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1 ııaıyaya karşı lı Ordudaki 
alınacak "zecri,, ! İ f . } 

!tedbirler nelerdir ?l er l e r 
anır DırDgnnnz MlYIDılaıırırnırn 

lb> lYI ınl lYI e'\t ıra f n o e a n=n o ar\l: o '1' c ır 

Rusyadan başka 
bütün devletlere bunlar 

tatbik edilir 
Bu aabahki posta ile gelen "Sunday Expreas,, 

gazetesinde Basil Murray isimli bir İngiliz muhar· 
riri Uluslar Kurumunun harbeden devlete kartı a• 
Jac '21 "zecri tedbirlerin,. ne demek olduğunu anla· 
tan bir makale yazmıştır. 

"Bir kanuna boyun eğdirmek için tatbik edile
cek ceza mahiyetinde,, olan bu tedbirleri lngiliz 
ınuharriri üçe ayır:nakta ve hepsinin tesirini ayrı 
ayrı mülahaza etmektedir. 

Umumi manada ekonomik cezai tedbir, bir mil· 
leti harbetmekten yahut bir muahedeyi bozmak • 
tan - maddi kuvvet kullanmaksızın - menet• 
mektir. Bu da bu milleti harpte kendisine lazım o
lan harp levazımından, yahut bu levazımı harp 
ıahnesine sev ebne yo arm an mahnnn etmek e 
olur. 

İngiliz muharriri diyor ki: 

Musolin.i'nin b<!§kanlığındaki ıon ltalyan manev· 
ralarindan bugilnkü po•ta ile gelt>n bir reıim 

(Yazıları Jördüncüdt-) 
: 
i 

"Rusyadan başka hiçbir memleket, bugünkü 
harplerde lazım olacak ham maddeleri kendi hu

dutları dahilinde tamamen sahip değildir! ... Ha • 
beıistan da dahil olduğu halde birçok memleket· 

(Devanu 2 ncide) 

: ......... .-..................... .__. ....... ··-----··········--· .. ··-········ .... . 
Bugünkü kaza 

Bir c;ocuk, üçüncü 
kattan düştü 

Ku:bk-.ıpı Çiftegelinler caddesi 
27 numarada Üaküyi isminde 11 
Yatında bir çocuk bu sabah saat 
10,5 da üçüncü katta taraçada oy· 
l"larken bahçeye düşmüı ağır su • 
rette yaralanmııtır. 

Bahkpazarında 
yaralama 

Bu sabah ıaat 10,30 da Beyoğ
lu Balİkp.azarında bir yaralama 
vakası olmuıtur. Haydar isminde 
bir seyyar satıcı, Fahri isminde 

Bir hırsız 
Kaçmak isterken 

Boğuldu 
Beyazıtta hırsızlık yapan Meh

met isminde biri dün Kadıköyüne 
götürülmek üzere Moda vapuruna 
bindirilmitlir. Mehmet, mevcut
lu olarak götürülüyordu. Vapur 
iskeleden ayrıldıktan biraz sonra 
hırsız memurun elinden kurtul -
mak üzere kendisini denize at -
mış, iyi yüzme bilmediğinden bo • 
ğulmuştur. 

Yaralı çocuk Haseki hastanesi· 
ne kaldırılmı§, tahkikata batlan • 
lllıttır. 

Kazaya uğrayan çocuk iyileş • 
lllektedir. 

(2584) 

bir seyyar simitçiyi bıçakla hafif --
0
--u.-· n_y_a __ h_a_v_a __ 

surette yaralamıştır. 

