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Harbin ilanını heran 
bek 1iyebi1 iri z ! 
Muharebeye başlanıamak için 

Italyanın verdiği 

sözün mühleti 
bugün bitti 

İtalyanın son uluslar kurumu 
toplanbsından 25 Ağustosa kadar 
aüel (Askeri) harekata geçmiye
ceğine dair söz verdiği hatırlarda
dır. 

Bu müddet bugün bitmiıtir. 1-
kinci tayf adaki yazılardan da an
la§ılauı ğı üzere iki taraf, hazırlık
larını ıon dereceye vardırmıılar
dır. Bir gün içinde, ltalyanlar se
kiz vapur asker göndermişlerdir. 
Habeşler ise, umumi seferberlik 
den&\ ~k derecede faaliyette bulu
nuyo:-i<ır. On iki yaıındaki ço
cuk!ar:ı bile talim gösteriyorlar. 

Gt!H!e; 4 Eylülde uluslar kurumu 
lopla.r.acaksa da, balyanın bura. 
Ya ge~in gelmiyeceği belli değil· 

eli"· loizi'nin sözleri hatırlarda
dır: ''Yapacak hiç bir ıey kalma
dı !,, demişti. İngiltere de, uluslar 
kurcıtn:ınu 4 Eylülden evvel "toplı. 
Yara\c, halyanın ilanı harp etme
~lıa n evvel tedbirler alınmasını 
ıstenüıtı. I 

Hülasa, lenilmiyen fevka-
lade bir vaziyet Çik'ln•ua harbin 
ilanı artık pek yakınla,m'ıı bulq
nuyo:-. 

Habeş Bankasından altınlar taşınıyor! 

Bir istilaya uğramak encli.§eıi karıı sında, Adiıababaclaki Habeı ban
kcaında mevcut altın ve gümüş paralan a•kerler, torb'a torba gizli 

bir yere tCJ§ımaktaclırlar. Reımirniz bunu göıteriyor. 

( Habeşe ait diğer telgraflar 2 inci sayfada) 

Fırka ihtilafları ortadan kalktı 

Bütün ingiltere 
ve ''tevabii,, 

italyaya karşı el birliği etti 

ltalyanlar bu ulusal birliği 
gazetelerinin propagandasile 

bozmak istiyor 
~raıarında anlaşan lngiliz reisleri 

'1ısır ve Sudan komiseri, Muhalefet llderl Lensbörl, Dıf bakan S.S. Hor, Makdonald, Loyd Corc 

~ (Yazısı 2 net sayfada) 

Pek yakında, HABER'de: 

Denizlerde -geÇeil -bir -kcihramanlık romanı 
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( Şark vilayetleri j 
( i.;in 5 yıllık plan j 
i yapılacak j 
I En lyt memurlar doğuya gönderilecek \ 

lanıet lnönü'nün Doğu vilayet
lerinde yaptığı gezi neticesinde 

almıı olduğu intibalara dayana
rak büyük bir ıslahat programı 

tatbik etmeğe karar verdiği haber 
verilmektedir. 

Söylendiğine göre bunun için 

beş ı,enelik bir plan yapılacak, ve 

en güzide, en kıymetli memurlar 
Doğu (Şark) vilayetlerine tayin 
edileceklerdir. 

Yaµılacak yeni tetkilat arasın
da Erz.urumda büyük bir Doğu 

müfet~•ıliği kurulması da vardır. 
Bu mevkie pek tanınınıı say • 

lavlardan bir zatın getirilec.eği 
kuvvetle söylenmektedir. 

Bakanların 
temasları 

Evvelki günü akşamı Jçi§leri 
Bakar.ı Şükrü Kaya Perapalas o
teline giderek Başbakan tarafın
dan kabul edilmişti. Dün de Sağ
lık br.ıkanı Refik ve Bayındırlık 
Bakanı Ali Çetinkaya Başbakanı 
ziyaret etmitlerdir. 

iSmet inönü 
Oniversitede 

Bundan başka ismet İnönü dün 
sabah üniversite dit tababeti fU

besine giderek şube hakkında İ· 
zahat almrılardır. 

Arnavutluk asileri 
cezalandı 

'WI 

agır 
Belgraddan bildiriliyor: 
Tiran-dan Politika gazetesine 

bildirildiğine göre, geçenlerdeki 

iıyan hareketinin vukua gelmiı ol 
duiu Fiyeri fevkalade mahkem~si 
3 küçük zabit ile, 8 jandarmayı 
idama, diğer sekiz jandarmayı da 
on beş sene hidematı şakkaya 
mahkUm etmiştir. 

Diğer birtakım mahkumiyet ka 
rarları daha verilmesi beklenil -
mektedir. Arnavutluktan gelen 
haberlere göre, isyan hareketinin 
pek şiddtli bir surette basıtırlmış 
olduğu anlaşılmaktadır. Kitle ha· 
linde tevkifat yapılmıştır. 

Dün 
bize 

verilen 

bayrak 

(üstte) 

Kral Zogo 

Dünkü 
güreşler

den bir 
görünüş 

(altta) 

Güreşlere dair yazı n re8imler spor ve son sayfalarımızdadır. 
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Harbin ilanını heran 
bekliyebiliriz! 

Bütün lngiltere ve 
"tevabii,, Italyaya 
karşı el birliği et.ti lnglnE kablne•lnln ikinci 

toplantısı 

lngiliz bakanlarmdaın Londra
da kalanları baıbakan muavini 
Makılonald toplıyarak ikinci bir 
müzakerede bulunmu§tur. Bu top
lantıya deniz, hava ve sü (harib
ye) .bl'lkanları ittirak etmiıtir. 

~ecri kararları tatbik için lnglllz 
donanma•• harekete geçiyor 

İyi haber alan kaynaklara gö.. 
re, bu toplantıda icabında tatbik 
ediler.ek olan şiddetli tedbirlerin 
teferrüatı görüıülmüttür. 

Uzun süren bu konuımalardan 
sonra, Akdeniz donanmasına muh 
telif Akdeniz limanlarına gitmek 
emri v~rilmittir. 

Donanma ağuıtoıun yirmi do
kuzunda Akdenize gidip eylül so
nuna kadar kalacaktır. 

"Mueollnl aklanı kaçırmı,r .. 
Diğer taraftan .Malt.ada da sü

el te.Jbirler alınmaktadır. 
İtf\lyanın Maltaya muhtemel 

bir ti.1arruz İ§İ üzerinde Ameri
kanıu Herald Tribun gazetesi, 
"Ma1taya taarruz, aklın kabul et
miyeceği ıeydir. Meğer ki Muso
lini aklım kaçırmıı olsun,, demek
tedir. 

18 asker yUklU gemi hastalar 
S .ılurnia vapuru Şarki Afrika

ya 3000 ltalyan askeri daha iÖtür
müJ, Napoli limanında gene Do
ğu Afrikasına giden asker, cep
hane Vf'! malzeme yüklü 18 nakli~ 
ye gemisi görülmü§tür. 

8'.1 ~emiler, Süveyt yoluyla Af
rika hudutlarına ıitmektedir. Ge
ne Siivcyt yoluyla hasta İtalyan 
aıke.rirdokı 'bil- vapurun Afrika 
hudMf:rm/ıfn ltalyaya döndüğü 
Mııı-:ihm bildiriliyor. 

Verilen ı•c;m• par••• 
hulya ıimdiye kadar Doğu Af

rika'1na gönderdiii askerler için 
Süven kanalı idareiine 90 bin ln
ıili ~ ~ iraa1 geçit parası vermiştir. 

Hab••l•tand• aeferberllk 
hazırıhkları 

Habe~ıtanda da ıeferberlik 
hazrt hldarı kendini ehemmiyetle 
göstel'İyor. 

Londrada çıkan lvning Stan· 
"dard gazetesi, Habeıistanda ordu
ya girıne yaıı on ıekiz olduğu hal
'de on ve on iki yaıındaki çocuk
ların bile aıkerliie alındrkların1 
yazm.e.1' tadır. 

Ayni gazete, nizami ordudan 
ba§ka çiftçilerden, tüccarlardan 
ve İf çilerden mürekkep 5000 kiıi
lik bir gönüllü kafilesinin de hü
kWnetc müracaat ederek ıönüllU 
alınmak istediklerini ve bunların 
günde altı saat talim gördükleri
ni bildiriyor. 

Avrupada Habeıiıtana aillh 
ihracatının yasak edilmesine ral .. 
men, muhtelif memleketlerden A
disababaya durmadan ıilih ve 
cpeh'\ne geldiği yazılmaktdaır. 
Haçeşlstam fethetmek kalay 

değ!I 

ln:!"~lizce Deyli Telsraf diyor 
ki: 

"Muıolini, Habetistanın itıa
lini iui bir tabiye vakuı saymak· 
tadır .. İtalyan hükUınetinin Adi
aabsl>adaki elçisini geri almak nİ· 
yetimle olmadığı, fakat, İtalyan 
elçiliğini mu haf aza kuvvetlerini 
artbrmak üzere oraya bir tabur 
asker göndermeği kuvvetle iatedi'i aöyleniyor. 
lnallteN ll•İ"p m•lz•m••lnl 

•nllarlartna dolduPUror 
Bir Alman gazetesi olan Be~ 

llner. Tag'blatt, isersine lngilizle· 

rin de karı!mıt olduğu buaünkü 
durumu anlatarak ıunları yaz
maktadır: 

"Bütün dünya İtalya ile lngil
tere arasındaki savafı dikkatle ta
kip ediyor. 

İngiltere deniz bakanlığı (her 
türlü ihtimale kartı hazırlık) de
nilen çok masraflı ve ağır maka
nizm.iyı timdiden tahrik etmiıtir. 
Bunun manası çok ciddidir. 

Gl.-j; tutulmasına rağmen Ak
denizcleki İngiliz donanmasının 
maheme ambarlarının doldurul
makta olduğu mevıukan haber a
lınmaktadır. 

foi:liz tayyare gemileri ile 
Malbya birçok takip ve bomba 
tayy:\1eai aevkedilmittir. Malta 
yeni tıtyyare topları ile techiz e
dilmi~tir. Filistin ve Süveyt ıa
hille ... ine yeni telıilS direkleri rek
zed:lmiıtir. 

lnJ:terenin bu hazırlığına kat°' 
fi h~lvanın mukabelede buluna
cağı ~üphesizdir. Diplomatlar gö
rüşürken iki tarafın deniz erklnı
nın harp hazırlığında boy ölçüte· 
cekleri durum bugünlük budur.,, 

OönUllU gidenler 
R.,nıa, 25 (A.A.) - Doğu Af

rikasır.a gönüllü olarak gitmek r, 
zere tnlepler devam etmektedir. 
Kendi~ine altın süel liyakat ma
dalyaaı verilmif olan General 
Kont Marazzo Della Racca, gö-

nüllü oiarak Doğu AfrilCaaına git
mek iizeredir. Orada kendisi gi
bi ıönüllü olarak giden iki oğluna 
iltih.-.k edecektir. 

Musollnlnln iki bUyUk ojlu da 
harbe gidiyor 

Roma, 25 (A.A.) - Duçenin 
iki büyük oğlu Bruno ile Vittorio, 
göniiı\ü olarak Doğu Afrikasma 
hareket etmeden önce ikinci mü
lazım elbisesini giyerek Parioli 
spot' sosyeteainin bir topdantııına 
iıtink etmiılerdir. Bu toplantıda 
faıiıt fırkası genel sekreteri ile 
İtalyan olimpiyat alemine mensup 
zevat ve kimote direktüvan üye· 
leri haıır bulunmuttur. 

Ge~ıel sekretr B. Starce, çok he
yecanlı ve çotkun bir hava içinde 
Bruno ve Vittorio'ya parti tarafın
dan hediye edilmit olan ıilihları 
vermif\.ir. 

Amerika harbe 
karışmıyacak 

Va1ington, 25 - Amerikanm 
bitaraflajına dair kanunun kabu
lünden sonra demokrat partisi li· 
deri Robenson töyle demittir: 

- Amerikanın Avrupadaki ili· 
tilafa barıt tavıiyelerinden baıka 
bir tekilde, para ve askerle karı· 
ıacağını uman Avrupa devletleri 
varsa, onlara haber verelim ki, al· 
danıyorlar l 

Fikir hürriyeitnin en ıerbeıt 1 
olduğu memleketlerden biri ln • 
ıilteredir. lngilterede ıosyaliıtin• 
den, liberalinden, demokratına 
kadar her gaye uğrunda te§okkül 
et mit siyasal fırkalar, ve birçok 
cemiyetler var. Buna rağmen ln -
eilterenin menfaatı mevzuubahis 
olduğu zaman İngilizler her za • 
man ıiyasi gayelerini unutarak 
bir araya toplarunı§lardır. 

Netekim İngiliz menfaatını tid
detle alakadar eden son İtalyan • 
Habef anlaımazlıiı kar§ııında 
da der.hal birleflllİtlerdir. Birinci 
kabine toplantııından ıonra yapı· 
lan ikinci toplantı, ve daha evvel
ce yapılan bir nevi küçük impara
torluk toplantısı da lnıilizlerin 
menfaatları kartııında ne derece 
hasaaı ve müttehit olduklarını 
göıtermi§tir.lngilizler, kendi ara
larındaki anlaıamamazlıklan bir 
yana bırakarak, dünyanın karı111· 
na müttehit olarak çıkıyorlar. 

Londradan aldığmuz aı-ğıki 
mektup, bunu, pek bariz olarak 
ıöıteriyor: 

Londra, (Özel) - İngiliz kabi
neıinin toplanarak verdiii karar· 
lar, battan bata Britanya lınpa.ra· 
torlutunun bir '.kararı ıaydabile • 
cek derecede ıümullü bir danıt • 
madan ıonra ortaya çıkmıthr. 

Gene toplanmadan önce, bü • 
tün İmparatorluğu temsil eden 
delegelerden müte§ekkil bir heyet 
gene Dıt Bakanlığında Dış Baka· 
nı Sir S. Hor ile görüşmüttür. 

Burada Avustralya, Yeni Ze • 
land, Kanada, Cenubi Afrika, İr• 
landa ıerbest devleti ve Mıaır tem 
sil edilmittir. Mısırı Sir Mayls 
Lampson ve Hasan Sabri temsi! 
etmekteydi. 

Bunların her birinin fikri sorul· 
mut ve karar onu müteakip alın • 
mııtır. 

ltalyanlar lnglllz vahdetini 
bozmak latlyor 

Londra, (Özel) - lngiliz ka • 
bineıinin toplantıaından sonra İ
talyan gazetelerinin ifadesinin 
değiıtiii ıörülüyor: 

"Giomale ditalya,, gazetesinde 
Gayda isimli muharrir, "ltalya ve 
İngiltere: ihtilaf değil ittirak et .. 
melidir,, batlıkh bir yazısında di· 
yor ki: 

"Şunu teyit ebnek isteriz: Fa • 
tist ltalyanm ıiyaıaıı, daima ln • 
giltere ile açık ve faal bir tetriki 
mesaiye doğru gitmiştir. Bu te§rİ· 
ki mesainin menbaı ve birinci de
recede lüzumu Avrupadadır. F'-
kat bize göre, Afrika da dahil ol• 
auğu halde bu elbirliği bütün 
dün;:aya !amil olmalıdır.,, 

Süveyş kapanırsa 
Kabinenin toplanmaaından ev• 

vel, loıilterenin önemli POiitika 
tahıiyetleri ve Amerika itıüdmi 
Dıt Bakanlığına çalrnlarak ken· 
dileriyle mütavere edilmittir. 

İtalyan muharriri "hakiki Bri • 
tanyalı ırkı,, olarak "lngiliz em • 
peryaliıtlerine ve muhaf azaklrla· 

lngilizler başka bir 
Hind yolu arıyor 

Bu çaimlanlaT. Loid Corç, Sir 
Herbert Sam.ııeı,~·r uc;n Mm...·ı 
berlayn, Lansböri, Lord Seail, 
Çorçil'dir. 

nna,, hitap ebnekte ve "Cenevre• 
nin bayrajı altında Romaya 1al· 
Cbt.aıt.ve. haqı bar.a'ller peıindd kOJ 
tan ımıf a aözümtiz Iok,, demek-
tedir. ı • 

lngilterenin Süveyti mahzurlu 
bulması dolayısiyle her ihtimale 
kar§ı Hnidistan yolunu ne suretle 
değiştirmek istediğini anlatan bir 
Alman gazetesi diyor ki: 

.,Bir kanal, hatta Süven gibi 
bentlere, meharetli tesisata malik 
olsa bile, daima nazik bir deniz 
yolu olarak kalacaktır. Kanal 
mecrasında batırılan bir gemi, mü 
nakaleyi günlerce veya haftalsr· 
ca geri bırakabilir.,, 

"Süveyt kanalı için mevzuuba
his olan meseleler, aynı zaman -
da Cebelüttarik ve Maltadaki ka
ra üsleri için de mevzuubahis ola
bilir. Netekim, hava silahının gün 
geçtikçe daha büyük bir önem ka
zanma•ı yüzünden bu iki mevki
in de kı:ymeti auya düşmüt gibi • 
dir:.,, 

"lnıilterenin, Akdenizdeki 
mevkiini yavaı yavat batıdan 
doluya kaldırması yolunda, Hay 
fa tehri mükemmel bir tecim ve 
harp limanı haline gelmeğe baıla
dı. Merkezi ııkletin, Cebellittarik
Maltadan kaldırılarak Kıbrıs · 
Hayfa • lımailiye müsellesine ge· 
tirilmesiyle, her hangi bir sebep • 
ten dolayı Süveyı kanalının Hin 
diıtan yoluna kapatılmaıı ihtima· 

line karfı, Akdenizi Kızıl denize 
birleıtirecek bir ihtiyat yol açmak 
gayesini ıüden ve takibine çok -
tan batlanmıı olan bir plan ta .. 
mamlanınıt oluyordu. 

"Plan iki kıaıındır: 

"Hicaz demiryolu üzerindeki 
Maan duralından Akabeye yilı 
metrelik k11a bir hat uzat • 
mak •• orada kuvvetli bir hava 
T• deni• Uısü teıis etmektir. Y ıı .. 
km p.rkta mevcut tartlarm deiit· 
mesir.le1 Bahri Ahmerin timali 

§arkisinde, Mııır, Maverayi Er • 
dun, Filistin ve Hicazın birlettiii 
noktada bulunan bu küçük ve e • 
hemmiyetsiz Arap köyü, birden • 
bire bellibatlı ıtratejik noktalar • 

dan biri olmuştur. Tuavvur edi .. 
len plan tamamiyle batarıldıiı ve 
Süveyf kanalı da kapandıiı tak .. 
dirde, Hindistan nakliyatı, Hay • 

fadan demiryolunu alarak Akabe
de tekrar deniz yoluna kavutmalc 
suretiyle olacaktır.,, 

Japonya Çine 
"k"""f· a ı,, değil! 
Bunu itiraf ediyor 

Londra (Özel) - Tokyodan 
gelen bir habere göre; cenubi 
Mançu1ya demiryolları direktör .. 
lüğüne g~irilecek olan Natsuoka, 
gazetecilere verdiği diyevde: 

"Çin iti, Japonyanın tek baıı· 
na ba~nramıyacağı kadar büyük. 
tür :ı=\·e realist bir itirafta bulun-" -
muşcur. 

