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Habeşistanın yarı toprakla
rında ingilizlerle Amerikalı
lara gen,iş imtiyazlar verildi 
Uzak şark ltalyan 

f ı ıosu geri çağrıldı 
ltalyan er,JIAoı harbiye reisi Fransız 

manevralanna ltUrak edecek 

Feci bir milli kayıb 
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akademisi dink . 
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ra ltinmiıtir. Ya • 
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-cima ltalunu • 
~ Vapar 
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..... ~- dipniı. 
ltoiumdan bsnl • 
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Merllum re•••m Namık laman 

im•ın. ......................... 
T• lüülttei .,............. LöYea
taW J'91itmiftir. u......_ ..,.iiJ• a. 
..................... lıp711U
... imcWı aM1 olamoı.qm. telefon 
edilmit, bir mütldet ...,. olomaWJ 
aelmiıtir. OtomoWI toföri hali ihtiar--

da ........ Naımk lmaili ...... itte • 
~ .. ·- a. &ir yara1ama n1mu c1e
tudir. llis ancak kan çıkana almz." 
Y olua mea'al oluna!,, demiftir • 

Şolörfia .... IÖzl.-i halla •inirl• . 
dinnif, Nuü lamail aorla otomoltile 

<DftHanı 4 linci aa11latla) 

Bir kadının 
kafası 

Baltayla kesildi 
Berlinden haber verildiline ıa

re Charlotte Juenemann iaminde 

JİnDİ dart Yat••da bir kaclm Ber
lin hapiıbaneai avlU1UDda balta 
ile bfaaı keıilmek ımetiyle Ulam 
edilmiıtir. 

Bu kadın çok aefih biT hayat 

ıeçinnekte icli " üç k6çiik çocuiu 
bir odaya kapabnak, •• açlıktan 
öldürmek 8'IÇ1lma itlemifti. 

Clen9 yareubaııar and içerken 
(Son eay#aıldi raiınlerc 6dı nas. Y auı 4 linci aqlatltlllrr) 

Bunlar ne biçim çocuk? 

15 yaşındayken 
ka n eşinde ... 

Trüpda ...... Utfi otla • 
.... ,....da ... bir imla MYipaif, 

.......... saiP dolat11117a beth'Dlfbr. 
8abeu ltaaa halter alınca olfana na • 

lilaat etmif, k;ir •tme,iace othma .. 
•ine •hnentbr· Refiiia 13 ptmcla 
Teftik İllllİDtie Wr de kani.ti ..n.r. 
Refik ........... _ ralr' a im -

-~ .. ----et 
mittir. Dfin .aipm Lfilde ... Wr,.... 
melıtap ....... üzere T....,_ ,_ ..... 
..... sitmifler· IODh ... ....... 

Tnb7a urtJanaa doiru )'ola u,..ı • 
... .-...Kala~ .............. 
c1aa ........... &aleriae Tnfik pis• 
.... ........... km blralaraa lrendiainl 
... alacaiau eö1lemittir. Ba a ~ 
ne Refik, küçük kardetinia iizeriae Jii· 
rümif, üstelik cebinden Wr le ltıplı p 

kararak brdefini tehdit etmİftİr. Bu 
ıırada heyecanla Refiiia elindeld ltı• 
çak,_. d6pnfit. kÜÇ6lı brcleti Tn· 

..filr hemen .... bpnn" ............. 

ki ka•ıa tidcletlemnittir. Bir anhls 
dayak yiyeeeiİDİ an~- Tevfik ... 

VAKINDA ___ ,.. 

I HABER •Cltwılannda 
BARBAROS TAN 

• • 
iNTiKAM! 

lr .,.....,__ .................... 
ra yiğain IOI tanfmclan ela ,..._ • 
ımım. Yualmm fwyadma ;.n-.. · 

ı .. . 
.... ,.... ı,, ... "' ...... ..,... 
.. hutawiDe ~. Afabe. 
,umı ~ rn&k ,......_. •• 

Kafasını kesip 
suratını ezmişler ••• 

A.iuatoaun aeldzinci aünü E· bey deiimuminde patllC&D, blMı 
relli;re libi Alaplı' da feci bir ci- toplamak bere boataaa Pm~ 
naJet olm11f, Çadırlı kl;riDden fakat bu •nada pamda a.hnuia 
lmt iaminde biri api ka;rden il- 11,ula Mela.- latlae hÜClil(l ._ 
yu Ye Mehmet adlı iki kiti tara· miti•. Enell •• tiifıJ.1 ilı L ....... 
fmclan iildürülmüttür. v•• • -r 

Cinayete aebep, lnetin api nm~ yaraladıktan aoma llatım 
kiyde bir takım dalaTenlwle bir k811111tler, lanmmema11 için de 
çok tarlalan ele .~netice· tatla amiflenlir. 
ıinde orta;ra çıkan kindir. Katili•, Ye kendilerini t~Ti1ı 

izzet o ıece A.laplmın Molla- edenler :ralialan•qlardır. 

Ergani demlryolu 
do 1 ~ .... 1 is ·:anbul telefonu n işlemeğe başladı .............. - devlete geçti 

azısı 4 Onco saytadaJ (Yazısı 4 onca sayfada) 

"Pardaganlar,, buqün başladı. llkforma iç salJfaiarımızda 
. Renkli kapaQını mpvezzllerdan isteyiniz. 



Atatürk 
Belçika KraHna 
Başsagı tel yazısı 

çekt:i 
lıviçrede bir otomobil kanım

da ölen Belçika Kraliçesi AıtT:· 

din c,nazeıi Brüksele getirilmi~ · 
tir. Ce~azenin geldiği vagon 

krala uhıiı edilen vagonun ardın· 
daydı. 

Tren istasyona girince, büyük 
bir kalabalık hazin bi rıessizlik i
çinde, genç Kraliçenin cenazesini 
karıılamııtır. 

Kral istasyona çıkınca, doğru
ca saraya gitmit ve ak§ama kadar 
kimseyi kabul etmemiştir. 

Cenaze töreni salı günü saat 13 
de yapılacaktır. 

Kuhn üç çocuğu annelerinin 
öldüğünü henüz bilmemektedir
ler. 

Kral bu hususta sıkı bir emi: 
venniıtir. 

Akşam üzeri çocuklarını çağır · 

mıı, onla.rı kucaklamı!, öpmÜ!, a

cısını teı,.lli etmek istememesine 
rağme'l göz yaılarım zaptedeme · 
mittir. 

Cumur Başkanımız Atatürk. 
lirala taziye telgrafı çekmiıtir. 

ilk önemli 
Alman 

manevrası 
Hanovere, 31 (A.A.) - Altın· 

'cı :Almtın kolordusu Hanovere ile 
lüneburg arasında iki eylülden 
bet eylüle kadar büyük manevra
İar yapacaktır. 

Bir resmi bildiriğte VerıaiJles 

antlt.tmaı~ndanberi ilk defa ola
rak modern harbin lüzumlu kıldı-

ğı silah]arla böyle bir manevra 
yapılac ıı.ğı kaydedilmektedir. 

Arnavutlukta 
yeni tevkifler 

1 

Yugoslav gazetelerinin bildir 
'diklerine göre ıon Arnavutluk is· 
yanında yeniden tevkif edilenler 
ıunlar :!ır: 

1 Hüklıınhet lisesi direktörü 
1 
Prof eıör İıkender Lauraıi, Con 

• Kopili, :Jeri naıyonalistlerden 
Ramiz l.Jibra, Ali Şevket, Kamil 
N'riyoni, muharrir ve profesör 

Tayer Zr.veryan, hakim, doktor 
Osman\ ve dahiliye nazırı Mut:ı 
Sukonun yakın akrabalarından 

Ama-;utlukta hala bazı 9.sile

rbı dağlara çekilmiş ve mukave-

1Det etmekte olduklarına dair ve
rilen haberler asılsızdır. Hükfunet 

vaziyete tamamiyle hakim olmuf· 
tur. 

• • 
Tirana, 30 (A.A.) - Son is

yan hidiJui dolayısiyle Fieri hak
yeri 4 ölüm, 23 müebbed kürek 
ve 11 yirmi sene hapis cezası ver
miştir. 

Bir zırhh ile bir 
vapur çarpıştı 

Londra, 31 (A.A.) - 4159 
tonluk Eisenach adındaki Alma• 
vapuru ile yirmi dokuz bin yii' 
elli tonluk bir İngiliz zırhlıSl çaı 

pqmışlardır. Çarpışma Duvr ya
~mmda olmuştur. 

z.falı •fif hasara uğramıştır. 

Fakat !isenach su almaktadır. 
İnsan kaybı olduğu bildirilme· 

ınektedir. 
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Uzak şark Italyan fi osu imam Yahya 
Saltanattan istifa mı 

etmiş? • 
gerı çağrıldı 

viye ettiklerine dair havadisi yalanla • I 
maktadır. 

Londra, 31 (A.A.) - Reuter 
ajansının yetkeli kaynaklardan 
öğrendiğine göre Aden'de çıkan 
bazı haberler imam Yahya'nın 
saltanatt~n istifa ettiğini bildir· 
mektedit. 

Habef imparatoru Habeflatanın 
yarısmda lnglllzlerla Amerika· 
ıııara genlf imtiyazlar verdi 

Londra, 31 _(A. A.) - New 
Chronicle gazetesinin Adisababa 
ayları Habeş İmparatorunun, dün 
lngiliz • Amerikan kon.sorsiyo -
mu ile, son derece gizli olaak, bir 
mukavele yaptığını ve bu konsor
siyoma Harrar' da keıfiyat ve it • 
letme hakları verdiğini bildirmek 
tedir. 

"Daily Telegraph" gazetesi bu 
haberi aynen vermekle beraber, 
Londrada bulunan finansal grup 
namına mukaveleyi, Rickett'in 
imza edeceğini tasrih etmektedir. 

lmparatorlu topraklarmm yan· 
sın dan fazla.sına pmil olan bu 
imtiyaz 75 sene için verilmittir. 
Ve imtiyazla verilen bölge, kuzey 
Eritre sınırından Havaı nehrine 
kadar uzamaktadır. 

imtiyaz güneyde Rodelf gölü -
ne ulatan ve oradan KenyA ımı -
rma dayanan bir doğru hatla ıı · 
nırlanmaktadır. 

Konsorsiyom Somali'ye ulatan 
bir Pipe • Line • demir boru dö -
feyecektir. Bu ite on milyon lira 
sermaye konduğu söylenmekte • 
dir. 

Daily Telegraph, bund·an baı · 
ka, T sana gölünün imtiyazı ve 
kontrolu hakkında da önemli gö· 
rüımeler yapılmakta olduğunu ve 
Kahire ile Londra'nın, bu teşeb • 
büse on milyon lira sermaye koya 
caklarmı yazmaktadır. 

Gölün su verimini arttırmak ve 
binlerce hektarlık çorak toprak • 

]arı sulamak üzere bir bent ve tu • 
lumbalar yapılacaktır. 

tnglltere ile Franaa mUfterek 
bir rapor verebllecek mi? 
İngilizlerin Uluslar Kurumu it

leri bakanı Eden, Uluslar Sosyete
ıi konseyinin 4 eyluldeki .. oplan -
tısma verilecek raporu h:ızırla • 
maktadır. Bu rapor, Eden. Laval 
görüımesinden sonra değişebile • 
cektir. 

Londra çevrenleri, Cenevrede 
lngiltere ile Fransanın mütterek 
bir rapor vermelerini dilemekte • 
dir. 

Uzak fark ltalyan flloau 
va manevralar 

Uzak ıarktaki İtalyan donan~ 
maıının Akdenize gitmek için a • 
cele 'bir emir aldığı haber verili -
yor. 

Romadan alınan haberlere gö-

Hebef ••kerlerı tallmde 

re, bugünlerde .AKaenızae ltalyan 
deniz ve hava kuvvetleri de bü -
yük bir manevra yapacaktır. 

Franıız gazeteleri 60 ltalyar. lnglllzlerln bafka orduda 
harp etmesi hakk1nda denizaltı gemisine, Malta civarın-

btr blldlrlk -da" deniz manevraları yapmak ü · 
Londra, 31 (A. A.) - Dıt Ba· zere hazır bulunmak için emir ve

kanlığı tarafın-dan dün alqam rildiğini bildiriyor. 
yayılan bir bildirik Jngiliz hüku- Sicilya kıy11ında önemli tayya
metinin müsaadesi olmaksızın in- re toplulukları yapıldığı sanıl -
giliz tebaasından olan veya lngi· maktadır. 
liz himayesi altında bulmıa.n her i ..... - ............................................... . 
hangi bir •aham. İngiltere hüku · :.= ltalya •rklnıharblye reisi 

~ , Franaız manevralarmda 
metinin diplomatik münuebet - l bulunacak 
lerde bulunduğu bir devletle har· 1 Pariı, 31 .(A. A.) - "Ma • 
beden diğer bir devletin ordusun- İ tin,, gazetesinin Bolzano özel 
da bir memuriyet kabul ebnesi E aytan, ltalyan Genel Kurmay 
yasak olduğunu hatırlatmaktadır. f Batkanı General Badoğlio'nun. 

HABER: Şimdiye kadar 2000 1 dün, Champagne'deki manev. 
den fazla İngiliz Habeş orJusuna 1 ralarda bulunmak üzere Par ise 
müracaat etmiştir. İ gittiğini haber vermektedir. 

Musollnl top attı - ... -·-····· .. ••••• ................................. . 
Bolzano. 31 - Kral ve Duce, 

"Non,, vadisinde- 124 toptl\n mü
rekkep 31 batarya tarafından ya· 
pılan gerçek topçu aleti talimle
rinde hazır bulunmutlardır. Mu • 
solini kendi eliyle bir topu atetle
mi§tir. İki kitililc bir tankı idare 
etmit ve Faıiıtlerin tarkı söyle . 
melerine ittirak etmiıtir. 

Haba, imparatoru mallarını 
sigorta yapmak istiyor 

Paris, 31 (A. A.) - londra • 
dan Matin gazetesine bildirildiği
ne göre, Habet İmparatoru, Llo
yd' e müracaat ederek, Adiaaba . 
badaki özel gayri menkul malları 
ve hükumet mallarının büyük bir 
kısmını harp tehlikesine kuşı si • 
gorta etmesini istemiştir. Bu mal. 
lann hepsi takriben 82 milyon 
kıymetindedir. 

Lloyd henüz cevap vermemi§ • 
tir. imparatorun Avrupa b!lnka • 
larmda bulunan menkul Ö'~el ser· 
vetinden büyük bir kıımı Pariıte 
bulunrı":\ktadır. 

Yeni aevklyat 
Napoli, 31 (A. A.) - Tevere 

vapuru ile lrcana uçak gemisi as· 
ker, harp levazımı ve briçok u • 

çakları doğu Afrika11na götür • 
mek üzere buradan hareket et • 
mittri. 
ltalya Habe,ıatanı kendi göru .. 

,une göre anlatan bl r eser 
çıkaracak 

ltalya - Habeş karşısındaki du! -
rumu izah için İtalya hüktlmeti bir 
bildirik çıkaracaktır. Bunun ardın • 
dan bir muhtıra neşredilecek ve bun
ların her ikisinde de İtalyanın Ha -
beşistan, Habeşistanm hem ltalya 
hem diğer ilgili devletlerle ilişik -
Jeri anlatılacaktır. 

Anlaşıldığına. göre bu eserler de 
Habeşistan "tamamen geri kalmıştır. 
Ve e!'larete mahkftm kabilelerden mü -
rekkep ve merkezt kuvveti olmıyan bir 
.,yığın" olarak gösterilmektedir. 

Akdeniz lnglllz flfoaunun 
vaziyeti 

lJıgil~ gazeteleri deniz muhabir
leri, ftalya • Habet vaziyeti kar111mda 
1nıilizlerin Akdeniz donanmasnu tak· 

Gerçi bugünkü Akdeniz; filosu esas 
kuvvetinden biraz aıağıdadır. Fakat 
gemilerden bir kısmı küçük bir yenile
me ameliyesine tabi tutulmaktadır. 

31000 tondaki harp gemisi Elizabet, 
Devonport limanında yenileniyor. Ve 
aynı tipte olan Bartam da, birkaç ay 
önce ilan edildiği gibi Akdeniz; filosuna 
ilave edilmesi kararlaıan gemiler ara • 
smdadır. 

10000 tonluk "Avustralya,, kruva • 
zörünün de Portamavt'da teçhizatı ta· 
mamlanıyor. 

Bu yukarıda adı geçen gemilerden 
ba§ka, bütün Akdeniz; filosu bugün 
Maltadadır. Yahut Maltaya doğru yol· 
dadır. 

Bu hafta sonunda ikinci yaz kruva
ziyesi için Maltada toplannuı olacak 
gemilerin listeıi ıunlardır: 

Her ilôsi de (29150 tonluk) Rezolu· 
Jm ve Rivenc ... 

31100 tonluk Valiant ... 
Her biri 10,000 tonluk London, De • 

non,ayr, Şrop,ayr. 
Her biri 4850 tonluk Delhi, Durban, 

Dispaç ve 2500 tonluk Aretuza ... 
Otuz filo lideri ve muhrip ... 
Bet denizaltıdan batka depo gemile

ri, tamir &'emileri, levazım gtmileri, 
hastane gemileri, romörkörler ve Mal
tada mayn gemileri, muhripler ••. 

Maltada yedek olarak bulunan ve on 
iki parçaya varan yedek gemiler yaz 

kruvaziyeaine İ!tİri.k etmiyecektir. 
Akdeniz; filosunun evvelce de yazıl • 

dığı gibi gideceği limanlar l ıkenderi • 
ye, Portaait ve Hayfadır. 

Haba,ıer, hava hUcumuna 
karfı hazır~amyor 

Adisababadan bildiriliyor: 
Yağmur seyreldikçe, ltalya • Habeı 

ihtilafının son saati da yalda,tığı kana• 
atı ile yabancılar Adisababadan uzak· 
laı•~'"' ve bu merkez aelıir. havadan Jre
lecek bir hücuma karp tedbirler alıyor. 
Yabancılan götürecek bir tren kata

n tamamen yabancılarla doludur. Fa -
kat son defa öğrenildi ki, Adisababayı 
Bahriahmer sahili ile birle~tiren demir· 
yolunun bir yeri yağmur selleriyle ha· 
rap olmu§tur. 

Yüzlerce amele, kaza yerine koımuı 
lardır. Mümkün olduğu kadar kısa bir 
zamanda tamirine çalı§1yorlar. 

Adisababada hava hücumunu haber 
verecek olan üç top atımına kilise çan· 
ları da refakat eyliyecektir. 

Bu işaret verildiği V\kit, Adiaababa 
ahalisi hemen altınlannı gömecek, ze· 
birden himaye için kuyularım kapata • 
cak ve beraberlerinde yiyecek aldıktan 
sonra ormanlıklara yayılacaklardır. 

Böyle bir vaziyette grup halinde bu
lunmamaları kat'iyyen tavsiye edilmek· 
tedir. 

Ahali ormanlıklara kaçtığı vakit, hır· 
aızhktan korumak için boı evleri polis 
muhafaza edecektir. 

Top altı defa atılınca, "Tehlike yok! 
Evli evine!,, miınası anlatılacaktır. 

Adisababada 25 tayarc topu bulun -
maktadır. 

Ve halk, zehirli gaz denen ıeyden 

pek korkmuyor. Herkesin kanaati, bu 
gazın İnsanı yanm saat kadar uykuya 
yabrdığı merkezindedir. 

Yakında bir hava hücumu prova11 
yapılacaktır. 

Adisababadaki İngiliz elçilik binasını 
korumak üzere Hindiıtandan gelen aı· 
kerler için de kıtla yapılmaktadır. 
Markonl Bre;dlyaya gidiyor 
İtalyan muhterii l\Iarkoninin, Bre • 

zilyaya hareket etmek üzere olduğu 
haber ''eriliyor. 

Musolininin, kendisini iş başına ça
ğırdığı hakkında havadis için demiş -
tir ki: 

- İhtimal kendisine hizmetlerimi 
arzedcccğim· l•'akat şimdi llchide bir 

vapurla Brezilyaya gitmek üzereyim. 
EylQI 12 de klkacağım Ye orada bir 
hfta klacağım . 

Oraya gidişim, "Ultra - Şort,, dal 
galar üzerinde yaptığım tecrübelerle 
hiç alAkalı değildir. Adi telsiz işlle 
rnünaslbettardır. 