Fahri C;;;~;nmıt;::So~) konferansı 

Arnavutlukta 

l\lahkllm olanların 
isim listesi 
~~~~--~· ·~--~~~~ 

Titan, 27 - Arnavutluktaki\ Jandarma çavu§U Hüseyin Bek-
Fieri isyaım tamamiyle ba1tırıl· taf, jandarma onbatılanndan Kir
llıı§tır. Hükumet kuvvetleri d:.ıru- yako Hiso ve Nue Broıi, jandaıma 
llla. hakimdir. neferlerinden Ahmet İsmail Ha-

Tira, 27 (Özel) - Son isyan lil Bektaı, H:.iseyin Rama2an, 
~i.disesi suçuyla divanıharbe veri- Abdurrahman Zelka, Nazif Rüı
eıı Ye mahkfım danların is~mle- tem, Sinan Bekir, Rıza Hamza, 

'İni hildiriyoru.mı Abidin Hasan. 
d idama mahkum olup, kurf4.ina 101 ıeneye mahkum olanhır: 
İzilenler: (Devamı '2 incide) 

Belgrad, (Özel) - 30 dan faz· 
la milletin iştirak edeceği "Dünya 
Hava konferansı,, eylulün altısın· 
dan itibaren Yugoslavyada Dub • 
rovnikte toplanacaktır. 
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Barbarostan 
İNTiKAM! 

IQ) ~ IN1 ~ ;z 
kahramanlıkları 

ROMffe\lNJO 
Pek yakında 

HABER'de başlıypr 
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T erft eden generallerden: 
AH Salt ve Hlll• 

Haber verildiğine göre lata 
komutanı General Haliı, yed 
kolordu komutanı General G 
ve ikinci kolordu komutanı G 
ral Sabit Korgener~l olanlar 
sın dadır. Erkaniharp albayla 
dan (miralaylarmClan) Yusuf 
ya, Nuri, Muharrem Mazlilm, 
yüp Sabri de tümgeneral olm 
dır. 

Bundan bqka ordu espe 
Orgeneral Ali Saidin Askeri 
raya, jandarma umum kom 

Ankara, 27 - Ordu terfi listesi General Kazımın üçüncü ord 
lastik edilerek gelmi§tİr. Liste ya· fettiıliğine, dördüncü kolord 
rmdan itibaren kolordulara tel • • mutanı General Nacinin 'de j 
grafla bildirilmeğe başlanacak • darma umum komutanlığına 
t~r. yin edildiği ıöylenmekte~ir .. 

FLOR' Y A 
e nd 

Dünkü toplantı 

Bayan Afet gazetecilere tarihimize dair yapılan 
lncelcmelerl anlatırken . 

(Yazısı 2 inci s~yfada) 

Ankaralı Hüseyin ve rakibı Mer•inli Ahmet ve rakibi 

Dünkü güreşlerin, neticesini ve· 
diğer spor yazılarımızı 7 · rıcı 

· sayfada okuyunuz 
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Küçük andlaşma toplantısı 

Yarın Bled'de neler 
görüşülecek? 

Eski Yunan kralı 

Balkan 
andlaşmasına 

taraftar 
Atinadan bildirildiline ıöre, 

Ellimismos gazetesi, eski kral Jor
jun bir diyevini neıretmektedir. 
Kral diyor ki: 

Florya denizevinde 
dünkü toplantı 

Dün lçiıleri Bakanı Şükrü Ka
ya, Türk tarihi inceleme kurulu
nun son çaJıımalarını Türk gaze· 
tecilerine yakınen göstermek, ve 
tarih kurulu üyeleriyle gazetec..ile
ri tanııtırmak için Floryadaki. de
niz evinde bir toplantı tel'tifl et· 
mittir. 

reye kadar ise, bizim mem!e'.cetİ· 
mizdeki ecnebi meklepletde ~.ile, 
çocuklarımıza ' Türkler sarl 1rk· 
tandır; Asyaycl dönmelidir!,, fik
ri, aıılanırdı. Halkımız, Türk 
milletinin tarlhte ne büyükl ·;kler 
yaptığını hakikatlere ve vesikc..la
ra istinaden öğ:enmelidir. 

Belırat, 27- Küçük andlaıma ı 
konferansı yarın Yugoslavyanın 
Bled ıehrinde toplanacaktır. 

Yugoslav bat ve dtı bakanı 
StoyadinoTiç, Çekoslovak dıt ba
kanı Benes ve Romanya dıt baka
nı Titülesko yarın Bled'de bulu
nacaklardır. ? 

• • 
Belgrad .(Özel) -;- Yarın Bled

·de toplanacak Küçük hilaf konfe
ranıı, thııdiye kadar bu itilifm ta
rihinde yapılmıt konf eran•ların 
en önemlilerinden biri olacaktır, 
Cleniyor. 

Çekoslovak Dıt Bakanı Beneı, 
bu konferansta Moskova ziyareti
nin neticelerini anlatacak ve Kü· 
çülc hilaf ile Sovyet Rusyanın 

müıtakbel münuebatı hakkında 
müıavereler olacaktır. 

Bundan baıka, Almany&nın 
pek taraftar olmadığı Tuna miıa -
kı ve Avuıturya meaeleıinin ko -
nuıulmaıı pek tabiidir. 

Küçük İtilaf Devletleri, ltalya -
Ha.bet anlaıma.zlığı ile ilgili olma· 
malda beraber, bunun Uluılar Ku 

Bene• 

rumuna olan tesiri Bledde konu • 
tulacaktır. · 

Çünkü KüçUk ltillf devletleri· 
nin Uçü de Uluslar Kurumu aza • 
ıındandır. 

Bu ay Yuıoılavyada diploma • 
tik bir merkez haline gelmiı olan 
Bled, ıazeteciler, dipolmatlar ve 
onların aekreterleriyle dolmuıtur. 

-"Balkan paktı, Yunanistanın 

durumunu pek ziyade kuvvetlen
dirmittir. Balkan devletleriyle 
dostluk hayatı bir lüzumdur. 

"Kendi arzumu yerine aetir -
mek için delil, fak at ülkeme biz -
met etmek için Yunanistana dön • 
meliyim.,, 

Atinada çıkah hükfunetçi Prai-' 
yo gazetesinin yazdığına göre, 
Yunan ha§ bakanı Çaldaris on Ey
lülde Alman kaplı<:alarmdan Ati
naya dönecektir. Arkadaılarma 

kendiıni için bir karıılama yapıl
mamasını yazmııtır. 

Yunan dıt bakanı Makıimoı, 
Cenevre toplanbıına ittirak için , 
pazar gilnü yola çıkacaktır. 

Eski Yunan kralı Jorjla Yunan 
finans bakanı Pezmazoğlu Lond· 

rada buıün bir mülakat yapmak· 
r 

ta dırlar. 

Toplantı çok samimi, ve o de· 
recede istifadeli olmuf, Türk tari
hi inceleme kurulu üyeleriyle ga
zeteciler karfılıkh ıöz söylemek 
suretiyle müsahabe yapmıılartl•r. 

Şükril Kayadan sonra ilk önce 
Bayan Afet Türk tarihinin ıma 
hatlarını ve bu yolda yapılan ça· 
lıımaları anlatmıştır. 

Bayan Af et, bilhassa, anıtların 
harap edilmekten korunma11 için 
halk arasında bir ıuur uyanrhrıl· 
mauna çalışılmasını iıtemiıtir. 

Bütün bu toplantıda tebuüz 
ettirilen diğer bir iddia ıuydu: 

T etkikl r derinleıtirildi!rçe, 

l:irakisefal ırkının bu yükseklik!t'rİ 
her gün biraz daha meydana çı
kacaktır. 

Uyanmaaı itap eden diğer bir 
ıuur da, halkın, ele geçirdiği tari· 
ht kıymeti haiz parçalar (aikke· 
)eri, vazo par~.Alarını) ecnebilere 
satmala kalkı,ıp bizim mü~t-mi
ze getirmeıi; bunun karııhğındl\ 
maddi ve manevi istifade etmesi
dir. Bu topraklarda bulunan e
ıerler, tarihimizin esrarını ortaya 
çıkaracaktır. 

Toplantıda Kültür Bakanı 8af
fet Arıkan da aöz aöylemiı, 1'ürk 
tarihine kartı ~\'·derilen büyük il
giyi takdirle andıktan sonra Kül
tür Bakanlıiımn tarihle ilgili (a· 
llkadar) en kUçük bir anıtın rnah· 
volmamaaı için bütün kuvvet;yle 
çalrtacafını ı8ylemittir. 

ltalyaya karşı alınacak 
zecri tedbirler nelerdir? 

Bulgaristandan 
kaçan Türkler 

Bu aabah Jurnal Doryan gaz& 
lesinde fU havadisi okuduk: . 

Edirneden haber verilditlne 
g8re, 19 Bulgaristanlı Türk, evvel. 

Türk tarihi, l)Smanlı tarihinden 
ibare değildir. insan cinıi, bir-
çok menbalardan çıkmıtfır. Bu 
meyanda Orta Aıya kaynafm :lan 
brakisefal yani Türk ırkı çılmııf, 
en büyük medeniyetleri yaratmıı
tır. Birçok nıilletler, efaanele: uy· 
durup kendilerine tarih yaratma
ia uğraıırlarken bizim zaten çok 
terefli tarihimiz vardır. Son dev-

En ıonra ŞUkrU Kaya toplantı
ya kartı ıöıterilen al ika ve heye
cana Teıekkür •derek müıah'lbe
nin ıona erdif1ni haber vermiştir. 

ispekter General 
Kiizım Dirlk 

( Btıftaralı I incide) • ı 
lerin, ıerek iıtihaal, gerek ithal 
ettiii o ham mevaddı, tahrip ve
ya nakil vaııtasi haline getirecek 
fabrikaları yoktur. 

"Harpte ilk lazım olacak teY. si
lahtır. Bu ,y\izclen ekonomik zecri 
tedbirin ilk şekli, harbeden bir 
millete ıil&h ihracatını yuak et • 
mek olur. 

"Bugün bütün dünyada, bUyUk 
6lçUde madern ıillhlar imal eden 
memleketler yalnız on iki tane ka
aardır. Eler bu memleketler, ken 
4iilerinin haricinde kalan bir mil· 
lete ıilah vermemeli kararlath • 
nrlarta, o millet harbedemez. 

ı "Son ıeneler içinde b8yle bir 
mıkyid üç ıenedenberi Bolivya ve 
Paraıvay arasındaki harbı dur -
Cfurmak için yapıldı. 

"Fakat iki nokta ıöı<snUnde 
tutulmalıdır.Uluılar Kurumu, ken 
~itine lza olmıyan Almanya, Ja· 

ponya ve Amerika ribi U~ bUyük 
silah imalat.ç111 dıtarıda dururken 
ibu "cezat ekonomik tedbiri,, ta.t • 
bile edemez. Ve bu birinci !ekil, 
ltalya ıibi kendi cephanesini ya· 
p&"biten meml~kete karıı deieraiz 
bir tedbirdir •.• 

"ikinci cezai tedbir tekli, daha 
müeuirdir. Ve apu tesirle her 
hanıi devlete kartı tatbik edilehi· 
Ur. Bu da, ıillh imalatı için kul • 
landan ham maddeleri, harbeden 
millete göndermeyi menetmektir. 

"Yedi yıl 8nce Şili, nitrat ibra· 
catını ya.aak etseydi, herhanri 
memleketin harbe ıiripneıine mi 
ni olabilirdi. Nitrat dünya inhiaan 
Şilinin elindeydi. Ve nitrat çok 
patlayıcı maddeler imalinde kul
lanılan e1a11r bir maddedir. 

"Nitratlar, bugün havadan ten· 
tetik ıurette yapılıyor. Fakat çok 
az memleketlerin malik olduğu ve 
silah imalinde pek lazım olan di-
2er' maddeler, madenler vardır. 

'1>ünyunn nikele olan ihtiya • 
cmın onda dokuzu Kanadadan 

-~ 
geliyor. 

"Çin, dünya antimuanının üçte 
ikisine ıahiptir ... 

"Bütün bunlar modem ıilihla· 
rın imaline yarayan teylerdir. Bu 
gibi ham maddeleri çıkaranlar a • 
raımda, bu maddeleri, harbede • 
cek millete göndermemek ihusu • 

sunda bir anlaıma oluraa. ve tat • 
bik edebilirlerse, o millet kat'iy · 
yen harbedemez ... 

"Bu noktada Amerika ile lngil
tere ittifak ederse Sovyet Ruıya -
dan bqka herhanıi bir milleti f el
ce ufratabilirler ... ,, 

ki gün Akpınar ve Kanyakla! liu· 
dut karakollarımıza iltica etmİf· 
lerdir. 

--ı I 
__ ......_ ....................... . 

Bulgar-~ 

kabinesi 
Sofya, 28 (Özel) - Bulgar! 

hükGmeti tehlikeli bir buhran! 
geçirmektedir. Hazırlanmakta! 1 
olan yeni kanunu eaaıinin ba-i 
zı noktaları bir ikilik doğurmuş.~ 
tur. Bu ıebepten dolayı Toıef~ 
k b. . . . .f tm • 1 a ıneıının ıstı a e eıı, ve ye.: 

DUn 

,, duiU halde diln Perapalaf oteline

gelmiı, orada Tevfik Rüttü Araı, 
Celll Bayar ve Trakya genel ens

pektörü eıki lzmir ilbayı Kazım 

Dirik ile göriltmUttUr. 

Klzım Dirik bu akpm vazUeıi 
batma gitmek üzere Edirneye ha· 

reket edecektir. Dün ıehrimi2'de lnıiliz muharriri burada Umu
mi harp safhalarını hatırlıyarak, 
hatta bu tekilde bile muharip dev 

Jetlerin mutava11ıtlarla it gördük
lerini, umumi ablukanın fayda 

i ni kabinenin nazırlardan Kösei·I . ; 
$ vanof, veya General Radef ta·! 
~ rafından kurulması bekleniyor.İ 

Baıbakan ismet İnönü yanında 1 bulunan talebeyi kabul ederek 
Kültür bakanı Saffet Arıkan ol- kendileriyle görütmüttür. 

:............................ ..... • ..._._.I 

ı<Sıtermediiini ve Alm.anyanm ı-------------
harp devam ettiii mUddetçe ham 
maddelerini bitaraf memleketler 
vaııtaıile pekala aldığını yazmak 
tadır. 

Muharrir bundan sonra "cezai 
ekonomik tedbirlerin,, uçuncü 
teklini anlatarak diyor ki: 

"Üçüncü tekil, ikinci ıeklin 
daha ıenitletilmeıinden ibarettir, 
fakat aynı mahzurlara maruzdur. 
Bu tekil, harp mevaddiyle birlik • 
te, harbeden millete yiyecek dahi 
ı8ndermemektir •.• ,, 

Eski posta 
mUdUrlerlnln 
muhakemesi 

Ankara, 27 - Eıki poıta v~ 
telıraf genel direktörü Fahri ile 

arkada,Iarımn durutmalarına bu· 
gün devam edildi. 

Maznunların vekilleri eıki hü. 
kümde iararla müvekkillerinin be· 
raetlerini istediler. Neticede du-
rutma naksı Hamiyle he!'a ber 
muhakeme evrakının da okun-

Muharrir !bundan sonra daha ması ve yeniden karar verilmesi\. 
ince bir diler tedbirler ıeriıi da- çin yarma bırakıldı. 
ha olduiunu anlatTVor. Meseli . ,, . . --o-
harbeden milletin dııarıdan her • 
hangi teY almaamı temin edebile- Denizde can ve malın 
cek finansal (mali) kuvvetini kır· korunması için 
manm bunlardan biri olduğunu Ankara, 27 - Ekonomi Bakan-
aöy]Uyor. lığı denizde hayat ve malrn korun-

ma11 için büyük bir kanun layiha
sı hazırlamıtlır. 

Kamutay ve boş 
saylavlıklar 

Ankara, 27 - Kamutay Birin
citetrinin birinde açılacaktır. Şim
diden Kamutay binasına bazı ila
veler yapılmaktadır. 

Kamutay açılınca münlial bu
lunan iki Çoruh, bir Aydın, bir di
yarbekir, bir Erzurum saylavlık
ları seçimi yapılacaktır. 

Hava kurumuna 
5500 lira 

Ankara, 27 - lzmirde Bezaz 
Şamh Şükrü ve arkada,ları hav11 
kurumuna 5500 lira vermişlerdir. 

-0--

Tult\at kumpanyala
nna piyesler 

Ankara, 27 - Basın direktör· 
lüğü tuluat kumpanyalarına bh· 
kolaylık olmak üzere eserler net· 
retmeye karar vermiştir. llk eser 
"Hulleci,, olacaktır. Bir Avusturya 

önderi 
Bundan sonra gemilerde kulla· ------------

nılacak adamlar imtihana tabi tu- Yugoslavyada genlş 
Otomobil kazası 

geçirdi 

tulacaklardır. Gemilerin muaye- bir genel af 
neleri beynelmilel esaslara göre B I t 28 (AA) H" 1-" e gra , . . - U!!U· 

yeni tekiller dahilinde yapılacak- metin, kralın öldürüldüğünün fi. 
Viyana, 27 - iç hleri Bakanı tır. Patlayıcı maddeler taşıyan çüncü yıldönümü ilgisiyle siyasal 

F ey bir otomobil kazası neticesin· 

de ajır surette yaralanmııtır. • 
gemiler için husuıi hükümler ka· cürümler için genit bir gene:I tıf 
bul edilecektir. - h'azırladığı söylenmektedir. 

Midilli 
kruvazörü 

Çıkarılmıya 
çalışılıyormuş 

Atina, 27 - Berlinden Atinada 
çıkan Patriı gazeteıine yazılıyor: 

Ankaradan gelen haberlere gö
re umumi sa.vat esnasında Çanak· 
kale civarında batmıf olan Midilli 
kruvazörünün yüzdürülmesi için 
Türkiye hükUmetinin emrile ha· 
zırlıklara batlanmıttır. Eğer bd 

yüzdürülme iti muvaff akiyetle ba
ıarılıraa Midilli tamir edilmek üze 
re Sivastopol tersanesine gönde
rilecektir . 

Arnavutlukta 
mahkum olan
ların listesi 

( Btq taralı birincide) 
lsmail Yaıar, Nazif Süleyr.1anı 

Sade Muharrem, Nazif MubaOS· 
med, Şakir Abazi, Culan lamail· 

Aziz İbrahim adında biri dl'! 1~ 
ıeneye mahkiim olmuf ve Cenıa 
Pa§o, Hüseyin Cemo, ve jandar
ma çavuılarmdan Sinan da be"aat 
etmittir. 
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~ fl&iLşiiffı: 

ı;t-;ıib"iıl ~-;;ıam vermeyi 
bilmiyenler diyarıdır! 
Ne dirilere, ne ölülere, ne 

bayrağa, selam vermesinı biliriz! 
MENiM rörütüm l Bekir 

Anadolu ve Rumeli Türkleri a· 
l'aaında ıelimlatmak pek boldur. 

baktım, bizim bayrak geçiyordu. 
Hemtehriler, lakayt, bakıyorlar. 
Yanımda duran ecnebiler hü&met-

Meıeli, tanımadığınız inaan • le ıelam verdi. 
la.rla dolu olan bir binanın içine 
airdiiiniz vakit, evveli bir: 

Selim ün aleyküm ! · derler. 
Sonra da, oturunca: 
- Merhaba ... 
Hatti bu merhaba, herkese ay· 

rı ayrıdl1'. Eğer relenler birkaç 
kiti ise ve arada ahbaplık vana 
İt büıbütün muğlaklaıır: 

içeri girenlerden en yathıı, 
IQerhabadan sonra, bütün tanı • 
dıkları sayar: 

- Ali ağa! Amcan gil nasıl? 
- iyi elhamdülillah! 
- Dayın gil ne yapıyor? 
- Onlar da iyi ... Lakin koca ni· 

ile kötürüm oldu.' 
- Kara Hafızların Molla ne 

etti? .. . 
llh ... llh ... . 
Bu gibi ıualleri, ıelenlerin en 

hüyüğü, mecliıtekilerin hepıine 
ayrı ayrı sorar. 

Derken, arkadan, ıelenlerin 2 
11Ullıaralı büyüğü, 3 numaralı bü· 
1Üğü b&flar: 

Ali ağa! Amcanril nuıl? •• Da
Ynııil ne yapıyor? Kara Hafmla· 
rın Molla ne etti 7 llh ••• 

Öyle memleketler gördüm ki, 
t\yet - evvelr.e cevap verildiğini 
~i~iniz halde - aynı ıualleri 

t 
e sormazsanız, hürmetsizlik e . 

1 
mı, aayılıraınız. Belki alikuız • r .. 
gınızdan dolayı arada hır bHe 

çıkar. 

• • • 
itte, Anadolu, ıeli.ma bu kadar 

!!'~klı bir yurttur. Fakat, yalnız 
fıafht., ıeli.ma mı ya? •.• Tabrl -

ri • · ••nın ne derece olduğunu anlıt-
~~ için, köylii mektuplarım ak 
•nıza ıetireyim: "Evveli aeliım 

edip diye batlar, filancaya ıelam ! 
~iye devam eder ve falancaya ae· 
aın !,, diye biter! 

• • • 
I Avru)'anın her yerinde de k!l · 

1~halık bir yere ıirinre umuma ae-
~- vermek tarttır, adettir. Bunu 

t.thik etmiyenler hakkında fena 
11ot verilir. 

I Dünyanin her yerinde, bir ma • 
azaya giren, ilkönce "Bonjur 
~entaı,, nev'inden bir IÖz ıiSy • 
l er, ondan ıonra ne iıtediğini an· 
•tır. 

• • • 
l ~ütün ıark ve ıarpteki kaide • 
d~'fl biricik iıtianaıı lıtanbuldur 
d~ebilirim. Bizim hemtehriler 

UlcJcina: 

- Sizde tu kurdeleden var 
lrıı? • diye dalarl:ır • 

• • • 
Eıkiden, ölüleri ıelamlamak 

vardı, o da kalmadı. lılimiyette 
idet, bir cenazeye rastlayınca, a.r· 
kasından birkaç adım yürümekti. 
Şimdi, cenaze otomobille gittiği 
için, arkadan kotmağa imkan 
yok. Bütün insanlığın ölülerini 
ıelamladığı gibi biz de selamla • 
malıyız. 

• • • 
Kııacaaı: Ölüden diriy~, fer

diden umumiye, tif ahiden tahri -
riye kadar, hiçbir kısımda ıelim 
ıeklimiz, 'lelim itiyadımız yok. 

Bu kadar da ıelimsızlık, ıabah
ıızlık olur mu ya? ... Hem dünya· 
ya, hem ahr~te mi küstük? 

(Vl·rtO) 

ilaç satışı 
inhisarı 

Sıtma ve flrenğl llAç
larını ucuz ,·ermeğe 

çahtacak 
Bir loiaunla ııtma ve frengi iliç 

larının satılmuı inhsiarı Kamuta· · 

yın ıon devresinde Kızılay Kuru • 
muna verilmişti. Yurdun bu iki a

nuel " lre)la,ı • -~ ,.Jmııdan 
tehdit eden derdinin mücadeleai • 
nin daha kuvvetle fe daha düzen
li bir tekilde yapılabilmesi için a· 

lınan bu tedbir üzerine Kızılay 
Kurumu derhal harekete geçmit -
tir. 

Kurum ııtma ve frengiye ait bü 
tün ilaçların yurdun her yanında 
kolayca bulunabilmesi için her 
yerde ıabt ,ubeleri kurmaktadır. 
Kızılay Kurumuna bağlı olarak 
bu iti çevirmek üzere bir "Sıtma 
ve frengi ilaçları ıalıt inhisarı,, 
kurulmuttur. lnhisarın lstanbul 
merkezi de Yeni poıtane cadd~ • 

ıinde kurulmaktadır. Yakında bu
rada ıahtlara batlanacaktır. 

Diğer yandan ıimdiye kadar 
ııtma ve frengi ilaçları ıatanlar 

da ellerindeki ıtok miktariyle be
raber her ilacın ıaht fiyatlarını 

bildirir birer beyannameyi inhisa
ra vermiılerdir. 

--o-

Muammer Eriş 
it Banaksı genel direktörü Mu. 

ammer Erit Avrupadan tehrimizf' 
dönmüt ve dün it S,.nkaıında ~

lıtmııtır. 

. AYnı eve ıirerken oradan biri-

~:::~t;:: ~:~::;i.!'.q~;~~ı r;::::~:~:;:::::::ı 
d't.ııhul kadar kıt ıehir yoktur 1 en büyUtü ve en yükseğidir. Çünkü~ 
ıı:-~ aldanmam. O kadar ki, 1 biitUn enerjil~ insan yaratır. 1 
1 lti, milli bir ıelimlatmamız bi- 120 llkt:e•rin pazar':: 
e teeaa·· · · Çok k" ~ itıı.... uı etmemııtır: ımıe. Genel nüf'us i 
~ lat malı olan "Bonjur! Bon • sayımı ! 

ar!,, ı kullanıyor. : 
Selim k 1..... • al f Bize Türk ulusundaki bu ener -! 

le, h ne eı ıgımız Y nız ert· jilerin en doğru sayısını tanıtacak- i 
'lı alckında değil. Bakınız, bir tır· ı= 
~~hını ne rarip birfeye dikkat llAŞVEKA.LET 
~1 j Statistik Unıllm Müdiirlüğü! 
~DJaıun her yerinde bayrak ! 

leçerlc ·---····-· ... --....... ·---····---. en ıeli.m verilir. Geçen ıün 

" 

... 
... ,.__~lı'lil.--ııİoıi13*~ 

Belediye 
Hal merakına 

Boğaziçi halkı 

düştü Haklıdır! 
Meyvahoşta yeni bir 

hal yaptırmağa 
karar verdi 

Belediye, Genel savq batm • 
danberi lıtanbul ve civarının mey 
ve ıatıt merkezi olan eaki meyve 
halini yıktırmıttır. Genel ıavata 

Şirket \7aporlarıoda Anadolu yakasının 
biletleri daha pahalı olamaz 

Deniz ticaret direktörü Müfit 
Necdet ekonomi bakanlığının da
veti üzerine Ankaraya gitmiıtir. 

tlaber verildiğine göre bu rlsvet 
Şirketi Hayriye Anadolu kıy!11 ta-

rifelerinin indirilmesile a.lak,..dar
dır. . 

Ekonomi bakanlığı halkın ~iki-
yetini haklı bulmuı, ve tarifeleri 
indirmeğe karar vermittir. 

kadar lıtan.bulda meyve ve ıebze ---------------------------

Eminönünde ıatdırken ıonradan ~-•.. •Ll.~T,!]~ Binaların 
bunlar Kerestecilere tafınmıt ve ~- # ili' 
burada belediye tarafından bu hal numara 1 arı 
yapdmıttı. Yeni Kereateciler hali· Bir duba bat:t:ı 
nin yapdmaaından ötürü belediye Standard ga-r; tirketine ait bir 
timdi bu eıki halleri yıktırmakta· duba, bir romorkör tarafından çe-
d kilmek suretiyle Ortaköyde Def-ır. 

Belediye bu eski halin yerine terdar akınt11mdan geçerken ıu 
kavun, karpuz, limon, portakal ve alarak batmıştır. 
patateı toptan satışlarının yapıl - Karpuz yüzünden 
ma11 için yeni bir hal yaptmnağa Sıraıervilerde oturan hamal 
karar vermi§tir. Eski hal yapılll' • Malfon, lilrtında ağır bir yükle 
ken bu yeni halin yapılmaıı için Balıkpazarmdan geçerken yerde
de tedbirler alınmağa batlamıştır. ki bir karp~ kabuğuna basarak 
Bunun için de yeni halin ıağ yam· dütmüı, yaralanmııtır. 
na tesadüf eden duvarın deniz kı- ıKocasına bakarken 
yıımdaki kısmı yıkılmıttır. Şimdi [ .. .. . 
h 1• ·· .. _.ı b 1 l.k ht Uzunçartıda Buyük bahçelı a ın onumıe u unan çe ı rı ım • 

bu d •t•bar · 1 cak handa oturan Emme, caddede kar ra an ı ı en yenı yapı a 
1 d 

_ .. . y . puz satan kocasr Ahmede bakar-
kıaım arın a onune yanı emıı k .. · · k b d k d" • k I . . ak' k d en muvazeneımı ay e ere uş 
vapur ıı e e11nın y ınına a ar .. I l 

bl kt muf, yara anmıs ır. uza aca ır. -

Şimdiki ıebze halinin yerine 
doiru yapılacak halin yeni kımn 
iıe sonraya bmıkılacaktl1'. 

--o-

Tarifelerini tasdik 
ettirmeyenlere ceza 

Belediye zabrtaıı memurlan ta
rifelerini tutik ettirmiyen lokan
ta, kahvehane, bar ve emsali yer -
leri gözden geçirmekte, bu gibile· 
re ceza yazmaktadır. On beş gün 
içinde 250 esnaf cezalandırılmıt· 
tır. 

--o-

Zafer bayramında 
kışlalar 

aydınlatılacak 
30 Ağuıtoı zafer bayramı ha

zırlıkları devam ediyor. Bugün 
Beyazıtta bir tribün yapılmasına 
baılanacaktır. 

Çarpışt:ılar 

Şehzadebatında Letafet apar
bmanı önünde 54 numaralı itfai
ye arozözü ile 73 nU!llarab tram
vay arabası çarpıfmıtlardır. Tram 
vayın ön demiri parçalanmış, aro
zözün ıol taraf çamurluğu ezil
miıtir. 

Yaralandı 

Kadriler yokuıunda Büyük ıo· 
kakla oturan Sait, Boğazkesen 
caddesinde kunduracı Ahmetle 
Tevfik tarafından yaralanmııtır. 

--0-

Veni gUmUş paralar 
Darphane, yirmi bet ve elli ku

ruşluk gümü§ paralardan ıonra on 
ve bet kurutluk nikellerin de ka • 
lıplarını yapmağa baılanmııtır.Bu 

kalıplar da tamamlanınca Finans 
Bakanlığına gönderilecektir. Şim-

Belediyeye tanesi 
12.5 kuruşa 
mal oluyor 

Belediyenin binalarm numara ; 
lanmaıı için yaptığı teftitler ao • 

nunda tehirde daha 28000 evin 
numaraaız ve 1500 aokağm levha· 

ırz olduğu ıörülmüttür. Genel sa· 
ymı 20 birinci teırinde yapılacağı 

ve bundan evvel Statiatik Genel 
Direktörlüğü ispektörleri tarafın-

dan teftiıler yapılacağı için b11 
plakalar da d~rhal ısmarlanacak 
ve yerlerine konulacaktır. 

Belediyeye bir ev numaraaı 12,S 
ve bir ıokak levhası da 100 kuru
ta malolmaktadır. Bu numarala· 
mı paruı halktan alınırken me • · 
mur maırafı ve sokak levhalannın 
paruı da eklenerek öyle alınacak 
tır. 

Belediye, her ne olursa olıun 
numaralama iıini eylw $0JUlna le& 
dar tamamlamıt olacaktır. Bun • 
dan aonra Statiıtik Genel Direk • 
törlüğüne haber verilerek iıpek • 
törlerin gelmesi iıtenecektir. 

--o-

Kızılayın eğlencesi 
7 Eylül cumartesi günü ve ge

cesi Taksim bahçesinde Kızılay 

cemiyetinin hazırladığı Kermaate 
büyük bir hediye bulmaca oyunu 
tertip edilmittir. Bahçenin muh
telif yerlerine kıymetli hediyeler 
saklanacak ve z:ımanı gelince bah 
çenin her tarafına konulacak ho-

Zafer bayranu gecesi Selimiye, 
Taksim, Maçka kıtlal~uı da elek
trik ampulleriyle •üslenecektir. 
Bilhaııa Selimiye kıtlası kul~leri
nin geceleyin tebarüz ettirilmesi 
için üç bin ampul takılacaktır. 

di bakanlıkta incelenmekte olan parlörler, davetlilerin hediyeleri 
elli ve yirmi beş kurutlukların ka- aramalarını bildirecektir. Bulu· 

lıplarının bu hafta geri geleceği u· 
~ulmaktadır. Kalıplar geri gelin· 
ce derhal paraların basılmaıına 
batlanacakhr. 

nacak hediyeler bulanların ola • 
caktır. Hediyelerin içil\de bir ton 
kok, odun ve ıaire gibi tuhaflık 
lar da bulunacaktır. 

/stanbu\· llniı'ersitesi talebeılnden bir grup /zmlr kö11lcrlnde bir tetkik gezisine çıkmışlardı. Reıimlerimiz bu gP-
zlye ait mu,. telif lntıbalardır. , 

llst aırac.,\ r soldan ıağa doğru talebeler Tire köylerinde, l(ımık nahiyesi rıin ôrtfilü f.'öyünde 110ve120 yaşların. 
da iki klJylilnA. 11 ikram ettiği tarhana rorbasını i-;crlerken ve memlC','rnda gii rülüyorlar. 

Aıalıdald\n. ~•imler iae Bergama harabelerinde '-'6 ç_eıme plajlarında çekil nıiftir. 



' HABER - J\kpnl Postam 28 ACUSTOS - 193!i 

MEMLEKET MEKTUBU F ı !t ı ~ --- - --- - ------ ransız ar a yaya zecrı T ekirdağda üzüm ye- • • • 
tiştiricilerini koruyalım!~~.~!!.!.!:~.~.!:. k~~~~~~~~ ~~~~~~!~~ 
Şarap fabrikası üzüm fiyatlarını Habe, ~;;:;;~:"~::~ görüıecek 
b •b •• b• ı•d• olan Uluslar Kurumunun 4 eylul· u prensı e CIOre ıçme 1 ır deki toplantısından önce, İngiliz 

To!drdeOjan o.r gör4lnı.1ş 
'J'ekirdağ mwıabırumz yazıyor: Bağcılık ve üzümcülıik ·1 ekirdağının 

lstanbul gibi işlek ve kala~!ık bir şeh ekonomsal ,.e tecimsel kalkışlarının 
rin kapı komşusu bulunan Tekirdağ, mih,·erini teşkil etmektedir. Bu du -
Marmara kıyısında sadece Trakyanın ruma göre eklemek gerektir ki Tekir
tek iskelesi olmakla değil, yakut renk dağ şarnpçılığınr, bağcılığını iler1et
lf, kocaman, iri salkımlı, "lahana ü - 'zümlerimizi kıymetlendirmektir. 
zODJieri,, ve şıra randımanını (yüzde mek ve diriltmek için başlıca çare ü-
80) i bulan kınalı yapıncak üzümleri A. Hilmi Yücebaşoğlu 
>.;etiştirmekle de tanınmıştır. ---------·-----

Uzüm mevsiminin başlaması dolayı- Bolşevik 
Siyle Tekirdağ bağlarında gene bir 
endişe göze çarpmaktadır. Bağcıların . propagandası 
geçen seneki üıürn satışından hiç mem •• 
nun olmadıkları hatırlardadır. Tekir- yuzü nden 
dağının şaraba çok elverişli olan göz ( ilt k 
aııcı sarı yapıncak üzum1erine geçen ng ere ve A merl a-
yıl (40 ve 100) para gibi az fiyatlar DJD Rusya ile arası 
verilmesi müstahsillerin haklı ,.e ye- açılıyor 
rinde şikayetlerini mucip olmuştu. 
Çünkü böyle bol şıralı üzümlerin hiç Va,ington, 28 ( A.A.) - B. 
bir yerde bu kadar düşkün bir fiyat- Hull, Sovyet cümhuriyetinin A • 
la satıldığı görülmemiştir. merika. proteatoauna vereceii c.- -

:Eler OzUmlerlmlze değer fiyat veri vap hakkında B. Ruzvelt ile ~{~ -
lir ve müstahsiller korunursa Tekir- rÜ§mÜ§lÜr. İyi haber alan çev • 
dağ bağlnrmın gelecekteki durumu • renler, birle§İk devletlerin diplo • 
na ümitle bakabiUriz-

• • ,,. matik münasebetleri kesece'j:ni 

Üç yıldanberi en modem vasıtalar -
la fşliyen Tekirdağ şarap fabrikası -
nın ilimiz üzümlerinden yaptığı yapın 
cak şarabı; inceliği, kokusu, tatlılığı 

ve renginin güzelliğiyle tanındığı gi
bi kırmızı şarablarımız da içiminin 
hafifliği ve renginin parlaklığıyla ün 
almıştır· 

Tekirdağ bölgesinde denize doğru 
uzanan yamaçlar üzerinde bulunan 
bağların üzümleri de i)idir. Yamaçlar 
da yetişen bu üzümlerin olgunlaştık
ları vakit Üzerleri benek benek olur 
,.e altın sarısı bir renk alırlar. 

Eskiden İstanbul pazarlarına yol -
lanaıı ve Meyvehoş esnafının yüzünü 
güldüren bu üzümler fabrika kurul • 
duğunflanberi ellişer kiloluk küfe -
Jerle fabrikaya verilmekt~dir. 

Bu yıl ilimiz şarap fabrikası bil -
yütül'müş ye tam tesisatlı bir kurum 
haJine getirilmiştir. Evvelce yalnız 
şarap yapan bu fabrika şimdiden son
ra tabii bir surette koynak yapmağa 
da başlıyacaktır. 

tahmin etmekte, yalnız elçi!i~ini 
muhafaza cdilme:;iyle beraber 
mezun bulunan elçinin geri çağı
rılması, münasebetlerin sa :b.:e 
mutat muamelelere inhisar et~i
rilmeai, yahut hadiseye sebep o
lan propagandanın teferr:.Hı.lını 

bildiren ikinci bir nota veri~.nesi 
şekillerinden birini tatbik etme
si ihtimali olduğunu söylem~ı:te
dirler. 

Londra, 28 (A.A.) - Rf!ımi 

çevrenler, komintern faaliyeti h3.k 
kır.da İngiliz elçisi tarafrnd1tn 
Sovyet hükumetine verilen 11) a -
ğuıtos tarihli notanın, elçi ile Sov
yet hükUmeti mümessilleri aronn
da bir görütmeden ibaret oldu~u
nu söylemektedirler. 

Bu çevrenlerin söylediğine g5. 
re, Moskova, dün, ihtar knbd e
demiyceğini bildirmittir 

nimtzde dört yıl önce kuruıan şa - ıııııuu_. Dl k k 
8 

t ~-ıııııı, 
rap fabrikası şimdiye kadar tam ran-
dımanla çalıştırılmıyordu. Sarap yap- ASRİ s İN EM A § 
ma kabiliyeti (1,200,000) litre olan ===-=-~=~-
fabrikanın bu yıl tam ,·erimle çalışa - Yeni sinema 
cağı ve fazla şarap yapmağı kestirme- mevsimine 
si düşünülürse Tekirdağ ve Mürefte- 30 aluato b u u € 
d d Ü .. 1 - da • u cuma g n = 

ekn e yaş zum a acagı mey na ı matinelerinde baflıyor •• -

çıBa;·yıl Tekirdağ bağlarının durumu j Şayanı hayret { 
,.e üzüm reko.ıt~i !yidir. Fabri~ ~e- J bl r proğram ,-
murlan meysımın ıcaplarına ve uzum- ! y ,enl seall tertlb 1 
J ••• l lkd 1 · .. ıauıanıı~ a ~~ erımızın o gun u erece erıne gore _ _ 

1 
Tekirdağ bölgesindeki bağları gezmiş-

ı:r ye şaraP. yapmağa . el.'·erişl~ olan ı ~J-t:f =lj·~·~ı· 
üzümleri gozden geçırmışlerdır. Bu - 'C r!'r' -:ıılJ9-ll 
incelemeler sonunda üzümlerimi.ze fi- • •ı1ı11~ .. -..11ıııı1•1ıiiiiı• 
yat tesbit edilerek bağ sahiplerine 
bildirilecektir. 

Feyizli Tekirdağ topraklarında ye
tişen nc!is şaraplık üzümlere bu yıl 
jyl bir fiyat verilirse hem bağcılığl

mızm ihtiyacına yol açılacak, hem de 
geçen yıllarda müşkül ve mütereddit 
bir durumda kalan müstahsiJier ko -
runmuş olacaktır. · 

ZAYİ 
933 - 34 senesinde Beyoğlu 

37 nci ilkmektepten aldığım taha
detnameyi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. (8808) 

1- Cevher 

Bakam Eden,Pariae gelerek Fran· 
sız Batbakanı ile bir daha görüfe· 
cektir. 

Eden Londrada Fransız Elçisi· 
ni kabul etmittir. 

La va.l Pariste lngiliz ve ltalyan 
Elçilreini kabul etmiştir. 

İngiliz Hükumeti Habeş iti ü • 
zerinde büyük bir rapor hazırla • 

i maktadır. Bunu Uluslar Kurumu· 
na verecektir. 
lngllterede 4 eylGla hazırllk 

Londra, 28 (A.A.) - B. En~n 
ve Sir Samuel Hoare, İngiliz de
legasyonunun Cenevrede tak:p e
deceği hattı hareket hakkınd ı fÖ

rüımüşler ve B. Edenin 4 EyHJ!de 
konseyde yapacağı diyev veya ve
receği raporu gözden geçirmif -
lerdir. 

Diyev veya raporun metni F ran
sa hükumetinin fikri alındıkt:ın 
ıonra tesbit edilecektir. Par• ıt~ 
ki lngiliz büyük elçiliğine Fraua 
hükumetini istimzaç etmesi için 
talimat göndermif olması m'Jbte
meldir. 

ltalya, Habetistanrn uluslar sos
yetesinden çıkarılmasını istediği 
takdirde, büyük devletlerin als -
cakları durumu incelemek Ü'leP""e 
Parise bir lngiliz notası gönderil
mesi mevzuu bahis değildir. 
Fransada Unemll bir bakanlar 

toplanUSI 
Paris, 28 (A.A.) - Yarın top

lanacak olan bakanlar kuru:u, 
bllhaaea B • .;.L..aUn a 1!1erio-lu:·1t· 

kında yapacağı diyevi öinleye~ek
tir. 

Kurul, Cenevreye gidecek olftn 
Fransız heyetinin tefekkül tı-zı
nı kararlaıtıracak ve hayatı ucuz. 
lalmak için hazırlanan kararna • 
meleri inceliyecektir. 
Fransızlar ltalya aleyhinde 

bulunmak istemiyor 

Paris, 28 (A. A.) - ltalyan ve 
lngiliz Elçilerinin B. Lavali ziya • 
retine dair Petit Journal gazetesi 
diyor ki: 

"Laval • Clark görü,meıi, an • 
latmazlığın artmasına ve Cenev • 
rede arsıulusal bir anlafDlazlık vü 
cuda getirmesine mani olacak ye· 
ni bir gayretin hareket noktasını 
te,kil etmektedir.,, 

Matin ıöyle söylemektedir: 
"İngiltere, harbe mani olmak İ· 

çin, Uluslar Sosyetesi nizamname
sinin kesin olarak tatbiki gerekti• 
ği fikrindedir. Fransa, harbe mey
dan vermemek üzere, zecri ted • 
birlerden uzak durmak lazımgel
diğine kanaat getirmiştir. 

"Uluslar Sosyetesinin Fransa 
ve İngiltere müstesna olmak üz~ 
re, büyük devlefler tarafından t~r
kedil diğini ve binaenaleyh zayrf .. 
ladığım görmektense, sosyetenin 
terefini korumak daha iyi olma~ 
mı?,, 

Eeho de Paris, tunları yaz • 
maktadır: 

"Londra, belki de zecri tedbir
ler tehdidi kar§ısmc"!a Muıolini • 
nin duracağını sanmaktadırı Bu 
zan, Duçe'nin ahlakını ve ftalya 
hakkındaki büyük emeJlerini bil
memek dernektir. Bu hay•l devam 
edecek olursa, onarılması (tami· 
ri) kabil olmıyacak diplomasi ha· 
taları irtikap edilebilir. Franıa 
HükUmeti, bu maeletle, böyle bir 
tehdit usulünün barr,ta. fayda ve • 
receğini aanmamaktachr. Cenev • . 

reti, ifrata meydan vermiyecek 
bir uaul bulmağa ve durumu son 
derece facialı göstermemeğe ma • 
tuf olmahdrr.,, 

Yeni sevklyat 
Napoli, 28 (A. A.) - "ltalya,, 

vapuru, birçok subay ve 1400 si • 
yah gömlekli olduğu halde doğu 
Afrikasına hareket etmİ§tir. 

Kampanta vapuru da harp le • 
vazımı ile dolu olduğu halde ge

ne doğu Afrikaıına Kogliariden 
harel<et etmittir. 
Habefler Yunanllları protesto 

etti 
Afrikaya giden bir ltalyan tay· 

yaresinin Yunanistan üzerinden 
geçme.ine müsaade ettiği için Ha
be, Hükumeti Yunan HükUmeti 
nezdinde protestoda bulunmuısa 
da, Yunan Hükumeti bunun arsı· 
ulusal kanunlara aykm bir hare
ket olmadığını IÖy]emittir. 

ltalyan manavral81"1 ve 
kabine toplanbsı 

Muıolini, manevra yerinde bir 
kabine toplantıaı yapmıftrr. Ba • 
kanlar bu toplantıya üniformalar· 
la ittirik etmitlerdir. 

Musolini bütün gece hiç uyuma
dan ATiııturya hududu manevra· 
lannda bulunmuıtur .•• 

1100 lnglDz tayyareclsl 
Mlsıra gidiyor 

Cebelüttarikten 1100 lngiliz 
tayareciıi Mıaıra gitmek üzer:e yo
la çıkmıtlardır. Bunlar icabında 
Akdenizdeki lngiliz menfaatleri • 
ni koruyacaklardır. 

Akdenize çıkacak gemilerin de 
vazifeleri böyle olacağı aöyleni • 

Maltadaki 480 kitilik garnizon 
3400 kitiye çıkardmışhr. Bundan 
bqkaı bu adadaki tek bataryaya 
dört· batarya daha ilave edilmi! · 

talyanın bu hakkım saydırmağa 
azmetmit olduğunu kaydetmekte
dir. 

Gazeteler diyorlar ki: 
"Mükemmel surette silahlan • 

mıı bulunan Fatist İtalya, kendi 
yolunu her kim keserse ona kartı 
bu silahlarını kullanmıya hazır. -
dır:. ltalya, bot yere yapılan kor .. 
kutma teıebbüsleri kar,ısmda her 
zamandan daha kuvvetli olarak 
ve bir granit bloku gibi yüksel • 
mektedir.,, 

Harp ba,ıangıcı ve Habe,tatan 
Daily Telegraph gazetea'n7n 

Adisababa aytarı, imparatorun, 
Habctistan'a kartı yapılması muh
temel olan ilk harektleri baıit bir 
inzibat tedbiri gibi göıtermeğe 

matuf olan mallt'vralan bozmağa 
karar verdiğini bildirmekte ve ~u
nu ili.ve etmektedir. 

"İtalyanlar, aerece derece ve 
cüzi kuvvetlerle hücuma batlad,k
larr takdirde Habeıler, bur.brı, 

hudqt dııma süreceklerdir. Fak:'ll, 
şayet ltalya, genit mikyasta u1dı· 
racak olursa, İmparator, dipln1"fa• 
tik ilgileri derhal kesecek ve he.r· 
bi ilan edecektir.,, 

Musollnl manevraların 
tefllflnda Fransız ve 
lnglllzlerle beraber 

Bolzano, 28 (A.A.) - B. Mu· 
solini, bugün yanında Franaı:r. ve 
llliliz ıüel heyetler tefleri ıc~. e
ral Meyrand ve general Main:nı 

ile her iki ülkeye menaup ıaz<:•e· 
ciler bulunduğu halde manevrafo· 
rı teftite devam tmittir. 1 
Hebeş standa nnaıaı dura.-

Adiaababa, 28 (A.A.) - Ba,,.. 
ka muameleleri ile yabancı döviz 
ıalıtı inhisarına ıahip olan" Hıtbt-t 
bankasının yabancı döviz ıatmak-

tir. tan imtinaı üzerine tecime.,rer, 
Hab••lstandakl lnglllz elçlllll· bonolarını ödemek ve mallıar•r.t 

nln korunması için gümrükten çıkarmak imkin.a•zltğı 
Londra, (0 ~el) - Adisababa- kar§ı11nda kalmıtlardir. 

daki lngiliz elçiliğini korumak ü- ithalat durmuftur. 
zere Hindiatanchm gönderilen ye- ----~--------
ni kıtanın dört beyaz zabit, dört Halkevlnde temstller 
Hintli zabit ve 140 diğer armfta E . .. .. H lk · d 
k. 1 d .. kk b ld ... .. ... mınonu a evm en: 

1§ er en mur~ e 0 ugu Dfre· Zafer Bayramı ferefine 29 A " 
nilmiştir. Şim~li Adisababadaki 

ğustos Perşembe ve 30 Ağustot 
lngiliz elçiliğini bir beyaz z.ıhH 

Cuma günleri saat (21) de Evi .. 
ve 20 neferden nıürekkeptir. 

mizin Gülhane parkı içinde Alar 
Adlsababadan göçenler köıkündeki GöstıeTit tubemizde 

Ecnebi gazetelerin Adisababa (Sakaryanın Tayyarecisi) ve (Er 
aytarları, yerli ve yabancı ahali • ki Adetler) piyesleri oynanacaK " 
nin Adiaabahadan takım takım 
göcmekte olduklarını yazıyorlar.· 

Bunlar araaında bilhasaa. hal • 
yan elçilik memurlarının hazır • 
lanmakta. ttldukları görülmüştür. 
Habeş krallçes,nln dünya 

kadmlarma hitabı 
Habef Kraliçesi son verdiği bir 

diyevde, "on altı gl!ndür onıç tut
tuğunu ve dünya barıtı için dua 

ettiğini,, söyliyerek denıittir ki: 

"Dünya barışını korumak için 
bütün dünya kadınlarını benim 
dualarıma İflİrake davet ederim. 
Barıı i~in sarf ettiğimiz bütün gay

retler bota çıkar ve harp oluna, 
ilk defa mutaarrıza kar§ı koyan • 
lardan biri de ben olacağım ve bu 
suretle ulusuma örneklik edece · 
ğim.,, 

Yolumuzu kesene kar•• mU· 
kemmel •lllhlarımızı kulla .. 

nacaiız 1 
Roma, 28 (A. A.) - Hemen 

hemen bütün yüksek İtalyan ph • 
ıiyetlerinin doğu Afrikaıı ordusu
na gönüllü olarak kabul edilmele
ri i,in. B. Mluoliniye. ~önderdikle
ri mektuplardan bahseden İtalyan 

trr. 
Bu piyesleri görmek isteyen 

yurtdaılarımızm her gün saat t 7 
den sonra Alayköıl<ü Çevirgenli • 
ğine batvurarak çağnlarmı alnı•· 
lannı dileriz. 

Tayyare yolcularını 
çoğaltmak için 

tedbir 
Amerika tayyare poıtalarıııd• 

yolculara izahat vermek üzere 2oO 
genç ve güzel kadın çalıttrrılnı•k
tadır. 

Bu kadınların en tahsil ıörınilf 
ve hotsohbet olmaları, evlenıne " 
mİf bulunmaları. S4 kilodan f azl• 

olmamaları ıarttır. Ayrıca.. üç ki• 
tilik kafilede d5rdilncü par.tene' 

olabilmesi için iyi briç oyunu bil

mesi ve edebiyat, siyuet, tiy•~ 
ve musiki gibi her hanıi bir ba~1' 
üzerinde serbestçe söz söyliyebil
meleri de lazımdır. 

Bu ite ahnace.k kadınların ~,.. 
1 al ı•· mi yatmdan fazla o mam arı 

teiımektedir. 
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Sadık sevgilisine 188 bin lira 
miras bıraktı 

Londradan yazrlryor: 
Asyanın çok uzak bir bucası 

olan yukarı Burmada yüzba~ı Vi
vian Godvin Robert bu yıl lngil -
tereye dönecek ve kendisini yıl -
lardanberi uzaktan uzağa sev • 
tnekte olan Matmazel Norah Ce · 
cilio ile evlenecekti. Kadın yirmi 
iki yıl bu sevgilinin geriye gelme· 
•ini bek1emit ve tam evlenecekh;rİ 
bir sırada öbür dünyaya göçetmiş
tir. Fakat göçederken de vaıiyet· 
tıamesinde sevgilisine 188.500 
Ti.irk lirası bırakmayı unutmamış
tır. Böyle sevgili, dostlar başına 
doğnııu! 

Yüzbaşı hatıralarını an!atu • 
ken: 

- 1913 de Madera'da tanış • 
U'ıı!tık ! 

Diyor. 

1913 ile 1935 arasında tam yir

iz bırakır da çirkin olurum kor
kusu ile önce ameliyattan çekindi. 
Sonunda huna muvafakat etmeğe 

ölen kadının bir resmi 

mecbur oldu. Ameliyat masasına 
yatarken de: 

- Yatamalıyım! Vivian'ın atkı 
için ya§amalıyım ! ... 

Demişti. }, 

Ameliyat yapıldı, fakat fayda
ııız ! Çünkü kadın bir iki saat son
ra öldü. 

Oç gün tonra vaıiyetnameıini 
tatbike memur a.rıkadatı Matma • 
zel Alis Martin bir telgraf çeke • 
rek Burman yabanlarında lngilte· 
reye döneceği günü bekliyen yÜZ· 

b&~ıya acı haber verdi. 
Roman bitmitti ! 

• • 
~lUJINJ[O)AIN BUNDAN 
------es'-" -' ... ~ zııtws;t ............... 

Bir eşeğe karşılık 
mi iki 1ıllık bekleyiı ve ümit. Bu- hı• r 
nunla beraber kadın, paranın &a· gen~ kız veriyor! 
tın alabileceği bütün saadeti top
lıyacak kadar zengindi. Roçiltle • 
tin aknbasiydi. 

* 
Matmazel de Vahi yilzba.şıy· 

le Maderade bir otelde tamımıt 
Ve eevitmiılerdi. Kadın hemen ev· 
lenmel.erini teklif etmiı, fakat 
Yüzbaşı züğürt olduğundan buna 
yanaşmamııtı. 

Yüzbrı~ının memuriyeti diinya • 
llın ıvarı ması en güç yerlerinücn 
biri olan yukarı Burmada lrrava· 
di ırmağının kenarındadır. Zen· 
tin kadın sıhhi sebepler dolayı · 

&iyl-e oraya gidememİ§, fakat •~v
gisim:len de kat'iyyen vazgeçme • 
tniştir. Hatta onun hatırı için Ya· 
hudi dininden vazgeçerek hıristi
}'an olmuştur. 

Çinin Çungvu tehrinde çiftini 
çubuğunu işletmek için eıeğe ihti
yacı olan bir köylü, dilediğinj ta· 

tın almak için parası olmadığm
dan, bir e§ek mukabilinde kızkar
detini vereceğini eıe doata aöyle· 
mitti. Günün birinde eıeği :>lup, 
karısı olmıyan bir adam gelip köy. 
lünün kapısını çalmıf, eteğin yu
larını verd\~i gibi kızı istemİştir. 

Köylü, eteii İslediği gibi güç
lü kuvvetli bulduğundan knkar~ 
deşini kapıya kadar ıürüklemit, 

fakat eşeğin sahibine bir türlij tetı· 
lim edememiıtir. Çünkü kız y!\ 

hancıyı hiç beğenmemiş, avaı;~ çık 
hğı kadar bağırmıştr. Komşula! 
işe burunlarını sokmuılar ve ııe· 
rek eşeğin sahibi, gerekse köylü 
tevkif edilmişlerdir. 

Yaşasın kurşunkalem / 

Bu netice nasıl bulunmuı, bu
nu bilmiyoruz ! 

Vapurda kaç tane saat 
bulunacak 

Jngilizlerin !İmdi tezgahta o
lan "Kraliçe Mari,, adlı gemisi ge
lecek yıl tecrübelerine başlıyacak
tır. Bu gemi Normandiden de bü
yüktür. Ve tam anlamıyla yüzen 
bir §ehir olacakbr. içinde koca 
koca çar9ılar, sinemalar ve yüzmP. 
ba\r\lzları bulunacaktır. 

Gemi techizatmın en mühimle
rinden biri olan aaatlerden de; 
Kraliçe Maride tam 596 tane var
dır. Şimdiye kadar bir gemide 
bu kadar çok saat bulunduğu gö
rülmemitti. 

Bunların 307 taneıi birind 
mevki kamaralarda; 102 tanesi 
gezinti güverte{eriyle zabitan ve 

Düny©1 gltlı~~OönölFll 
~~~ÖIJD©'J~oaa . 