Ecnebi eazetecilerine verdiii 
bu drtevde !İmali Çin de dahil 
olmcık ii:ı:ere Çine yabancı devlet
lerin finansal (mali) yardımlarda 
bulunmasını arzu ettiğini de aöy
lemişcir. 

Yeni direktörün, cenubi Man
çuryada demiryollarmın faaliye • 
tini geniJletmek için azaınt mik • 
tarda para araıtırdıiı söyleniyor. 

istifa eden üç 
Yugoslav balianı 

Dün verdiğimiz haber resmen teeyyüt etti 
Belgrad, 24 - Is 

tlfa edeceklerlo,..,J,:... ~-...,;...~.;...........-ı:-ı 
dirilen sosyal yar
dım bakanı Preka, 
tüze bakanı Auer 

n madenler ha -
kanı Stefanoviç is

tifalarını bu sa • 

bah vermişlerdir. 
Daha büyük buh 

ranlar çıkmasın -
dan korkuluyor. Resimler 

Üçbakanrn resim lstita eden nazırlar soldan itibaren: 
terini dercedlyo - Stefnnoviç Madenler bakam, Preka Sosyal yardım 
ruz. bakam, Auer Tüze bkanı. 

Belırat, 25 - HükUmet maha-ı dinoviç müttehit bir kabineniıı 
filinde söylendiğine göre Stoya- reisi olacaktır. 

LAbavle l 

Rüyayı tatbik 
ederken 

Adanadan bildirildiğine &öre 
3S yqında Mahmut adında bir 
terzi ıörmüt olduğu bir rüya üze· 
rine Seyhan nehrini yürüyerek 
geçmeğe karar vermiı. Fakat ıa • 
hilden biraz uzaklaıır uzıklaş • 
maz suların cereyanına '.kapılarak 

...-.•••••• ....... - .. ••awuuweuee-=-. =-=-•==••• I 

Bir devletin başlıca ödevi, idareJ 
ettiği ulusa hizmet etmek, onun; 
menfaatlerini korumak, eksiklerini i 
dU§Unmek, dertlerine çare arnroak-I 
tır. Bu vazifelerini yapabilmek tçil1 i 
her ıteYden evvel ulusun ne kadar! 
olduğunu. artıp artmadığını, ilerle-; 
yip ilerlemediğini bilmek mecburi • ı 
yetindedJr. lşte bunun içindir ki: : 
20lLKTEŞRlN1935PAZAR GO·i 

NO GENEL NÜFUS SAYIMI Y}.-ı 
PlLACAl{TIR... • 

Baıvekalct ...... i 
Statistik Umum Müdürlugu i . 

boiulmuıtur. 
içişleri memurlarının --~.............-:~~~ ............. -==-...._ 

terfi listesi Askeri terfi 
Ankara, 24 - iç itleri Bakan • ı · t • 

lığı memurlan için bir sicil ve ter· ıs esı 
fi kanunu projesi hazırlanmakta • 
dır. Proje Kamutayın bu devroai· 
ne yetittirilecektir. 

Ankaradan bildirildiline g8re 
30 aiuato• Zafer ve Tayyare Bay· 
ramlarında ilin edilecek olan aı· 
~ 

············································-···-······ 
kert terfi listesinin hazırlanma iş j 
bitmi,tir. Liste yüksek tasdike ar· 
zedilmek üzer~ Sü Bakanlığı zşf! 

L .. l ı 
itleri daire ba,kanı General u 
ile latan bula gönderilmiıtir • 
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Oi gibi yaşıyan 
on tane adam 

Ufuklara set çeken altı asırhk 
bir çınar uğruna feda olsun! 
8-de IODSUZ bir aiaç ve Yetil· 

lik .. kı vardır. Bu aevdanm men· 
balarmdan biri acaba ıu mudur: 

Evvelki •hah, kar det imle otu
turlcen, babamızın fotoiraflarma 
llıun uzun bakarak yüzündeki 
Çİzaileri tahlile uğrqıyorduk. Bil
haasa muhtelif çağlannc:la beliren 
Ö)le bariz Orta Aıya husuıiyetleri 
"tardı ki ... 

Büyük babalarnnm nesillerce 
l'e neaillerce Burıalı olduğunu bi· 
liYorum. Acaba, Orta Asyadaki 
Çoraklıktan Buraadaki yqilliie 
"-9\ltan bir neıJin çocuğu oldu -
hın için mi ağacı bu kadar ıevi· 
)orum? 

Bir ağaç, bana inıan kadar ve 
hanandan çok daha kıymetli ıi
bi ıörünüyor. Hele bir çınar, koı· 
'k"""- b" o·· ·· ·· -- ır çam... Uf unun ... 

Meseli, ıu Gülhane parkmın 
'kapııı önündeki aoar "nebati b ·~· ,, 
•Yat yaııyan insanlardan bir de-

ğiJ, hatta birkaç taneıine deiitti
rilir rni? ... isterseniz, yadinıani 
(gayri inıani) bir düıüncedir di • 
)İn.iz, fak:..t, bana deseler ki "ot 
Ribi YAf•Y•n tu on adam mı yok ol 
•un, canlı bir tarih abidesi ıibi 
r•tıyan f U ağaç mı?., reyimi aiaç 
ehine veririm ! 

Y eıillik aıkım, bu ka"dar bü -
'.'iiktür. 

Son günlerde her yefde bir or • 
man yangını oldujunu ıazeteler • 
de okumam, hele canım Ilgaz or • 
manlarmdan bir kısmının bile ya· 
nıp kül olduiunu öğrenmem, ben· 
de "memlekette katliamlar olu • 
yor!,, haberinin vereceği tesirleri 
uyandırıyor. 

Hatırlarsınız ki, bundan birkaç 
yıl önce, bir uzman (mütehaı -
ııı): 

- Oclun keıit i böyle sürerıe 
yirmi ıene 10nra Türkiyede ağaç 
kalmıyacaktır ! · demiıti. 

Aarın telikkiyabna uygun mah
rukat dururken yetil ağaca balta· 
yı vurarak ke1111eyi ve bunu yak· 
mayı ne derece iptidatlik görüyo· 
rum, biliyor muıunuz 1 Piımiı ye· 
mek yemek dereceıine ulatmayıp 
da balıiı, tavuju, eti çij çiğ yut
mak gibi birıey •.• 

Zaten madenkömürü ekaik ol
mıyan memleketimizde hele IÖ • 

mi kok iıtihıalinden ıonra, ıeliıi
güzel, çala balta odun keamek, or-

. man yangınına ıebebiyet vermek 
en büyük cürümler araıında sayıl· 
malıdır. 

Buaünkü vaziyette bir ormanı 
yakan, hir ç•lrmalrtaıı taııyan ka
dar bile korku duymuyor! 

(Vl·rtO) 
-----~~----------~----~ ----------..----..,..--..,....,...--~--

alıkcılık modern 
b·ir şekle sokulacak 
Ekonomı Bakanhğı bu mevzu 

üzertnde şehrimizde 
tetkikler yaptırıyor 

Türkofiı baıkan yardımcıların· törü Necmettin enıtitücle :ncele • 
~an Servet, Ofiaçe görülen lüzum meler yapmaktadır. Necmettin, 
-.ıerine ıehrimize gelerek balık • enıtitünün ıimdiye kadar olan 
Srlrğımızın geniılemesi ve ihraca- vaziyetini de gözden geçirmekte • 
tın artımı üzerinde incelemeler dir. 

)•Pnıııtır. Balıkçılık Enstitüsü bu dera yı · 
Ekonomi Bakanı, üzerindr du· lında yeni bir tekilde faaliyete 

~lınadıjı ve pek de gayret sarf e- geçmiı olacaktır. 

HABER - :4l<pm roetasr 

Gayrımübadille
rin beş türlü 

isteği 
Yakında Ankarada 
Finans bakanına 

blldlrlleeek 
Gayri mübadiller kurumunun 

Finanı Bakanlıiına göndermek ü
zere hazırlamakta olduiu dilekçe 
tflmamlanmııtır. 

Şehrimizde bulunan Finanı Ba
k•nı Fuat Ağralının hafta içinde 
A nkaraya dönmeıi mühtemel gö
r;i 'mektedir. Bakan Ankaraya 
ııider gitmez gayri mübadiller ku
rrmundan üç kitilik bir heyet Arı
~araya giderek dilekçeyi Bakana 
verecek ve ıif ahi izahatta buluna
caktır. 

Öjrendiiimize göre gayri mü
ladillerin · dileklerinin anaıılmı 
( r..r.aıını) bonoların deferlendiril · 
mr.ıi iti teıkil etmektedir. Bunun 
!çjn de ıu dileklerde bulunuluyor: 

t - Deieri fazla olan emil.kin 
bir an evvel ıatqa çıkarılmuı. 

2 - Artırmaların adet itibariy
• le yapılma.ar. 

3 - Uluıal bankaların gayri 
mübadil bonolarını bir teminat 
ınektlbu gibi ve ull deierleri ilze· 
rinden kabul etmeleri. 

4 - Bonoların J;orıaya kote e
dilmeıi ve bu ıuretle bir takım 
kimaelerin elinde kalmaktan kur
tardmuı. 

5 - Yeniden tevziat 'J&pılmuı. 
Ekonomi Bakanlığından veri

len direlıttf .. rbıe Karadeniz ll
manlarında incelemeler yapan de
niz tecim (ticaret) direktBrü Mü-
fit Necdet, ıehrimize dönmüt 'Ye 
yaptığı incelemelere dair raporu
nu Ekonomi Bakanlığına vermit
tir. 

--o-

Veremle mOcadele 
cemiyetine menfe

atlne gezinti 
"Veremle Mücadele Kurumu,, 

8 eylOlde bir deniz gezintiai tertip 
ebni!tir. O gün Şirketi Hayriyenin 
68 numaralı vapuru ile Çınarcıia 
gidilecek ve geç vakit Adalar ve 
Boğazda bir gezinti J.aptıktan aon 
ra dönülecektir. · 

h~lrne~iği halde ıon birkaç yıldır, --------------

ı.~lh-..aa geçen yıl, memlekete iyi Sevgı·ıı·sı·nı· çnpıerı denıze döken 
Qır telir lemin eden balıkçılıi;nnı· Jt ili 
ı D o··ıdu··rmu··ş , çupç er .;_rı ntodern bir ıekle ıolrulmaaı, Son zamanlarda bazı çöpçüle-
1 taç imkanlarının arttırılmaıı ve rin, kendilerine kolay ıeldiii i-
~etli. mahreçler bulunmaıı itine Zorla gUzelllk çin, arabalarında toplanan çöpü 
d Ytilc bir önem vermektedir. Sa· O 1 Ur m U ? er. yakın tenha kıyıdan denize dök 
i ~ Balkanlara bile balık ihracı Aydın _ Sökenin Karahayıt tiıkleri yapılan ıikiyetlerden anla-
:.• hh- tekilde düzenlendiii lak· köyünden Cemal, Yeıir köyünden ıılmaktadır. Bu arada Bebek ıa
~~rde memlekete büyük ve yeni Zelihayı kendisini ıevdiii halde hilinden de çöp döküldüğü beledi-
ır ıelir menbaı bulunmuı olaca- yüz bulamamaıından dolayı ta • yeye ihbar edilmitlir. Belediye bu 11?1 Yapılan incelemeler ıöıter • bancayla öldürmiiftür. iti ehemmiyetle tahkik etmekte-

"'•ttir. Yalnız bunun için bir kra· Tahkikat yapılıyor. dir. 
lalı h"1-A-~ • 1' 1 b" k 

Sünger 
avcılığı 

Limanlarımızda 
iskele 

GDnden gUne biraz ücretleri 
daha llerllyor 

Ov d·;ı:.· • .. • d" Ekonomi bakanlığın· gren ı 5ımıze gore ıım ıye 

kadar kuruluı devresi geçirmekte ca fndlrllmeslne 
olan ıünıercilik ıoıyetesi yakın- karar verlldt 
d~ daha genit mikyaıta faaliyete Öğrendiğimize göre Müfit Nec-
rec-ecektir. detin bu ıon incelemelerinin eıa-

Beı yıllık endüıtri proaramı sını limanlarımızdaki iıkele ücret-
mı1.da süngercilik ıeliımeıi de :eri tetkil etmiıtir. Bütün Türk 
bulunmaktadır. Ydlardanberi s~ limanlarında belediyeler, huıuıi 
nük bir durumda kalmıı olan ve idareler tarafından alınan iıkele 
dofru ihracat imkanlarını hiç bu- ücretleri çokçadır. Bunun mem
!amıyan ıüngerciliğimiz bu prog- leket ekonomiıine, gerek dahili iı
ram üzerine bir yıla yakın bir za- lihlik, ıerek ihraç eıyuının fiat
mnndanberi tamamen uluıal bir farına ne zararlı ve ne büyük bir 
~oıyelenin eline ıeçmiı bulunmak yük oldupnu ıözönüne alan E
ladır. konomi Bakanlıfı bir müddetten-

Süngercilik ıoıyeteıi geçen liir beri yer yer verilen raporlara da
yı' içinde ve bundanıonrası için ıu yanarak merkezde incelemeler 
ilç eaas üzerinde çabımıı ve çalı- yaptırmaktaydı. Müfit Necdetin 
~acaktır: ıon raporu, Bakanlıim yaptıiı tet. 

ı - lıtihıali çoialtmak. kiklere de eaaı olacaktır. 
2 - ihracat itini bir elden yap- Bakanlık, iıkele ücretlerinin 

müfıim aurette indirilmeıine kat'f 
mak. arak k 

ol arar vermiı bulunmakta· 
3- Yurda ıiinger kullanmayı dır. Bu ıuretle müstalııil üzerin-

yaymak. den mühim bir yük kalkmıı oı.. 
Soıyet~nin kurulutundan önce, caktır. · ... 

yani geçen yıl Eie bölgeıinde 13 
kayık ıünger avına çıkarken liu
ıün ıoıyeteye bağlı ve modem ve
ıaitli 65 kayık ıünger avlamakta
dır. 

Soayete lier ıeyden önce yurda 
•ünaer kullamlmaaını yaymaia 
çalqmaktadır. 

o 
""' Klllttlr bakanlığı 

kadrosunda 
değlşlkllk 

Kültür Bakanlığı orta tedriaat 
kadroıunda bazı deiitiklikler ya· 
pılaca.ğı .öylenmektedir. Bu ara· 
da orta tedrisat tube direktörle • 
rinden Hayıinin Kandilli kız liıe-

ıi direktörlüiüne ve Halil Veda • 
dm da Ankara kız liaeai direktör· 
lüiüne tayin edilecekleri haber 
verilmektedir. 

-o--' 

Maarll cemiyetinin 
balosu 

"Türk Marif Cemiyeti., fakir 
talebelere daha ıenit mikyuta 
yardım edilebilmeai için gelir te
min etmek üzere önümüzdeki per· 
ıembe ıünü Büyükadada Yat Ku· 
lüpte bir balo verecektir. Balonun 
mükemmel olmaıına çlııılmakta • 
dır. ----0-W 

GİlmrOklerdekl 

o 

Ecnebilerden yol 
vergisi 

Şehrimizde yerlepnlf olan ec
nebilerden de yol verıiıi almma-
11 kararlqlırıllDlf, ve keyfiyet Ba
kanlıktan belecli1e1e bildirilmi• 
tir. 

Türle Hava JCunmm Alemdar 
f'lbeti önümümeıd cumarteai gü • 
nü akpmı Saraybumu tiyatro kıa
mmda bir müsamere ve 1m balosu 
liuırlamqtır. 

Müaamere(le HaRrm temail ICo
lu tarafından "Sakaryanm tayya• 
reciıi,, adlı bir piyes oynanacak, 
Deniz kızı Eftalya ile Sadi tara • 
fmdan da bir komer verilecek, aa• 
baba kadar dameclilecektir. 

-o-
Ticaret Odası 
memurlarmın 

tekalltlDAil 
Tecim (Ticaret) Odaaı meclill 

Ç&l'f&Dlba ıünü top]amcekbr. Bu 
toplantıda sekiz yıldanberi tetkik 
edilen, fakat bir türlü bir netice • 
ye bailaııanuır.an Oda memurları 
tekaüt aandıiı itinin ıöriitülecefi 
ruznamede yazıbclD'. 

sahipsiz eşya - z ı N G A L 
Gümrüklerde bulunan ıahipıiz 1 P A R K E L E R l 

eıyaların aatılmaıına devam edil- Kurudulmuf ve 
mekteJir. Şimdiye kadar bunlar- flnnlandırılmıftlr. 
dan 40 bin liralığı sahlmııtır. Da- ı Biltiln memleketlerde takdir 

ha da ıatılacak bir milyon liralık • ec::.m •• ift•ir•. ••••i 
ıabipıiz eıya vardır. 1 

d \lgumetın e ıy e ve ır ıamı --o--

~. ~al~çılar tarafından temin ve Morfin yapanlar 
1-ı lı lazımgelen hueuılar bulun • 
•lctadır. Bakırköyünde Viran Boına çift 

ı,.. llleelemelerin eaaamı blihaaaa lifin morfin imal ~mekte? ıuçlu 
il. llolctaJar teıkil etmektedir. Kemal, Sultan, F ehım, Moız, Ha
~lar uaıında balıkçılara daha cı Andonyadiı'in durutmaları dün 

~ buz ve tuz verilmeıi, aoiuk d?~~c~ ibtııaı mahkemesinde 
t a tertibatlı vagon ve gemiler bıtırılmııtır. 

( ŞEHRİN . . DERDL~R_İ ] 
Sabahleyin sokaklar süprülürken ... 

~dariJci, ihraç muamelelerinin ko Neticede arabacı Sultandan 
)'l&ftırılma.aı vardır. maaduı birer ıene altııar ay hap· 
~ l>it~r taraftaı\ Balıkçılık Enati· ıe ve 19679 lira para cezaıına, a• 
>e.ı'?'un ıılahına ve enıtitünün rabacı Sultan da yardım ıuçun • 
~ Lir tekle aokulmaııqa me • ı dan 4 ay hapae 5,500 lira para ce· 

edilen Tahliıiye Genel Direk· zuına çarptırdmqlardır. 

Sabah erkenden, saat altı • yedi sulannda Sultan. 
hamam, Yeni Postahane caddesini, Mahmutpaşa gibi 
dükklnlann çok olduğu caddelerden hiç geçtiniz mi? 

