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Tayyarelerlmlzin Türkiye turu yarın başlıyor · 

Istanbulun üstünde bombardıman 
ve ''gazlama,, manevrası yapılacak 

f · ' (Y,,.. Z nci •lif atla) 

l.wa ettiği aon dakikada bildir.len Krtıllılet lehinde bir tlJrlli illerini aö11 • Kondlu.k ,,ulke blrlqtllı talunln ,._ 
KoıuUlla lemlıen Çaltltırü edilen ınMrlt ~pMdaha 

Yunan kabinesini 
Geceıevın toplantı hallnde iken 

30 saylav bas 
.......... ""1&11iıal .... 
R~n "9Vet:I 

Festival için 
donanmaS1na Pireye me emri verildi 

Fakat son haberler vaziyetin ıtmdlltk dlzeldltlnl glsterlyor 
<Yazısı 4 anca sayfada) 

şehrimize geldi 

Ha,,..,_. Bomatlald malalliıt gllzarr. 61r ltalgan ol• karulgle bir
lllıite görllligor. lmparato1'1UI tabl°"'ll la ıan l/fllUJ 6lr rrıim aldırmıflardır. 
-..,ad& iti e11 gif olan diplomatlar tlan &irf ü budur. 

lngilizler, Habeşistanda 
lta~yan mandasına razi oluyor 

l.JıualaT Kuruma roplantı lwlintle ve Hah., ;,ini lcoır ... Yonlar 
41. WI. vlr.-iW Tiirll lipf,.mah: Tı4vlilı Riiftü Ara ile (Ulte) 

C.,,,. Hiiı nü (altta) 

(Yazısı 2 ncı saytada) 

Arna\futlann gelmtreeetı anlaplıJor 
Onlmflscleki ewnarteai günü hafla • fhndlye kadar bir b~ ı-tlvale lt&irak 

yaeak olan Festival bazırlıklan tama- etmlt.tir. Kızlar Galatuar&J"m Orta· 
men bitmiştir. Festival münasebetlT,Je kiy k111111ında, erkekler Galatuarayı• 

• !'-•let miiel1e'_91erinde ~ıp.n Balkan memleketlerinden çafnlan - Beyotla blnuında miafir edilecek • 
1K1I• h•lrkmdakı bnaıı .U&ye' · lar qma d•U akpmına kadar pi _ lerdlr. Bulprlarla Yuaoalavlar ea • 
•• m&Ja teWil edibniftiı·. Kaauna mit bahmacaklardır. Romanyadu ma dnü trenle, Yananblar ama ıii· 
ılre, devlet müaıeaeleriade çalı- davet edilen aekU erkek ve .aids imla nfi mı on altıda İzmir vapuriyle P-

d imi 1-•- . • • leceklerdir. Araavatlann da f eatlqle 

·curnaftesı 

.revmiyeleri 

fUI a ~mel._ ed~~ ıtçı· dlrt kftillk bir Slpn heyeti 1na • • gelmeleri brarla§nnftı. Fakat dtia 
lr CU111Ute1i ... t 13 ten ıtibaren bala oa birde Prenaes Mar,a vaparl- gelen bir mektapla Arnantlar sete • 
tatil ederler. Cumarteai J'•Tmi7•· le ttlarbnlze gelmlpir. Heyeti Gala • mılyecelderbal bildltmlşlerdlr. 
•İ tam •erillr. Bu aüd tellfi için ta nlatmunda featlval hazırlıtlarlyle Bomnyada yapılu retıllDı.na 
iiç aaat haftaıun diler ıiinleTine aiftlfU komite azalan karfllapuf • blyft teeirl omQftar. Birka~ d• zar 
müeueaa tarafından teni olunur lardır. Mlllaflr heyetin başında doktor fmda Romupdaa f"estival mtllİaiıe • 
Fabrikalarda " IDii•ı•elerd~ _Do_benk_o_bu_ıa_•_•_k_ta_m_._Ba_h_t>_,.._t _be_tl7_1_e te_h_rl_•_lze_•_YY_•_h_P_1eft_k"1-__ • _ 
ıünliik itler için aUa ıçincle ve 
haftalık itler hafta içinde çaı,.ıl· 
IDIJ&D ıaatlere kartı lcNt ••il-
mu. 

Kasa faresi 
yakalandı 

Maçka prajmdalci bir miia
tahdem, praj içindeki kuaclaa 
her ıün azar azar para çalıyor
mut· Bir müddet e•el banan far 
kma vanhmt, dün ıece Nifantq
lı Nuri ile Sivil aabıta aaemarl~ 
ıarajm klmii'lülünde saldanmq
larclır. Saat iki buçufa doira Ali 
fatatmclan kalkmlf, 111darcluiu 
anahtarla baayı &Çm11 aelds lira 
çalarken cürmü ınetbut halinde 
yahlanmıfbr. (50) (4880) 

DDnyanın en b8ylk 
fabrikalarından biri 

Bu paaarteaı 
Kayserlda açllıyor 

{Yaaaı..a......,. 

Barbaros'tan·: . 
intikam!? 

. - -

Romanımız yarın başlıyor... . 
Baştan başa heyecanla dolu o- ram •• Haram ... Vallahi ıeliyer .•• 

lan bu eserin gelişigüzel bir say - Billahi 1.Ji1or ••• Siylerim .•. 
f88Dll açarak birlikte birkaç satır Zanllı Ziiheyde ! ... 
okuyalım: Hıriatiyaa illerinde kiın bilir ne 

"Zübeyde, •ahti bir kedi ıiira • taarruzlara utramııtı da ken:lini 
tiyle, kule odaa1D1D bir köteaine ancak bayle vabıicesine mii61afa· 
fırladı ••• Atdmaia, üzerine ıele - a eı:!erek kurtannıttı. , 
cek erkejin yüzünü tırmalamaia Kont: 
huirlanmlf ıibi tekallGa etmit on - Kim ıeliyor? Kime 81111-
panaafmm tımaklar1D1 ve büziil· yecebin? - di1e haJNtle .nla. 
müt kaba etli cluclaklan arumda Zübeyde, blli titriyen ~ 
belirea bembeyu ditlerini ,a.te- lannı dürbine mattı: 
rerek: - Al da bak.. O ı•liyor •• "()., •• 