FahrOnname adlı eski Faris\ 
arih romarHndan ahnmıstır . J 
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Nakleden: 

( Hafir~ Sü,e119a) 

- Haydi! Şu kızı ahn! Boğdurun! 
Cesedini denize atın. 

Hurrem denilen şu herifi de 
darağacına çekin! 

Adeti oradan bir kere geçmel· 
olduğu halde, tahtırevanına en1 • 
retti. Geri döndürdü. Hurrernin ö
nünden bir kere daha geçti. Gü -
zelliğine baktı. Baktıkça biz;m 
delikanlı sultana zararsız görün -
dil. 

Nihayet, tahammülü kalmıya -
rak, göz ucu ile, Hurreme küçük 
bir ıelam verdi. 

Hurrem, herkesin beğendiği, 
§ehzadelerin, padişa,hların bile e· 
legeçiremiyerek, buralara kadar 
gelip dizildikleri ıultanm kendi • 
ıine meylini görünce, artık, da • 
yanamadı. 

Kendini tutamaz oldu. 
Gönlü, dizginini kopararak do-

ludizgin atk vadisine saptı l 
Artık anlıyordu: 
Ne matem, ne vazife ••• 
Hepsini .de unutabilecekti. Şu -

uru ile §uursuzluğu arasında müt
hi§ bir mücadele ba,ladı. 

O geceT. azap içinde geçirdi. 
Sultan, elindeki turuncu hala at
memıştr. Sabahı beklemek icap e
diyordu. 

Dilküıa ıultan da önce, hep 
Hurremi düıündü. Her halde de 
likanb, onun gönlüde hayli e.saslı 

bir yer etmişti. 

"- Dünyada kimseye gönül 
vermezken buna mı verdim aca
ba?,, diye düşünüyordu. 

Sabaha kadar hayallere daldı 
Yatakta, bir yadandan bir ydna 
uykusuz, döndü durdu. 