Eğer İtalya ile Habeşistan arasın -

İmam Yahyanın hasta olduğ•ı 
ve yerine oğlunun geçtiği tasrihe· 
dilmektedir. 

• 
Aden, 31 (A.A.) - Yetkeli 

kaynaklardan verilen haberlere 
göre, İ'mam Yahyanm tahttan çe
kilmesi söylentilerinin aslı yoktur 

Bir odacı 
ikinci katt:an düştü 

Bugün saat yarımda Bahçeka
pıda T aşhaııda bir kaza olmuı, A
ziz isminde bir odacı ikinci kat· 
tan düterek ayağı kırılmıttır. O
dacı hastaneye kaldırılmııtır. 

(o\'50~) (~69) 

Bir batında 
üç çocuk 

Dün Tahtakalede ltkembecilik eden 
ve Tomruk sokak 44 numarada oturan 

Uç çocuk birJ en 
kaJ.m 

Naum'un kansı Eftalya üç kız çocuğu 
dünyaya geti.,;uttir. 

Bunlardan birincisi sabah saat altıda 
ikincisiyle üçüncüsü dokuzda doğmuı· 
tur. 

llk doğan yaıamaktadır. 
Diğerlerinden biri doğuıundan dôrt, 

öteki 18 saat ıonra ölmüttiir. 
Y agıyana baba ar lsteryani adını ver

mittir. 

d harp açılırsa, Duçeye hizmete hazır 
bulunacağı~.,, 

ltalyan hava taarruzu naaıl 
bafllyacak? 

ltalyanın taarruz hareti, hava hü
cumiyle başlıyacağı anlaşılmı, ol • 
masına rağmen, Adisababadaki ltal • 
yan elçisi, Habeş imparatorunun ha
va hücumlarına kıo.rşı korunma ted -
birlerine girişmesine hayret eseri gös 
termektedir. 

Uluslar kurumu harbin önüne geç 
meğe muyaffak olamadığı takdirde, 
İtalyan hücumunun havadan olarak 
ve Adisababa üzerine sabahleyin snat 
altıda başlıyacağı zannedilmektedir. 
Bu hücum, ardı nra.c;ı kesilmeksizin 
öğleden sonraya kadar sürecektir. 

tık İtalyan tayyarelerinin karan· 
lıkta yaklaşmaları mümkün görülü • 
yor· Fakat her ne şekilde olursa ol • 
sun İtalyan tayyarelerinin yüksek ir· 
tifalar, ağır bomba hamuleleri ve teh· 
likell hava boşlukları gibi bazı ha • 
tm Myıhr güçlükler karşısında bu .. 
lunacağı tahmin ediliyor. 

Ecnebilerm paralarını ~ekerek .~ 
disababadan ayrılmakta olmaları ~-
zerine Habeşistan bankası. tıır 
müddet için ecnebi parası sat • 
maktan ahkonmuştur. 
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Hocamın 
gönderdiği 

bana 
mektup 

1 

Boğazı kaplayan mazotla 
Koskoca Anadoluyu demir ağlarla kapla
mııken şu lstaobulon Arnavut kaldırımla
rını dUzellmemek ve temlzllyememek 

bavsalaıa sığmaz · 

Endüstri 
mühendisi 

yetiştirilecek 
Bunun için Avrupaya 
talebe gönderiliyor 

fi.,Ioryanın 
Suları da kirlendi 

Türkçe yazmalı kendh1nden 
öirendiiim muhterem hocam Ga
latuarayın eski edebiyat mualli 
mi Mehmet Emin, meler okuyu
cularım aruındaymıf. Bana ,Syle 
bir mektup gönderdi. Pek müte
husis olarak aynen dercediyo-
rum: 

"Gazetenizin okuyucularında 
nmı. 21.8.935 tarih Ye 1292 numa· 
rab nüshanızda Sulu manutırda 
pazar ıünleri kurulan pazarm o· 
radan kaldmlmuı hakkında bir 
mektup ıirdüm. Dikkatle oku 
dum. Ben o mahalle abalisinde
nim. Bu pazar evimin önüne ku 
rulur. Pazarcılar tentelerini kur
mak için evlerin duvarlarına le 
mel çivisi çakarlar. Tahribat ya 
parlar. Sokaklara attıkları ya4 
tebze, meyva ve saire kabuklan i · 
le yüz binlerle sinekleri toplarlar. 
Erteai ıünü o sinekler evlere ~o 
larlar. Ayakları ile etrafa mikMp 
lar saçarlar. Mahalle aı.baliai!ıin 
hususa çoluk çocuiun hay~tlan
na bu suretle kastederler. Hele 
birbirleriyle kavıaya tututan p&· 

zarcı esnafın etrafa aavurduldan 
hayasızca küfürler ise her sahibi 
namusu kıyametin sonuna kadar 
utandıracak denc•-•u MU.ti 
ve manevi utrandan zarar ve m
yanlar1 birçok defalar mercilerine 
_... • .. • • ~ ''T•blri"---liYR! 
ruz,. dediler. 'Kimseden tallklbt 
yapılmadıiı, sorulan bir hane var 
ise, Allah için olsun göatetilsin •• 
lıte, mahalle ahalisi buradadır 
Bu mahalleden bir fert çıkıp da 
bu pazann burada kalmuma :. za 
ıöaterine kıyametin 1011una ka· 
dar bu pazar burada kalım. •. 

Kıtın bu pazarda büyükçe hir 
halık sergisi de kurulur. e,bkla
rın baiıraakları, kafaları sokak 
o:-talarına atılır. Ertesi günü öi· 
leye kadar pis pis kokuları etr:ıfa 
Yayarlar. Bu pazarın burat!an 

kaldırılmuım hükGmeti cümhuri
yemizin himmeti alicenabanetin
den bekleriz.,, 

.. 
GalatUGl'ay Edebiyat 

muallimi sabıln 
M. EMtN 

• • 

Muhterem hocam, size bu r.ef
riyatımla faydalı olmalı ne ka
dar isterdim. Ah, ketki beled:ye 
nazarı itibare alaa da hakh tiri· 
yetinizi yerine ıetine ... 

Fakat, ne yazık ki, bizim evin 
ön•: de, ve ıu aabrları ?kuy An ba
tün okuyucularımın evlerinin ünü 
de böyle pislik ve bakımsızlık İ· 
çindedir. Hele biraz ötemizd~ bir 
Kabalaf havuzu var. Geçenlerde 
ltalyan talebe ıemileri ıeldi. Yer· 
li ve ecnebi bütün halk - 1efa
retler dahil olmak üzere - o mü· 
levvea havuzun ta yamndaki Ka
bataf iskelesinden vapurlara gelip 

S..... 8aalc AYnqta11111 maht.uf 
ywltsinde mdüatri mühmdiai :retittir
mek iisere on senci memleket chtma 
söacl.mei• lıauv YSIDİftİr. Bu .... ; 
mcliltri mübenclial.me fürikalan· 
nuzda bü7ülc bir ihtiy~ olduju söz 
önünde tutularak bu pnçlerin aeçimi 
Ye yetiftiriJmelİnde büyük bir İtİna 
söeteriJecelrtir. Sumer Bank fabrika. 
lanndan bazılamula bili iıletme imir
leri bu itte bütiba ihbaulanm, eskilik· 
t• ....... kimlelerdea bulunmaktadır. 

Otr-diiimiz• ıön Anupaya •· 
düıtri müb•dialifi tabıiliae s•deri· 
lec:ek bu oa aencia •ti iiniYeraite Fm 
fakültesi elektro • melgınik pbai me
aun)anaclu, clifer beti de lise mama• 
Janndan .. ..pleceldir. 

8UDllD için ild ayrı İmtİlaaa ~· 
caJmr. Talipler E:r161üa on 1tetine b
dar Sumer Banka miiracaat edecekler
dir. Eyhll 10naada da imtihan ppıla
cakbr. Oni•enite maua1an hllrika 
direktörlfill ...... lmirlildlriade, 
lise ...........,.dan olanlu da döndük· 
tea ...... ,...... ............. ... 
iıl•tme ıefliklerin• kullamlac:aldan. 

sittiler. Ben, memleket heaa1>ına ----------..:...
yerlerin dibine geçtim. Delil ren
ıin, orta halli olaaydmı, orumı 
kendi paramla temizletecektim. 

Hele timdi bir de petrol ıtmi- Kavgaya girince .. 
si batb. içinden dökülen mazot· TabtekeWe ILh...a. mumdakl 

kaliHde ot11na Beluıedma ile Ha, • 
lar havuza doldu. itler büıbütiln reclclin bir alacak ~den kaYp •. 
bert.tl&fb.. ...... ... UQa Rıcha lamin ....... 

Eakiden plmur duasına çı- sirmittir. Batu.... .. mH h'lıPct 

Gflzel plA.fıo kumları bile kirlendi 

Bu •ıeak laODtılartla FlorıJOila Nıin lsMI• 11elmlfhn kumlarda oe •ular • 
dalcı mb•Uar ,,azlinden kq_lllerf ka~ar pek çoktsr. 

Ortak17 apklarmcla 1&Dhı bir 
manevra )'flsflnden hatan mazot ıe • 
misinin fserfsindeld mazotlar evvelki 
dn Florya,a plml§ ve bittin Jilzme 
kıyılanm sim siyah bplamlfilr. 

Pllj battan başa mazot kokmafa 
baf)ımqtır. 

Blrpk kfmelv kıJJclan b1Jk]a 
secerek Derde denize slrmişlerdfr. 
Budan, blrlblrlerlne mazotlar ara • 
81Ddan yol açarak ıılbetlete ,..._.,_ 
lmllr. Muot J'&1'l]ıaul Üf&lll& dol -
n llallllemlftl· 

Oı1ak814e hatan mazet 1emlıdnla 
l~erüladekl JJ1UOta 800 toa oı•ata 
anlaplmqtır. 

Din ll'lorya dealzlnde bir ~ 1dm 
aelerfa tlserine llmpll muotlan, aha. 
Jl abmıla )'Jkamak nretl1le pbra • 
hllmtptr. 

Bazı yerlerde mazotlar o kadar 
keıdfUr ki akla fU mısraı ıeS..,..ekte-
dlr: 

kılırm19.. Biz de, tehrimizin te· kmnca Rın..ıa • ..._.......,, Jta1. 1-------------------------
~arJlo.kto.n 'oo1a- van sopa ile Babaedclini •ımclan ,. • Balkan festivalinde Beylewh.v(_JS 

nırcumaY.p~iiir1.-r-ı~'ffrl!lllt:la1~K~I~ p~~~ --T 
temenni edelim de aokaklarnnız, 1 

Ç•k•rk•n sarayında büyük balo verilecek 
havuzlarımız tabiat tarafından te- KHnnpapda Çlpsller isia• 0 

• 
turan Ali Tnkhne mq4uma '-1 • 

mizlensin. ladıiı heJıirinia lmJ111ianclaa bet Y•· 
Ah hocam, ah ... Bu millet pek tmda Kayman İlminde Wr çocuk lal 

büyük harikalar yaratıyor, fakat, çekerken ...,.... telane 1nwmuı, p»

bir türlü, belediyeciliii beceremi- cuk eol katm• a-mden 7'lftlammt-
' K k A d 1 "'·· br. Çocuk llutaMJe kaldmlaatbr. yoruz. °' oca na 0 uyu .,.,- E•rarcılar 

tan atalı demir atlarla kaplamıs- yakalandı 
ken, fU lstanbulun Arnavut kal- E76Pte otaran HÜM)'ia Toph•aedea 
dırımlanm düzeltememek Ye te-~ ~ iwi aruuma. Wr 
mizHyememek havsalanın a)4.-.aiı miktar .-omı. afyon lndanmattar. 
itlerdea delildir. Baaclaa ..... 0.Wdar i-W..iade tflp 

(Vl·NG) heli Wr ftZi7ette dolapa Ş.cLmm ... 
bti için .. de Wr miktar afyon w-. 

14 Eyltilde bqh,.cak olan festi • 
ftl ~ nkit ,.ıdaıbiı için 
&aemli Wr tekil almıtbr. 23 eylw r• • 
cesl, ıimdiye kadar halka •çılnwwmı 
olan Bey1erheyi aan:rmda b6,.Gk lrıir 

Wo •erilmesi kanrlapmfbr. Ba ba • 
loda baJasecle n içenle olmU inn 
iki culNmt placalr, halaçede •:rn ... 
....... :rapd.caldır. 

Büylkadada Halk partisi blnum· 

Cla bir yer hazırlammtm. Burada f• • 
tiftle ıelecek alualar alfabe uruiyle 

dizilecek .. bQnk pkilme meruimi 
........ ,.., ••• .ı "'· 

Ada W.l11mtlea Lfina puh h • 
dar olaa ~ btnm döldilmektedir. A.._ muht.uf ~erine laopu-lörler 

lcon-ktedır. Eilw:e pceleri ada ... 
hDleriade 111911W• de ,.JalMakbr. 

Tulii.at kumpanyaları 
için piyes hazırlanıyor 
Bu kumpanyalar artık başıbo

zuk bıraktlmıyacak 

1D11flar. 
Kavga 

Büyühdaü Madea _. ..... 
otana AWllbdlrle Şemsi .. Em.. 
İlmin.. ~ kiti ka•p ebnitlerdir. hd 
....... ~ ile AWiilhdiri :ranlanut ......... 
Kolu kırıldl 

Yeldeiirmmlnde Azb Be,. eoka • 
imda otana Leon Kaiıkö,.• nhtım 
lto)'11Dda dolqırka düpniiı, IOI kolu 

Balıkçılara, konfe
ransla balık tutmak 

ltretllecek l 

Esnaf kurumlarının 
idare he1etl seçimi 

llereU ldan&lnln milddeU biten ha
mamalar eeml1etl sepmi paran1esl ati 

Babkpbk eutltflstlııde azman <mi - ntl Japdacütır~e o gfln uat onda 
tebı-a) olarak bulunan yahanalar • bqlanacak Te 1Ut on altıya kadar •il· 
dan fl'H istifade temin edllebJlmesl 1- recektlr. ~im dördiindi 'fiaf handa. 
p. banlann bir bir balıkçılara konf e- ki eeml1etler WlrOADda yapılaeaktır • 

Yümda diler esnaf hnanlan. 
ranslar Termeleri brarlapuf" bir mn da ~mlerl mraslyle yapılacak• 
proıram hazırlanmqtır. Bu konf e • tır. 

ranslar blrka~ gflne bclar bqlanaeak 
ve Bolaziçlnin en mütekasif balıkçı 

bulanan klylerlnde Terilecektir. 

•O 

a... Gmel Direktörlüiii ti,.atro
'-rda, lllllhfeUerde n temsil kollan ta• 

l'lafmclan her :renle OJllllDacak ~ 
ri, yod.iJ " komedileri incele)ip tea -
bit ettikten IOlll'a timdi .. blltat kam
..... ,... olarak tandan kollarla meyal 
...... ..., ..... ,br. 

Mtmlebtin her ,....... sezerek her 

lllUf Wlda en yalandan deiette ( te

lllaata) ltalunmeJen itibariyle bu tem
lil lroUanm ballı uumda inlnlim 
-..__., her sahada ,...,..._ ....,. 

.......... " ldiltürel alanda çok isti

.... edilebilecek INr UWll' dmummula 

~--· 8-n Genel Dinkt&Hil ltanaa için 
.,.. be\Iİ tulüat lnunpa,.lan a-in• 
......_, " ........ ., ••ecelderi tem • 
tilJe.e .... W-lda daima mifldilit 
....... ekaeri:ra derme ptma. ....... 
.. • • ...._. tmlaiJ etmekte ita· 
................ ,.ı.n ............. . 
:--- '-tlmmtbr. c-J ..... . 

taleat lnnnpm,.Jan .. ilk ola -

nk '"Hulleci.. iaimli denimin (iala· 
lüm) ortadan hJdmlıiı tipleri CD • 

landll'UI bir temail baırlabmfbr. Bu 

-- .......- temail edilmek üzere 
kumpan,..Jara •...n.c.ktir. 

Dit- ,andan bu kumpuJalann 
kadrolannda buhman ıahularm I08 • 

lanlmrtbr. 
Denize dCl•tO 

B•ekte Wıkple• ko.u,aada ,. • 
taa IMahkp o-la Melunet ...... 
etmiflerdir. O.... Melune.ti döimit 
"denin iterek dütiirmittür • 
Sandalye ile 

Balatta Marat pqa caddesinde 

kehnci HiİM)'İn)e Y akup bir kadın 

:riirinden ka•p etmitJer, Yakup Hii· 

..,;.; aandal:re ile baımdan yaralaauı-
br. 

KaragQmrQkta 
eQıence 

Diapce ~C.H. 
Partisi itina-da~ müwnere par 

lak olmut. Witüa KanPmriikliler a• 
ceri sü-1 Wr tekilde seçİrmiflerctir. 
Bu arada Han kanununa da :rardnnda 
balunubmattur. ,.. dananlan iacelenecek " kam -

panJa)um memleket içinde yapeakla-

:::=~~ -rhk - ( ŞEHRİN. DERDLERİ ) 
Moda revasa B kt " 

~==-r.: .. :.:= eşi aş Ortaköy tramvayları 
Dtln bir taıucbfa rutıeldlm. Beni görür rörmez: llllOr 11U1MUWZ ne kadar bekledim? Tam 45 dakika .. An balaflMind• buırladıfı "kermeste,, 

bir de blyflk moda revllsti hazırlanmp 
tır.Revlye tehrimlzin en maruf kadın 
tenllerl lttlrak etmekte " en riizel 
tanletlerlnl canh maakenlerile f.et
hlr edeceklerdir· HaJk reye 1ft1rak -
deeek n tazla beğenilen elbiseyi ha

nrl17&n tentye hediyeler ve llir Uı . 
mes hatuuı verilecektir. 

Mademld lıerglln ,elırin bir denllnl a,,zıgoraun, be- caJı bundan •onra l/(lni aaaf 5,30 da 221 numaralı bir 
nim ,,,,,.,,..,. ~ f8 Nkagı a JIGZIW1' 1 Abarag ortalcög tramvayı görünebUtli • 

Dedi, ve ve anlatınafa hqladr. Aynen not ettim: Acaba aoagete halkın Uıtigacuıı dilfünerek bu hat • 
- EDWIW glln Eınni- Stl1lllıluula blr lflm ,,,,,. • ta ifligen arabaları -Aaltamaz ~ 

dl. Oradan .aat Z,JO tla ~ Ve.,,. dilllMk izen """ mı • 
1/flVtlf l/"""f Sultanalunet tram,,.,, darak ,,,,-iM od • Tramvay llOByetalnt. .. kadar geniş fasıla ile 
tlbn. Saat ~ gukan 2,45 olmuıtu· Eolmin Kaba • f9tanbu1 tarafmdan Betlttaşa ve Ortaköye tramvay 
ta,ta olduğunu bilinin. Bir Beflkltlf Fatilı, wga Ak • lşletmMI pplacak bir şeydir. Sosyetenin bu hatta iş-
..,.,,,, OrtaldJg tramvagı beklemeje bafladım. Ve bl • )ettiği araba sayısını arttınnUım temenni ederiz. 



Camar Batlıanlıfı Gmel Selaeterlllfn4eıt: 
Ydlmek Türk orcluaunun bü;ilk af..mln yıldlaGmünclt Re

ilfomnur Atatürk, yurdun her yanından birçok kutlama telgrafı 
•İmıtlardcr. Bundan çok duygula:ıan Atatiork. tftfe)ddlrlerinin 
Anadolu ajataa1 Yaaıtuiyle lleti!meıini emir buJUrmutlardır . 
(A.A.) 

• • • 
.to Afatı"' Zaler IHqtomı miin•l6d1le Lfılumiat Af• 

tiblc ttmıdıntlan MllNflll Feni Caim11Jla ytadan telyauı tlflllı• 
doda: 

''Yübek Türk ordusunun büyük zaferinin yddönümünü, 
MJta ıl& oldatma laalde •ba1 •• erat MMn ailila arka.lat
lanma kutlar, ~ deri• MYal ler IUIW'ken baalni yarat
mak iP• 11ea .,.. lsahramaalan •lfilk aanı n. aavna. 

IC. AT ATVIUC 
• • • 

.... ....,. o..ı ıaro DhlıHltlllW•ı 
a.p.ldl Lmet lnlau, Zaf• n•JIUU telrideriu •Jr'I &Jl"I 

c.,.. .... lmk•mmıimdaa Miri, tehrlk •• tetekklrlm· 
mi An•dola aJaıua ftlltUlyle wr. 