Geçtinlue siz de billnıiniz. Bu saatlerde buralarda 
fÖyle manzaralarla karııla§Jrsınız: 

Zavallı bir çöpçü, elinde bir stlpilrgeyle her dükka
nın iJnUne dafılmıt yıfm yılın çap, klfıt parçacıkları
nı tozu dumana katarak sUpUrmekle metrul- Bazaa 

bu tozlar o kadar müthiş olur ki buradan geçmekte._ 
ta arka yollardan dolaşmayı tercih edersiniz. 

Halbuki bu dayanılmaz derecede berbat manzara -
nın önüne geçmek çok kolaydır. Belediye bir emirle 
derhal bu gibi mafazalara çöplerini koyacakları birer 
kap tedarik ettirebilir. Bu suretle hem caddeler berbat 
olmaktan kurtulüf. Hem de zavallı çöpçülerin işleri 
biraz olsun hafifler. Ba tedbirin sihhi f aydalanm da 
sıralaınağa lüzum görmüyorum. 
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Çifte kabahat lşveç usulü jimnastik ancak 
Hem ağacı kesmiş hastalar içindir,, 

hem şehri ışıksız Atletizm Federasyonu teknik komitesi 
bırakmış üyelerinden Adil Girayın Balkan oyun• 

Bö\rlece icabında hem kendinizin, hem 
başkalarının canını kurtcrabilirsiz 

Konya - Abdurrahman ismin- iarı ve atletlzm hakkındaki düşünceıerl 
de birinin Konya civarında kesti
ği bir kavak ağacının elektrik tel
lerini tahrip etnıeai neticesinde 
§ehir beş saat elektriksiz kalmı~-

Remzi 10000 metrelik ko§u • 
&unda rekor kırmak i~in Taksim 
stadındaki pisti 28 defa ko§arken 
Adil Giray'la konuşuyorum: 

- laveç usulü terbiyei bedeni • 

Ylizmelerin değişmesi saye
sinde bugün Manş denizi daha 

az zamanda geçiliyor 
tır. 

--0-

Trablusta toprakları 
olanlar 

- Bu seheki Balkan oyunların
da ümidiniz ne derece? 

- Görüyorsun ki çalışıyoruz. 

ye ... 
- Canım, bırak §Unu ... laveç U" 

sulü terbiyei bedeniye ancak ha•• 
ta insanlar içindir. On sekiz yatı• 
na kadar ellerini havaya kaldırıp 
başını sağa sola çevirmekten bat• 
ka biı·şey yapmıyan bir gen; btı 
yaştan sonra bu ham vücudun\! 
nasıl işletebilir de rekor yapabi • 
lir? Bir vücut daha küçükken ça" 
hşmalı, inkişaf edecek adaleler 
yerlerini bulmalı, kalp, ciğerler, 

kuvvetlenmelidir ki asıl olgun Ç3• 

ğma gelince birşeyler yapabilsin· 

Yüzmek. .. 
Havuz içinde yüzmek. 
Deniz kıyısında yüzmek. 
Bir metre, bir metre üç santim .. 

Bir buçuk, bir altmış, nihayet boy 
ötesinde yüzmek! .. 

Ve sonunda hakiki bir yi.lzücü 
olarak, Boğazları, Manşları yüz · 
me;k var ki, işte şurada yazacağı -
mız bu büyük ölçüde yüzü:-i\Jük 
etraimdadır. Bu 
suretle yüzme -

nin, diğer spor 
ve eğlenceler -

den niçin daha 
önemli olduğu 

'da anlatılacak · 
tır. 

• ,,. 1(. 

Mantı geç· 
mek için her yıl~ 
yüzme hocaları -
nın dershanele -
rine yüzlerce ta • 
Iebe gelir. Bun -
ların yarısından 

gösteri§, bir heyecan eseri değil
dir. 

Hayati bir değeri olan iştir. 
"' ,.. 1(. 

1875 yılında Yüzba41 Veb is
minde bir İngiliz, Man~ denizini 
lnuiltere kıyısından Fransa kıyı
sına doğru 21 saat 45 dakikada 
geçmişti. 

Bu İşi niçin mi yaptı? 

T,ablus, 25 (A.A.) -Trablus 
barbinJe topraklarını bırakmıf o
lan l>irçok ailelerin yurtlarına dön 
mele,.; <levam etmektedir. 

--o-

irtica suçluları 
Eski§ehir, 24 - Buraya g~tiril

miş olan irtica suçlularının muha· 
kemelerine gizli olarak batlanmıt 
tır. Bu duruşmanın yakında niha
yetleneceği umulmaktadır. 

-o-

Muhtelis tahsildar 
Aydın - Nazillinin Atça tah -

ıildarı iken zimmetine 1700 lira 
geçirerek ihtilas eden Arifin du · 
ruşma.sı bitirilmiştir. Arif 5 ıene 
11 &.y hapis cezası yemiıtir. 

Ve inşallah üçüncülüğü almak ısu 
retiyle bu çalıtmamızın aemere · 
sini göstereceğiz. 

- Netice hakkındaki düşünce
niz nedir? Bu sene Yunanlılar mı, 
Yugoslavlar mı birinciliği ala • 
cak? 

- Bu hiç belli olmaz. Kendi 
memJeketlerinde, kendi pistlerin· 
de yüz metreyi ( 11) saniyeden 
daha aşağı koşan bir atlet bakar
sınız ba§ka yerde 12 saniyede ko
şar. Netice müsabaka anında at · 
letin haleti ruhiyeainde müsabaka 
kabiliyetindedir. Ufak bir soğuk 

"İsveç usulü terbiyei bedeniye 
bugün dünyanın hiçbir yerinde, 
hatta f ıveçliler tarafından bile 
yapılmamaktadır. Dediğim gibi 
bu usul ancak hastalar içindir, 
sağlam insanlar için değil. 

M. S 
algınlığı, ve mecela o gece atlete --------------

uyku uyutmıyan ufacık bir sivri - Temyı·z 
sinek netice üzerinde fevkalade 
müessir olabilir. Ankaraya taşındı 

K ıyllarımıza - Bizde atletizmin ilerlemesi Ankara, 24-Temyiz mahke-
için neler lazımdır? mesmin şehrimize taşınması iti 

fener yapıhyor • - Bu işin mekteplerden başla· hemn hemen bitmiştir. Nöbetçi 
Ar kara, 24- Ekonomi Baka~ ması. Bir insan hiçbir zaman ha- daireler de dahil olduğu halde ta· 

lığınca hazırlanmış olan beş yıl- yata atıldıktan sonra spor yapa· mamen taşmmıttır. Yalnız bat 
lık bir plana göre kıyılarımıza ye- maz. Yani sporla esaslı surette müd r:leiumumilik ayın yirmi yedi· 
niden fenerler konulacak, can- meşgul olamaz. Ancak tenis gibi sinden itiba~en it görmeye başlı· 
kurt9.r&m istasyonları yapılacak, hafif sporlarla uğraıabilri. yacaktır. 

radynfor ve sis düdüğü tesisatı vü- "Avrupada, bilhaua Amerika- Temyiz reisi de gelmi§ ve bu-
cuda ı;ttirilecektir. Daha !İmdi- da atletlerin hepsi kolej ve üni • rada işe b8.§lamıttır. 
den hu planın 935 senesine taal- versite talebesidir. tlkmektepler • lki gündnberi muhtelif mahke
luk ~tlen kısımları bitirilmittir. den itibaren sporla eaash surette mele".'den temyize gönderilen e'ff" 

fazlası kızdır. 
Fakat bu yüz ta-

1ne içinde tabii 
hepsi Manşı geç
mek için elveriş
li ıfıiiitawn ıfor. 

.\'- ,.. . •'JJ"" Yüzme hocası Jalbez Voli r;e talebesinden biri • Bunların arasında Zonguldak- meşgul olan bir genç koleji biti· rak '!.nıraya gelmektedir. Eskişe-
ta kurulacak olan cankurtaran is- rip üniversiteye gelince yatı da hirdeki eşya tamamen tatınmıştıt· 
taayonunun yeri satın alınmıftır. tekamül ettiğinden mükemmel Eskiıehirdeki temyiz mahke .. 
Çanakkale boğazına da Karade • bir atlet olur. Rekortmenlerin hep mesi b;nasına mahkemeler yerler 
niz boğazında olduğu gibi radyo. ıi üniversite talebesidir. Ve üni • tirilerek binada buna göre dctiJ' 

lnr .. \nın belli başlı bir miya
ra yuH:selmek isteyİfi, kendi yara
dılışında vardır. Muhtelif spor o
yunları yapanlar bunda şamr:ıyon 
olmak isterler. Makine, 1'1"'.Jtör 
planı çizenler, dünyanın en ;!eri 
makinelerini geride bırakacak e
'serler ortaya koym'lk hevesinde· 
'dirler. 

Uluslar, arsıulusal mükafatla
rı elde etmek ve bu suretle kendi
lerinin hem insan, hem ma~ine 
kudretlerini göstermek iıcin birlik· 
te ya'rışlar yapıyorlaı. 

Bu her şeyde böyledir. Her ya
rıt te~bbüsü, rakiplerini &fR l:lile· 
cek insanları ortaya çıkarıyo~ Ve 
bu suretle, vasat dediğimiz insan-
1Iar arasından, derece itibariyle en 
yüksek örnekler çıkı}or 

İnsan gayretleri gittlkçe artı -
yor ve elde ettiği neticeler &:?.ha 
,.mükemmel oluyor. Çünkü de.hn 
1mükemmele doğru bir gidiş her 
'Vakit me-vcuttur. ı 

Mant denizini geçmek, bütün 1 
büyük yüzücüler için bir miy ~ r teş 
kil etmektedir ve bu sın·etle en 
iyi sporlerdıın birinin genel miyarı 
yükseliyor. 

Fa~asına gelin-:e, her halde 
bazı sporlardan çok faydalıdır. 

Bazı atletik sporların şu manada 
fay dası anlatılamaz: 

Mesela, gayet iyi golf oynıyan 
biri, denizde ölüm ve felaketle 
karşılaştığı zaman ne yapacaktır? 

Yüzme, tamamen ayrc bir sınıfı 
olan spordur. Sıhhat verir. Zevk 
verir. Ayni zamanda, başkaları· 
nın ve kendinizin hayatım kurta . 
rabilmek i~in bir sigort:ıdır da .. 

O sebepten, her yıl insanların 
Manıla güreJmeleri sadece bir 

Manşa karşı kendi kuvvetini 
denemek için yapıyordu. Hem mü. 
kaf at da yoktu .. 

Veb, Manşa karşı bir ~porcu sı
fatiyle galebe çaldı. 

Ozamandanberi çalıta çalışa in· 
sanlar, bu müddeti asgari bir za· 
mana indirmiılerdir 

Çünkü çalıştılar. Çünkü o va
kittenberi harcanan sürekli emek-

fer konulması vardır. versiteyi bitirip de hayata atıldık- tirm~ier yapılmaya baılanmı§tır. 
Ph~nın tatbiki için yarım mil- tan sonra bu şekilde bilfiil yaptı• On senelik konturatla tutulmuf 

yon l\ra sarfedilecektir. Bu sene ğı spor hayatından çekilir. Yerini olan bu binada temyiz mahkeme-
107 bin liralık intaat yapılacak- diğer gençlere bırakır. ıi 7 sene oturmU§tu, geri kal:lJt 

tır. "Halbuki bizdeki sporcuların üç senesi de bu tekilde kullanıl•· 
Ekonomi Bakanlığı deniz müs- büyük bir ekseriyeti hayat adamı· rak tamamlanacak ve konturst 

teşarlığ1yla temasta bulunmuş o- dır. Şüphe yok ki dıp.rıda hayat. buna göre yenilenecektir. 
lan tahlisiye umum müdürü Nec- }arını ka:ıanmak için çalışmak--------------

ier dolayısile yüzme metotları iler· met• .. 1.... demir.tir ki: ş h"' t• t U 
•• :f mecburiyetinde bulunan bu gibi - e 1 r 1 ya ros 

ledi. - Kınalı adanın timdiye ka· ler hı' cbir zaman ideal bir spor · 
1'- "' ••• l b 1 f ' - Şehı"r tiyatrosunun bu aenelı• dar gürünmiyen ıtan u tara ın- olamazlar. Hatta bizde hala ko - .. do 

1875 yılında Yüzbaşı Yt>b'in d k' b t · b' f n rk d Bu faal"ıo•· t1" deg"erli artist Galibin "/li' a ı ı o e~ıne ır e e on u. ş:ın, ı-ckor sahibi olan sporcular 1 ... 

yüzil§il, sadece bildiğimiz bir ku. f n "Jd ·· ·· b"I kt" 1·ncı· y.i<lönümünün kutlulanmash"· ener ,._ mı an gorune 1 ece ır. arasında birçok evli, c_oluk rocı1k 
laç atmaktan ibarett\\ f · · k b - ':!; l b · kt B ·· betli Ve hurun seyrise er ıçın ço Ü· sahibi kimıseler de bulunmakta _ e aşı . yaca ır. u munase , 

Bu fena bir yüzü§ değildir. Fa yük bir lüzumu vardır. Galibin Şekspirden tercüme ettii1 

kat en seri yüzü§ değildir. Akdenizin iki mühim nokta.11 dır. bir piyes oynanacaktır. 
B ·· ··k 1 b" ·· d "Gene tekrar ediyorum. Büyük '·• ugun, mu emme ır vucu u olan Ak boş ve Murto limanları ge. Şehir tiyatrosu bundan ba§"' ı 

1 d ·· '1 · " bir kitleyi atletizmle me§gul et - 'I/ 0 an, mo ern yuzme usu nıne go- çit yer;ydi. Fakat buraları sığılık Nazını Hikmetin naklettiği ~r• 
· · t 1· •• •• b" · h 1 me!<, bizdelti atletleri bile hayrete ·r re, ıyı a1ım gormu~ ırı , en ız 1 olduğu için kazalar oluyordu Bu- Ödir•, Abdulhak Hamidin Şekspı • 

1: • • 1 M b' k d düşüren dereceler yapan rekort • ,.. _..,. ır seyır e anşm ır . ıyısın an rnla'"a da ,•ıg·ıhk yerleri gösteren d .. tt""'" M kb t piYC>"' 
f 1 1 • 0 menler yetiştirmek ic_in muhak - en ı~rcume e ıgı a e 

öteki kıyısına za er e ...ı aşmağa ı'l,ı' fener kondu. l · ' V d t N d' T" "rı yaf/ 
" kak surette iır.e mekteplerden baş- erını, ''e e a e ım oru 1,. 

namzettir. l'ördüncü fener, Çanakkale dr· :r dıg"ı bir komediyi temail ede<:e~ 
"' "' ı;. lamlaıyız. 

§ında, Çanakkale ile Bozcaada a. tir. 
1 Bir ara Tracen isimli birisi, su

yun içinden en süratli gitmek usu· 
H.ınü ortaya koy<ır'1k yüzme tekni· 
fİndc ı:on söz~ söylemiş sayılıyor
du. Fakat makHt sadec~ su-

d k - Bunun için neler yapmalı • "tıl 
rası;.~a ve yol üzerin e i Tavşan Operet kısmı için de Ertue t 

d k tur dır? M h . . ki . .... b" pere 1 
a as!na onmuş · b h l d u .smm na ettıgı ır o • 

d - Hepsi aıra ile ir aın e e • ,, 
Aı:lalya kıyıların a Adrasan Saz _ Caz isimli Cemal Re§ıt 

aklıma gelmiyor. Birçok şeyler ,, r 
limanına da bir fener yapılıyor. h 1 Ekret .... Re .. idı"n yazdıkları. d. İS!_ 

yapılabilir. Mesela, er ı;ene me.-:.- " ~ r· 
Bunlardan başka cenup kıyıla- bı"r 0 ,.. 0_ret ve Sedat Simavırıırı .. 

Un U·izer"ınd h 1 ' t kt" teplı" talebc!er ve üniversiteliler ·-1 -}' e ız 1 gt me ır.. rımız .: i\ Ka!-;donya burnuna da · ı· "ç\J•• 
Y .. d d k •rasında nı"çı"n büyiik ve müka • faca·n kızlar okulası isim 1 u uzen a nmın vücu u ne .a- büyük bir fener konmu§tur. Ka- ... -

d •uyun u'' zerı·nd • ·ı } fatlı atletizm müsabakaları ya • cü bir operet vardır. ar .. e uaursa, ı er e· ledonya cenup kıyılarımızın en çı- ------yiıine 0 derece de az mukavemet kınlı noktasıdır. Buraya konula- pılmıyor? 
görür... cak ~ener 17 milden görünecek- "Jatanbulda bir Amerikan Ko -

işte bu !iebcplc Avu&tralya u- t • leji var. Elli sencdenberi bizde hiç 
rı. 

sulü "Krcl Crowl,, denen yüzüş aııwww• ••• a:ı ıwww - bir mektebin yapamadığı mükenı· 
ıckH meydan aldı. lerliye ilerliye, azami sürat elde mel atletizm organizasyonları ter-

Bu şekil meydan alın ... a, Manşı etmeleri neticesinde senelerce tip et~ektcdir. Üç buçuk talebc-
yüzmek iti, büsbütün de~iıti. Çü,,. evvel yirmi kusur saatte geçilen si olan Hayskul , ve Alman mek • 
kü daha çok ı;ürat elde edildi. Man Manş, bugün on kusur saatlik bir tebin:n yaptıkları atletizm bay -
şı geçme saati kısalabi:diği.ıden zamanda katedilir bir hale gelmi~- ramları biı::im için ibret alınacak 
bazı yüzücüler gibi yarı yolda Ü· tir. örneklerdir. Niçin bunlar bizim 
şümeden, donmadan geçiliyor- Yüzmek, katiyen bir gösteriş mekteplerimizde yapılmıyor? Nim 
du. değildir. Bu, merhamets!z tabiatinl çin onlardan kat kat yüksek isfi -

• • "' dev gibi kuvvetlerine karıı cüce datta olan Türk gençleri de kendi 
İşte bu sebepten, yüzgeçlerin i- insanın zaferidir, denebilir... aralarında ko§up atlamıyorlar? 

~--~---~~-----
Acı bir lHUnı 1 ıegınt1' 

Top l\Ip. Top Tb. 111 Tk h~s oğld 
merhum doktor Sc1.ai lhra un dıı1' 
Rcsnt avaşmanı, geçirdiği kaza peJC 
sonra nakloJunduğu hastanede, 
genç yaşında kaybettik. 

0
11 

kar'"J 5 
Genç silah arkadaşların.a ... ~ te· 

vazifelerinde gö terdikl~ı yuks rdıl 
d. diren ° :zahiirlc dinmez acımızı ın gt· 

arkadaslarına, yiiksek Amtrlerine.f)-et 

rek mern im~ iştirak ye gerek :abtl 
suretiyle yasımızla yaslanan ,.ureıde • 
ye dostlarımıza parça parça ~ 
rimizin şükranlarını sunarız. . t si 

Annesi, kardeşleri ve erıı§ e 
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25 :AOUSTOS - 93S RARER - Ak~am rocıfa~ 

Yazan: KADiRCAN KAFLJ 

Derya kapf anı sevgilisinin l}Üzüne 
doqru eğildi. El ile yanaklarını f uftu 

ve 
Hüımen dosdoğru Piyale beyini 

Yanına koıtu. 
Onu ıelimJadı. 
Derya kaptanı onun ıırtım ok

tadı: 

- Hoı ıeldin yiğitim.. Ne ha-
ber var?.. , 

TUrk akmcıeı elindeki yüzUiü 
ona uıatb. Derya kaptanı yü~üğü 
-ldı. Hemen tamdı: 

- Bunu nereden buldun? 
- Bir kadın verdi., 
- Kontes Lüçiya mı? 
-... Evet ... Kızı da burada .... 

