n_g_a_r_ip--b-i_r__:___:___ 
isyan 

cumhur başkanı çamaşırcı kadınsın! 
tevkif edildi 

Londra, 23 (A. A.) -Ekvatör' Nene gerek 150 gram rakı ? 
deki isyan hareketinden bahse • Büyükadada Kazım otelinde ça' durmamıf, kaynamağa başlaymc 
den Times gazetesi, Cumur Baş • maşırcı Rus mültecilerinden Ka- J Katerinanın da başı dönmüş, kah
kanı ile kongre arasında bir an - terina dün sabahtan akşama ka
latmazlık bulunduğunu yazmak • dar çamaşır yıkamış, sonra yor • 
tadır. gunluğunu dinlendirmek üzere 

Dün yeni bir ı;eçinı yapılması yüz elli grmhk bir şişe rakı ala -
düşünülmüş, fakat askeri kıtalar- rak İçmiştir. Katerina rakıyı için· 
dan bir kısmı, Cunıur Başkanını ce dışarı çıkmış, bir kahveye gide
iltizam, hatta onun diktatörlüğü - rek oturmuştur. Rakı şişede dur • 
nü ilan etmişse de ordunun çoğun· duğu gibi Katerinanm midesinde 
luğu bunu reddetmiştir. 

Paris, 23 (A. A.) - Petit Pa .. 
risien gazetesinin Londradan ahp 
yaydığı bir habere göre Ekvatör' -
de patlak veren isyan, haşan lle 
sonuçlanmıştır. Cunıur Başkanı, 
tevkif edilmiştir. 

llltbuılffltlmnıııınıfllHl"'l11tıııııııırttttı1tt11ı~ 

Haydutların 
şefi kim? 

vede rezalet yapmağa başlamış -

tır. Kahveci sarhoş kadının bu 

hallerini görünce kahveden kal • 

dırmıştır. Bu sefer Katerina cad • 
delerde dolaşarak işi azıtınca za-

• 
bıta memurları tarafından yaka • 
lanmıştır. 

X: 9 un akıllara 
durgunluk veren 
maceralarından 
3 üncü forma 

BugUn gelen Avusturya pehlivanları kendilerı.i 
karşıhyan'ar arasınd• 

bugün satışa çıkt:ı 
uıuııııııı"ıın1111ııınıııııu1H111ııııııııııı1111111uıııııı111Ht1ıı11ııuııuı11 

Son sayfadaki resimlere bakınız 
(Yazısı 2 inci saayfda) 
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lngiltere sulbü bozan ........ Y.nk·~;k .. ··t;b;ti ........ , Yugoslavyada 
1 1 1 k görmttşlerln 1 •• I •• } } f ta ya ya zor a arşı askerliği 1 mus uman ar a ese -

k k d 
Ankara, 22 - Yükıek mek·'ı l • 

oymıya arar ver )• te~lerden çıkanlardan asker~H:. lı hadı•seler oluyor 
çagında olanlar hakkında mılhl ı 

lnglltere eulhU bozan ltalyaya 

1 
zorla kar,ı koymaya karar verdi 

lngiliı; kabinesi fevkalade top-
' lantısını yaparak İtalya - Habe~ 

ihtilafı karııaında lngilterenin a
lacalı durum hakkındaki kararını 
verdi. 

Bakanlar, şimdiye kadar tutu· 
lan yolu uygun bulmuılardı. Bun 
dan &anra tutulacak yol dahi. sul· 
hu korumağa çalıımak ve buna iın 
kin olmazsa eylülde toplanacak o. 
lan konseyde uluılar kurumu mi . 
sakının tamamiyle tatbikini iste. 
mele olacaktır. 

Bu misak, mütecavize kartı 
müı:.erek zecri tedbir aJmağı a
mirdir. 

donanma gidiyor 
Kahireden gelen bir habere g:....,.. 

re, Elmukattam gazetesi, İıkende 
riyeye, Port Said, lsmailiye ve Su 
veyte bir lngiliz donanması gele· 
ceğin~ bildirmektedir. 

ln~lltere, kararını vermeden 
önce 

KatıJine toplantısını yapmadan 
öna, dıtitleri komitesi kabineye 
fU ~·:ığıdaki siyasayı tavsiye et
miıtir: 

"İngiliz hükumeti, uluslar ku 
ruıtıu paktından çıkan vecibeler~ 
kat'i surette bağlı ka]acaktır. Bl' 
karar, ıon çare olarak, eğer ulus· 
lar kurumu konseyi de mutabık 

kahrsa, hal yaya kartı zecri ted · 
b~·lerin kullandmaıını tazammun 
ed,•:. 

"İyi malumat alan İngiliz men
bawı:.1f ıADM.l)ın, lnıUter~ tara· 
fından alınması tasarlanan hattr 
harekete karıt teveccühkar bulun· 
duğu kanaatindedir.,, 

L'beral ve lfçl partllerl de 
hUkOmetl• beraber 

İngiltere hükumetinin, ltaly• 
iti kartmnda uluslar kurumu mi· 
ıakına bailı kalacağı teeyyüt etti 
ği ta!~dirde kendisine liberal v.~ 

itçi fırkaları dr. iltihak edecektir. 
Onlar da bu kararı takviyeye ha 
zırdırlar. 

lnglllz gazetelerlnln dllfUncelerl 
İngilizce Taymis gazetesi yazı· 

yor ki: "Uluslar kurumu, Musolini. 
den korkusu olmaaığını gösterme· 
lidir.,, 

Deyli Telgraf: "lngilterenin 
Cenevre~ki vaziyeti, önce harbe 
mani olmak, sonra da mütecavizi 
m~lup etmek üzere nizamnemeyi 
muh!ıf aza etmek olacaktır" diyo • 

Gel\e lngiliz gazetelerind~ı~ 
Moring Post: "İtalya adeta İngU
tereye meydan okuyor. Buna kar. 
tı en tesirli çare, İtalyan gemileri 
ne Si'iveyt k:ınalmı kapamaktır., 
demelltedir. 

Bir iıçi gazetesi olan "Deyli 
l-i'~rald,, ise vaziyete !U yolda bak
makta ve demektedir ki: 

"ltalya hayallere kapılmamalı
dır .. Uluslar kurumu, miıakı bo
zanlara karıı gözlerini kapıyamaz. 
Hemen harekete geçmelidir.,, 

Baldvln 
Londra, 23 (A.A.) - B. Bald

win, Eksleben'e dönmek üzer.! 
Londradan ayrılmııtır. 

Baflıca zecri tedbirler: 
maden satmak Sllveyfl 

kapamak 
Londra, 23 (A.A.) - Uluslar 

soıyetesi paktına riayet ettirmek 
husuıunda kabine tarafından ve· 
rilen kar3l', muhtemel zecri ted
birlerin İptidai bir surette tetkik 
edildiğini tahmin ettirmektedir. 

Maden ihracatı üzerine ambar· 

so konulması ve Süveyt kanalınm müdafaa ~·~anlığı alikadarla· Jandarmalar bir çol,c milslilmanları lHdilrdil 
kapatılması hususlarının da tetkik ra !U tamımı yollamıttır: 1 "T 
edildiğini tahmin etmek kabildh·. "-Bu yıl yükıek mektepler-! Urklerden kurtuluş,, un yıldUnUmUnil 
Kabine toplantısının, Sir Samuel den çıkanlar arasında bulunanİ kutlularken hadiseler çıktı 
Hoare tarafından 1 ağustosta a • askeri ehliyetsizlerle askeri eh-ı: Belgrattan bildirildiğine göre. darına stlıih kulanmak mecburi • 
vam kamarasında söylenen söz liyetnamelilerin hazırlık kıtası Yugoslavyanın bir iki yerindtı yetinde kalmı~ ve gene bir Müslü -
leri teyit ettiği sanılmaktadır. Sir baılangıç zamanı geçtiğinden. Müslüman ve Hıristiyan halk ara- man köylü atılan kurtanlardan 
Hoare, o söylevinde bilhassa şur.- bunlardan istiyenler askere a-i sında bazı hadiseler çıkmıttır. Ne- ölmiittiir. 
ları söylemitti: lınmıyacaktır. Tam ehliyetna-1 ti~ede birkaç kiti ölmüf, ve birçok Üçüncü hadise de Adiryati~ 

"Biz uluslar sosyetesi paktı kar . melilerden istiyenlerdeQ eylü-1 kımıe de yaralanmııtır. kıyılarındaki köylerden birinde 
şısındaki soravlarımızı (mesuli- lün birinci gününde hazırlık kı-1 Bu hadiselerden birincisi Boa· olmuıtur. Türklerden kurtuluşun 
yetlerimh~i) tamamen biliyoruz ve taıına ve yükıek askeri ehliyet-,· na civarında bir kasabada Hıristi- 200 üncü yıldönümü kutlulamrken 
onları yerine getirmeğe azmet- namelilerden istiyenler ikinci. yanların eğlendikleri ve hora tep- çıkan bir hadisede gene halkla 
tik.,, teırinin birinci günü ihtiyat su-ı: tikleri bir panayıra birkaç Müslil· jandarma birbirine girmif ve atı · 

r·····................................................. bay mektebine gönderilcekler- mamn gelmesinden doğmuıtur. lan kurıunlardan burada da bi: 
ı ltalyan - Habeş dir. Bir kavga ile baılıyan bu hadise köylü ölmüştür. 
i m Ü nase batı Mekteplerde askerlik dersle!':i az zamanda umumiletmiş ve hadi- Hükumet hadise yerlerine bi-
i mecburi kılındığından geleceki ıeyi yatıtlırmak iıtiyen jandar· rer müfettiş göndererek tahkikat 
kesilmiş değildir yıllarda yükıek mekteplerden! malar taıa tutulmuttur. Taş yapmağa baılamıttır. 
Habeşistandaki çıkanların hepsi o.yı!daki hazır. yağmuru neticesinde bir jandar. Yugoslav 
lt:alya konsolosu Jık kıtası veya ıhtıyat subay ma zabiti batından, ve beı jandar· 

yaralandı mektebi ha,langıcında askere ma da muhtelif yerlerinden ağtr kabinesinde 
Habetistamn Debra ıehrin·: alınabilecek kadar askeri derJ surette yaralanmıılardır. 

deki İtalyan konsolosu Falkonil görmüt ve ehliyetname alm1şl Bunun üzerine jandarma silifı 
bir av partisi esnasında yaril-i bulunacaklardır. kullanmak mecburiyetinde kal -
lanmıştır. Bu hadiseden dola-! Yalnız bu yıl yilksek mektep-. mıf, atılan kurtunlardan iki kiti 
yı ltalyanm Habeşistanla müntd ı terden mezun askeri ehliyetnaJ ö!müf, yirmi dört kiti de yaralan· 
sebetini kestiği duyulmuıtur.j mesi olmıyanlarla orta aıkeriJ mıttır. 
Konsolos Adisababadaki ltal.i ehliyetnamesi olanlar arzu e-İ ikinci hi.diıe gene Bosnanın bi:-
yan hastanesine yatırılmıflır. ~ derlerse askere almmıyacakla-İ köyünde olmuı ve neticede jan 1 

Değlşlkllk. olacak 
Belgraddan bildirildiğine göre 

hükumeti tutan üç partiden mii -
rekkep büyük bir parti kurulmaH 
üzerine Stoyadinoviç kabinesinde 
yakında bazı değişiklikler olaca· 
ğı söylenmektedir. 

Son zelen habere göre, bu hR.I rından bunların ücretle iıtih-İ 
dise bir kazadan ibarettir. Vel damlarına tam ve yüksek ask~ t Avusturyalı gu·· reşpı• 
ciddi akisler uyandırmamıştır. i ri ehlivetnameli olup da talepl · y • 

::·::::;·::·:;:·:::·:::::;;:;:: ~:.:~::.:~~,ı:~=~:~:~:l le~ bu sabah geldi 
Roma, 22 - Fatist partisinin na karar verilmittir ı· 

ıazetesi Cyornale Ditalya barıı is- ................................... ;!!................. Çok kUVV&tO ft ıra!KD pOeırlm ftzOe ft 0 k 
tiyen bau lngilizlerden bahsettiği s· • ti • maÇ aro 
"JCÇundakçı itfaiyeler!,, baılık\a ıyonıs eı:ın on Y_ . ın 
bir yazısında !İddetli hücumlcr A""b u r f!lvatıa~ ·hel1c~Jn'.'.lft.G•caboC.-.ı---- =·~...ı<Aı-
yapmaktadır. Gazete hülasaten uu~UZUnC edabılmesi,11~00-2S1kurLHŞ oıacaı~ 
diycr ki: k es• Blkan tampiyonasının ilk mü • kipler kart11ında görmek şüphe 

"Bu yalancı yangın söndürücii- 0 n g r 1 him hazırlık müsabakasını yap • yo]c ki~ güret m~raklıları için do-
lerle açık konuıalım. Bu ıözde ba- lsviçrenin Lusern tehrincle dün.. mak için, Avusturyadan getirile· yulmaz bir zevk olacaktır. 
rıt iıtiyen gazetelerin harp için ça- ya. Yahudilerinin on dokuzuncu ceğini yazdığımız güre§ takımı, Yarın bizim takımda kim!erin 
httıkları anlatılmalıdır. Siyonist kongresi toplanmııtır. bu sabahki konvansiyonel treniy· gürqeceğini ve Viyana:lıların va-

halya hakkında verilecek .,C'e Bu kongreye 2000 ziyaretçi ıel.. le §ehrimize gelmiıtir. ziyetlerini bilmediğimiz için şim -
zai,, her hangi bir tedbir harp d'!. mittir. Bunların 450 si d,leıeler.. Avusturya güret federasyonu dilik neticeler hakkında b:rşey 
mektir; Afrikadan Avrupaya ge· dir. Bunlar muhtelif memleketler.. genel sekreteri Her Franz Vili • söylemek imkanı yoktur. 
çecek ve bütün dünyaya yayılact'l.k deki Yahudiler tarafından seçil • mek'in ba9kanlık ettiği kafile, ye· Bugünden bildiğimiz, bu sefer· 
karada, denizde, havada inıafatz mitlerdir. diıi Viyan.ah olmak \iz--.re (8) gü· ki güreş organizasyonunda fede • 
bir harp .. Bu harp her şeye kara: Siyonist kongresi, bu Y11 her za- retçiden müteşekkildir. rasyonun çok yerinde bir düşünce 
vermiş, tahrik edilmit ve hakkın· mankinden fazla kiti ile toplan • Gelen takım, kafile başkanının ile, biletleri 25 - 50 kurut gibi her· 
da emin bir millet tarafından ya. maktadır. söylediii ıibi, resmen u~usal A • kesin kesesine uygun fiyathrls 
pılacaktır. lsviçreye bu toplantı için ge • vusturya takımı değilse de. ulusal yapması ve getirilen takımm mii .. 

Bu söı;lerimiz hiç kimıe için bir lenler arasında göbeğine kadar sa takım kuvvetinde ve aynı ayarda kemmeliyeti sayesinde, stadyom· 
tehdit değil, fakat başkalarınııı kallı Yahudiler bulunduğu gibi bir takımdır, C:la çok büyük bir kalabalığın as· 
tehditlerine bir mukabeledir. Filistinden gelen oraya yeni yer- Gelen güreşçiler şunlardır: lan güreşçilirimizin ne yapacak -

Kimse lngiltere imparatorluğu. leşmiı kısa pantalonlu, kısa kol • larını görmek için toplanacai!ıdır. 
1 d l d ı 56 kiloda Jelinek Alois, 61 kilo- -

na dokunmak dütüncesinde değil- u gömlekli Yahu i er e görü • 
k d da Fincauı Erich, 66 kiloda Cra • 

dir, fakat ltalyada herkes lngilte· me te ir. 
K d k 1 k 1 hsl Josef, 72 kiloda MU!il Anton, renin ltalyaya dokunamıyacağı ongre e onu!u aca o an 

l 1• · ı l 79 kiloda Stiedl Hanı, 87 kiloda 
düşüncesindedir. Çünkü ltalyayı mevzu arın en önem ısı, ngi iz 

H k F 1 · d h k Koznar Franz, Ağır da Schöll E-hiç bir şey geri çeviremiyecektir. Ü umetinin, i istıne a a ço 
Y h d. · · A • ı k duard. (Hepsi de Avusturya tam-Kund3kçr itfaiyeler bunları iyi a u ı gırmesıne manı o an a -

d piyonudurlar.) 
düıünsünler !,, rarı ır. 

ltalyan manevralarının İngilizler, Filiıtinde Aarpların Misafirlerle ilk maçımızı yarın, 
maksadı: taarruz! ve Yahudilerin bir nispet dahilin· ikinci maçı pazar günü, son maçr 

Roma, 23 (A.A.) - Büyük de- de bulunmasına taraftar görün • da salı günü yapacağız. 
niz manevraları, yarın Bari ile Na mektedir ve Siyonistler bu kara- Yarınki kartılaıamda bizim ta • 
poli arasında batlıyacaktır. Mn· ra §iddetle muarızdır. kımda bir9ok yeni yeti,en güreş· 
nevralarm amacı, büyük harp ge· çiler de tecrübe edile:ektir. 

milerini taarruzda kullanmaktır. Bu~u· ·nku·. Avuıturya ıüreı takımının, Tür 
Yeni ••vklyat kiyeye timdiye kadar gelmit olan 

Napoli, 23 - Mitozlia ıemisi, takımların en kuvvetlilerindt"n ol· 
Eritre'nin limanı olan Maaaau=ıh'fl. ması icap eder. 
müteveccihen, birçok bombe rdt- · 

man ve keıif tayyarelerini yüklü Avrupada mühim bir mevkileri Yangın 
Çünkü, Avuaturyahla:-m Orta 

olarak hareket etmittir. vardır. Gelen takım da bu mem • 
Napoli, 23 - Madda Verace v.? 

Gala vapurları Maasauac topçu ve 
hayvanları hamilen hareket et· 

mittir. 
Yunan tayyarecllerl Habeş 

hizmetinde 
Atina, 22 - Habetiıtan Hüku-

meti, kendisine hizmet arzeden 
bUtiln tayyaredlere hWııet vere • 
ce(ini bildimıittir. 

Bugün öğleden sonra saat 13,40 da 
Kantarcıtarda, Kıble çeşmesi mahal • 
lesinde, Muradiye sokağında 22 numa. 
ralı baskıcı Nikonun e'i ile bitişiğin .. 
deki evlerin üst katında bir yangın 
çıkmış, çabuk yetişen itf niye tara -
fından, evin üst kısmındaki ateş sün
dürülerek etrafa sirayet ettirilme • 
miştir. 

Yangının neden çıktığı belli detil • 
dir· Tahkikat yaı>ılmaktadır. 'i:. 

leketin en kuvvetli güreşçilerin • 
den müteıekkil olduğuna bakılır
sa, gürt>fçilerimizin, Balkan ıam· 
piyonasından evvel, na!ıl zorlu 
bir imtihandan geçeceklerini an • 
lamak güç değildir. 