MI Almtoe Ziller ....... mi~• 11.,.,. Feod 
C' ',_.,,_ Rei.ım:ı•r Al.ıllrll• flfGlulMI ı.lyaıa ••miı
tlıeı 

"30 Atatt~ •f.mı, C.ı •ı lu ... tellk .,....... imek 
olarak ,......... Ula •P..tu orcha aclma laathalar •• caa&laa .. ,.. 
ıılarmmnm. 

c...ı """""'7 • .,,,.,.. 
MGl'.,.ı F eni Çdmai 

a ..... - ............... - ... - ... _--· ____ nıınprlllllllnı 

lstanbul telefonu 
devlete 

RABD - Akla• p.,..._ 

Yunanistan da 
Çaldarls kralcılığını 

llln edeeek 
Atinaclana selen haberler, Lon

drada bulunan Yunan finanı ba 
kanı P.-aaôllaman Batı.kan 
Çaldar~.c. telefon ederek eaki kral 
Jorl.an Y1UWI hUkametlnin tani· 
yelerini cl"uıliyecefini ve reyiimm 
netlceı!nl beldiyeceliai a&yledltl
ni Mldlt.aeldedlr. 

ÇaldariaİD Atinaya a•det eder 
etmes krallyetıçillflni ilin edece
il hllditilmektedir. 

lsveç hftk8metlnln 
sllAhlan 

laveç bükimeti müdafaa kuY
vetlerini yeni.len tqkile karar 
vermit Ye laarcıyacafı külliyetli 
ıftlktarda peraJ"I t&Jin etlllittir. 

Yedi senelik hir program için
de hava kuneti için 3.000.000 
ıterlin harcanacakm. 

On yıl İ9inde eski zırhlılar ye
riu kocaacak yelli mrhlılar için 
2.570.000 .terim eufolunacaktır. 

Bütün mütlafaa lmvvetleri tek 
erlılmharbir• clitektifl altına '°"' 
kalacaktır. 

--0 t •. 

Katalonya 
• 
ısyancısı 

ispanyadan nasıl 
kacmıı? 

Türk ve Bulgar 
Dış bakanları 

Dostluk hakkında Müşterek 
bir blldlrlk çıkardılar 

Sofya, 30 (.A. A.) - Türkiye 1 bazı ıazetelerde IOft umanfarda 
Dıı itleri Bakana Doktor Tmik çıkan meali yazılarla hu ,..-.. 
Rüttü Aru bua'ün 13,40 ela Sof - Mbep olaa tt.1" doatane teaahiir
ya prma ıelmit ve iatuJOlld& ler, her iki biildbnetin Prilt .e 
kral namma Saray Nazın, Bape- amılarma uypn huhmnwmakta • 
kil namına azel btlto 149fi He Dit dır. 
itleri Bakanı Köaeivanol, Romo
ya, Yuaoala~, Yunaniıtan ve 
Türkiye Elçileri tarafmdan selim 
lanmıtlatdO'. 

iki Dıı Bakanı trenin lataayon
cla dmmumdan ı.tifac:le eerek 
ı6rütl;nütler •• 14.30 da tND Sof· 
1adeıı aynlmııtır. Türkiyenin Sof 
ya Elçisi ele hududa kadar baka -
na refakat ecleeeı.tir. 

iki •bn ıardaki ı«Srtitmele • 
rinden aonra matbaata miiftere • 
ken ta he,anatta bahama11 ka • 
rarl&fbtlmtlardır: 
"- Tfirldye ile Balcan.tan a • 

rumdald doatlnk mbuebetlerl 
normal le)Tinl ~ etım61ctedll". 

"iki memleket mathaatmdan 

"iki devletin i,l •nle ...... 
menfaatlan her iki ulu. araamU
ki dottluk ve iJi komıulak mUna• 
ıebetlerinin inkip.f Ye tanhôal 
emretmektedir. 

"iki taraf mUıanweıı.lnlu .. ,... 
retlerbti kartılıklı ob&raJc .... 
Bal,_ w ... k TOrk efkln u • 

~·· bir 41aetlak " "' ................. ,......,. tncill 
etmel.t .. ,.... temenl ol•. 

"iyi niyet heslemekte olan her 
iki hllkGmetin, iki ~ hGtG9 
ıiklyet aebeplerini ortaden b1 • 
dınmya ve Lütün menfi teteblHie: 
lere mani olmaya 111UYaffak ola • 
caklarmı ilmİt etmekteyiz.u ". 

Namık Ismail 
öldü mü öldürUldU mU? 

!ski Katalonra ~ .... 
Jallmbul telefon --~ .. • .... secilanesine mukabil ..,...... H• reisi KuanOYU aft1l mtddet (Bqtamlı 1 """""' J ...... '"' flkll ..... cbr. B• •

0
·•-

.... Wllfmdaa aatm ......_ ... ait .._..,. lmfi olut i.tllllı ~lan Jıp&111&da •lmadıktan aonra n!· lconank Alma hutaaeaine sötlrilmüı raa kaalarda kaa..,.... ...,._ "' 

geçti 
' •• din akpm la.a ..aa 'ıtir. ........ kıomcaldb'. Yrlldı: bil hin U • ha)'et hucluclu Jalmz bqına ı~e- tGt. Şolarle halk mumcla mflaaka. ••• IPıa .--- etamolliWir. 

ıco.a....ı.r dia aut 18 ela ._.,....., nlıll tedt,eı.ta '°91o yt taYlilJel.te ,... ta ..,... Nldlllk l....U ha~ta si* • v-. buta midi isi- -.nca iMiedi • 
Mat 23.4I d. maka••le a.ır.a Ali ç.. ,.._.. iki tanlrn ta1lır edeceli ~ rek Framaya iltica etmele ma· w ,,.,.,,...... yeaia buta ...y,. anw.n ....-. 
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ORMANIN KIZI 
Vczlaıi laayoanlm aranrııla oe Alrilıoncn balta •irmemİf ormanlcı
ruula reçen afk ve kalıraman/ık. 1ıeyecan. •nar ue tetkik romanı 

•N,,_ .. 91 Yazan: Rıza Şekib 

Kısa bir zaman içinde bu yerli 
kalabahğından kala kala dört 

kişi sağ kalmış, beşi de 
yarah kurtulmuştu · 

Fakat zavallılar bilmiyorJard. ta geçen bu konuşmanın farkına 

ki karşılaşacakları bir değil, iki varınca gence seslendi: 
aslaodı ... Karfayı da saymak icap - Buraya getir de beraber ko-
eder6e üç olurdu. nup.lım ! ..• Ormanda ne itleri var-

Genç kız, vahşilerin aslanı ÜZe· ı mış bakalım... Elimde ne bakır 
rine silah kullanmağa batladık - hazineleri, ne de batka birfeyleri 
larını görünce artık d~ha fazla kaldı. Aca.ha buraya daha neyi al
beklemeğe lüzum görmedi. mağa, neyi elegeçimıeğe gelmiş • 

Hemen ikinci aslanının yelesi- ler? 
ni de bıraktı. O hücuma kalkar 
kalkmaz arkasından kemlisi de 
harekete aeçti. 

KN"şanın birdenbire ortaya 
çıktığını gören yerliler neye uğ • 
radıklarını bilememişler, sağa so• 
la kaçışmağa başlamışlardı. 

Fa.kat bütün bunlar boşuna gay 
retti. 

Aelanları birer birer yeti§İp 
kaç;nağa kalkanları tepeliyor, bi • 
rer pençe ile yere serdikten son· 
ra C:.~ekilerine geçiyorlardı. 

Genç yerli uzaktan yüksek aeı· 
le cevap verdi: 

- Ben de onu konufuyordum. 
Bu adamı tanırım. Bana .doğru • 
ıunu söyliyeceiinden eminim ... 

- isterse söylemesin ... Ölüm • 
den kurtulduğuna inanmıt bir hal 
deyıe ve bundan sevinç duyuyor· 
sa acele etmemeıini söyle •.. 

Karta bununla vahşinin doğru 
söylemesini temin etmek istiyor • 
du. 

llave etti: 

HABER - 'Aqam Pomun 

Hava tehlikesini 
bilen üyeler 
Ankara <A.A·) - Hava tehlikesi· 

of bilenler: 

8391 B. Habip Behlul lstanbul 20, 
8392 Yeni Merlitik& müskiratçı 20, 
8393 Mustafa İbrnhim berber 20, 8394 
Ahmet ve Cemil :Marangoz 20, 8395 

Oton eczacı 20, 8396 Oskfyan terıi ha§ 
yan 20, 8397 Ahmet Hazım Şerif, Ab
dullah torunu talebe 40, 8398 Bayan 
Bedriye Habip 20, 8399 İsmail Pir 20, 
8400 Kazım Yağmur 20, 8401 lstepan 
20, 8402 Doyça oryant bank Türkiye 
şubesi 500 bir defa, 8403 J.V. Vitol ve 
Kumkapı Lmt. 250, bir defalık, 8405 
Yomton JAstik deposu numara: 24 
20, 8405 tsmall Halit 26,40, 8406 Jozef 
Avramoğlu 20,40 8407 Mehmet Nedim 
20, 8408 Hilmi SUieyman 20, 8409 Bi. 
Ba. Bo· Yervant 20, 8410 Abduş lsma
fl 20, 8411 Yordnn Avangoğlu 20, 8412 
Şuh.abi Fahri 25, SUS Rardum llm • 
balan ticaret evi bir defalık 50, 8414 
Bayan Güzide zonguldak saylan (E
reğli) 50, 8416 Ali Ahmet oğlu Bat • 
veren 20, 8417 Mehmet güven başve -
ren kamunu 20, 8418 Hasan 20, 8419 
Ismafl Yanık, bnşveren kamunundan 
20, 8420 tsmaJI Zeki başnrenden 20, 
8421 M. Verena T. Kö ş. Kandilli Ş. 
dire. 30, 84221.f. Zera 20, 8423 M· P1afa 
20, 8424 Hacı Hamit Manifaturacı Es
kişehir 25, 8425 Şeker Niyazi manlf a-

turacı 25, 842.6 Ahmet Yap.r Tuhafi
yeci 20, 8427 Sadri eczacı 25, 8428 Tay. 
yfp Jzmlr pazan 24, M29 Yusuf Ke -
restecl 25, 84.30 Hacı İbrahim manifa
turacı 25. 8431 Arif ve Basan kereste
ci 50, 8432 Mustafa pirinç ham 2.0, 
8433 Kemal Özgün mOstanttk Gerze 

Karşa vahşilerin bu peri~an ha
lini görünce acıdı. Onlara daha 
fazla eziyet çektirmemenin yolu
nu aradı. Bu da boşuna bir gay • 

ret oldu. Çünkü aslanların gözü· 
nü kan bürümüttü. Durdan. yap -
madan, gelden birıey anlıyacak 

- Getir buraya onu benim ya- 21, 8'3' Haydar manifaturacı Sıvu 

halde değillerdi. 
)('_. •• 1.-.!- ----- ~o=-~A hı1 v••ı; 

kalabalıktan kala kala dört kjşj 
sağ kalmıf, beşi d yaralı olarak 
kurtulmuşlardı. Kar§a bunlarla 
uğraşrrken, ormanın derinliklerin 
den ta kulaklarına kadar gelip 
Çarpan fillerin tambur çalan ses· 
leri yaklafıyordu. Demek ~büliila 
i)e filJeri hemen peıisıra denebi · 
l cek kadar çabuk yetitmitlerdi. 

Genç kız, fillerinin ker,disini 
arayan seslerine haykırışla cevap 
verdi. 

Karanlrk ağaç gövdeled ara -
sından gürültülerle ilerliyen hay
vanlarının korkunç vıi.icutları salı· 
narak kendisine yakla§tı. 

Karta, sanki uzun zaman".lır on
lardan ayrı dü§mÜ§ gibi, onları 
görünce heyecanlanmıttı. Nasıl 
heyeCl\nlaısmasındı. insana in • 
&andan çok daha yakın bulduğu 
bu kara hayvanların kendisini gÖ· 

tUnce kopardıkları ıevinç haykı · 
rııına başka türlü karı ı koyamaz. 
dr. 

Ebülwa ya1nrz değiJdi. Söyle • 
dlği gibi yerli genci de beraber 
geitı:mişti. Karşa, Ebülôla'ya yer· 
de yatan ölüleri göstererek: 

- Bak! dedi. Aslanlar gene ne 
l'apblar! 

- Ne oldu? Bunlar buraya na-
•ıl sokulmuılar? 

- Bunu bilsem, yahut bana bil 
dirselerdi, baılarma bu felaket 
ıelm~di. Şimdi sağ kalanlarını 
&orguya çekeceğim amma. nasıl 
arılaıacağmı diye dütUnliyordum. 
l'aın zamanında geldiniz. 

EbUluli. ile beraber gelen yerli 
tenç ıal kalanlardan birini tam -
lnıt olacaktı ki yanma koımuıtu. 

Ku,.nm eorguya çekmesine 
hizam hrrakmıyacak mrette vah· 
tf).f inıtfhtn ediyordu. 

karta kenCJilinden biraz uzak • 

1rnıa ... 

- Pekala! 

20, 8435 Hallın hırdacatçı 20, 8436 lb • 
rahim Şevrole acentesi 50, 8437 Ah -
met bezzaz 20, 8438 Rıza fabrikası 20, 

İkisi de Kar§aya yaklatlılar. 8439 Rıza palas oteli sahibi 24, 8440 
- Ne söylüyor? Şevket manifaturacı 20. 
- Daha kafi derecede izahat -

almadım amma burada kaybet ... 
tikleri bir arkadaılannı aramağa 
tççJ iklerini eöyfüyorCJu. 

- Kimmit bu kaybettikleri ar· 
kadaıları? Bulmuılar mı 1 

- Evet bulmuşlar .•• 

- Neredeymİ§? .. Bu ıimdi aa· 

I " 

Haydutların 
• 

şe:~ı 

kim? lanlann parçaladığı arkadı\§ları a 
rasında mı? 

Polla haflye•I (X:9) un IS ncl 
Genç yerlı" vahttiye döndü ve 

:s- forması bugUn aatıfa çıktJ 
boğulur gibi bir ağız gürültüıün • --------------
den sonra vahtiden aldığı karşılı· 
ğı Karıaya tekrarladı: 

- Hayır ... Onlar içinde değil· 
mit, onu daha yukarıda bir ağaca 
bağlı ve ölü olarak bulmuılar ..• 

-Ya?! ... 
Karta Ebülii1aya döndü ve o • 

na: 

- Bu dedi, bizim evvelce bağ • 
ladığımız vah§i olacak. .. Hani §u 
bize ok atan vah§İ ... 

- Evet o olacak. 

- E? Ne yapmıtlar bu arka: 
daılarmı, bağlarını çözmüıler 
mi? 

Bunu Ka11a soruyordu. 

Genç yerli gene aynı gürültü -
lerden ıonra: 

- Hayır çözmemişler ... Öylece 
bırakmrtlar. 

- Niçin? 
~Vakit bulamamıtıar .•. 

Karta kaşlarını çattı. 

- Yalan ıöylüyor, dedi. On • 
la.rın ölülerini böyle meydanda hı· 
rakmadıklarmı ben çok iyi bili • 
rim. Ölüsünü kaldımıağa vakit bu 
lamıyanlar acaba öliinün boynu. 
na üzerinde kargacık burgacık i· 
ıaretler bulunan tahtayı nasıl va
kit bulup da asabilmiıler? 

Genç yerli, Kartanın söyledik
lerini vahtinin diline çevirince 
vahti Urperdi ve korkulu g<Szleri· 
ni Kar,anın gözlerine me~hamet 

dilenir &ibi çevirdi. 
(Devamı var) 

Hasan 
Acı bademyağı 
ve yağsıı kar 

kremleri 
Çilleri kat'lyyen 

Jzale eder 

DUnyada mevcut kremle
rln en neflslerl, en ••hhllerl· 
dlr. Nazik clldll kadınların 
hayat arkadafıdır. lhtlyarları 
gençleftlrlr ve gençleri gU
zelle,tlrlr. insana ebedi bir 
taravet veren Hasan acı ba
demya§ı ve Y•Osız kar 
kremleri unutmayınız. Kutusu 
50, tUp hallnde 20, TUrklyade 
yapılıp da Avrupa etiketi 
yepı,tırllan ve halkı aldatan 
kremlere vesalr ıtrlyata 

aldanmayınız. Hasan marka· 
aına dikkat ediniz. 

Hasan Deposu: 
Ankara, lstanbul, Beyojllu 

~ . 

DlYılFlly©l ~a~~onnnn 
IP>~~ÔIJi)©JC@ooo 

Nakleden:• 
(Hali~• SIJrel}Ja) 

FahrOnn me adh 
terth romantndan 

ski Farisi 
hnmıstır 

·~::::::::=================- No.5Ô 

Ferruh, elini hanç rine attı. 
Rakibinin gırtlağını kesecekti. 
Fakat, gözgöze geldiler, hayır, 
bu adam fena bir insan değildi 
teşebbüsünd n vaz geçti 

- Artık bu tehir bana hart\m 
oldu. Bqka bir yerde yeni bir §e· 
hir yapalım! Saraylarımı or~ya 

kuracağım 1 - dedi. 
Bu ferman yerine getirildi. Es· 

ki ,ehirden yenisine göç olundu. 
Bezm ıehri, artık, metrôk ve vİ· 

ran bir halde kaldı. 
Aslandan intikam almak için 

bayii uğr&Jblar. Lakin, me§elikte 
öyle meharetle saklanıyor, bir -
denbire hiç umulmadık bir zıı -
manda çıkıyor ve etrafa zarar ve
riyordu. Köylüler bizardı. Ne ya
pacaklarmı bilmiyordu. 

• • • • • • • • 
Yakayı burada bırakarak Fer

ruha avd.et edelim. 
Ferruh, yaralıydı. lyileımesi i

çin: bir hayli müddet tedavi edil·· 
meai lbı:m.geldi. Bir zaman Se • 
him'in misafiri kaldı. Birlikte ne
kahet devrinde iıunuı ile me,gul 
oldular. Sehim, onun kederleri 
çok oldujunu biliyor, kendısini 
yanından ayırmıyor, teselli edi -
yordu. Ona adeta öz kardet mu· 
ameleıi yapıyordu. 

Fakat bütün bunlar, Fernıb'u 
bir türlü teselli edemiyordu. Ak
lmda fikrinde hep sevgiliıi vardı. 
Onu naıd kurtarayım diye düşü· 
nüyordu. Yalnız kaldıkça müte • 
madiyen ailayıp duruyordu. 

Sehim: 
- Kardeıim •.• Sana ne ikram 

edeyim, ne yapayım ki derdin da
iılsm. Fakat bu kadar gam çek · 
men için baımdan geçen felaket 
nedir?· diye aordu. - Benden giz· 
leme ... 

Sehim, durmadan israr ediyor· 
du: 

- Bana ıırrmı ıöyle... Derdin 
nedir? ••• 

Ferruh·, boyuna lakırdıyı değiş
tiriyordu: 

- Adam ıen de... Bırakın ... 
Baıka ıey konuf&lım. 

Fakat, Sehim, o kadar israr el· 
ti ki, nihayet aöyletti. 

Ferruh, on.t, qkmr anlattı: 
- İyil~ştikten ıonra arbk llu

rada k3fomıyacağım, muhakka '
Hümayı aramağa gideceğim. 

- Ah, karıleıim, aana ne kadar 
alıttığımı bilemezsin. Katiyen sen
ıiz edem{veceğim. Gitme ... Müna
a.ip adamlar y.,Jhyalım. Dünyanın 
her tarafını arasınlar. Sevgilin 
hakkında ma ~umat getirsinler ... 

- Haytr ... (1,.,. ben gideceğim. 
Ben biz-ıat O"'' aramazsam hiç 
kimse bulamıyar.ak aanıyonım ... 

Sehim, Fer d ·a o kadar ısın -
mıfh ki, ondan ayrılmak istemi • 
yordu. Hatta kendi de birlikte 
seyahat Ptmek 'ıtedi. Fernıh, mü-

Hümayı aramağı tercih ~diyordu. 
Öyle de yaptı. 
Gene elde i.sa, sırtta aba, ayak· 

farda çank, yollara dü~tü ..• Tabit, 
kılıcı ve okuyla yayı da eksik de
ğildi. 

Bir hayli gittikten 8onra, 'bir 
deniz kıramda. bir geminin kallC
tıimı gördü. Hemen yaklaıarali, 
kaptana: 

- Beni de alınız 1 diye müraca
tat etti. 