- Bana clolpgwna... Benimle • . . . • • . • • 
,alna bapm. bir odada, ne UIJOr "O,, nun kim olduğunu, yann 
Mm? ••• &vak! Bırak ••• - diye bir başhyacak olan tefrikamız1ı an
çıilık leopardı. - Ben miitlüman cak dördüncü 88ıYISmda öğ 7enebi
lmııma... &WtiJ.aD erkek, ba • )eçebhlis. ... 
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:Benim q&üşiim: 

fl;y~--;;th-~zirginlarının 
ekmeğine 

yağ sürmeyelim ... 
Fenerler idaresblı Y angı1nların önüne 

Hükumetçe satın . • 
alınması tekrar gepecek bır madde 

mevzuu habsoluyor · _ Y 
Onları zarara soka hm, kafi! Limanlarımızda umuru1 ücretleri bı~lunmuş "Padiıahın arkasından bile kı· İ§gal eden ve Türk devletini siya· azaltmak için Ekonomt Bakanlı 

llç Sallarlar d;ye eskı" bı't tabı"r sal teu-bbüslere sevkeden bu filim b" · h 1 d .., 
••• ,, • "$- ğınca ır proje azır an ıgını yaz 

vardır. en nihayet gösteriliyor ... Ey ahali! mııtık. Bakanlık bu arata Fene!' · 
Mevcudiyet gösteren, yüluelen Gelin, seyredin ••• ,, ler resminin indirilmes\ ıtine bü-

Türk milletinin de düşmanları ol- Ve, halk, sinemalan tıklım tık· yük bir önem vermektedir. Li~ 
maması kabil midir?... Netekim lım dolduracaktır! manlar genel direktörü Kemal 
işte, aleyhimizde "Musa Dağı,, di- Körün istediği bir göz! Allah Apak bu hususta şehrimizde ince· 
ye bir roman yazıldı. Bu da filme vermif iki göz hesabı, bezirganlar lemeler yapmıı ve bunbrm netice· 
al n ak da bun·dan memnun olacaklardır. ı ı 1 ac ··• sini, diğer iman resim erinin 

Alınsın varsın ... Adam sen de! • :t- "' indirilmesi hakkındaki tetkiklere 
Tijr!-t milJetinin lehinde ve a!ey • Bu münasebetle aklıma meşhur dair malumatla berabe!", §ehrimiz · 
hinde ne!er söylenmiş. neler yazıl. bir fıkra geldi. de bulunduğu esnada Ekonomi 
nuştır!. .. Bu, denizde bir katredir. Sultan Hamit zamanmda., ikti· Bakanı Celal Bayara bildirmiıtir 
Bir damle çirkefle deniz kirlen - dar mevkiindeki bir patamn yalı· Bu arada fenerler jdaresinfo 
nıez ... Birkaç bezirgan hays\yet ti ıı önünden geçen bir balıkçt sun • satın alınması meselesi de tekrar 
careti yapmak istiyor ... Mesele bu- turlu bir küfür savurmuı.Paıa kız mevzuu bahsolmağa baılamı,tır. 
dur!. .. Buna karş! neler yapmamız mış. "Yakalayın şunu L deırt"is. A Hatta öğrendiğimize göre yakm
lizımge)diğini, Metro Goldvin'i ramışlar. Bulamamıflar. Paşa: da fenerler idaresiyle hükfunet 
gerek Türkiyede, gerek doı;t mem· "Belki sesinden tanırız. Bütün ba- arasında bu hususta konuıır.aalar 
leketlerde nasıl mutazarrır edebi- hkçıları toplayın!,, c!emiş. Balık· yapılması mukarrerdir. Bu takdir
leceğimizi yazdık. Fakat, bazı ga- çdar gelince, hepsine de ayrı ayrı da imtiyaz müddetinin L.itmesine 
2etelerde i~e lüzumundan fazla e- aynı küfrü ettirmiş. Fakat bittabi henüz on beı yıl bulunan fenerle?' 
hemmiyet verildiğini görüyoruz . netice elde edilmemif. idaresi de devlet e1ine geçecektir. 
Dikkati celbedelim ki, vakur Türk Bizimki de aynı hesap olma • Hükumetin bu yıl tahlisiye bütçe
nıilJeti, hu Alman ve Amerikan sın ... Ne kadar ehemmiyet verir · sine yeniden altı deniz feneri yap· 
"şamatasın3.,, pabuç bırakmak is · sek bu filim o kadar ağza düşer mak için tahsisat koylT,U! olması 
temiye=eldir. Hem, bu işin iizerine ve merakı celbeder. Aldırmıya · da bu haberleri teyit eder mah; 
pek fazla deşmek de, bezirgnnhk lım, babacan olalım ve aleyhimiz· yette görülüyor. 
ları için rekle.m arayanların ek · de bu gibi küstahlıklara cesaret ~ ----
nıekierine yağ sürecektir. den müesseselerin bütün eserleri-Mi .. -~------'!11!;----.ı 

Derhal şöyle ilônlara ba~lıya · ne ~ykot edelim ve dostlarımızı !•L 1~T1 
caklardır: da boykot ettirelim, kafi... _ = _ 
_'_7_i_lı_k_iJ_~_m_a_~_u_a_h_n_ı_g_~_ı_e_ıl_e _________ (_V_l_·_M_O_l __ KesekAQıdıiçln 

''Musa D d f •ı • Tabtakalede manav Bozkırlı ag""' ) 0 a,, ) mı Hüseyin ile ayni köylü Alaettin 
keac kağıdı ıneselesinder- kavga 

tar' il e~ile1mez! etmitler, Hüıeyinyanm kiloluk 
U bir demiri Alaettinin bqma vur'-· 

Onun h bozuktur rak yaralamışbr. Yarah !tıhhi lm-
fU U •.. dat otomobiliyle hastaneye kaldı-

Bun&an bir müddet e\•el bir ya Biz, esasında baştart bata Türk nlmıştır. Alaettinin yarası ağırdır. 
hudi yazıcının memleket:miz aJey düşma~~ığmdan ~aşka lıir şe~.ol· Tramvaydan düştü 
hinde iftiralarla dolu "Musa da. - mıyan Musa dagında ı~ırk gun. , . . . 
iında kırk gün., adlı kitabının eşe~inin böyle kolayca dPğiştirile Beşiktaş hattına ışlı)en 207 nu 
Metro - Goltvin - Mayeı- yahud: bileceğine inanmıyoruı.. maralı tramvay arabasımn ıahan-
film sosyetesi taraf m\Jan film~ Nasıl olur da ilk kel\mesinder lığında bulunan 10 yaıında Mel
Çevrilmek üzere olduğıınu bildir ıon kelimesine kadar ,' TürkJer;r. non isminde birisi atlamak iste-
miştik. barbar, vahşi, zalim :>lJuklarım miı, ba§ından yaralanarak Şiıt 

Verilen son malfunata göre bu haykıran bir kitabın $enaryos".l çocuk hastahanesine kaldırılmıt-
fiJm şirketi gerek Vaşington e)çi· bir iki kalem vuruşla bu mahiyet· tır. 
liğimiz ve gerek Amer;k8 hükii ten kurtulur? Buna biz:m aklımız Vumrukla dö{lülmüş 
llletinin teşebbüsü üzerine bµ fil· 
lllin senaryosunu :1 ~ğiştirmi~ 
lürklük aleyhindeki k. ı ıımlarım 
çıkardıktan sonra yem St"naryoy11 
'1 aşington büyük elçiliğ:mize gön 
dermi§tir. Elçilik bunu ı~.sdik ew 
derse o zanıan filme çel\;;.cektir. 

ermiyor. Eğer §İmd~ye kada'!' 
memleketimizden mily ... .nlarca lire. 
kazanan Metro - Goltvid - Mayer 
yahudi e.osyeteıi Türkt31r aleyhin. 
de film çevirmek istemiyorsa bu 
eseri çevirmekten tamamen va~ 
geçmelidir. 