Epey zamandır ciddi bir kartı· 
latmada görmediğimiz güretçil~ 
rimizi, böyle birdenbrie zorlu ra• 

Fenerbahçe 
Grup birincilikleri 
l\'ID dlln Balıkeslre 

gitti 
Fenerbahçe birinci futbol takı

mı Türkiye §ampiycnluğu grup 
maçlarına iştirak etmek üzere 
dün Balıkcsire hareket etmittir. 
Orac:la Buna, Balıkesir ve Çr.nak· 
kale şampiyonlarıyle çarpı§acak • 
tır. Kıymetli lıtanbul şampiyo • 
nunun rakiplerini yeneceği mu • 
hakkak sayılmaktadır. 

Bundan ıonra grup birincileri 
Türkiye §ampiyonluğu için !starı• 
bulda kar§ıla~acaklardır. 

Çtnde yine sular 
kabarıyor 

Şanghay, 23 (A. A.) - J{ıyarı• 
su ilinin kuzeyinde bulunan fl~1-faydan bildirildiğine göre, bu bo • 
gedeki San nehrin suları kabar • 
makta v.c bentlerin yıkılmaıı j)e 

ıuların tehdidi altında bulunmak· 
. tadır. 

- .... \i, - __ .... 
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Kendimizi düşünerek 
hayatımızı korumalıyız 
Ecnebilerin bizim hakkımızda 

ne düşünecekleri ikinci 
planda kalır! 

iki gün evvel gazetemizde oku- f mak için yapmaia kalkıımamız, 
duğum bir haber öyle sinirime do- timdiki rejimin dütünüılerine uy· 
kundu ki, hiıli zihnimi kurcalayıp mamaıı lizımgelen, kapitülaıyon
dur1ı1y0f': ·lardan arta kalmıı bir görüı tarzı-

''Ecnebi memleketlere ıiden • dır. 
lerle onları ıelametliyenler araıı- Mesele, bi7.!m yaptığımızın, bi
la, adeta hapishane manzaraıı ar- zim hayatımızın, bizim tehirleri • 
Zeden bir tel parmaklık konul • mizin, bizim haralarımızın. ni • 
lrıuş. Tabii, bu, pek çirkin manza· · zamlarımızın, "bizim için", güzel, 
tadır. elveriİli, makul olmCLaıdır. Biz, 

"Kaçakçılıkla mücadele her ne burada garp kartııında beğenil • 
kadar lazımsa ela bu !ekilde huıu- mek için numara yapan aktörler 
netli ytpılmamalıdır. Bu gibi fey· değili:ı.! Bütün varlığımız kendi • 
lerin maddi ve manevi yarataca- miz içindir! 
ğı ziyan, getireceği faydadan kat O varlık, kendiliğinden "hiza • 
kat büyüktür!,, diye kaç kere '•eı· tihi" güzel ve üıtün olmalıdır. 
habı mucibesiyle,, yazdık. Garplı, onu görmeli, anlamalı, be· ,, ..... ı 

le kafeı içinde inaanlar,, ğenmelidir. Yoksa, yıkanmamıt 
ltıanzarası arzeden bu ıakiJ par· bir vücut, kepekli ıaçlar, kirli ça
lrıaklıktan Jlelenler)e gidenlerin matırlar üıtüne tık elbiıe giyen 
konuıtuğune gören bir büyük me· b Jb 1 1 u e iıeye avanta ar ıürüp ca • lrıur, bunun kaldırılmaıını dü§Ün· 
rtı" B ka ıatan insanlar vardır. Biz, fer· 
h Uf. ence, bunda, fevkalade isa· den de, millet olarak da -biti-
l et var. Fakat, gazetede ıösteri· bu yürekler acı11 biçarelerden de-
en ı:ehebe bakın hele: • 

cc ğiliz, olamayız. 
- Ecnebilere çirkin görü • 

nür !,, "Biz bize benzeriz!,, diye Halk 
İtte, bunu havıa1am almıyor. Partilinin ortaya attığı vecize ak 
B".J "ecnebiler ne der?", "Avnı- lıma seldi. "Biz kendimiz içiniz!, 

l>aya fena akseder !,, zihniyeti l:>e- diye ona bir nazire aöyliyeyım. 
ni çatfatıyor. Müıpet ve menfi Herfeyden evvel kendimiz için o-

Propagandanın ne demel{ olduğu lan bizi, yabancılar, varsınlar be· 
""" t • • ı .... ı • · · 1 H k "fi ••vp "" -- ·T-~ .. - • .... •at, r.11· ğenıın er... atta, eyı eri iıter· 
\•)'i lcend' . . . d ... 'I d 
r>al ımız ıçın egı e Avru· .. ıbeienm.,.inler yahvf .. .A-a •.• 
_ 'Ya, Arnerilu'1ıya parmak ıaırt- (Vl·TtO) 

ı:i"-----------------------------------------------------
~ Q u~z ve pamukçuıu~umuz 

Nazilli ve Kayseri fabrikaları 
Dün araıuluaal lzmir panayırı-

nın acı} t·· · · ( · · ·) . ış orenını merasımını 

l'apan Ekonomi Bakanı Celil Ba· 
~llr bundan ıon··a Nazilli pamuklu 
0rnbinuının temel atma ve Kay

aer· 1 Pamuklu kombinasının da a· 
sı, t" orenlerir.i yapacaktır. 

Y flhi pamuklu f abrikalarınrn 
r'Pılı§ı daha bet yıllık program· 
il hu fabrikaların yapılması kara-
tı \'eril . d . 'b T'' k' meıın en Jtı aren ur ıye 
harrıuk piyaıa11n~a bir değitme 
~:•ule vetirmi! Ve geçen üç yıl 
d:~fında PL'"Duklarımız fayani 
J.t kat derecede kuvvetlenmittir. 

19
t.lhulfi pamuklarımızın fiyatları 

) 28 yıyndan itibaren dünya pi • 
t '•e.sına uyarak önemli bir ıuret· 
~ değitmiıti. Buıün pamukları · 
b 12 

dünya piyaıaıını çok geride 
d '"akını, bir fiyatla ıatılmakta • 

~ -----------------------
4 o o öğretmen 
kıdem zammı 

görecek 
b ~nlcatadan bildirildiğine rörel 
ti ı.ı •ene orta tedriıat öiretmenle
d nd~n (muallimlerinden) 400 ka
"I.. '"1 kıdem zammı göreceklerdir. 

ltıı gö k .. .. 1 . • . )~ • rece ogretmen erın ııım· 
~ıek taıdike gönderilmiıtir. 
'lllllnlllıh1111111Mltnllfll11111,_...1n111ıtMlltıtın11111lll 

Foto SOreyya 
J ..... k. Atatürk'ün, General lımf!l 
.. Onij' .• 

!le nun ve bakanların ve orge-
le. "t.I, korgenerallerin en yeni poz. 

tı ın.vcuttur. 
tq? Afradan ıiparit kabul oluqur 

• 

Adanada piyaıa parlağı pamu . 
ğunun 1933 de yıllık vaıati fiyatı 
28,99 kurut iken 1934 yılında yÜz
de 17 bir yükselişle 33, 79 kuruta 
çıkmı,tır. Bugün iıe yeni piyaıa 
49 • 50 kurut i;.zerinde bulunmak· 
tadır. 

Bir yandan da yabancı memle

ketlerin Clearing mukavelesi mu· 
cibince Merkez Bankasında bloke 
paralarını kurtarmak için yaptık
ları mübayaat da yükselitte ayrı 
bir imil olmaktadır. 

Somi kok 
fabrikası 

Nasıl açılacak? neler 
çıkaracak 

Ankara, 22 - Bat bakan lam et 
lnönü, Ekonomi Bakam Celil Ba
yarla birlikte eylül ortalarına doğ. 
ru Zonguldağa giderek Sami Kol; 
fabrikaıtnın açılma törenini ya . 
pacaktır. 

Temel atma töreni bir yıl önce 
ismet lnönü tarafından yapılJ?lI! 
olan bu fabrika bir milyon ik~ yü1 
bin liraya mal olmuıtur. 

Fabrika yılda 58 bin tona ya. 
kın ıun'f tı ntraıit, 504 ton benzol 
2880 ton katran çıkaracaktır 

Katranın yüzde elli be§inı zift 
yü~de kırk dördünü mazot tetkil 
edecektir. Bundan baıka fabrika· 
da,,yılda 17 milyon 280 bin metrf' 
mikabı havagazı da iıtihıal olu· 
nacaktır. Bu havagazının 14 mH
yon 400 bin metre mikabı f abrı
kada ıarfedilecektir. Makineler 
Abnanyadan ıetirilmittir. 

Altı ayhk 
saç kıvrımı 
Sağlık Bakanlığı 
bir llAç formUIU 

gönderdi 
Sağlık bakanlığının altı aylık on · 

dille yapmak için şimdiye kadar kul
lanılan mayilerin kuJJanıJmasını ya -
sak etmesinden sonra, berberlerin 
iddiasınca, elde kulJanllacak mayi kal 
madığından altı aylık ondüle yapıla
mamaktaydı· 1',akat Sağlık Bakanlığı 

Istanbul direktörlüğü vasıtasiyle al · 
tı aylık ondüle için kullanılmak üze. 

re yeni bir mayi formulünü gönder -
miştir. Bu mayii eczaneler yapıp sata
caktır. 

Eczaneler ispekteri İsmail Hakkıya 
da ayni zamanda altı aylık ondüle 
yapan berberleri her zaman teftiş va· 
zifesi ,-erilmiştir. 

Diğer yandan belediye, Bakanhk -
tan aldığı direktif üzerine altı ay • 
Jık ondüle makinelerinin kontrolü ve 
sağlım olanlara müsaade verilmesi J. 

çin bir fen heyeti kurulmuştur. Ber • 
berler kurumu dün be1ediyeye müra
~aat ederek yapılacak bu kontrolda 
fen heyetine berberler okulu fen dersi 

öğretmeninin de (mua1liminin) işti -
rnkini istmişlerdir. Berberler kuru • 
mu bu suretle uf ak bir tamirle mü • 
saade edilebilecek hale gelecek maki
neler için tamir imklnını vermek is -
tem ektedir· 

-0--

GUmrllk muhafafza 
kumandanının 

tetkiki eri 
On bet gUndenberl şehrimizde bu -

lunan ve burada incelemelerıyapan 

muhafaaa aeael J.um..taoı (kumanda
nı) seneral Se)rllİıfn önümüzdeki haf
ta lzmire sltmesi muhtemeldir. Ge • 
neral Seyfinin bu 41efa yaptığı etUt • 
lere muhafaza teşkilltınm yeni ala • 

rağı şekil bakımından önem (ehemmi
yet) nrilmektedir. 

-0--

Halkevlnln y·enl 
ba~kanı 

Istanbul halkevi idare heyeti dün 
akşam Agah Sırrının başkanlığında 

toplanmıştır· HaJke,·lerinin yeni tüzü
ğüne (nizamnamesine) göre Istanbul 

ha1kevi de C·H.P. Eminönü kaza • 
sına bağlanmış ve Parti kaza idare 
heyeti ~elerinden Agah Sırrı baş -
kanhğa seçilmiştir. 

--0--

Zeytln mahıulU 
bu yıl az 

Türkofisin topladığı malumata gö . 

re bu yılın zeytin rekoltesi geçen yı1-

dan çok noksan olacaktır. Buna se • 

bep bu yllın boş mahsul yılı olması -
dır· Şimdiden yapılan tahmine göre 
eksikliğin geçen yıla nazaran yüzde 

48 dir. Maamafih kat'I tahmin bu ay 
sonunda yapılabi1ecektir. Ve zeytin 
mahsulü kalite itibariyle çok iyidir. 

E~ n c§l f lF<e E:I 

cdl<®reı~~yeo>rn uı 
~erilen bir kararla 
bu yıl kurulacak 

öğrendiğimize göre bütün memle • ı 
ketteki esnaf kurumlarının bir fede • 
rasyon haline getirilmesi projesinin 
bu yıl tatbiki kararlaştırılmıştır. 

Bu suretle uzun müddettenberi üu • 
rinde etütler yapılan bu iş fiil sahasına 
çıkacak ve esnaf teşekkülleri maale · 
sef şimdiye kadar esnafa bir türlü 
faydalı olamıyan şeklinden kurtul • 
muş olacaktır. 

lstanbul tecim odası da bu hususta 
hazırladığı projeyi bakanlığa göndere 

cektir. 1 
Şimdiye kadar yapılan etütlerin 

sonucuna (netice~ine) göre şimdi mev-. 

BUyllk taarruz 
hakkında radyoda 

konferans 
C. H. Partisi vilayet idare heyeti Ü· 

yelerinden Ali Rıza 26 ağustos günün 
den 30 ağustosa kadar sürmek üzere 
her aksam radyoda büyük taarruz 
hakkında bir seri konferans verecek· 
tir. 

şehr~zd·e1<1 
ıtaıyan amiralinin 
• çay zlyafet:i 
Şehrimizde bulunan ltal,.an 

mektep semiıi amirali, dün semi· 
de bir çay ziyafeti vermi§tir. Ziya· 
fet çok eğlenceli, ve samimi bir 
hava içinde geçmiıitr. 

cut bulunan esnaf kurumları müşte • 
rek bürosu kaldırılacak Ye yerir.e 
beş kişilik bir idare heyetinin bulun
duğu bir umumi merkez kurulacak -
tır. 

Bütün esnaf kurumları bu merkeze 
bağlanmakla beraber kendi idarele -
rinde serbest kalacaklardır. Yalnız 
şimdi tecim odası mürakabe heyeti 
tarafından tasdik edilen cemiyet büt· 
çeleri bu merkez tarafından tetkik n 
tasdik olunacak ,.e buradan ftlnaf ku
rumlarına direktifler verilecektir· 

Esnaf f t-derasyonu için bir nizam • 
name de hazırlanmıştır. 

Belediyenin bUdçesl 
geldi 

Uray bütçesi ytiksek tasdikten çık
inıi; dtin bildirilmiştir. Bunün· üzerine 

üç aydanberi maaş ücret1erlni almı • 
• • 'C ... ~ 

yan yeni memurlara paralan veril • 
~ -miştir· Büt~eye göre bu sene yapılma. 

i • .., • .... · ··~ 
sı gereken itlere hemen başlanacak • 
t~:.. . ' • 
ır. ., 

~ . 
-0---

Ehllyetnamestz 
bisiklete 

blnllemlyecek 
Bisikletlere binenlerden eh1iyet a • 

ranması hakkındaki talimatnamenin 
hiç tatbik edilmediği görülmüştür. 
Uray <belediye) ilgili yerlere yenide11 . ' . 
tebligat yapmııtır. 

Veni diş doktorları 

Bu sene Diş Tababeti mektebinden mezun olan gençler. 
Birinci sıra: Sağdan itibaren Müfide Tuğ, Ferdane Bozdoğan, Halôk San. 
ikinci sıra: Nazif Denizer, Sıtkı Sü leyman, İsmail Salih, Fatma Abd ur • 

rahman, Saip Kemal, Necmiye Eşref, Necdet Rıfat Atay, Turhan Celal 
üçüncü sıra: Yılmaz, Erdoğan, Talat, Vedat Tahsin, İbrahim Etem, Mu

zaffer Nazif Akyüz. 
Resimde olmıyanlar: Necmettin Halis, Adil .!ra1, Cenahettin Alfan, Ferit 

Rauf, 
Bunlardan başka 3:> Bulgar ve 18 ka dar da Jstanbu1da bulunan aıhklara 

mensup gençler mezun olmuştur· 

Gençlere hayatta munffakıyetler di !eriz. 

( ŞEHRİN • 
DERDLERI l UZ il «M q ' u 1 4St 

Cinci sokağının cinleri! 
Gedikpaşa, Cinci Medrese sokağında oturan bir o 

koyucumuz diyor ki: 

- Bundan bir kaç ay ervel, Rehrin dertleri sütu -
nunda Cinci meydanında duran çBp arabalarının sabalı 
erkenden saat 3 de iılerine giderken çıkardıkları gii . 
rültüden şiktiyl't eden bir yazı çıkmıştı. Bunu ok11uun
ca artık bu işin önüne geçerler diye sel'indik. Bir gün 
bekledi!;, bir ha!fo bekledik, bir ay bekledik.· Hit; bir • 
harf'kct yok. Galiba bu gidişle bir tJf'ne de gerse gene 
bu işe aldıran olmıyacak ! 

Ralbııld &11nlann çıkardıklan gürültü ciddrn da -
11anılanu11acak gibidir. Hele gecenin ıaat üçünde in • 

sanın en tatlı u11kusunda resmi geçide baılamaları d • 
nirlrri berbat etmektedir. 

Sonra şunu da söylemek isterim ki bu mütlıiş gürültü 
yciişmiyornıuş gibi, üstelik çöpçüler geçerlerken aı·a.ı. 
ları çıktığı kadar bağırarak şarkı söylemekte, ı·e biri • 
birleriyle konuşmaktadırlar· Bu kulakları sağır edici
daganılmaz giirültünün önüne geçilmesi bütün bu sem
tin dilrğidir . 