- Olmaz... Y olculanmız ta • 
mamdır. Gideceğiz .•• 

Ferruh, pek yalvardı ise de ktr 
etmedi. 

Kaptan, onu almakaızm gemiyi 
hareket ettirdi. 

Fakat henüz pek az ~ılmıtl&l'-1 
dı ki, ufukta bir gemi göründü'.. 
Bu, adeti bir korsan gemisi hare
ketiyle tüccar gemisine yaklaııp 

onu aoymak teıebbüsünde bulun
du. 

Sahilden lieniiz hareket eden 
2emi de, kurtulmak kayg"Jsiyle ge
ri döndil. İçindekiler, canlarının 
ve mallarının teli~rna düştüler. 

Fakat. konanlar, onlara rahat 
vermiyo ·du. Hücum ediyorlardı. 
Nihayet, adeta bir muharebe bat· 
ladı. Kor.tanlar gemiye girerek l: ' r 
yeri aramağa başladılar:Diğer ta
raftan da, karadakiler arsında 
harp oluyordu. 

Delikanlı, bir miiddet bu mu
liarebeyi seyrettikten sonra, daha 
fazla seyirci kalmağa tahammül 
edemedi. Haksız bulduğu kor
sanlar aleyhine döğü§meğe karar 
verdi. 

Gerçi, tüccarlar, ona fena mu-
amele etmiılerdi, ıemiye almamı .. 
]ardı amma, zarar yok, hak onıus 
tarafındaydı. 

Oklanna, yayma ve kılıcına aa• 
rıldı. Döğü§meğe baıladı. KOJ'ıt 
&anlardan bir soklanm hayli kır-
dı. , 

'(Devamı var)) 
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nasip bir surette bu teklifi red- -----~---------
detti. 

- Öyleyse, ti&.na asker ve teva-
bi vereyim. Orılarla birlikte git, K U p ON 
ıeYgilini ara ... 

Halbuki, delikanlı, bu kadar 2 3 4 
muğlak itlere gİrİ§mek istemiyor - 31·8·935 
du. Yalnız batına ıefere çıkarak.,.. _____________ _ 



Tarih Te coğrafya dersleri için faydalı romanlar ıerblnden: 

Hint vahşiler' 
arasında 

-

İki çocuğun başından 
geçenler 

Nuri 
Tun çerin 
Muvaffakıyeti 

ÇOCUKLAR! 
Tarihi bilgileriniz ı arttırmak ıçin, her elinize geçen tarihi 

maıalları, inanarak okumayınız f Bunların içinde taribt"r. alm
mıt parçalar olmakla. beraber, yahJJz sizi heyecana düıürmek 
kastile ya.zılmrt olanı~~t da vardır Bunları evde büyükleriniz
den, mektepte hocalarınızdan sorunuz ve mevzularınnı tarihi 
hakikatlere uygun olu9 olmadığını öğrendikten sonra inarımız ! 

Mlnlmlnllerın köşesi: 

Resinıli hikaye Küçük Jenet kaplam görünce kından kartrlatmamıılardı. Yerde 

yere kapandı. Zita derhal yüksek sürünerek sahile doğra ıüzüldü· 

bir ağaca atladı. Margörit 

danda kalmıı ve şaşırmıştı . 

mey- fer. 

Fotoğraf müsabakamı:da dördüncü 
gelen Nuri Tunçerin (Kızkulesi) 

görünü fil 
Her yere burnunu sokma! 

Zita ağacın üstündeq bağ,rdı: 

- ikiniz de yere .yatınız ve ne 
fes almayınız! 

Çocuklar yere yattılar Kap]aı . 

birden çocukların sırtından geçe · 

rek aiaca saldırdı, fakat ağacm 
gövdesi yüksekti.. Tırmanamadı . 

Ben: ağaçta görünce korkunç ho· 
murtularla ağacın dibinde doJaşı · 

yord-..ı. 

Kaplanın karnı aç değildi. Bel 
liydi ki yuvası ynnında yabancı

lara soluk aldırmak istemiyordu 

Belki de yuvada yavruları da var
dı. 

K~plan çoculdarı birer bire'" 
kokladı .. Tentördiyot kokusunu a-

.._ t 

lınca tiksindi, geri çekildi. Ve ya· 

vaş yavaş yuvasına doğru gitti. 

Çocuklar ölümle l;·J kadar ya · 

Birinciliği kazanan ,Uüfit 
(Resimde görülen n at koşusunda 

Bayan MeJfıhat Şükrü bir maniayı 

Şaka 

Heyecan? 
- lnri.n en büyük heyecanı gü

re§ seyrederken duyuyor. 
- Yanlı§, dostum! Bu, bir te

lakki meselesidir ... Ben, giire;t sey
rederken, çok defa uyukladığımı 
hatırlarım ... 

BULMACADA 

B•.ı sayfadaki 
bulmacalarımız. 

dan hediye ka . 
zanl\n okuyucu . 
larn.112dan Ra . 
mide Cuma ma . 

haHesinde 57 
Necmiye 

Zita da sular kararınca ağaç . 

tan indi .. O geceyi derıiz kıyısında 

geçirdiler. 

Bundan başka Darüşşafakadan l\fu 
~ Kazımın çektiği fotoğraflardan 

<çiçekler arasında bir çocuk) ve (mek
tepte bir çocuk grupu) da çok net çe
kilmiş ve beğenilmiş fotoğraflardan 

olduğu için yukarıdaki kompozisyon -
da neşrediyoruz. 

Yorgunluktan bita9 düşmüşler· 

di. Sahilde öyle tatlı bir uyku çek

tiler ki.. Sabahleyin kendilerini 
takip eden lngiliz bandıralı Lir a
rayıcı gemisinin denb. kıyısında 

demirlediğinin far km da bile de
ğillerdi. 

Gelen fotoğraflardan bir çoğu çok 
karanlık ve gölgeli çekildiği ve bazı
ları da bozuk olduğundan iyi not ala
mamışlardır. Fotoğrafları bozuk olan 
amatörlere biraz daha çalışmalarını 
ve iyi bir fotoğrafçıdan biraz olsun 
ders almalarını tavsiye ederiz. 

\ \ 

Bu gemiyi ilk önce gözlerini a· 
çan Margörit gördü. 

- Kurtulduk .. Kur1u~duk.. 

Diye bağırıyordu. 
Margörit Londraya döndüğü 

zaman, bu kısa zaman içinde gör· 

dükleri birkaç ölüm tehlikesini 
birden nasıl a.tlattıkluını, ba§ına 
toplanan s•••t.ee•ı.... lt..,.-.. ı... 
anlatıyordu. 

- SON -

Kazanan amatörler, hediyelerini 
her zaman matbaamrzdan alabilir-

1 Bugünkü bulmaca 1 
...,. 

Osmanlılardan evvelki devir
lerde tanınmı§ eski Türk kahra.-
•ua.ula.ı uula.o h•ne,İeini .!alıcı. \'UI.. 

seversiniz? 
Bunlardan bi%e yalnız bir iftm 

veriniz ve yanına niçin •evdiğinizi 
kı•aca yazınız! 

En çok beğenüen kahramana 
rey verenlerden 

1 inciye: S ı i ra 
ikinciye bir kol Mali ve 200 oku
yucumuza da ayrı ayrı hediyeleı · 

vereceğiz. 

(Bu bulmacanın müddeti 1? 
gündür.) 

HABER 
ÇOCUK SA YIF ASI 

BUmece kuponu 
31 - 8 - 935 

Ne görürse alıp bakan 
Her gere burnuoo •okan 

Tilki biraz meraklıdır. 

Bu şişede ne saklıdır. 

--,:::;' 

Düşünmeden alıp baktı 

Amonyak burnunu yaktı 

~ 

lllıaminin estantanesi 
birinci gelen meşhur binicilerimizden 
atlarken) 

Çizgi ile resim -~ 

SPOR 
- Gelecek yıl bütün dersler. 

den ikmale kalacaksın! 

- Nereden bildin? .• 

- Bu yıl bütün sporlarda birin-

Başkası da yamın diye 
Bırakıverdi döşemeye 

ci gelitinden ! .. 
Fare nasıl çiz!lir? 

TlY rrk.©ğ~ uı 
Kaplamışken gözünü sonsuz gaflet uykusu 
Sana kimdir kolunun zincirini andıran! 
Yükselten kim? ruhunu. hangi hissin duygusu'! 
Kimdir senin kalbini ölmüşken canlandıran! 

istiklal aleviyle yanarken kanlandınr .. • 

Sizi hangi kelime öımıeğe kôli gelir?! .. 
Hangi edebiyatta ruhunuz dalgalanır? 
Bağrınızdan bir leryat semalara yübelir. 

\ 

Taşıyorken dünyanın en büyük g~rurunu Bu ıes ki, bu güzel seı, gönlümde halkalanır. 
lst-KızLls. 

• 

• l.f-

' 

Ey Türk oğlu! .. Azmini hangi kuvı•et yıldınr! 
Unutma lı.i bu vatan gözlerinin nunınu .ff. Yıldız. No. 1663 

.... 

ı,, " 
Bu lf e bobi ftlfllJOr .,.,., 
Y aklQfllJOr, gakltıf'IJOr .. 

\ ,, . 
'J 

.. (i. 
Koku battı i6M gibi, 

Yandı ta burnunun dibi. 

• 
!~ 

J ·ııl· ıı \ \ \ 
Bıdık geldi delldolu, 

Şiıeye ra.sladı 11olu .. 

Ve kokladı aman aman.· 
Kalmadı dizinde derman! 

• 

l 

• 

- Sonu gelecek haftaya -

FOTOGRAF 
Mü•balaamı~a kn~ananlar 

Geçen haftaki 
sayımı:ıda •onu. 
nu ilin ettiği. 

mi& müıabaka 

mızda uçunciı 

gelen DarÜf!&fa· 
ka Jisesinde11 
Muıa Kazım. 
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!atı Anadoluda bir ge~· Saınıa'lt Tab'asından nesiller-

ç O r a k 1 ı k A;;,fBeditnin ce 11erıve gitmış oıan 
ser!!LSl Hab ş k alı N 1 n e t Yazan: Nuruii'ah Cemal BERK e r· a S 1 C e n Reaaam Arif Bediide ötedenberi tak-

dir ettiğim bat haıaa, sanata manbkıız • • 

bahçesi oluyor? bağlılığıdır. "Manbk11z,, kelimesine bu- Aynızamanda dunyanın en 
rada çok özel bir anlam vermek iıtiyo • 
rum. 

Hayatta bin bal ile bağlı ne diyorum. 

Stepin, insan oğlunun kudreti karşısında 
hasıl boyun eğdiğine en parlak numune 

'"Etlmes'ut,, dur • 

l ayabn öz ifadeti olan ıanate bu hayatta 

yer vermek ae kadar zordur! ilkin, s•· 
cin kendini ıanata vermeıini iıtemiyen 
muhit mütkillleri. aonra sanat telmiii • 
nin bazı atılmaz zorlukları, daha IOIU'a, 

-1-

4nkaranın dıı bulvarlarından 
.. \'e en rüzel rezinti yeri olan 
ti iıtaıyonu; öğle vaktinir.. \'&· 

ı güneıinde bile treni ıelinı'&· 
le için ıelen halkla dolmuı pe

l'orıu ile yavaı yavaı uzaklaftyor. 
İr treni tam yolunu almıı y•v-

111 içine adım adım dalıyor. 

Yolcu, ıu dakikada güç an
lır bir duygunun hükmü a H, n-

dır. HükUnıet merkezinin ~.ay
\'erki faaliyetinden ıonra Or
çiftliğinin göz alabildiğine ye

n yeıilliklerinden de bağl,,.nh· 
'1111 kesiyor. Gözleri kuru ıt•;cin 

le dalgalı, yakıc• toprağile ıına, 
ğa baılamııtır. içinde ister 
ez bir geri dönüt isteği ci>I 

ıındaki oazi gibi ruha ılık ve 
Yıcı bir duyg:ı veren güze! An

aya kavutmak kayguıu do~-

Dimaiı ıaran türlü düıünee'er 
aı1nda değiıikıiz yolculuiun-:17a 
tiim verirken çoraklığı yaran 
İr Yeıillik ve canlılık kümniyle 
"tılatınınız. 

Stepin, inıan oilunun kudre
, karııııncla naaıtbo711n •#dtflne 

parlak bir nümune olan bu kü-
"La-..... tur ' 
Etimeıut .•• Haıtaneai, dOf".ım-

'ti, mektebi, biçimli binalar. ae 
onlü olqıyan bir yuva ••• Eıkilerin 
kuvvei f atıra,, ıının tat ve !uya 
iını halinde yaratıp bıraktVt'r
İii bu ıssız ıtepde; insan bileği. 
in canlandırdıtı küçük bir cen
t bahçeai... Yaradıt irdeıinin 
&maçlara varabilecetini mey

'na koyan bir bucak ••• 

Tren ıene deiitikaiz mır.!hıı 
' •tepe dalıyor. Bunaltıcı ı•ca

albncla Sincan köy, Malı köy 
'çilir. 

Tek tük bir sürü, tek tük birkaç 
Üz, Oteıi 1111zlık •.• 
Polatlı ... Günden ıüne b~vü· 

'" bu kaza merkezi ıüzel demir 
011arı, canlılığı ile gönlü okı1tr •. 
o)atJı cümhuriyet idareıinin va
ltıiı medeni merkezlerden ?>i
•ayılabilir. Burayı kiremit 'ıe

.. ıarmamıt; bir iki büyük Y•· 
'bir tarafa bırakılına k~':"pİç 

• lann kirli beyu milatatil!er 
İıninde yayıldıiını ıörününüz. 
.\kf&lll aerinliii .tepin kav":-u
lıavaaını tadile baılıyor. Biçer, 
~k ıibi bir takım iıtasyon~ar, 

köylerden ıelen mabaulleri 
trenlerine kotaran etrafı açık 
ıarlarından baıka bir ıeyi ol· 

~an 111ız duraklar. 

l anyeri artık kararmııtır. Açık 
)la.da ıemi azıya almıt ıib\ ko
lı lokomotif ara ııra dar boi!lz· 
"- dalarak yüksek tepelerin orta 

ıömülür, ıonra gene yay· 
)a çıkar, uzakta koyu mor ıerit

aibi ~iziklenmit yükıekHkle
ortuını dolduran yaylanın höi 
U dele dele batıya dojru can 

~ - .,,. alaçhklar ıö
iir. Yan karanlık içinde •IAç· 

kotut111t.1ı, birbirini kova!a· 
r, hazan ikiıer üçer kolkola ve-

rerek doğuya doğru kaçıfması in- parasızlık, açlık, ıefalet, ölüm gelir. On-
ıana içten gelen bir ince korku lar olmaua likaythk, anlqrlnwmazhk, 
duygusu veriyor. bin ensel ve bir bin acı aanatkin 1urpa. 

yarı karanlıkta bu ağaç koıu.u lar, yorar, uaandınr, ve en tehlikelisi 
manbirnı uyandınr. Kendisine karp ao

kadar beni ilgilendiren manzara rulan "niçin bu debreıme, niçin bu a • 
ile hayatımda nadir karıılaıtc-n. cı?,, sorgusu, korkunç aonun baılanslcı, 

Eıkitehir... Daha uzaklart'an manbim uyanmaııdll'. 
sıralanmıı ıtıkların treni kat;pla- Çok kıymetli sanatkarlar •rate,, ol • 
mağa aavqbklannı görüraüni~~. muılardır. Bunlann biricik suçu, beJkj 

fazla mantıkla hareket etmeleri, tanat 
Yaklattığınız zaman bu ııık- yolunun çetin zorluklarma bir "niçin?,, 

lar, gece karanlığı içinde birbirı ile cevap vermeleri idi. 

pef İnden yol alan bir otomobil ıı- Birkaç yıl evvel bahriye subayı ikm 
ra11nı andırır. tanıdıjmı Arif Bedü dUıa o uman, .. • 

istasyon daima kalabalıktır. nata karp .önmek bilmez bir aleY ile 
Y argutayın Ankaraya taıınma11 yanardı. Bu ateıli ilaiain söz• sörünür 

burasını tenhalaı tırmamııtır. K a- aonuçlann• senç reaaamm seçeni.de 
Akademide açmıt olduiu tel'l'İde phit 

dın1 erkek, ıenç, ih\iyar büyük bir olduk. 
kalabalık iıtaıyoqıan genit peı:o- Bu sersinin toplu tesiri ne idi? Belki 
nu üzerinde kaynaııyor. Şehrin biraz qın bir sevimlilik ve bir tatldık. 
İzmir, Konya, Ankara, Haydarpa- Ben, sanat eıerinde hoıluk arayanlar • 
ıa, Eliziz hatları ortasında bir cıan değilim. "Hoı,, "aii•ln in düfm&IU 
merkez ödevini yapmaaı bu kala- dır. Güzel derken franaızca "joll,, yi de-
balığa sebep göıterifebilir. ğiJ, "beau" yu kaıdecli:yorum. 

Serside reaaamın kencliıine de a;y)e. 
Buğday :silosunun önemli göl- mit olduium gibi "bot,, ö1le tehlikeli 

geıi altında büzülen iıtaıyon1an l>ir bataklıktır ki, oraya ba1mak tecllir-

tehrin senit damarlarına doiiru =-•::::.· . yapa t'-" L--ı:z.:_: ..__ 
h ık d. . .. ...... ını n aana -nn _... .... --T· akıp giden a ı seyre ını•. . . ·~L--.! 

1 
d- • L-L 

. . k I tetmelı, MVJye IUU9rl)' e upnea -· 
Kolkola ıırmıt ~enç ız ar va- Jenebilir. Arif Bedii de bu. telalik979 ken-

gonların pencer~lerınden fııkıran ..ı· • ka tmnamak --ı-" a..1-!J_ • 

b k ı ·1 .. r.ı.. p -- ---•ı " - --yolcuları tatlı a ıt arı ı e au7er- ·~ b 1 d w • • bö-1- LL. n...__ . . d anam u un ugu ıçın 7 _ aııır MIUlrMI 

ler. iki bilardo par~ıı ar~ı·n· a lıendisi tarafından anla:rıtl• karıılana
hiMJ.1c hir ynlcu a;1143" ıtte2ı ıle rae-, ... .._.,..---,'-.,........- "'"~;..,._-,C?-· 
ı•m•ı o an 'it _.om ---.,--

1 ı-...:..- ·ıo kf)D Genç reaamın yfls a~ parçallk 
genç. memur an,. MY~,.ar~ı r. • zengin sergisinde 2 numaralı portre 
partımanlardakılerı gc,zden ge4 ile 3 numaralı iki kardeşler portresini 
çirirken günün kendilerini en faz- en dikkate değer işler buldum. Bu -
la ilgilendiren hadiselerini bağıra rada ne fırça darbesi, ne ayni satıh 
bağıra konuıurlar. Bir endi.:,tri üzerinde lüzumsuz ton oyunları var -
kaynaiının bütün canlılığını :,u _ dı. Localite denilen maddenin bizatihi 

d d b ·1· • • rengi bütün dönUıleri lle burada in 
rada oya oya yaııya ı ının1.z. 1 i tabi 1 t ki dil ;..,ti 

• • • ce enm ş, o ar er P e m"9 r. 

Çoraklıktan medeniyete, mede· 
niyetten çoraklıia ıeke seke yoru
lan ıinirleri dinlendirmek li'fım .. 
Eakiıehirden hareketten ıonra !>ü
tün treni ıeniı bir uyku Ö\·t~ıü 
kaplıyor. V aıonların hınlbıı, 
yorgun yolcuların horultusuna 
tempo tutuyor. Tren gece içinde 
ıııldıyan bir yılan gibi yayha.nın 
ortaaında ıüziilüyor. Bu akış H· 

tık batıya deiildir. Afyona !:a
dar güneye doğru ıürer gider. 

lzmir yolunda böylece geç=ril
mit olan bir gecenin insanda bı
raktığı izleri uzun uzun anlatm'\k 
okuyucuyu yoracak ve sıkacak hir 
ıeydir kanaatındayım. Orta A
nadolu stepinin ve bu stepte cumur 
luk idaresinin himmeti ile yü'..t!le
len medeniyet kaynaklarının hir 
sinema ıeridi gibi göz önünden ve 
kısa bir zamanda akıp geçmeıi 
bence bir demir parçasının hir
biri peıinden kızdırılarak so~"Uk 
ıuya batırılmaıı gibi bir tesir ha
sıl ediyor. 