Kültür işleri . 

imtihanlar talimatında 
taiebe lehine yapılan 

Ayvansarayda oturan Y akup 
kaptan Cibali vapur )skelesinde 
karpuz satan Zekeriya tarafın · 
dan yumrukla döğülmüştür. 

Çocuklar arasında 
Nişantaımda Meşrubyet ma · 

hallesinde oturan 13 yaıında Meh 
met, 14 }aşında Hasan tarafından 
bıçakla sol elinden hafif surette 
yaralanmıştır. 

Çalıp kaçarken 
Galatada oturan Nizamettin 

isminde bir çocuk köprünün Ka
dıköy iskelesinde Mari isminde 
bir kızın çantasını kap: p kaçar· 

Bu keşif sayesinde kağıtlar bile 
}•anmaz bir hale geliyor 

Şehrirr.uzde bulunan 1: ir Türk 1 - İlerlemiş bir yangına toz: 
kimyageri yangınların taillıamen halinde atıJsa söndürmektedir. 
önüne geçe4tek, bilhasa kı,met!i , 2 - Su bulunur ve vakit varsa 
eşyayı yanm dctan kurtaı acak bir toz suyun içine karıştırılarak kul· 
formül bulı l(UŞ ve bu tescil e- landabilmektedir. 
dilmiştir. Bu ızat umumi bir yer- 3 - Kıymetli ve ran1J1aması 
de formülünün tecrübelerinin ya- iste!lilen bir ıeyin cinsi ne olurs.ı 
.pılması için ura!'fa (belediyeye) olsun (Tahta, bez veya baıka bit 
müracaat etmiıtir ve tecrübe ya· teY) üzeri.ne bu madde sürüldüğü' 
pılıncıya kadar adını saklamakta- takdirde o teYin yanmasına mani , 
d olmaktadır. ır. 

Dün bu husu.ata aldığımız ma· Bu maddenin sürüldütü mad ... 
lumata göre bu yangmdan koru· de tahta ise sadece ~slenmektd 
ma formülünün esası şudur: kifıt veya bez ise kavrulmakta· 

"Formül gerek mayi~ gerek toz dır. Bu kavnılma keyfiyeti de çolC 
halinde kullanılabilmektedir. Bu uzun bir zamanda olmaktadır. 
şekilde üzerine sürüldiiğü eşyay, Bulunan 1t1adde ayni zamanda: 
yanmaktan koruduğu gibi yana~ eıyanın mukavemetini arttmnaJi .. 
bir !eyin üzerine de atılırsa onu ta, rengini ve hali ulisini bozma.· 
derhal yanmaktan kurlarmakta· maktadır. Muhteriin söylediğiIMt 
dır. işin en dikkate değer tarafı göre bu formülden elli kuruıJu., 
da formülün çok ucuza mal olma· ğu evi yanmaktan kurtarabilmeıc..' 
sıdır. Formül şu ıekilde kullanı-, tedir. Bu sayede kiğıt paralar da: 
la bilecektir: yanmaktan kurtanlabiiecektir .,, 

Boğazlçindekt elek
trik kablosu 

· İstanbul elektrik fabrikamı 
Anadolu yakasına bağlıyan ana 
•kablonun esaslı bir ~ekilde tami • 
Tine bugiiıı, başlanacaktır. Kablo
nun ~irine 15 eylule kadar de. 
vam edilecektir. Bu müddet zar • 
fmda vapurlar, kablonun geçtiği 

Rumelihisar mezarlığı ile Kandil
li burnu arasında, pervanelerini 
çalı~tırmadan geçeceklerdir. 

-0---

Ekmek fiyatları 
değişmedi 

Uray Narh Komisyonu dün k>p

lanmıf, ekmek ve francala fitatı · 
nı olduğu gibi bırakmıştır. 

Bu hafta 
Tepe başı belediye bahçesiDde 

Perşembe, Cuma, Cumarteai Pa • 
zar günü akşamlan saat 22 de Ha· 
zmı tarafından KARAGÖZ oyna
tılacaktır. 

Hava kurumuna 
yardım edenler 

Hava kurumu için Eyüp kamu
nu şubesi başkanlığından: 

8; 9/ 935 pazargünU Münzevi
deki bağım sazı ile birlikte Hava 
Kurumu emrine terkederek kuru. 
ına önemli bir gelir temin edilme
sine vasıta olan Penbe çavuı bağ · 
sahibine gazeteniz vasrtasiyle te
şekkür ederiz. 

KadıkUyftnde su 
tart fesi 

Kadıköy Soayetesinin 935 sene
si ikinci altı aylık tarifesi Bayın. 
dırlık Bakanlığınca tasdik edile • 
rek gönderilmittir. 

Suyun metre mikabı on dört ku· 
ruı otuz paradır. 

--o-
Belediyeye kaydolan 

esnaf 
Uray "(belediye) müstahdemin 

tubesine yazdan esnaf 29862 ki • 
ıiyi lbulm114tur. Uray bütün esnaf 
cem,iyetlerinden, mütıtabdemin şu
besine yazıhmyanlarm isimlerini 
istemi§ tir. Bu gibiler aynca taıkip 
edilecek ve şubeye kaydedildiıkten 
bafka kendilerinden ceza alına • 

!l....a....... - - - u 
ca:ıuır. 

--o-
Parti kongreleri 

C. H. Partisi ocak k<>ngrelen 
devam ediyor. Kongreler beş gün 

iç.inde bitecek, ıonra nahiye k~ 
greleri batlıya.caktır. 

-o-

Nişan tUreni 
Feyzi Paşa torunu Bayan Rebia Ak· 

soy ile Kayseri saylavı Salih Turgay'ın 
8·9-935 pazar günü Çengelköyünde Fey 

değişiklik ken yakalanmıştır. ============================= 
Fahrünnisa evinde bir gazoz şi-

zi Paşa konağında nişanları yaptlmiş ve 

çok samimi olan bu törende her iki ta• 

rafın akraba ve dostlarile İstanbulda 

bulunan bazx saylavlar hazır bulunmuş 

ve tören geç vakta kadar devam etmiş· 

tir. Her tarafı tebrik eder ve saadetler 

dileriz. 

Okul dlrıe·ktUrleri. arasında da bazı Hafif yaraland 1 şesinin kazaen patlamo$ı üzerine 

değişiklikler oldu Derviı Ali ınahalles (nde oturan sol bileğinden yaralanmı~tır. 