SabahleY.jn, gene, aşıklar mec
lisi toplandı. Üçüncü günde &ul
tan acaba ne tavur takınacak diye 
düşünüyorlardı. 

Hurrem, heyecanla bekliyo,.du. 

- Dadıcığım! Benim halim ha
rap! Kendime birini beğenecek • 
tim, koca diye alacaktım .• Beğen· 
dim 1 dedi. 

- Kimi beğendin? 
Sultan tarif etti. 

- Nerenin !ahı, nerenin ,eh
zadesi imit? 

- Hiç bir yerin olmasa gerek •• 
Çünkü halinden bir devriıe ben
ziyor. 

- Eyvah', kızım, oldu mu ola~ 
caklar? .. Bunca tehzadeler, sah • 
lar arasında sen kimseyi beğenme, 
beğenme de, tut bir devriti be .. 
ğen .• 

Dilkütanın aflamağa oqladığı 
nı görünce, dadısı teselli etti: 

- Üzülme .. Sen kimi beğeı1ir~ 
sen, banan elbette seni ona verir. 
dedi. 

Ertesi gü, artık, "ne olurıa ol
sun,, diye, sultan, altm turunc•.ı at. 
b. Turunç, Hurreme vurdu. Deli
kanlı da, yere diz çöküp teıe drur 
etti. 

Münafıklar, derhal, kotarak işi 
Sincir talla yetittirdiler. 

- Damadınızı tebrik ederiz ••• 
Seçildi I dediler. 

Şah: 

- Kimdir? diye "orunca, der
hal: 

- Devriı kılıklı bir adam ... de
diler. 

- Vay ... Asil bir adam değiJ 
mi? 

- Hayır efendim •.. GönUl bu .•• 
Kızınız on'! seçti. 

Sincir Şah, hiddetli bir adam
dı. Küplere bindi: 

Fa.kat bunun da bir fayda~ı gö
tülmemi,tir. Çünkü yüzbaşı zen
llinleşmedikçe evlenmemeğe az -

tı)etmiıti. işte bu zenginletme için 
re~n devre tam yirmi iki yıl sür
tnüt v-e bütün bu esnada kadımn 

Fransız tiyatro artisti Sesi! So 
rel "hatıralar,, ını yazmağa baş 
lamıştır. Yakın geçmişteki ~aris 
eğlence alemlerinin içyüzüni.i ve 
orada yaşıyanların birçok öz~Jlik. 
lerini anlatan artist: "Ya~as·n 
kurşun kalemi,, diyor ve ilave ~di 
yormuş: 

tayfa koğuılarındadır. 
Huausi surette yaptuılmıt S4 

Dilküıa, mütattan evvel gelerelc-
tahtıravanla dolatmağa başladı. 

- Getirin bu herifi burl!\ya .. , 
Göreyim! dedi. 

Hurremi görür görmez, p.lldi • 
şahın yüzündeki hiddet alametİ 
zail oldu. Fakat elbiselerinin dev
ri§ elbisesi olması, onu bili. teı
kin etmiyordu. 

QÖzü ba,ıka hiç kimseyi gÖJ"ınemi~ 
tönlü yalnız yüzbaııaına bağlı kal 
lllıfhr. 

Son görüşmeleri bundan iki yı! 
Önce lngilterede olmuştu. Yüzbaşı 
ilrtık askerlikte son senelerini ge~ 
Sİriyor, yakınlarda tekaüt olup ge· 
leceğini ıöylüyordu. 

lzni bitip de yerine döndüğü 
~aman bu kadar zamandır ağzını 
açıp da aşkına dair bir tek söz söy 
lenıiyen kadın birdenbire coşmuş 
\ı'e §Oförüne: ' 

- Bundan böyle yüzbaşı Ro -
here:'ten emir almağa kendini alış
trrabliecek misin? Yakınlarda ev
leniyoruz! 

Demi§tir. 

Yeni bir otomobil ısmarlamış, 
e\'İni baştan başa tamir ettirerek 
Yeniden dötetmitti. 

"Mürekltepli kalemin, yalnı'? 
parmakları boyadığı için, düşma 
nı değilim. Ben ormanlara gidi
yor, çayırlara oturuyor ve gözleri
mi kapıyarak geçmiş günleri ana 
ana hatıralarımı yazıyorum E -
ğer ben dütünürken elimde kur -
şun kalemi yerine mürekkepli kr .. 
lem olsa, hiç olmazsa, ucu ku~ur . 
du. Tatlı dakikaları düşünürke., 
sinirlenmek neye?,, Yaşa sın kur . 
şun kalem!,, 

Iıf oskova tramvaqları 
Moakova tramvay yolları b~

gün 538 kilometreyi bulmtJştur. 
Bu yollar üzerinde 2238 araba Ç"'l • 

lışmaktadır. Bu arabalar 1934 
yılında, 1.919.000.000 ve 1935 j't-· 

lının ilk altı ayında da 946 mil
yon kişi taşımıştır. 

İstikbal icin artık korkusu yok
~~· Brr yıl Önce vasiyetnamesini 
k ıle yapmıttı. Artık evlenmıi o 

e.clar yaklaşmııtı ki... Ne günleri çabşılıyormuş 
b .. Fakat talihin vasiyetnamesi ise Seriinin Teknik kolleji öğret· 

ıaat, hususi salonlarda ve gene hu 
ıuai surette yaptırılımıı 39 aaat da 
umumi ıalonlardadır. Ayrıca ko
caman yaptırılmıt 31 tane saat gii
vertelerden içeriye olan methaile· 
re aslmıttır. 

Buhran ilanı 
Budapeştede çıkan Az Es~ ga

zetesinde gördüğümüz bir it.lir.
dır: 

'cifi olmıyan diplomalı bir mü
nevver lokantada veya tnüzihhol
de çok yemek yeme rekonınu kır
mağa hazırdır. "Bo§ karın,, ad•na, 
gazeteye btl§vurulmaıı.,, 

Şarlok 
Holmes 

9 Büyük Hikaye 
O Bir arada 

210 Sayıfa 
lt llsbütün başka imi§... Bir ıabah menlerinden profesör Valter Mö-

~~dıncağız boğaz iltihabından ~i- de'nin tetkiklerine .~öre: ins:mı&r Ank ra caddesinde 
d ayet etti. Yataktan kalkamıyor . en çok çar§aırtba gunlerı çalışır " a 

Fiatı 40 kuruş 

u. lltihap gittikr:e ,..,.:ı'§ledi, a • mıı. Haftanın en tenbel geçen gü- Vakii, kütüphanesı 
llıeliyata lüzum görüldü. nü de pazartesi imi§ .• 

Delikanlının gene önünde du 
rup ona iltifatkar nazarlarla ba 
kınca, Dilkuşanın beğenildiğ 'nde 
hiç şüphesi kalmadı. 

Hatti., civardaki birçok kimse (Devamı var): 
seler de meselenin farkına -va:dı- ---------------
lar. 

- Acaba sultanın herkese (bü 
tün padiıanlara ve şehzadelere 
tercih ettiği) bu delikanlı kimJir? 
Onu hiç birimiz tanımıyoruz 1 d1 
ye düşündüler. 

Şımarık §ehzadeler, ağlamağ~ 
başlayınca, lalaları onlara teıelli 
verdi: 

- Sen dururken hiç başkuın 
tercih eder mi? Korkma, üzüime. 
aslanım! Onunla alay ediyor! de
di. 

O gece, bütün !ehir halkı ıntıl< 
Hurremden bahsediyordu. 

Sultan, daha o gece, bizim de
likanlıyı davet edeckti. Konuşa · 
caklardı. Fakat: 

- Eğer kendiliğimden bu işi 
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adeta hasta gibi olmuştu. Ya~ağcı. 
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BiR YIARASA ~~ımwıınıooııooı 

Bir Kıza Aşık Oldu! ~ L., YAZA~~K:n; HulO•I ~-I': 
Ç iNGENELER 

ARASINDA 
Profesör: 
- "He.rşeyden evvel, dedi, bir daki

ka, size kendimden ba.hsetmeğe mec -
burum: Bunu ister istemez yapaca -
ftm. Çünkü, kızımın hayatını anlata
bilmek için hatıralarımın garip bir şe
kilde arkaya doğru uzadıklarını his -
sediyorum. Daha sonra, hepimizin ha
yatında tersine akan bir nehrin daima 
yaşadığını teslim ediniz. Tersine akan 
bir nehir! .. Fakat hiç bir vakit gençli
ğimizde bunu düşünmemişiktir. Nite
kiın, ben de düşünmemiştim. 

Aşağı yukarı );rmi beş sene evvel 
Bombaya tayin edildiğim vakit kon -
solosluk işlerinde vaktimi dolduracak 
büyük hadiseler yoktu. Boştum ,.e 
sıkılıyordum. Şarka seyahat yapmış 

insanların hayatını karıştırmış olan -
Jar, yakalandıkları bir kolleksiyon 
merakının baştarafında, daima böyle 
bir sıkıntı ile karşı karşıya gelmişler
Cür. 
Eğer Amerikalı tabiat alimi Vil -

yam Kuksun garip maceralarını oku
yup işitmiş olsaydınız, benim de ha -
yatımda böyle bir sıkıntıyı derhal tes 
lim edebilirdiniz. 

Vilyam Kuksun kuş ilmine ait or -
taya attığı kitaplar boş ve sıkıntılı 
bir insanın nihayet tarafta kapılabi
leceği bir araştırma merakından baş 
ka bir şey değildir. 
1~0 eyhllünde Kliforniadan bir kot 

ra ile hareket eden Vilyam Kuksun,A 1 
rnerikan nüfus dairelerinin kaydetti- j 
ğine göre, serseri bir sergüzeştci idi. 
Fakat Tahiti adalarına adımı atar at
maz, küçük bir kuş sesi, hayatının 

bir tarafında gizJi kalmış ve meraklı 
bir hazinenin anahtarını birdenbire 
çevirivermiştir. Bugün, Vilyam Kuk -
sun avladıih garip kuşlar kolleksi -
yonuna biçilen kıymetin ne kadar ol -
duğunu tahmin edebilirsiniz: !i00,000 
sterlin!. 

Ben, hayatımın baş tarafında, ken -
dim için böyle bir şey iddia etmiro -
rum. Fakat bir gün, Bombaydakl e -
vimin verandasında oturduğum sı -
ralarda, birdenbire geriye döndüğüm 
zaman, altından bir kafes içinde ye -
şil kanatlı bir kuşun oraya bırakıl -
dığım görmüştüm. 

Yeşil kanatlı bir kuş •. Fakat hiç bir 
vakit, böyle bir şeyi size anlatamıya
cağımı biliyorum. Bir üzüm tanesi 
kadar, yapıncak gözleriyle bana 
doğru bakıyordu. Ve eğer, bir dakika, 
kafesin içerisinden odaya havalana -
cak olursa, garip bir hint boyası gibi, 
sıcağın bu kanatları yavaş yavaş eri
terek, odanın havasını bir deniz altı 
kadar yeşile çevireceğini hissetme -
mfştim: 

- Kim, dedim, se~mi buraya kim ge
tirmiş olabilir? 

KaCesin içinde kımıldamıyordu. 
Sadece, bu yeşil renk, bir ültra şu
aı gibi, odanın içerisine yavaş ya -
vaş yayılıyor, baş tarafındaki küçük 
ve hareli bir sorguç, odanın bütün sü
kQnetine rağmen. belirsiz bir rüzgar
la harekete çalışryordu. 

Bitdenbire, odamı temizliyen hiz _ 
metçi kadın : 

- Zannedersem, diye konuştu, onu 
çok güzel buldunuz. 

- EYet, diye reYap Yerdim, işte 
bir yeşil ki bizim, şöhretleri bütün 
Avrupaya ya),lmış olan çinilerimizin 
renginden daha güzel!. 

- Unutmayınız, dedi hizmetçi ka -
dın, Hindistan en güzel çi~eklerle en 
güzel kuşların memleketidir. 

lşte, Bombaydaki ku~ koll.eksiyonu 
merakım, böyle kü~ük ye s.'\de bir ko
nuşmayla başladı. 

Bununla beraber, Bombaydaki boş 
günlerimin avcılrk hikayelerini size 
hiç bir vakit anlatacak değilim. 

Öyle :zannediyorum ki hatıralarım, 
onları yalnız kendileri için muhafaza 
ediyorlar. Sadece şunu söylemek is -
tiyorum ki, bir gün lstanbula dönmek 
JA.zımgeldiği vakit, Bombaydaki c\·i -
mht bahçesinde hütün bir kuş kollek 
siyonunu yanımda götürebilmek için 
ancak bir furgonun kiralanması lazım 
ıelmfştf.,, 

•• fili 

HBoJ','lln !'itn anlatmak lstedlğfırı şey 
Jerfn ltemen baş tarafında, benim 
hayatımı yoklamak istiyenlerin bir 

çok kereler bana daima sordukları 
bir sorguya geliyorum : 

lstanbula döner dönmez Pramayı 
niçin seçtim? 

Tuhaf ve doğru bir sual.. Belki de 
Pramanın tarihsel vahşetinde doğru
dan doğruya beni yoklamak isterken, 
bana karşı çekilmiş iyi bir hançer de 
olabilir. Böyle bir sorgu ile hiç bir va
kit benim elimde olmıyarak meydana 
gelen birçok şeyler için beni tuzağa 
düşüreceklerini ümit ediyorlar. Fa -
kat Permos manastırının yerini bilen 
bir insan için ümit ederim ki bu ge -
niş sahayı tercih etmekten daha baş
ka yaµacak bir 5ey yoktu.,, 

-" Şu halde, diye atıldım, Permos 
manastırının bulunduğu yeri demek 
ki biliyordunuz?,, 
-' Bunu' inkar etmiyorum; sade -

ce Vatikan kütüphanesine aşırılmış 
kitaptan hiçbir vakit haberim yoktu. 
Fakat Permos manastırını ziyaret et
tiğiniı. dakikalarda te:::ıadüf edeceği -
niz eski bir Bizans kitabesi, Permo -
sun hakiki tarihini size olduğu gibi 
anlatacaktır. Nitekim Permosun müt
hiş hakikatini ben de orada öğrendim. 

Öyle görüyorum ki Pormosu siz de 
biliyorsunuz_ Eğer ortada bir sır var
sa benim kadar buna siz de rnüşrek 
siniz.. Ortada bir sır .. · - bunu tek 
rar ediyordu - bir sır var ... Belki de 
yalnız ikimiz biliyoruz. Yahut başka 
birisi daha biliyor: Dokuzuncu Kle -
man ... 
Kızım Permosa yerleştiğim günler, 

hayatımın bu karışık Ye birdenbire 
hu raf eler le karşılaşan dakikalarında 
meydana gelmiştir. Belki de, impara
tor Jüstinyanusun gözlerini oydur -
mak için yarasalar mahzenine attır -
dığı siyasal hasımlarının bulunduğu 
yer, beni hiç bir nkit alakadar etmi
yebilirdi. Fakat Hindistandan getirdi
ğim kuş çeşitleri üzerinde bir hakika
ti elde etmeğe ç.alışıyordum. Yapacak 
birçok işlerim vardı. Nesilleri bin se
necl4!n daha l14!rlye giden 'ku' c_;efltleri 
üzerinde muhtelif zehirlere karşı en 
iyi serumu verebilecek bir muafiyet 
aşısı arıyordum. Permos manastırı -
nın yarasalar mahzenini İ<;e, bcni"ll i
çin, hir altın hazinesinden farksızdı. 

Bütün bu çalıştığım dakikalarda 
herşe} den enel k:nınıı hatırJam1ya 

mecburum· Eğer lstanbulua geldiğim 
günlerde onu birdenbire kaybettisem 
herhalde beni suçlu çıkarmıyacaksınız 
lkimizin arasına yeni bir şey daha 
ilave etmek için çalıştığı ayların ni -
hayetindeydi. Müthiş bir doğum san -
cısı içinde kıvranıyordu. Gözlerini 
bana doğru ya yaş ya\•aş açarak, haya
tını kurtarabilmek için bileklirimi 
sımsıkı yakaladığı dakikalar •• Prama
nın bende umduğu kudret bende ol -
saydı, bu düşünülmüş fakat mevhum 
şeyi onu kurtarabilmekten daha başka 
neye harcaya bilirdim? 

Fakat o, hiçbir ,·akit ölümle müca
dele etmiyordu. Onu birdenbire bir ta
rafa bırakmış, ve üstüne bütün kuv
vetiyle abanmış ölümü kat'iyyen duy
mak istemek..,izin her şeyi bende ümit 
ediyordu. Niçin? Çünkü bütün haya
tiyle hana bağlanmı~tı. lyi, fena her 
şeyin benim elh:rim, yahut benim 
kafamdan çıkacağına inanılmış gö -
züküyordu. Çünkü benim karımdı; 
hana merbuttu. 

Yalnız, onu kurtarabildim mi? .. 
Eier bıraktığı hir çocuk ortada 
,·arsa, onu kurtardım. Nitekim son da
kikalarında bunu kendisi de hisset -
mi~ti. Gözleri kapalıvdı · re vavas . ' .. ::.; 

yayaş ölümü sayıklıyordu. Her şeyi 
dudaklarında dinıniye('ck bir fı
sıltı kadar sakin gözükmüştür. 
Ölümün bir nefes olarak dudakların
da kalmasından başka el ile tutlabi -
lir bir şey yoktu. Bir nefes .• Bunu 
yüzümde hissediyordum. Fakat kı - ı 
zımın yaşadığını işittiğim dakikalar, 
bu nefesi orada birdenhire kayhet -
miştim. 

Sadece, bir öllim \'e doğuştan sonra, 
elde etmek istediğim hakikatle hayata 
beni bağhyan hakikati hirleştirebil -
dlm mi? Bunu yapamadı~mı da şimdi 
rörüyorum .. 

(Devamı vat) 

Hayattan aooırıımoş Gilaılknlkô ~nır m~cç®lf"a 

-----~ -No55 \'azan: Osman Cemal Kayr[ı~tz 

Var mıdır rnisadeniz, kapanayım 
ol mübarek ayacıklarınıza da 

beni affedesiniz ! ... 
Diye kartıına dikilecek... Emi· 

ne lafını açmadan, yani iti çaktır· 
madan Reha Beyi fÖyle, Suluku • 
leye doğru bir uzanalım! diye bir 
kaç kere zorladımsa da o hiç oralı 
olmuyor; Balat meyhanelerinden, 
Ayvansaray kahvelerinden hiç ay 
rılmak istemiyor. Yaşlı batlı ol • 
masına rağmen muhakkak onur 
da orada tiddetle ıevdiği biri ol • 
malı! 

Çakır Emine; bütün o Seherle· 
rin, Ziynetlerin, Kfrheylanların ve 
daha bir alay eımer, ıarışm, kum
ral ve çok güzel çingene kadın ve 
kızlarının Üzerlerine tam mana • 
siyle bir tüy dikti! 

Hem efendim, bu kızda tam bir 
artist hali var. Zaten ötedenberi 
benim hayalimde yafıyan artist 
bir çingene kızı tipi buydu. O ne 
vücut, o ne boy, boı, o ne tavır, o 
ne eda, o ne jest, o ne hareket ve 
o ne oynayıf, ne kıvranıf .... 

Sonra o, yanık ıesindeki belli 
belirsiz kısıklık kendisine ne de 
yaraııyor. Ona Çakır Emine di • 
yorlar amma, onun gözlerinin ne· 
resi çakır anhyamadım. Onun 
gözleri tirte g_özlü Gülizarın göz
lerinden daha mat bir limon küfü 
renginde... Sonra mübareğin ba
~J...UA.IU'a. azıe&k d.. .hla.laa • 
mıyor mu hani ..• Doğrusu bitiyo • 
~ kıza, bitiyorum .•. Acaba, ken· 
disine teklif etsem, annemi de 
kandırsam Emine bana varır mı? 

Ben Cibaliden Topçulara tatı • 
nınca, ne dersiniz köpoğlu Etem 
de peşim sıra, iki gün sonra oraya 
damlamasın mı? Hani orada 
(Kazıklı bağ) denilen yeri biHr • 
siniz. Ben, dün öğleden sonra ora· 
da Çakır Emineye söyletmek için 
orada vals usulü ile küçük birıey 
beıteliyorken baktım, Etem de 
gelmit benim biraz arkamdaki a
ğaçlardan birinin altında ıerili bir 
hasırın üzerine diz çökmüt ve el
lerini havaya açmış dua ediyor. 
Etemin bu hali bana pek garip gö
ründüğü için Kazıklı bağın kıran· 
ta kahvecisi Mıstın ağayı çağırıp 
sordum: 

- Bu çingene ne yapıyor öyle 
orada! 

- Namaz kıldı da §İmdi dua . 
sını ediyor. 

-Ne namazı? 
-Ne bileyim ben; ben de onun 

namaz kıldığını ilk defa görüyo • 
rum. 