Bu ilk ıecenin bırakt!ğı bir iz
de lzmir hatb v&lıonlarının, H:ıy
darpafa hatb vaıonlarını insana 
özlelmeaidir. Elektrik tesisat\ a
ra ııra bozulur ıibi oluyor, bi rinci 
meYki vaıonlarda bile tam bir 
konfor yoktur. Franıız kumpan
yaıınm bize hediye bıraktığı bu 
etki ıittem malzemenin devletin 
ana hatlarındald malzeme ile de
ilttirilmeai ıönülden dilen~<'ek 
bir ittir. 

Gayyur B!eda 

Böyle sağlam ve umut verid bir 
başlangıç yolundan saparak fırça dar 
belerine ve bir empresyonizme gir -
menin lüzumunu anlıyamadım. Res • 
samın teşhir ettiği bir çok peyzaj Te 
natürmort, tatlı renklerin bir araya 
gelmesinden başka bir görüş ve dü,U
nüş ifadesini vermemektedirler. 

Bu iki portre tablosunun Yanında 
69 numaralı peyzaj deseni kuvvetle 
dikkatimi çekmişti.Hendesenin resim 
de daima rol oynaması gerektiği 
hususunda ötedC'nberi ileri sürdüfüm 
iddia burada da beni haklı gösteri -
yor. Hendese mefhumu, yalnız çizgiJe 
rfn ahengini değil, fakat ayni zaman
da kompozisyonun da muvazenesini, 
cisimlerin biribirlerine karşı önemle 
rini bulmaya yarar. 

Sergide gördüğüm güzel resim -
lerden biri de 75 numaralı "Narlar,, 
idi. Buradaki renk tathhiı, sevimll • 
tikten değil, fakat ton ların fnceliifn
den dofmuştu.Bir"Matisse.,sevirn]i);ğe 
düşmeden daima gözü okşıyan tablo
lar yapmak kudretini göstermiştir. 
Arifin nar natürmortu böyle bir so 
nuca nrmak istidadını gösteren ve ö 
teki sevimli resimleri arasında dikl • 
kati çeken bir eserdi. 

Arif Bedii'nin küçük desenlerin -
de fazla bir çabukluk giirmekle bera 
ber, çizgiyi sezen ve çizgilerin dina -
mizmasının anhyan bir görgü gör
düm. Tabloları daha ağır ve daha 
renksiz istediğim gibi o desenleri de 
daha incelenmiş. cismin aranması 
içinde daha oyulmuş, daha kurcaJan • 
mış isterdim· 

Arif Bedii bu sergisi ile Ynat ha
yatımızda yalnız bir hAdlse yapmakla 
kalmadı. Yaratıcı şahsiyet itibariyle 
pel< fakir olan p1Astik 88natimfzin bu 
gence de ltfmıt,t ed,.hl1ecc~inf, onclan 
bezenmiş eserler bekliyebileteğini ap
aşikir göstrdi. 

uzun isimli adamJarındandır 
Habe§ impara

torunun aaıl adı 

nedir biliyor mu. 
sunu? 

Beraber okuya. 
lım: 

"Jloa Anbaıa 

huda OtlanıaDI 

Zaimnaıada Ya
Haill SUlu11• Si· 
pma EgzlablMr 

N•flUla Negat 
Zaltlopia.,. 

Yıllarea Habe
şistanda np•ıı 

C· w. Chadwtelt 
isimli bir lnıtJll 
dfyor ki: 

.. Habet im~ 
torfyle ilk UIJI· 
Jqtıtım uman, 
Adlubabada bfl.. 
)'ilk bir aakerl tef. 
tı, yapılıyordu • 
imparator, indi· HalH, lmparatOl'a, lnPJ,s -'sililinielıl. m..W 
deki ılmalar tabi- baloJa lıabileai ıcllerinJ.,, liiıWn elW.r.Mnl, mL 
ıinJ andmyordu. •aliri olan 6ir lniilise .ı74irnrlfli. 
Zenci ve Ara.lttan tamamen bqka tip. 
te bir insan. Kahfreden imparatorun 
getirttifi bir Ermeni handan, lngfllz 

ulusal marfJSJnm ilk parçalanm çal -
mafa bq1adılı dakikaya kadar eaki 
bir hqmetln bOyflsU altında kalmlf, 
kendimden ıeçml~· 

lqiUz maqı, beni krala takdf.m 
eden hatırı u:rılar bir diplomata .. -
refine plmıyonla. 

Habef krall 

Habefistan'm 
merkezinde kaldı
inn uzun Hileler 
l~de, ta.-rator. 
la birçok defalar 
dah:ı yakından 
~örUşmem kabil 
oldu. Fakat her 
def asında da ayni 
uyanık n tebaa
sından nesiller
ce ileri gftmif, 
tahsilli inaan1a 

kal'§llattım. imparator, HabetJerl lıer 
zaman okutmak, Uerletm• dtlfbee -
siyle doludur. Fakat banu, ılzlnfha 

önUnde duran buı irneklerl de dl
ştlnerek, birdenbire yapmak istemiyor. 
Habef imparatoru An'Upa metotlan 
ve fikirlerini bu dallık ve Fransa l • 
talya bUyiiklüiUnde memlekete yaTa§ 
yavaş sokmak düştinceslndedlr· 

Bu memleketin ılmdl, merkezin -
den öteye yollar yoktur. Ve gene mer-
kezi Kızddenize bafhyan demlryola 
bir taneelktlr. Bu demfryolunun ya -
pıldıfl 1916 tarihine kadar Habeşls -
tan bütün dünyaya hemen hemen ka
palı vaziyetteydf. 

imparatorun, hafızasının saflam
lığı, insanı hayrete düşürecek derece
dedir. Bunu gtistermek için şu fıkra
yı nakledeyim : 

Adisababadaki İngiliz elçillği ara 
zislnde bir bina yapılmaktaydı. Ve 
buna nezaret için lngiltereden bir 
mimar gelmitti· imparator, bunu gör 
mek arzusunu gösterdi. Ve mimari 
Uzerlne konuıtukları 111rada fmpara • 
tor bir zamanlar Londraya yaptıfl le· 

yahatlnden mimara bahsetmeğe baş -
ladı ve o vakit İngiliz krallyle ıörüt
tüğü Bukim Gam sarayınm hemen 
bütün tef erruatrnı anlattı. 

imparator İl188.nı pprtAn bir hatı
ra ile, LondradaJd sarayın her kısmı -
nı, penc~relerfn sayısına ,·arıncaya 

kadar anlatıyor, tam ölçülerle iıah e
diyordu. Jngiliz resmi mf!muru, hütiin 
incellklerf dosdoiro teıblt etmiş bu 
hafızaya hayran olarak saraydan çık 
tı. 

Adllababaclakl he;JUl&r, lmpara • 
tonı .. TAFARI. diye aurlar, TAPA· 
Rl'nin çok 9'hfkın oldataa da .. ,· 
llye;rlm. Sabalma Dk ıplmdu akp.m 

karanlddan ~dye kadar •e•le
ketlnln ifler17l• utrapr. Alrfam bert 
bul 1ankb mtaftrlerlnl fllaz eder-
Saray Mneernda lıir •ma ftrclır. 
imparator, mlaflrlerln• ftlm siste • 
rlr. Jl'O•ler, ieadW•la :Aynpa Hya. 
hatlerlnl •• kencll altanatı u.manm • 

~~ 

da memleketteki IUı s&ze ~rpaeak 
h•cUaeleri ıWeıji'lllf. 

Bir kere, imparator, heni hlr sece 
dyaf etine çatırdı. Kendf kabile ,ef • 
lerf •e Avrupalı zlyareqllerden bazı • 
zılan da mllaflr bulunuyordu. 

Ben, bu llJafet mumda, ke • 
man ~ldım.· Kenclfldnclea M1'k nal· 
meler ,apaa 1'a klctlk eUn leli, bU • 
mealnls nuıl Jılr 4Ukkat Ye •• _ ... 

19tle dlalendt. O llllfa•, ~ 
ba JNU1U1Dda en ıomaattk .. o. · 
den bir kaçı geçmlftlr. 

Habe§ imparatoru, an.me Sok 
dtlfkün bir insandır. Sara)'lllda eirl
yeler fa1an göremaainfz. Çoeakla • 
mun birisi •eliahttir. lnctıterHe tali. 
ali ,örmektedir· Kız çocufu ile, lar&J; 

da Wr yerliden den alır. l•puato • 
rlçe de, tedbirli feclaklr bir bdm • 
dır. Amapa altlll bere npr. 

llabtf lmparaton alır hafb ol • 
malda 1*'aher, arada bir lltlf.,. .. 
:.ıdan nrlr. Bir kere, Adfsa1ııi1* • 

lnrWs el~lllfacle bir kıyafet .._ 
loe11 YerlU10rda. imparator da oraya 
ıetmlttl. 

l>aMeclulerclen blrlllaln, IDJ&fettnl 
deitftlna .. lt ol..,_• ...... ee, ne
dimlerinden blrlal derhal ara,a aln
derek ona bir Habet kabilesi r.laf 
kostiimfl settrterek ..... .,.. 

C.enc beJU da .. rln, bana dre • 
rek dansetmeal imparatora o akpm 
çok sevk •ermfttl. 

imparator eok mafrardur. Koma, 
PorteJds, hpanya gibi imparatorluk • 
Jarın yükselip dünyaya hlkim olduk
tan 10nra tekrar lllinlp gitmelerinin 
karfhk asırlardanberl muhafaza edil 
mlş Habeş imparatorluiu onun yü • 
reğini titretir. 

Çok ıüzel dul olmakla iftihar 
etmft ellerinde Habetlltanm mukad • 
deratı saklı duruyor'" 

·HABER 
1 s t ,,. n bu "1 n p n çok r; ;_"\ t , , ,:ı ,., 

h<ıkıki akşaıTı q."lret.•sıcıır 

· ııanıarını HABEFl'e 

vnr-ÔQler k,:ir edı'r ll!r. 
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Dün başhyan Türkiye atletizm şampiyanasmda: Ha va kupası maçları 
3 Y <® liil ö T üı rr lk ö y <® dün başladl 

S\ DLT ~ n,A' o ~ lstanbulspor - Pera 
lr \S' ~ Q rr lLJI ~o rr o \QI o 2-2 berabere kaldılar 

Veni rekorlarımız: 100 met:rede (10,6), 400 maniallda (60,6) 
uzun at:ıamada ( 6,88) dir • 

.UıJn 1'ürkiyc atletizm birincilik -
lerine Kadıkoyünde Balkan olimpi -
yadı i,&in hazırlanan Fenerbahçe sta -
dında başlanmıştır· Gayet az, nihayet 
bir iki yüz ki~inin önünde yapılan 
mü abakalar büyük bir intizam \'e mu 
vaffakıyctle başarılmıştır. Ve üç ta -
ne de Türkiye rekoru kırılmıştır. Du
huli,ye alınmadığı halde stadın bu de -
reei? tenha olmasının sebebi evnlce 
reklam yapılmamasıdır. Esasen ayni 
zamanda Taksim stadında da ha,·a 
kup.'lsı için futbol maçları olduğun -
dan spor meraklılarının büyük bir kıs
mı humya gitmişlerdi. 

Beykoz Vefayı vendi 

Müsabakalara tam saat 15 de yüz 
metre koşu ile başlandı. 

Birinci Türkiye 
rekoru 

Aylardanberi atletler, ve atletizm 
le meşgul olanlar arasında şu yolda 
dedikodular çıkmıştı: 

Semih artık koşamıyormuş! 
- Raif Semihi geçiyormuş! 

- Süratçilerimiz iyi değil! 
- Bu sene 100 metrede .. onuncu 

olacağız! 

Fakat bir hafta enel Semih 100 
metreyi 11,1 - 5 de koşunca bu dedi -
koduların manasız oldu.ğu anlaşılır 

gibi oldu. Ye nihayet dünkü parlak 
netice bütün bu manasız lafların boş 
bir dedikodu olduğunu isbat etti. 

100 ml"treye altı koşucu girdi· Se -
mi'h, Raif, Cemil, Hakkr, Fikret, Bil -
mi. Jlk çıkışta Fikret fodepar yaptı. 
ttfih'a fıkı~ dilzgün oldu. Yalnız. bw 
sefer de Hilmi biraz geride kalmış -
tı. 

Tabanca ile beraber atletler bir 
ok gibi fırladılar. Aylardanberi bir a
rada koşrnıyan Semihle Raif yanyana 
koşuyorlar. lzmirli Cemil, Ankaralı 
Hakkı da ümidin fevkinde çüzel.· 
Semih en önde, Raif de ancak bir bu
çuk metre geride oldukları halde fi
nale doğru koşuyorlar. Ye bu şekilde 
yarışı bitiriyorlar. 

Kronometrelerin gösterdikleri 
nettceler koşunun hakikaten fcvkaliı. · 
de olduğunu isbat etti. 

Semih 1~6 

Raif 10,8 
Cemil 11 
Hakkı 11,4 

Delmotte rekorunu kırdıktan 
ao1U'a böyle el üzerinde ttl§ındı 

TaıyyaırecnDDk'lte 

Saatta 450 
kilo metro 

M~lnır Fransız tayyarecisi Del ut 
te 100 kilometre dünya sürat rekoru
nu yeni yaptığı bir tecrübede kırmış -
tır. 

tski rekor 447 kilometre 371 ile ge
re kendisine aitti. Son tecrübesinde 
bu rekoru saatte vasati olarak 450 ki
lometre 382 ye çıkarmıştır· Bu sürat
le giden bir tayyare Paristen lstanbu
Ja S mt • tlakfkada, Lnndraya 45 
•akfkada, Ber1ine 2 saatte, Romaya 
KaMreye 7saat10 dalcikada varabillr. 

Semilı (100) metrede yeni Türkiye rekorunu kırarken. 

Bu suretle Semih mükemmel bir ( iyi çalrşmakta devam ederse bu dere • 
Türkiye rekoru kırmış, \'e Raifin eski ce)i de kıracağı muhakkaktır. Bu ya
Türkiye rekorunu egale etmiş oluyor- rışta ikinci Haydar, üçüncü Emin ol -
du. Cemil de il saniye gibi güzel bir dular. 
derece yapmış oluyordu. Dçüncü Türkiye 

Semihin bu fevkalade derecesi fi. rekoru 
zerinde hakikaten durmağa değer bir Bunu da lzmirli uzun atlayıcı Hü-
kıymettedir. Eğer Semih daha yirmi seyin temin etti. Ye bir hamlede tam 
gün formunu bozmazsa Balkan oyun- 6,88 atlamağa mu·rnffak oldu. Bu su
larında sürat koşularında seneler - retle uzun atlamada Balkan birincisi 
denberi alamadığımız birinciliği ala- olmamız da ihtimal dahiline girmiştir. 
bileceğimiz gibi Raif de muhakkak Bundan başka Avni 6,76 Ankaralı Se
surette Türk ekibine üç dört puvan 

mih Lütfi, 6,66 \'e Cihat ta 6,39 gibi iyi kazandıracaktır. Ayrıca bayrak yarış-
dereceler yapmıştır. Bir hafta evvel ları fçin de ümit birdenbire çoğalmış 

bulunuyor. Gerek Semihi, gerek Ra • 6,87 athyan TC\·fik kasığından rahat. 
sız nldoi:undan..antrennr ,.tlomocın•n 

m, :gerek" Ct:mtıı lcbı ık tılt:rız. müsaade etmemiştir. 

ikinci Türkiye Çok müstait bir genç olan Jzmirli 
rekoru Hüseyin, yarın üç adım atlıyacaktır· 

Jkinci 'l'ürkiye rekorunu bize Ziya Antrenmanlarda 13,44 athyan llü~e -
ka1.andırrh . Hasta olduğu halde mü- yin, yarın bize yeni bir Türkiye rekoru 

daha ka1,andırabilir. 

800 metre 

Hava Kurumu menfaatına. ya • j 
pılacak olan Hava Kupası maçla
rına dün Taksim stadında baılan-
dı. 

futbol mevsiminin henüz gel • 
.;nemit olması, ve dünkü maçların 
daha ilk seçmeler olması yüzün • 
den stadyomda kalabalık bir se -
yirci kitlesi yoktu. 

llk oyun Beykozla Vefa arasın· 
da oynandı. 

Maç, saat 15 te baıldı. Birinci 
haftaymda1 Beykoz gerçek bir üs
tünlük göstermemekle beraber, 
iki gol yaptı. Buna, Vefalılar bir 
golle mukabele ettiler. 

lkinci devrede Vefalılar yor • 
gun görünüyorlardı. Hele takımın 
en iyi oyuncusu Saimin sa.katlana· 
rak, En verin de hakem taraf mdan 
oyundan çıkarılmasiyle, Vefalılar 
büsbütün :zifa uğradılar. 

Oyun kıımen sert bir hava için· 
de oynanıyordu. 

Beykozlular biraz daha enerjik 
oynuyorlardı. 

BeJii ki, antrenman yapacak 
bir sa.haları olan, sarı siyahlılar 

mevsimi pek bot geçirmeyip ça -
lıtmıılar ... 

Dün 800 metre de bir zaferle bit -
miştir. Aylarca en-el bu mesafenin 
en i)i koşucusu olacağını yazdığım 

Eskişehirli Recep 2,2,6 ile birinci, Sa- ı Wl~it~i~ft: 

kemmel 400 manialı koştu. Yaptığı 
derece 60,6 dır. Eski rekor 60,8 o1up 
gene kendisine aitti. Bu suretle Bal -
kan oyunlarında 400 maniada üçün -
cülüğü almamız muhakkaktır. Ziyayı 
da tebrik ederiz· Eğer Ziya iyileşir, \'e 

it 2,6,·1 le ikinci, Tubini 2 ;6 ;7 ile ü -1 
çüncü ,.e Galip 2,9,6 ile dördüncü ol -
muşlardır. Recebin derecesi Türkiye· I 
de yedi sekiı seneden beri tutulamamış 
tır. ne~imin on sene enel tesis ettil:ri 

ATLET 1 
(Devamı 10 uncuda) Ptra lstanbulspor maçında 

Istanbul kürek birinciliği 
Dün yapıldı 

Deınınzn kapDoyaıını rinhazeo>tDaıır yaııroşoaııroını zevknırnn 
kaıçoırdo ve mltiısabalkaOaıro g\YıçDeş'ltDırcdln 

Dün Galatasaray (10) puvan, Beykoz e~) puvan kazandı 
Yarın üç çifte ve dörtlük tuta 

yarışları yapılacak 
Dün İstanbul kürek müsabakala • 

rının sonuncusu ve İstanbul sampi • 
yonası Yenikapı ile Ahırkapı ~rasın -
daki alanda yapıldı. Bundan evvelki 
müsabakalarda aralarında bir blok 
yaparak yersiz bir haı ketle yarıılara 
girmekten imtina eden kulüpler de bu 
müsabakalara gelmişlerdi. Sabahleyin 
saat onda şampiyona müptedilerin ya 
rrşlariyJe başladı. 

TEK ÇiFTE: 
Bu yarışa (9) kulüp girdi. Birin -

elliği Galatasaray, ikinci Beylerbeyi 
' 'c üçüncülüğü Haliç aldılar. 

lKl ÇlFTE: 
nu yarış mesafesi <1600) metre i

di, beş kulUp girdi. Bfrfncilfğf Altınor. 
,(Devamı 10 uncuda). lstanbul kürek şampiyonasından bir görünüı. 

li Vefa hesabına fenala!makta i• 
di. On be,inci dakikada Beyko' 
sağ içi, Vefa kalecisinin ileri çık· 
masından istifade ederek topl• 
kaleye girdi. 'Bir dakika ıonraı 

Beykoz orta akıncısı, gene kaleci· 
nin ileri çıkmasmdan istifade e
derek topu kalecinin üzerindell 
&§ırmak suretiyle dördüncü goW 
kaydetti ... 