Kü'ltür bakanlığı lis~ ve orta o· Şahat Nazmi, Adana lisesi direk-

~;;~::;~;::.r:~=:~;i:l;;: ;~::~~~::0:~:!: 1~:~~;~~~ .( ___ Ş __ EmE.~ _e ___ R __ ilD.11BJ~~~C!ll~-=m!Dlll· r_ı_::a~·_t_·~ız::ı~mıı--!$'H~}:::cıın--· _ı ___ L~ .. ~E:rı~ -~~· .. · ı;~f[!lllrı~-=ı~ .. ~· ·s:ı: l!!l!~lllSllJ .. 
~~göre hastalık gibi okul direk- mal Kandilli kız lisesi direktör- b 
::~~~ü tarafından kahudl edlilbe 'r lüğ~ne, Diyarıbekir lisesi direk- yan mıyan SO kak lam al arı 

ır mazeret karıısın a ta e ·~ t'" .. C al Kastamonu ı· · d" _ 
~rı b' . . . . 15 . k 1 oru em , ısesı ı 

d 
geç ırıncı teşrının ıne a- 1• . b Geceleri geç vakit evime döndüğüm için tesadüf e . ramadan yürünebiliyor. Fakat ilerimiz kr~tır. Sık sık 

a "k 1 rektörlüğüne, Adana ıseaı u :.-r t mal imtihanına k<lbul edile ~ diyorum. Bazı semtlerde elektrik lambaları yanmıyor - Iambalarrn sönüp ortalığı zifiri karanlıkta bırakması 
hile:ektir. I muavini Yunus Nazımı ayni lise- lar, ve sokak karan1ıkta kalıyor. Bilhassa Sultanha - hadisesi eğer kışın da devam edecek olursa asıl 0 za -
. Bundan başka kültür l:.akanhğ nin direktörlüğüneJ Sam1>un lisesi. mammdan Süleymaniyeye çıkan yokuşta bu badise pek nıan felaket ! 
lı, d' k .. H d' K al f ı· sık tekerrür etmektedir. Hazan haftada iki, üç gece yol Belediyenin vakit geçirmeden soka,k lam~larmı i . eve orta okul direktörleri ara ıre torü am ı aya .,. e a ıse-
•ttıd tamamen karanlık kdzyor. yice muayene ve bozukluklarını iki gün sonra yeniden 

~ !U değişiklikleri :V.t.pmııtır. si muallimliğine tayin .?>dilmiıler-ı Ay ışığında falan yoUar nisbeten aydınlık oluyor. bozulacak şekilde olmamak üzere esaslı surette tamir 
· Üsküdar orta okulu direktöru dir. Şimdi yerde çamur da olmadığından bir tehlikeye uğ. ettirmesi, ~ahut ~eıtlle§tirmesi I~zmdır~ 
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VUNANiSTANDA Komünistlerin Eciıe=--h~i ----m=e=m=-ıe,.--::,-k..,,....e--tı-e-rd-- e-k-i Yahudilerin 

a bin eyi 0 tuz erk8mharbiyesi Türklük aleyhindeki 
yakalandı • k · •ft• l 

Sayı a V b a S t ı de~:::ı::;.~~~:1~.E-rk~da~=:~7: · çır }0 } ıra arı 
Atina, 10 - Yunan işleri gene rilmemektedir. yeai,, adiyle anılan on üç Macar Birbirini takip ediyor 

~erginleşmiştir. Bahusus, Başha • Gene söylendiğine göre, iki aı- komünisti, toplantı anmda yaka lsviçrenin Lüaern 9ehrinde top l Türklüğe sürülmek istenen leli~ ,; 
kan Cal<laris'le Sü Bakanı (Har - nıfın daha ukerliğe çağırılmu. lanmıştır. Bir kadın kaçmıştu . lanan Siyonistler kongresinde A- ler, Türkiyede kimseyi memnun 
biye Nazırı) Kondilis'ir. ayrı ayrı meselesi ciddi surette düşünül· D. h . visaar ismindeki Filistinli delege, etmemiıtir ! 
cepheler aldığı görülmektedir. mektedir.,, 1 r em 1 atm iŞ şark memleketlerine yayılmış olan Gazetemiz, y ahudilerin ~n fe • 
Kondilis'in müfrit kraliyetçiler • Anadolu aJansı na diyor ? k f 1 Yahudilerin çekmekte olduğu ıs- na günlerinde, onları dii!manlık· 
den olan Metaksas'la gizli J._,ir an· Atina, ıo, (A.A.) _ Çaldaris'in bu- a asını yarmış. tıraplardan bahsettiktel' sonra lardan büyük bir hakkaniyetle vİ· 
la§ma yaptığı da söyleniyor. raya dönüşilndenberl, rejim meselesi Mercanda seyyar satıcılık ya- "Türkiyedeki Yahudilerin gad • 

Kondilis Atinaya dömiükten çok daha önemli bir tekilde mevzuu pan Burgazlı Alaettin, satıcılı~ darca zulüm gördükleri ve Türkir 
sonra bazı zabitleri azletmc;si ken bahsedilmektedir. yüzünden diğer bir satıcı ile kav- yedeki Yahudi mekteplerinin ka
disini diktatör ilan etmek hiss1ni B. Çaldaris, geneloy yapılmasına ve ga ederken bu adam elindeki bir patıldığı,, ıeklinde bir ifadede bu
vermiştir. Bu meyanda olm~k üze· krallığın tekrar kurulmasına derhal ta· kiloluk dirhemi Alaettinin kafa lunmuıtur. 

A 
· k d p raftar olmadığı takdirde, bazı silel ve 

re tına uman anı an~yota • sına abnıttır. Alaettin baygın bir HABER. - Yukarıki iftiraya 
siyasal çevenlerin besledikleri niyetler 

kos'a da işten el çektirmek iste . hakkında §ayialar dolaşmaktadır. Fa· halde yere yıkılmı,tır. Henüz bü- cevap vermek Türkiye Yahudile • 
miştir. Fakat Çaldaris onu tuttu· kat resmi haberler, ordunun siyasal me viyeti tesbit edilemiyen bu satıcı rine düter. Bu münasebetle bir ke
.ğu İçin, KondiHs, buna muvaffal selelerin dışında kaldı~ hususunda i- kaçmrıtır. Yaralı Ctrrahpa,a re dıtha hatırlatmak istiyoruz ki, 
olamamıftır. nan vermektedir. hastahanesine kaldırılmış ve kafa Yahudi yurtdqlarımızın ecnebi 

kaye ettiği iÇin, §İmdi de, pek hak. 
h olarak, bu devamlı tezvir ve if· 
tiralar kartıımda teessür hisleri 
duyuyor. 