Etem duasını bitirip de ellerirıi 
yüzüne gözüne sürdükten sonra 
kalktı ağır ağır ve tereddütlü te· 
reddütlü yanıma doğruldu. Ben 
hiç aldırış etmeden elimdeki ka • 
ğıda bakıyordum. O, bana iki a -
dım kala durdu; nasıl ıöze başlı- .1 

yacağmı biraz düşündü. Soma bir 
den söze başladı: 

- Şu daracık dünyada, ölme • 
den, bir keretcik daha elinimetli 
heyzademin mumbarek (müba -
rek) cemali şerifini gördüğüm se
bepten şükür olsun mevlama! llle 
velakin beyzadem bana hala dar
gın gibi durur ise de ben sanarım 
ki dıtından üledir amma, içind~n 
değildir üle ! ... Zere ben bilirim ki 

benim elinimetlim beyzademin 
yüreciği merhametlidir; efkarcı -
ğı ıelametlidir. Etem ki gelmiştir 
tinci kapansın onun eteğine, ben
zer onun eteciği tıpkısı bal pete • 
ğine !... Ey benim elinimetlim, ke
sesi devletlim, şekerden lezzetlim, 
gövdesi balık etlim ille velakin 
dertlilikten yana yüreciği benden 
daha dertlim İrfan Efendiciğim! 
Var mıdır misadeniz, kapanayım 
ol mübarek ayacıklarınıza da be -
ni affedesiniz ! 

Nasılsa bot bulunup 
- Estafurullah ! 
ı bastırdmı ve o da hemen fır· 

&attan istifade, ayaklarıma ka • 
pandı: 

- Ah benim, hem elinimetli e
fendiciğim, hem dünyada ve ah • 
rette candan ciğerden biladerci • 
ğim ! T e gördün iıte gözlerinle, 
ben artık tövbekar oldum; her • 
ıeyden çektim elimi, ayağımı! 
Mevlam kabul eylesin; şinci kıl • 
dım namazımı ettim duamı; hem 
duamın arasında zatınız için de 
yalvardım Odele ki (Allahaki) 
gönlüne göre versin istediğini! T e 
inanmazsan sözlerime bir namaz 
daha kılaynn kartında, bir dua 
daha edeyim yaradana ••• 

-Hacet y-ok aanıaaa. Glan,,.tim· 
il>en en ne ishY.orsun onu söy • 

le! 
Eskisi gibi yanınızda gene 

arasıra kölelik! 
- Ona da hacet yok ... 
- Nasıl olmasın hacet a benim 

devletlim; te geldi yaz ..• T e göçtü 
başka yerlerden bizimkiler §ura • 
cığa ... T e kurdular ser haları ... T e 
bulaşacaklar avşama, 1abaha tır• 
pana, harmana... T e Gülizar da 
bekler çadırının kenarında gelip 
kapanmak için ayağınıza... T e 
mangaptut Nazlıcık da çadırında 
uyutur ninni ile şoparcığıru ... T e 
görürsün avşam yakındır; bira7a· 
cıktan çekilecek güneş, çıkacak. 
ay, yıldız ... Bulaşacak (eliyle T e· 
pebaşım göstererek) o yandan 
mızıka gene o eski frenkçesi ha • 
vaları çalmaya ... T e çıkacak bi • 
zim Nazlıcık çadırından gizlice o 
havaları seslemeğe ... Te senin ge· 
çe•: seneki arkadaş gelecek bu av
şam senin yerine bir başkası ar -
kadaşla buracığa... Olacak onun 
koltuğunda seninki gibi bir ke • 
mança... Ya bir körük çalgısı ... 
(armonik) O zaman Nazlı kaça • 
cak tekrar çadırına ... Bulaşacak: 

"Ragduk kele kana peşekana ,. 
yı söylemeğe ... Ya! Ey benim eli
nimetlim, kendi devletlim, şeker
den lezzetlim, kişizadem efen -
dim ! Ben isterim ki şinci... 

Etemin bu sözleri üzerine zih -
nim allak bullak olmuş; hele 
Nazlının şimdi çadırında minimi
ni şoparcığına ninni söylemesi be
ni fena halde sarsmış; elimdeki 
notayı ve o notayı kendisi için 
hazırladığım Sulukuleli Çakır R~
nanın kardeşi Çakır Emineyi unu
tur gibi olmuş ve Eteme şimdi ne 
söyliyeceğimi şaşırmıştım. Dalgın 
dalgın biraz düşündükten sonra: 

- Haydi şimdi sen git çadırına 

mı gideceksin, nereye gideckesen, 
ben sonra gelir sizi bulurum! 

Etem, sevinçle yerinden f ırb. • 
dı: 

- Başüstüne elinimetlim kiti • 
zadem, madem ki öyle arzularıı• 
nız; madem ki öyle ferman etti• 
niz; ben §İnci kaçarım bizim ça • 
dırlar yanma ... Müjdelerim Nazlı" 
cığa sizin buraya geleceğinizi .•. 
Sonra siz ne zaman arzularsanıı 
buyurursunuz oraya! 

Etem gittikten sonra kahv,.d 
Mııtın gülerek yanıma sokuldu: 

-Nasıl, dedi, bey beğendin ıııi 
çingenenin namaz kılınasını ! 

- Galiba bize numara yapmAlc 
için kıldı o namazı! 

- Sus be bili der; o namazı kı• 
larken ben ağacın arkasında gül• 
meden katılıyordum! 

- Niçin? 
- Niçini va.r mı? Namazda O" 

nun söylediklerini bir duys•n •'"" 
de katılırdın gülmeden! · 

- Neler söylüyordu? 
- Neler söyliyecek, kamet al• 

dıkça, yatıp kalktıkça, oturup ıe
lam verdikçe §unları söylüyordu: 

Kctmata mançu 
Büekten pelançe• 
Akine nanay 
Di.Mne rıanay 

~~·-~--

Lop tl§ağı menÇu 
Lop yakan niençe• 
Diklam toparla 
Sağı11a •elam 
Soluna •elam 
Paca Javle•a 
Ve alikümıelam! 

Gülmeden katılarak Mıst~ 

sordum: 
- Bu herif ne vakit geldi bu .. 

raya, bugün ilk defa mı? 
- Dün akıam bir ayı ile geldi, 

şurada ağacın altında oturan ha" 
nımlara biraz ayı oynattı; ıonrl 
sizi sordu, gitti Bugün de ikiııd 
defa olarak geldi. Lakin bakıyo • 
rum, siz geçen yıl Etemle p~1' 
dosttunuz; anlaşılan sonradan •· 
ranızdan kara kedi geçmit olnı•• 
lı! . 

- Öyle oldu idi. 
N . ba ~' - eyse ı§te gene rıttını ... ·. 

Bu yaz gene burada onlarla haYb 
dalga geçeceksiniz galiba! 

- Bakalım kısmet! 
- Lakin, birazdan burad~ 

başka bir alem var. 
- Nasıl batka bir alem! , 
- Y enikapıh Reha Beyi ı,el"1 

tanırsınız? . 
• 1 

- Nasıl tanımam? •.. Gayet ıY 
ahbabım ... 

- Reha Beyle birkaç arkad•~: 
haber göndermitler, birazdan ç.a· 
gılarla, çengilerle filan buraY' 
gelip bu akşam burada bir nıeh. " 
tap alemi yapacaklarmı, ... 

-Deme' 
• •• 

- Sahi söylüyorum; istersen• 
siz de kalın, iyi eğlenirsiniz! 

- Reha Beyle birlikte bur•Y' 
gelecek çalgıcılar ve kadınlar 
kimlermit acaba? I/' öt 

- Sulukuleden kemancı ~ 

Andon ... 
-Ey? 

(Devamı rJOf) 
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Balkan güreş olim-
piyatları lstanbulda 
yapılmamalıdır. 

Ben "Balkan güreş olimpiyatları ı 
artık Istanbulda yapılmamalıdır., dl -
Ye düşünüyorum! .. 

Çünkü, biz senelerdenberi bir küçük 
salon olsun yapamadıktan sonra, höy 
le bir işi başarmağa hiyık değiliz sa
nıyorum· 

Burada yapılan ilk Balkan o -
limpiyatları, 1\faksim harın salonla -
rınd~ bütün kalabalık ve izdihama 
rağmen, ortaya konmuş nizami bir rin 
gin üstünde, güzel denecek bir orga -
nizasyon içinde yapıtlı. 

Ik:nci Balkan olimpiyatlarında, 
zavallı güreş federasyonumuzun gün
lerce süren bütün gayret ve sağa sola 
başvurmalarına rağmen, l\laksim ba
rın, sahibi, o gün yapacağı bir balo -
dan daha fazla para kazanacağını söy 
liyerek salonu vermedi. Müsaba -
katlan ancak iki gün evvel, Asri sine
ıtıanın kötü sahnesi temin edilebildi. 
Ve koca Balkan olimpiyatları, 
bir gü.reş müsabakasına bile yakışmı
Yan bu sinemanın dar sahnesinde ya-

pıldı. ' 1 
Fakat buna da, "ne ise,, dedik. Gene 

organ"zasyon :.Öyle böyle olmuş hiç ol 
ınazsa ınuntazam bir bando bulundu -
rulabilınişti. 

İkinci olimpiyadın, birincisinden 
kötü bir yerde yapıJması yüzünden ya 
hancılara karşı duyduğumuz utancı, 
inşa1Jah gelecek olimpiyatlara kadar 
Yeni bir salon hazırhyacağımızı söyli
Yerek, biraz hafifletmiştik. Çünkü, 
Yurda hergün daha fü;tün zaferler 
kazandıran çocuklara, bin kere hak 
ettikled böyle bir salonun derhal 
hazırlanacağını katiyctle umuyorduk. 

Aradan daha tam bir sene geçti. Bu 
Sefer (3) üncü Balkan olimpiyadı ge
lip çattı. Ye ilk müşkülat olarak gene 
Balon meselesi ortaya çıktı. 

l\laksim bardan! Sonra, şimdi be -
bnmediğimiı Asri sinema da Tiir~ 
güreşçilerine artık salonu vermiyor
du. Zavallı güreş federasyonu gene 
Riinlerce oraya buraya, hel~<liyeye, 
Partiye, vfüiyet Ye daha kime rastge
lirse başvurdu. 

Ye günlerden sonra, Şehir tiyatro
sundan bin bir rica, ve bin bir taahhüt 
altında., Fransız tiyatrosu alınabildi. 
Bu seneki Balkan ~limpiyatları da 
onun küçük sahnesinde yapılacaktı· 

Ben o zaman federasyona vaz ge -
Çin bu işten, utanılacak bir organizas
Yondan ise olmamasını Balkan o • 
liınpiyatları, daha iyi demiştim. 

Fakat güreşçileri hazırlamak için 
Rece gündüz emek veren diğer kom • 
§U ulus sporcularına karşı evvelce bir 
taahhüde arirmiş olan federasyon, hem 
taahhütlerinden, vaz ge~emiyeceği, 
\eın de gUreşçilerimizin kazanacakları 
büyijk galebeleri feda edemediğinden 
lıu işten vazgeçemedi. 

llaCtalarca. uyku bile uyumadan 
8arfedilen mesayi saytsinde bütün 
lnüşkiilata rağmen bu işi maşarmağa 
Çalıştı. 

Fakat keşki başarmasa idi.

1 

1 

Filhakika. bize 6 - 1 gibi büyük bir 
:taf er, ve kıymetli Balkan şampiyon
ltıklannı kazandıran bu müsabakalar, 
~en Türk ulusu için utanılacak bir 
-~ (..Uee) verdi. 

Rahnentn kötülüfil tiyatro -
ltnn gftrtlt için gayri ınü.sait ve gayri 
&rhhf vaziyeti bu yetmiyormuş gibf,. 

tevzii mükafat günü de bilmem şar -
bayın (belediye reisinin) kime kıza. -
rak şehir bandosunu yoJlamaması yü
zünden, gülünç bir seremoni (mera -
sim)ve plakla çalınan yanlış marşlar, 
arasında feci vaziyetlerle mükafatla
rın verilmesi, hatta bu arada. kendi 
öz istiklal marşımm bile çalamayıp 
plakla bir onuncu yıl marşı çalmamız, 
belki yahancı milletleri o gün güldür
müştü· Fakat bizler, ve uluslarına şe
refli zaferler kazandırmak için bir 
~ok f edakarhklarla çalışan amatör 
çocuklar buna için için ağladık.. 

Bu utanılacak giinün ferdasında da 
ihmalcilere uzun bir yazı ile çatmış, 
biraz içimi dökmekten kendimi alama 
mıştım. Bu yazımın sonunda diyor
dum ki: 

"Ne zafer istiyoruz, ne de böyle 
Türk sporculu~.ınu yabancılara re
zil edecek bir organizasyon!. 

En başta uray (belediye) olmak ü -
zere,bu işten utanalım.Ve rastgele yer 
lcre avuç dolusu para sarfeden, ts
tanbulda ihtiyaca kafi üç koca futbol 
stadı varken, hala şehir stadı yapaca
~ım diye, Çukur bostan gibi sapa yer
lere çuvalla para saçan uray (beledi· 
.re) hergün artan bir varlık gösteren 

ulusal sporumuza bir salon yapmamak 
t.an sıkılmıyorsa, yahut da spor teş -
kililtıyla, ele!~ ı·ersek bu işi başar -
mağı hatırına getirmiyorsa, artık Bal 
kan olimpiyatları Istanbulda yapıl -
mamah'lrr. 

Tiirk sporculu~unu rezil edecek or
ganizasyonlar istemiyoruz. Yabancıla 
nn <Türkler, bizleri rahat rahat ye -
nerek yortlarına koca koca onurl11 
şampiyonluklar kazandıran çocukla _ I 
rına, azıcık para ı:-arfederek bir 
salon yapmakfan aciz) diye halimiz<' 
gülmelerine razı olmıyahm· I 

Ya bu ulu!'al işi başaralım, yahut
da bu dertten vazgc~elim., diye arnz 
avaz bağırmıştım. 
Şimdi anıdan bir sene daha geçti. 

O zamandan beri bu işe temas eden 
belki on beş yazı daha yazdım. Fakat 
<le.~işen hiç bir şey olmadı. Yakında 
yeni bir Balkan güreş olimpiyadı.da -
ha yapılıyor. 

Bu ~ef er federasyon, işi kış gelme
den yaparak Taksim stadyumunda 
başarmağa çalışıyor .• 

Futbol stadyumunun tozlu sahası 
ye oraya kurulan ring belki bar, tiyat
ro, sinema sahnelerinden daha iyidir· 

EylU.l içinde yapılacak müsabakalar 
da yağmur yağabileceği düşünülmemiş 
se bile, dün gece 2 - 3 bin ki~inin ra • 
hat rahat güreş seyredemediği bir 
yerde, 7 - 8 belki de bundan çok fazla 
seyirci tophyacak bir müsabaka, ko
<'R bir Balkan şampiyonası yapmak. 
bir güreş memleketi olan Türkiye için 
aJıptır. 

Biz; bu güreşleri, kazanacağımız 
şerefle mütenasip bir yerde yapmalı
yız. 

Elbet bir gün güre~çilerimizin feci 
Yaziyetini anhyacak ,.e görecek büyük 
bir şefin. tepeden inme emriyle uray 

1 
veya teşkilata bir salon yapılıncaya 

kadar, Balkan güreş şnmpiyonalarını 
Türkiyede yapmamalıyız. Ve belki, 
böylece, bir sene için kaybedeceğimiz 
birkaç şampiyonluk yfü:ünden çıkacak 
patırdı, bize hfr (salon) kazandırır 
kf, bu sporumuz için çok daha fayda -

lı o1acaktır. 1 
luet Muhiddin APAK 

• 

Omer, Yaşar, Hüseyin, Ahnıet 
Çoban Mehmet hasıniıarını yendi 

Mer6İnli Ahmet 
Birinci güreşte bizi 4 - 3 yendikten, ( 1ı güreşiyordu· Kene gibi mindere ya

ikincide 5 - 2 yenildikten sonra Avus- pışmıştı. Bunun için Ömer bir şey ya
turyalılarla Yapılacak üçüncü maç bü pamadı. Sıra Avusturyalıya geldi. O 
yük bir merak uyandırmıştı. da bir şey yapamadL İki hasım yeni -

Avusturya milli güreş takımımn den ayağa kalktılar. Neticede Ömer 
yabana atılnuyacak bir kuvvette olma sayı hesabiyle kazandı. 
sı günlerden salı, ve vaktin de gece 
olmasına rağmen Taksim stadında 
2000 kişiye yakın bir kalabalık topla -
mıştr. 

Fakat polislerin inzlbatı iyi temin 

Ycı§'ar 

edememeleri, hakem heyeti ve gazete
cilerden maada sahaya kimsenin gir • 
memesi lazımgeldiği halde ringin et -
rafı parmaklıklardan athyarak giren 
yüzlerce kişi tarafından kaplanmıştı· 

Nihayet bu karışıklık saat 9,:l aka -
dar sürdü. Ve tam 9,5 da güreşler baş
ladı. 

Filiz siklet: 
tık müsabakada Avusturyalıyı tuşla 

yenen Omerle Jenilek karşılaştı. 
Maç Umerin hücumiyle başladı. A -

vusturyalı mütemadiyen kaçıyordu. 
tık on dakika berabere bitti, Kur'ayı 
Ömer kazandlğmdan üstte çahşmağa 
başladı. Fakat A vusturyah çok kapa-

Çoban Mehmet 

En hafit' 
61 kiloda Avusturyalı gilre§ÇllerJn 

en tekniği Erihle iki gün evvel ken -
disine tuşla yenilen Yaşarla karşılaş
tı· Maç çok heyecanlı ve..~ok zevkli 
oldu. Yaşar bu mağlllbiyetin acısını 
çıkarmak i~ter gibi çok güzel, ,.e dik
katli güreşiyordu. 

Bu suretle ilk on dakika. berabere 
bitti. Kur'ayı Yaşar kazandrğından 

liste geçti. Fakat bir şey yapamadı. 
Avusturyalı üste geçti. Fakat Yaşar 
birinci dakikada Avusturyalının sırtı
nı yere getirdi. Hakem görmedi· Ya . 
şar altta olduğu halde iki defa Avus -
turyahnın üstüne çıktr. 

ınırı11111ııını1111ıııı1111rıııııııııııı1111111ıııınıttıııımıııt1nıınttrıııııııım 

Çoban Mehmet1 

onnaıroo noe 
kaırşoOaşamaz 

Arsıulusal federas
yondan bu 
cevap geldi 

Bizim iki gazete (Çoban mı ka
zanacak, Dinarlı mı?) diye sütun 
sütun mükafatlı anketler yapa • 
dursunlar, diğer taraftan esasen 
suya düşmüş olan bu karşılaşma, 

aşağıda yazacağımız sebepten 
ıonra büsbütün imkansızlaşmıştrr. 

Amatör olan Çobanla, profes • 
yonel Dinarlının karşılaşması, an
cak arsıulusal federasyonun izni· 

ne bağlı olduğundan, bu hmusta 

bizim federasyon tarafından, ar -
!ıulusal federasyondan izin isten -
mişti. Halbuki dün gelen cevapta, 
arsıulusal federasyon, bir amatör

le bir profesyonelin karşılaşması
na katiyyen' mmaade edemiyece
ğini kat'i bir lisanla bildimıif··· 

Bu vaziyet karşısında, Çoban -
Dinarlı güreşinin artık minder ü-

zerinde yapı!masma imkan kal -
mamış oldu5undan, hu işe merak

lı olanlar, miisabakayr hala de -
vam eden an~cet!erden takip ede • 

1 
bilecekler demektir! ... 

lllfllllllllU11n11ıttl!H1t11HrtıllllllllHIQ1ttt11!11dlll"lltNHftıflllllllı 

Gene ayakta güreşmeğe başladılar. 
Avusturyalı puvan itibariyle maçı 
kaybetmiş olduğundan bütün kuvve
tiyle tuş yapmağa çalışıyordu. Fakat 
bunlar para etmedin Yaşar üstün. 
lüğünü sonuna kadar sürdürerek ga • 
Jlp geldi. ' 

Hat'lf siklet 
66 kiloda Yusuf Aslanla Avustur. 

yalı Jozef karşı1aştı. Avusturyalı ild 
mağlQ.biyetinln de acısını çıkarmak 

ister gibi bütün kuvvetini sarfederek 
güreşiyordu. 

Güreş Yusuf Aslanın hücumları ile 
geçiyordu· Buna rağmen Avusturyalı 
bir puvan almağa muvaffak oldU. 
Bunun için ilk 10 dakika Avusturya. 
hnın lehine sayıldı. Avusturyalı ayak 
ta güreşmeği tercih ettifinden oyun 
gene ayakta devam etti. Bu denede 
her iki giireşçi de favuller yapıyor • 
du. Bu devde Yusuf Aslanın bariz üs
tUnUlğil ile bitti. 