Bundan üç dakika sonra Be:r 
ko:ı sol içi bir gol daha atara~ 
betinci golü, sol açık da &.itme• 
golü yaptı. Vefalılar da oncak 
Beykozluları mütemadiyen ofsayi 
vaziyetinde bırakmak suretiylı 

ba,ka gollere mani oldular. 
Bu oyundan sonra lstan~ulspot 

• Pera. takımları karıılaıtılar. lr 
tanbulspor hakim bir oyun oynı· 
dığı halde Peralılann ferdi bit 
surette attıkları bir gol yüzünde1' 
haftayını 1--0 mağlup bitirdilet· 

lstanbulsporlular1 ikinci devre
de ayni enerji ile haıladık1afl 
halde Peralıların yaptıkları ikincİ 
gole mani olamadılar. Maamafib 
bu ikinci golden sonra İstanbul• 
sporlular, tamamiyle açıldılar.At" 
ka arkaya korner kazandıln.Buır 

fi 

bir lstanbulspor akını kesiliyor· 
tanbulsporluları sinirlendiriyor "' 
oyunu da favullü bir tekle sok\J' 
yordu. 

Nihayet, sol açığın yerinde bi' 
pası lstanbulsporlulara bir gol~,· 
za.ndırdı. Oyunun bitmesine btf 
dakika kaıa, sağdan açılan bir hiİ' 
cumla lstanbulspor ikinci g0Jü11il 

atabildi. Bundan sonra, htanbul' 
sporluların ortadan yaptıkları hiİ' 
cumlar bir sonuç vermedi ve oyıJ11 

2-2 berabere bitti. 
BUGÜNKÜ MAÇLAR 

Hava kupası maçlarına bugii" 
de T ak~im stadında devam edil6' 
cektir. 

Saat ( 15) de Arnavutköy / 
ikinci küme muhteliti, ıaat 16.45 
de Be§ikta§ - Süleymaniye kat 

I 

şılaşacaklardır. 
-------------=---~--------._./ 
Bisiklet yarışları 

Günet Kulübü tarafından ter' 
tip edilen bisiklet yarıfı dün Tlllf . .. ,~ 
simle Kilyos arasında g1dıf 

Kilyoslan Şişli, Kağıthane, Eyii~ 
Edirnekapı, Beyazıt yolu ile Tsl' 
sim arasında yapılmı§1 bu yarıf' 
25 kiti girmi§, Ankaradan Eriit 
3,26,44 saatte biri~i gelınittir· 



Eleanor Povel, Amerikanın en meılıur clan•özlerinden l1iridir. s· 
nema ve film Jünyaıı nihayet onu Ja kendi.ine çekmiştir. Sevim(; 

dansöz yakında bir film ~evirmeğe bcışlıyacakhr 

D 

sınema 
Değerli bir film 

sansörün gadrine 
uğradı! 

Çekoılovakyada iki ıene kadar evvel 1 lak görüldüğü bu filmin yasak edilmeai 

yapılan meıhur "Extaıe,, filmi sanat yolunda ricada bulunduğunu yazmıı -

değerinin büyük olmasına rağmen bi • 

raz açık sayıldığı için birçok memle -

ketlerde sansürün gadrine uğramış, ba

zılannda ise hiç gÖsterilmemiıti. Bu fil

min geçenlerde Venedik film sergisinde 

gösterilmesi sırasında baı rolü oynı · 

yan aktrisin kocası tarafından Muaoli

niye k"dar başvurulımık karısının çıp· 

l.eo ını s Pe ırır e 
eö>O <dl lYı 

Meşhur Fransız sinema rejisörü Le

ons Perre ölmüıtür. Oç yüzden fazla 

film yapmıf olan bu rejisörün en meı· 

hur eseri Hüget Düflo"nun oynadığı 
"Königımark,, filmi idi. Son zamanlar· 

da bu filmi sesli olarak tekrar çevirme
ğe teıebbüs etmiı, eskiden Hüget Düf· 

lo'nun oynadığı rolü temsil etmek üze
re Amerikalı yıldız Eliıa Landi'yi Pa -

riae gelirtmiıti. Fakat hastalanınca fil. 
mi çevirıneğe rejisör Moriı Tumör 
ı ..,c Januıtı. 

tık. 

Bu film Amerikada ıansür tarafın -

dan uzun uzadıya tetkik edilmiı, sanat 

değeri hiç gözönüne ahnmadan film -

deki kadın çıplak görülüyor diye ya • 
sak edilerek yakılmııtır. 

Filmin sahipleri bu vaziyet karıısın

"" mahkemt:ye müracaat etmiılerdir. 

~s maoycını 

<dlcDaırDok fDUm 
Amerika ıinemacılıiı büyük masraf· 

lan icap ettiren filmi er yapmağa yeni· 
den batlamak karannc:ladır. Yalnız bir 

kumpanya, bir aene içinde 25 milyon 
dolar harcamak kararını vermiıtir. 

Daha ıirndiden yapılan "Haçlılar har
bı", "Pompei'nin aon günleri", "Bir yaz 

gecesinin riiyaıı,, filmlerinin her biri 
dört yÜzer bin liraya malolmuılardır. 

• Franaada meıbur muıikiıinaı Be
toven'in hayatına dair "Ölmez aevgili,. 
adlı bir f ilın çevrilecektir, 

Mari Halıey adlı bu kız J\merik .. . 
lıJır. Bir güzellik müsabakcuınd z 
birinci gel C:cc hemen sinema kum· 
panyalartı.~.m teklif almı§ ve lilm 

f t!"'' · ,,.,r :;e bCJ§laml§tır. 

·t. 4 film 
yapllacak 

Almany3nın bu senekf 
~ proğramı tesbit edildi 

lanet MakJonald, Holivudrın 

en §ıh kadır:.larından hiri olarak 

burada onu ı:.· ev kıyaletiy'e 

görüyoraunu:. 

Almanyada 1935 • 1936 mevaimİ için· 

de 140 film yapılacaktır. Bunlardan 13 

Ü tnrihi ve kostümlü, 39 u büyük mi • 

zansenli, 32 si komedi ve 14 Ü operet • 
tir. 

Yapılacak filmler arasında musikiıi· 

nas Liıt, Şubert ve Vagner'in hayatla

nna dair üç film, Emil Yaninııin iki 

filmi vardır. 

PcODını Fıredırftk 
snınemaya 

<dlöınd lYı 
On ıene kadar evvel oynadığı "Kirk 

yatındaki kadın,, filmi pek ınefhur o • 

lan Polin Fredrjk tekrar ıinemaya dön

müı,Ramona adlı bir filmde rol alnuı • 
tır. 

Amerikalı Y,ddrz Cm Parkcr yeni çevirdiği bir filmde 
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Türkiye atletizm 
birincilikleri 
(Btlf tmalı 8 incüle) 

yeni Tllrtlfye rekoruna bu suretle an • 
cak Recep yaklaşmış oluyor. Recep 
bqtln yapılacak olan 1500 metrede 
gene on sene evvel tesis edilen rekoru 
da kırabilir. Bununla beraber Saldln 
derecesi iyidir· O da tebrik edilmeli • 
dil'· Besim tertip işleriyle uğraştığın· 
dan bu yanşa iştirak etmemlıtfr. 

Yüksek atlama 
Haydar, Cihat ve Izmirll Silrey -

ya 1,70 den fazla yllkselemedfler. Bu
na aebep yeni yapılan atlama havuzun 
da fit defa at1amalarıdır. Her üçünün 
de daha yüksek detec6 yapacakltrı 

muhakkaktır. 

Bu münasebetle lzmirli Süreyya 
nın U.ttin4e durmak isterim. Bu geqç 
henüz on altı yaşında olduğu halde 
dfin 1,'70 i kolayca aştı. Gerek arka • 
da§larının, gerekse kafile reisleri Bay 
Nlrazlnln sözlerine bakılılrsa lzmlr • 
de 1,'17 den aşmıştır. Kendi kendine 
çahftliı halde bu kadar büyük bir la
tidat rU.teren bu genç muntuam ça
Iıttlil takdirde üç dört sene sonra 
delil Tilrklye, hattA. Balkanlar, Avru 
pamn bile parmakla gösterecetı na • 
dlr bir atlayıcı olacaktır· Kendisini 
tebrik ederiz. 

atmalar 

dilerinden en çok Omlhar oldufumuz 
atletler, Hiileyin, Sürena n Cemil -
dir. HilRyinln yann 3 adımda yeni 
bir Türkiye rekoru kırması çok muh • 
temeldir. Süreyya ise iki sene sonra 
muhakkak Türkiye yüksek atlama 
şampiyonu olacaktır. 

Balkan oyunlarında Uçüncüluttl 
almamız muhakkaktır. Hattl ben, se
lin kulağınıza söyliyeyim, ikinciliii 
bile ümit etmek cesaretini gösterece • 
ğim. 

Müsabakalann umumi tah1111ni 
yarınki müsabakalardan sonra yapa-
cağım. Bugün 200, 1500 metre koşu -
larda, 3 adım atlamada ve ciritte yeni 
Türkiye rekorlan beklenebilir. 

Bu güzel dereceleri alan atletle -
rimiz kadar kendilerini hazırlryan -
lar da tebrik edilmelidir· 