Yahudiler, tarihte lıpanyadan 
ve ıon zamanlarda Almanyadan 
kovulan ırkdaş ve dindaılannm 

Türkiyede pek ıamimt bir melce 
bulduğunu unutmamalıdır. Bugün 
bile milliyetçiliğinin bu civcivli Panayotakos, son günlerde; B. Çaldaris'in evinde toplanmış olan tasının çatladığı anlaşılmıttır. diyarlarda bulunan dindatları, 

Kondilis'in emri olmadan Atina • bakanlar kurulunun kararları büyük ( 1011) (50) Türklük aleyhindeki bu iftira do- zamanında yurdumuzun en mü • 
bir merakla beklenmektedir. 

idaki Efzun tnburl .. rını harekete 1 prop d 1 l k d" reffeh ta'--'--- nl d 8 1 ... Kurul, general Kondilis ile onun e- y lav d u agan a ara gene en ı oa.KCUI o ar ır: o pa-
ıgeçinniştir. Bu da, Çal~aris'in mirleini yerine getirmek istemeyen ugos ya a, gene camiaları namına hiç de iyi adım· ra aarfedilen nereye gidilse bir 
Kondilis aleyhinde bir hareketi general Panayotakos arasında çıkan Jandarmalarla köy• lar atmıyorlar. "Muaa Dağı,, fil . Musevi kalabhğma tesadüf edil • 
gibi teld.kki edilmi§tir. Büyük de- hadiseyi incelemiştir. IUler arasında minin Yahudiler tarafından tasni mektedir. Mekteplerin kapatılma• 
Gikodular olmuş, Çaldari:s de bu· Oena'oy yeni bir kabin• edildiğini biliyoruz. O iftiralar • aı ise, tekzibe bile değmez kuy • 
nun üzerin<: gece saat 11 de Ba. tarafından yapılacak ·ı- Kanh çarpışma- dan aonra, bu remıi kongrede ruklu bir yalandır: 
b~H~~~~de~~ Hü~d~~~~~ 1 ld ----------------------------
~ğırmııtır. içtima hararetli mü. ya,,, Ywıaniatanda geneloyun (re- ar o u Suikasta ugv rayan 
:na~.alarla devam ederken otu:ı. yiimme müracaatın) yeni bir ka· Belgrad, 10 (A.A.) - Dün 
.kadar koyu kralcı saylav içtima bine tarafmdan yapılma.mı teklif Pregradag yakınında bulunan ta-Amerı·k n d•kt t .. .. .. 
ı1alom..na eirerek Çal darbe karş· etmektedir. Bu teklife göre, tim· borskyde jan \ırma ve köylüler a 1 a orunun 
bağmnı,lar, çağırmışlar, krallık diki kabine muvakkaten yerini bir arasında bir kargaıalık kopmuş. h h 1 
ıehinde beyanatta bulunm . .,.:;mı i&- bitaraf kabineye tel"kedecektir. 3 kiti öımu,, birkaç ki•i yaratt•.n- Si ati agv ır aşı yor 
temi ılerdir. Projya gazetesi en ağır batlı bir mıttır. 

Fa.kat Çaldar.is bu hadiseyi bü· bükUmet gazetesidir. ------------- Baton Rouge, 10 <A.A.) -Remnl bir Katllln cenazesi çok 

)iik bir &0ğukkanlılrkla k:ıl'~ıla - Zannedildiğine göre, bu teklif. Türk tarihi araştır- hldiriğ, B. Huey Longun sihbatmın lhtlf•mlı oldu 

1 ı düzeldiğini bildirdiği halde, özel Baton Rouge, 10 (A.A.) - Katil 
mı§, saya-, arın sövüp saymasına bugünkü Ba.ıbakan Çaldarisin bir ma kU ru m Un Un kaynaklar, daha vahimleştiği habe - Weissin cenazesi, dün öğleden sonra 
karşı birşey dememiştir. Bunun Ü• tedbiridir. Ve onun (iirektifi ile rini vermektedirler. İkinci bir kan büyük bir kalabalıkla kaldırılmısıtır. · ı ı k·1· 1 çalışmaları 'S zerıne say nv ar çe ı ıp gitmit er· gazetede yazılnuJ, ortaya ahlmış- nakli ameliyesi tatbiki zorunda ka - Şehir n yöre hekimlerinin hepsi 
dir. t Türk tarihi ara§brma kurumu lrnmıştır. cenazede hazır bulunmuşlardır. 

Atina, 10 _Dün geceki gürül- ır. 15-16 mcı asırda yeti9miş ~üyülı. Hekimler, çarşambadan evvel ke - Saiut Josph kilisesi. tıklım tıklım 

t
.. ·· · ç ld · B k ı H Seyyahat dBnU,Unde Çaldarlsln Türk co2rafivacıaı Piri reisin iki ..,..§İJl bU- şey söyJey,emiveceklerdir. dolu idi. Polis tarafından ~Udµ'"kle 
u u;serıne a arıs a anı!lr e- v1111W111Jarı ~ B t R 10 (AA ) B H t dil b• 1 k" · k"I' " "'··... önemli eıeri olan Amerika harita a on ouge, · • - · uey zap e en ın erce ışı ı ıseye gıre -

yetini "Yetıi bir toplantıya çağırmış At• 9 Çald · b bah Lo 'hhi d ~ı tır i 1 dl ına, - arıs u saı 
11 

ile Kitabı bahriye adh büyfüc ngun sı urumu a5 u aşmış . mem fer r. 
tır. Bu toplantıda rejim için aon Alma d d"' ·· il Üçüncü kan nakJinden sonra, hekim- Katilin bir tıp profesörü olduğunu . . nya an onınll! ve sıra e .... fi · · d ı t atb karar verılecektır. • • cogra eaerını ev e m aasm ler, ölümle bitme.si muhtemel bir ve suikasdl mütf'.aldp muhafızlar t.a • 