Buna rağmen esaslı bir puvan ala. 
madrğından Jozef galip ildn edildi. ı 

Varım orta ' 
72 kiloda Antuvanla Ankaralı Hü. 

seyin karşılaştı. Güler yüzlü Avustur
yalı da şimdiye kadar yaptığı iki mü

sabakada hükmen mağlQ.p olmuştu.Bel 
ki kazanırım diye o da bütün kuvvet. 
ve hızıyla güreşiyordu. Ankaralı Hü-

Nuri 
seyin ikinci dakJkada Avusturyalıyı 

altına aldı. Bir h.-ıyli ezdikten sonra 
yeniden ayağa kalktılar. Ve ilk on da
kika Hüseyinin bariz üstünlüğü ile 
bitti. 

l.kinci devre galibin arzusuyla gene 
ayakta devam etmcğe başladı. Hüse -
yin üstünlüğünü sürdürüyordu. Fakat 
Avusturyalının mütemadiyen kaçması 
tuşla yenilemsine mani oluyordu. Ve 
müsabaka da bu şekilde Ankaralı Hü
seyinin bariz üstünlüğü ve galibiyeti 
ile bitti· 

Ort:a sıklet: 
79 kiloda Hansla Ahmet karşılaştı

lar.Hans da tstanbulda şimdiye kadar 
hiç malğlUp olmamış, Nuriyi de pa • 

(Det'amı 9 uncudaj 

Yuıul Aslan 
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13 yıl önce 

Büyük ta.arruzun 
ikinci gün.il 

Esir dütman kumandanının ta
rih önilndeki bu adaklarından 
sonra büyük taarruzun ikinci ve 
üçüncü günlerine gelebiliriz: 

27 Ağustos sabah saat altı. Sa
karya harbinden sonra politika a. 
laniyle harp sahasında bir takım 
yeni teıebbüsler ve techizat yaptı
ğı sıralarda, düıman hatlarının 
da Afyon cephesini en asri harp 
vastaıları, tel örgüler, tank ve mit
ralyözlerle kutattığını İ!İtiyorduk. 

1922 yılının Sakarya dan son
ra ıelecek bir harp için hazırlan

.'dıiı bu günlerin gazete sayf ala
rını karııtıracak olanlar, dütntan 
tahkimatının büyük propaganda
sını orada okuyacaklardır .• 

Bu tahkimatı yalnız Atina ga
aetelerinden naklederek İstanbul 
•azeteleri yazmıyordu l Bütün ec
nebi matbuatın adım adım takip 
ettiği Afyon hattında yapılanlar 

herkesin bildlii bir ıeydi; ve bil· 
tUn matbuat ile süel çevrenler hat
tın katiyen hiç bir ordu tarafın
dan ieçilemiyeceğini iddia edi
yorlıvdı. 

1922 senesinde Afyon hattının 
bu vaziyeti kadar doğru bir teY 
yoktur. Dü§manın da Londra kon
feransın da akametinden sonra ye
gane dayandığı ve itilaf kuvvetle
rine karıı öğündüğü nokta buydu. 
Fakat, taarruzun daha ikinci ıü
nürlde bu modern harp tahkikat• · 
nın birdenbire nuıl eriyerek yok 
olduğunu bizzat Trikopisten dün 
dinledik ' " .. 
·•2& ~ğusfos ıAabahında baılıyan 

Türk ordularının bu hücumu 27 
sabahında tekrar ileriye atıldıiı 
vakit 12 nci ve UçUneü fırkalar da 
taarruza ıeçmlt bulunuyordu. 

Bu suretle bir seneyi mütecaviz 
bir zamandanberi Afyon hattın
da bir mermi ve demirle yapılan 
bu kuvvetlendirme harektei, da
ha birinci taarruzda derhal clüt
mUt ve dUtman elinde Çelik tepe
den baıka blr mevzi kalmamııtı. 

Bununla beraber 27 Aluıtoı 
i>ğleaine kadar devam eden •azi· 
yetin mutlaka değişeceği muhak· 
kaktı. Nitekim daha öğle vakti 
olnıedan evvel 57 nci fırkanın ıid
detli bir hareketi Çelik tepeyi de 
dütürümüt bulunuyordu. 

Öğleden sonra Türk ileri hat
larından görülen en yakın vaziyet 
tudur: Düttnanı birind müdafaa 
mevzii yarılmı~; yavaş yavaı kar
ıaıalık bir hale selen bir insan 
kütleıi Afyon ovasına doğru sü-
rülüyor •. Arka tarafta birinci or
du bu karıımıt kütleyi takip et
mek için harekete geçmek üzert: .. 
Fakat her ıey, daha başladığı da
kikada olduğu gibi hat döndürücü 

bir süratle geçip gidiyor. Bir sa
niye evvel dütmamn nerede tutu
nabileceğini kendi kendimize dü
tünmeie vakit kalmadan, ıaat 
17,30 Ha Afyonun alındıfını görü
yorsunuz. 

Türk ordularının bu harp sUra
tini mevzuu bahıeden ıüel müel
lifler, onu daima fevkalbeıer ola
rak tarif ebniılerdir. Bu kadıır 
süratli bir ileıleyiıi harp tarihleri 
ıimdiye kadar kaydetmit delildi; 
ve tarhte ıüratli hareketleriyle 
ıöhret alan Napolyon orduları bi
le, bu harekd ıUratinin yanınd:ı 

en basit bir yürüyüt halinde oldu
ğu kadar yava~ gözüküyordu. 

Nitekim, Afyon daha alınır l!l· 

lmmaz, Türk birinci kolordu fır· 

katarı Bal Mahmut - Ayvalı hat
tından geçen düşman ikinci mev
zilerine de derhal girmek üzerey
di. Burcıda tutunmak istiyen kuv· 

vetler garba doğru kaçıyorlardı: 
fakat Türk atlı hücumu bu firari
leri yakalamk için o kadar yava9 
da vranamıyacaktı. 

Akgama doiru, saat 17,30 dan 
sonra meydana çıkan vaziyeti en 
açık manaıiyle ıu ıekilde tespit e-

debiliriz: Piyade fırkalarımız Tok 
lu ıivrisini takip ediyorlar: Ay
ni zamanda Banara istikarnP.t° 

de takip altında .• Altıncı kolordu 
(Dedeıivrisi) ile (Kurliç) mevzi
lerini zaptetti. Dütman . Dumlu
pınardan geçen üçüncü mevzic!c 
tutunmaya çalıııyor. 

27 Afustoı akıamında iki ta· 
rafın harp vaziyeti böyleydi. Bn· 
gün anlatırken bile iki günlük kan 

lı bir 11.vaıtan ıonra elde edilen 
ve süratini titremeden dütiinmeğe 
bu muzafferiyetin büyüklüiünü 
imkAn yoktur. Sadece, bütün ha
reketlerin Büyük Şef tarafından 

verilen emirler mucibince, hemen 
heme.ı ayni dakikalarda yapıldı
ğını da söyliyelim. 

30 Ağustos günü kumandan ve 
Şefin anlattıklarına geldiği vakit, 
bu em"rlerin subaylarımız tarafın. 
dan "e kadar ~uzla yerine getiril
dijin; ele göreceiiz. 

H;\" b\'t en'\ .. i hiç bir ulus harp 

alanl:ı rında bu kadar hızla tatbik 
etmemi§tL Halbuki süvari kı.1v

vetlermizle hepsi henüz harekete 
geçmemişlerdi; ve 28 Ağustosta 
vaziyeti daha kat'i olarl\k tavzih 

etmek için gözüktükleri vakit Eğ
ret köyünde tahanUt eden düşman 
süvaı·: muhafızları bir daha bir
leımemek üzere dağılıyorlardı. 

28 l\ğustoıta kat'i vaziyet fÖy
leydi: 

Sabah, daha erkenden, süvari· 
)erimiz Dökeri zaptettiler. Bir 
kısım '.f ürk kıtaları İhsaniye ve 
Kazlı göle doğru yürüyorlar. Bi
rinci ordumuz Araplar çiftliği is
tika.metinde ilerliyor.' 

Biı jnci ordunun Araplar çiftli · 
ği istikametinde yapmak istediği 1 
vo çahttıiı mesele ıuydu: 

l ~ rci dilşman fırkası ile kar
!t ku,ıya gelerek onu harbe mec
bur elmek .• Daha ıonra bütün kuv-

vetlerimizin dütündüğü en mühim 
nokta rla dütman ordularının gar
ba çekilmesine mani olarak bu su
retle Dumlupınar yolunu kapa
mak ... 

28 Aiustoı günü bütün bun~ 
ları •lrle etmek için çalıııldığı da
kikalarda dördüncü Türk kolordu~ 
su Ay" alı - Kumralı çiftliği üze
rinden taarruza. kalktı; süvari kuv 
vetlerimiz demir yolunu geçtiler; 
düıma:rı yeni bir harbe mecbur e

dilecek .. 
Hal,ikaten 28 Ağustosta yapı

lan bütün bu hücumların kat'i za
feri elde etmek için büyük bir te
siri oimuıtur. 

Bu ıuretle Afyon siperlerinde 
mağlup düten düıman, asıl bugün 
perituı ve ıuursuz bir hale gel

mit ; ka hkları bir hezimet ha
linde Dumlupınarın garbına doğ
ru toplanmaya baılamıttır 

HA.liER - :upm Posfasl -.... 

Şikayetler, dilekler 

Narhtan yüksek 
satılan tuz 

Haliç Fenerinde Camcı çeşme 
sokağında 15 numarada banka 
memurlarından Merdan oğlu E -
yüp matbaamıza gelerek şu şiktl -
yette bulwıdu: 

- Geçen gün Zindankapısında 
tuz tüccarı Hüıeyin Hüsnüden tuz 
almak istedim. Hükumet fiyatları 
ince tuz için 5, 75, kalın tuz için de 
6 kuruı olarak t~pit ettiği halde 
Hüseyin Hüsnü bana verdiği tuz -
ları 7,5 kuruştan hesap etti. Sebe
bini sorduğum zaman da şu ceva· 
hı aldım: 

"- Benim itime kimse karııa -
maz.lıtediğin yere tikayet et l Ben 
öyle ıeylere metelik vermem. 

"Acaba bu zata yaptığı bu ha
reketin hesabını aoracak makam 
yok mudur?,, 

Vardır: Belediye! 

28 AGUSTOS - 193!l 
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Hava tehlikesini 
bilen üyeler 

Ankara (A. A.) -- Hava tehli • 
kesini ~bilen üyeler listesi: 8350 
B B. Mehmed Hamdi (lnebolu • 
dan) 40, 8351 Hüseyin Bektat 20, 
8352 Mustafa Nuı-i 60, 8353 Refik 
Hamdi 50, 8354 Ihsan ve Şakir 
Abdi 40, 8355 Zühtü ve Sabri Ab
di 60, 8356Yınuf Hikmet 20, 8357 
Mehmet Kemal 25, 8358 Muhaci
roğlu biraderler 30, 8359 Kazını 
20, 8360 Ahmed Ağa 25, 8361 Is
mail Hakkı 20, 8362 Hasan Cebe· 
ci 20, 8363 Recep Baarı 20, 8364 
Nebi Altrkulaç 20, 8365 llyas Ha
san (Tokattan) 30, 8366 Ali Meh
med 30, 8366 Hasan Ahmed 30, 
8368 Osman Molla 20, 8369 Meh
med Kızılköylü 20, 8370 Mevlat 

Hüseyin (Minaaadan) 20, 8371' 
Hüseyin Pataköylü 20, 8372 Mu· ---hiddin 70, 8373 Ali Nihad 2J,3j, 
8374 Ali Rıza Emekli J. yüzbaşı 
20, 8375 Mehmed Y organcızade 
(Antalyadan) 25, 8376 Nail Ke • 

mahi 100, 8377 lbrahim Ormancı 
20, 8378 lımail Demircioğlu 30, 

8379 Ahmed Osmancıkdan 20, 
8380 Kamil Gülmen 20, 8381 Ha· 

cı Halil 30, 8382 İsmail Halil 20, 
8383 Selim Gül 20, 8384 Naci Gü· 
vercin 20, 8385 Ernest Vilhelm 40 
8386 Hulusi 20, 8387 Kamil 20, 
8388 Salim yumurtacı 20, 8389 
Şükrü 20, 8390 Agop Terziyan (lı 
tanbuldan) 20. 

~--~~-----------------------------------------------------------------~ 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Gündeliğimi arttırın/ Dumlupınar okulu talebesi için llzmı olan yerli 1400 çift çorati 
İnhisarlar, kutu fabrikasında açık eksiltmeye konulmuıtur. Bir çift çoraba 27,5 kurut fiat tahmin 

Alman makinelerinde çalışan lh - olunmuıtur. Şartnamesi levazım Müdürlüğünde görülür. Eksiltme • 
san Ali matbamıza gelerek ŞU di - ye girmek için 2490 N. 1ı arttırma ve ekıiltme kanununda yazılı ve· 
lekte bulunmuştur: sika ve 29 liralık muvakkat temin at makbuz ve ya mektubile bera • 

- On iki ıe~dir inhisarlarm her 29/ 8/ 935 perıembe günü saat 15 de daimi encümende bulun • 
kutu fabrikasında İtçİ olarak ça. malıdır. (1) ,(4763): I - r 
hııyorum. Ve günde 70 kurut yev ---------........ ...__._....._ _____________ _ 

miye alıyorum. 930 ıeneainde as • N f b k ı ..., d 
keroldum.Askerlikvazifemiyap- 8 18 a an ıgın an 
tıklan ıonra tekrar fabrikaya ge • 
)erek aynı itte çalıımaia bqla • Bakanlık ihtiyacı için muhammen bedeli 7590 lira olan 230 
dım. Evlnedim, çoluk çocuk sahi- ton kok kömürü Bakanlık binaamda teslim §artile kapalı zarf u• 
bi oldum. Buna rağmen hali gün- ıulile Eksiltmeye konulmuıtur. Ebiltıııe 10/ Eylül/935 tarihine 
deliğim 70 kuru,tur. Borçlarım da raıtlayan Sah günü saat 15 de Ankarada bakanlık Malzeme Mü· 
boğazıma çıktı. Birkaç gün arka dürlüğünde yapılacaktır. 
arkaya yemek yemediğim oluyor. isteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 569,25 lira· 
inhisarlar idaresinin benim ~ibi lık muvakkat teminatları ile birlikte 10/Eylü)/935 Salı günü ıaat 
on ıenelik iyi bir itÇiyi hi • 14 e kadar malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri lizmıdır. 
maye etmesini, gündeliğimi bira% istekliler bu hu•ustaki ıartnameleri parasız olarak Ankarada 
çoğaltmasını sizin vasıtanızla ri • bakanlık malzeme Müdürlüğünden alabilirler. '(2301) (5013) 

Günde 9,5 saat iş 
İsmi bizde mahfuz olan bir iş

çiden aşağıdaki mektubu aldık. 
Aynen ne§rediyoruz: 

"Bundan pek az bir zaman ev • 
vel gazetelerde, ve bilhassa gaze· 
tenizde okuduğumuza nazaran it 
müddeti haftada 48 saat olarak 
kabul edilmittir. Bu suretle i,çile
rin ezilmeainin önün~ geçilec.ek -
tir. Çok güzel bir karar. 

Saçları 
Besler .. Kuvvetlendirir -

Dökülmesini keser u:ıahr. 

PETROL NiZAM 
Tecrübe edilmiı en iyi saç illcıd1r. 

\ .O .~ . .. 

"Bu karar üzerine tütün inhiıa· 
rı idaresi de cumartesi yevmiyele
rini tam vereceğini ~yliyerekça· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··~~~~~· 
lııma ıaahnı ıünde 9,5 saat çıkar
dı. 

"Bence bu harekt urf kanunun 
yanlıt tefairinden ileri gelmittir. 
Tütün tozu içinde bedenen 9,5 sa
at çalıımağa ll\hammül edebilme~ 

Mu~ayyer Hasan Şevki 
PUDRA ve YAGSJZ KREMi 

Dünya<!a emsalsi.1.dir .. Her yerde arayınız. 

nin imkanı yoktur. Biz erkek ol- .... 111 Paria yazılı etiketlere cula aldanmayınız. 

du~muzh~de d~~amıywuz. _J_s_~_n_b_u_l_5_1n_c_i-ic-r~a-m_e_m_u_r=l-ug=_u_n_d_a_n_:--Y----l-n--ı-------------

Ya emzikli ve gebe kadınlar 9,5 ipotekten dolayı açık arttırma ile • en eşr yat 
t ·k t" ·b· b" h" · t " Capıtolıum ,, saa nı o m gı ı ır ze ırı Yll ır.11· paraya ÇCl'tilmesine karar ,·erilen ta -

ğa nasıl tahammül edebilirler? mamınn ehli vukuf tarafından 2920 li- Roma hukuk 
"inhisarlar Genel Direktör - ra tnkdir edilen lstanbulda Gedikpa 

lüğünün dikkatini çekmeni~i dile- şada Divanı Ali mahallesinde camü mecm 0881 
riz.,, şerif sokağında 6/8 cedit ve s,rıo eski Üniversite Roma hukuku doçenti dt. 

Darülacezede 
ziyaret ~ünleri 

Aksaray, H orhor çeşme sokağı 
22 numarada malUllerden Hayret
tin imzasiyle bir mektup aldık. 
Hayrettin şu satırları yazıyor: 

"Darülacezede bir hastamız 
var. Geçen ziyaret gününde gör -
mek için gittik. Yanımızda çocuk 
bulunduğunu görünce çocukla i .. 
çeriye girmenin yasak olduğunu 
söylediler. Halbuki yalnızca içeri 
girdiğim zaman birçok ziyaretçi -
lerin çocuklarını bahçede gezer, 
ve oynarken gördüm. Eğer çocuk
la içeri girmek yasaksa niçin bat· 
ka çocukları alıyorlar? Darülice • 
ze Müdürlüğünün nazrı dikkatini 
celbetmenizi ri~a ederim.,, 

ııumnralı maa arsa hanenin tamamı Şemsettin 'l'alip tarafından geçen se -
açık arttırmaya çıkarılmış olup 15 - ne tesis edilmiş olan bu mecmuanın 
9 - 935 tarihinden itibaren şartna • üçüncü sayısı da çıkmı§tır· Sayıda bir 
mesl herkesin görebilmesi için daire ~ok kıymetli yazılardan başka uzun 
divanhanesine talik edilecek Ye 2 - 10 

bir Blbilografya n bir haberler kıs
- 935 tarihine müsadif çarşamba gü. mı vardır. 

nü saat 14 den 16 ya kadar Istanbul Roma hukuku ile ugraşan hukuk • 
5 inci icra dairesinde satılacaktır. 
Arttırmaya iştirak için yüzde yedi bu- çularımıza tavsiye ederiz. 
çuk teminat akçesi alınır. Arttırma -ri-n-in---da_h_i_i_şb_u_g_a_)_.r_i_m_e_n_k_ul_d_e_k_i h-n~k
bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 da 

Jarını Ye hususile faizi Ye masraf:ı 
ini bulduğu takdirde ihale edilecek - ıe ir olan iddialarını evrakı müsbitc • 
tir. Aksi halde en son arttıranın ta • riyJe 20 gün içinde icra dairesine bil
nhhüdü b:ıki kalmak üzere 15 gün da· 
ha temdit edilerek 17 _ 10 _ 935 ta- dirmeleri lazımdır. Aksi h:ılde hnJ;ları 

tapu sicillile sabit olmadıkça satış berfhine müs.ıdif perşembe gUnü ayni 
saatte yapılarak 22 O numaralı kanun delinin paylaşmasından hariç kalır • 
ahkamına göre ihalesi icra edilecek • lar. AJakadarlann işbu maddei kanu· 
tir. 200-1 numaralı icra \'e iflas kanu- niyeye göre hareket etmeleri ve dah

3 

• • 1 ·n 9341 
nunun 126 ıncı maddesine tevfikan fazla ma.lUmat aJmak ıshyen erı 

f mi· ipotek sahibi alacaklılarla diğer a • 125 dosya numarasiyle rnemuriye 1 

lakadarJarın ve irtifak hakkı sahiple- ze müracaatları ilan olunur· (13972) 
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Türkiye 
Futbol şampiyonası 

AD ANADA 
Adana, 26 - Grup birinc'.Fi<

leri için çarpışan Çukurova p.m

PİYonu T orosspor, Diyarbekir şam 
Piyonu Yıldızspor S-1 yenmi' -
tir. · 

Salı günü Toroasporla 'Conva 
bölgesi şampiyonu Konya JJm:ın 
"i urdu karşılacaklardır. 