ôir ~ey üeğll, y~ni doğmuş bir çocuğum var. Bıı 
gürültülerden dolayı hastalandı. Bir türlü muntazam 
uyku uyuyamıyor. Şimdi de doktorda-:ı doktora koşu • 
yoruz! Şu bizim Cinci Sokağının cinleri olan çöp ara
balarından d6.t bir, feryat iki!.· 



' HABER - Akşam Posta~ı 

Celal Bayarın Izmir pana
yırını açarken söyledikleri: 
Bu senenin il~ altı aymm ihracatında geçen 

seneye nısbetle altı milyon karlıyız! 

~~~.f~~~l~zm?~~~e~i~~~u~~f Ci!~~~~apm~k~~~[!.ül. 
panayırı bugun saat on ıekız bu- Turkıyenın tatbik ettiği d ·l t düg·ü gı"bı" kı b" d -kta Ek . . . . . e\ e - sa ır zaman a yapmaga 
çu onomı Bakam Bay Celal <:~hk sıst~mı on dokuzuncu asırdanhe· muvaffak oldu. Bizim takip cttiğı • 
Bayar tarafından açıldı. Törende I'~. 50.~~~lız·m· naı.ari.}atçıJarmın ileri miz bu yol liberaliı:mden başka bir sis· 
:İvar valiler, saylavlar, ecnebi kon surdu~u !1kırlerden alınarak t~rcü - temdir. 

1 1 
• me edılnuş bir sist d - ·ırr ao os ar, bınlerce halk bulundu T"" k" . em egı ır. Bu Arkndaşlar, başlı basına bir inkı· 

1 
·ı ,___ 1 . A ur ıyenın ihtiyaçlarından doğmu~ . ~ şçı er mızıtu1.aı stıklal marşım Türki .. ·e .. ·e has b" . ·t d" :. lap ideolojisine direktif ,.e temel olan 

ld ı . J J ır sıs em ır. Devlet- k d" t db" 
ça ı. zmır Belediye Başkanı ~iliğin bi7.dc manası şudur: ve en 

1 
c ırlel'ini kendi içinde ta· 

Behşeçt Uz bir söylevde bulun ft nıJ:an bu prensip bütün ulusal ha -a B d . ~·eşehhüslerini ve şahsi faaliyetle -1 yatımızı Yarmak istediği yüksek re . 
:r J a se\'ıye ınc u aştıracak yegane ,.e u. un an sonra Celf\l Bayar •u rın.ı esas tutmak fakat l>u··"·u··k bı"r mı·ı-' f h · • 1 

aöyleviyle panayırı açtı: letın ve gerek bir memleketin büt"" en emin yol olacaktır. Ulusa bas olan 
" "ht" 1 un ~ .Saym bayanlar, baylar; 1 ıyaç arını "e bir ~ok şeylerin n - AtatU{k'ün adını burada bütün yurt-

. Arsıulusal lzmir panayırI'"J pılmadığını gözönünde tutarak ~em· I daşlarrn önünde ve hepmizin en can· 
l:iüyük kıvnnçla açıyorum. Y ılda.ı leket iktısadiyatını devletin eline al· dan duygumuza tercüman olarak min
yıla daha iJeri ve olgun mahiyet ~a 1• Türkiye cumuri)·cti de,•leti Tür- netle ve fazimle anarım. 
alan bu panayırın muvaffakiye~; kıye vatanında asırlardanberi kendi B t bb undan sonra kordela kesilmiş, pa-
yolu.nda çalışan İzmir ilbay v~ eşe üsleri yapılmamış olan şeyleri nayJr gezilmiştir. 
şarbaylanm ve bu itte de~erli 
hizmeti geçen bütün arkada!llar·· Bu k l!lı ku~Iularım. Cok çalı,kan ·,ar - sene avun kar baynuzın ~imdi huzurunuzda ifa • 

de ~e~tiği duygularını da sevgi i!c b il ..,,, 
takdırle karşılarım. Panayır siz!' puz 0 ugu var . 
yerli ve vabancı ürünlerini ve e . 
ıerlerini arzedecektir. Adı gil'i 
~asını da şümuııendiren geni, Trakyanın mahsull · ~Jgıden ötürü panayıra i§tirak e - e rı 
denlere teşekkür ederim. Bu b}. g•ıtt•ıkçe ı·yı·ıeş·ıyor 
zim için bir borçtur. Buradı ye!' 
alan yabancı memleketlerin işti . .,._.,...,._., __ ~--

rakinde valnı~ ekonomik de~H 
ekonomik manaıiyle berabe; 
dostluk tezr h;irünü de görmekte. 
yim. 

Baylar, bcıvanlar, 
Türkiye "konomiıi biliraini1. 

ki, dünya huhranır..clan kend\ va..-
lığınm hususiyet]erine göre hissP 
almıştır. Türk P.konomisiyle -:liğe: 
ulusal ek'"'""" ..... iler gibi bu buhra· 
l"'ın ta7.v·t-:.,,.•,,.n "e. sademelerin . 
den aıyrılmak ve kurtulmak yolu· 
nu araıulusa \ mübadelenin muva
zene esası dahilinde geniıletme
sinde ve memleket içindeki ı~ 
hacminin artmasında görmekt" . 
dir. Panayırın asıl amacı evvelcP 
olduğu Rihi bugün de arsıulusi.\1 
ekonomik bağlarının doğmasına 
gelişmesine ve genit1emesine Yll!"· 

dım ctmd:tcdir. 
Ti.frkiye ekonomisinde ve Türk 

inracatçıhğında özel yeri olan iz. 
mird~ her yıl açılan bu panayır, 
kendııine bağlanan ümitleri ve 
kendisinden bekelnen ödevleri 
yerine getirmeğe baılamıştır. 

Celal Bayar geçen sene ile bu 
senenin ilk altı aylık devreıine a
it ihracat istatikleri bu sene geçen 
seneye göre memleketimiz lehi • 
ne dtı milyop liralık bir fazlalık 
kaydettiğini şöylcmiş, memleketi· 
mizm bazı yerlerdeki mahsullerir. 
bu s-ene kuraklıktan müteessir ol
'Cıuğunu da birçok mahılıllerin iıe 
Türk müstahsilinin yüzünü gül • 
"düreceğini söyliyerek demiştir ki: 

"-Ulusal ekonomi hesabına 
bize ümit havası veren bu vaziyet 
öğreniyoruz ki bazı taraflarda 
yanlıt anlayışlara yol açmıştır. Ar· 
kadaşlar, biz dünya piyasalarına 
norml kazanç hıraiylc hazme -
demiyecekleri sun'i fiyatlar em • 
poze etmekten uzak kalmalıyız. 

Yoksa bir giin mutlaka aksülame· 
linin acısını duyarız.,, 

r Celal Bayar ıöylevinin bir ye -
rinde, Türkiye Cumhuriyetinin 
bat şiarı Türk ekonomiıinin Türk 
endüstrisi ile tamıs.mlanmasmdan 
ıonra sağlam olarak kurulacag" ını _.,., 
eöylemit ve demiştir ki: 

tt_ 111,.uk Ye yaratıcı önderi
mizin ekonomideki bu ana umde
miz Jiakkrnda bana verdiği emir 
:ve 'direktiflerini buradan ıize ke-

Bir karpuz 

B • 'l' - · u ıene kavun, karpuz ve üzüm 
çok bol ... 

Geçen ıene tanesi on bet ku
ruıtan aşağı dütmiyen topatan k.ı· 
vununun taneai bet kuruta kadar 
satıldı. Topatan çekildikten ıon

ra lzmir ve civarından karpuz . kt· 
m baıladı. Bunu Trakya havali
ıinin karpuzları takip etti. Der· 
ken Tekitdağ kavunları çıktı. 

sergisi 

s"ulü de çok bereketli olmu,tur. Bu 
sene mahıul 3000 - 4000 va.ıou 
arasında tahmin ediliyor. Trakya-

daki ekin geçen seneye nazaran 
yüzde kırk nisbetinde fazla ekilcl\. 
ğinden artış da bunun t~iri var
dır. Ziraat Bankası Çorlu, Tekir
dağ, Uzunköprü, Babaeski, Lüle· 
burgazdan buğday almaktadH" 
Trakya peynirinin de bu sene 

Şimdi dükkanlarda, atlı araba- 100,000 tenekeyi bulacağı anlatıl· 
larda, el arabalarında bol, bol k""· mııtır. T takya senel müfettitliğ\. 
vun ve kıupuz ıatılıyor. Trakya. nin Edirne peynirleri için koyduğu 
dan gönderilen kavun ve karpuı· takyidat peynirlerin nefasetini te· 
lar ıon günlerde çok fazlalaımış· min etmittir. 
tır. On gün evvel günde on yirmi Romanyada haıat zamanı oldu 
vagon mal gelirken, f imdi 40 - 50 ğundan ve göçmen gelmesi kın 
vagonu bulmuıtur. bir müdclet i~in durmuıtur. Eylül 

Bunlardan başka üzüm de piyL\ ayında yine vapurlarla muhacir 
sayı birdenbire bastırğından bü. gelecektir. 
tün ya! meyvalarm fiyatları geçe:ı -------------
seneye nazaran çok düt~ü~tür. K=!. Tranıvay ,-e Telefon 
vun ve karpuzun tanesı bet ve on 
kuruş arasında, çavuf üzümününlŞirketlerlnin karları 
kilosu 15 · 20 kurut arasında ıahl· İstanbul tramvay ve telefon tir-
maktadır. ketlerinin yıllık kazançlarını gÖJ· 

Şark denıiryolları müf ettişleri.n. termek için bir tetkik yapıldığı ha 
den B. Rifat Tral<yadaki geziıin- her verilmektedir. Verilen rakam· 
den dönmüştür. Bay Rifatın Trak- lara göre tramvay !İrketi 1924 yı
yadaki müstahsillerle yaptığı KÖ· lmda 61.365.954, 1931 de ise 
rüımeler neticesinde bu sene lstarı 60.767.692 yolcu taıımıt, buna mu 
bula ıark demiryolları ile 2000 • kabil 1927 de 2.557. 216 lira. 193' 
2500 vagon karpuz ve kanun indi· de ise 2.958.389 lira kar temin el· 

tİİ.ecc:;ğini anlamııtır. Kırkağaç ve 
Hasan bey kavunları da bu sene 
fazla o1muıtur. 

Bu ıene Trakyada zahire mah· 

mittir. 

Ttelefon tirketine gelince 1927 
yılında 1.088.279 lira ve 1930 yıh·11 
da da 1.174.435 lira kazanmıttu·. 

2~ AGCST05: - 1935 
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Arnavutluk 
• ısyanına dair 

son mal tim at 
Tevkif olunup divanıharbe verilenler 

Suikast nasıl old&.J 
1 

mit. Ve Prenı Nid kendisini rnU" 
§avrileri aratma ithal etmittir. 

Umumi harpte de Avusturyalı• 
lara karşı, büyük fedakarlıklar 
göstererek çarpış mı§ fakat netice
de esir dütmüttür. Evvelce Avu,. 
lurya zabiti olduğu gözönüne alı" 
narak divanıharbe verilmiııe de 
orada Arnavut vatandaıı olduğu
nu ispat ederek kurtulmuıtur. 

Ahmet Zogo bata geçtikten ıoıı 
ra Ghilardi kendisne intisap etmit 
ve birçok hizmetlerde bulunmut• 
tur. Arnavutuk ordusunun en yük• 
ıek rütbesini haiz bulunuyordu.Ve 
Kral Zogo'nun kendisine kartı ni• 
hayetsiz denecek derecede bir iti-

Son Arnaı·utluk isyanında mülıim madı vardı. 
roller oynı11an Arnavutluk umum jan Hadiıe günü bir ıaray otomobi• 
darnıa kunıanda11ı Ramiz [Jibra liyle Fieri yakınındaki Poyami 

Belgrad, 23 (Özel} - Son Ar- köyüne gidiyordu. Orıs.da eski e .. 
ıerler arayan bir Franaız heyetini 

navutluk hadisesi üzerine yakala· ziyaret edecekti. 
narak hapsedilen tanınmı§ kimıe· F ieri'ye geldig~ i zaman bir mu .. d-
ler şunlardır: det istirahat için bir otelin önün" 

Nurettin Vlora, Doktor Oıman, d d 
T

. B 1 e urmu§, itte, tam bu ıırada 
ıran e ediyc reiıinin kardeti ıA · 

K b·ı N mü azım Rüıtem Kranya'nın em" 
a ı epra viıta. riyle 35 jandarma hep birden tÜ" 
Bunlardan Nurettin Vlora ha • f kl • · e erını otomobile doğru bo~alt· 

pishanede asabiyetle bir ölüm teh mıılardır. 
likesi geçirmiıse de kurtanlmııtır. Gene orada bulunan Koıta 

Kral Zogo ıuç.luları cezalandır· ç erkezi isminde bir gazeteci de 
mak, tahkikati derinleştirmek i•i· b" ır ır namua meselesinden dolayı o-
ni nskeri K:aymal<am Rı..,.a Topali- tomobile yaklıtmıf, tabancasını 
ye vermittir. 

R T ı çekerek can çekiımekte olan Ghi-
ıza opa i evvelce Fon Noli ı f d v ardi'nin kafaaına altı kurtun aık• 

tara tarıy ı. ~,ra}...~OfO~ kartı mııtır. 
eilô.h kullanm•!ı ve iacunA nııo.h • K kA d"l . . • ost& \:erkezi ile unuaraı ara" 

um se 1 mıftı. aındaki meıele çok eskidir. 
on iıyana kurban giden Ge- ==-------...::::..:~----""' 

neral Ghilardi'nin hayatı hakkm- Tren altında par-
da da aıağıdaki malumat veril • 

1 mittir: ça anacağına 
Ghilardi'nin· babası Zagrepte K dl 

timendifer makin;sti idi. Dört oğ- en nl uçuruma 
lu ile bir kızı olm~f. Oğullarından atmış! 
ikisi makiniıt, ikisi de zabit ol • Kumkapıda İskele caddesinde 
muı, kızı da gene bir ıimendif er 23 numaralı evde oturan on bet 
istaıyonunda bilet satıt memur • Yatında Hiileyin dün ak,am treıs 
luğuna girmiştir. yolunda gezerken lıtanbul cihe • 

Ghilardi'nin kendisi gibi zabit tniden bir trenin ıüratle geldiğiııİ 
olan kardeşi, umumi harpte başı . gör~üı:ür. Hüıeyinin bulundui'I 
na yediği bir kurıun neticesinde yerın hır tarafı duvar, diğer tarafı 
şuurunu kaybetmit bir halde ya • da dört metre yüksekliğinde bit 
'8maktadır. uçurumdur. Hüseyin trenin ken " 

1879 senesinde doğduğuna gö • diaini parçalıyacağını anlayın~ 
re 55 yaşında olan Leon Ghilardi kurtulmanın ancak kendisini uçıı" 
1912 ıencsine kadar Avusturya or :uma atmak suretiyle kabil olae&
dusunun 70 inci piyade ~!ayında gını anlamıı ve ıüratle karar ve " 
teğmen (birinci mülazim) olarak rerek uçunıma atlamıttır. Hü•e .. 
çalışmrftı. yin trenin altında kalmaktan kut" 

Uzun boylu, yakıııkh ve çok tulmuısa da uçuruma düşünce il " 
çapkın bir adam olan Ghilardi ğır ıurette yaralanmıı, Cerrahpa• 
daha gençliğinde de iyi bir Aroı· şa haıtaneaine kaldrrılmııtır,:_.....-
turyi.\lı vatandaş olmadığını gös · Ylla.Dtr\lBIMllS'tandS 
termiıti. Tanıdıklarına mütema • ~ 
aiyen: Eski cümhurretsl 

öldü . - Avusturya ordusu hiçbir za
man bana istediğim mevkii vere -
miyecek ! diyordu. 

Nitekim bu 11ralarda ailece bir 
f eliket geçirdiler. lıtepan Zolner 
ismin:le ibr adam kız kardeıleri· 
ne gece yolda yalnız yürürken te
cavüz etmif, ve öl<lünnüıtü. Ghi • 
lardi kendisinin idamını istedi. 
Halbuki hakimler yalnız 12 sene 
hapiı verdi. Bunun üzerine o da: 

- Ben böyle adaleti olmıyan 
yerde oturamam! diyerek aıker
likten iıtifa. etmİ§, ve Arnavutlu
ğa geçmi§tir. Orada doğrudan 
doğruya Prens Nid'in yanına gİr· 
mİ§, ve onun maiyetinde çalııma • 
ğa batlamıtbr. Gösterdili büyük 
gayret neticeıinde süratle terfi el· 

Atina, 22 - Eıki Cumhurrei5ı 
Amiral Kunduryotia ıekıen ys!111

" 

da olduğu halde bugün ö)mü,tiit• 
Yunaniıtanın en eıki amiral!~" 

rinden olan Kunduryotiı Balka1' 
harbına Yunan filo kumandanı"" 
larak ittirak etmiştir. 1924 ıe11.9: 
sinde yapılan Cumhurreisi şeçt 
minde ilk Cumhurreiıi otınuttıırı 

""dd · · • bayattaıt uzun mu ettır sıyaaı 

çekilmitti. 
Uç gUnlUk resmi rn•te"' 

· Cu11'" 
Ati na, 22 (Özel) - Eıkı . ı~ 

hur Ba,kanmın ölmeıi dolaY11~y 
bugün bütün Yunanistanda daıtf'" 
ler kapalı bulunacaktır. d"l .-

0 . 'I"n e ı ç gün resmı mat!m ı a 
mi_ttir. 
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FahrOnnamc adlı eski Farisi 
tarih romanından aıınmıstır 

( Halic-~ Sür~uqa) 

-===========~ No.43 

Padişah emretti! 
J 

Kızımı yarın idam ettireceğim! 
Yazan~ KADiRCAN KAFLJ No. 102 BŞlklnl da bin türlü işkencelerle 

B~~.~~h~l~d~~~~D~~~k~ t öldürtece~i~! Cell&da haber 
u meç u a amın erya ap anı verin aletlerini hazırlasın. 

Piyale Bey olduğuna dair şüpheler 
11ittikçe kuvvetlendi. 

- Eğer istem it olsaydın F ~r . 
na.11doyu biz de öldürürdük. B:>yle 
Yorulmazdın .. . 

- Hayır ... Böylesi daha ;yi ... 
Ben öyle istiyordum. Şimdi lıeni 
kızımla yalnız bırakınız! ... 

- Nasıl isteneniz ! ... 
Hasta kadının sahiden dinlen · 

rncğe ihtiyacı vardı. 

Herkes kamaradan çıktı. Ora · 

da yalnız Kontes Lüçiya ile kızı 
kalmıştı. 

Hüsmen kıç kaaarada: 

zaman ona verdiğini, nasıl adam 
olduğunu, nerede bulunduğunu 

söyledi. 
O zaman bu meçhul ada:nm 

Derya kaptanı Piyale bey old:ığu
na dair olan t üpheler gittikçe kuv" 
vetlendi. 
Hüımen timdi arkasında kalan 

vak'aları, teıadüfleri, savaşlacı ha 
tırlıyor, hayatın ne dolambaçlı bir 
yol, ne anlaıılmaz bir bilmece ol
duğunu dütünüyordu. 

Hüsmenin kocaman bir İspan
yol kadırgasını önüne katarak g~-