Kr 1 1 Çald . . b l bınnci kolordu komutanı Panayo- da aslının aynı olarak çok güzel peritonitten korkmaktadırlar. Hasta, f d ·· d d lik a cı ar arısın u t"p an- ra m an vucu unun e deşik edil· 
trda krall:k lehinde söz sö_;Jiyece- takiı, General Demestikas ve Kon- ·bir şekilde baıtırmıtbr. hezeyana başlamıştır. diği dünkü niishamızda yazılmıştı. 
~~~~~wi~~i~~t~~~ dil~~~~~~~~ ~~~~"~~~~A ____ M_o_s_k_o_v_a ________ A_v_u_s_t_u_r_y_a~d-a~~ 
Bakanmm istifa edeceğini iddia ra Bakanlar Heyeti toplanlnl!, top merika haritalarının en eskisidir. F 
etmektedirler. Jantının tonuna doğru Kondiliı ve Bu harita 1513 yılında yapılmıt· izyoloji Habsburgların 

Kondilfoin istifa haberi de tek. Rodopulos toplanbn terketmiı - tır ki, Kriatof kolomb'un Amerika kongres·ınde 
2ip edilmektedir. Her halde

1 
müf- lerdir. yı ketfinden pek az bit zaman tesiri gittikçe 

ritlerin istediui ei'bi, reyiam olma- Çaldari. bu toplantıdan aonra sonradır. neler yapıldı? ·ıe 1· 
dan, kral getirile:eh de~Hdir. Harita, orijinal ve çok kıymetli 10 Ağustosta toplanan Mosko· 1 r lyOr 

- gazetecilere geneloyun ilkteşrinde d" ş· d" 1 d ·ı· ı · Atina, 10 - Ti'rk~yeye nelccek bir eser ır. ım ıye X"1 ar ı ım va fizyo oji kongresıue ve gene-
~ mutlaka yapılacağını aöylemi§tir. k"k" d k k 1 olan Yunan donan::nau, son gün. aleminin tet ı ın en u:ra a aı. Dresden'de toplanan emrazı ua-

lerde Selanik limanında bulun. SON DAKiKA bu haritayı orijinalinin aynı ola biyı! kongresine İftirak ettikteıı 
maktaydı. rak basmak suretiyle Tü.rk tarihi sonra §ehrimize döneaı dokto' 
~ ah k Kondtlls istifaya arattırma kurumu ilme büyük biz Fahrettin Kerim seyahllti ve kon· 

D ili vaziyetin arışması üze· k lk t p t k 
rine, donanmaya derhal Pireye 8 ı, anayo a 08 met etmi, oluyor. greler etrafında bir gazeteciye fU 

dönmek emri telgrafla verilmiştir. yaralandı Kitabı bahriye ise, yine Piri re- sözleri söylemittir: 
Donanma harekete hazırlan. Atina, 10 - Atina Ajanamm is tarafından yazrlmıt Akd~nize - Moskova fizyoloji kongre-

mış.trr. Fakat, ikinci bir teigrafla bildirdiğine göre birinci kolordu - ait coğrafi ve çok önemli bir caer· ıine dünyanın her tarafından gel
!Jtur.a şimdilik li.i.zum olmadığı bil. daki bazı hareketler üzerine ted· dir. Bu eser kısmen vaktile pro- mit 1500 kadar murahhı..s vardı. 
(iirilmiştir. birler alınmaaı emredilmit, bu va- feaör Kahle tarafından neşredil· Sovyet hükumeti misafirlere fevk 

Garg"nllk önceden de ziyet üzerine de General Kondilis mi, ise de Türk tarihi araştırml\ iade denecek derecede ikramda 
h1ssolunuyordu istifa etmittir. Kabine vaziyeti tet- kurumul'\un neşrettiği nüsha daha bulunmuş, hususi tren1er hareke~ 

Bu sabahki posta ıJe ge!eı. kik ebnit ve İfte bir yanlı§ an.lama mükemmel olan Ayaıotya DÜ3· ettirerek kendilerine memleket 
Deyli Herald gazetesirıde Röyter bulunduğunu anlamıştır. Bunun "nAnq ap .;A.ptı-eq ıqut!')I •.ııpınq dahilindeki müesseselerini gez·· 
ajansının bir haberi olarak okun· üzerine General Kondilis jstifuı- bir ;tina ile devlet matbaasındı dirmişlerdir. Bu kongrenin en ka· 
duğuna göre, Yı:nanistanda kab' nı geri almışttr. basılmıttır. rakterist1k ciheti Sovye\lerin tec · 

ne buhrnm riv.:ıyetleri varmış.. Kabinenin bu toplantısı e.na - ZAYi - 2677 kayıt numara.siyle rübi tıp sahasındaki )enilikleri 
Gazetede yazılıyor b: aında meb'uıan meclisinin kori - babam Azizden baı!lanıp Fatih maliye idi. Bunun için bir de ıergi açıl-
"Hatta bir hükumet rlarbesinin dorlarmda bir kavga olmuı, hadi· şubesinden almakta olduğum maaşı - mıştı. 

hiJe yakın olduğu söybmyor. seyi yatı§'tırmağa çalı,an General mm tatbik mühürümü kaybettim. Ye- Dımağın elektrikle t~nbihi su-
p t ko• hafı"f. ı .. . niFıinl yaptıracağtmdan eski~inin hük retile elde edilen Trasel~r dımax 

Bir tahmine göre, a5kE>ri bir te· anayo a 0 çe yara anmı'll " mü yoktur. hastalıklarının tethİ•İ hususunda 
şebbüı;Je hükumet kurulacak ve tır. Aziz kızı Fatma Vedia d çok iyi bir yar mıcıdır. 
reyi&m yapılmadan krailrk iade~ Lehistan seP.tmlne Y tc:ıçt ARIYORUZ Bu kongreden ıonr4 Dresdene 
clilecektir. k ki 1 ~ ti k tll ':il a Ç Ş ıŞ ra e 'l Hasköy . çini fabrikası için gittim. O kongrenin er.. önemli 

Harbiye nazırı gen~T~ 1 Kondi ) d Var§ova, 10 (A. A. - Resmi marangoz, tesviyesi, şerit tester-e tarafı, geçen sene enberi tatbik 
lis, dahiliye nazırı, Atin..ı garnizo · · d ı k 1 ı· 1 • makamlara göre, Diyet ıeçımıne makinelerinde çah!tırılmak üzere e i en ısır aıtrrma ame ıye erm-
nu kumandanı, polis tefi ve jan 16.282.000 ıeçmenden 7.575.685 acele işçiye lüzum vardır. istekli- den alınan neticedir. Bu ameliyat 
darıJ1a kumandam ile konuşmuş- kiti i§tirak etmiştir ki, bu, ıeç • lerin Galatada Mertebarıı sokak !imdiye kadar on bin k'itiye tat 
tur. menlerin yüzde 46,5 u deınektir. Sigorta han altmcı kat 7 10 nu· bik edilmiştir. Erken bunayan-

Oiğer taraftan terh;~ zamanla 1930 seçimine iştirak edettlerin maraya müracaatları. (4694) lar, apdallar, müzmin &lkolizme 
11 gelmi, olan mecburi h:zmet et· niıbeti 74,86 olduğuna göre yüz- mübtela olanlar, ve cüfüm itleme· 