Hii'amen gens; kızın söyledikferi
ni Piyale beye anlattı. Piyale bey 

qeri çekildi. 
Etrafına bakındı. 
Hüsmeni gördü: 
- Gel!.. 
Dedi. 
Onu da sol tarafına aldı ve t:>ai

rına bastı. 

Alnından öptü. 
- Sevgilimi kaybettim .. Halbu

ki ona kavuımak en büyük arzum
du. Fakat gene mesudum. Çünkü 
ayni günde kızıma kavuıtum ve 
bir oğul kazandım. 

Kendiıinin çektiği ayrılık acıla
rım dütündü. lalanmıt olan giizle
rini iyice ıildi. 

Genç kıza: 

- Artık &enin adın Kez bandır. 
Dedi. 
Beatriı bu adı tekrarladı ve ili.

ve etti: 
- Ne ıüzel iıim .• 
Piyale bey iki genci birb,rine 

yaklaıtırdı. 

- Kucaklaıınız ! .. 
Dedi 

Sonra kendisi de ikisini J;ir'den 
koUarile sararak en içli, en &üze) 
ıesile .ıunları söyledi: 

- Allah sizi hiribirinizden ayır 
masın !. .. Sevitiniz ve mesut olu-
nuz! .. t 

-Bitti- . 

•ordu : ~--~--~-----------------------------------
-Nerede? 
- kızıl Kadıreanın kamar~~ın-

da ... 
- Onları görmek iıtiyorunl. 

f DÜlfllV©1 gılUı~~Oön~n ı 

ı 
l 

~e~ölr\ldl~aaa 
Nakledenı 

FahrOnname adlı eski Faris• 
tarı~ romanından ahnmı11!tır 

( Halir• Süreuqa) ilf 

No.4a 

Maskeli Sultan: 
J 

- Beni tanıyor musunuz ? 
diye sordu . 
Genç adma: 
- Sesinizi birine benzetiyo

rum ama, söylemiye cesare~ 
edemiyorum, padişahım ... 

Bir gün, bu fetha sebebiyet ve- Hüma: 
ren dört kiıiyi huzuruna çajırdı. - Evet, ben de ... • dedi.· Taç, 
Bu dört kitiyi, bütün halk, artık taht, herıey yerinde kalsın! Hiç • 
pek uğurlu .ayıyordu. Kendileri • birini istemiyorum ... Yalnn: aık .• 
ne yükıek bir mesned verileceği Onun aıkı ... 
zannolunmuıtu. Hatta, Hurrem İ· Fakat Höngam ile Hurrem: 
le Höngim da huzura çaiırılmı§ - Olmaz! • dediler. - Sen.bu• 
olmalarmı ıl>una hamletti. rada kalacakıın, ıultanım... Bu 

Yafnız kaldıldarı vakit, Hüma, taç, bu taht bırakılmaz ... Sen, dev-
Hurreıne ıordu: Jetinin baıın~a kaldıjm takdir • 

- Sen beni tanıyor muıun? Ev- de, biz, daha kuvvetli olur ve ıe\'• 
velce batka bir yerde görmütlü • gilini bulabiliriz! 
liln var mıydı? - Peki, benden ıize ne zarar 

Hurrem dedi kiı 1 -rr-~·.. var? .. Gelsem-daha iyi delil mi? •• 
- Ey ıultanmı. Mübarek yü • Devletin kuvveti filin yerinde kal 

zünde nikah olduiu için seni gö • sın ... Onu bir in evvel bulmak i • 
rebilmek ne Y.&Zdc ki kabil olama· çin can atıyorum ... 
dı. Fakat, ben, ıeni ilk ıördüiüm Hurrem: 

\ 

zamandanberi birine benzetirim! - Sen burada, yüzün'de nikal). 
Ôyle birine ki, töylemeğe hicap e- la oturduğun için rahat edebili • 
dİY.orum. Zira, hatırmıza ıöyle bir yorsun... Yüzünden o nikabı çı • 
fikir ıelmit olabilir: "Vay! Ben karsan, güzelliğin rene bin beli 
bu derece ıecaatli, taharnetli bir doğuracak. Yabancı memleketler• 

- Buraya gelemezler •. 
- Ben si derim ... Yaralı m•? 
-Hayır ... Fakat .. 

'='~en, ölüm haberini veromi
Yordu, Piyalenin de ıabrı ka1ma

Izmir ve Tirede 
zıraat işleri , padip.h oldujum halde, naııl o • de gezerken o halde 'dolapnana 

)uyor da beni bir kadına benzeti· imkan yoktur! ... Mutlaka nikah • 
yor?,, ıız olackasın, ve İ§te o zaman, ba· 

" Evet, sultanım ! Sizi, tanıdı • ınıa gene binbir bela gelecektir. 

ınrştr, Yürüdü. 

- Beni oraya aötür! .. · 
Diye emir verdi. 

Hüsmen nerya kaptanına ka-
1tıa111nın lotpışını açtı ve kendisi 
0 "la Yol verdi. 

Piyale bey içeri girdi. 

Annesinin ba9 ucunda 
Cenç kız başını kaldırdı. 

Piyale beyle karşılattılar. 
B:ran durdular. Bakıthlar. 

1 
Piyale bey ona koıtu. Kut.ak· 

1.dı: 

- Kızım ... Yavrum! ... 
Diyor, ıalanan gözlerini kimıe· 

h belli etmeden kuruluyordu. 
Sordu: 
- Annen? .. 

8 
C~nç kız baştan ayağa kadar 

rt''!ü olan ölüyü gösterdi. 
. Piyale bey onun yüzünü görmek 
1 • 

tçın acele ediyordu. Örtünün bas 
t -raftaki ucunu kaldırdı. 

I<ontes Lüçiyanın bembeyaz yü
~.~, ınermerden bir heykel gibi gö
l'lıtıd " u. 

- Öld" .. ., umu .... 

Derya kaptanı sevgilisinin yüzü 
:~ doğru eğildi. Elile yanakluını 
\.ıltu Ye geri çekildi. 
Baıını eğdi. 
lierkes susuyordu. 

t. Beatris babasının elini tutmut 
Qll' ı· . d k 
I' e ını e onun omuzuna oya-
lk: 

l - Üzülme!. .. Üzülme babscı
l 

1?1·· Ne yapabiliriz? ... Allah böy
e ıated' ı ... 

Diyordu. 

l>iyale bey kendisini tutamadaı . 
0Iünün üstüne kapandı. 
8b·kt\ç dakika öylece kaldı. 

~ı Sonra Mrden dofnJldu. Di~dik 
~ du., Yeni den genç kızı kucakla-r. 

Civarında pamuk çıkrı§ı fabrikası va tUtUn çogaltma lataayonu 
yapılacak kUçUk menderes h•vzas1ndan bir görunu, 

Jzmir (Özel aytarımızdan) - ı 
Bu seneki mahsuller çok iydi; E-
ğer fiatlar da dütkün olmazsa ~if t
çinin yüzü hakkiyle gülecekt'.·. 

lzimr ~arım (ziraat) bat ditek
törüyle çıftçilik etrafında gö:~t
tüm. Bana 9u sözleri söyledi: 

-Çiftçilerimizi mümkün <l"er
tebe çe,itli §eyler ekmeie te,•rik 
ediyoruz. Bu suretle iklim deli -

tikliklerinden dolayı bir eki"lin 
mahsul vermemesi halinde ç!f ~çi 
mümkün mertebe az zarar gö<· r. 

Bundan baıka çiftçileri hay "~n 
sahibi etmeğe de çalıııyoruz. Çift
çiler ne kadar çok hayvana, ta. vu
ğa ve arı kovanlarına sahip olur
larsa o k.t.dar refaha yaklaıacak · 
ları muhakkaktır. 

İzmir ve çevresinde aşılaı.~
mıt yabani zeytin ağacı kalma · 

mııtır. Bundan baıka iki yüz e!. 
liden fazla tavuk istasyonu tesi.:t 
edilmiıth-. Hemen hemen her 
köylü kovan, cins boğa, inek, me · · 
kep ıahibi oldu. 

Bu ıene İstanbul Y eıilköy to· 
hç::: relah istasyonundan Suda.1 
çayırı getirterek çiftçilere dağıt -
tık. Bu çayırlar kurak yerler içil\ 
çok faydalıdır. Hayvanlar içiıı 

de bilhaua çok gıdalıdır. Köylü 
nün kalkınmasına durmadan ~ah
fıyoruz. 

• • • 
Tirenin, Küçük Menderes llav. 

zası içinde pamukçuluğun inkitıı· 
fına en müsie yer olduğu anlatıl· 
mııtır. 

iki senedenberi Nazilli pamu1' 
ıslah istasyonu mütehassıslarını., 
Tirede yaptıkları tecrübelerde 
dört nevi Amerikan pamuğunun 
iyi nümuneleri elde edilınittir. 

Hafta içinde bu seneki dene . 
me pamuk tarlalarında tetkika ~ 
yapan mütehassıs Celal Şevket 
tarlaları çok iyi ve civar ilçelerdr, 
kilerden daha iyi bulmuş, buno 
tarım işyarı Şükrüye bildirmiştir. 

Gelecek sene Tire ilçesinin pa· 
muk ziraat sahası daha ziyade ge 
nitltilecektir. Celal Şvket ban:, 

Küçük Menderes havzasında bir 
pamuk çıkrığı fabrikasiyle bej 
yüz döniimlük bir sahnda tohım 
ları çoğaltma istasyonu kurulaca· 
ğını söylet!i. 

Bu fabrik,.da pamukların ilya· 
fı çekilecek ve tohumları pamuk 
çulara de.ı{ıtılacaktır. 

Durmuf Tiirhmenoğlı : 

iım ve pek hürmet ettiiim bir ka- Hüma, boynunu büktü: 
dma bemotiyorum. - Hakkın var, kardqim ... Ben 

Hüma, nikabı arkasından ıü • burada oturayım, siz gidin, ıevgi· 
lümaedi. limin izini araym... · 

- Anlat bakayım ... Hangi ka- - Fakat ... 
dına? Gözleri öte tarafa döndil. 

- Hani efendim,ıize Hümayun 
Şahın kızı Hüma Sultandan hah -
aebni!tİm ~a ... Seıiniz onun aeıine 
o kadar benziyor ki ... ikinizi kar .. 
det telakki ebnemeğe imkan yok. 
O kız da, kız olma11na rağmen, 
9ecaati, cesareti, pek erkekçeycli. 
Sakm kızmayınız. 

Bu münaıebetle Hümayı o de • 
rece methetti, göklere çıkardı ki, 
anlattıklarını dinliyen Höngd.m 
hayrette kaldı. Hüma da, bu ıöy • 
lenen tözlerden F erruhu hatırla
yıp ağladı. 

Birdenbire maskesini çıkarıp, 
Hurreme: 

- Yüzüme bak! • dedi. 
Delikanlı bir çığlık kopardı: 
- Sen, sen ha ... 
Genç kızın ayaklarına sarıldı. 

Dizlerini öpmeğe batladı. Sevinç 
gözyaflan döküyordu. 

Höngim, bu halden hiç birşe-y 
anlamıyor: 

- Ne oluyorsunuz, yahu 1 Ne 
var? ... • diye soruyordu, 

Hurrem, ona dönerek: 
- işte bu, Hüma! ... Sultanımız 

Hüma! - diye haykırdı. 
Adamın havsalası almıyordu: 
- Peki amma, nasıl oluyor? ... 

Nasıl oluyor? ... 
Sonra, ikisi birden sordu: 
- Ferruh nerede? ... Nasıl olu-

Bu "fakat,, ı söyliyen deminden 
beri susan mahut batağa, yani 
Sultan Şahı Nisvanın lala11ydı. 

Hepsi birden Şahı Niıvana bak 
hlar. Mağmum bir halde oturu • 
yordu. 
Hümanın derhal rengi attı. 
- Haydi, çabuk vezirimi ç.afı· 

rın ! · diye emir verdi. 
Sonra, nikabını qene yüzüne 

geçirdi. 
Vezir, çok reçmeden içeri rir .. 

di. 
(Devamı 1141'). 
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ÇiNGENELER 
ARASINDA 

Kedilere dadılık 
yapan bir tavuk! 

"Ana şefkati içten gelen bir 
Cluy8'Udur ve inanılmaz şekillerde 
tezahürleri vardır. Ancak şurada 
göreceğiniz resim sizi gerçekten 
şa§ırtacaktır. 

Fotoğrafı Amerikanın en bü • 
yük gazetelerinden birinin fotoğ
rafçıaı Birleşik Amerika Cumhu
riyetlerinden lndiana' da Kolom· 

Kedilere annellk 
eden tavuk 

hos şehri civarındaki çiftlikte çek· 
miştir. Bu tablo ne bir fotoğrafçı 

hifosi, ne de çiftçinin bilhassa ter
tip ettiği bir sahnedir. 

Fotoğrafçı çiftliğe misafir in • 
miş, sabahleyin yumurta aramak 
için kümesleri dolaıırken bu hali 

f.Örünce boynuna asılı olan fotoğ • 
raf makinesine yaptıstığı gibi 

• fi" ... • .. 

resmi çekmiştir. Çiftçi bunun na· 
sıl olduğunu bir türlü izah ede • 
memiştir. Fakat gazeteci bunun 
sebebini muhakkak öğrenmek is· 
tediğinden, oralarda bir yere giz-

lenmiş ve bütün gün bu acayip a· 
nalığı gözlemiştir. Sözü fotoğraf· 
çıya bırakıyoruz: 

"- Gözetlediğim yerde bir sa· 
at geçmemişti ki tavuğun bulun· 
duğu folluğa kocaman bir tekir 

kedi geldi. Bir iki defa miyavla • 
dı. Sesi duyan yavrular birer birer 
tavuğun altından zıplıyarak ke
dinin arkasından gittiler. 

Kocaman kedi yere uzandı, yav 
rularda memelerine saldırdılar. 
Belli ki asıl ana bu kedi idi. Yirmi 

dakika kadar süren bu besleme· 
den sonra koca kedi yine mıyav
lıyarak folluğa doğru yiit·üdü ar

ka;nndan da yavrular koştu. Hep· 
si teker teker tavuğun altına gir
diler. 

Kedi oradan sıvıfıp gitti ve bu 
hal bütün gün üç defa tekrar etti. 

Demek ki bu kedi doğurduğu 
ya\'rulara dadılık itini tavuğa yap 

tırıyordu. Anlaşıldığına göre ta· 
vuk da bu işe alıtmıştı.,, 

1 uhaf balıklar 
Birinci defa olmak üzere esaret 

altına alınını§ dört gözlü balıklar 
Nevyorkun tarihi tabii müzesinde 
geçeıı hafta teşhir edilmiştir. 

Bunlar adetleri olduğu veçhile 
ıu yüzünde yüzerken bir çift göz
ler)le suyun üstünü, öteki çiftle de 
suyun dibini görürler, 

Gözlerin müşebbek tabaka!rı .. 
ayrı, fakat adeseleri birdir 

Dünyada bu dört gözlü balık
lardan çok daha tuhaf balıklarda 
ftrdrr. "Çamurda kayan,, adlı 
bir balık vaktinin en büyük kısmı· 

nı karada geçirmekle beraber kuy Hay~1.Cttaın =1Doırnmoş ıMıan:tDG:tii ~nır ımaı<e®l?a 
ruğunu daima suda bulundurur. No 52 \'azan: Osman Cemal Kagr;1s1z --. 
Çünkü kuyruğu vasıtasiyle soluk ----------

alır. Hamanı,traş,carni ve gelin alayla 
Hindistanın "Hortlak balığ,, ı • • 1 1 k 1 

isebircamgibişeffaftır. Bir ya- rl IÇln fenerler, nıeşa e er, as 1 a~ 
nrndan öbür yanı görülür. b k t 1 h 1 O 

"X-şuaı,,balığıdenilenhay- U e er azır anıy r. 
van bir iskelet gibi yüzer, sade ke- Tornavida Hasanın Reha bey 1 Diye Reha Beyin ellerini öpü · çevrilen rengarenk kordeleden 
miktir. den bana getirdiği küçük bir pus· yor ve bana yerden kandilli bir te· süsler sanki onları küçük çapta 

Siyam'ın "Kavgacı balık.. deni- la üzerine Reha beyle barı§tık. menna ederek elimi sıkıyor. birer gelin odasından daha süsl' 
len hayvanına bir ayna gösterdi • Şimdi iki üç gündür gündüzleri Zurnası koltuğunda olarak kar· gösteriyor. Güvey, tıraş sandalya 
niz mi İş kötüleşir. Çünkü bahk mizi ve gecelerimizi Ayvansara • şı kahvenin peykesine bağda§ sına oturunca berber Tayyar be 
aynada kendini görür görmez he· yın arkasındaki Lonca mahalle · kurmuş olan ihtiyar zurnacı Şiı • berlerin piri Selman Pakin ruhunıı 
men saldırarak şimşek hıziyle ca· sinin kahvelerinde geçiriyoruz. ko Ahmet Ağa ağlıyarak güveyin bir fatiha okuyup baılıyor güve· 
ma çarpar. lki üç gündür burada öylf" bi yaşlı babasına birşeyler anlatı • yin saçlarında makası şıkırdat • 

Ateş f apnağı düğün hazırlığı var ki sanırsınız yor. mıya ... Kalfalar da güveyin arka• 
masallardaki peri padişahının kızı O ne ya? Şu üıt baştaki pembe daşlarını tıraşa koyuluyor. ötede Buharanın 1547 de yapdmış ve 
ile eski Hindistan hükümdarla evin penceresinden uzanan birkaç saz durmadan en hoı havaları ça· toprağın derinliklerine batmış o-
rından birinin oğlu evlenecek.. kadın baıı geçen alayın üzerine lıyor. lan Magoki • Attar camii çevresin· 

de.kazılar yapılmaktadır. Camiin Halbuki ~·r.~h bir lavtacının oğ- limon sıkıyor ve arada bir bu 11kı· Böylelikle tıraı biter bitmeı 
çevresindeki topraklar ç~k dik • lu genç kemancılardan biri ile eı;. lan limonlar dillerle yalanarak a· güvey hemen kalkıp 0 bahşiş tep• 

ki bir zurnacının kızı evlenecek laya karşı tuhaf tuhf hareketler silerinin içine avuçlar dolusu bah• 
ler ... Aman yarabbim günlerden· yapılıyor. Bunu görünce Reha şi§lerini atıyor. Tabii arkasın.dan 
beri o ne hazırlıktır o... Günler- Bey kulağıma eğildi: tıraı olan bütün arkadaıları, ki 
denberi çeyi-z namı altında ev- - Bunlar,dedi, düğün yapan· bunlar en aşağı yirmi, yinnibef 
den eve neler gidip geliyor, neler! lara karşı kontr parti kalanla!... kişidir; onlar da tıraştan sonrs 
Günlerdenbeti çifte çifte hallaç- Onun için ~imdi bu alayı çekemi· güveyi taklit ederek her iki tepsi· 
lar evlerde hoyuna pamuk atıyor: yor ve onlara nispet vermek için ye ikişer, üçer, hatta dörder, be~et 

katli bir muayeneden geçirildik • 
ten sonra şimdiki yapının daha 
eski iki bina üstüne kurulmuş ol· 
duğu anlaşılmıştır. 