ESK1ŞEHIRDE 
Eskişehir, 26 - Evelki gün ya

Pılan grup birinciliği maçlarıl'!~a 
Eskişehir Afyonu 4--1, Ankıra 
iençler biriliği Ispartayı 9-IJ yen
diler. 

AYDINDA 
Aydın, 26 - Grup birincilik

leri için çarpışan Manisa takım~ 
~uğlayı 4--0, İzmir tamp~yonı• 
Altınordu da Çivril takımını 6--1 
Yendiler. 

--------
Bahkes;rde 

DUNKU MAÇLAR 
Balıkseri, (A. A.) - Bul_riin 

Rrup maclarına General Ali Hik -
ntet stadında devam edildi. Ban -
dırrna galibi Bursa ile Balıkesir a· 
tasında olan bu maçı Said Sala · 
hattin idare etti. 

Maç saa 16 buçuka başladı. 0-
'Ylln ilk devrenin sonun:ı kadar 
tnütevazin denecek bir şekilde de
"arn etti. Her iki taraf" da birçok 
iol fırsatları elde ettilerse de bir 
Rol yapamadı'ar. Devrenin otu · 
a:uncu dakikasında Beykozlu R·d
"an Balıkesirin ilk golünü yaptı. 

İkinci devrenin ilk on beş da • 
kikasında Bursalılar berabl!'r1i~i 
leınin için çok gayret ettiler ve bu 

tni.iddP.t zarfınr!a oyuna bir ahenk 
"ererek vaziyete hakim oldular. 
Fakat ıı 1r1csP-rili!er bundan sonra 
açılarak hakimiyeti ele aldılar ve 
gene R d • · l 'k' · 1 
1 . r vanın ayagıy e 1 ıncı go 
erı · nı atarak macı 2- O kazandılar. 
n Perşembe gün.ü f enerbahçe ile 

1 
ah:<esir final maçını oynıyac.ak

ard1r --- . --------~--~-
G a ı atasa - i 
ray geldi· ı 

Bir müddettenl:.eri Orta Aw:ı
Pada sey.:.hatte bulunan ve 1 !=: 

trıaç yapmış olan Galatasaray ~.;. 
l'İnci futbol takımı, dün öğle öu-
l'İ lst b 1 d ·· ·· t ·· -~n u a onmuş ur. ........__ 
--~-----~--~~ 

iskoçya-. 
!ngiltere 
nıaçı 

Rlm~ .. 1>\·da fskoçya ile lngiltere a
'tası d k n a y1ıpılan futhol maçında [ıoı • 

6 ÇYa 2 - 4 galip gelmi~tir. 
«1 lsJ,,1ç~·alrlar hilhaEısa birinci devre . 
.: .~ok haldm oynamı~lar ve bu devre· 
~l tır I' h't' . t' .., • 11r ı ırmış ır. 

Dünkü güreşler 
( Başt!lrafı 7 inci sayfada) 

zar günü tuşla yenmişti. lluna kars-ı 
Ahmedin alacağı neticeyi ;.~erkes me
rak ediyordu. 

Ahmet çok üstün güreşiyordu. Hiç 
durmadan A vusturyaJıya hücum edi
yor. Avusturyah favu1Jer yaparak 
güç bela kendisini kurtarıyordu. A -
vusturyah hakem de bu hususta ken
disine yardım ediyordu· llk 10 daki -
ka güreşten sonra iki taraf berabere 
sayıldı. 

Kur'ayı Avusturyalı kazandığın dan 
üste geçti, fakat bir şey yapamadı. 
Sıra Ahmede geldi. A vusturyah kir 

pi gibi yere yapışmıştı. Ahmet te bir 
şey yapamadı. Yeniden ayağa kalktı -
lar. Ahmet mütemadiyen hücum edi -
yordu. Buna rağmen Avusturyalının 
canla başla müdafaaları tuşa imkan 
vermiyordu- Maç da bu şekilde Ahme· 
din galeh<'siyle bitti. 

Varım ağır 
Afosil ile 79 kilodan Nuri güreşti. 

iki gün evvel Mustafanm karşısında 

\ 

------~---

Viyananın 

''Sakat işçiler Birliği, 
nasıl .çalışıyor? 

habire kaçan A vusturyah kendisinden Viyanalı Hans Susa, Ud kolu olmadığı lıal-
. Sakatların futbol takımları karşılıklı 

10 kilo harif bir rakip bulunca aslan de çok ün almış bir ressarr..dır· Burada onu 
kesilmi:jti. l<'a!,at pcl< az sonra sukutu dişlerinin arasında tuttuğu furçasiyle bir tab- bir maç yapıyor. 
hayale uğradı. Çünkü Nuri hiç de loyu bitirirken görüyorsunuz. 
kendi.sinden aşağ-ı kalmıyordu. Bu 
şekilde güreş daha ziyade Nurinin Bu siyasal buhran ve ekonomik ri "Sakat işçiler ,Birliği,, adh bir 
hücumlariyle devam ediyordu. Fakat rahatsızhk!ar günlerinde bile- dün teşkilatla övünmektedir. Bunun 
ilk dtnt! bt>rabere sayıldı. Kur'ayı yanın her yerinde birtakım sakat şimdi 2000 üyesi vardır. Bu te • 

leri ile endüstriden sakat kal 
insanlara başka teşekl.-üller ha 
maktadır. Bu tetekkül daha 
kurulduğu gündenheri, anad 

doğma sakatların bir iş göreb 
ceğine, bunların yardım ve sa 
ka ile geçinmemesi lazımgeldi 
ne inanmıştır. Birliğin 2000 ü 
sinden 1200 ü kadındır. Bunla 
ekserisi evlerinde ve birliğe 
fabrikalarda dikiş işleriyle uğr 

Nuri kazandı· ve maluller vardır ki, be!ediyele - şekkül kendi kendini geçindir • 
Avusturyalı çok lrnpalı güreşiyordu. l k d d h h k"' rin darü acezeleri, •ehrin hav. ır me te, ışan an ya ut ü umet-Sonra rnldbi kendisine nisbetle ç-ok ~ 

a;'t-ır olduğundan Nuri l<endisini kal _ müesseseleri hunlara ötedenberi ten yapılacak yardımları reddet • 
dıramıyordu. bakagelmiştir. Halbuki Viyana - mekte ve sakat insanları faydalı 

Ostte giiı"e~mck sırası Avusturyalı- nın sakatları yaşamalarını kendi- yurtdaş yapmağa uğraşmaktadır. 
ya gelmişti. .Avusturyalı da bir şey leri kazanırlar. Buraya ancak anadan doğma ı 
yapamadı. Gene uyağa kalktılar. Dört 
dakiliadaböyleg~ti.Netire~yude ~~1-92_6~y_ı_lı_n_d_a_n_h_e_r_i_V_iy_a_n_a~ş~e_h_-~s-~~a_t_k_r_ü_y_e_o_l_a_b_il_k_._H_~ __ ~_a_~_A~ 
güreşirken Nuriye yaptığı bir köprü 
ile lrn1.andı~ı ı>uYanla Avusturyalı ka 
zandı. Nıırinin kendisinden on kilo 
daha ağır bir rakiı• karşısında yap -
tığ'ı güre" hakikaten takdire şayandır· 

A~ı~ Siklet: 
Çoban !\leh metle Avusturyalı Ed • 

var karşılaştılar. Çoban Mehmet A-, 
vusturyalıdan en a~ağı ild misli kuv
vette görünüyordu, A \•usturyalı Ed • 
var sırtının yere gt!lmeınesi için mü -
temadiyen kaçıyor, Mehmet de ko\'ah 
.rordu. ilk on dakika bu şekilde ço -
banın hariz üstünlüğü ile bitti. 

ikinci on dakika galip tarafın yani 
(,:oban l\t..ıhmedin arzusu üzerine gene 
a)·akta dı·rnm e~mc·~e başladı. 

Fakat manle,~t>f Türk takımının bu 
gece tuş ~:ın:-:ıı )nkttı. Esasen SX S ol -
nrn~ı l:hını;!l'lt>n ır•in·~ minderi 6X 6 
olduğun elan hu t'\\ usturyalının kaçma 
sına daha Zi)'·aclt> fırsat Vt'riyordıı. 

F.r~er nıiıHler hu ~1:!.ilr:e olmasa} llı, ge 
rf'k Ahmer!, gpn·k (ohan l\1f'hml'1, lıi

ze güzel tu~l:ır ~?~tt'n·relderdi . Nı• i~<' 

temenni t-r'ı>'im l<i <;eldt-r ~l'ldikleri 

,·akit minder de RX I' hatint~ konur· 
Neticede Çohan Mehmet de sayı ile 
ra•dhini ~· endi. \'e mü..;ah:ıkalar hu su. 
retle :; . 2 Türk takımının galebesiylt• 
hi tti. 

Çek güreşçileri. 
lstanhula geliyor 

Hava kupası 
maçları 

Hava kupası maçları (30) A
ğustosta başlıyacaktır. ilk müsa
bakaların saatleri ve hakemleri 
fU şekilde tespit edilmiştir: 

30 Ağustos cuma: 

Saat 15 de Vefa - Beykoz. Ha
kemi: Suphi • 

Saat 16,45 de latanbulsp:n· -
Pera. Hakemi: Nuri. 

Saha komiseri: Tülbentçiye.n. 
31 Ağustos cumartesi: 
Saat 15 de ikinci küme muhte

liti - Arnavutköy. Hakemi: S.ıd-

rı. 

Saat 16.45 de Beşiktaş - Siiley· 
maniye. Hakemi: Suphi. 

Saha komiseri: Sami. 
1 Eyliil pazar: 

Saat 15 de Güneş • Kurtu~uş .. 
Hakemi: Sami. 

Saat 16.45 de Galatasaray -
Şişli. Hakemi: Saim Turgut. 

Saha komiseri: Sadri. 
fikstürün diğer kısmı bu ma<:"· 

lar bittikten sonra hakemleri ta
yin edilecek ve ilan olunacak~ır. 

F t• ld maktadır. es IV8 e Sakat kadınların yaptıkları 
ne 1 er yapı I a ca k çamaşırları, işlemeli mendil, h 

lu ve masa örtüleri Viyanada 
14 eylulde başlayıp 22 eylule çok satılan e~yadandır. Kaza 

kadar sürecek olan İstanbul festi- işçiler arasında paylaşılır. 
vali hazırlıkları önemli bir şekil Yüzlerce kadın erkek, nakı 
almıştır. Dün vali ve belediye rei- cigara taplaları, boyanmış foto 
si Bay Muhittin Üstündağın baş - raflar, elbise asacakları ve 

kanlığı altında Bay Ertuğrul Muh- günkü yı.şayışta lrullan·lmakın 
ain, Konservatuvar direktörü Bay lan binbir ufak tefek eşyanın ! · 

Yusuf Ziya, Şehir Tiyatrosu hale lülerini yapmaktadırlar. 
hocası Bay Celal toplanarak hazır Birliğin üyelerinden Her H 
lıklar etrafında görüşmüşlerdir. Susa kolsuz olarak ana:;m:l~ 
Elbise işleriyle Bay Ertuğrul doğmuştur. Daha çocukken k;ıl€ 
Muhsinin, çalınacak ve oynana - ve fırçayı dişlerinin arasma d 

... cak olan Türk müzik ve milli dans ı rak resim yapmağa alışmıştı. B 
)arı ile Bay Yusuf Ziyanın, di~er gün ise yaptıcı tablolar en meş 
danslarla da Bay Celalin uğraş • snntkarlarm tablosu ile boy öl 
ması kararlaşmıştır. bilecek kıymettedir. 

Romanya sefaretinden alınan Birliğin bütün direktör ve id 
haberlere göre Doktor Bay Dob - heyeti üyeleri de sakat insanh 
reskonun başkanlığı altında sekizi dır. Bunlar hangi bir i~in hn 
kız ve sekizi erkek olmak üzere 16 sakata verileceğini ve istidadı 
kişilik bir milli dans heyeti ile bir nasıl inkiş:ıf ettirileceğ;ni tecrü 
Çigan heyeti 9 eylUlde lstanbula ile öğrenmişlerdir. 
gelecektir. Bu heyetler Romanya- Birlik üyelerine u:.k;;.tlıkların 
nın yüksek ailelernie mensuptur • dan ~ikayet etmek yasaktır. A 
lar. Dobreskonun başkanlrğmdaki vusturyada birço!t kişilerin işs: 
bu heyet Viyana festivaline işti • likten ve parasızlıktan kıvran :h 
rak etmiştir. Bu heyet lstanbulda ları bugünlerde orılar birlicin 

R o rn an ya so - so dans yapacaktır. yesinde rahct bir ha vat ve iyi 
Yunanistandan da gelecek he • kazanç elde etmekte1ir. 

Bısı klel turu yetler hakkında malumat gelmiş- Birlik senede birkaç defa rt! 
Bükreş, 26 (A.A.) - Romanya tir. Yunanlılar da festival için çok tizm ~en!ikleri )'apar. Bu ş~n?i~ 

ikinci bisiklet turunun birinci hazırlanmaktadırlar. Bükre~, Bel· lerde rnkatlar koşu, futbol, ha,, 
14 birinciteşrinde Ruslarfo. ya- merhalesi Bükre~ - Caracali • 170 grad, Atinada festival münasebe- ketbol ve 1:-er·bol gibi en çetin 

Güreş federasyonu tarafmd:ın 
yapılan bir teşebbüs üzerine Çe~ 
koslovak güreşçilen birincit~~ıi -
nin ilk haftası lstanbulda iki mLi -
sabaka yapacaklardır. 

~ ~ ffi L'· pılacak ulusal müsabakachn ev- kilometre - sıra itibariyle netice· tiyle birçok seyyah kafileleri ha - yun!arı oyn:ırlar. Ahıdi bu fev:{ 
f~~~:-.0 . · ·· vel Çeklerle yapılacak karşuaş"'X'ci- ler: zırlanmaktadır. lide şenlik!ere para He girerler 
"f.~~· ~ - ' · lara büyük bir ehemmiyet v~rıl- Nikolof (Bulgar), Zygmunt Romanyadan gelecekler şimdi- toplanan parahı.r b:rliğ!n ka:;:::.l 

~ •• ' ·,~)·~·.\·1 .·t .~fi} ~1· tl * l 

4 

mektedir. Çekler Avusturyalılar- den 150 kişiyi bulmuştur. Saray rma gider. 
J.'ı 1> • , 'f? -ıı• Ja yaptıkları son müsabakaluJa Bosnadan da yerli Türklerden mü Bütün dünya. nh~bd Viyana 

5--3 kazanmış çok ku,·vetli b·r rekkep büyük bir kafile gelecek- nın bu, hendi )'ar ı ile kavrul 

AVU SİU rya l ı la r takımdır. tir. Bunlar Ankara, Bursa. İzmir ve kimsenin iane:.lne tenezzül 
111\ ve Yalovayı da gezeceklerdir .Eel- m:yen te~l-cilatmı tetkik etme!< ü 

flomanyada biltiln Türk iye graddan da ayrıca büyük bir kafi- zere J.eyctler P,"Ör..c!e'T.l İ s!erdir. 
l)l 1 d 1· Ş ..., i le gelecektir. Bir?;ğin en ·b·;yük mt;v3 ffaki 

8 v arın 8 ga ıp arpl blrincılig Festivalde Türk dansları ara - yetlerir.den biri de tek kollu sakı: 
gelcil ler Denizcilik federasyonu tarafın- smda Zeybek oyunu yüksek aile lara muhelif işler öğretmesidt' 

b·At~U1· A,usttra takımı Romanyada dan tertip edilen Türkiye Şurpi kızları ve gençleri tarc..fm::Ian oy- Birl i ğ'n muhtelif dikis fabrikal.s 
hır turnı,,·e çıkmış ,.e Bu··kreşrete oy - birincilik müsabakaları önünmüz- kt D·~ 'J]• 1 m nn-1 l k ' ~ k ,l 
.. J (Leh), Lipinsky (Leh), Davidoç nanac.a ır. !ger mı ı oyun ar • na ça !Şma ta o an 200 _:ı ! 
a1d:ğı maçta da galip gelmiştir· deki hafta lzmirde yapılacaktır. ı d k d b 1 "al b' l il d b l 1 il (Yugoslav), Herciuc . (Rc.mea)' prova arına aya m a aş.ana - J nız ır rn u ur ve un ar e el~ 

~· t rnaçı Umra Trıcolor takımı ile lıtanbul birincisi Demir Turgud, caktrr. t 'k 1 .rap rı motör erinin i~lctt~f,i dikiş m 
!'t_rnış ve bunu iki bir yenmiştir. ikincisi Şeref, üçüncüsü Sa1ideıı Tudose (Romen), Safanov (Ro- Festival hazırlıldarı i!c ugvraşan k' ' 

tiaı{.,,~ maçını Venus !!e ovnıyan Aust- .. kk h'ır takım d.. f" k'· m ) Ah 1 (Yugosla ) N - ne,erini ilri kollu jn:anlar ka ' 
b " mure ep un ur ı en ' u nar c e komı'te, •ı'mdı'ye kadar IstanbuJ ,~a d h ! 1 _. unda da 2 • 7 galip gelmiştir. b' . .

1 
k .. h k 

1 
. . ~ "' a.. ız ı ça ·~! r:r.a!cta::!rrl:ır. 

"'Yni günde Admfrada bir kanştk ye. ırıncı ı musa a a arına ıştı· goaacu ferdi koşucu (Romen), ro. ilk defa yapılmakta olan büyük B'r.;k üyec;i 1925 da yc.lnız bi 
lto~en takımı ne çarpışmış 0 da 2 • 7 I rak etmek üzere lzmire hareke~ par lan ferdi kosucu (Romen) 1 Ta-

1 
şenlif;in fevkn!5.de olması için 11k kişiydi. 

hllihnistir.. _l__etmiıfir. __________ --!..~ .. LLTurk' . .___ ______ ~---'uu:.dftnl•nbla... an.M!.altln.._ ______________ ...... ._E,__ 
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M/ki 
Be/eo'ı·ye 
Ôzolorı. 

,, 1·11 h ı.,,,. . 
.sız /ıkla. 

'$ -

ı r ı n ı _ra .. ı: 1ıı~ra..m~F"-'"''===?• 
z.~~a911-1f.ı 1 1;~~~~ 
ı111tn e .. : 
mişf/ ... 

evvelki doliumlulardan arta kalanıar allnycakdır. 

tür direktörü 10 Eylôle kadar buıundukıar• 
yere en yakın okula. çocuklarmı kaydettlrmalerlnl valllarden 
rica eder. (5015) 

100,000,000 

Kişi 

Poker 
Ti RAŞ 
BIÇAGJ 

KULLANMAKTADIR. 

--~-~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilanı 

Nafıa Bakanlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan İ§ (Ankara Vilayetinde Ankara · 

lstanbul yolunda betonarme Ovaçay köprüsü İn§aatı) drr. 
hııaatın ke§if bedeli (34500) liradır. 

2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak 4unlardır: 
a) Eksiltme fartnamesi, 
b) Mukavele projesi 

c) Nafıa itleri ıeraiti umumiyesi, 

rl) Teıviyei turabiye, §ose ve kargir in§aata dair fenni şart· 

e) Betonarme Büyük köprüler hakkında fenni §artnamc, 
1) Ke§if hulasa cedveli, 
g) Proje. 

isteyenler bu gartnameleri ve evrakı (173) ~§ bedel mu
ka~inde Nafıa Vekaleti Şoseler Reisliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 5/ 9/ 935 tarihinde Perşembe günü saat 16 da 
Ankarada Nafıa Vekaletinde Şoseler Reisliği Dairesinde yapı

' laca.kchr. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktJT. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (2587,5) lira mu

vakkat teminat vermesi, bundan ba,ka aıağıdaki vesikaları ha
iz olması lazımdır. 

1 - Ticaret Odasına kayıdlı bulunduğuna dair vesika, 
2 - isteklilerin yapmı§ oldukları işlere aid veıikaları iha· 

leden en az üç gün evvel göstererek Nafıa Vekaletinden ala • 
cakları ehliyet vesikası. 

. 6 - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı aa· 
attan bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği dairesine getirile· 
rek eksiltme Komisyonu Reisliğine m'akbuz mukabilinde verile· 

cekdir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü 
maddede yazılı saata kadar gelmiş olması ve dıt zarfın mühür 
m u:nu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak ge • 
cikmelerc kahul edilmez. (2178) (4813) 

y·akında çıkıyor 
En sürekli, en parlak en çabuk yanan 
yeni kömür yakında çıkıyor. 

Yakında çıkıyor 
En temiz, eli, yeri kirletmeyen, boyasını 
bulaştırmıyan yeni kömür yakında çık·ıyor. 

Yakında Çıkıyor 
En çok ısıtan, en parlak yanan, yanarken 
parçalanmıgan yeni kömür yakında çıkıyor.. 