radt, gerek memleket i~inde, ıe · de 28,3 bir azalıt vardır. Bu aza- na ve en son olarak muhil.lefetin yi itiyat edenler bu ameliyata tabi 
rek dışında vaziyet henüz istikra· lıt havaların fena gibneainf", se • seçime kar~ı yaptıkları şiddetli tutulmaktadır. 
P,eY.da etmediği kaydi'yle ıalıve- çim aa.vqının yapılmamıt oiın.uı· propagandalara veriliyor. Ameliyat edilecek olan kimH 

Londra, (Özel) - Viyanadan 
gelen haberler, "Avuıturya tahtı• 
na varıf,, görülen 9rtidük Otto, 
"Viyana Arkadqlrk hirliiiu ile 
"Cenubi Avusturya cephe döiüt
çüleri birliği,, nin fahri hamiliiinl 
kabul etmittir. 

Bunu kabul etmit olmuı bir 
çok A vusturyalılarda önemli hir 
tes.ir yapımı ve büyük geçit resim· 
leriyle bu hadiseyi Jruttulamağa 

kalkıtmıılardır. 
Viyanamn Kahramanlar mey 

danında yapılacak olar.ı bu geçit 
resmine Habsburg banedanm .. 
dan Artidük Ojen ve eski muha" 
ripler teıekkülüne mensup binle!"" 
ce kiti ittirak edecektir. 

Bu tören (Merasim), Avuıtur
yada hükümdarlığın iadesi hare-ı 
ketinin gittikçe ilerlediğini göt· 
terir bir ip.ret sayılma.il itibaril• 
önemli görülüyor. 

bir hakim ve bir de • loktordars 
mürekep bir mahkeye aevkedil-

mekte, burada kendiıift! müda· 
faa edebilmektedir. 

Konırede frengi c!nneti eıra· 
fında münakap.lar olurken meır 
leketimiz hakkında ba'Zı yanlıt fi· 
kirleri düzelttim. Bütün doktor
lar memleketimizin ,ıeçirmekt• 
olduğu inkılaplarla ço~ alakadar 
göründüler. 
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ORMANIN KIZI 
V alaıi hayvanlaT aTc&atnda ue Alrilt anın balta girmem it ormanla· 
"uu/a weçen Qfk ue kahramanlık. Aeyecan. e•rar ve tetlıilf romanı 

•N°!t00 Yazan: Rıza Şekib 

ffABER - Aksam Postam 

Karşa, Monbltoluların kendisini Nlyam 
Niyamlılarla döğllşmiye çağırdığını 
Uğrenlnce sebebini anlamak istemişti 

Karıa, reiıe kartı göstermesi la· 4 EyIUlde Tırenin kurtuluş bayramı samimi mera· - Siz ne zaman iıterse11iz. D~ 
nıin bana bir eğlenceden bahsedi
yordunuz .•• Bu ne eğlencc:sidir? 

- Reiaimin dün bir oğlu oldu. 
llk erkek çocuğu ••• 

zımgelen itibara önem verdi. Fa- simle kutlulanmıştır. 
kat bunu, onun kar§ıımda, tebaa- O gün askeri bir geçit yapılmış, her taraf bayrak _ 
larmm yaptığı gibi eğilmek ıure· larla süslenmiştir. Merasimde köy bürosu şefi Durmuş 
tile göstermedi. Yalnız hafifçe TUrkmenoğlu da kurtuluş günü hakkında bir söylev 
kıvrılır gibi oldu. vermiştir. Ayni gün Yenicamfde bir mevliit okunarak - Çocuğun ıerefine bir eğlence 

demek? ••• 
- Evet Ormanın kızı. Onun ıe· 

refine bir eğlence ..• 

Ebülula bunu bile yapmadı. tehltlerimiz anılmıştır. Resimlerimiz bu merasimden 
ikf intibaı tesbit ediyor. 

Reisin kendi diliyle söylediği U· --:=:-=--------=-:--:--ı~~;----:--:--------------==~:..:.=.=-=== 
zun bir '~o,geldiniz,, hitabını, ya- Bir musiki Memleket mektuplan 

••• nındaki bir tercüman arapçaya 
Ka?p, EbüHila, iki aslanı ve çevirdi. san'atkarının Tı·rede .. ı b. 

kendilerini almağa gelen genç ve Kral, Karpyı umduiiundan baş· guze ır ma 61. rıenif omuzlu Monbi olu, Monbi. ka türlü bulmut ol.ıcaktı ki ıela 45 inci San'at y 
tolwarm merkezine girerlerken, mmdc.n sonra: 
bütün kabile halkı yollara dökül· 1 nıiiJtü. - Sizi, kabilemin misafiri ola· y 1 1 

Monbitolularda, erkekl.er rak görmekle sevinçliyim ... Sene-

k 
ne lerdenberi, her kabileyi korhıdan 

adar kapalı ise kadınlar o }jadar açıktır. ormanına yaklattımııyan, yerlile- j 
rin bir türlü akıl erdiremedikleri 

Çocuklarım koltuk altlarına ıı· 
kıştırmıt kadınlar, Ormanın kızı· vah9i hayvanlarla dost olan kah-
nr, iki yanında iki aslanla görün· raman kızın ıiz olduğunuza inan
ce korkularından titremeğe başla- mak insana çok güç geliyor. Sizi 
nıışlardı. gelerek değil de, tesadüfen gör • 

. Kartanm karşılayıcıları, telaşe müt bulunsaydım hiç inanmazdım 
düşen yerlileri birer birer tPıkine Karşa, reisin bu ıözlerini hafif 
uğraşıyorlar ve korkularını gider· bir gülümseme ile kartıladı. 
ıneğe çalışıyorlardı. Gariptir. Kendileri merakla sey 

Karşa ile Ebülula için Monbito· redilecek insanlar olduğu halde, 
lular reisi bir kulübe hazırlatmış- onlar Kar§ayı ıeyrediyorlardı. O • 
tı. Aslanları icin de kulübenin av- nun ve babaıının senelerce süren 
lusunda bir y~r. . . şöhreti, hele babasının yerliler Ü· 

Onu, önce reisin yanına götiır· zeride bıraktığı tesir ıeneler ıeç· 
düler. Ormanın kızı, aslanlarını tiği halde Üzerlerinden hala ıili • 
~ b raber 2ötürmek mecburiye·,, nememişti. Küçücük çocuklara va-

1 e a mamalt için, EbülGliYi" '~ rmc )a cı r Aa.lant Ad•ı.11 adın-
kendisine hazırlanmış yere gönde İfibniyen yoktu. 
rerek orada bıraktırdı. (Devamı uar) 

Moı~bitolular reisini sarayının 

Ata 

Musiki san
at kar ların dan 
ve bu yolda bir 
ı:ok ısanatkarlar 
yetişt~rmi' 9ah -
siyetlerinden bi
rinin, ı;.erıembe 
günü musiki ha -
yatına batlayı -
tının 4~.... inci yıl 
dönümü kutlulıı
nacaktır Yarım 

ura yakın bir 
zamandır hatladığı yolda muvaf
faluyetl a yürüyen bu ıanatkir, öğ
retmen Atadır. 

Ata, memleketin iatipdat idare
ai altında titrediği bir çağda ıana~ 
atkiyle çahfmıf, muıiki tetekkülle 
rl kurmu; vo bu tahım~aında :za