liti bütü~ donanmada alkı,Ia kar
şılandı. 

Kızıl Kadırga dosdoğru Piyale 
beyin gimisine rampa yaptı. 

Hüsmen kaptan gemisine geçti. 
Piyale bey bu acar delikanlıya 

kızgın olmakla beraber bu seforde 
koca bir kadırga ile gelişinden ö
türü kızgınlığını yatıştırmağ:ı ça· 
lııyordu. Çünkü o, yiğit ve atlgan 
denizcilerin, kumandanların ı.ıfak 
tef ek kusurlarını bağıf lar, hoş tu
tardı. 

(Devamı var) - · Zavallı kadının yerden gÖ· 

C ~ lndar hakkı var... Ferna.1do-

n:.ın ölüsünü denize atmayın .. . Pi- 1 s t a n b u ı d a n 
Ya 

1
e Bey belki inanmaz. Gös,ere· 

liın. 

~;::::·yakı.,.yo••··d·. N e v y o r k' a 45 
Türk donanması görünmü ;jr Hakı• kada •d•} kf 
Bu sırv.da Beatris ko!a koş" .kıç gı } ece e 

~~:::~:.:.~~.ı~i. Gözterinden yaş Stratosfer gemileri isl8h ilirse 
-Ne var? Ne oldu? 
- Öldü ... Annem eldü... bU mümkün Olacaktır 
Hüsmen donakaldı: 

E - Yaaa ... Vah zavallı Beatris ! 
b n sonra zavalh anneni de kAy · 

ettin h-ı ! ... Fakat çok üzülme ... 
Ben vanm ve hepsini de yerle. ini 
c0ı .',. w 1 w • ı..:rmaga ça ı§acagım ... 

Genç kızı kucakladı. 
Genç kız ona ıokuluyor, kJlla

tı rı ı :>r.Jn boynuna atıyordu. Ayni 
1 ~ ~:ıncl:ı hıçkıra hıçkıra ağJ .. ;or. 
du. 

- Yeter e rtık. .. Suı ! .. Çok uzü · 
l" uyorau ... 

Genç kız kendiıini toparladı. 
Kapalı olan avuçlarından birini 

liüsmene uzattı: 
- Bunu annem verdi. 
B<ı bir yüzüktü. Türk biçim'.ndc 

l'epılan değerli bir altın yüzüı< ... 
Hüsmen yüzüğe bakıyo~·du 

Cenç kız ilave tlti: 
- Bununla babamı bul'!l.cak 

l'tıııım ?.. Ben kont Viçenciyüsün 
~tzı değilmişim. Babam bir Türk 
~İf .. Ben de Türküm deme'dir. 
.. abnmm adı or?ıda, yüzüğün üs· 

lu ... , 1 . · ·•Ce yazı ı ım•t· 

Hüsmen yüzüğün üstündeki ya
~~Ya baktı. Sahiden orada Türkçe 
ır Yazı vardı. 

. - Sahimi? .. Demek ki onun 
lçin Türklere karıı .. 
liüımen durdu. Gözleri lört 

~Çılnıı ş tı. 

, İieatris onun sözlerini tamam· 
adı. 

- Gizli bir sevgi duyuyorum. 
liüsrnen yazıyı okumuttu. 

k - Piyale .. Burada bizim derya 
~Planının adı yazılı ... 
8u sözlere herkes şa§h. 
f' renk Süleyman: 
;: Belki batka Pıyaledir. 
Uedi. 

I Genç kız, annesinin anlattık
'-rını kısaca söyledi. Yüzüğü ne 

Son ~ünlt•rde çıkan "Stratosfer ve 
fişek ile u~uş,, adlı bir kitapta C. G. 
Filp adlı bir muharrir, bilg inlerin 
u~ak rn ıtalarını ıslah ederek saatte 
lU bin ile 20 bin kilometre arasında 
bir hız elde etmek için nasıl çalı~tık -
hlrrnı anlatmaktadır. 

Biz asgari rnkıımı, yani saatte 10 
bin kilometreyi ele alır~ak gifrürüz' ki 
Londradan Nevyorka yarım saatte, 
lngiltereden Hindistana da iki saatte 
gidilebllecektfr. 

Bu sözlen· hiç kimse .. haydi ora -
dan!,, diyemez. Çünkü 19-03 yılında 
\'illur Rayt hamdan daha ağır bir Ya

sıta ile uçmağa kalkı~acağı ayni m • 
kit de sözleri söylemişlerdi. Fakat a. 
radan geçen otuz )11 içinde bir tek 

utuşla 1000 kilometreden fazla yol alın 
dr • .Meselfl saatte 800 kilometre sürat 
rekorunu Stcynfort kazandı Bir gün • 
de Londradun Hindi tana gidildi ve 
Jngiltercden Avu hıralyaya ;;2, 1/ 2 sa 
a ttc varıldı: 

Orta rükscklikte ~aattt> 200 kilomet
re yapabil<•n uı;aklctr, ~tratosfcrdc. 
yani !?O kilometn! yiil\~eklfüteki hava 

hoşluklnrıncla eazihe mukan•mctinin 
azlığı dolayısile saattP 800 kılomctre· 
yf kolaylıkla yapnhilir. 

Şimendiferler ilk işletildiği günler
de bilgiglcr, in anların saatte cO ki _ 

hattfı Merih rıldızına bile 
ide:ıl ) ol burasıdır. 

gidilecek 

Yarının hava gemileri bugünün u
<;nklu rma benzemiyeccklerdir. Bunla
rın küçiik kanatları önde olacaktır· 
Ve bir fi~ ck rnakine-i tarafından is • , ı. 

lctile<'cl<tir. 

lngifö;, ltalya, Alman, Fransız 
ve Amerikan miitchassı ları hep lıu 
uzun nıc afc g<'mill'rini ıslah etmek Ye 
miilienımelleştil'mek için uğraşmakta
dırlar. 

Niteldm lngiliz ha\'a hakanlığr bir 
Strnto fer ge.!Jlh:i kurmaktadır. Yn • 
pı bitmek lizcfcdir. 1\taldnelcr biı ~o _ 

Juktn 16 bin.yahut 1 bin metre, uk _ 
sekliğe çıkabilecclc l.ıiçim \'e kU\~\·cttc 
sipariş edilmiş \ 'C yapılmrştır. 

Ilu gemide pilot oks ijenle doldurul
m u~ hiç ha rn sızmaz bir odnya kilit _ 
Jenmcktedir. Bu makine saatte 1600 
kilometn' hızla gidecektir. 

Hu artık güııiin me'il·le idir; yarm 
öhiirgiin g l'rçcklescct•h.tir. 

J tanlıuldan kııll,an biı· .Rtnıtosfer 
gemis i kı rk hcş d :ıl,ika gibi kısacık 
lıir 1.amancla Amerikanın ı.\e\'\ork .... eh 
rfne inccel\tir. • • 

Adeta lıuradan Floryayn g-ider gibi 
değil mi? 

A. E. 

lometrc hıza dayanamıya<'aklnnnı id- .................... SOYDAN ••••• 
. . ~ ·······-·· .. ••·•··• •••• .:::::::::ı.:ı:: dıa edıı> durmuşlardı. I•akat bizim ı: S •• . Ah :: 

kürl'ntiz günc~in etrafındıı saatte 130 fi unnetçı med H 
kilometre hızla seyahat ettiği halde fi k "h ii 
bfz hunu hiç bir vakit his bile etmi - r. 1

• al ms~tgka "dve smultaycnheha· :: 
. .: nesın ır ecı en u ana met :: 

) 'Ol' Ul· Dem<'k ki saatte hıc olll'au a =i :: 
:?0,000 kilometrelik bir hıza dayanmnk Ü Yere batan caddesi 40 numaraya ~~ 
maddeten mümkün olabilecektir • p naklevlediğini savgılı müşteri· Ei 

ıl • . b'ldi . :: 
Stra to ·fere çık mı.,, olan profe ör :E::~~~:~:~::::::::::~:::;:::::::::::::::::::: ::::::::::H 

Pikar ile diŞrr hilginlerin sa)esindc ------·----
biliyoruz ki, yukarıda 20 ile 30 kilo -
metre yiık5eklikte ba., lıca n :rntları 

müteşekkil hölg"ede is, kar, şimşek 

bulut, ::-lddt>tli fortına yahut tipiler 
yoktur. Güneı. dafma görünür, istika • 
met bulmak çocuk oyun«'ağı g-ibi bir 
iştir. Çiinkü yıldızlarla ::;eyyarcler 
parlamakta lC böylece kfa,·ıızluk yar•· 
ma!. ta rlır. işte herhangi bir yere ve 

Satılık salon tal<ımı 
23 parça sa def işlemeli F ran

sız fa brikalarmda yapılmıt Çin 

işi mükemmel bir salon takımı sa· 
tılıktır. Görmek istiyenler Kaba-

tasta Ömer Avni mahallesinde 2'1 
numaral haneye müracaatları. 

Padişah, o gece, çok yorgun • 
du. Fazla kızğınlık daha fazla a ·_ 
ıabını yoı·muıtu. 

- Şunlara yarın hadlerini bil
dirsem daha iyi olur! • dedi. 

Ağasına dedi ki: ·, 
- Başağa ! ... Kızım meğerse o

roıpuymuş ! .. Sen benim ne kadar 
faziletli ve namusa düşkün bir in· 
san olduğumu biliyorsun... lrzı, 
namusu herşeye tercih ederim. O· 
nun için, kızımı öldürteceğim. Ya· 
rın sabah cellada teslim edece • 
ğim. Tabiatiyle, Y.anındaki deli • 
kanlıyı da işkencelerle geberte -
ceğim ... Ah, onu ne derneğe zin • 
danından kurtardım? ... Sarayda· 
ki resim~er neme lazımdı ... 

Dehşetle dinliyorlardı. 
Padişah, emrini şu suretle ta -

mamladı: 

- Yarın sabahtan tezi yok, bu 
iş hallolacak. Mücrimleri sana e
manet ediyorum. Yarın sabah, 
cellada da haber verin. Bütün ala· 
tını edevatını hazırlasın. , 

Bu sözleri söyledikten sonra, 
kız ının yüzüne tükürdü. Dairesine 

'9ekildi. 
Gençlerin elemine payan yok • 

tu. Ancak bir gecelik ömürleri kal 
mışh. Hurrem hazin hazin dütü· 
nüyor, fakat, Sultan Şahmisvan 

hüngür hüngür ağlıyordu. 
Bir an başını kaldırdı. 

Karşısında, nöbetçi olarak du • 
ran batağanın da gözleri yaşar • 
mış olduğunu, usulca mendiliyle 
gözlerini sildiğini gördü. 

- Lala! ... - dedi, 
- Sultanım ... 
- Halimi görüyorsun ya ... 
- İçim kan ağlıyor ... Sorma -

yın ... 

- Beni seviyor musun? 

- Elbette ... Senin için canımı 
feda ederim ... Seni ben büyüttüm, 
yavrum ... 

- Öyleyse ... 
- ? •.. 
- Yarın babana yalvarırım .. . 

Bu gece pek hiddetliydi, öyle söy· 
ledi. Fakat sabahleyin güne~le be· 
raber, kalLinde biraz merhamt!t 
de doğar! Seni öldürtmez. 

Sultan, gayet büyük bir heye -
canla, Hurreme döndü: 

- Ya bu? 
- ... 
- Söylesene ... 

Gene, gözlerinden yaşlar bo • 
şandı. 

- Ben bu adamı seviyorum . 
Bunsuz yaşıyamam .. Onu da be · 
nimle birlikte lmrtarabilir misin? ı 

Buna dair söz veriyor musun? 
Sakın, yalancıktan hir "evet,, de· 
me ! ... Zira, ömriimün sonuna ka· 

- Höngam ... 
Sultan, Hurremin bu ihtiyan 

ne kadar ıevdiğini bildiği için, 
mutlaka onu da beraber götür • 
mek istiyordu. 

Lala, uzun uzun dü§ündükten 
sonra, cidden kelleyi koltuğa al
dığını ispat etti: 

- Peki ... • dedi .• Derhal kaça• 
rız ... Korkmayın ... Bütün kapıla • 
rın anahtarları bana teslim edil • 
miştir. Ben, geceleri, bu .sarayın 
biricik efendisiyim ... 

\ Verdiği vaadi tuttu. 
Yarım saat sonra, aliırClaki at

lardan üç tanesi, mükemmel ıu • 
rette hazırlanmı§tı. 

Bindiler ..• 
Rüzgar gibi, şimşek gibi meç. • 

hul bir semte doğru uçtular ... 
Nereye mi? , 
Şimdi öğreneceksiniz. 

• • • • 
Sabahleyin uyandığı vakit, pa· 

dişahın gazebi hiç de geçmemişti . 

- Cellat hazrrlandı mı? • diye 
sordu. 

Gidip baktılar. 
- Hayır efendim ... 
- AJlah Aliah ... Ne münase • 

bet? ... Başağayı çağırın bakalım. 
Aradılar. " .,....-

- O da yok ... 
Padişahın, kan başına sıçradı. 

Bu sefer, bizzat fırlıyarak, kızı-

nın mahbus olması lazımgelen o
daya doğru koştu. 

- ! ... 
Kapılar, ardına kadar açıktı. 
lçerde kimse yoktu. 

O zaman herşeyi anla!. 
- Bütün vezirlerim toplansın!· 

emrini verdi. 

• • 
O gün toplanan vezirler toplan

tısında şu kararı verdiler: 

(Devamı var)' 

HABER 
AKŞAM POS TASI 

i DAR E EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Telg raf adresı. ISTANBUL HABE R 
Telefon Yazı· 23872 idare: 2437C 

ABONE ŞARTLARI 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

1 aylık 

iLAN 

7 rlm;r Ettırbı 
1400 Kr. 2700 Kr. 
7 .30 ,. 14SO .. 
400 .. eoo .. 
15 0 .. 300 .. 

TARiFESİ 
Ticaret ııanıarının satırı 12,so 
Re•m1 ııonıarın 10 kuruıJtur. 

Sahibi ve Ncşnyal Mütlürü: 

Hasan Rasim Us 
Basrldığı qer (VAKiT) matbaası 

dar bedbaht olduğumu görecek - :-------------.. 
sın ... 

- ... 
- Susuyorsun. Demek ki, el in

den bir§ey gelmiyecek, lala ... Öy· 
leyse, bizi kazır .. Üçümüzü bir • 
den ... 

- Üçünüz? ... Üçüncüsü kim? 

K lJ P()N 

226 
23·8·935 
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Bal arıları hırsız 
yakalıyor! 

Güney Moldavyada Hodonin ı 
§ehrinde bal arıları bir hırsız Ç'!· 

tesmin yakalanmasına sebep ol • 
mu§tur. Geçen hafta bir gece hır· 

sızlar şimendifer istasyon memu· 
runun evine girmişler ve yükte 

hafif pahada ağır )'le varsa bir çu· 
valn doldurarak evden çıkmışlar· 
dır. 

F a~at bahçeyi karanlıkta ge • 

çerken içlerimlen birisi arı kova • 
nına çarparak devirmiştir. 

Vay sen misin arıların rahatı · 
nı bo:::an ! Arıların hepsi birden 

saldırarak hırsızların yüzlerini 
soko. s-oka davul gibi şişirmişler • 
dir! 

mesine sebep olmuş ve bütün bu 
işleri yapabilmek için tam 64320 
kilometre yol yürümü§tür. Nasıl 
beğendiniz mi? 

Postacı gır]angıç 

İtalyan sömürgesi Eritreden a· 
yağma bir haber bağlanarak sa • 
lıverilmiş olan bir kırlangıç kuz;y 
ltalyada T ortona şehrine gitmiş 

ve orada yuvasında bulunmuştur. 

Dünyada birinci defadır ki pos· 
tacı olarak kırlangıç kullanılmış· 
tır. 

Su ~eçmez kadifeler 
Modacılar şimdi listelerine so -

kaklık elbiseler için yeni bir ku -

maş daha ilave edebilirler. Kadi
fe kumaşlar şimdiye kadar hP.p 

RADER - :4.kşam Po~la~ 

ÇiNGENELER 
ARASINDA 

G=0=1'1ali.ti.taın a10 O ır1'l ffi DŞ lhlsı~n ~a l9>n lr' M~(Ç~I?~ 
No50 \'azan: Osman Cemal Kag(f1s1z 

Bu söz sanki bizinı pazar 
kayığının kaburgasına bir tor
pil gibi çarpnııştı. O anda koca 
kayığın içi allak bullak oldu. 

l 

.-ı 
yüzlerini gördüğüm yok ... Anla -
şılan onun bana kafa tuttuğu güf\ 

ben de kendisine biraz tokça kar
şılık vermiş olmalıyım ki bir hl\f• 

tadır artık heni hiç sorup aramı • 
yor. Ben de onun gittiği yerlere 
hiç uğramıyorum. 

Yalnız dün Reha Beyin aziı 
dostlarından mühendis izzet BeY1 

gördüm bana: 
Ertesi günü polisler, yüzleri ]ü. 

zumundnn fazla şiş olan Uç kişiyi 

yakalayınca, bunların geceki hır· 
sızlar olduğu anlaşılmı~ ve gizle · 

d;kleri eşyalar meydana çıkarıla· 
rak istasyon memuruna verilmiş · 
tir. 

P.-orca karşılık çocuk! 

sudan bozulduğu için sokaklık el

bise olarak pek kullanılmazlardı. 

Halbuki şimdi kadifeler yeni bir 

usulle suya karşı mukavim yapıl -

maktadır. Yağmur ve su serpinti

leri artık kadife üstünde leke hı • ı 
• 

- Hazır ol! dedi, yakında Lorı· 
cada büyük bir di.iğün var. Rehıı 

Beyin çok ~evdiği birinin kızı :le 
genç \'e meşhur bir udi evlene • 
cek ... 

İşte bu havadis fena... Çünkiİı 
ben artık bunlardan kaçmak, 

Geçenlerde bu sütunlarda Ro · 
manya vergi memurlarının bir 

köyee vergi borcu mukabilindt> 
b ir kızı haczederek götürmüş ol · 
duklnrını yazmı tık. 

Aynı ülkede böyle bir hadiso 
daha olm~ştur. Kazanç veı gisini 

öde7emiyen bir adamın evine gi· 
ren :-:.ra rn11:murlnrı kaldırılabile · 

cck <?şya bulamayınce 17 yaşın · 

daki kızına haciz koymuşlardu· 

Yalnız hu defa kızı beslememek i· 
çin alıp götürmemişler ancak ev-

dc:ı c; ıkmasını yarnk etmişlerdir 

Bu iş yalnız Romanyada değil, 
ekor:omik buhran dolayısiyle diin 
yanı::. başka ülkelerinde de oları 

hadiselerdendir. Hatta baı:ı ana 
ve h::baların borçlarına mukabil 
evi· tla ·ı~ı bile teklif ettikleri var· 
dır 

Nevyorklu bir adam borrlu hu 
lunduğu dört dola"ı ödem~k için 
son günlerde onbir yaşındaki oğ· 
)unu verr.ıiştir. Alacaklı ile borçlu 
ara.:ı·nda varılan uzlaşmada çocuk 
dört dolar] ık İş yaptıktan sonrb 
ba~n·.#Jma geriye verilecekti. Ço · 

cuk bir hafta si.iren iş esnasında 
alacaklı tarafından beslennıis ol
cluğu-;dan, böyle bir ödeme tarzı 
pek o~J-alıya patlamıştır. 

Boşanma sebepleri 
rekoru! 

Reko:-ların her türlüsünü kır . 
mak hevesi en çok Amerikalılar· 
dadır. Bir rekor tesis ettilt:r mi 