Camiin temellerinin bir buçuk 
metre kadar altında olan birinci 

yapı 9 uncu yahut 11 inci asra ait- · · t ki bö ı ı Eli • d k"h boyuna yem yem ya a ar, yo:- ··ye yapıyor ar. erın e a lira bahşiş fırlatıyorlar. Böylelik• 
tir. Şimdi duvarları meydana çı • ganlar, yastıklar dikiliyor; bhta- alayın üzerine sıktıkları, kah ken· le o gece tıraş töreninde (merasi· 
karılan ikinci bina daha eskidir. 1 ·1· · k t k a d" d"ll · 1 I d ki b ı· ar sı mıryor, ta ım a ım çam · ı ı erıy e ya a ı arı u ımon· minde) çalan saz takımı ile her. 
Bu yapının temelleri on bir met • 
re derindedir. Duvarlar nakıth ve 
gayet iyi bir halde bulunan altın 
yaldızlıdır. 

Bu ikinci yapının biçimi eski 
"Ate§ tapınakları,, na benzemek · 
tedir. Bu ateş tanıpağı Buharamn 
ilk abidesi sanılmaktadır. Yapıl • 

makta olan kazı!ar Orta Asyanın 
maddi kültürü hakkında geni§ bi!
giler verecektir. 

Uçurmaları uçak gibi 
kullanıyorlar 

Moskovada Amatör Tayyareci· 
ler Birliği yeni bir denemede bu
lunmu§tur. Bunlar, yaptıkları ve 
çelik tellerle bir sıraya bağladık • 
ları on tane kocaman ı:currnanın 
en sonuna içinde oturulabilecek 
bir sepet bağlamışlar ve bunun i· 
çine de dokuz yaşında bir çocuk 
yerlettirerek, bu uçurma katarım 
havalandınnışlardır. 

Katar, çocukla birlikte on met· 
re kadar yükselmiş, daha fazla ha 
valanmasma müsaade edilmemiş· 
tir. 

Bu yükseklikten çocuğu, sepete 
bağlı bir merdivenle aşağıya in • 
di.mişlerdir. 

Kibrit kutusunda le/siz 
fel(fraf ! 

Mskovetzki adlı onbeş yaşında 
bir mucit, telsiz telgrafının mini -
cik ahizelerini yapmakta bir re • 
kor tesis etmiştir. 

Bu çocuğun yaptığı ahizelerin 
bütün ağırlığı 70 gramdır ve be
her ahize 16 parçadan ibarettir. 

Bu tip ahizeler bir kibrit kutu· 
suna kolayca yerleştirilebilmek • 
tedir. 

Şimal kutbu bölğesine 
Paraşşutla inild; 

Sovyetlerin Krasin buz kırıcı 
gemisinin makinisti Viktor Ostr.ı
çenko şimal kutbu tarihinde ilk de 
fa olmak üzere 800 metrelik bir 
yükseklikten sağ salim buzların 
üstüne in.mittir. Paraşütçü uçak • 
tan atlamış ve rüzgarlar onu Şmit 
burnu civarına kadar götürmÜ§ -
tür. 

şırlar yıkanıyeır; duvarlar hada. larla şunu demek istiyorlar: her bir hayli para alıyorlar. O ge
nalanıyor; bakırlar kalaylanıyor - Aman, aman, aman ... Doğ· ce, elli liradan aşağı para topla,. 
ve birkaç yorgancı, döşemeci Uö- rusu ! Bu alayınıza bayıldık. .• 1- madığınr söyliyen berber Tayyar 
tası hiç durmadan düğün olacak çimize baygınlık geldi. Belki ıi • bir aralık Reha Beyin kulağına e
evdcki gelin ve misafir odalarını zin de gelmiştir. Onun için biz li- ğilip diyor ki: 
hazırlıyor; hamam, traş, cami, ve monu yalıyoruz ki bayılmıyalrm _ Ah, beybabacığım, nerede 

0 
gelin alayları için fenerler, meşa· ve sizin üzerinize de sıkıyoruz ki eski düğünler; gecede yüz, yüı 
leler, askılar, büketler hazırlanı- bayılmıyaaınız ... 
yor. 

Bugün işte çarşamba olduğu i
.çin gelin tarafı çalgılarla Eğri ka 
pıdaki Hançerli hamama gidecek. 
Onun için yüzden fazla kadın, ço
luk çocuk en şık elbiseleriyle ka
pıların önünde alayın kalkmasını 
bekliyorlar. 

işte hamam alayının önünde 
çalacak çalgı takımı da kadınlı el' · 
kekli tam on bir kişi olarak Sulu. 
kuleden geldiler. Loncalılardan 
hiç bir çalgıcı bu alayın önünde 
çalmıyacuk, onlar, sonra hamam
da kendi aralarında çalıp söyliye-
ceklermiş ... 
. . . . 
işte alay toplandı, Sulukuleden 

para ile getirilmiş olan on bir ki • 
şilik çalgı, hanende ve çengi takı· 
mı bu yüz yüzelH kişilik alayın ö • 
nüne geçti. Çalgıcıların arkasına 
önde iki tarafın kaynanaları 
arkada cok süslü gelin ve gelin;n 
yanında. görümceler, baldızlar, 
teyzeler, halalar, yengel~r daha 
arkada da bütün davetliler oldu
ğu halde alay çalgı ile hareket et· 
ti. Artık hayhaylar, hoyhoylar, 
maşallahlar, inşallahlar, ala ala • 
beylerden Lonca sokakları güm -
hür gümbür öti.iyor. Loncdan Ya· 
tağan mahallesine ve oradan Eğ
rikapıya doğru bükülen daracık 
sokaklar binlerce seyirci ile dolu .. 
Arabacılar hamamı önünden ge • 
cen caddenin iki tarafındaki Ci· - -
gan evelrinin pencerelerinden a • 
laym üzerine çiçekler, lavantalar, 
kolonyalar serpiliyor; eller çırpı -
lıyor. Biz, Reha Beyle birlikte o -
ranın en kibar kahvesinin önün • 
deki peyl<elerin üstüne çıkmış bu 
hamam alayını seyrederken yarın 
gece güvey girecek olan cok yakı· 
şıklı ve esmer güzeli delikanlı ya • 
nımıza gelip: 

- Öpeyim beybaba! 

yirmi lira para toplardık. Şimdi i· 
Reha Beye sordum: se görüyonun, topu topu eJli, elli 
- Sakın bundan gene bir kav- be§ oskinin içindeyiz! 

ga çıkıp alayın tadı bozulmasın! 
Sonra ben Reha Beye ıoruyo -- imkanı yok... Onlar •imdi 

3' rum: 
ne yaparlarsa yapsınlar; ötekiler 
cevap vermezler ki kavga olsun! 

Reha Beyin anlattığına göre 
kadınların o günkü hamam alayı 
en aşağı yetmiş, seksen liraya pat 
larmış ve cuma sabahı güvey ile 
birlikte erkeklerin yapacağı ha • 
mam alayı da gene şatafat ve mas 
raf cihetinden bundan aşağı kal • 
mazmış ... 

• 

Akşam Balattaki Selatin mey • 
hanelerden birinde kafaları bir 
hayli çektikten sonra gene Reha 
Beyle birlikte aynı kahveye gel • 
dik. 

Bu gece yatsıdan sonra burada
ki berber masasının önünde güvey 
ile arkadaşları tıraş olacaklar .•. 
Onun için kahvenin bir kenarın • 
daki berber masası ile aynası ve 
takımlar pırıl pırıl yanıyor. Yanan 
sade onlar mı? Kahvenin önünde 
yüzelli mumluk koskoca bir lüks 
lambaSJ... içinde ayrıca büyük 
çapta dört beş petrol lambası ... 
Berber masasının üstünde renga • 
renk fanuslu başka lambalar ve 
rengarenk mumlar ... 
"' Kahvenin bir köşesinde sekiz 
kişilik bir incesaz takımı durma • 
dan çalıyor. Bu gibi büyük dü • 
ğünlerde güveyi tıraş eden Bala
lın, Fenerin en meşhur berberle
rinden berber Tayyar ile kalfala
rı hep tertemiz, bembeyaz giyin· 
mişler, boyuna ellerindeki yepye
ni usturaları kılağlıyorlar. Bir ta
rafta saçı (bahşi§, hediye) tepsi • 
leri ... Ortadaki sapları bile gümüş 
len olan bu tepsilerin etrafına 

- Peki amma, bu aaamlar b1' 
kadar parayı nereden huluyorlat 
ki düğünlerde böyle avuç avu~ 
sel'f!.İyor lar? 

Reha Bey gülüyor: 

- Nereden bulacaklar? Vüke
la, vüzera konaklarından, ekabit 
yalılarından, saraylardan... Bun • 
lar bu dediğim yerlere bir kıo" 
gecesine, bir sünnet düğününe git• 
tiler miydi, o zaman paranın ana• 
smı ağlatırlar. Faraza sekiz kişi • 
lik bir saz takımı, yahut altı kol 
bir çengi takımı Boğaziçindeki el' 

kibar yalılardan birine elli liraY1 

pazarlıkla giderler; fakat gecl 
kafalar dumanlanıp da herke• 
kendinden geçmeğe başladı ınıY0' 
yalı sahiplerinden olsun; misafir
lerden olsun en aşağı üç yüz Jjrl'r 
bahşiş kaldırırlar. Ve senede he 
takrm en aşağı böyle on düğÜl1: 
ve kına gecesine gitse fena J1l1

1
· 

ha· Sonra piyasada çalarlar; orta 
li düğünlere giderler. 

Desene ki bunlar böyle haydal1 
kazanıp huya sarfcderler. 

E~er - Öyledir zavallılar... g 
bunlar dediğiniz gibi böyle haY • 

cŞ. 

dan kazandıklarını huya har b ·ti 
masalar şimdi bunların her 1 

B wl d b" ~ 'k" aparlı .. eyog un a ırer ı ışer 

man sahibi olurlardı. 
.. üıt 

Ertesi günkü gelin ve o gon bit 
gecesi yapılan güvey alayları elı 
gün önceki hamam alayından fd

11
• 

çok muazzam ve mu~antan ° n"İ 
O gün ve o gece Loncada sil Je 

k h\'ecı kıyametler koptu. Her a ol· 
. k 1ları ayrı ayrı saz ve çengı ta 111 ,

1 
• 

d w "b"d"W" · henkten> u~ gı ı ugun evı a 

kılıyordu. t) 
(Devamı va 
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takımı takımı 
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Avusturyalı gilreşçiler ve kafile nlai 

Dün yapılan güreşlerde bu netice alındı 
J ()11.i 

Bugün 
) ·pfı:~eıı. ,!l;·eııç g·ı1ıeşçılerı.rnız gLlzel muva,ffa/(iyetler 
Avusturya-Türk ulusal takımları 

gösterdiler .. 
karşılaşıyor 

r azması benden. 
-.. -
Bu iş 

böyle 
gi rnez 

Dun, btittin limitlerin fevkinde, 
nni bir güre~ muvaffakıyeti kazan -
dık. Ewt umumı tasnif de j - 4 ye
nilmemiz<' r:-f,rncn, daha üç dört ay -
lık ~ l!ni ,.c acemi güreşçilerimizin 
gösterdik.feri rnrlık, hakikaten bütün 
Ümitleriı1 üstünde oHlu" 

Stadyuma gelirl•en, bila istisna her
kes, bugün 1\l U!':tur)n milli takımı gü. 
re .. çilcrinin kar~ısına tecriibe için çı-

1,anlar., bu acemilerin, ikişer, üçer da
l.ikada ) cnileccğini hiç düşünmeden 

~ö~ lüyoı lardı. 

11, k t mü~aha ·alar ba~layrnca, o 
il\ ·hur Anı turyalılnr knrşısım'Ja bi
zim çakı gilıi çocuklar, dayandıkça 
day:u1dı ve i e cles':'işti. Herkesteki bet. 
hinlik • erirı<• 1 ir nikbinlik duyulmaya 
ha .ı:.dı. 

\ e i in :;onuna kadar hu nikbinlil\ 
ek ilmedi, arttı. l lu al güre~ takımı
rnızın lnymetli kaptanı Nuri tarafın • 
dan yetiştirilmel\te olan bu yeni ,.e 

genç güreşçiler. pek )akında ağabey -
lerinin yerlerini tutacaklarına, her -
ke te tam bir kanaat uyandırarak 
işin içinden J iiz aklyle çıktılar .. 
Güre~lerin taf ·ilfıtını arkadaşım l\1. 

Sertoğlunun )azısında bulacağınız i
~in, ben burada hepimizi hayrette bı
rakan fevl,alade varlıklarından ötürü. 

bu Hni istidatl:ıl'ı candan tebrik et -
n1ekJe iktifa edeceğim , .e yazımı bitir
meden en·el. belki .,.imdiye kadar on 
kere tema ettiğim hir mevzua daha 
temas etmeden geçemiJ ece~im. 

• "' * 
Bütiin Istanlıul, hatta bütün Ti.irki

)'e alfıka<lnr olduğu halde, dün stnd -
J um da kafi bir kalabalık yoktu. 

O!amazdı da. ÇUnkii cumartesi gü -
nij saat (16) da halkın hemen yüzde 
· l'kseni çalışmakL-ıdır .. 

Bunu elbet organizasyonu hazırlı -
Yan çol< kı) metli güreş federasyonu 
d1 dücşünmüştür. \'e gece yapılmış 
olsa. gündüz stadyuma gelen <I:JOO) 

ki inin, dört, heş. hatt 6 kere fazlasını 
toı,lamak kabil olacağını da hesapla . 
lltı.,tır. :Fakat ne yapsın ki, yüz binler
ce lira sarfile, dört tarafı denizle 
kaplı lstanbulda J üzme ha\'uzlarını 
Yaptırmağ'a kalkan! Bizler, hala, bize 
hergün yeni muvaffakıyet kazandıran 
lth.ı a 1 sııor kahraramanlarımızın ka
fasını sokactık bir güreş salonu yap -
ltıağa iSzenmiyoruz. 

Ve bu kıymetli çocuklar yazın stad
Iarın tozlu sahalarında, kızgın 
ı:.üneşin altında, kışın da biçimsiz bar, 
ısınema ve tiyatro ahnelerinde )·aban
cılara gülünç gelen yerlerde, güreş 
l·aptırmaktan çekinmiyor, daha doğ -
tusu utanmıyoruz! 

1 
Mütemadiyen artan muvaffakıyet

trle ŞRmplyon oldnfumnz Uç Balkan 
0lirnplyatlarında, komşu ulus ı;;por -
tularının, (Türkler. bizleri böyle ra -

görmiiftük. Henüz güreıe başlıya
lı 6 ay olmuı. 

Bununla ber:ıber çok güzel gü
reşti. Avusturyalı bilgi, m~haret, 

ve tecrübe gözünden Sadığa çok 
üıtündü. Buna mukabil Sadık da 
kuvvet gözünden Avusturyalıdan 
iki misli üstündü. Bu itibarla çar
pıttıkları 20 dakika zarfında kuv
vet ve teknik mücadele etti deni· 
lebilir. 

Sadık A vusturyahyı o derece 
ezdi, o derece hırpaladı ki maç bit 
tiği zaman Avusturyalı ayakta 
durmakta mütkülit çekiyordu.Sa· 
dık, aayı heaabiyle galip aay1ldı. 

sizliği yüzünden tu§la yenildi. 
Bu suretle müsabakalar 4 - 3 

latanbul üçüncü güreş talomı a -
leyhinde neitcelendi. Müsabaka • 
ların sonuna doğru Tüze Bakanı 
Şükrü Saracoğlu, Giimrük ve ln -
hisarlar Bakanı Ali Rana, ve Kül· 
tür Bakanı Saffet Arıkan da gele
rek maçların nihayetlenmesine ka 
dar kalmış!ardır. . 
İstanbul tecrübesiz güret takımı· 

nın Avusturya şampiyonu kartı .. 
aında 4 • 3 mnalup olmuı büyük 
bir muv:ıffahiyettir. Kendilerini, 
ve kendilerini yetiştiren güreıçi 
Nuriyi tebrik ederiz. 

61 kiloda Ömer ı;e çok zorlu raklki 
Bu genç böyle çahttığı takdir -

de bir ıene ıonra bu sıkletin en iyi 
güreşçiıi olmağa namzettir. 

Bugün İstanbul güret takımı 
§u en kuvvetli §eklinde çıkacak • 
tır: Dün biri müstesna hepsi Avus- re§tiler. Sadığı ilkönce Macar Se· 

turya şampiyonu olan Viyana ka· ged takımı güretçileri kar§mnda 72 Kilo - Musil Anton'la Şa -
ban güreıtiler. Bu müsabaka tat
arz oldu. Hiçbiri diğerine bir oyun 
yapamadı. Yalnız Şaban yerde gü 
reıirken bir iki kurtulu§ yaptı. Ve 
böylece ufak bir farkla Şaban ga-

Hilseyin, Yaşar, Saim, Ankara· 
lı Hüıeyin, Nuri, Mustafa, Çoban 
Mehmet. 

rışık güreş takımiyle latanbul a • 
cemi güreş timi arasında ilk kar -
şıla§ma yapılmış, neticede l&tan • 
bul genç takımı Avusturya mil • 
li t •· ımma 4 - 3 yenilmiştir. Mi.i
!iabakaların tafsil atı şudur: 

56 Kilo - K~ Ömerle Jenilek 
karşılaştılar. Avusturyalı ilk daki
kalarda daha Hstün gibi güreşi -
yordu. Sonra oyun yava, yavaş 
mütevazin bir hale geldi. Ömer bi 
ribiri peşisıra iki kafa kol kaptı İ· 

se de Avusturyalı bunları atlattı. 
Bundan sonra Ömer de köprü ile 
bir tehlike atlattıktan sonra tam 
8 inci dakikannı 12 nci saniyesin
de bir supleksle rakibini yere attı 

· ve tut oldu. Koç Ömer çok güzel 
b~r güret yaptı. 