ATLET 
~~~~-~~--~-~~ 

RADYO 
Progı:-amı 

lSTANRUL - 18,30 fraıwzc:a den
0 

18, 
~ dana muslldal 20 çor konu,maları. Salt 
ÇelebL 20,80 Bedriye 'rosUD, radyo caz ve 

Dün Veysi diski 41,(3, Naili 37,90 tanıo orkeat.raıan. 21,"5 pl&k DefriYab. 
VİYANA - 18,015 sramotonla dana mu

ve izzet 33,64 metreye kadar attılar. alkiai. 19,10 aylık ıcmaı. 20,05 haberler, ba-

Çoban Mehmet te saplı gülleyi 29,72 va raporu, spor. 20,20 Salzburg musiki bay
Cihat 23,16, ve Anjelidis 21,75 metreye ramı. 23,10 .ueı mu.iki. 24.150 cuband ta • 
attılar. kımı. 

Veysi bu derecesiyle yavaş yavaş BERLlN, 18,015 tklndt komert. 19,33 ke • 
formunu bulmakta olduğunu isbat maıı ve piyano kouert. 20,815 epor. 20,'5 111-
etmlştir. Balkan oyunlarına kadar nUn aklllert. 21,oıı haberler. 21,115 Hambura 
Türkiye rekorunu da geçebilir. tan. 23•05 haberler. 23,315 tan ve mu.iki. 

BUDAPEŞTE - 17,115 muaJlar
0 

18,0G 
Çoban Mehmet te saplı güllede konterau. lUI l&ll komert.. 19,20 konte • 

gtizel bir derece yapmıştır. Maşallah rana.21,15 "Çlnrene Baron,. opereU. 2UI 
kuvveti yerindedir. Müsabakalara gram<.ıfon. 2f,20 c:uband takımı. 1,10 10D 

kadar biraz da stil öğrenecek olursa, haberler. 
BOKREŞ - 18,05 .Uel mu.iki. 19,0I b&-

bu dereceyi bir hayli aşar· berler. 19,20 allel mwdkl. 20,015 koııfenu. 
DIQer müsabakalar 20,2ı1yenipıwar.21,05 konteram. 21,20 cu 

5000 metre koşuyu Rıza Maksut band takımı. 22,85 haberler. 22,311 gece 
16,51.4 det-;Teoridis ise 17 de kocomur.ı • koıuıert. 2uo yabancı dillerde haberler. 21, 

y y 30 kwlırbıı d9vaml. 
lardır r de eceh!r hlç te fena de- __________ _;_ __ 

ğildir. 

4Xl00 bayrak yanşı da çok he -
yecanh olmuştur. Bayrak yarışlarına 
Istanbul Galatasaray takımıyla (Miin 
ci, CAtmal, Sait, Taha); Kocaeli (Ruhi 
Galip, Turan; Recep;) Ankara (Se -
mih, Emin; Cahit; Suat); Bursa (Fer 
hat; Şemsi; Hakkı, Manol,) dan mü
rekkep takımlarla iştirak ettiler. 

llk iki turda Istanbul bUyUk bir 
farkla birinci, Bursa ikinci, Kocaeli 
Uçüncil vaziyette idiler. Üçüncü tur -
dan itibaren Kocaeli Ankaraya yaklaş 
tı. Kocaelinin son koşucusu Receple 
Bursanın son koşucusu Manol bayra

cuma, cumartesi ve 
pazar akpmlan. 

~ küçük radyo orkestruı. 22,0G haber -
ter. 22,215 orkeııtramıı deftmı. 21,20 haber· 
ıcr. 23.30 orkutruım devamı. 24,08 ıra • 
mofon. 

ğı beraber aldılar. Fakat bundan son- ------------
ra Recep mükemmel surette koşmap 
batlamış, Bursayı bir hayli ~tiği 
gibi lstanbu11a aradaki 20 metrelik a
çığı da 1 metreye kadar indirmete 
muvaffak olmuştur. Bu suretle Recep 
mükemmel bir dört yüzeli olduğunu 
da fsbat etmiştir· 

Bu nretle lstanbul birinci 3,48,4 
Kocaeli ikinci 3,48,6, Bursa UçUncU, 
ve Ankara da dördüncü olmuşlardır. 

Bugtin de 200, 400, 110, 3 adım, 
sırık.la yüksek atlamalar, ve cirit, gfil 
le; Yanan usulü disk atmaları müsa -

ı::.ı;ı.;u - Al.~am l'usta:;ı 

lstanbul kürek 
birinciliği 

(BtlftaTalı 8 incüle) 
da, tıdııcillli Gfinet, ilçUncülöğü Ga -
1atasaray aldı. 

lKI ÇiFTE DlRSEKIJ 
Mesafe (1600)· Galatasaray ve Fe

nerbahçenln girdiği bu yanşta Gala -
tasaray futasının kürek kayışlan kop
mqftu. Fenerbahçe birinclliji, Gala -
tasaray ildnclllit aldılar. 

UÇ ÇiFTE: 

Meale (2000) metre bu yanp 5 
kulüp gireli. Birinci Beylerbeyi, ikin
ci Galat.asaray, Uçiincü Haliç. 

DöRT ÇiFTE TEK: 
Mesafe 2000 metre 3 .kulUp gir • 

dl. Birinci Anadolu. ikinci Galata • 
saray, üçüncü Güneş geldiler. 

Bu y&flflarda Galatasaray 15 pu
vanla birinci Beylerbeyi 8 puvan ikin-
ci, Fener, Altınordu, Anadolu 5 şer pu 
vanla 3 üncü Güneş 4 puvanla 4 Uncü 
ve Haliç de, 2 puvanla beşfnci oldu • 
lar. 

Kıdemsızıer 
TEK SKiF: 
Mesafe (1200) metre, on kulflbUn 

iştirak ettitf bu yanştan bfrincllltf 
Beykoz, fklnclllfl Beylerbeyi, tiçüncU
lQtl de Haliç aldılar· 

IKl ÇiFTE: 
Mesafesi 1600 metre o~n bu ya -

np bet kulUp girdi. Birinciliği Bey -
koz, ikinciliği Galatasaray, Uçöncülü
ğü de Fenerbahçe aldılar. 

tKI ÇiFTE DlRSEKLt: 
Mesafesi 1600 metre olan bu yan

şa 3 kulUp girdi. Blrinclllfl Galata • 
uray, iklncillil Beykoz aldı. Fener -
bahçe yanı esnasmda kürekçiler ile 
dUmenclslnl deflttlrditl için diskalif • 
ye edlldL 

CÇ ÇiFTE: 
2000 metre mesafe; beş kulbün 

airdlli bu yanıta bfrincillfl Altınor
da, Odndlltf Beykoz, UçtincUUiğU Ga
latasaray aldılar. 

DORTLC TEK: 
~ ~ 

Meaaf-1 3JOO metre olan tiü ya -
rıp 4 kuJlip girdi. Birinciliği 'Gala • 
tuaray, ikinciliği Güneş, U~üncültlğil 
Beykoz aldılar· 

Bu yarışlarda Beykoz 17, Galata • 
saray 14, Altınordu, Beylerbeyi 3 Ha
liç 1 Puvan aldılar. 

Günün en mühim müsabakalarını 
tophyan bu kategoride İstanbul birin
cisi belli olacağından bütün kulüpler 
bu yarışlara fazla ehemmiyet vermek. 
te idiler. 

Kıdem iller 
Günün en mühim müaabakalannı 

toplayan bu kateıoride lıtanbul birin· 
ciai belli olacaimdan bütün kulüpler 
bu yarqlan fazla ehemmiyet vermek
te idiler. 

TEK SAKIF: 
Mesafesi 1200 olan bu yarı~ 8 

kulüp girdi. Blrinciliğf Fener, ikinci
liği Beykoz, üçüncülüğü Haliç aldılar. 

lKI ÇiFTE: 
1800 metre mesafesi olan bu yarı

p 5 kuriip lirdi. Birinci Galatasaray, 
ikinci Beykoz, Uçüncü Altınordu oldu. 
lar. 

iKi ÇİFTE DiRSEKLi: 
1600 metre mesafesi olan bu yarışa 

4 kulüp ıirdi. Bu mü~baka çok he • 
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lstanbul Gümrükleri satış 
komisyonu reisliğinden: 

M. K. N. Ağrrlıiı Ktymeti 

331 
1250 
1241 

K. Gr. L. K. 

1460 
1000 
1320 

iHALE GONO 
187,01 
240 

1255,81 

Cimi et:ra 

10/9/935 SALI 

Bir Jiizü boyalı kllıt. 
Müttahzar Camatır Tozu. 
Pamuk kuarlı memucat "Huae,, 
ipliti 51 den 88 ya kadar 150 da 
200 G. kadar. 

127(] 
1269 
1268 

332 12,45 Levha Teneke. 
792 126,72 Buzlu Cam 

82 19,68 Koton ldrofil 
iHALE GONO 18/9/935 ÇARŞANBA 

1265 239 16, 11 Adi matbaa kilıdı. 
1280 
1282 
1284 
1289 
1297 
1298 

235 21,15 Adi pencere camı. 
71 67,10 Adi Tunç Çan. 

406 60,90 Bir renkli poraelen Tabak. 
123 81,50 Bez kaplı Demir DüJme. 
52,500 3,94 Elektrik Motöril. 
52,500 4, 8 Elektrik Motörii. 

iHALE GONO 20/9/935 CUMA. 
1293 130 139,88 Pamuk memucat. 
1295 '1594 !;57,90 Kına. 

1300 937 2249,80 Lutik Pamuk Şerit. 
1254 36 3,80 Şitede Gazlı maden ıuJQ. 
1252 342 42,58 Şifede Gazlı maden suyu. 
1253 880 81,84 Şifede Galı maden auyu. 

Yuliardaki etY• üzerlerinde 7uılı aiin)erde Ye aaat 14 de 1&tlf 
komisyonunca 2490 Saydı k.-n aa 41 inci maddeai hükmüne tev • 
fikan ve açık arttırma ile 1&tılac aktır. lateldilerin kanunen yatır • 
maya mecbur oldukları yüzde 'J'• di buçuk teminat akçelerini ıöıle
rir makbuzların~ kanuni müddeti içinde komiayon Reiılitine vere • 
rek müracaat etmeleri ilin olunur. '(4999) ' 

7 inci icra memurluğundan: B • • R 
Mahcuz olup paraya çevrllmeıdne Orjıya ve as 

karar verilen kadın iskarpinleri, erkek gasta n 1 n o gv lu 
ayakkaplan, şemsiyeler ve saire 
2 - 9- 935 tarınıne tesadttt eden,.. Romanlarını clltleten 
zartesl günü 12 den 13 çe kadar BI • OkDJUCU)arımızdaD 
yükadada iskele caddesinde tahfl19. kitaplarını 
ci dükklnında paraya çevrilecefln • almıyanlara 
den talip olanlann mahallinde 1111 .. 
zır bulunacak memuruna mtiraeaat • Gazetemlıde tefrika halinde çıkaa 
ları ilan olunur. 

1

, ~rjlya,, ye Rqutuun oflu... roman 

yecanlı oldu· ilk anlarda ilerde giden 
Fener futası sonunda Galatasaray& . 
da Beykoza da geçilerek UçüncU geldi 
Birinci Galatasaray, ikinci Beykoz ol
du. 

1amu ciltletmek Uzere idare •eıiniiD "' 
bırakan okuyuculanmızdan bazdan 
tekrar ufrayıp efltlenmlt romanlan • 
nı almamışlardır. Bıraktıktan kitap • 
tara karşılık kendilerine verilen mak
buzlann numaralarını aşafıda yaz. 

Vakit gecikmit ortalık karannıf • 
tı. Oç çifte ,.e dört tekli yanşlarm dıfımız bu okuyuculann nihayet ini 
pazar günü Anadoluhisarı Kanhea ay sonuna kadar kitaplannı almala • 
körfezi arasında saat 3 de yapılnuua- rmı veya aldırmalarını rica ederiz. 
na hakem ve tertip heyeti karar ver • Gazetemiz ağustos nihayetinden son • 
dl. Bu yanşlarda dört teki kazanan ra bu kitaplar hakkında hiçbir mUra • 

-ekip Türkiye birinciliklerine Jıtanbal caat kabul edemiyecektir. Borjlya: 
mmtakaıı namına iıtirak edecektir. 803, 804, 807, 821, 839 

Dünkü yarışlarda Galatasaray Ragastanm oğlu: 38, 19, 15, 14; 212, 
Hl puvanla başta gelmekte, Beykoz ela l80; 169, 118, 68, 4', 43; .ıoo; 3'17; 288; 

(9) puvanla Galata.sarayı takip et • _24
_
5_: _2:_~_: _227_. -------

mektedlr. 

Bunun için yarınki yarışlarda alı ••••••••••••••• 
DOKTOR 

Kemal özsan 
nac;ak puvan, İstanbul kürek birinci -
ni tayin edeceğinden çok ehemmi • 

yetlidir. 

Dün yapılan yarışın müsabıkları 
en fazla rahatsız eden denize yayıl -
mı~ olan mazot olmuştur· 

y anpn bu yüzden adeta müıkü· 
lit çekmiılerdir. 

T K.. O. 

Vrolo0 - OperatiJr 

BevllJ• MUteh•••••• 
Krakö11 - Bbelıluar mtı1aa11 

uanuıda. Her oün IJlletün tonra 
Z • den 8 · e katlar. Tel: 41236 

bakalan yapılacaktır. -.- G E C E L _ G Ü N S D L 
ızmlr kafile reisi -- D 

Mu!'!.~r~o:n~ ızmıru Kız - •rtc•k-Ana Vuca C lkQ Llselerl lık - or111 - LI•• 

atletlerin kafile reisi Bay Niyazi ile ( E k ( ) N K J L A p ) 
göritştilm. Sorduğum suallere şu ce • S : 
vaplan nrdi: Kuranı, Direktörü: NEBtOl;LU HAMDI OLKOMEN 

- 400 metreyi 54, 55 saniyede ko- Kuvvetll bir tallm heyeUne mallktlr. Reamlg okullara muadllltl taattklldlr. 
pn Jımlrli Vehabın müsabakalara Kaııt lçin hergUn mbracaat olunablllr. ••tlyenlere mufaeHI tarifname ıllnderlll~ 
girmek üzere bizimle birlikte gelme - CaQaloQlu -yanıkaarayıar oranı. Telefon : 20019 
mesl hakikaten acınacak bir şeydir. 1-------------- H:=m•••1-••••11m1Ja111n:aGıaı:ıı#lı=r.';ı•m•mmı•.;,,.~ •• ;; •• ~ .. ; ... ;;;§;._.; __ ;:::::::nnım 11•1ıaı::mı11111111111a11e;111; ---'lliilllitıaııat••••' ıaıa11•aı1111111Hae ---•r'. 
Fakat maalesef Vehap daha evvelden ZAYi - Beyoflu yf:ınbıd ilk mek • 
kuUlbU plan Altaydan istifa etmişti. tepten aldığım phadetnameyf ka1bet- ;:::::..--•ııımım 
Şimdi hiçbir kulübe dahil değildir. tim· Yenisini alaeafımdan hllkmU yok- ii 
Ona da davet geldi. Fakat işleri oldu- tur. 1 
fundan gelemedi· Beflkttıf Tllrk Ali ,elılt Nuri 1a1tak ı Leyli-Nehari 

Mmtakamıza mensup olup ken - No. 10 CemUe NUıal i 

Saraçhanebaşı Horhor cadde•I 

Hayriye Lisesi Kız-Erkek 

SA TJLIK GÜZEL BiR KÔŞK ANA • iLK • ORTA • LiSE (Tam deneli) 

Suadiye caddesinde 15 dönümlük, bat, bahçe içinde fevkallde nezare, ilk ımıAardan itibaren ecnebi lisanına çok ehemmiyet verilir. Kı7-lar k11mı ayn Clalrel.nledir. 
ti,._. tirli konfora bulunan mamur bir köşk satılıktır. Saadiye camii : Mektebin huaml otobiilleri ile nehari talebe hergün evlet'inden ald,rıbr. lıti1enleria adresine tarifname 
yanındaki bakkal Bay Salime yahut E renköy istasyonunda berber Bay ts- •ıt ıönderilir. ikmal imt!han.'arı Eylülün ikisindedir. Kayıtlara batlanmıttır. Hergiin 10 dan 16 ya kadar 

•·---------· maile mUraat ----------•ı . Direkt8rlüie müracaat. Telefon: 20530 .ı~: t ~ -.d 
1
'' 1 

:=:.-=:11111:1:111• "' mım • • 
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etmişler.. 
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~~8888888 Veli Efendi 88888888001 1935 EylUJün 1 inci pazar 

sabahı saat 10 da At yarışları 
8~ao büyük ikramiyeli haftası 
Bu zevkli ğiloil kaçırmay1oız. 
Her halde koşuya gidiniz, 

Osmanbeyde Rumeli caddesinde 
(Enelce Cabi caddesi) Afitap 

apartımanın 2 numaralı dairesinde 
meycut emsalsiz eşya açık arttırma su 
retiyle satılacaktır, 

Viyananın meşhur Portois et Fiş 
fabrikasının mamulatından pelesenk 

·~~-~-~-~~~----~~•••••••~·-·~ a~rınd~em~l~zhlr~m~o~b• kımı; hakiki İngiliz mamulatı masif 

METAMORFOZ 1 
akajudan yapılmış pek müzeyyen bir 
yabk oda takımı; Viyana mamulatı 

Yüzdeki çillen ve ıivilceteri geçirir. bir ,·itrin, hir aynalı jardiner, bir ka-

•••m~••••••••••••••••••••••••~ na~-dinnWrorbma~~nı~ri 

Büyük 
Kurumu 

Piyangosu 
$imdiye kadar binlerce kişi: -1 

zengin etm~ştir. 
19. cu tertip 5. ci keşide 11 Eyluldedir 

Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye 

l~r e. (20.000 lira) lık mükafat vardır ••. 

ceman on sekiz parçadan mürekkep 
salon takımı; İngiliz meşhur l\lap -
pels fabrikasının malulatın~n cm -
salsiz ,·itrin, etajer; kluzone, Galle, 
portugez hayli ' 'azolar Ye durnr b -
hakları: gayet zarif biblolar; meş -
hur Fransız ressam Cottinin imzası 

ha,·i 2 yağlı boya tablo; Thonet bü
yük port - manto, kristofl takımlar; 

hakiki Rus semaveri; kolumbia mar -
kalı bir gramofon ve plaklar; elektrik 
avizeler, Çin kluazonesinden mamul 
hokka takımı ve çay takımı, asrl du -
var saati; ministr yazıhane n kol -
tuk: kitap etajerleri; AEG hah sü -
pürgcsi elektrikli; perdeler; ,.e sair 
hayli ev eşyaları. 

Anadol u ve Acem hahları. 
Pey AÜrenlerilen yüzde 2.) feminat 

a1rnır. Satış peşindir. 

2 ve 20 kompr~melil<' ımbalajlarda -- ~ ,.. -
bulunur,• 

Ambalaj ve komprimeferin -

üzerinde halisli~in _timsali ı;. 
'V 

olan EB markasını arayınız: 

~ _- ---=::::. 
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L•.y-; n dö Puvatye, Birınci f ran j 
nıvanm kuledeki odaya gird;~ini 
gfüünce çok kalabalık olan vel;. 
ahtın dairesine koıtu. Cesur v._• ga
lip bir sesle: 

- ihtiyar kral ölüyor .. Ya,aaır. 
genç kral! diye bağırdı. 

Eeti ben'li alan veliahtm etra
f ı.:da büyük bir hürm~tle eğilen 
jantiyomlar: 

- Ya~asm kral! seıleriyle c"l&· 

lığı titrettiler. 
••• 

Birinci f ransuva odaya g'rer 
girmez hemen hançerini elin" al
dı . Homurdanarak ilerledi ''e 
yarı karanlık içinde kendisini ı:R
ğıran kadını arıyordu. B•ı bir 
dakika kadar sürdü. Bu ııraıla 

bayıltıcı, bat döndürücü ko!.rular 
bütün duygularını gıcıklıyo'du. 

Sonra sersem bir halde genit kar
yo~ayı gördü ve tanıdi.. lçiı1df' 

Madlen vardı ve çırılçıplaktı. 
Kollarını krala doğru uzatn•or. 

titriyor, çırpınyordu. 
Kral hançerini elinden fr!llrlı. 

Soyunmağa batladı .. Madlen kar
yoladan inerek ona yardım etti. 

İkisi de tekrar karyolaya çıktı
lar ... 

Birbirlerine sarıldılar .. TKma
me.n birbirlerinin olmutlar, kin ve 
nefretlerini, zehirlenmit olduk!a
rını unutmuılardı. Dudakların 
da, göğüılerinde bullnan iğ~enç 

~hanları görmüyorlardı Ko!<.nut 
nefesleri birbirine karıftı. 
Boğuk fısıltıları odaya doldurl 

du •• 

. .. Saatler geçti. Gece pek ka~ 
ranlıktı. ltık da yakmamıtlatıh •• 
Birinci Franıuva son bir çırpt~1ıı. 
la hıçkırıyor, hırlıyordu. 

Madlen eliyle onun vücu ·fon.il 
dokunarak buz gibi ıoğumuı o\
duğunu gördü. 

Ölmek üzereydi. 
O vakit her ikisinin de b:Hün 

öbür duygular ıilinerek ıonsuz bir 
kin ve dütmanlık hissi bütün ben~ 
liklerini kapladı. 

Madlen, titriyen gerdanmı öl
mek üzere bulunan kralı boğmak 
iıtiyormut gibi onun dudaklarına 
yapıf tırdı. 

- Bir daha öp .. Bir daha o\qa 
ıevgilim ! diye mırıldandı. 

O zaman kral ıon nefesinde ii· 
zerine yatan kadının dudakhrına 
dokunan gerdanını gördü. 

Can havliyle ağzını açtı ve vah
ti bir hayvan gibi homurdanı.rak 
ditlerini bu kar gibi beyaz geda· 
na geçirdi.. • 

Bütün kuvvetiyle ısırdı. 
F ııkıran bir kan ıeli ikiıinhı de 

vücudunu kırmızıya boyadı. 
Madlen hafif bir soluk alarak 

öldü. Birinci Franıuva, yuvalerm· 
dan fırlamıt gözleriyle kadının ö
lüsüne baktı. Kanlı dudakl .ı ın
dan bir kahkaha fırladı. Madlenin 
ölüsünü kucağına aldı.. Onu bir 
saniye kadar daha seyretti'-'.•.en 
sonra oda ıon teselli öW.mün ere
di sakinliğine kendiıini bıraktı. 

- SON -

Fakat henüz çok gençti. Man
fredi de kendi elemlerinden acı 

duyar gördüğü için yavaf yavat is
tıraplarını saklamağa çalıftı. 

Nihayet zaman geçtikçe bütün 
acılarını unuttu. Zaman ve afk .. 
Bu iki teselli edici Jiyetin ma~em
li ruhunu yatıttırdılar. Bi! za
man geldi ki kızcağız zavallı •OY
tarıyı dütündüğü zaman uhk bir 
hüzün duyuyor, fakat bu da kal
bindeki sevince fazla bir te,~r ya
pamıyordu. 

Y erleıtikleri İtalyanın en ~üzel 
§ehri olan Montefortede Şövaıye 
dö Ragaıtan bir bahçenin ot~'lun
da Tribule ile Etyen Dole için 
mermerden birer anıt (al;ide) 
diktirmiıti. 

itte bu anıtın yanında biirük 
ve ağaçların ıerin gölgeleri tJ :;m
da toplanarak geçmitler~:.. tlen 

bahsetmeği pek severlerdi. 

Bu güzel yerde iki aile daha ku
rulmuıtu. 

Bu son vakaların olduğu sPne 
Haziranın on beıinci günü Man
fredle Jiyet ve Lantene ile Avetin 
düğünleri yapıldı. 

Bu sevinçli yağ gününde yapı
lan evlenme töreninde giz~: bir 
hüzün vardı. 

iki genç kız kendi kendile~ ;ne: 
- Ah, babam da burada 'J":J'un· 

muı olsaydı .. diye dütünü_y cr'ar
dı. 

Kont dö Monklar tutulduğu de
lilikten hiç bir zaman kurh!:3rna· 
dL 

lğnas dö Loyolanm düıünüp İ• 
dare ettiği müthit hi.diıeleı- bu a
damın aklını bütün ömrüne!: ba
tından almııtı. 

fakat bu delilik pek usluc.ı idi. 
Kendiıine can ve gönülden hiz .. 

mel eden Aveti çok ıeviyordu. 
Etiyen Oolenin iıkencesinde 

polis müdürünün ne kadar r.rtak 
olduğunu bilenler, ilim kurbanı o
lan zavallı ıehidin kızı tarafnı:lan 
babasının celladına kartı gö.&~eri
len yüksek kalpliliği görse!erdi, 
anlatılmaz bir heyecana kapılır• 
lardı. 

Ne çare ki bu cellat koc;ıunııı 
babaııydı. 

-41-
RAMBUYYE 

Triltulenin ölümünden !'=rrni 
gün sonra Rambuyye ıato ~:J:'.tUn 
tenha kulelerinden birinde }:-; .. o· 
dada iki kadın konufuyorlardı. 

Bunlardan biri Madlen fe .. ron, 
öbürü Diyan dö Puvatye idi. 

Madlen saray halkını Rl\ml.uy .. 
ye'ye kadar takip etmi§tİ. 

Şatoya nasıl girmi,ti? o:., ~nın 
karanlık dü§üncesini nasıl anhya• 
bilmiıti. 

Bunun b!:ı:e lüzumu yok Bil. 
mekliğimiz lazım olan bir şe ) ' 'ar· 
sa o da bir gece Madlenin Divana 
görünmesi , onunla uzun uz••:- ko
nuşması ve siyasi dolaplar çt-vİr· 
mekte pek usta olan bu ka dmı 
kandırmış olmasıydı. 

Madlen esrarengiz kulenin o
dasını, F ontenblöde kralı kabu' 
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ettiği oda gibi dö§enmİftİ . .Burada 
da ayni karyola, ayni büyük ay· 
na, ayni ipek perdeler kral!. ya
bancı olmıyan koltuklar gör:.!nü· 
yordu. 

Oraya kim gelirse kendisini 
Tüviyleri meydanındaki evde ıa· 
nırclı. 

Bizim bu odaya girdiğimi'? 11-

rada saat üç sularındaydı. 
Dııarda aıcak bir yaz güne,; or

talığı ıöz kamaıtırıcı bir aydınlı
ia boğmuıtur. Fakat içeride ııtk 
oyunlarına elveriıli bir gölae ur. 
Kapalı pencereden öteye geç"mi
yen tabiııtin kokusu yerine bura. 
da hisleri tahrik eden, kanı ~·ay. 
nalan kokular duyuluyor ... 

Madlen F erron ile Diyan !ıra-