yahut mevcut b'r rekoru kırdı!ar 
mı bun._. hemen öğüne öğüne dün· 
yaya il;.n ederler. 

Nevyork Taymis gazetesinde o
kuduğumuza göre, Nevyorklu bir 
kadın boşanma ir:in mahkemeye 
dayadığı istidada boşanma isteği
ne sebep o!arak tam yetmiş bir 
madde saymıştır. Gazete bur.a 

rakmamaktadır. 

Bu dokuma usulünü birçok yıl· 
ların araştırma ve denehıesi neti

cesinde İngilizlerin "Kadifo do ~ 

kuyucu ve iplik boyacısı cemiye· 
ti,, bulmuştur. 

1 arihten önceki 
gergedanlar 

Pctrcsko • Zabaykal bölgesinin 

Karauz köyü yakınlarında yağ -

murların aşındırarak oymuş ol • 
dukları bir kovukt b'r gerged -

mn kafatası bulunmuştur. 

Geçen sene aynı yerde tarihten 
önce yaşamış başka hayvanların 

aa kemikleri bulunmuştu. 

Buzlar çağında Sibiryada yaşa· 
mış ol:ın iki cins gergedan on bin· 

lerce yıl önce ortalıktan tamaruiy

le kaybolmuştu. Bu iki cins hay • 
vanın gövdeleri uzun tüylerle 
kaplı ve burunlnrm ii.stC-ıde arka 
arkaya duran iki boynuzu ·ardı . 

Büyüklükleri de şimdi tanıdı~ ı · 
mız Afrika gergedanlarmm iki 
misliydi. 

Tarihten önceki çağlarda ger • 
gedanlar Sibriyanın her tarafında 
ya~amaktaydılar. 

Ortasından ikiye 
aqrılan yıldız 

e..Jndan 1000 yıl ev·ve! Nova 
Herküles yıldızı ortasından ikiye 
ayrılmıştı. Bu yıldız o kadar müt· 
hiş bir uzaklıktadır ki saniyede 
üç yiiz yetmiş bin kilometre hızla 
yol alan ışık şuaları ycryiizüne 
ancak şimdi varabilmiştir. Yıldı
zın iki parçasını ı:on günlerde 
Kaliforniya.mn San Joze rasatha· 
nesi görmüştür. 

Bu suret!e bin sene evvel vuku
bulan semavi bir hadise ancak 
şimdi göriilehilmiştir. 

"Boşanma seb 1 · k · · ·•····•········•··· ep erı re onı ısmı· ············.·· .. ·:: ................... :::·.·.··················· 
ni \'ermektedir. ., ".......... DO ktor ................. H 

Bu da bir rekor! * Ali ismail !! 
Belgradın yanıbaşındaki Jeze· Haydarpaşa hastanesi bevliye Hl 

vitza köyünden Svetozar Preljiç mütehassısı :: 
adlı ihtiyar tuhaf bir rekor kur • ::1 

Urologue - Operateur Ei 
muş olduğunu iddia etmektedir. • .. 
Bu adam şon altmış yedi yıl için- ~ . Babıali caddesi M:.se~~:t ote ~ i 
de mahallt memurlar aleyhine ; lı 88 numarada her gun ogleden:: 

tam 147 şikayetname yazmıf, kır1c ı .. ~.?.?.~~ .. ~~~-~.~~-i-~~.? .. ~:.~~~~--~~~-~-~:~i 
ye.'di polis kon1iserinin deği§tiril ., ......................................................... . 

T aksimifı arkasmdaki (çöplük) derıi lcrı (İn(J<'TIC malıallesi11ill güler yüzlü 
ço<'ukları 

Topçulara dönmek isterkeı1 
Loncada büyük bir düğün olması 

beni gene bir müddet buralards 
alıkoyacağa benziyor. Anlattık • 
larına göre Loncada yapılaca1' 
büyük bir çingene düğünü gerçe1'· 
ten görülecek çok parlak, çok a • 

faylı, eğlenceli, çok şatafatlı , çol< 

•nteresan ve bambaşka bir ale111· 
mi§ ... Şimdi hunun için ycnidetı 
Reha Beyle filan barışmak, onlar• 

la veni den idi Arı:lı olmak: tPlcrJ11 

ardı arası biç kesilmiyen akşam ' 
cılık alemlerine dalmak ve tekrat 

Futa, o kalabalığın arasından 

zorla kendine bir yol açıp tekrar 
Kahtaneye doğru süzülürken sa • 
lapuryadakilerden biri işi çaktı ve 
bize laf auı: 

- Futa i)e Uzunçarşıya gazel
ci ısamrlandı; biraz bekli yelim I 
çocuklar, yeni geleceği de dinli • f 
yelim bakalım! 

Eakat . ..hu öz..sanki hi:ı:.iD'I ru•7ııır 
kayığının kaburgasına bir torpil 
gibi çarpmıştı. o anda koca ka~ 1· 

ğın içi allak bullak oldu. Reha 
Beyin arkadaşlarından Benli La
tif başta olmak üzere yedi sek:z 
kişi birden köpürdü; salapurya • 
dakilere küfürler başladı. 

Buna kar~ılık olarak salapur -
yadakiler de olanca hızlarıyle a -
ğızlarım açtılar; il<i taraf da kar.· 
calara, kürldere, oturak tahtala . 
rınn, sarıldılar. Her iki tarafın da 
etrfını sımsıkı bir çember gibi sa
ran büWn kücük kayıklar, sandal
lar etrafımızdan telaşle açılmi\ya 
koyuldular. Bereket versin, t;ı.m o 
ara!ık Eyiip merke~inin deniz 

devriyesi ile bir bahriye kol san -
dalı yetişti. Bunlar hemen ı.raya 
g'rdiler; iki tarafı da mayna et • 
tikten sonra gelen devriye ve kol 
sanrlalları Reha B<'yİ yakından 

tanıdıkları için r.alnpuryaya yol 
gfütcrdiler: 

- Haydi bakalım, açın başı dü
'Zülün yola! 

Salapurya ağır ağır ve sessiz 
sessiz yamır.ızdan açılırken bizim 
saz takımı na or~daki fazlı ada . 
nın bir kenarında yeni do~makla 
olan aya karşı şu k!vrak kantoyu 
tutturdu: 

''Hani benim elli dirhem kon . 
yağım, : 

"Yanlan başka ne bahçem var, 
ne bağını, . 

"Konyahm yi.irü,, 
''Yürü yavrum yürü!,, 
"Dümenini siirü !,, 
Artık benim fena halde cancm 

sıkılıyor; gündüzkü o tatlı eğlen· 
tiler şimdi fitil fitil burnumdan 
gelmeğe başladığı ırın bugün 
bunlarla buralnra geldiğime bin 
kere pişman oluyordum! 

Hem daha durun bakalım, dn.· 
ha henüz yolun yarısında idik; 

bunun sonra bir de gecesi vardt. 
Kim bilir bu adadan gece kaçta 
kalkacak; Cibaliye kaçta vara -
cak ve orada bu sulu alayı ile Re
ha Beyin evinde na~ıl sabahı ede
cektik? 

Reha Bey bana ilk defa olarak 
fena gücenmiş; hatta fena kız - · 
mıf ... Sebebi de o gece geç vakit 
C:fialı e e1di2-im :r-7.aını:ıın bon u 

fitil gibi ihvanı ferkedip doğruca 
evime kaçınış; onlarla birlikte Re
ha Beyin evine gidip sabahlam3 . 
mışım ... 

Oh, ne de iyi etmişim ya! Çün-

sürmeli, rastıklı, düzgünlü, pucl • 

ralı, baygın bakışlı Ziynetleri, Se
herleri, Küheylalanları görır.ck; 

1'cfrikmmzd<r kcndifrri11dcn bahscdi l<'n Topçulnr<laki Jıarmarıcılardatı ı e 
tirşe aiizlii Gıili::arm akralıalcmrı<lan koca SünbiU ile Fcllıiyc 

kü birkaç gün s·onra köcek Şevki- onlarla yeniden ahbap olmak I~ .-
d·"' ı yi gördüm, o bana anlattı: O gece zım ... Hem Gavur Etemin de ıS 

Reha heyin evinde sabaha kadar gibi lstanbulun bu meşhur ve çoJ< 
yeniden beş okka rakı ile dört ka· bilmiş l-anen:le ve çengi kızlar• 
sa bira daha yuvarle.rmış... hiç de Nazlılara, Gülizarlaia fi • 

Gel de "'CD ~imdi arama bizim lan benzemiyor. Bunlar dnha leP 
Topçulardaki 0 ter temiz, 8 ürül • demeden leblebiyi çakıyor ve Ket1 

tüı;üz patırdısız, rakısız bilmem dilerine' tutulanları etraflarıll~a 
nesiz harman hayatını! ... Hani 'ue tıpkı Marr.ıara çırası gibi çayır 
yalan ~öyliycyim bu son Kahtane çayır yakıyor. • e 
alemi dör.i:şündeki patırdıdan ve işittiğime göre zavallı yaşlı 'i 
Reha Byin iki gi:n ~onra ~ece hi- mütekait Reha Bey bir defa gerıÇ" 
zi bırakıp kactm dive bana biraz liğinde bunlardan birine nasılsıt 
kafa tutmasından .. Sf''"'<\ ben İl"" feryadı vermiş; bugün elli ye~ırı: 
Nazlılarım, Gülizarlarım, hatti geldiği halde hiı.la kendisini kur _ 

· "hc11 Etemlerim burf'umda tütıneğe taramamış ... Kırk be~hk ml' • 

başladı! Zaten annem de bugün· dis izzet Bey de öyle ... O d~ bl;ı: 
lerde Topçulara dönmemiz için dan beş on yıl önce Karanfıl aa1'" 
inadım1. beni zorlayıp duruyor. esmer bir kemancı kıza aba~ ı Y 

Bir hafta v<\r, Reha Beyin ol - mış; hala söndürememiş .. 
, d l ] (Devamı var) sun, onun art{t:. :lŞ arının o sun 



Almanya - lngiltere 
Atletiznı nıüsabakası 

lkwyerada Almanya ile İngiltere 
arasında yapılan atletizm müsabaka-

lanııın bü) iik bir aliika uyandırdığı ''e 
otuz hin kişiden fazla bir seyirci ta -
ı-afından heyecanla takip edildiğini 
en·elce yazmış ve ilk yarışlarda her 
iki tarnfın da pm·an hesabiyle hemen 
hemen müsavi telftkki edilebileceğini 
kaydetmiştik. 

Mil ·thakalar bitmiş. kat'i neticeler 
anla~ılmı )tır. Almanlar hu sene dahi 
ha .... mılarını yenmi:.lerdir· Vmumi tas
nif netice inde Almanlar 7:> puvan ln
giliz!er de 61 puvan almışlardır. Ara
daki fark U ı>umnclır. 

1\Eisnbakadan ene) yürütülen tah · 
nıinlerde Alnınnların en a,.ağı 30 pu. 
'an gibi bii) ük hir farkla galip gc -
lece·• lcri kunetle ileri ürülmekte idi. 
Haki! at tahmin edildiği gibi ~ıkma -
mıc:, lııgilizler kendilerine has soğuk 
kanlılıkları c:ayesinde rekorları daha 
diisiik olan hnzı yarışları d:ı kazan . 
nu~lardır. 

Elde edilen teknik derecel<'ri a.,ağı. 
ela ~azıyoruz: 

11 O metre: Bil'inci Almanya. ikinci 
J n .. :Hcrc: c!erece 10 saniye !i 10 

21.• ınrlr<': Birinci 'e ikinci Jngilte· 
re: dcre::c 21 !'<aniye 9 '10 

Mısır merkez 
muhacim ini 

Fransızlar ahyor 
I~ir )tı -ll' karı~ık takımı ile Fran -

sızların Hedztor takımının ~arpıştıtı

nı gc~l·nlcrdc )azrnı · ve Mısırllarn 

galii l.) etlerini f e\ kalftdc oynyarak 

dört g~l atan mcrkn muhncimlcrint' 
~r u o duklarrnı öylemi~tik. 

.:tıtlnri, o) unu idaresi, ralımı \'e sü • 

rati in-.=ına parmak ı ·ırtacak kadar 

gib~i olan bıı o) uncuyu Fran ızlar 
0 k:1 dar ht'ğcnnıi~lcrdir I· i ona mühim 

biı· ı>ara \ererek l<'ran atla kalm:lSı; 
teklif rdi!mi tir. 1 --

400 metre: Birinci ve ikinci Jngiltere 
derece 47 saniye 7/ 10 

800 metre: Birinci lingiltere ikinci 
Almanya: derece 1 dakika :->-ı saniye 
4/ 10 

l:iOO metre: Birinci Almanya ikinci 
İngiltere: 3 dakika :>3 saniye 9/ 10 

:'lOOO metre; Birinci Almanya ikinci 
İngiltere: 1:> dakika 16 saniye 

110 metre (manialı): birinci Jngil -
tere ikinci Almanya: 1 t saniye 6/ 10 

Yüksek atlama: Birinci Alman ikin
ci lngiltere: 1 metre 90 

Uzun atlama: Birinci ve ikinci Al
man~·a: 7 metre ;);) 

Sırıkla yüksek atlama: Birinci, ikin
ci Almanya: 4 metre O.'i 

Gülle atma: birinci ikinci Almanya: 
derece 16 metre: 

Disk atma: birinci, ikinci Almanya: 
derece: 46 metre :l6. 

SOO X400 :WOXIOO= birinci İngilte
re ikinci Almanya: 3 dakika :?.. sa -
niye 8 10 

Yukandaki derecelere bakılırsa gö
rüliiyor ki yarışların hemen hemen 
hep. ini İngilizler, atma ve atlamala 
rın da topuflu Almanlar kazanmış -
tardır. 

Almanya 
Finlandiya 
AtDetDzm<dle 
k:aırşulaşayoır 

A nupanın en ileri ~elen iki büyük 
atletizm memleketi Almanya ile Fin -
landiya ağustosun 21 \'e ı:; inci günle
ri Helsingfdrsde c;arpışacaklardır. 

Her iki memleket de yarışlara iş -
tirak t•dcrek olan atletleri seçmiştir. 
l\Hisabakaların ne netice verccc~ı 

her tarafta sabırsızlıkla beklenmek -
tedir. 

Amrnanya 
sın d a 

sanıpiyona
kad ın lar 

.. ~ 
·, 

BERG 

...... 
Yı.:..c:ri!:: resim, Almanya atldizm şompiyollasında kadınla,. arasındaki 

-.n.aWalardo alınmıf güzel bir enR tantanedir. llurada, D11isburpl11, Froy
IQ!I (Stcucr)i, 80 metre manialı koşuşıı 12 4 ııo da alarak bu koşunun 1935 Al
lttanya şampiyonluğunu kazandığını görüyorsunuz. 

Genel 
nıerkez 

Bazı kararlar verdi 
Geçen gün de Istanbulda ikinci baş

kan Bay Halit Ba~·rak'm başkanlığın
da toplanan 'l'. }. C. 1. genel merkezi 
(21) mesele hakkında karar \'ermiş -
tir. Bu kararlar arasında en mühim -
leri şunlardır. 

* - Kütiik i::;lerini düzeninde yü -
rüterniyen Antalya hölgesh\in Türki
ye birinciliklerine i~tirak ettirilme -
mesine. 

) - Karamürselde yıktırılan yüzme 
havuzunun yeniden yaptırılmasının 

Kocaeli llbaylığından istenilmesine, 
" - Macar Uypeşt organizasyonu 

zararına karr;;ılık olmak üzere Anka -
ra sosyetelerine ;;oo lira yardım yapıl
masına. \'C organize hesaplaı·ının ge
nel merkezce tetkikinden sonra piirüz
lü görüldüğü takdirde müsebhibleri 
hakkında kanuni takibat yapılmasına, 
* - 1936 yılında Berlinde yapılacak 

arsıulusal kayak sporu olimpiyatla
rına iştirak edemiyeceğimizin olimpa
yat komitesine bilidirilmesine, 

* - Ankara bölgesine getirilecek 
Türk ,.e yabancı spor kafilelerinin 
hesabatmı ve organize işlerini görmek 
fizere salahiyettar bir komitenin ku -
rulma~ına, \'e hu komiteye genel mer
kez üyelerinden Hadi l\lüştakın baş -
kanlığı altında Maliye kanunlar di -
rektörü Mümtaz Tarhan, askeri 
silah fabrikası direktörü :Fikret ,.e 
genel merkez iffarlarından Saim \'e 
mıntaka futbol heyeti başkanının se
çilmesine, zarar karşılığı için istenile 
cek yardımların ancak bu komiteye 
yapılmasına ,·e bu komitenin tertip 
edecf'ği spor tenıaslarr haricinde An
karada yapılacak herhangi bir temas 
fc;in genel merkezden hiçbir suretle 
yardım yapılmıyacağma, 

• - 19 - 8 - 93:; tarihinden iti -
haren bölge Yeya sosyct~lerce yapı ~ 

lacak yardım talebelerinin genel mer
kez bütçesinde yapılacak tasarruflar 
takarrür etmedikçe yerine getirilme -
mesine, 

• - Bundan böyle genel merkez ,.e 
haşkanlrk dirnnınra \'erilecek karar
ların ajans ve gazeteler vasıtasiyle ya 
zılmasına. 

Veni paten 
Birkaç /rafta eı1r:cl, buz üzerinde ka

yılan Patc11'nin ycrirıe tamamen im -
yim olabilecek ı·c çimento üzerinde im 
!lllacak yeni bir !'aten icat edilmiş ol
duğunu yazmış ı·c bu patC'ni tarif ct
mi§tik. 

JJuz ilz<•rindc kayılan pate11in şekli
ne cok benziyen ı·e altındaki sivri 
bir de (7) tane çelik uuvarlak bulu • 
nan 11ukarıda şekli c;olı: iyi gösteren 
bir resmini koyduğıımuz bu patende 
insana tamamen buzda kayıyormuş 
lıissini ı·<·rdiği için, artık birçok merak 
lılar yaz günlerinde rir., en büyük 
zeı•klerini temin etmek imkanını bul
maktadırlar. 

HaBi:eır<dle 

Alman Schaefer 
iki dünya rekoru 

kırdı 
Alman ~chaeier hir ~ünde iki tüy 

siklet dünya halter rekoru kırmıştır. 
tık önce 580 libre kaldırmıs n lm

~uretle ;;;;, libre olan e~ki dü~ya re -
korunu :{ libre geçmiştir· Bundan son 
ra iki kolla 2:i0 yore fıı·Jatmştır ki ge
ne kendine ait olan dünya rekorunu 
4 libre aşmaktadır. 

Y.e ni dünya şam p i yonu 
Bu hafta Hclcikada Brükselin Hey sel stadında yapılan dünya bisiklet 

şampiyonasında, -Clıarles Lacqucclıay yarı mukavemet koşusunda bütün ra. 
kiplerini geçerek dünya şampiyonluğunu kazandı. }~ukariki resimde: Bü • 
tün Fransayı memnun eden bu zaferin den sonra, bu genç Fransız şampiyonu• 