61 Kilo - Erih Finsus ile Ço -
lak Ömer karşılaştılar. Avusturya
lı Ömere nazaran daha usta ve da
ha kuvvetli görünüyordu. Tama
men üstün güreşiyor, ve çok güze) 
oyunlar yapıyordu. Fakat Omer 
de bu oyunları mükemmel köprü
lerle atlatmağa muvaffak oluyor· 
du. Öyle anlar oldu ki, Ömerin 
yüzde yüz tuşla yenileceği saml -
dı. Fakat neticede bunun doğru 
olmadığı görüldü. Avusturyalı 20 
dakika güreşte tamamiyle üstün 
güre,tiği halde tuş yapamadı. Ve 
maçı sayı hesabiyle kazandı. 

66 Kilo - Jozef'le Sadık gü . 

hat rahat yenen kıymetli güreşçileri
ne, bir salon yapmaktan aciz!) diye 
diişünmelerinin ~ok tabii olduğunu 
,.e olacağını hesaplalıyarak, her Bal
kan organizasyonunun, daha fena bir 
salonda yapılmasından da utanmıyo • 
ruz! 

Ve bu iş daha uzun zaman böyle 
yiirür diye düşünüyorsak. 
l~tc asıl burada yanıiıyoruz! 
Çünkii hu iş böyle yüriiycmr:r.. ,·e yü 

rümiyecektir de ... 

izzet Muhiddin APAK 

Bükreşte 
GaDa'tasaray 

gaDlp 
Vüventüs takımı 

3-2 yenildi 
Bükre§, 25 (Özel) - Eski Ro

manya §&mpiyonu Yüventüs takı
miyle maçımızı dün gec saat 9,30 
da oynadık. 

Evvelki gece oymyacağmnz bu 
maç, yağmur yüzünden tehir edil
mitti. 

Güzel bir sahada beş bine ya • 
kın seyirci önünde takımımız sa .. 
haya f(iyle bir kadro ile çıktı: 

Avni - Lütfi, Hüsnü - Suavi , 
Fahir, !brahim - Necdet, Fazıl, 
Helvacr, Şeref, Danyal. 

Rakiplerimiz ilk gollerini 20 n· 
ci dakikada attılar. Devrenin son· 
)arına doğru Fazılın ayağı ile bu
na mukabele ettik. 

İkinci devrede Galatasaray fev
kalade enerjik bir oyun çıkardı. 
Mutlak galip gelmeğe çalı§ıyor -
duk. 15 inci dakikada Şeref ikinci 
golü yaptıktan sonra oyunumuz 
bir kat daha güzelletti. 30 uncu 
dakikada Helvacı kat'i galebemi • 
zi belli eden (3) üncii golü de yap 
h. 

Fakat bu gol Romenleri canlan 
dırdı. Ve bütün kuvvetleriyle ça . 
lışarak bizi sıkı,tırınağa batladı
lar. Birçok tehlikeler fevkalade 
güzel oymyan Avninin müdahale
leri ile atlıyordu. Fakat bir ıande
li eHnden kaçırdı ve top kalenin 
yanına düttü. Bu sırada Romen 

lip ilin edildi. ( 
Şabanın da güreşe henüz pek 

yeni hatladığı için bu galibiyeti 
çok kıymetlidir. Kendisini tebrik 
ederiz. 

79 Kilo - Hana'Ja lbrahim ara· 
sındaki güreş de çok zevksiz ol .. 
du. Neticede 20 dakika biribirle -
riyle uğraştıktan sonra Avustur • 
yalı galip sayıldı. 

Yan ağır - Frank Kozmar'Ja 
Mehmet güre,tiler. 3 üncü dakika
nın 27 nci saniyesinde Macar tuş
la kazandı. 

Ağır .:_ Salihle · Şöl Edvar a • 
raaında oldu. 13 üncü dakikanın 
47 nci ıaniyeainde Salih dikkat .. 

Bu takımın Avusturya milli ta. 
kımım 7 - O yahut 6 • 1 yenmesi 
ihtimali çok kuvvetlidir. 

Haydi bakalım aslan rüretçi • 
ler ! 

M. SERTO<}LU 

Bugün 
Ulusal t:akımıar 
karşılaşıyor 

Bugün Avusturyalılarla yapa· 
cağımn. temas çok mühimdir. Çün
kü bu ulusal bir millabaka olacak
tır. 

Dün, lstanb'ula gelen ıüret ta
kımlarını hemen hepsinden daha 
kuvvetli ve usta olduklarını gör
düğümüz Avusturya uluaa ltakımı 

.-: Lütlen .aylayı çeviriniz 

nıuhacimlerinden biri de buna ye- b'ıki bir güreşçi ve kıymetli bir Bopr cu olan inhisarlar • gümrükler bokanı 
tişerek topu bizim ağlara sokarak Ali Rana Tarhan, Tüze Bakanı Şükrü Saraç, Kültür Bakanı Saffet Arıkan, 
takımının (2) nci ve son golünü gazetecllerin yanında maçları scyredi yarlar. 

attı. Türk takımı) diye bağırıyordu. en iyi oyundu denebilir. 
Hakem çok bitarafh. Halk mü· Dün geceki oyun, Galatasaray S.Jgün Trikoler takımiyle ikinci 

temadiyen bizi alkıtlıyor, (Yqa takımının bu seyahatte oynadığı maçımızı yapacağız. 
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•No .. 86 Ya~an: Rıza Şekib 

Birdenbire kulağının dibinden 
vızlayıp geçen bir ok Karşanın 
on metro ilersinde toprağa 
saplanıp kaldı ... 

Y eganc yapabileceği if, gergt>- ne için gelmiılerdi, ne olmuıtu? 
danın urtına, büyük ağacın altı- Gerçi bu da bir avdı. Fakat bu 
na geldiği zaman, atlıyarak han · av aslanlarının diıine, aslanları
çeriyle öldürmeye çalı§maktı. nın midesine göre değildi. Onlar 

Bunu becerebileceğinden e - çok acıkmış olmalılardı ki buna 
mindi. O çok defa ayni usulü tat· tenezzül etsinler .. 
bik ebni§ ve her def asında da mu- Hct.ykırııının sonunda gözüne 
vaffllk olmuı tu. ilişen aslanının cesedi, Karıaya 

Hemen ağaca tırmandı. Ger - bütün muvaff akiyetini unuttur
gedan kudurmuı gibi bulunduğu muş, onda devam etmesi istenen 
ağaca doğru koşup geldiğ zaman- bir sevinç yerine derin bir durgun. 

da hemen kendisini fırlatıp ağaç- luk doğurmuıtu. 
tan aıağıya bıraktı. Galibiyeti co§a gitmemişti. As--

Gergedan tanı dönmek üzerey- lanmı öldürmeye cesaret eden bir 
ken sırtında bulunuyordu. Ayak- hayvanın ölüsünü seyretmek bile 
larıtn ırktı. Sol eliyle sert ded- hüznünü saklamasına kafi gelmi-
ıinden kavrıyarak tutundu. yordu. 

Gerıedan birdenbire sırtına Onu, orada açıkta bırakarak 
düşen ve sıkı sıkı, adeta yapıfmı§ yabancı hayvanların delik deıik 
gibi duran yabancıyı atabilmek İ· etmesine razı olamıyordu. Onu, 
çin silkindi.. Bunun boş bir gay- öylece bırakıp giderse sevgili as

ret olacağını anlamıf tı. Bir ağa
ca çarparaK dütürmek tefebbüsü 
boşa çıkınca durakladı. 

Otıun bu duraklaması, Kar§a· 
nın çok işine gelmiıti. Bir saniye 
bile kaybetmeden bundan istifade 

etti. Elindeki hançeri hayvanın 
ensesine olanca kuvvetiyle sokup 
çıkarmaya, detmeye baıladı. 

Hay\t·an büsbütün kudurdu. Bir 
adım ıle atmauan yerinde bir to
paç gibi dönüyor, silkiniyor ve 

sırtından fırlatıp atmaya çabalı
yordu. 

Az sonra, ensesine yediği han
çerlerin açtığı yaradan kaybetti
ği kan fazlalaıınca yavaş yavaş 
duruldu ve nihayet yere devrili
verdi. 

Karta gerıedam11 yere yuvar
lamış buhınmaama rağmen han-

çerini indirmekten ve her indiri
f inde yeni yaralar açmaktan geri 
kalmıyordu. 

Artık, bir an gelmitti ki, hay
vanda, değil zarar verecek, kıpır
dıyacak bile hal kalmamıştı. 

Karıa, babaıından gördüğü 
gibi, daimi muvaffokiyetlerinden 
soma bağırdığı gibi üç defa olan
ca ~iyle haykırdı. 

itini tamamlamı§h· Buraya 

güreıçileri kartı mda, bugün Türk 
ulusal takımı, en iy güreşçilerimi .. 
zi içine alan şu kııdro ile çıkacak-

' tır: 

56 Kiloda 
61 
66 
72 

,, 

" 

75 
" Yarı ağırda 

Ağnda 

Hü eyin 
Yatar 
Saim 
Ankaralı 

Nuri 

Hüs&
yin 

Mustafa. 
Çoban Mehmet 

Romanya 

lanına karşı son vazifesini yaP-

mamıt olacaktı. Onu gömmek i
tini yalnız da yapamazdı. Gidip 
Ebululayı veya kurtardığı esirler
den iki üç ki§iyi alıp getirmeliydi. 

Tam, bu kararla dönüp de yol 
alacağı sırada arkadan gelen bir 
ok, kulağı dibinden vızlıyarak ken 
disinden on, on beı metre ötede 
toprağa saplandı. 

Karıa ıütatle yere yattı. Okun 
geldiii tarafa batını çevirdiği za
man çok uzakta dere yatağının o
ya oya bir yar haline soktuğu ıet 
üıtünde iki vahıinin kendisini göz 
ledikleriniı yanlarındaki oku fır
latmak için kıpırdamaeını bekle
diklerini gördü. 

Bunlar da kim oluyordu? Gö
rünü§lerine, be! ve ba§larındaki 

tüylere bakılırsa monbitolular o
lacaktı. Bunü atılan oktan da ko-

laylıkla anlıyabilirdi. Fakat o
kun kendisinden çok uzağa düt
müş ve toprağa saplanmıt bulun
ması buna imkan vermiyordu. 

Bulunduğu yerden hareketleri· 
ni gözden geçirmek müşküldü. En 
müsait yer, kendisinden l\Z ötede
ki büyük ağacın gövdesi olabilir

di. 
Süratle yerinden fırlıyarak on

ların attığı ok yetiımezden evvel 
ağacın arkaıına sakhmdı. 

Vaziyeıi timdi çok iyiydi, Şim
di çok iyi görebiliyordu. 

Aslanları bile bu ani okla kar· 
tılaımıılar, 9a9ırmıtlar ve ikiıi de 
korkak bir tavurla Ka11anın ar
kaıına çekilmiılerdi. 

Karıa, Ebululidan ayrıldıkları 
yere belki bağırsaydı ıesini bile 
i9ittirebilirdi ve böyle de yapma
sı lazımdı. Çünkü bulunduğu a
ğaç.tan sık ağaçlara varmak için 
en agaiı yiiz metre kadar boıluk
tan geçmesi icap ediyordu. Bu 
mesafede de, tayet usta okçularsa 
muhakkak iaabet ettirebilirlirdi. 

~ABER - llşam Post8Sl 25 ACUSTOS - 985 

Hava tehlikesini vetoeır, cınoe~oeır 

bilen üyeler Münir Nureddinin 
.Ankara: (A.A.) - Hava tehlikesJnJ gücendirdiği Bursalılat 

bilenler: Geçenlerde birkaç konser vermek i - ki Ankara icrası Üsküdar lcrn memtrl' 
8128 Hasan oflu Sefil MilAn En • çln Buraaya giden ~Jünir Nureddin luğuna maaşıma haciz konulmasını 

gizden Kazımpaşa 20, 8129 Kerim Ha· orada rağbet görmemesi üzerine Bur- yazmış. Üsküdar icrasının polis ya • 
lil oğlu 20, 8220 Nuri Nebiloğlu Kolu- salılar için "henüz anlıyacak seviye - sıtnsiyle olan davetine icabetle keyfi .. 
dan 20, 8221 Nuri .Ali oflu Koludan ye gelmediler,, dediğini yazmıştık. yeti anlattım. Haziran 935 taahhüdü • 
20, 8222 Ynkup Miıaoğlu Koludan 20, Bunun üzerine Bursalı Aziz Çorlu im. mü yapbğıma dair elimdeki makbuzu 
8223 Nebi Menafoğlu Koladan 20, zasiyle ıu mektubu aldık: gösterdim. EylUl 935 taahhildümü de 
8224 Mehmet dlu Hacı Koludan 20, - Konserin rağbet bulmamış olma- alacağım üç aylık maa~da yapacağı -
8225 Tahir Hasan oğlu Koludan 20, sını Bay Münir Nureddin Bursalıla - mı söyledim. 
8226 Mirzo .Abdi oğlu Çanksaraydan rın kendisini anhyncak seviyeye gel- Üsküdar icra memurluğu kendi ka-
20, 8227 Tethullah Sadık oflu Çank. mediklerine atfediyormuş. Bursada naatiyle parayı hemen yatırmakbğı
saraydan 20, 8228 İsmail Abdi oğlu doğmuş bir Türk sıfntiyle şu satırla- mı, yoksa maaşıma haciz koyacağını 
Çnrıksnraydan 20, 8229 Yusuf Abdi rı yazmaktan kendimi menedemedim. söyledi ve sözünü bugün polis vasıta .. 
oğlu Çarıksaraydan 20, 8230 Reılt Sa- Musiki büyük bir ilimdir. Bu büyük siyle beni evimden alarak icraya gö • 

ilimle hiç bir aH\kası olmıyan ve bu - tUrmeğe kalkışmasiyle teyit etti. Kcn. dık oğlu Çanksaraydan 20, 8231 Tay • 
gün fse yalnız müstemleke memleket- dim hastalık dolayıslyle malulen te .. )ip hacı oğlu Noşardan 20, 8232 Omer 
)erinde sevilen n işitilen alaturka kaüt olmuş bir kimseyim. Üsküdar ichacı oğlu Noşardan 20, 8233 Atabey 
şarkıların medeni Türkiye cumhuri- ra memurluğu ifademin doğruluğunu 

Yu~uf oğlu Yasuf Haydardan 201 yetinde artık yeri yoktur. Türk genç- ni ,in Ankara icrasmdan sormu)·or da 
234 Acomaoğlu Yusuf Haydardan Ieri bu şarkılardan zevk alamaz. hir mücrim gibi polisle sevkime teşeb -

20, 8235 Sa1ih İbrahim oğlu Karagalı Bursalılar her Türk gibi çok yük - büs ediyor? Bunun hikmetini bir tür-
dan 20, 8237 Arif Mw;tafa oğlu kara - sek seviyeye maliktirler. Kıymeti ol- Jü anhyamadım. 
galıdan 20, 8238 lsmall Feyzullah oğ- mıyan alaturka şarkılara rağbet gös- -------------
lu Karagnhdan 20, 8239 Resul Halil termemiş olmaları iftihara değer. llllad~mHlltJnıMJJl•llll nııı -
oğlu Pirkaldan 20, 8240 Yüzbaşı Ah. Bay Münir Nureddin musiki ,.e ~arkı Haydutların 
durrahman oğlu Herotikden 20, 8241 ilmini bir konservatuvarda birkaç 
Sultan Yusuf oğlu Here tikten 20, 8242 sene öğrensin. Ancak o zaman büyük şef ı• k • m ? 
Mustafa Ali oğlu Heretikten 20, 8243 bir sevgi ile kendisini alkışlarız. E - 1 • 
Nasır Yusuf oğlu Tebekten 20, 8244 sasen güzel bir sesi olan bu Türk X: 9 UD akıJlara 
Nadir Derviş oğlu Takoriengizden 20, gencine yazıktır. H~yheylerle beyhu -
8245 Bedir Yusuf oğlu Takoriengiz • de zamanlar kaybediyor!,, durgunluk Veren 
den 20, 8246 lsa Omeroğlu Seydibey • Jnhisarın püro/arı neden maceralarından 
den 20, 8247 Emir Gencoğlu Seydibey- pahalı satılıyor? 3 üncü forma 
den 20, 8248 Kasım Karıoflu hacı A - . 
Jlden 20, 8249 Emin Süleyman oğlu Bır ikJ ay evvel!n~ kadar Yunanis • satışa çıktı 
l\lirgehiden 20, 82~0 Süleyman Hikmet tandan memleketımıze gelen _<Sigarll- Ilı 1111ııııuıııuı111ınıınııııın11111ııınııııııuııııııııııı!llllnl 
oğlu Çıraktan 20, 82Sl .AU Yusuf oğ- los - Ava) markalı yaprak sıgaral:'n -------------
lu Rumoğludan 20 8252 E il hacı o~- buray~ kutusu kırk kuruşa maledıllr Bo rı· ı·ya ve a-

' Y P 6 ve inhısarlarca beher kutuya beş ku • 
lu Rumoğludan 20, 8253 Tecit MUM -
oflu Rumoğludan 20, 8254 Halil oğlu ru~luk bandrol yapıştırılarak, piyasa- gastanın og"" lu 
il i d 20 8255 M h"ddl tt - da kutusu (kırk beş) kuru~ satılırdı. 

az ne en , u ı n vmer og D'Jh 1 ta b ld f 1 u u 
1 assa s n u a aza s r m ya R ) Jltl t 

lu Molla Topuzdan 20, 8236 Çete Miho pnn bu kUçilk proların gittikçe rağ- Oman &rJDI C e en 
oğlu Terhnniden 20, 8227 tsa Musa oğ- bet bulduğunu nazan dikkate alan OkUyUCU)arımızdan 
lu Tarhnniden 20, 8258 Yusuf Ömer 

inhisarlar idaresi, yerli tütün yap .. kit ) 
oğlu Astucudan 20, 8259 Bult Meh. raklarından püro yapmayı ve harice ap arını 
met oğlu Astucudan 20, 8260 lzntşir akan bu paralımn önüne geçmeyi almıyanlara 
Mustafa oğlu Astucudan 20, 8261 E • düşündü, Avrupadan mütehassıs ge
tem Keleşoğlu Astucudan 20, 8262 tfrttf •• Nihayet ayni hacim ve şekilde 
8262 Cebrail Ömer oğlu .Astucudan 20, ona:r tanelik kutularla piyasaya püro-
8263 lbrahim Ali oğlu Yukan llnkçık- tkarmağa muvaffak oldu. 

lıdan 20. 8264 lsmail Sait oğlu Yukan Fakat piyasaya çıkardan bu püro • 
Ba1çıkhdan 20, 826:> Süleyman Ahmi Jarda ayni fiyatla yani kutusu (kırk 
oğlu Çubukludan 20, 8266 Ali oğlu beş) kuruşa satılmaktadır. Halbuki 
Çamurludan 20, 8267 Tahir lsa oğlu Yunanistandan gelen pürolann ku • 
Tebekten 20. tusu Yunanistanda (bizim para ile) 

8268 Ahmet Acar Borçka tecim 20, on sekiz kuru~ satılıyormuş.. 1nhl • 
!269 Hasan Şentürk 40, 8270 Mecit sarlar idaresi de buradaki satış fiya. 
Hacroğlu 20, 8271 Başer 20, 8272 Os • tını evnlce çok fahiş görmüş hatta 
man Gezmiş 20, 827:; Hecep hlarn oğlu on sekiz kuruştan bile aşağı l'!atılabi • 
25, 8271 Snit nalbur 20, 8275 Kadri leceği etrafında konuşmalar yapılmış
Ganll\OCU 20, 8276 Kumla çiftliAi na - tı. 

mına J\.Semal Fuat, Re it, Nasip, Ye· Şimdi piyasaya çıkarılan püro1arın 
kırk beş kuruş üzerinden 5atılması 
dqğrusu hem püro tiryakilerini inki -

dat kardeşler i;O, 8277 A6ım Istnnbul 
Adamızan 'l', 1'i. 22,56, 8278 Seyfi M, 

Gazetemizde tefrika halinde çıkan 
"Borjiya,, ve Ragastanın oğlu,, roman 
larını ciltletmek üzere idare evimize 
bııaknn okuyucularımızdan bazdan 
tekrar uğrayıp ciltlenmiş romanları -
nı almamışlardır. Bıraktırl:ları kit.ıp • 
Jara karşılık kendiluine verilen mnk
buzlarrn numarnlannı aşağıda. yaz. 
dığımız bu okuyuculann nihayet bu 
ay sonuna kadar kitaplarım almala • 
nnı veya aldırmalarını rica ederiz. 
Gazetemiz ağustos nihayetinden son -
ra bu kitaplar hakkında hiçbir müra • 
caat kabul edemiyecektir. Borjiya: 
803, 804, 807, 821, 839 

Ragastanın oğlu: 38, 19, 15, 14: 212, 
lSO; 169, 118, 68, 44, 43; 400; 377; 288; 
245; 238; 2.."7. 