11ndaki konu,ma bir saatten t l'lZ· 

la sürdü. Sonunda Madlen Di
yana bir mektup verdi. 

iki kadın ayakta birbirine ba
kıştı. lkiıi de kartısındakinin dü
fiincelerini anlıyarak titredi. 

Diyan, ihtirası, Madlen ise olü
mü temıil eden birer korkun>; ha· 
yalet gibiydiler. 

Madlen Ferronun yannıda'l çı
kan Uiyan doğruca veliahtın ya
nına 1iclerek ıevinçle aöylend;: 

- lt yakında olacak! 
Birinci Franıuvanın oğlu Han

ri titredi ve ıapaarı oldu ve Mon
ıomerinin koluna dayandı. .r ri
balenin tamamiyle boğmam4 ol-
4'ui1.ı anlatılan Mongomeri veli
ahtın gitgide daha çok gözüne gi. 
riyor, müstakbel kralm hizmetin-

de aervet elde etmek için he• ,ıjr

lü entrikaya burnunu sokuyo. ,1u. 

Diyan dö Puvatye veliaht:n ya· 
nında çok kalmadı, tekrar k ·~!m 
dairesine gitti. 

ihtiyar ve sadık hizmetçi 8;-.şin
yak kapıda beklemekteydi. D•.,an 
oraya vardığı zaman doktor ~ıa
lın odaamdan çıktı. 

Diyan sordu: 
- Nasıl? 
- Henüz ümit var, fakat • 
- Fakat ... diye Diyan heytun-

la ıordu. fakat ne? 
- Bir aık gecesi, bir te" atk 

gecesi onu öldürmek için kafic.fü. 

Söylediğine pi§man olan d'Jktor 
çabucak oradan uzaklafh. o~) an 
hizmetçiye döndü: 

- Basinyak, kralı görmek ka
bil mi? 

- Fakat kral hazretleri uy•.' or. 
lar, doktor biraz evvel ıöyled 

Diyan ıert bir tavurla onu:ı sö· 
zünü kesti: 

- Senin aklnı ermez) içer: g:r
mem lazım, hükumet mesele!:! 

Kapıyı yaV4fea açarak içrri 
girdi, eşikte bir lahza durdu Kral 
derin bir uykudaydı. Yavaı y:svaş 
yatağa kadar ilerledi, Y orJ6<4nın 
üstüne, Madlen Ferrondan a.'dığı 
mektubu koydu. Sonra caniler 1'.ur 
hanları önünde nasıl sessizce ;eki. 
lip giderlese öylece odadan çıktı, 
sarayın koridorlarında kayb;-;ldu. 

Saat altıya doğru kral uy andı, 
eli, ilk hareketinde mektuba Wıti, 
Hemen aldı ve okudu· 

SERSERtI.ER YATAG\. 

''Fransuva! Sevgili Fransu,,:Jm! 
Hayatta senin a§kın için yaf!llntf 
ve senin aıkın yüzünden ÖJ::nek 
üzere olan kadrr. seni çağınyor .. 
Senin buselerin altmda, senir: aı
kınla ölmek istiyorum, gel. leni 
kulede bekliyorum. Gel, beni bir 
kere daha sev, sonra istersen öl
dür!,, 

Kral, elini alnnı.ın üstünden ıe
çirdi, mektubu telo ar okudu ıon
ra söylendi: 

Bu mektup da nereden çrktı? 
Acaba biraz evvelki korkun'( ka
buslarımın bir tesiri mi? F~kat 
hayır, iıte mektuba elimle dtJku
nuyorum. 

Bu rüya değil, yazıyı da tanı
dım. Melun kaltak! Demek bu
raya kadar geldin, demek be'\: is
tiyorsun ha! Pekala, gidectğ;m, 
canavarı yakalayıp göğsünü diş

lerimle parçalıyarak öldüreceiim ! 
Bekle Madlen, mademki istiyor
sun, seni' öldürmeğe geliyorum! 

Hızla yataktan kalkmıt, haya. 
tında ilk defa olarak bir hiçmetçi
nin yardımma iht\,vaç görmeflt!n 
tek başına giyinmeğe başlam rş•ı. 

Gözleri parlıyordu. Şehvet ve kin 
vücuduna yeni bir kuvvet ver:dı. 
adeta onu yeniden canlandnmr!J
tı. Homurdanıp duruyordu: 

- Jiyet bekle beni! Nihayet be
nim oluyorsun! Ah bu mektup, 
feytan onu getiren ıenııin 1 Ole
ceksin zehirleyici karı! 

Dudakları arasından ağı'·' a 
lınmaz küfürler çıkıyordu. 

Birkaç dakikya zarfmda hazır
lanmııtı. 

Beline kınıız bir hançer takt.ı. ' 
Yaptığı gürültüyü duyan Basin-

yak içeriye girerek kollarını ba"~ 
ya kaldırdı. 

- Şevketmaab .. Şevketma<lb !. 
diye yalvardı. 

- Suı ! Kuleye gitmek istiyo-
rum. 

Kral yürümek istediyse de lfuv• 
veti kesilerek bir koltuğun ü~eri
ne yıkıldı. 

ihtiyar oda hizmetçisi kralı~ et 
tiği bir küfürle titredi. 

Birçok sesler: 
- Ne oluyor? diye sordular. 
Yeni gelenlerin batında Diyaıı 

da bulunuyordu. 
Kral: 
- Kuleye.. Beni klıleye götü• 

rünüz .. diye homurdandı. 
Diyan: 
- Şevketmaabın isteği yerh.e 

gelmelidir. diye bağırdı . Veı Ji{ti 
bir iıaret üzerine dört kuvve~~; u
fak koltuk ıandalyasını kaldırıp 
birdenbire ıakinleıen kralı gttür
meğe ba§ladılar. 

Birinci Fransuva kule kapı11nan 
önüne gelince ayağa kalkllrak 
kendiıini takip edenlere: 

- Kimse içeri girmesin! Gh e
cek olanı astırırım! Orada g~c:e
cek şeyler yalnız bana aittir. ele
di. 

Jantiyomlar ve uıaklar geri ~ 
kil diler. 

Kral içeri girerek kapıyı anah
tarla kilitledi. 
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... m.- llıttyan blzllk bir lıilrmet- Frauuvam ı Ebed! 117kunazdu ha • 
le ee1Am1••1ftL j :ı pnm bir llhza için kaldmım da tam 
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rlnden) bbi·. dJ19 mmldanclı. tlyar ukere DUJl muamele olundu-
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- 8en70I' dl Pb'& Dm• 11u klmdarlar, ftll yofu elinden alına. 

bildirmek esere m111ıterem lmlrlm rak bJr lokma ekmek dilenmek için 
Konnetabl'den bir emirname aldım, n dl Frans yollarında dolapeak o • 
dedL ı.. bu ihtiyar askerin, hallnf seyre • 

Vflc11d11 hqeeanla tlrperen ihtiyar clhdsL. 

•clur Bu 6ler nba11 <zabiti) tltntıti· 
- Bir emlnWH mit BU.de taUala lllef'_.; karan ma-
- SenJO!' dl Pl7en. ima emreclllen ..... berine 7&ftK& bırakarak • • 
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nm dalma konan bir çabkaıu bahar ba&lal ntataa. blrldk sevlDd, birl
prlalan okurkea, o da alonun .. • dk zevki, tapueuma sevdilf km Jan 
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da: Marjaufnfn afak ftridatr aaeak bu 
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tla • tldael Ltdl. Vem kahraman l'akat fi~di o da elda lidfJvrd•I 
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Parllllientonan karan, hem baba hem 
de im lçnı pek ıne(am pek aer, onları 
zillet n 1efalet çukunıiua yuvarlryan 
pek btlyOk bir feltkettl. 

••• 
Jan henUı on altr Y&§ftlda idL ince. 

..... bdmbtm bittin zarlfliilnl ü
zerlndf! toplamrf oldatu kadar &llfzel, 
(Ok ıtzel bfr IL'nclı. 

1553 seNılf Z8 nisanına rutlıyan bu 
pazar ıtln8, hergflnldl gibi gene ayni 
saatte clıpnya çrkaftlk Marjansinin 
kenannda lnllanan bir kestane onna· 
nına ıttmfttl. 

Vakit akpma yakındı. 
Cl~Jerden clalılan ıüzel kokular 

orıynı bplaınıı hava ılık bir nai -
meyle dolmuşta· 

Jan heyecanlı ve bir eli kalbinin ü
zerinde oldufu halde afaçlann albn
da çabuk adımlarla yürüyor ve: 

- Acaba siylemefe cesaret edebi -
Jecek miyim .. Bu akpm her şeyi öt -
renmesl Jlnmdır. Bu m8thfş fakat 
tatlı mrn ona açacağım .. Sözleı1ni mr
nldanı)'Orda. 

Birdenbire Od kanetli kol beline 
aanlarak titrek bir atız alznu aradı. 

- Sen misin aevtfllm.·. Sen mhln? 
- Sevgili Fransu, muhterem Sen -

10rum. 
- Fakat nen nrT Nl~n titriyorsun. 

- Dinle.. Bak anlataealnn ! Fakat 
bir tirli cesaret edemiyorum. 

Fran.811ft etflerek Janı daha flkı 
kucakladı. Bu, tatlı bakıfJı, sttzel 
yüzttt, yakıpklı bir delikanlı idi. lşte 
Fl'&DS1Jft dö Monmorum •ini ta -
pyan 1"ı ıen~ Seayer dl Plyeltln e -
llnclen 1011 ftrDU almata ~lıpn Kon
netabl'rn M)'lk ofla idi· 

Her lldlllaln de tltlrfyen dudakları 
bi.\leetl. Blrlblrlerlne •nlmıt olduk-

l:ı.n halde '::ır.ış yanş, güzel kok ula -
riyle havayı dolduran çi!eklerin aı a
sında dolaşmafa başladılar. 

Ara sıra Janrn \Ünıdu titriyor, 
duruyor, dinliyor ve: 

- Bizi takip ediyorlar. Gözetliyor
lar. lşiliyor musun bak? Sözlerini 
mırıldanıyordu. 

- Kendini üzme sevgilim. 
- Fran•u' a, Fransuva.. Oh. ~k 

korkuyorum. 

- Korkuyor musun? Hay çocuk 
hay .. Benim kolum ~ni koruduk(a 
sana kim dokunabilir. 

- En urak bir şey bana en büyük 
bir üzüntü veriyor. Ah .. Uç aydanberi 
nekadar helecan içinde bulunduğumu 
bilsen. 

- Se,•gili melek! üç aydanberi su 
benim se\'gilimsin ! .. ÖnUne geçilmez 
aşkımızın, tabiatin kanununa baş eğ
mek için cemiyetin kanununu mağ -
18p ettiği andanberl, Jaa emin ol ki 
artık ebedlyyen benim himayem al
tındasın. Neden korkuyorsun? Ya • 
kında ismimi taşıyacaksın .. Babala • 
rımw biribirinden ayıran kin ve dü~ 
manlrğı ortadan kaJdırmağa muvaf
fak olacağna. 

- Biliyorum Franıuva !. Evlenmek 
saadetine ergimesem (nail olmasam) 
bile bile kendimi teslim etmek benim 
için büyük bir babtiyarhktır. 

Ola, beni sev .. Beni öp Fransuvam .. 
Giizel Fransuvam_ 

- Jan, sana tapıyorum.. Allahın 
Yllk\ek ismi üzerine yemin ederim ki 
hiç kimse evlenmemize mhi oJamr,.. 
eaktır. 

YakmJarrnda bir kahkaha koptu. 
Fransuva sözüne devam etti: 

Efer gıbll bir 9ÖzUn varsa lşdan.. 
sngilfn, kocan Frauıwaya alylel 

• 
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- Evet, bu akşam, tam gece yarı • 
rı:::da seni ılltnfnemin evinde bekli • 
yeceğim .• Artık her şeyi öfrenmekll
ğin lazım .. Gece olunca itiraf etmeğe 
n~saret edebileceğim, 

- Evet, geceyarw gellrlm su • 
gilim. 

- Şimdi hemen gitt_ 

_ Allahısmarladık.·.Bu akşam, ötUşU l 
Son defa olarak bir daha biriblrle

rine sarılarak dudakları birleşU. Fran 
suva dö )fonmoransi ağaçlar arasında. 
gözden kayboldu. 

Jan dö Plyen, üzüntü ve heyecan 
içinde bir dakika kadar olduğu yerde 
kaldı. Sonra geri döndü. Ayni zaman
da rüzU sapsan kesildi. Sert çch~eli! 
korkunç bakışlı mağrur tavırh yırmı 
yaşlarında kadar görünen bir genç 
adam karşısına dikilmişti. 

Jan dehşetinden haykırarak: 
- Siz misiniz Hanri? dedi. 
Yeni gelen adam, yüzünü yeis kap

l:ırnış olduğu halde boğuk bir sesle 
cevap \'erdi: 

- Evet, benim Jan ! Sanıyorum ki 
lıur:ıda bulunuşum sizi korkutuyor. 
Rüyleyiniz onun gibi, ağabeyim gibi, 
size içimi açmağa hakkım yok mu?. 

Jan tirtir titriyor, Hanri ise gülil· 
yordu. 

- Eğer hakkım yoksa işte onu alı
yorum! Evet, karşınızda duran be • 
nim Jan ! Hepsini işitmiyen fakat her 
şeyi gören, öpUşUşlerinizi, sevişme -
nizi, her şeyi, her şeyi gören ben 1-
Beni en büyük bir ıstırap içinde ya -
şatıyorsunuz. Şimdi dinle:)iZ ! Size ilk 
defa se\·gisini söyliyen ben değil mi 
f dim. Benim l<'rnnsmııdan neyim ek
sik di. 

-Hanrl, sizi bir ağabey gibi eve • 
rim \'e her zaman da seYeceğim .. Siz 
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uğruna Jıayatımı feda ettilbn bir a • 
damm karde§binlz! Onun için size 
karp olan uygı ve ıevglm çok büyük
tür. Hakkınızda Fransuvaya bir keli
me bile söylemeyişim bundan dolayı
dır· 

- Bu bana olan sanın aevglnlz.. 
ı den çok onun canmı 8Ikmamak, onu 

kederlend1rmemek içindir. Fakat sizi 
sevdiğimi kendisine söyleyiniz. Kar
şıma silahla çıksın da benden hesap 
sorsun! 

- Deri gidiyorsunuz Hanri· Sözle • 
rlniz bende o kadar fena bir tesir bı
rakıyor ki, Fransuvarun kardeşi oldu
ğunuzu düşünmek için bütün kuvveti
mi sarf etmeğe mecbur kalıyorum. 

- Onun kardeşi mi? Hayır Jan, ra· 
kibi deyiniz ı 

Jan ellerini kavuşturma~ olduğu 
halde.: 

- Ey sevgili Fransuvam, sana ha • 
karet edildiğini duyduğum halde ce
\'RP veremediğim için beni affetl de
di. 

Delikan 1ı dişlerini gıcırdattı! 
- Demek kl beni reddetmekte inat 

ediyorsunuz. Söyleyiniz, çabuk aöy • 
leyiniz .• Niçin susuyorsunuz? Ah ken
dinizi koruyunuz! 

- Den gözlerinizde yanan kin ate. 
şinin yalnız beni yakmasına razıyım. 

Hanri titredi: 
_ Gene görüşürüz Jan dö Piyen. 

Söylediğimi duyuyorsunuz ya, "Gene 
görüşiirüz,, diyorum, "elvedat,, de • 
ğll ! 

Diyerek gözlerini kan bilrUmü~ ol .. 
duğu halde şiddetli bir tavırla, yara .. 
lanan bir canavar gibi başını sallıya • 
rak ormanın içine daldı. Jan: 

- Ah, bu adam yalnız beni öldil.rse .. 
sözlerini kekeledi. 

iKi KARDEŞ 

Yalnız bir katlı olan bu basık evin 
dış görünüşü çok harap ve çirkindi. 
Açık duran bir pencerenin yanında a
srlzade arması taşıyan bir koltuğa, 
saçları dökülmüş çıplak başlı bir ih • 

tiyar oturm~ştu. Yüzü Birinci Fran
suva zamanındaki harplere giren ku
mandanların müthiş ve sert çehreleri
ni andırıyordu. 

Bu ihtiyar, yeis dolu bakışlannı, 

uzakta, heybetli ve korkunç burçları 
bulutlara doğru yükselen ''Monmo -
ransi,, şatosuna dikmişti. 

Biraz sonra gözlerini oradan ayır -
dı. 

Kalbi lanet dolu olduğu halde ve 
göğsünü bir nefret hıçkıriğiyle şişire
rek: 

- Kızım!.· Kızım nerede? Sözlerini 
mmldandı. 

Salonu düzeltmekle uğraşan bir 
hizmetçi kadın: 

- Kızınız ormana, inci çf çeği top -
Jamağa gitti. Cevabını verdi. 

ihtiyarın çatık alnında anlatılmaz 
bir sevgenlik "şefkat,, ışığı panldadr. 
GUlümsUyerek ağzından: 

- Evet, pek doğru, şimdi ilkbahar
dil'. Her yer çiçek kokularlyle dolu -
dur. Her ağaç bir bukettir. Her şeyde 
bir (fil1ümseme görUnUr·- Fakat bU -

tün bunlardan daha güzel bir çiçek, 
bir emel yıldı:c; benim Janım, sevim
li ve saf kızım". Temiz n melek yav
rumdur. Sözleri döküldü. 

Bu anda bakışları gene uzakta, 
kendisini gözetliyen bir canavar gibi 
tepenin üzerinde bütün heybetile du • 
ran şatoya döndü. 

- Nefret ve llnet ettiğim insanlar 
orada!. HAkimiyetimi, şevketimi m:!h 

veden, beni felAket uçurumlarına yu -
varlıyan müthiş kudret orada! El·et, 
bir vakitler bütün bu ch·arın biricik 

ve namlı hMdmf, · bu g.eniş arazinin 
hasibi Piyen Senyoru iken şimdi Kon-

netabl'in pençesinden kurtulan şu u -
fak yere sığınarak sefil bir hayata 
katlanıyorum. I..Akin bu herif beni hA
ll buradan, bu son sığındığım yerden 
de çıkarmak istiyor. Kimbilir, bel • 
ki de kızım yarın yeniden bir .yer a .. 
ramağa mecbur olacaktır. Ey benim 
gUzel kmm.- Eevgill Janım ! Topladı
ğın çiçekler belki son çiçekler olacak

tır! Sözlerini söyledi. Ve iki damla 
gözyaşı yüzünün buruşuklukları ara
sında parlak bir iz bırakarak ye -
re yuvarlandı. 

Birdenbire yüzü sarardı. Siyah el -
hilesi bir adam kapının önünde atı.il-
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Bugüne kadar tam dört milyon 
aOe tarafından kullanıldı. Mevsim 

sona ermeden siz de bir 

F R IGI D AI~R E 
soğ k ha ~ dolabına kavuşunuz. 
Son bahann yaklaşması bir 
FRiGiDAiRE almamanız için 
bir sebeb teşkil etmez, çünkü 

FRIGIDAIRE 
yalnız yaz günlerinin değil, ayni 
zamanda da kış gUnlerlnln yar

dımcısı ve en birinci konfor 
vasıtasıdır. 

FRIGIDAIRE 
30 mumluk-bir ampul kadar cere
yan sarfeder ve bUtUn gıdaları

nızı taze ve serin olarak 
muhafaza eder 

• 

FRIGIDA·IRE 
Markası, 

I 

mükemmeliyet•, konforu ve sıhhati ifade eder. Soğuk 
hava dolabı alırken üzerinde 

F R 1G1 D AI RE 
markasına dikkat ediniz. 

BOURLA Biraderler ve Şsı. 
Galata : Hezaren Cadde&i 

Beyoğlu: l&tik/8.l Caddesi 
Ankara .: Bankalar Caddesi 

lzmir ~ Gazi Bulvarı 

' ,."' ....... . 
- - -- - - -- - -- - - -

ıs 

ANKARA iMAR 
Müdürlüğünden : 

1-Eksiltmeye konulan 'ş: 
Ankara mezarhk duvarı in

şaatı olup keşif bedeli 67871 
lira 50 kuruştur. 
2-Bu işe ait evrak ve şart-

nameler şunlardır: 
A. Eksiltme .şartnamesi. 
B. Mukavele projesi. 
C Nafıa işleri seraiti umu-
• • 

mıyesı. 

D. Umumi şartname. 
E. Keşif cetveli. 
F. Proje. 

· isteyenler bu evrakı 3 lira 
bedelle imar Müdürlüğünden 
alabilirler. 

3..:.... iş pazarlıkla 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. (&S07&S) 

Dıılel [~minaııırı v~ liııoıuı islltle Hııı idırni illılır1 
lhaleıi feıhedilen ve aylık kira bedeli 4 lira olan Maltepe iıtaa

yonundaki büfe üç ıene müddeti e ve pazarlıkla HaJ.darpqa gar 
binaaı dahilindeki komisyon tara fmdan kiraya verilecektir. Pazar • 
lık 16/9/ 35 pazarteıi günü aaat 10 da yapılacaktır. 

Bu i§e girmek iıteyenlerin 10 lira 80 kwutluk muvakkat temi • 
natı ait olduiu iıtuyona veya Hayclarpaıa vezneaine yatırarali 

alacakları vezne makbuzları ile pazarlık günü 1&atine kadar ko 
misyon reiıliğine müracaatları la zmıdır. • 

Bu ife ait prtnameler Malte pe istaayonunclan veya Haydarpa
§&da ıar binaıı dahilindeki komis yondan paruız olarak dajıtılmak· 
tadır. · (5157): -

Muhammen bedeli 8856 lira olup miktarları aıafıda 7uılı olan 
~atak efyası 11-9-935 tarihinde Çarıamba ıünü 1&at 15.30 da 
Ankarada idare binaıında kapalı zarf uıulile satın alınacaktır. Bu 
ite ıirmek isteyenlerin 664,20 liralık muvakkat teminat Yermeler! 
ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite ıirmefe manli kanuni bu-

1 

lunmadığına dair beyanname ve teklifler ile ayni rüD aaat 14,30 a 

1 

kadar Komiıyon Reiıliiine vermf'! leri llzımdır. Bu i .. ait tartnam~ 
ler Haydarpapda Tesellüm ve Sevk müdürlilfünde Ankarada 
nalzeme daire.inde parasız olarak datıtdmaktadır. 

j 200 tane pamuk ıilte; 30 tane seyyar karyola ıilteıi, 1600 tane 
t yatak ve yorgan çarıafı; 200 tane küçil k yastık yilzü; 1000 tane bil· 
yük yaıtık yüzü; 50 tane küçük bat yutılı; 300 tane büyük baı 
yasbfı; 200 tane cibinlik. (5093) 

~-.. r &y !Alla i HL lıtllllil Lisesi 
Jlk eluiltm .. i feahedilen u muhammen bedeli 18000 llra olan 

200,000 adet telıraf ll!aklneai bandı 9 - 9 • 1935 Pazarteıl ıUnU ıaat 
=-m:umnmı wwu:: 15,SO da kapalı zarf uıulii Ue Anlcarada idare biuwnda 1&lln alına· 

caktır. 

Bu ite ıirmek iıti,enlerin 1200 liralık muvakkat teminat ••r· • DlrektörlOQünden : 
- ilk Orta ve Liae lwımlarına, yab ve ıündüz, kız ve erkek ta\ebe kaydına baılanmııtır. meleri ve ~anunun tayin eltili veaikaları •• ;t• airmele manii kanu· 
- Kayıt için her ıün ıaat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. ı ni bulunmadıfına dair beyannam~ ve teldifl~rle ayni ıUn aaat 14.30 
- ldiyenlere, kayıt ıartlarmı bildiren öğrenekten bir tane parasız olarak ıönderilir. a kadar komiı)on reiıliiine Ye:rme leri lbımdır. Bu ite ait tartnam• 
- Bütün 11nıfların engel ve l:ıütünleme yoklamalarına 2 Eylul Pazartesi günü baılanar.aktır. İ ler Haydarpaşada Tesellüm ve sevk müdürlüğünde ve Ankarada Maf. 

Şehzadt"bcı,ı Polis karakolu kıutıımda. T,.lefon: 22534 ;: ~eme dairesinde parasız olarak dafıbJmaktadır. (5014) 

~-~- .......................... ===·· ....... -··-···-·-···························-.···-·-.-······===---ı·-.. ---··-----·-· ... ····-· ·---------......... ---... --····----· .. ·--··-----·· .. -· ........... . ... _._ .............. _. ........... .. 



Renkli ilavemiz 
Pardayanlar'ın beda· 
va verdiğimiz kapa-
ğını mtlvezzllerden 

isteyiniz. 
o 2 

arbiye 
Mezunları 

& 

Meraslmle diplomalarını alarak 

}' arsubag sıfat ile 
şanlı ordumuza 
iltihak ettiler 

Harbiye mekteblnl ba yıl bitiren 
değerli gençlere din merasimle 
diplomaları datJlıldı. Veni yarsu
baylar yurda 1adaketle hizmet 
edeceklerine and içtiler. Merasim· 
den sonra da Taksime giderek 
Cumhuriyet Abldestne merasimle 
çelenk koydular. 
Kendilerini tebrik ederiz • 

... 

•eJıtep_ lıamtuıclana AllHv • .,.,_, Afut-. 6U- Ullchq• ıliploma 
..u-ı.. 

& !& Zil cm :m 

Pardayanlar 
lllşel ZevakonuD 
en gtlzel romanı 

bugtln başladı _ 

llor6l79'7i 6a •ane en iri tl•ece ile hitircn ~ 8eıtÇ (nidan .._ '°"": Birinci il• 
raılı Mah.uı, ilıinci l.ıanWla Elıtwn, ~ .san.iınla Rltomi 