rıun arswlusal federasyon başkanı ta rafından tebrik edilmesini görüyorsu • 
nuz. 

Dünya birinciliğini kazanan bu bisikletçi 37 yaşındadır. 100 kilometreyi 
1 saat ~:> dakika ve 49 saniyede katetmiştir. 

işin şakası 
lstanbul bölgesinin raporu 

"lstanbul bölgesinin geçenlerde top. 
/anan kongresinde okunan raporu oku 
yucularmıı:a bildireceğimizi vadetmiş 

tik. Şimdi bıı ı:adimizi yerirıe getiri • 
yoruz!,, 
Saygı değer Bayanlar, Baylar, (1) 
Geçen yıldan bize iyi yüz göste -

rip heni, arkadaşlarımla beraber böl
genin başına geçirildiniz, işleri 

(tah. in) "beğeneceğiniz,, ; törede 
(fcth)etm<'yi ''açmayı,, (başaranlara) 
yakışacak şekilde ~alışmayı düşündü -
nüz; 

lla~ımıza da (hamd) olsun, yıllar -
ca zamandır bu işleri<' uğraşmış bil -
ginlerin (emin) olduğunuz bir arka -
daşı getirdiniz: 

Bayanlar· •. <Şey! .. ) haylar; 
İşimize başladığımız zaman spor i~i, 

- pek saidanc - söylenilecek dere -
ecele değildi (salah) "düzelmek,, isteı·
di .• 

Yıllarca, (lfarsanların) bulunmadı

ğı devirlc>rdc bir takım korsanlar biz 
dl• lisans, dış i~lcrini görmüşler, kork 
ntu5lar, ka<;mı~lar; muhasebe işleri -
nıiz; (salttha) yüz tuttuğu de,irdc 
~·ok uzun değildir, o da bizim zama -
manımıza nittir. 

Ji'utboHimüzü hatırlarsınız: bizim 
devrimizde lıir ),ldız - ne('m ~ibi 
parladı. Nc kadar <muslihane) i~leri
miz.i gördünüz: çünkü bizim fut hol 
idarecilerimiz i~i bir (Niizhet) - ge -
zinti me ele i gibi yaptılar :çünkü h~p 
si (hasiret) .;:ahihi ac:ık göz kimseler -
di. Bunların (kcmal)ne (olgunluğu -
na) şüphe eder mi iniz?,. 

llelc> yaradılı~larınıızın (ııazmı)nın 
(diizgiinliiğiiııiin) <kadri)ni - hele 
kıymetini Ö) lemeye lüzum var mı 

llep tczran) lı <len izciler orada; 
Giire~ iı;;lerimizin cliiz~üıı gitmt·sin

cle (hakkı)mız yok mu"! .. Tabii var.· 
O kadar diizgiin olclu ki: Biraz daha 
devam etseydi: biz .. Bu uğurda Haz
reti Clsmail) gibi bir (koç) kesecek -
tik.· 

Atletizm işlerimiıin iyi atletizm 
olduğunu söylemiye hacet görmüyo -
rum. Gönül Crı.t.a) siyle bu iş bu kadar 
olur; 

Bisiklet işlerimizin nasıl iki teker -
lek iizerinde \'uvarlanmadan gitti -
ğini bunun (hlkmet)inden sorulamı
yacağrnı da bilirsiniz değil mi? .. 

- Voleybol işlerine gelince, onu i -
dare eden arkada<:, hir (Rıclmn) cen
neti sakinlerindendir; her işi.· ona 
benzetir •. 

işte size kısacık bu işleri söyliyen 
rapor; şimdi bunların Üzerlerinde, 
ayrı ayrı yürüyerek yaptığı bü~ ük • 
lükleri de birbir anlatır. 

Söyliyeceğimiz şeyleri; 
Saha, (veren olursa) alan hesap, 

(soran olursa) ''eren futbol: Ayak to
pu, bunun üzerinde durarak, ceza iş
lerinden, yönetim yönünden bunları 

nasıl başaranın nasıl başardığn, ata • 
manın nanıl (atman) di)e bağırdığı. 
nı, bizim heyetin Yunanlıları yıl so • 
nunda nasıl çağırdığını, sesi çıkma • 
yanlann, yahut c.;ıkıp da duyu,rtıııa • 
yanların nasıl bağırdığını hütün ince
liklerine kadar anlatacağız; siiden 
dileğim bunlara spor kulüpleri bir yıl 
nasıl başaranın nasıl başardığını ata. 
inlediyse) sizin de onlar gibi yapma -
nız, sonradan cevap almamak şarti~ le 
not etmenizi dilerim, başlıyorum .. · lş
te haylar, haşlıyorum .. 

(1) Sözüme ba§lamadan eııvel şunu 
söyliyeyim ki he,. sosyetede bayanlar, 
uönetim lıeyctc seçildiğindrn sporcu
ltırımızın da buraya gönderec<'klerl 
üyeleri arasında bayanlar bulunaca • 
iiını düşiinerek raporumuzun başına 
böylece ya:dık. Değiştirmedik eksik
lik sanmayın hoş görün. 

Kuleli 
Askeri lisesi deniz 

spor bayramı 
J{uleli a keri lise ·i tarafından, :!1 

ağustos cumartesi günü. mektebin ö -
nünde yapılacak büyük bir deniz spor 
bayramı tertip edilmiştir. 
Müsabakaların programı uClur: 
Karada yüzme hareketleri, muhtc -

lif sitilde yüzme tc~vik nıüsabakala -
rı, kurbağlama, krnvl, arka ü ·tii, ser
best. uzun mesafeye su altından yiiz
me, kurtarma yüzme.si, elbise ile ;J,5 
metreden suya atlayış, su içinde (el -
bise c;ıkarma) soyunma, 3,:> metre 
derinliğindeki su)a (su sathından) 
dalarak müteaddit, tahak ~ıkarma, 
taşıma yiizme~i. 

Yüzme hilmiyen bir adamı J üzdü • 
rerek kurtarlt'a. 

Yorulan veya kramp giren bir yüzü 
ciiyii ta~ıma, canlandırma. 

Su topu: <A Ye B takımları arasın
da.) 
~ ve :') metre yiiksekliğindeki kule • 

den .;:uya atlamalar, PacleJhot talim -
l . • erı. 
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ORMANIN Kızı !Hava tehlikesini 
bilen üyeler 

Göztepede 
Herolncller 
yakalandı 

Borjiya ve Ra· 
gastanın oğlu 

v.ı.ı ~ tıraındca ue AhUe.,..,. ,_,. sinnemit ormanlca
"""-~ .,, oe •lutım11"1ılı. it.,..,.. urar .,. letlıllı ~ 

•N"· 84 * Yazan: Rıza Şekib 

Kulübelerin boşaltılması tam 
üç saattan fazla sürmüştü işleri 
bittiği zaman güneş dört mizrak 

boyu yükselmişti 
- BoUi olmaz. 
Filhakika, daha ~arf&JUn ai • 

zmdaa: 
- Belli olmaz l 
S~zü çıkmadan milthiı bir ıü· 

rültü koptu. DCSrt bir taraftan a· 
tılan tüfeklerin namlı atızları. 
karanlıkta birer atq böceii ıibi 
yanıp aönüyordu. 
Jır aıördüiü bir f eliketi butır • 
tır ıardüiün .bir fellketi bubt • 
mak için bütün pazar halkını a • 
yaklandırmıı olacaktı. 

ZaYallı bilmiy~rdu ki, f eliketi 
url fimdi çağırmııtr. 

Ne Karp, ne Ebültili. kat'iy • 
yen ıotukkanhhklarını bozmadı· 
1 . ' 
ar. ·· •ıı • ı. '} 

Bilakis önlerindeki yerliyi tam 
kulübenin kapısını açacakları 11· 

rada menettiler. Sebebi de belliy· 
di. Mücadele çok vahtice devam 
edecek belki de, bu zavallı eıir • 
ler, pce karanlığında . ıürültüye 
kurban gideceklerdi. 

Karta saklanıp, düşman tara • 
fın büsbütün kuvvetlenmesine 
meydan vermektense hemen ha • 
rekete ıeçmeyi doiru buldu. 

Sesini bütün kuvvetiyle yük • 
ıelterek fillerini çaiırdı. 

llllmP.!lıllllt,da ~tltdayen dal 
seıleri arasında bir ujultudur bq 
ladı. • 

Filler, ufacık gözleriyle karan· 
lıkta çok iyi görüyor olacaklardı 
ki köıelere ıinerek uluorta tüf ek 
atan ve ufradıkları taarruzdan 
kendilerini kurtarmaia çalıtan a· 
damların üzerine çullandılar. 
Boiuıma çok feci oluyordu. 

Fillerin birer sütunu andıran ka· 
im ve kısa ayakları altında ke • 
mikleri kırılanların can acııiyle 
baykırıtlan, fillerin hortumun • 
'dan kurtulmağa çabalıyanlarm a
cı bağmıları, esir pazarmı bir 
mahıer yerine çevirmiıti. 

Bu gürültülü boiuıma belki on 
Clakikadan fazla ıürdü. Fakat ne· 
tice fillerin galebesiyle bitti. 

ErlM'inden ıilihlarını fırlatıp 
kaç~n)arın uyııı belli delildi. Ge
ne fillerin ayakları altmda ezilen· 
ler de bundan görünmüyordu. 

Ortalık aakinletince Karta fil· 
lerini birer birer gözden geçirdi. 
Zaten aydınlık, yüksek ağaçların 
dallan arumdan süzülmeğe baı
ladıjı için bu muayene güç geç • 
medi. 

Büyük bir tesadüf eseri olarak 
hayvanlann hiçbirinin bumu bile 
kanamamııtı. 

Yalnız ulanlardan biri ortada 
yoktu. Az aonra o da meydana 
çıktı. Alız yanlarının kanlı olma· 
ıından taze bir avı daha yeni bi • 
tirdiği anlatılıyordu. 

Karya ~biiluli ve yerli gençle 
esirlerin bağlı bulundukları kulü· 
beye amk kollarını sallıya ıalhya 
gidebilirlerdi. Gittiler, kapılanm 
gıcırdata gıcırdata iki yana açtı • 
lar. 

Znvalb esirler, boyunlsrındaki 
li,l~lerle, 1sıime köaıe lci>~&ere, ku· 
Jo\enin ort&llN yıiılmıılardı. 

içlerin-de bir tek bile uyuyan 
3okt\ı. Korkulu ıözlerle, içeriye 

ıiren bu iiç kitiyi süzüyorlardı. 
Dıprda kopan fırtınadan kork· 

tukları muhakkaktı. Hele birden-. 
bire kulübe kap111nın da açdmıt 
olması korkularını kat kat artır • 
mıttı. içlerinde kendilerinden bi • 
rini ıörmeleri ıakinleımelerine 
aebep oldu. "··"'· 

Yerli ıenç: 
- Sizi kurtarmağa ıelen Or • 

manın kızına tetekkür etmeliıiniz, 
kendisine köle olmalııınız ... 

Dedi. Kulübeden bir tek kiti bi· 
le cevap vermedi. Hepsi büyük bir 
alaka ile dinler görünüyorlar ve 
genç kızı gözden geçiriyorlardı. 

Anlatılan ıenç kızın kendilerini 
kurtarmağa ıeldiiine inanamı • 
yorlardı. Buna nasıl ihtimal ver • 
ıinlerdi? Şimdiye kadar rastıel • 
dikleri beyaz renkli inıanlardan 
hep fenalık gönnütlerdi. 

Bu da beyaz renkli değil miy • 
di? Onlardan batka birfey olma • 
ıma imkan yoktu. 

Karta, yerlilerin yüzünde bu 
tereddÜdü çok açık okuduğu için 
yerli gence: 

- Sözüne inanmıyacaklar. Na· 
file kendini yorma. Boyunların • 
daki ipleri çöz ki azıcık inanıın • 
ı..r. ... dedi. 

Genç yerli cevap verdi: 
- Eve"t inanmıyacaklar batka 

türlü ... iplerini çözeyim ..• 
Sonra e•İrlere döndü: 
- Genç kız, ormanı"n kızı, iple· 

rinizi çözmemi istiyor. 
Eıirler, bunu itittikleri halde 

hali inanamıyorlardı. 
Genç yerli ilerledi. Boyımlar • 

daki bağları çözdü... lıte ancak 
bu dakikada kurtulduklarına inan 
ddar ve ıenç kızın etrafında top· 
lanarak zıplamıya ve sevinçlerini 
göstermeie batladılar. 

Esirlerin bu vaziyetleri görül~ • 
cek teYdi. O kadar neteli, o kadar 
ıevinçliydiler ki adeta kaplarına 
11jamıyorlardı denilebilir. 

Karta onlara bak veriyordu. 
Kim bilir kaç ıündenberi, boyun· 
larındaki lalelerle böyle bağlı du· 
ruyorlardı. insan hürriyetin bü • 
yüklüğüne ancak böyle bir durum 
dan sonra varabilir. 

Karıa ıenç yerliye tordu: 
- Burada bulunan esirler yal· 

nız bu kulübedekiler mi? 
- Hayır •.. Böyle daha bet ku· 

lübe var. 

- Haydi öyleyıe ... Vakit kay • 
betmeden onlara da ıidelim. Ata· 
ğı yukarı kaç esir var? .. 

- Pek bilmiyorum amma, en 
az bet yüz. 

Bu rakam Kartanın kafasına 
ıüç ıirecek bir rakamdı. Bet yüz 
eıir... Bu hakikaten inanılacak 
bir rakam değildi. 

- Haydi, diye tekrarladı, dur· 
mıyahm! 

Yalnız bu kuliibede elliden 
fazla eıir vardı. Hesaba göre di
ler bet kulübe bundan daha bü • 
J'Ük olacaktı. 

Fakat Karp, kulübelere vardı· 
iı zaman bir ıukutu hayale ufra· 
dı. Bunla~· küçüktü. Genç yerlinin 
ıöylediji rakamı bunlar içinde 1 

Ankara: 22 CA.A.) - Han tehlike-
sini 'bilenler: Göztepede lataayon caddesin • 

8171 Kılni htanbul lt· B. Bakırköy de 35 numaralı evde oturan Mut· 
Ş. 20, Sl 72 Muhtar 20, 8173 Ihsan kı · 

Romanlarını clltleten 
okuyucularımızdan 

kttaplarını 
almıyanlara 

vanç 20, 8174 Utfat 20, 8175 Mustafa takın oclaıma geceleri birçok a • 
:ıo, 8176 Raşit koyuncu Yeşilköy ş. 20, damların toplanarak eroin çektik· 
8177 Bayan Fazlı 20, 8178 Ali Sapan leri haber ahnmııtır. Dün ıece bu 
20, 8179 l\lümin Açıkahn 20, 8180 Sa - ev tarauut edilmiı, bir müddet 
san Aksaç 30, 8181 Salih otlu Kerim sonra içeri girilmittir. lçerde Do· 
20, 8182 Mustafa Başkaya 20, 8183 Veh ian ve Necati isminde iki kiti bu· 
bi Özbek 20, 8184 Adem Şemsettin of-
lu 20, 818:> Eyüp pehlivan 20, 8186 Os • lunmuttur. Bunlardan Doğan ~en· 
man Mustafa oğlu 20, 8187 lhrahfm dinden geçmit bir haldeydi. Oda· 
Hasan oğlu 20, 8188 Hü!leyin Murat daki kanapeye uzanmıf, bayım 
oğlu Bakırköy Ş. 20, 8189 Hüseyin Mü bir halde yatıyordu. Odada yerde 
min oğlu 20, 8190 Sarı Mümin Osman birçok bot eroin paketleri ve bir 
20, 8191 Cambaz Mehmet 20, 8192 Sa- miktar eroin bulunmuıtur. Ev ıar 
mazan Hüseyin 20, 8193 lsmall MU· 

Gazetemizdt! tefrika halinde çıkan 
"Borjiya" ve Ragastanın oğlu,, roman 
tarını ciltletmek üzere idare nımize 
bırakan okuyucul~rımızdan bazılan 

ıekTar uğrayıp ciltı~~miş romanları • 
nı almanuşlardır. Bıraktıkları kitap • 
lara karşılık kendilerine verilen mıık· 
buzların numaralarını aşağrda yaz • 
dığımız bu okuyucuların nihayet ba 

min 20, 8194 Pandır Ramazan 20, 8~95 hibi ile eroin içenler yakalanmıt • 
Cafer Erge len 20, 8196 Musa oflu A- br, 

ay sonuna kadar kitaplarını almala • 
rını •eya ıaldırınalarqu rica ederi7. 
Gazetemiz ağustos J\İtJayetinden son • 
ra bu kitaplar hakkmda Jtf~r mlira • ziz 20, 8197 Mehmet Poker İstanbul -------------
caat kabul edemiyecektfr. Borjiya r 
803, 804,807, 821,839 Yeşilköy Ş. 2ô, 8198 Mustafa Duyal k'A l · l ,T ~ı 

20, 8199 Halil Başarıl 20, 8200 Salim ___...,., •• li 
Abdullah 20, 8201 Osman keçeci oflu _._._.._...._,.. ______ _ Ragastanın oğlu: 38, 19, 15, 14; 212, 

180; 169, 118, 18, 44, 43; •: 3'11; 288; 
245; 238; m. Merzifon dokumacı, 20, 8202 Bekir E· Pencereden dO•tO 

min Nebi oğlu zahireci 20, 8203 Ali ke Kumkapıda Bayram çavuf m~· 
çe::i oğlu dokumacı 20, 8204 Fikri Tam h il . --------------
tan oğlu Zahireci 20, 8205 Abbas Şe- a eıı~de. otur~n doku~ ;a~ı~da. Hltlercll~rlo 
fik oğlu delicani Kazım paşa 20, 8206 Suraa ıımındekı kız evının ıkuıcı 
Nadir Abdi oğlu delicaniden 20, 8207 kat penceresinden dütmüı, yara- kongresi 
Sultanağa oğlu Aşağı Ahorlik 20, 8208 lanmııtır. Berlin, 22 - Nasyonal 501111 • · 
lbrahim Mahmut oflu Aşağı ahorllk, Babasını vurdu liıt Partisinin yıllık kongresi ey• 
20, 8209 Zulmat Kassaoğlu 20, 8210 !!~ykozda kundura boyac111 lul ayında Nürnberg tehrinde topıo 
Salih Ahmet oğlu 20, 8211 Tabir Mus- h b b • • 
taf wl ?O 821., M h t s dl il Me met, a aıı Şabanm kend111- lanacaklır. Hitlerin bir söyleviyle a og u - , - a mu a o u • , , • 
20, 8213 Cindi Hasanoğlu 20, Ssat otlu nı dava etmeaıne kızmıf, evıne ıı· ,(nutku ile) açılacak olan kongre-
20, 8215 Ali Ahmet oğlu 20, 8216 Ali derek küfretmittir. Mehmet kü· de 150000 kitinin bulunacaiı tab
Ahmet oğlu 20, 8217 Saltankuru oğlu fürle hır11nı alamayınca bir bıçak min edilmektedir. 
20, tedarik etmif, babasını baımdan --------------

1 k ·~ k 1 l ,~ ......................... ...-........... t iş Bankasının yara amıf, açaraen ya a anmı~· Şişli Etfal hastanesind4= 
yıldUntlmll tır. Gös mUtahuınm doktor 

deTn~rkiye iş bankuı lstanbul 9ubeeln ~:r::ı~=~ar denize Rıfat Ahmed Gözberk 
C. Halk Fırkası 8D'Umda kız 11. 

Bankamızın kurulmasına rastlıyan Çekmece açıklanndan ıeçen sesi karşısında 32 numarada. Mua· 