8279 Sabri 37,14, S2SO Llltfi 2-1148, 8281 
Dfmitri Çillinf l\limar İstanbul 20, 

sarı hayale. hem de dı§ ticaretimiz ------'!"""-------
8282 Boğos Verccebekyan dr. 20, 8283 
Ohanes ÇiJlinkiryan 20, 8284 En,·er 
Fırıncı 20, 8285 Ki rkor ke')işyan 20, 
82 6 Bayan Suzan A ao Tel Ş. mü -
f etti~i 2·1. 8287 Oı;;man ŞeYki Jt'ilibeli 
50, Bir defalık 200, S.288 Adını bildir • 
miyen bir zat Ba~kan l met lnönü 
Yasıtasiyle 40,000, 8289 B. A'·ninin eşi 
Adana 20, 8290 l\f esut Celil 20, 8291 
dr. Bahri 20, S292 Kere tecller birliği 
20, 8293 J\f~hmet Sipahi 20, 829~ Şük -
rü saraçoğlu 20, 8295 mescit Hflfıl ki
tap evi sahibi 24,,60. 8296 Ali berber 
oğlu Burdur uncu 20, 8297 Ahmet Gü
müş oğlu 20, 8298 Hüse.}in deveci oğ
lu, 8299 Şükril tecim ,.e endüstri O 
başkanı 20, 8300 Mustafa Muzaffer 
oğlu 20, 8301 Süleyman kAhya oğlu 
Burdur 20, 8302 SUJeyman boyacı oğ -
Ju 20, 8303 Asaf altın oluk Edremit 20, 
830-1 Ahmet H Hasnnoğlu 20, 8305 
:\f ustaf a uzun oğlu 20, 8306 Ali ka • 
ragöz oğlu 20, 8307 Hasan Aksekili 
20, 8308 Kocamustafa 20, S309 Deyin 
Mehmet kızılkeçili 25, 8310 Hüseyin 
Giritli milteahhit 25, 8311 Faruk K. 
Çiftlik 20, 8312 Akif tahta köy 20, 8313 
Saim Manifaturacı 20. 

noktaSlndan püro sürümünü tehlikeye 
dü~ürmüştür. 

Memleketimizde yapılan, gümrük 
\'esair maı::rnfı olmıyan yerli pilrola -
rın Yunan pürolarından aşağı fiyat
la sntılmilsı inhisarlar idare!lnin le -
hinde bir hareket olacnğından, inhi -

.sarlar genel müdürlüğünün bu ci -
heti nazarı dikkate alacağını umarız. 

Okuyucularınızdan IJ!. Şevket 

Bir hastaneden şikayet 
Beyoğlu Hamalbaşı, Tuğlacı soka· 

ğı 21 numarada oturan inşaat ustası 
Hikmet matbaamıza gelerek aşağı • 
daki şikdyettc bulunmuştur: 
"- Zülırevı lıastalıklar kadın hasta 

neıinde tedavi altında bulunan bir 
kadın lıastamızı ziyaret gününde zi • 
yaret için gittik. Bu sırada daha ev -
velden içeri girmiş olan baldızım ka
pıdan beni çağırdı. Bunu gören kapı. 
cı baldızıma küfrederek hücum etti. 
Ve dövdil. Sertabie de daha evvel -
den aldip oik8yct etti. Bunun üzerine 
ıertcrblp de baldızınıın koğrılvasını 
emretti. ---....----------

Hastanelerde hastalarını görmeğc 

gidenlere böyle mi muamele edilir?,, 
.. •-•••• .. ••H•• .. • .. ••-•••••n••• .. •••-••:::ıc:::=; .. .................. oo·i<t:«:>·r:········ n. 

il turunda Ken d ia i 1 imdiye kadar hançerin· !!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'~ 
den ba ka bir ıilah kullanmamıt-

Bu işde bir yanlışlık 
olsa gerek .• Ali ismail ~ 

Haydarptz§a ha•tanesi bevliye H 
o: 

Türk bislkletçllerı 
Büla-eş, 2f1 - Romanya biaik- tı. 

Y okaa hiç tereddüt etmeden 
bunlarla kartıhklı mücadeleye gi
rerdi. Aralarındaki nehir, genitti. 
Ne kadar derin olursa olsun bir 
balık gibi yüzerek kar§ıya da ge
çebilirdi. Hem bu daha tehlikesiz-

Jet hııuna İ§tİrak etmek üzere bu
raya gelen Türk bisikletçileri mü
aabakalara iki takım halinde it
tirak edeceklerdir. 

Y frıf, 8 Eylül Pazar günü nİ· 
liayet) enecektir. 

olurdu. Uzun müddet auyun al
tından gidebileceği için vahtilerin 
oklarını kullanmalarına fırsat ve 
zaman vermeden yanlarında bu· 
lunmuı olurdu. Fakat bu takdir· 
ae de aılanları bu ıemtte bırak
mak mecburiyetinde kalacaktı. 

(Devamı var)' 

Kadıköy lkbaliyede mütekait Mus -
tara imzasiyle aldığımız mektuptur: 

"Bir borçdan dolayı Ankara dör -
düncü icraşına yarısı haıiran 1935 de, 
yan~ı cyllll 935 de ödenmek üzere ta
ahhüdüm var. Haziran 985 taahhüdü
mü aldığım üç aylık maarJtan hnıiran 
da Ankaraya gönderdim. Bu para, 
sahibi tarafından alınmamı~ olacak 

mütehauıa !: 

Urologue - Operateıır 1 
· Babıali caddesi Meserret ote·~,: 

d h .. "ğleden • . li 88 numara a er gun o ~ 
• •k•d k" kadar·=· sonra ıaat ı ı en se ı:r.P 

11
!1 

c:ı:::ı:ı::::::mz:m::;:..:::;:::::::::::ıı::::::nı 
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Nizanı lstanbul liseler arttırma eksiltme kurumundan: 

Saçları 
Besler • Kuvvetlendirir • 

Dö'cülmesini keser uıahr. 

PETROL NiZAM 
T r.-crübe edılmiş en ıyı aaç illcıc.fır. 

Yiyeceğin cinsi 

Kuru Çalı F. 
Kuru barbunya F. 
Mercimek yetil 
ve kırmızı 
Sohut 
Bezalya 
Kuru bamya 
Börülce 
Buğday 

Bulgur 

Miktarı 

8200 

-· 2400 
7350 

7700 
1900 
150 

2200 
640 

1500 

Teminatı 
L. K. 

.. 

Tahmin 
Bedeli 
15 K. 
10 
18 

18 
15 
90 

9 
i 1ı 
ııı 

Eksi itme günü 
ve saati _J 

-- ~ 
28787 935 Çarıam'Da 

Saat14 de 

Eksiltme Şeklf 

. 
P~!_arbkla 

Türk Hava Kurumu 250 Nitasta 
Sade yağ 26000 

238.Sf 
1657,49 

22 
ss. P-tı " ,, " U U H tJ Pazarlıkla 

üyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

.J..1 t 4,30 da 
Kurumumuza ı;ağlı Galcttasaray, Haydarpaıa Erenk<iy liız Kandilli liız liıelerlle Çamlıca 1'1z 

orta okulu ve Haydarpaıa lisesi muallim kısmı ile Kız muallim okulunun Mayıs 936 sonuna kadar ili· 
tiyaqları olan yukarda yazılı yiyeceklerin yapılan eksiltmelerinoe kuru erzaka istekli çıkmadığından ve 
sade yağına da verilen fiyat yüksek görüldüğünden şartnamelerine göre yanlarında yazılı gün ve ıa· 
atlerde pazarlıkla eksiltmeleri yapılacaktır. • _. ... - " , ,....,,_,.,.,.,,...._._ 

istekliler §&rtnamelerinde yazı lr okulların lieyeti umumiyesini veyahut lier obl için ayrı ayrı olmak 
i19. cu tertip 5. ci keşide 11 Eyluldedir 
Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca 15000,12.000, 10.000 lira!ık ikramiye 

e; e (20.000 li ra ' hk mükafat vardır •.. 

üzere fiyat verebilirler. • "' -· .. • -" - --- - __ .... 
Eksiltme lstanbul Kültür Direktörlüğü binasında toplanan liurumaa yapılacaktır. Elisiltmeye gire

cekler 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununa göre 935 yılı Ticaret odası belgelerini ve ticaret
hane namına hareket edenlerin noteriikten alınmıf vekaletnamelerini vermeleri mecburidir. 

istekliler teminatlarını lisc-ler muhasebeciliği veznesine yatırarali makb'uzlarile beraber kuruma 
gelmeleri ve §artnamelerini görmek üzere kurum sekreterliğine sormaları ilan olunur. '( 4801) 
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llJ.nP u~tunE' getirdiği şışeyi b 0 raı.. 1 
tı . 

- Şevketmaab, emir buyurdu j 
ğunuz ilaç esasen malum bir şe.v 
dir. Fran&aya Asyadan getirilir v"' 
bütün doktorlar tarafından bili . 
n :r 

Göz!c(i c.laha ziyade parlıyaı · 

L lh 

- Kcif 1 doktor! dedi. 

- Eğe• müsaade buyurursa-
n:z . . 

- Hayır doktor, hayır.. ban~ 

ne söylemek istediğinizi biJiyo 
rı~m . Fakat bundan sonra hec söı 
boştur. Vazifenizi yapt;ğmıı içn 
çddlebitirsiniı:. 

Doktor: 
- Bundan doğacak fenalığm 

mesuliyeti umarım ki bana düş· 

m ez diyerek dıtarıya çıktı. 
Şimdi bekleme salonu jantiyonı 

larla dolmuştu . 

Kralın iyileştiği ve yakında tek
rar ayağ;ı kalkacağı havadisi ÜZ'!· 

rine, vetiahtm etrafına kotan sa· 
ray halkı ~ekrar ihtiyar kralın da;. 
resine gelmitlerdi. 
Odaımda yalnız kalan Birinci 

r • l OSUVA f'Özlerinİ tavana dikerek 
b r:;:a~ dakika kadar düşünceye 

daldı. 

isteğine göre, hayalını uzatmak 
veya k11altmak elinde bulunduğo 
bu anda Birinci Fransuva acab3 
ne diitünüyordu. 

imparator Şarlkeni mi? 
Yoksa kiliseleri ayırarak hüku

metin dayandıiı ruhant hakimiyet 

türeterinı (prensiplerini) yıkma

ğa çalıtan Hügnoları mı? 

Yoksa ken:li debdebesini de
vam ettirebilmek için vergiler. an. 

garyalar içinde boğulan zavallı 

halkı mı! 

Yoksa kendisine verilen "San'· 
at koruyan,, ismine hak kazanmak 
için seviyor gibi görünerek, pa
pasJarm hotuna gitmek için gizli· 
ce idam t"tlirdiği ıairleri, ediple
ri, san'atkarları mı? 

Yoksa kendisine lanet etmek i· 
çin yatağına eğilen Etyen Dolenirı 
hayalini mi? .• 

Yoksa saltanat devresinde yeti. 
ten dahileri işkence ile mahvet .. 
mek için emrini beyliyen Loyola· 
nm kork•mç yüzünü mü? · 

Hayır! 

Dudaklarında yalnız bir kadın 
ismi dola,ıyordu. 

Ölüm yatağında inliyen kral, 
benliğinden hiç bir §ey kaybetme. 
mitti. 

O gene, aklı fikri hep kadınlar· 
la uğraıan sert bir askerdi. . "' "' 

Basinyak içeri girerek Madam 
Diyan di) Puvatyenin huzura ka· 
bul edilmeği dilediğini söyledi. 

Birinci Fransuvanm Diyana hu. 
ıusi bir hürmeti vardı. 

Belki lıu hürmet oğlundan evvel 
kendisinin metresi olmasından İ· 
leri geliyordu. Fakat bu da pek e· 
saslı bir fikir değildi. 

Kral, boya, düzgün gibi 'eyler• 
tenezzül elmiyerek güzelliğini Ö· 

lünciye kadar mu haf aza etmi, o-

SERSERiLER YATAGl 

Bu anda kapı vuruldu. Doktor 
kral tarafından istenildiğini zan· 
nederek hemen kapıyı açtı. 

Gelen ; >iyan dö Puvatye idi. 
içeriye girerek kapıyı kapadı. 
Bir sandalyaya oturarak: 
-· Havdi bakalım, bana iyic~ 

malUınat veriniz! dedi. 
- M•dem, demin söylediğiır. 

den fazla bir şey söyliyemere .. 
Kral belki kurtulabilir. Fakat .. 

- Bunun için ne yapmak li 
zım? 

- iyi bir istirahat .. Anladmt'2. 
mı madam. Bundan maksat v ~i
cuttan çok ruh istirahatidir .. 

- Daha açık söyleyiniz.. M~ 

ıele çok mühimdir .. 
- Pe\<1 madam. Kral hatta P. ·• 

tiddetli .: ünlük idmanlarına de 
vam etr.ı~··idi ... Av, harp oyunl~ · 
ve bunu.-:- vih~ terletici ve düşüne·~ 
yi fikri sabitlerden uzaklaştırı-: ~ 

§eyler ke,1disi için faydalıdır. F11 
kat kadınlarla her türlü münaS"!· 
sebetten uzak durmalıdır •. itte bJ 
ıuretle •• 

- Sönüzü tamamlayınız .. 
- Bu n:·retle, söylediklerimi h -

mamen tutar ve ilaçlara devam <-· 
derse kral be§ altı sene daha y~
fıyabilir .. 

Diyan dö Puvatye boğuk b~ :· 

ıesle: 

- Bet altı sene ha! .• dedi. 
- Hatta, kralın yaradılışı ço1< 

ıağlaıu oiduğu için tamamen iyi
leşebilir de .. Fakat ne yazık ki .. 

Doktor birdenbire sustu. 
Diyan: 

----
- "Ne yazık ki .. ,, demiştiniz .. 

Sözünüzü tamamlayınız .• İyi dü. 
§Ününüz mösyö. Bu anda hakika
ti söylemeniz hükUm.etin ıelimeti 
namına muhakkak lazımdır. dedt 

- Pekala madam. Ben de açtlC• 
ça söyliyeyim. Şevketmaabın huv.· 
larnıdan vazgeçeceğini hiç ummu. 
yorum. Kadına liaddinden fazla 
dütkün olan kralın bütün varlığı 
bu iptilanın pençesinde bulunu• 
yor. Kral kendini kurtaracak isti4 
rahati aramak şöyle dusun, ben• 
den kendisini birkaç gün gen~ 
leştirecek, kuvvet verecek bir ilaç 
istiyor. 

- Bu ilacı yapabilir misiniz? 
- Evet madam .• Fakat yapmt .. 

yac6ğım! 

-Niçin? 
- Çünkü, böyle bir ilaç kralT, 

batma raslıyan bir tüfek kurşu• 
nunde.n, kalbine sokulan bir han
çerden daha kat'i olarak öldürür .• 

- Anlıyorum doktor. Fakat 
kralın emrine açıktan açığa karş1 
gelmeniz hakkınızda pek hayır1' 
olmaz. 

-- Madam, ben kralın emrine a. 
çıktan açığa kartı gelmiyeceğim. 
Şevketmaab için yatıştırıcı bir i. 

laç hazırlıyarak istediğinin bu ol .. 
duğunu söyliyeceğim. 

- Kral, aldatıldığını anlayınca 
sizi yakalatıp bir zindana attır:vo 
caktır. 

Doktor sarardı. 
Diyan ayağa k~lkarak onun v~· 

nma yaklaşıp soğuk bir tavurla: . 
Forma: 36 
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PANORAMA /" 
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Ylz. •· /(/tr1s~nin geri 
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va dide lcayho/v-
u.z ... 

lstlk,lil Lisesi 
Direktörlüğünden : Bahçeıinde 
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Sünnet düğünü ı !=.!=.· 
- llk Orta ve Lise kısımlarına, yatı ve gündüz, kız ve erkek ta~ebe kaydına başlanmıttır. 
- Kayıt için her gün saat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. 
- lstiyenlerc, kayıt şartlarım bildiren öğrenekten bir tane parasız olarak gönderilir. 

Her gün bahçe müdiriyetine müracaat. Telefon: 41065 - Bütün sınıfların engel ve bütünleme yoklamalarına 2 Eylôl Pazartesi günü ba§lanacakt.;.. 
"::!~B!l!il;;il ............................................ 1111:1 Şeh~adehaşı Polis karakolu ıkllrfısında. Tf"Jefon: 22534 ,.. 1:1 
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- Bu ilacı hazırlamanız lazım D.oktor bu söylediklerimi y.;ı. 

dır! dedi. parsanız. Fransa kralı haşmetlu i-
- Madam, bu nasıl istek.. kinci Hanrinin baş doktoru ol"· 
- DoKtor, beni iyi dinleyiniz . caksınız. Maaşınız iki misli çoğa· 

Dakikalar çok kıymetlidir. Şu so· lacak ve asalet ünvanına kavuş:ı· 
fada, §U kapının arkasında seslen· caksınız. Bunları kafi görüyor mu· 
diğim anda içeri girecek iki kitt sunuz? 
vardır .. lıte gözlerinizle görünüz . Doktor titriyerek eğildi. 