Yakında çıkıyor 
En kolaq tutuşan, her sobada ve maltızda 
yanan yeni kömür yakında çıkıyor. 

Bu beklediğiniz ideal kömür; 

Türk antrasitidir 
Acele Etmeyin, Bekleyin .•. 

Me§ru bir mazeret dolayısiyle Ankaraya hareketini k11a 
bir müddet için tehir ederek • 

MCNiR NUREDDiN 
ve arkadaşları 

PANORAMA BAHÇESiNDEKI 
1111•••••• seanslarına devam edecektir. •••••••• 

~evıeı r ~minoııorı ve umanları ısıetıne r mum i~aresi il!nlırt 
ilk el:sillır.eai teshedilen \'e muhammen bedeli 16000 lira oıaıı 

200,000 adet telgraf makinesi ban dı 9 - 9 . 1935 Pazartesi günü ıaal 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ank arada idare binasında satın alın•· 

t1•z .. ı•• 31 Al)ustos Cumartesi gUnU ve akşamı ----~ caktır. 
P A N Q R A M A ı Bu işe girmek istiyenlerin 12 00 liralık muvakkat teminat ver· 

meleri ve ~anunun tayin ettiği vesi kaları ve ;te girmeğe manii kanı.J· 
Bahçesinde 1 ni bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle ayni ıün ıaat 14.3o 

Su •• nnet du·· g""' u·· nu·· a kadar komia)on reisliğine vermeleri lazımdır. Bu iıe ait tartnarn~ 
ler Haydarpaıada T eaellüm ve ıev k müdürlüğünde ve Ankara da Mal 

Her gün bahçe müdiriyetine müracaat. Telefon: 41065 lı ••·········· ıeme dairesinde parasız olarak d•ğıtıtmaktadır. (501
4 

iİllll ............................ ... 
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!!Leyıı-Nebarı Hayriye Lisesi Kız-Erkek il ANKARA 1 
Müdürl ·· ğü de 

1-Eksiltmeye ko 

R 
ıı ANA - iLK - ORTA - LiSE (Tam devreli) lf 
il llk sınıflardan itibaren ecnebi lisanına çok ehemmiyet verilir. Kalar kısmı ayrı dairelerdedir. H 

• • 
• 
ış: a ll Mektebin hususi otobüsleri ile nehari talebe hergün evlerinden aldrrılır. İ•tiyenlerin adresine tarifname ~!ı 

ij gönderilir. ikmal imt!hat'Jarı Eylülün ikisindedir. Kayıtlara baılanmııtır. Hergün 10 dan 16 ya kadar I~ 
H Direktörlüğe müracaat. Telefon: 20530 •"M·~--~. ı ; .• ''• f ~· •11 g Ankara mezarı varı in-
'• .. .. :: 
~: .'....... ..:: • u•• ----............ ,... •••••••••••••••••u•:r:•• .. •-ııunı ..... ·.ı•••••••ıı•••••••••,•.•.•,ı•,•,•,•,•,•,,",',"'•'•l•"••••ı• ... •••• .. ••••• .. ••• ~ _;_ ---- ;;:::;:__ .... ~........-.-···················· ....... ..,.. ••••••• •••••••• Ilı •••••••••••••••••••••••••• şaatı olup keşif bede· 67871 
...... _ ..... -... -.................. ı s t ı k ı aA ı L ı s e s ı ·:r.:ı.-........... - ... H ..... . r ·-·······-·········· .. ··- . . ................... . 

lira 50 kuruştur . 
.. 
u i! 

~ Direktörlüğünden : i~ 
2-Bu işe ait evrak v şart-

I~ ~ 
1! - llk Orta ve Liıe kısımlarına, yatı ve gündü~, kız ve erkek ta•cbe kaydma başlanmııtır. :: ı 

nameler şunlardır: 
ıı - Kayıt için her gün saat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. ,i~ ı 
:: - lstiyenlere, kayıt ıartlarım bildiren öarenekten bir tane pAre.ıız olarak gönderilir. iİ 1 

A. Eksiltme şartnamesi. 
ll - Bütün sınıfların engel ve bütünleme yoklamalarına 2 EylGl Pazartesi gıjnü başlanacaktır. ti l Şehzadf"ba~ - Polis karakolu kllrşısında. T P.fefon: 22534 H 

B. Mukave e projesi. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı:::::::::::::::ı::c::ı:::::::::::ı::::::::::::::::::::::::::::::::s:::-.:::::::::::::::::-:::::ı::::::r--::::::aen:::maım• C. Nafıa işle i şeraiti umu-

miyesi. Hava yolları devlet işletme 
idaresinden: Adem! ~ktidar ı: D. Umumi şartname. 

Yolca t83ya.co.vi ve te·lsiz cihazları alınacağı hakkında idaremizce: 
Yapılan ilanlar üzerine bir çok firmalar 9artname iıtemektedirler. 
Satın alacağımız tayyarelerle telsiz cihazlarının ana vasıflarını bildi· 
ten btt ilanlar hava yolları devlet işletme idareıince yoku tayyaresi 
\>e lelıiz cihazları satın alma..:ağı hakkmda bütün firmaları vaktin 
de habt?rdar etmek için yapılmı• ve en uzak yerlerdeki firmalar!ıl 
da satmak İ :;tedikleri yolcu tayyR relerile telsiz cihazlarının türlli 
"a.&ıflarmı, fiyatlarını vesaire!İ ni bildirmelerine yetecek kadar 
bir ZMnan bulabilmeleri için tek liflerin 1-11-935 tarihine kadar 
kabul ve tetkik edileceği bildh·il miştir. Bu tarihe kadar gelecek 
kataloğlar ve malumatlar üzerine incelemeler yapıldıktan sonra ıart 

Bel gevşekll('Jine 

Hormobin 
E. Keşif cetveli. 
F. Proje. 

Tafslllt: Galata posta 
kutuau t25!5 

8000 T tr \ Y.A SATILIK BlSKOI 
FABRlKASI 

isteyenler bu evrakı 3 lira 
bedelle imar Müdürlüğünden 
alabilirler. 

nameler ikmal ve ayrıca gazeteler le ilan edilecektir. 
Evvelki ilanlarda istediğimi2 tayyarelerle telsiz cihazlarının yal· 

tıız ~na vasıflarının bildirilmf!ıi ilt tifa edilmesinin aebebi muhtetH 
Firtna..larm daha geniş bir miky:tsta tei(lifler yapabilmelerine mev· 
dan bırakmak ve bil netice incelemelerimizi daha bol teklifler üze 
tinde yapabilmektir. 

Bu sebeple yolcu tayyaresı ve telsiz cihazları satmak isteyenlP1 
aletlerinin biltün tafsilatını emsallerinden üstün olan hususiyetlerini 
"e ilanlarımızdaki ana vasıfJarft ne derecelere kadar uygun olduk· 
1arını ~ ık bir ifade ile 1-11-9~5 gününe kadar Hava yolları dev· 
1 ~ 'iş\ tme idaresine bildirme!idir lor .• ..Ke fiyet artn me iıtey nler 
ce b·ı· 

Ü!lkiidar Selami AH Efendi mahal
lesinde Acıbadem caddesinde 322 - 328 

numaralı ve 353 metre murabbaı ze -
min üzereinde ve yüzü 32,60 mc'··e 

uzunluğunda fkl kat kAglr bina He i

çi- deki lngiliz Yikars markalı sabit 
makineleri ve otomatik fırını birlikte 
satılacağmdan, daha fazla mah1mat 

edinmek ve fabrikayı görmek )~in ls
teklllerin "'~skUdar f cadfye Çamlıca 

caddesi 33 sayılı evde fabrika sahi -

bine ba vurm ları.~~~~·--

3 ~ iş pazarhkla bir ay için
de yani 23 Eylül 935 Pazar
tesi saat 18 ze kadar bedel 
layık görüldüğü takdirde ta
libine ihale edilecektir. istek
lilerin imar Müdürlüğüne mü
racaatları. (5075) 

~~n=m~e:k~~:e:r;e~il~a~n~o~l~u~n;~~r.~~(;50;7~4~)~~~~==~~~~~~~======:::==::=::==:=:===:=:==::=::~~~~~~~~~~~~~~~'5~6~~~~~~~~==~==~~~ 

30S SERSERİLER YATAGI 

Manfred: 
- Burada ne aramafta geldin., 

~ne kaçıracak bit kız mı 7. Ah, 
aara.y jantiyomlarımn cesareti yal
nız kadınlara karşıdır. dedi. 

- Evet, tıbkı ıiz &erıerilerin 

gibi!.. Bir atlamı öldilrmek içhı 
e,tı kişi geliyorsunuz .. Fakat de
r : ni«:İ yüzmeden bırakmıyacağın• 

Manfred arkadaılarma: 
- Şurada diziliniz .. Kadın hır 

11zı herif altı ki§inin kendi içiı1 
a ~ldiğini sanmasın! bzim birimiz 
bunlardan dördüne yeter. dedi. 
Şövalye dö Ragastan üzüntülii 

bir sesle: 
- Oğlum, kendini kolla!.. diye 

l>ağırdı. Hakikaten Sansak ken
.dini büyük bir ustalıkla mUdaf aa 
ettiği gibi §İddetle de hücum edi· 
yordu. 

iki düşman, devrin adeti üzeri
ne birbirlerine tahkir dolu sözle! 
fırlatarak döğüf\iyorlarch. 

Manfred yorgundu. 
Uzun zamandanberi yemiyo,... 

içmiyor, büyük bir dalgınlık için
de daima Jiyeti dütünüyordu. 

Zayıflamıı ve kuvvetten düf. 
müştü. 

Döğüşün daha ilk anlarmd" 
hu belli oldu. 

Sansak şim,ek 1ıibi hamlelerb 
Mc- nfredi bir köıeye doğru sürG
yordu. 

Nihayet duvara kadar geldiler .. 
Burada öldürücü bir mücade1~ 
baş1adı. tki kılıç tok seslerle bir
biriyle çatışıyordu. Manfred bih· 
bütün kuvvetten dütmüı, yorul· 

muştu. Ba,ı tlönilyor, parmakla
rı gevıiyordu. Nerede ise kılıcı 

elinden bırakacaktı. 
Birdenbire elinde bir damla 

kan görünen dü§manının kılıcı e· 
line değmiıli. 

Artık galibiyeti yüzde yUz 'l• 

man Sansak: 
- işte tadını tattırdım. Şimdi 

hepsine birden hazırlan! diye il· 

lay etti. 

Lakin bu anda canlanan Man
fred yıldırım glbl bir hııla kıh
cını sol eline alarak birdenbir4' 
düımanının kılıcını çekip onu !İd
detle kartı duvara kadar geriletti. 
Ve sonra öyle müllıit bir hücum 
yaptı ki kılıcımn namluıu Sanı&· 
ğın göğsünü delerek duvara çar
pıp krrıldı. 

Sansak gözleri yuvalarndan fır
lamıt olduğu halde birkaç saniye 
kadar ayakta durdu. 

Ağzından kanlı köpükler dökü .. 
lüyordu. 

Sonra hiç teflini çıkarmadan 

yan üıtü duvara ~ürtilnerek düı
tü. 

Olmüttü. 
Manfred artık onunla metgul 

ol:mıyarak arkada9larına: 
- Şimdi konuıahm ! dedi. 

Yalnız kırılan kılıcının yerine 
•anıağınkini almııtı. 

Madlen F erron: 
- Şimdi burada rahatça konu

şabiliriz .. Evet, Jiyetle annes; iki 
saat evvel bu pavyondaydılar. Be
nim de planım, onları gizli kapıy:ı 

SERSERİLER YATACI ' 805 

Birkaç dakika ıonra da yanına 
gelerek öldürülen aakeri görecek 
ve ortalığı velveleye verecekti. 

Ma.dlen birdenbire eğilip ceıe· 
din ayaklarından tutarak ağaçlı

ia doğru sUrükledi. Orada hemen 
onun arkasındaki gece kaputunu 
çıkarıp kendi giydi. Sonra nefe 
rin ağır ,apkaıını da baıına koy
du .. Mızrağı da alarak kapının ya . 
nına geldi .• Ağr ağır gezinmeğP. 

baıladı. 

iki dakika sonra devriye onuTI 
yanına gelmi!tİ. 

Bu, bir çavuı, bir fenerci ve 
dört tüf ekli neferden ibaretti. 

Çavuı geçerken: 
- iyi dikkat ediniz ve kapıdan 

ayrılmayınız! diye haykırdı. 
Madlen bir homurtu ile ceva o 

verdikten sonra rahat bir nefe, 
aldı. 

Çünkü çavuıun kendisine bir 
ıey ıormuınclan korkmuştu. 

Halbuki birçok arkada!larma 
ben:r!iyen bu çavuşun da yalmz bir 
düşüncesi vardı ki, o da bu an
garya işi çabuk bitirip karyolası

na. uzanmaktı. 
Fenerin ışığı uzakJa,tı. 

O vakit Madlen gidip Marja ıti 
ni alarak kapıyı açtı. 

tik hakı,ta arabayı gördü. 

Ayni zamanda yanma beş rröl
ge yaklaştı. 

Madlen: 
- işte, size birini getittl;m 

Öbürüne gelince, onu da kılıctmı
zın kuvvetiyle alacağız .. dedi. 

- Jiyet nerede •• 
- Anlarsınız .. Şimdi ıusunuz t 
Madlene itaat olundu. 

Çienç kadm, Marjantini araba• 
ya kadar götürerek: 

- Giriniz! Burada uslu u~!u O• 

turacağmıza yemin ediyor muıu• 
nuz? diye ıordu. 

Marjantin: 
- Burada bekliyeceğime ye

min ederim. dedi .. 

Kaybettiği kandan ve yorgun• 
luktan halsiz kalarak arabanın 
döşemesine uzandı. 

Ma.dlen: 
- Haydi, bahçeye girelim'! cJe.,· 

di. 
Hepsini kalpleri heyecanla 

çarptığı halde bahçeye girdiler. 

Madlen kapıyı sessizce kap~dı 
ve anahtarı Ragastana uzatarak: 

- Alınız Şövalye!.. Dönüşte 
buradan çıkacaksınız.. Ban~ ge
lince, burada kalacağım.. Bunu 
zaten biliyorsunuz .. Şimdi ber.i ta. 
kip ediniz! sözlerini söyledi. 

Hepsi itiraz etmeden itaat et• 
tiler. 

Beş erkeğin bir kadına körükö. 
rüne itaat etmeleri onlara nomnl 
(tabii) görünüyordu. 

Ragastan: 

- Acaba kapının önünde dur
ması icap eden nöbetçi ne oldu? 
diye mırıldanırken ayağına h;r 
şey ilişti. 

Eğilip yoklayınca, eli sıca!< ve 

yaş bir ! eye dokundu. 
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Uerhal titreyerek doğruldu VP. 

elinin kanla kızardığını görer'!k : 

- Nöbetçi! diye mırıldandı. 

Bu sırada Madlen baıını geriye 
döndürmeden yürüyordu. 

Öbürleri de onu takip ediyor 
lardı. 

! · Tı ibule mantosunun altında bir 
hırsız feneri saklamıftı. 

Bekçiler pavyonuna yaklaşınca , 
Madlen birdenbire durarak arka· 

, claşlarına da durmalarını işue~ 
etti. 

Bir adam pavyona yaklaııyor 
du. 

Tereddüt etmeden hızlı hızlı 
yürüyordu. Nihayet Madlenin açı~ 
bıraktığı kapıdan pavyona gire· 
rek gözden silindi. 

Bu adam, Sansaktı. 

• • • 
Yukarda gördüğümüz gibi San 

rak kral ile beraber bekçiler o:ıv· 
yonuna gelmitti. Yalnız iki kadın
la uğraıacaklarını bildikleri için 
yanlarına batka kimse almamıt
lardı. 

Birinci Fransuva: 

- Sen anasiyle uğraf, ben de' 
kızı alayım! demiıti. 

iş, .. kralın istediğinden daha ala 
bir şekilde olup bitmitti. 

Sonra Sansak, kadın hırsızı krct 
Aa , şatoya kadar arkadatlık etmi~ · 
ti. 

Genç kızı taıımak için de yu
dım etmeği teklif ettiyse de, git· 
tikçe kuvvetinin arttığını hi11eden 

Fransuva bunu reddetti . Damar· 
larındaki kan tiddetle kaynıyor
du. Kuvvet sarfetmek ihtiyacım 
duyuyordu. Jiyeti bir tüy gibi 
kaldırarak genit sırtına yüklemi1, 
baıı ve göğsü ateıler içinde yan
dığı halde homurdanarak, kop 
koıa gidiyordu. 

Şatoya varınca gene koıarak 
~ 

dairesine kadar çıktı. 
Sanaağa: 

- Hemen pavyona git! Annesi 
bağırarak belki ortalığı velveleye 
vermek isler .. Buna meydan hı· 
rakma .• dedi. 

- Ya mutlaka bağırmak ister. 
se .. 

- Artık sen bir çaresine bak! 
Sansak kota kota gitti. 

Kral, kapısını tiddetli bir telt· 
me ile açarak odasına girdi. 

Genç kızı yatağa attı. 

Halinde, tarihin kaydetmediği 
devirlerdeki adamların, seçtikle. 
ri kızları kaçırdıkları vakit aldık
ları müthiı bir vahıilik vardı. 
Boğuk bir sesle: 
- Basinyak ! diye haykırdı. 

Kralın böyle bir yükle geldiği!'i 
gören, vazifesi icabı bir yere sinen 
oda hizmetçisi hemen içeri girdi. 

- Emrediniz ıevketmaab ! 
- Herkes uyuyor, dığil mi? 
- Evet ıevketmaab ! 
- Ben herkesin uyumasını ı_.. , 

tiyonım, anlıyor musun? • ·· 
- Evet şevketmaab! 
- Mongomeriye haber ver. 

bekleme salonunun önüde nöbet 
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beklesin .. Daireme kimse yakla~· mamıttı ki kartı11na bir takım göl. 
ma11n ! geler çıktı. 

- Baıüstüne tevketmaab ! Sansak bunlarn içeriye girerek 
11- :ı. :ı. kapıyı kapadıklarını gördü. Se"t 

Sansak, bekçiler pavyonun:\ ve cesur bir sesle: 
doğru koımağa baılamıfh. Ma! - Siz kimsiniz? diye ıordu. 
jantini orada hala baygın olara!< 
bulacağını umuyor ve ağzını tıka· 
mak mı, yoksa öldürmek mi lazım 
geleceğini düıünüyordu. 

Nihayet: 
- Kral onun bağırmamasını is 

ti yor. Yalnız ölüler bir şey söyle 
mezler. dedi. 

Pavyonun yanına gelerek din 
ledi. 

- Ne ala, hala baygın.. diye 
dütündü. 

Hançerini çekti. 
içeri girdi. 

Hiç bir gürültü duymuyor, yal· 
nız bitişik odada yanan ıtık kn
pının aralığından yere vuruyor 
du. 

Sansak ilk bakııta Marjantinin 
orada bulunmadığını gördü. 

- Galiba hitiıik odaya sürük. 
lenmit·· diye söylendi. 

Birbiri arkasından bütün odala 
rı dolaıtı. 

Gene bir şey bulamadı. 
- Allah belasını versin.. Her 

halde dıtarıya çıktı .. Şimdi ouu 
bahçede nasıl bulmalı .. Ortalıkh 
feytanın fırını gibi kapkaranlık. .. 
diye söylene söylene kapıya doğru 
gitti. Fakat son sözü söyler söy
lemez geriye sıçradı. 

Çünkü, daha ayağını eşiğe bas-

Bunlardan birisi bir adım iler• 
liyerek: 

- Arkadatlar, bu adam benim .. 
dir. Kimse kımıldanmaaın ! dedi. ' 
Sonra Sansağa döndü: 

- Mösyö, geçen kıt bir gece 
Trahuvar meydanında bir genç 
kızı kaçırmak için gelen dört al
çaktan biri siz değil miydiniz?. ; 

Sansak: 

- Hay Allah belasını versin .• 
Serseri Manfredmit ! diye bomu~· 
dandı. 

- Hah .. lıte beni tanıdın .. Be:ı 
de seni bütün ömrünce tahkirimin 
izini taşımak için yüzünde açb• 
ğım yaradan tanıdım. Haydi., 
Kendini kolla! 

Bu sözü söyler söylemez Man• 
fred mantosunu yere atıp kılıcını 
çekerek siper aldı. 

Sansak da hiddetinden mosmot' 
kesilerek kılıcını çekti ve:" 

- Serseri, seni uzun zaman• 
danberi arıyordum. Saklanıyor• 

dun. Fakat ortağın şeytan en so• 

nunda seni ele verdi. Bana kah· 
hece indirdiğin darbenin intika
mını alacağım. dedi. 

iki kılıç birbirine dokundu. iki 
dii§man birbirlerine hücum ett:• 
ler. 

' . 

• 