26 ağustos 1935 pazartesi günii mer • karpuz yüklü bir motöre Mehmo· yene saatleri saat 15 ten 18 e kadar 
kez ve şubelerimizin kapalı bulundu • din motörü çarpmıf, karpuz yük-

1 w l"k da 1 b.l , ----s•zzıma:aıA1ııı.--.~ 
r~ ~c:agını sayın a a a r anmııa ı - lil motörün dibi delinmit, karpuz· 
dırırız. 1 d . d"k··ı .. t•• -------------ar enıze o u mu' ur. 

Askedi~ . 
çağrllanlar 

.. , 
81~~~==-'l~~ ,.~eli bir gflnı I\: 

kağmtt•"tm beı ıünliik bir çocuk Kermesi ... 
bırakılmtttır. Çocufa Doğan adı Kızılay Cemiyetinin eski ve Eminönü As. ş. Reisliğinden: 

Yüksek ve tam ehliyetnamelflerln 
!llıhhl muayeneleri 26 - 8 - 935 pa • 
zartesi günü saat 9 da şubemizde top
lanacak askeri meclisinde yapılacağın 
dan bu gibilerin nüfus hüviyet cüz -
daRJ ,.e mekt$!P diplomalariyle tam 
veya yüksek ehliyetnamelerl birlikte 
ıubemizde bulunmalan llln olunur. 

verilmi9tir. yeni eğlenceleri bir araya toph· 
••ten çıkarınca yarak zengin ve güzel bir pror· 

Karaağaçta Kirkor p~lılivanın ramla 7 Eylül 935 Cumarteai 
tuğla harmanında çalıtan Haaau ıünü Takıim bahçesinde hazır· 
itten çıkardığı I' 'him tarafın· lad .., K t 16 d b 1 

ııı ermes aaa a &f ı· 
dan batından tatla yaralanmıı· ak b h k d ·· kt• yar ıa a a a ar surece ır. 

i· tır. i t ke Hepiniz davetli bUlunduiu • 
ne r aa ar n b K · d · l • · 

Usküdl,r askerlik ıubeai batkJnlı. Şitlid'e Zanbak sokaiında otu ~uzd'du ermCeıı? avMetıyk~ erını 
• • • 

crında.n.: A . . . t k f ... A ıım ı en em1yet er ez ve 
• ran rtın ıncır ıa ar en fO or • 1 

330 doğumlu ve bu doğumlularla 1 •• 1 k tm' t' Ş f" Al" A 1 kollarmdan veya Taktım Bah· 
ha kısa ı ı e avıa e •t ır. o or ı r· . , 

muameleye tabi yerli ve ya ncı t" • b d l d .. . . k çesınden aramanızı tavsıye ede· 
hizmet şeraitine haiz tam ehllyetna • ını atın an yara a ıgı ıçın ya " ı . 

1 t nz. 
meli olup henüz sevkedilmfyenlerden anmıt ır. ••••••••••••• 
ve ehliyetnamelerini kaydettfrmeınif o ----------------~-----------
)anlar 1 Eyh\1 935 de yedek subay o-
kuluna kaydı icra edilmek üzere he • 
men ıubeye müracaattan ve 331 do • 
fumlu veya bu dofunılular ile maa • · 
meleye tabi olup da bir an evvel ye • 
dek subay okuluna girınek lstiyen -
ter varsa bu gibiler de şubeye gelme • 
leri ilan olunur· 

• • • 
Üsküdar askerlik şubesi başkanlı · 

tından: 
331 Doğumluların son yoklamaları 

2 Eyhil 93:> pazartesi ıüniinden iti · 
baren yapılacaktır. Bu doğumluların 
mahalle, mahalle şubeye gelecekleri 
günler mahalle mümessillerine gön · 
derilmiştir. 331 doğumlu ve bunlarla 
muamele gören mektep talebelerinin 
de nüfus cüzdanlariyle iki vesika fo. 
toğrafı ve mektep vesika1:ınm alarak 
tubeye gününde gelmeleri ilan olu -
nur. 

bulmak kendisine imkansız görü· 
nüyordu. 

Aldanmıttı.Gesrçi kulübeler kü· 
çüktü. Amma içerisine bahk istif 
eder gibi esir doldurulmuftu. 

Birinciıinden daha küçük bir 
kulübede tam yüz elli üç Hir bul· 
dular. Ötekileri de buna yakındı. 

Kulübelerin botaltılmaaı tam 
ÜÇ ıaatten fazla ıÜrmüttü. itleri 
bittiği ~aman ıüneı ufuktan dört 
mızrak bo;ru yükaelmiıti. 

· - ( DelHllJU var I 

lstanbul 4 Oncll icra memurluğundan: 

Emniyet sandığı . 
namına birinci derece ipotekli olup Yeminli üç ehli vukuf tai'afm- l 

dan tamamma 483,50 lira~et takdir edilen Kuımpaıada, Ha· 
cı hütrev mahallesinin hacıhütrev caddesinde eıki 9, 9 mükerreJ!' 
yeni 15 15/ 1 No. lu bir bap hane açık arttırmaya vazedilmit ol· 
dujundan 1. 10. 936 tarihine mütadif Sah ıünü aaat l'f ten 16 ya 
kadar dairede birinci arttırmuı icra edilecektir. Arttırma bedeli 
kıymeti m,..hammenenin 'Yo 75 ini bulduiu takdirde mütteriıi ü• 
zer:nde bırakılacaktır. Aksi takdirde en ıon arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma 15 sün müddetle temdit edilerek 16. 
10. 935 tarihine mütadif Çarıamba günü saat 14 ten 16 ya kadsr 
keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmaamda arttırma be
de!i kıymeti muhammenenin o/o 75 ini bulmadığı takdirde ıatıt 
2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan ıeri bırakılır. Satıı petin • 
dir. Artbrmaya iıtirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammene
nin 'ro 7,5 niıpetinde pey akçeıi veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları Tapu sicilli ;Je 
sabit o imi yan ipotekli alacaklarda diler allkadaranın ve irtifak 
hakkı 1&hiplerinin bu haklarını ve huut1ile faiz ve muarife dair" 
olal' iddialannı evrakı müıpiteleri ile birlikte ilin tarihinden iti• 
haren nihayet 20 ıün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri il• 
zımdır. Aksi takdirde hakları Tapu ıicilli ile sabit olmiyanlar ıa• 
lıt bedelinin paylaımr.aınc:lan hariç kalırlar. Müterakim verı l, 
tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye l'UIUIDU ve Vakıf ica• 
resi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat al • 
mak isteyenler 16. 9. 935 tarihinden itibaren llerkesin ıarebil~• 
ıi için dairede açık bulundurulacak arttırma prtnamesi i.e 
934/ 1836 No. lu dosyaya müracaatla me:ddbı Clos'f&da mevcut 

· veaaiki ıörebilecekleri ilin olunur. ~(SOlt): _,..... 
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8 • • L• ) • Yeni çıkb 
llt•••a.28 Ajiuslo• ç•.-.•mb• gUnU ve •kf•mı •••• 

oğazıçı ıse erı DON •• YARIN 

T 
.- T~rcüme külliyatı 

Eski FEYZİ A 1 Lisesi sauı-38 
Boi•zlçlnde : Arn•vutkllyündtp : Çifte 8• r•Yl•rd• 

Kız n erkekler için ayrı bölüklerde kurulmuş, ana sımfı, ilk kısmı, orta 
okul Te itse sınıflarını havi ulusal bir müessesedir. 

Yrllardanberi kazandığı muvaffakıyetle tanınmış olan mektep kayıt. 
hlra başlamıştır. Kayıt için hergün sa at ondan on altıya kadar mektep 
Yönetimine baş ' 'urulabilir. lstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Te-
lefon: 36,210 • 

,_ ___ Kadıköy Sen dozer llsesı----
Müdürtüğ:ı. yeni ders st"neai 10/ 9/ 935 tarihindt" baıhyacs 

iını ve kayıt V'! kabul muamelesi, pazartesinden hatka, her gün 
saat 9 dan 12 V.\? J4 den 18 e iri.dar yapılacaiını ilıbar eder. Hk 
tahsili bitİrmİ• a!An talebeyi a.zari 11nıf1na kaı.uı f! JKektir. 

Kültür Djrektörlüğünden · 
Lise ve orta okulları parasız yatılı 

talebe •hnm••• ı,ue Istanbul kız ve erkek 

erkeklerin 

P. A. KROPOTKIN 

ETİKA 
• 

Ahlakın Kaynağı ve Açılması 

Rusçadan çeviren: 
Ahmet Aiaoğlu 

Satıldıfı yer 
V AKIT Matba8.81 
Fiyatı 100 Kurut 

Daktilo aranıyor 
Seri yazan bir daktiloya ihtiyaç 

PANORAMA 
Bahçesinde 

Sünnet düğünü 
Her gün bahçe mi..ldiriyetine müracaat. Telefon: 41065 

I 
I 

lise!eri me,gul olm•ktedır. Gereken 

keyrd olunm•k için kızların kJ7 .. 

erke'k JiseStOe mUr•c••ll•rı. (50h. vardır. --------•stanbul'da ------· isteklilerin hangi makinelerle yazı 

Bo ü oı i ~ ı liseı er ı o i rekf ör ı H on ~en: 
llaemızın bUtUnleme ve engel aın•çl•rı 2 EylUI p•z•rteal 

~lıl b••hyacakbr. Proır•ml•r mektepten ıırenlleblllr. 

yazdıklarını ,.e çahştıkları yeri ls • 
tanbul posta kutusu 46 numaraya 
daktilo rumıu ile bildirmeleri. 

İstanbul altıncı icra memurluğun -
dan: 

Bomonti şişe birası 
MUşterllerlne 

Bomonti Şirketi lıtanbul ıite bira11 müıterileri araıınd• 
1935 ıenesi yaz aylar1 için : 

Kültür Direktörlüğünden~ 
llkmektepferde talebe kaydına Ey

luliin birinCJe başlanacaktır, aır;ncı sı
nıflara bu sene 928 doğumlularla d•h• 

Bir borçtan dolayı paraya çevril -
mesine karar verilen, mahcut bir adet 
pravizyan Werksadten markalı, mo -
tör, ve Tares markalı dinamo, ve 
42852 - 428:>3 sayıh Kiriskoli markalı 
Ampermetr, 26 - 8 - 935 tarihine mü -
sadif, pazartesi günü saat on altıdan 
on yedine kadar açık arttırma suretiy
le, fJeyof lunda Tokatliyan arkasında 
Salak zade sokağında 17 - 19 sayılı 
Krom atelyesi önünde satılacafınclan, 
talip olanların o saatte mahallinde ha 

Bir MUsabaka Tertip Etmiştir 
Her ıiıede etiketin ılbnda numaralı bir klğıd Yardır. S. 
num1rıyı alanlir arasında her ·ay nibayethade bir notmn 

kontro!u altında mDııbıkı yapılıcıkhr. 
. 

Verilecek primler 100, 60 ve SO liradır 
MOaabakıda kazanan uumaralar her ayın 5 inde gazetelerle 

ilan edilecektir. Kazananlar ayın yirmiıine klldar 
Şirkete mDracaat etmelidirler. 

llvvelki dotumlulard•n arta kelanr:' ·. •hnyc•kdr•. Ku··ı -
tür direktörü 10 Eylôle ·{ada:-- bulundukları 
) .... en ya'kın okµla, çocuklannr kaydettlrmelerlnl velllerden 

• ••r. (llOtS) 

zır bulunacak memuruna 935/1286 sa
yı ile müracaat etmeleri ilan olunur. 

Şirket dOkklnlarda •e lokantalarda numara111 ıiıe kal»•I etme· 
melerini ve şişelerin Üzerlerindeki numara klğltlerını muhafaza 

eylemelerini sayın müşterilerinden rica eder. 

!=;ERSJ.~RILER Y ATAGI 

o gece için büyük Şarlman otelin 
ele kalmağa karar verdiler. Fakat 
sabaha kadaı nöbet beklenecekti 

Gece vak'asız ıeçti .. 
Otelin en içerlek bir· yerine çe 

ki!en bet arkadat ertesi günü ha· 
zır !ıkla geçirdiler. 

lıpadakapya Şövalye ile Td bu 
lenin ailihlarını temizledi. 

Manfredle Lanteneye gelince 
bunlar da silahlarını kendi elleriy 
le &ildiler .. 

Şövalye dö Ragastan otelci ile 
konuıarak o ıece, iki sağlam at 
koıulu bir yol arabaıı hazırlan
masını temin etti. 

Manfredin, Lantenenin ve R" 
ıastanın atları ahırda idi. 

lapadakapya arabacılık ed 
cekti. 

Tribule ise, Raıastanın bu sa 
dık ufağının atına binecekti. 

Aktam saat sekize doiru bei 
de karınlarını doyurmak üzere 
ıofraya oturdular. 

Manfredle Tribule pek yeııliy. 
diler. Fakat Şövalyenin israrı Ü· 

zerine biraz bir fey yediler. 
Saat dokuzda her teY hazırdı. 

Yol arabası otelin avlusunda 
duruyordu. 

Atlar eğerlenmitti. 
Saat dokuz buçukta Raıastan 

hareket emrini verdi. 
Manfred babasının kucağın~ 

atıldı. 

$halye · oilunu göfsünde sıka. ... : 
- Cesaret! Muvaffak olaca· 

lız. dedi. 

lspadakapya arabanın atların· 
can birisine atlamıttı. 

He:>•i kılıçtan batka hançer v J 

tabancalarla silihlanmıtlardı. 
Yola çıkıldı. 

Araba yavat yavat ıidiyo' V9 

dört atlar da onu takip ediyordu. 
Şehir senizlik içinde uykuy" 

clalmıttı .. 
Gece karanlık olduğundan na' 

ve tekerlek sesleri olmasa b\a g\ · 
denler hiç belli olmıyacaklardı. 

Hiç bir tey geçmeden bahçe du 
varı boyunca giden yola varıtdı. 

Tam saat on buçukta, lspada
kapya gizli küçük kapının on a
dım uzağında durdu. 

Binek atları, dizginlerinden a· 
rabanın tekerleklerine, araba d'l 
bir ağaca bağlandı. 

Sonra hepsi küçük kapının önü. 
ne kadar ilerlediler .. 

Bahçe ile civarda derin bir aeı 
sizlik hüküm sürüyordu. 

Ve bu cesur adamlardan he:
biri, hızlı hızlı çarpan kalplerinin 
gürültüsünden maada hiç bir 1ey 
ititmiyorlardı. 

-36-
HALA AŞK! .•• 

Düıes Detamp Jiyetle Marjan· 
tinin bekçiler pavyonuna yerle,ti· 
ğini Birinci Fransuvaya haber ver. 
mitli. 

Düıes kralın yanından çıkar 
gıkmaz Sanaağın geldiğini krala 
haber verdiler. 

Kralın bu sadık jantiyomu Pa
riıten dolu dizgin ıelmiıtl. Man
fredle ettiği düello esnasıada aldı 

(13885) 

SERSERiLER YATAGI 

-Hayır .. 
Bir inaanın bir sinek kadar de· 

.jeri olmıyan o devirde kan dök· 
meğe ahtık olan bu adamlar tit 
'fediler. 

- ikinci sebebe gelince; de~i~ 
bahçeden geçerken birisine rasla 
dun. Bu adam kimdi, bilmiyorum. 
Fakat pavyonu gözetlediği tüphe· 

sizdi. Onun için üç dört kitinin 
ortalığı velveleye vermeden bah. 
çeye girmesi imkansızdır. itte 
Bunlardan dolayı yarın, kararlaş
tırılacak bir saatte, meseli gece 
on birde küçük kapının önüne ge. 
lirsiniz, olmaz mı? 

- Saat on birde .. Peki.la! 
- O vakit iki ıeyden biri: Ya 

Jiyetle annesini beraberimde ge· 
tirerek kapıyı açarım. Ve kaçıf ga
yet kolaylıkla olur. Yahut da on
larla bahçeden geçmeyi çok tehli
keli bulursam siz gelip onları pay 
yondan alırsınız. Kapı He pavyo
nun araıı bir çeyrek saatlik bir 
yoldur. Jiyetle Marjantin hazır 
bulunacaklardır. Bir çeyrek de 
geri dönüt sürer ki hepıi yarım sa· 

at eder. Tabii iyice silahlanmı~ 

olmanızı ve her feye hazır bulun· 
manızı söylemeğe lüzum görmüyo
rum. 

Bu, engel olmak istiyen herkesi 
öldürmek demekti. 

Ragastan: 
- Baıka bir çare yok .. Madam 

müsaade c:lerıeniz bir ıef daha 
10racafım. 

- Sorunuz Şövalye .. 

- Siz de bizimle birlikte kaça
cak mı11nız? •• 

- Hayır •• Ben kalacağım. Kal .. 
maklığım liznn .. 

- Madam, kaçmamanızın ıe
bebi her halde öldürmek istediii~ 
niz birisi var. 

- Ah •. Görüyorsunuz ya, 11r-
rımı pekili biliyorsunuz.. i 

- Hayırı yalnız bir intikama 
hazırlandığınızı hi11ediyorum •• 
Hayatınızı tehlikeye koyduğunu. 
zu söylememe izin veriniz. Bizim· 
le birlikte gelseniz daha iyi eder-

' sınız. ı 

~ Hayatm zaten tehlikededir .• 
Ben onu feda ettim bile .. Ka~am 
da, kalsam da ölüme mahkumum. 
Onun için bari intikamımı alarak 
öleyim .. 
Ragaıtan ve arkadaıları bir ke

re daha korku ve hayretle titredi 
ler. 

Madlen: 
- Ayrılmadan evvel bir şey da

ha ıöyliyeyim .. Yarını, ve hatti 
bu gecenin geriye kalan kısmım 
bu otelde geçirmeniz doğru de
ğildir. 

Tribule: 

- Niçin? diye sordu Bizi tev· 
kif etmek için buraya geldiler .• 
Fakat edemediler. Çünkü saray. 
da bizi tevkif etmek vazifesini üs
tüne alacak yalnız bir adam var kf 
o da buna h~ bir •man cesaret 
edemiyecektir. Ben hu hususta 
her mesuliyeti üzerime alırım. 

Madlen: 



Ko~oç ·'Cdlü~~ü k.c§l(P'Dcanıı 
(X : 9) un Hindistan ormanlarındaki maceraları ! 

Haydutların şefi kim? 
X : 9 un akıllara durgunluk veren maceraları 

Cçüncü . forma 

Varın satışa çıkıyor 

2'18 SER~·;ERlLER YATAr.I 

- Anlamıyorum.. Fakat olar1 
bir !eyi size anlatayım da ona gö. 