Diyan gidip kapıyı açtı. - Şimdi bu iki ilacı hazırlama" 
Doktor sofada iki kiıi gördü. için ne kadar zamana ihtiyacınc2 
Bunla .. ın yüzlerinde maske bu · var? ... 

lunduğu kin tanıyamadı. Liki:". - İki :&ate madam. 
elbiselerinden jantiyom oldukla... - Benden size üç saat izin Sa· 
belliydi. at sekizde ben buraya gelceğim .. 
~ Diyan tCapıyı tekrar kapadı. Zannedersem her §ey hazırlanmı1 

_Doktor, seslendiğim andan~ olur. 
olacağını biliyor musunuz? - Evet madam! 

Renkten renge giren doktor: Diyan dö Puvatye, zavallı dok-
- Bil.:niyorum ! dedi. toru titreten bir sesle: 
- Bu iki adam derhal içeri g\ . - Saat sekizde! diye tekrarla-

rerek sizi hançerliyecekler. Kara· dr. ·' •. 
vermek için size bir dakika muh .y. .y. ,,. 

let .. ya ılacr hazırlamağa razı O· Saat sekizden biraz ıon;a clok· 
lurııunuz , yahut ölüm! tor kralın dairesine gitti. 

Doktor r.llinci saniyede: Bekleme salonuna gireceği sın. 
- Pekala madam! dedi. da yandııki odadan bir kadın Ç"• 

- Şu halde anlaştık dokto• karak onu kolundan yakaldı. 
Simlli'Tçiniz rahat olsun, vicdan ı Bu Düşes Detamptı. 
n • - hıç 1.uç kaygusu gelmiyecek- - Krala istediği ilacı götürü· 
ti:- !lacı bana vereceksiniz. Kral., yorsunuz değ\I mi? diye sordu. 
geltnce, ona istediğiniz gibi bir i· - Madam ... 
laç vere-bilirsiniz.Yalnız iki Şİ!enin - Şevketmaab size aöylerke 1 

t""uemen birbirinin aynı olmasın~ ben hepisni duydum.. Doktor. 
dikkat ediniz. Siz kendi ilacın1zı kralın eınrine itaat etmek, onu öl· 
krala götürdüğünüz zaman, şev· dürmek de-mek olduğunu düşün. 
ke.tmaabın yanında bazı kimseler mediniz mi? .. 
bulunursıı, bunların da ilacın za. - Madam, götürdüğüm ilaç za · 
rarsız olduğunu bilmeleri lazım· raraızdır. 
dır. - Nasıl olur. 

.. 
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- Madam, fazla bir şey söyli· 
yemem .• Yalnız size yemin ede
rim ki ben krala, istediği ilacı dt!· 
ğil sakinl~ştirici bir ilaç götürüyo. 
rum. 

Düşes. doktorun iki yanağından 
öperek ve: 

- Siz. yüksek kalpli bir adam 
sınız ! div~ bağırarak oradan u· 

zaldaftı. 

Dairesine girerken de: 
- Kral ölmiyecek. Ah aziz;m 

Diyan, son gülen tam gülecektir . 
diye düşünüyordu. 

Bundan da onun Diyandan iyı 
bir matah olmadığı ve kralı koru· 
manın ınrf kendini kurtarma~< 

maksadına dayandığı anlaşılıyo.-
du. 

Doktor Basinyaka: 
- Kral geceyi nasıl geçirdi? 

diy~ sordu. 
Sadık eıda hizmetçisi uyumıyn 

rak bütün geceyi kralın kapısı ö. 
nünde geçirmişti. 

- Şevketmaab sabaha kada: 
rahatça uyudu. 

- Bu ~a kendisine içirdiğim :. 
lacın teıirindendir. 

-Fakat şevketmaabın söyled·· 
ii abuk sabuk sözlere bakılırsa, 
uykuda korkunç kabuslar geçirdi
ği anlatılıyor. 

- Onu da anlarız .• 

Doktor :çeriye girmek istediyse 
de Basinyak önüne geçerk yaln •. 
nn bir ıeıle: 

- Doktor! dedi. 
- Ne istiyorsunuz dostum? 

- Şevketmaaba, sizden iste
diği ıey için itaat edecek misiniz? 

Doktor içini çekti .• 
Sonra eHndeki şiıeyi Basinya.. 

ka göstererek: 
- Bu ıişeyi göröüyoraunuzJ d~ 

ğil mi? dedi. 
- Evet! 

Doktor korku ve endiıeyle e~ 
rafına bakındı. 

Basinyaka doğru eğilt:rek: 
- Beni dinleyiniz .• Kral yalnıİ 

bu şişedeki ilacı içerse yaşıyacağı .. 
na söz veririm, anlıyor musunuz 'lı 
dedi. 

- Anlıyorum .. Oh, Allah sizl 
takdis ellin .. 

Doktor gayet yavaı sesle: 
- Fakat şİfe değiştirilecek o. 

luraa ona karışmam .. diye ilave et• 
ti. 1 

Basinya.k ümit ve korku ile tit, 
rerken o da kralın odasına gir• 
di. 

-37-

ILAÇ 
Birinci Fransuva uykudan uyan. 

mıştı. Halinde pek büyük bir der• 
mansızhk görünüyordu. Yalnı;ı 

gözleri tuhaf bir şekilde parlak· 
tr. 

Doktor bir an kadar, nöbeti·.1 
geçmesinden dolayı kralın o kötii 
düşünceden vazgeçmiş olduğunu 
umdu. 

Fakat !?irinci Franıuva: 
- Nasıl doktor, istediğim ilP.cı 

hazırladınız mı? diye haykırdı. 
Doktor odanın ortasındaki ma· 
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Kültür Direktörlüğünden _ 
llkmekteplerde talebe kaydına Ey

liilün birinde başlanacaktır.. aırıncı sı
nıflara bu sene 928 doğumlularla d•h• 

evwelkl dolumlulardan arta kalanlar alınycakdır. Ku··ı-
tür direktörü 10 Eyliile kada.. bulundukları 
:tere en yakın okula, qocukla .. ını kaydettlrmelerlnl velilerden 
rica eder. (101&) 

Tl:.:J Q K iVE 

l\Q~~T 
BANKA51 

-DARA 
BiRiKTiREN 
'2Aı-tAT• ~ ObQ 

!inhisarlar U. Müdürlü{lünden:I 
1 - Kırklarelinde Yaprak Tütün Ambarı intaatı kapalı zarf· 

. a t kıiltmeye konmuıdur. 

2 - Tahmin edilen bedeli keıif (22498) lira (23) kuru9tur. 
3 - lhaleıi 3/ 9/935 Sah ıünü saat 14 dedir. 

'1 - Şartnameıi (113) kuruı mukabilinde Kabatatda Leva 
Zlm ve Mübayaat Şubeıinden verilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin (2490) sayılı kanunda yazılı 
§artıar dahilinde ve muayyen gün ve saatrndan bir ıaat evvel 

0688) liralık teminat ve teklif mektublarrnı Kabata~da Levaztm 
ve Mübayaat Şubeılndeki Alım Komisyonuna müracaatları. 

(4710) 

1 - Uzunköprüde yaprak tütün ambarı inıaatı kapalı zarfla 
eksBtmeye konmuıdur. 

2 - Tahmin edilen bedel keşif (22498) lira (23) kuruıdur. 

3 - ihalesi 28/8/935 Çarıamba günü saat 16 dadır. 
4 - Şartnameıi 113 kurut mukabilinde kabataıda Levazım 

\'e Mübayaat Şubeıinden verilir. 

5 - Ekıiltmeye ıireceklerin 2490 sayılı kanunda yazılı f&rt• 
lar dahilinde ve muayyen ıün ve saatinden bir ıaat evvel 1688 Ji. 
ralrk teminat ve teklif mektublarmı Kabataıda Levazım ve Mü· 
bayaat Şubeıindeki Alım Komiıyonuna vermeleri. ( 4617) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan : 
Mektep laboratuvarları için bir adet taı keıme ve bir adet par 

ci,bt 'makinHi alınacaktır. Bunl~rın mecmuu fiatı 4000 lira ve birin 

R ABER - 'A'k~R m Po!llta~ ·ll 

................................ - ..... Saraçhanebaa.ı Horhor caddesı ---··---·-.. ··-········· ••••••••••• •••••••• ........ ""W' ............ -·-·ea·--- R 

ii ANA· 1LK. ORTA. LiSE (Tam devreli) 1 .. . .. . 
H llk ıınıflardan itibaren ecnebi lisanına çok ehemmiyet veriHr. Kıı:lar kısmı ay:rı dairelerdedir. i: 
fi Mektebin hususi otobüıleri ile nehari talebe herıün evlerinden alchrılır. lıtiyenlerin adreıine tarifname ii 
·ı ·= ! ıönderilir. ikmal imtihanJarı Eylülün ikiıindedir. Kayıtlara batlanmıftır. Hergün 10 dan 16 ya kadar j:

1
• 

İl Direktörlüğe müracaat. Telefon: 20530 '.ill~.itı ı J• n, wıt·ı,, 5 .. ·ı :: 11-- &.. : :x:aa:w .. -::a·•:ı sıı mm ı ı ı ---··-•• 1111•ı•111nmmr:::::::::::::::::·9 .• ::::::ı:mma:::."1:Aw::::= 

KAŞE 

NEOKALMiNA 
Grip - Nevralji-Baı ve Dit atnlan - Artritizm - Romatizma 

İstanbul asliye ikinci hukuk mah -
kemeslnden: 

Kostl lvanoviçln Istanbulda Bahçe
kapı Aropyan hanında Samson Sıvas 
şimendifer inpatı müteahhitleri Şev 
Jd ve Süreyya aleyhlerine mukaddema 
mahkememizin 931/722 numara111 tah
tında ikame eylediği tazminat davası 
dosyasının adlfye sarayı yan~ınmda 
yanmış ,.e ikinci yenileme bürosunda 
işbu dosyanın teşkili sırasında mltd
dei aleyhlerin gösterilen adreslerine 
tebligat ifa edilmiş ise de mumailey -
lerin gösterilen adreslerde bulunma -
dığı '\'e halen ikametgAhlarının meç
hül bulunduğu mübaşir tarafmdan 
verilen şerhten anlaşılmış ve bu kere 
da,·a dosyası yenilenerek mahkememi 
ze tevdi edilmiş ve talep nçhile lllnen 
tebligat icrasına rağmen tahkikat gU
nU olan 11 - 7 - 935 perşembe gUnü 
gelmemiş olduğundan davacı vekili
nin nıuvafıkt kanun görülen talep veç 
hile H.U.M.K. 401 inci maddesi mu -
clblnce &'lyap karannın illnen bir 
ay müddetle tebJfftne karar verilerek 
tahkikat ı - ıo - 935 alı sunu saat 
H talik kılınmış olduğundan yevm 
ve aa.ti muk8rcle tahkikat hlklmllli 
huzurunda hazır balanmalan n pl
medik1eri takdirde haklarında sıya • 
ben tahkikatın devam o1unaeafı Uln 
olunur. (18922) 

ZA YI: 11 inci mektepten 933 senesi 
5 inci sınıf tan aldığım phadetnameyi 
zayi ettim. Yenisi alacaflmdan eski
sinin hükmü yoktur • 
Beşinci sınıf talebeılnden 423 numa. 

ralı Ali Kemal. -DOKTOR 

Kemal Özsan 
Uroloo - Operatör 

Bevliye MUtehassısı 
Krakö11 - EkleZ.lllOr mal<uaı 
yanında. Her gün öğleden tonra 
2 • den 8 • • lcadar.. Tel: 41235 

Ihsan Yavuz 
Şık gıyınen-

lerin terzisi 

Her ayın 

modellnl 

orada 
bulablllr•lnlz 

ISTANBUL 

Y enipoatabane 
kar1111nda 

Foto Nur 
yanında 

Letafet b anında 

tstanbul Belediyesi ilanları 1 
Motoıiklet, Biıiklet, Ziraat Kamyon ve Arabalarile, Husu· 

ıt, Kira, Binek, Tek ve Çift Atlı Yük Arabalarının Plakaları deiit· 

tirilmeie batlanmııtır. 

Motosiklet, Biıiklet Numaralannın deiittirme müddeti 30 

birinci teırin 935 tarihine kadardır. 

Ziraat, Binek, Yük arabalarının deiittirme mdüdeti 31/Bi· 

rinci Ki/935 rününe kadardır. 

Bu müddetin sonunda eıki plakaların hükmü olmıyacaim • 

dan bunlarla aeyrüaefer edilmesi yaıaktır. 

Plakalarını değiıtirecek olan Vesait sahiplerinin Cemiyetle

rinden alacakları Fotoğraflı iti etme beyannamelerini ve ikamet• 
gi.h adreslerini mahalli Nahiye MüdiiTlüiüne taadik ettirdikten 

aonra Emniyet Altıncı Şube Müdüriyetine müracaat etmeleri, 

Huauat Mahiyette bulun-an (Motoıiklet, Biıiklet, Huı\Ht Bi· 

nek araı;aıı) ıahiplerinin Cemiyetlere müracaatlanna mahal ol· 
mayıp Emniyet Altıncı Şube Seyrüaefer Kıammdan alacakları Be 
yannameleri Nahiyelere taadik ettirdikten aonra Altıncı Şube Mü· 
dürlüğüne getirerek Plaka Almaları ilin olunur. (8.) (5065) 

ArnavutlriSyünCfe Liitfiye mahal· 
leıinde ve ıokaiında 11/13 N. lı 
iki katlı 3 odalı ey 

Kapalı çarııda divrik ıokafmda 
50 • 52 • 54 N. lı dükkan 
Kiiçükpazarda kantarc:ilar mahal • 
leıinde kepenekci ıinan mednee • 
•inin 12 N. h ocla11 

Ça111 kapıda boıtan ili mahaUe • 
ıinde yeni çeriler S. 71/73 N. lı 9 
odalı Merzifoni kara muatafa pqa 
ınedreseıi 

Amavutköyünde Lütfiye M. ve ıo· 
katında 5/7 N. lı 2 katlı 3 odalı ~ 

Huekide Hutane aokağında Ha • 
aeki medreaeıinin 18 N. lı odası 

Samatyada haci Hüıeyin ağa ma • 
hallesinde 2 N. lr Ferruh aia 
mekte1'i 
Şehza.de hatmda emin Nureddin 
mahalleıinde Tramvay caddesin • 

Senelik muham • Muvakkat 
men kiruı teminatı 

84 8,30 

84 8,30 

24 1,80 

112 23,40 

84 6,30 

24 1,80 

31 2,70 

de Ebulfadd medreıeai anaıı 48 3,60 
Kapalı ça11ıda divrik aokaimda 20 
N. h dükklnm yarım hiıaeıi 12 0,90 

Yokarda, aemti, muvakkat teminatı ve ıenelik kiraıı yaz1lı 
olan mahaller 936 aeneıi mayısı ıonuna kadar kiraya verilmek il· 

zere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuıtur. istekli olanlar fart· 
nameıini levazım müdürlüğünde ıörebilirler arttırmaya ıirmrık 
için de hizalarında göıterilen muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber 26/8/935 pazarteıi ıünü saat 15 de Daimi en· 
cümende buhınmalıdır. (1) (4628) 

Nafıa bakanlığından 

ti . . . . , ........ ----.. ------lllııııınııııl....., Pey paruı 300 hra ve açık •kaılt meıı 25 - 9 - 935 tarıhne reler 1 Şişli Etfal hastanesindt: \ 1 

Çt'tanıba ıünü ıaat 14 dedir. lıtek lilerin bu baptaki ıartnameıini ıör J Göı mUtahassısı doktor I 

Bakanlık ihtiyacı için muhammen bedeli 7590 lira olan 230 

ton kok kömürü Bakanlık binaaında teslim farlile kapalı zarf u. 
ıuhle Ekıiltmeye konulınuftur. Eksiltme 10/ Eylül/935 tarihine 
rastlayan Salı günü ıaat 15 de Ankarada bakanlık Malzeme Mü· 
dürlüğünde yapılacaktır. 

~ek için her gün ve ekıiltmeye itt1rak etmek için de arttırma ve ek 1 Rıfat Ahmed Göz beri<.\ 
tıitnıe kanununun 2, 3 üncü ınaddn ~~·rinde yazılı vesaik ve birinci pe) ) C. Halk Fırkası &ırasrnda im: lt·(I 
•lralarını havi° makbuz ile b"'lli gün ve ıaatte Gümüşsuyunda Me~ ;~si karşısında 32 

1
n_umt ara~a. Mua· 

te . ı' rent' ~aıltleri .;nat ·' en J,. .. kadul 
P lunaarnda bulunan komiayona müracaatları. (4654) &ı-.... ıııııuııııııı • ..ıııımıuıwııııııuııııııunııııııı::ıınıııuıııııııı1111ft111111J 1 

isteklilerin tekliflerini Ticaret odası veıikuı ve 569,25 lira· 
iri< muvakkat ıeminaiiarı iie oiriikie iuiEyiüi/iS5 Sa~ı ıün: ,;.ü~ 
14 e kadar malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri li.~nndır. 
istekliler bu huıustaki f&rtnameleri parasız olarak Ankarada 

bakanlık malzeme Müdürlüiünden alabilirler. (2301) (5013) 



Pardayanlar 
MiplZeoaiomın 
En meralılı ,_ 

Yalııntla "HABER,, 4e 
Forma laalintle oerileeelıtir. 

61 ltilotla BiJgilc Ômerle Aoıuttırgalı Filaıu glireşigorlar 

Kuponlarımızı 
saklayınız 

Bunlar ıize hiç ummadığınız 
menfaatler temin eder. 

ıazımı. · Güreşçllerlmlzln bugün yenmelerı 
~naturyalı ıüreKilerle türet- nildi. Fakat en tecriiheliai dirt ay-/ malan pne bir lllUftffald1et •·ı Buaünkü kartılatma ise ATU ·ı tan ATUaturyalı misafirler, 

çilerimia arumdaki ilk kaqdq • bk aüreKi olan iiçı!inci tek- 8POI' Jl)abilir. tmya • Türkiye milli ıüret takan· taknnımıa kartıamcla ne netice # 
ma dün yapddı ye -içiincl liret calanamm :p.bana ~ lan arumclad ... Rebi- üçündl lacaklar?. 
taJmnmn AYUtturYaldara 4 • 3 7e rakipler kaqıamda ba netbJi al· takma ıüreKilerimble epeJ. ulra· 

K ıeıı Llseslncl Su Sporu Şenllklerl 
Kuleli Aalceri Liseainde tllln • aporıı şenlikleri 9a.pıldı. YIJzllciilerin geçit reaminden sonra 11izrn~ ,_,,ı.a~l(Ufl 

"-"""" iıdana klll'tarma talimleri !llllHlmlıı gençler bıınlarlla tofı WUlfHl/f ak ol•ak belenilmiılerdir. 