l'e davranınız. Bu gece size ras· 
lamak planımda yoktu. Size gön· 

dermek üzere bir mektup hazırla· 
mıthm. Zarf rn üzerine de "Bii· 
yük Şarlman otelinde Mösyö li5 
Şövalye dö Ragastana;, diye yaz· 
dım. Mektupta yazılı olana ge· 
lince, itte onu da kelime kelimesi
ne söyliyeyim: 

''Y arm gece saat on birde bah
çenin küçük kapıaı önunde bulu· 
nunuz.,, 

imza yerine de "Jiyetin bir dos
tu , diye yazdım. Eğer mektup kra . 
Jın eline dü§müş olsaydı, epey iti· 

ne yarardı. İşin fena tarafı. ben 
mektubu bahçede kaybettim. de 

di. 
- O halde ynrınki te§ebbüsü. 

müze imkan kalmadr. 
-- Neden? .. Bahçe çok büyük· 

tür. Hemen yarından tezi yok işe 
ha,lamalr. Bu mektup bulunsa 

biJe bir haftadan evvel bulunma 
ıına imkan yok .. Fakat daha faz 
la t mniyet hasıl etmek için bura · 
da kalmamanız yeter. 

- Hakkınız var madam, hemen 
bi :- ~e bu oteli terkedeceğiz. Ya
rır. gece saat on birde gizli kapı· 
nır önünde bulunacağız. 

Madlen mantosuna bürünerek: 

- Şimdilik Allaha ısmarladık. 
41İyip Şövalyenin teıekkür sözleri 
töylemeaine imkan <f" bırakmadan 
kapıdan çıkıp gitti. 

Evvelce muvaffak olduğu uıulü 
kullıınarak kapıyı açıp girdi. Tam 
.; ğaçların arasına girip kaybolaca. 
RJ :arada nöbetçi geri dönerek o
nu görd Ü ve: 

- Dur 1 •• diye bağırdı. 

Madlen dü§ündü. Eğer durmaz. 
sa bu adam ortalığı gürültüye bo. 
ğacaktı. 

Kendisi için bir fenalık yoktu. 
Çünkü iki sıçrayıtla bu zifiri ka.. 
ranlık bahçede gözden kaybolabi. 
lirdi. 

Fakat nöbetçiye işi anlatac.ık o
lursa bu kapı bundan ıonra çok ıı · 
ln olarak gözetilecekti. 

Onun için derhal durarak nÖ· 
l'etç ·'lin yanına gitti. 

Asker: 
- Siz kimsiniz? diye sordu. 
Genç kadın kalınlaıtırdığı tıert 

bii· sesle: 

- Kralın subayı (zabiti) yim, 
ahmak herif .. Gürültü etme.. Bu 
~izli kapıdan geçİ§İmin kendimi 
göstermemek için olduğunu anla
rnıyor musun? dedi. 

- Kusurumu bağıçlayınız mÖa· 
.. ' yo. 

- Bir §ey görmemi§ olacakıın. 
r ğe! canını kurtarmak istiyoraarı 
5Özüme iyi dikkat et. 

- Başüstüne möayö. 
- hemin nedir? 
- Kiyom Pikar. 
- Peki .. Yükümünü (vazifeni) 

yapıp yapmadığını ben anlarım .. 

Madlen rahat rahat uzaklaıır· 
ken nöbetçi de: 

SERSERTLER TATAGI 

- Bu zabitler de her zaman boı 
boşuna öteye beriye koşarlar. Be· 
rckct versin ki ismimi doğru ola
""ak 2öylemedim. diye düşünerek 

nene dolaşmaaına devam etti. 

Subaya (zabite) oynadığı bu 
oyun aklına geldikçe gülümsiyor· 
du. 

Ma.dlen batka kimseye rasgel 
mcden bekçiler pavyonuna vardı. 

Evvelce kararlattırdığı gibi pence. 
ı eniu kanadına üç fiske vurdu. 
Kendi iımile Marjantinin ismini 
yava; teısle söyledi. Pencere açıl 
dı. Madlen bir ııçrayııta içeriye 
a.tlaJı. 

- Yarın kurtulacaksınız! dedi 

Marjantine: 

z~vallı ana, ellerini bitiştirdi. 

Sevincinden rengi sarardı: 

- Oh, acaba bu mümkiin ola· 
bilec~k mi? diye mırıldandı. 

B•mnn üzerine Madlen İ§İ an
lattı. 

Sevincinden ne yapacağını bil 
miye:ı Mar.iantin: 

- Ah, bizi kurtarıyorsunuz! tö 
zünü tekrarlıyordu . 

Heı· şeyi anlatmak, Manfredin 
f ontenblöde bulunduğunu hab~r 
'ermf'k için Jiyeti uyandırmAk İs· 
tiyordu. 

Fakat Madlen: 

- Bundan vaı;geçiniz Kızca.j 
%ın yaun kuvvetli olmaaı lazımdır. 
Eğer niıanlısmın burada olduğu 
r.u söylerseniz sabaha kadar uyu 
~amıyafaktır. dedi. 

Madlen ıevciliainin gelitini be]( 
"ediği zamanları dütünerek, eliyle 
kurduğu bu saadete kartı hasretle 
içini çekti. 

• • • 
Madlenin giditinden sonra Bü. 

) ük Şarlman otelinin salonunda 
Lir toplantı yapıldı. 

Tr:bule çok heyecanlı idi. 
- Sebebini anlıyamadığım hal· 

i.e bu kadına kar§ı kalbimde b1r 
güvensizlik hissediyorum. Hele 
j,aybolan mektup meaeleai pek 
tuhafıma gidiyor. dedi. 

Lantene: 
- Eğer bu kadın bize ihanet 

etmİ§ olsaydı, yanına birçok adam 
alarak oteli basardı. Halbuki tam 
tersine burada kalmaıİıaklığımızı 
rica etti. 

Manfred: 
- Ben ona kefilim. dedi. 
Ragastan: 
- Ben de diye ili.ve etti. 

T ribule b&Jını ıalladı: 
- Her n! iıe •. Yarın söylediit 

yerde bulunacağız.. Bu bir tesa · 
düftür. Her halde bu tesadüften 
istifade etmeğe çalı§acağız. Lakin 
her zaman için ihtiyatlı bulunaca · 
ğız. 

La.kin her zaman için ihtiyatlı 
bulunalım. 

- Bunun içinde ilk yapılacak 
it otelden çıkmaktır. Fakat bu sa· 
attegidip bir otelin kapısını çal· 
mak kaçtığımız tehlikeye bile biJ~ 
atılmaktır. 

Birçok münakaıalardan ıonra 

\ 
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Istanbul Ziraat 
tnektebine girme şartları 
lstanbul Ziraat mektebi mUdtlrltlğllndenı 

1 - Orta Mektep Mezunu olmak 
2 -Türk Tabiyetinde bulunmak 
3 - Y qı 19 u qkın olmamak 
4 - Arazi sahibi çiftçi evlidı olmak. 
S - Hastalıksız ve vücutları ziraat iılerinde çalqmaia ela • 

Ylınılch olmak. 

8 - Mektebin kayıt itleri Eylülün ZO • nci alqamına kadar· 
dır. Mektebe ıirnıek iıteyenler aplıda yuıh veıikaları, iıtida • 
lanna ballı olarak ıHndernıelidirler. 

l - Mektep ıahadetnameıi •eya taıdiknameıinin ulr, 2 -
Hüviyet Cüzdanı, 3 - Sağlık ve &fi raporları, 4 - Hüktlmetçe 
lllC&ddak eyi •eıikaıı, 5 Hük6metçe muıaddak arazi sahibi 
Veya çiftçi veıikuı. 6 - Üç adet vesikalık fotoğraf. Bu vesikaları 
la111am olarak ıHnclermeyenlerin kaydı yapılmaz. 

7 - Mektebe kabul olunanlar okuma deneıi içinde ma:r~ 
retaiz mektebi kendiliiinden bırakdıklan veya cezel olarak çıka
nldrklan takdirde mektebin kendilerine pptılı bUtiin masrafla· 
rı 6deyecelerine dair m.ıct.Wa ••••il JlfimUDeJ'• aare noterlik· 
ten tasdikli bir kefaletname ftl'eCelclerdir. 

8 - lıtekliler arasında hesap, hendese, biyoloji, F enbilıiıi, 
Tl!rkiye Coğrafyaıı ve tarihten ıeçme ıınacı yapılacaktır. 

- Se~me Sırw:ı 25/E71til/93S Cart&JD1'a ıünü saat onda 1•tanbul Ziraat Müdürlülünde 7apılacaktır. istekliler Bu aiin •e 
•••tt. lıtanbul Ziraat Müdürlüiünde bulunmalıdırlar. 

10 - latanbulda bulunanlar yazılmak için iıtida ve veıikala
riy•e birlikte lstanbul Ziraat Müdürlüiüne veya Halkalı mektep 
Pttüdürlülilne bat vurnıalıdırlar. ( 4806) 

-:---.._____ . 

IJeuı~ ı ııın111ıı ı u111ıuı ı•nıı I'• iinll H1111rı 
~ ilk el:ailtmeıl t~ıhedilen Hm ubammen bedeli 16000 lira olan 
'"""1,00() adet telıraf makineıi handı 9 ~ 9. 1935 Pazarteıi günü ıaaı 
lS,30 da kapalı zarf uıulü ile Ank arada idare binaıında ıatın alına 
~ktır, o ~• 'I • _.. -..-!/ 

Bu ite ıirm~k iıtiyenlerin 12 00 liralık muvakkat teminat ver· 
laaeleri ve ~anuııun tayin ellili veıi kaları ve •te ıirmeie manii kanu· 
ili bulunmadıiına dair beyanname ve teklifl•rle ayni ıiln saat 14,3~ 
~ lcadar komiı)on reiıliiine vttrme leri lizımdır. Bu ite ait prtname· 
.., Haydarpapda Teıellüm ye aev k müdürlüiüncle ve Ankarada Mal 
~ille dairflıinde para11z olarak da iıtılmaktadrr. (5014) 

HABER - Akp.m Postam __ 

A z E c 1 No~ 52 
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~ E T 

- K O 15 8 22-8-19~ 1,...-.-...---..-.~ 
dbalarmda Jddn 118retU olalllar, llze • 

rinde muamele ctırenlercllr. Kalcamlar -. 
ti kapan" utıt flyatlandır. 

nukut 
j • Londfl lı!!~. - · • Vlvan• 

• fl:uyork l!~. • Mı'1rtd 

( • Parls 
168. - • Prrlln 

• Mlltao 194, - • Varşon 
• Brllbe 8,, - • Budıpesır 

• Atlaı 94. - • Rütreş 

• Ceaenr ~ti) • • • Belırad 

• Solya Y4, - • Yo\ohım• 
• Amsterdı., 81. - • Alaa 
•Prıa 98 - * Meddlye 
• Stotholm 31, -· •Banknot 

Çekler 
j • Loadr1 6tıı.so • Stothlnı 

• Nevyor• 0.7913 • Vlyır. 
• Paılı ıt.ıı3 • ~tıdrld 

Y3 -
!7 -
41t, --
!3, !'O 
Z4, 50 

16. -
:6. -
H.-

9l8. -
5', -
tM -

3.114S 
4.186!'1 
5.8075 

• Ml~DO 0.7018 • 8erlla r,9770 

• Brlltse 4.71~0 • Vırıon 4,!li!' '= 
• Atta• 83.4-116 • Bodıp"tt 4,"!5 

1 • CeaeYfe 1.4~7~ • Bütre$ IOJ,097!1 _ 

1 Sofyı 63,llS:i~ • nelgrad ~-66- ;, 

• Amıu:rdalTI 1.175 • Yotohımı 'l.71- ı =-; 
• Pr1ı 19,16-4 • Mostovı 1091.7~ = 
ı.--- E S H A M ---:ıı 
•it Bantas• 9.!l'l- Trımny o.-
Aııdolu 26.IS •Çimento as ın..ı, 

Reli Uıl Oayoa Def, -,-
Ştr. Hayriye ıs.- ~art Deı -.-

•Mertez Bntas1 18.25 Balya -.-
U. Slıortı -.oo Şart m. ecu -.-
Bomoatl a.- Telefon -.-

-latlkrazlar - tahviller 

l• 19HTlrt Bor.l 2'1.6S Ele~ -.-
. . il tS,70 TramYay 11,TO 

1U 26.:i7' Rıhtım 44 -
~o.laıu r A 12 • A-.ıdola ı u so 

•Erı••l llllkraa Ol.- • Alıadola il 41.o'IO 
ana A M 10. • Aaadola 111 1.40 

I 

Kumbara sahiplerine lıer sene 
dağıttığı ik,.amigeleri 10.000 
liradan 20.000 liraya çıkaran 

iş Bankasının 

il 

ikişer bin lira mükifatlı 
Sı•11·ErzanaH.I' .Mt•eall A 45111 

RA.QYO kur' alarından birincisi 
D=~8;~::=~:::~ 1 E IAI 935d ve haberler. 19,30 kODUflll&ları haberler, ~ y u e 
va raporu, ulUl&l yaym. 20,33 gramofon. , 
21,10 haftanın bölemL 21,'6 lellfonlk or • 
keatra. 23,0G lıHerler. 23,115 etıenceu kOD8er 

24,20 konU§JDL 2'-!50 gramofonla eğlenceli A r"k d k • ı k t • J 
:-::.:...:!·~.:-.::.:.~'; ı n ara a çe ı ece ır i 
~1~ıo~5°~=::- :_;: r:: ~Veni tertip ikişer bin lira mDkAfatlı beşf 
berler. 21,20 Kolonyadan. 

21
·'50 mualkl. kur'a her senenin Şubat, Haziran, Tem-,~ 

22,0G keman ve orıcutr& konaer1. 23,015 ha .llıı..- 81 J 1 k A ) 
..,..,, ....., .... _.. ..... ..,.._..... muz, Eylul ve r ne aDUD ay arıo:J 

BUDAPEŞTE - lT,llS geDçlerfn zamanı. ilk ..ıtıntı çekllecektlr. 
18 015 konferans. 19,35 piyano konaert. 19,10 1§ u 
ko~erana. 19,40 f8D kOJUlerl. 20,115 pirler. 1 uıııııııınnııuıııı•ıııuıılllll 

Programı 

20,ıso gramofon. 21,ISO haberler. 22,10 opera --------------------------
10757 lira 46 kurnı muhanımenkıymetli takriben °100,, ton loko orkeatruı. 23.aıs haberler. 23'40 Çingene or- ı 

- .. keetruı. 24,20 cubUld takımı. l,10 haber- ı _____ •_s_ı_._"_b_u_ı_e_._•_e_d_•y_e_•_• _•_•a_n_•_•_r_• ----: l otif ve otomotriı ocaklaa •na mah ıuı mütekkel ateı tutlaıı ıümrük ıer. 
'llllıit olarak teslimi tartile .tO- EylUl-935 Pazarteai ılinü saat BUKREŞ - 18,0IS radyo orkestrası. 19, 
lg "i~ f 1 20 konııer. 20,0IS konferan& 20,25 gramofon ""' tla Ankarada idare binaıın da kapalı zar uıu i ile ıatın alına· ıa Alman operalarmd&D parçalar. 20,M kon 

~lctır. fen.ıuı 21,20 keman kOD89rL 21,ISO f&D kon-

8 1 k k • aerl. 22,10 radyo ork..ırut· 22,40 haberler. . u ite ıirmek iste1en~erin 806 lira 81 kurut u muva at lemınat 23,80 kouertn devamı 24,0G ıraınoton. 
•l~ kanunun tayin eltili •eıikalan, kanunun 4 üncü maddeıi muci· -------------
lai11ce ite ıirmeie kanuni manileri bulunmadıtına dair beranname ·Ihsan Yavuz 
"• teJdiflerini ayni sün saat 14.30 a kadar komiıyon reiıhtin~ ver Şık glylnen
a.a.ıer; lizımdır. 

Bu ite ait prtnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire lerln terzisi 
'hadea, Haydarpapda teıcllUm Yeaevk müdürlütünden dajatdmalr· 
~.,. (4805) 

Muhammen bedeli 3,000 lira (lan Devlet Demiryolları Ankar' 
tlı.au11aı idare binası çatı kalörifer ı ~•İsalı 5 - 9 - 935 perteblbe gü 
taU ._.l 15 de kapalı zarf uıuliyle Ankarada umum müdürlük bina 
'
1
"d& ihale edilecektir. 

Bu ite ıinnek iıtiyenlerin 22'i liralık muvakkat teminat ile ka 
~'Qıı tayin eltili vesikaları, kan'lı;un 4 üncü maddeıi mucibince İfil! 
~le kanuni manileri bulunmaJıjına dair beyanname ve teklifle 
~ •Jni tün saat 14 de kadar Cer Daireıi komiıyon reiılifine verme .......... 
t .. ite ait prtnameler Ankara ve Haydarpap veznelerinden pa 
'-ıa olarak alınabilir. (4811). 

Her a,ın 

modellnl 

orada 
bulablllr•lnlz 

ISTANBUL 

Y enipostabaae 
karıı11nda 

Foto Nur 
yanında 

f.et•fet hanında 

Hepıine 30 lira kıymet biçilen Beyazıtta Saraç iıbak mahal· 
leıfnde İbrahim pafa yokutu ıokağmda 20/22 N. I~ evin ankazı 
ıatılmak üzere açık arttırmaya konulmuıtur. lıtekbler f&rtname
ıini levazım Müdürlüğünde ıörebilirler. Arttmnaya ıirmek İçin 
de 225 kurutluk muvakkat teminat makbuz veya mektubilt- bera· 
ber 21/ 8/ 935 perfembe ıünü ıaat 15 de daimi encümende bulun· 
ma!ıdır. (B.) (4787) 

Vesaiti nakliye Reaminden olan Borc~:- Jan dolayı haciz el· 
tına alman ve Aleksan Sıvaıtopola ait eıki 2383 numaralı Tal bot 
markalı Otomobil 26/8/ 935 Pazartesi ıünü ıaat 1 O da T akıimde 
Merkez Garajında bilmüzayede ıatdacaiı ilin olunur.(8.) (5108) 

T. c. lktısat Vekaleti 
iç. T· U. Md. Ş Ş. 

t L 'A N 
iç Tlearet Umum müdDrlüliin • 

den: 
30 Jkinciteşrin 1330 tarihli kanun 

hükümlerine göre tesçf I edilmiş olan 
ecnebi şirketlerinden (Volbruk-Kom. 
mersiyal Co. Ltd.) f(rketi bu kere mü
raeaatla şirketin 1stanbuldaki şube · 
atinin muamelitım tatil ettijinl bil • 
dfrmfş ve 1lzım gelen muamelenin 
yapılmasını istemiştir. Keyfiyet yu • 

k:ırda ismi p-e1;en kanun mucibince i
lan olunıır· 26 Haziran 93:> 

llesmi mühür 
T. C. lktıaat Vektilcp 

Ticaret ifl< rt'Umum müdürlüğl 
imza okunamadı 

(V. No. 8309) 

METAMORFOZ 



Pardayanlar 
Mifel Zevakonun 

En meraklı romanı 
Yakında "HABER,, de 

Forma halinde verilecektir. 

Ağır ~iklette Çoban Mehmet ve rakibi Edvard Schötl 

72 kiloda Saim ve rakibi Anton Musil 19 kiloda Nuri 

Pardayanlar 
Mişel Zevakonun 

En meraklı romanı 
Yakında "HABER,, de 

Forma halinde verifocel:tfr. 

87 kiloda Büyük Mustafa ve rakibi Franz. Koz.mar 

66 kiloda Yusuf Aslan ve rakibi Jozef Orashl 

-

56 kiloda Hüseyin ve ı·akibi Jelinek 61 kiloda Ya§ar ve rakibi Erich Finıus 

~ lÜI lr~~~ g·g <® IFÜ liifi1 Ü~~~ lrc§l kö ~ 0 ® rrl 
Hemen hemen hepsi milli takım azası olan Avusturyah güreşçiler bu sabah 
geldiler. Güreşçilerimizle ilk karşılaşmalarını yarın saat on altıda Taksi'!! 
stadında yapacaklardır. lkh.:ıci maç pazar, üçüncü ve son maç ise sah günU 

.olacaktır. Güreşçilerimize muvaffakıyet dileriz . 