manımıza kadar devam edegelmit 
bir sanatkardır. 

Tlre idman yurdu 
Tire <Oul aytarınuzdan) - f 
iki ay evvel Cumhuriyet Halk Par -

tisinin himayesinde yeni te§ekkUl e -
den Dlrlkspor kulUbU, yedi sene ev -
\'el kurulan ldman yurdu oyuncu -
Jarlyle Cumhuriyet müddeiumumisi 
İrfanın hakemliği altında çok samimi 
ve güzel b1r maç yapmışbr. 

Tirenin kurtulllf aiinüne üf 
eden bu ma~ Uç bin sekiz yüz duhu -
liye bileti satıldı. l1çebay 39 uncu a -
lay subaylariyle biitiln işyarlar da ha-

(X) 1. K. Andaç 
zır bulundular. Daha 0}1111 başlama • 
dan evvel hükümler verillyordu. Oyun 
ümidin dnhn pek çok fevkinde güzel 
oldu ve bütün seyirciler memnun kal· 
dılar. Neticede yeni kulilple eski ku ~ 

Jilp berabere kaldılar. Oyun sonuçun • 
da At.atürkün lıüyük r esmini 

il liyerek başlal'ı ii Hinde gezdifilllet 
\•e Cumhuriyet Halk P:ırtısinin musi
ki kolu sahada nc~eli parçalar çaldı. 

Durmuş Türkmenoğlu 

a:\rlusundaki garip renklerle bo • ı•--------•••••I 
Yanmıt tahtında ziyaret etti. Vapurculuk 

Bir muharririmiz dün yarım 

asra yakın bir zamandır musiki 

ileuğra,anbuaanatkarla Oskü· Türk Anonim ET~ ... tr•ık 
dardaki evinde konutarak bil- t:' Reisin yanı çok kalabalıktı. Ya-

kınluı ve kendiıi en güzel elbiıe. fURK ANONiM ŞiRKETi 
lerini giyinmişlerdi. Bunların hep- l • stanbul Acentahgv ı 

ha11a ulusal Türk mmikiıi üzerin
deki fikirlerini ıormu§tu?. Muhar· 

•ı de uzun boylu, genit ~muzlu, ~endilerini ormandan almak içın Liman han, Telefon: 22925 ririmize evveli hayatını anlatan 

Şirketinden: 

Sayın halka A. an 
Relen yerli tipinde insanlardı. İç· Ata demİ!tir ki: 
lerinde cidden çok güzel olanları T r a b z on yo 1 u "- Ben muıiki hayabna iıtip-
da vardı. TAR 1 vapuru 12 eylul dadın en ezici zamanlarında, ya- Anadolu ciheti ile Büyük Ada ve 

(NiyamNiyamlar) dan sonra ŞEMBEgünüsaat20deHopa- nihürriyetinilinındantamonal· Heybeli Ada elektriği hakkında hü· 
.Afrikanın en vah,i a.damlan, en ya kadar. tı yıl önce baıladım. ilk ~ıtatlarım ~ahıi kabilesi diye !anman bu a - haua yoklamacm Ali, Giriftzen, kOmetle Türk Anonim Elektrik Şirketi 
damJann görünüşlerinden hiç de lzmir Sür'at yOIU asım ve Hoca Ziya idi. O vakitle;, arasında aktedilen 25 nisan 1931 ta-
höyJe bir kanaate varılamazdı. S A K A R y A vapuru hP.ı bir araya gelerek toplanmıt, mu- r İ h 1 i m k 1 

l I · d b l hafta PERŞEMBE ..n•nl .. r·: ıiki derai almak ve ve,mek 1·ç1·n. U ave ename, yukarda SÖZÜ 
ç erın en azı arı vücutlarının •- ... ' lrıuhtdif yerlerini çok açık sarı , saat 16 da lıtanbuldan JZMt. de olsa, en büyük suç 8ayıldığın · geçen havaliye aydınlatma ve ev ih-

tenkle bol bol boyamıılardı. : RE ve PAZAR günleri de dan çok ııkıntı vekerdik. On alt' tiyaçlarl (Çin verilen elektriğin fiatını, 
Ka11a reisi tanımakta güçlük ' IZMIRDEN latanbula kalkar. yıl bu azap içinde sanat için çalı,-

Sekmedi. Ebülula ile yan yana ya· 1
• tık. Nihayet hürriyet ilin olundu 50.000 liralık bfr meblao tOplanınca-

"a.! yava, ilerlediler. Arkaların. MersJn yolu ve birçok muıiki kurunıl&rı yapıl· ya kadar, Istanbul tarifesine nisbetle 
darı da kralın adamları geliyordu DUMLUPINAR vapuru 13 mağa batlandı. Bunlann çoğu· •. d 5 Monbitoluların, mioafire peke ' Eylül CUMA Pnü 1aat 11 de nun baıında, idare heyetlerinde. yuz e arttırmasına Elektrik Şlr:ketl· 

b~nımiyetverenadamlarolmadı~ Mersinekadar. :: müeasisleri arasında bulundum. nl mezun kılmıştı. 
ırç k • il ı ·· ı b·ı lillll----··-----...ııı Son on bet yıl içinde ''Üsküdar b •• o mı sa er e ıoy ene ı ir B t · 

OUyijk merasimle davet ettiklerı ------------ musiki cemiyet,, inde başkanlık Ü şar Şimdi yerine getirilmiş 01-
koınfu kabiJe reislerini bile çok ~r-=========~1 yaptım. duğundan bundan sonra Anadolu 
~~tkül vaziyetlere düşürrlüklerı H A B E R Şark ve garp muıikis~ hakkın- 1 h ti il BÜ Rorülmüıtür. Karp, bunları gör . daki fikrime gelince; ne biri. ne c e e y Ü k Ada ve Heybe il Ada 
~eıniı olmakla beraber, babası. AKSAM POSTASI öteki ... Biri benden geri kalmış elektrik sarfiyatına Rumeli Cihetin-
~tn kulağında çınlıyan hikayele. lstanbul IDA~~r~VI Caddesi doğu milletlerine, diğerL benden deki fiatler tatbik edilecektir ki b d ~:Yle_ görmüş kadar emin olmuştu Posta kutusu: lstanbul 214 ayrı dütünn batı soylarıı.a hita'O aydınlatma fiat·n· k"I t u a, 
<>u yö%den çok ihtiyatlı haroket et· Telgraf adresı .ıstanbul HABER ediyordu. Atatürkün irtadı, için· ( ) n ) OV a Saat b a Ş 1 na 
Ilı k Yazı işleri telofonu: 23872 d b l d b aşağı k 0 75 . e mecburiyetindebulunduiu. ldarevelıc!ın .. :24970 e ocaa ığnnız u kararsızlığı yu an ' kuruş ınmesini te-
tıu hissediyordu. ABONE ŞARTLARI aydınlattı ve Arap tekniğine, fa- min edecAktir. Dlrektörlu k 

Reis, Karfayı bu çekingen tav- kat Türkün zevkine göre hazır· -----
tı d Tü,lcigc Ecndı 
b n an vazgeçirecek bir harekette :·:~.·:: ';~ ~:· ~!= Kr. lanmış olan ulusal Türk musikişi Muhasip fstlyenler 

ulundu. 3 aylık 400 .. 800 .. için çalıtmalar baıladı. 
]( 1 avlık , 50 •• 300 :: Muhaıebe ve iktısadi bilgileri 

çok kuvvetli, senelerce muhaıebe-d a.rıa kendisine yaklaıtığı 11ra· 1 LAN TARI FES I 
~~ ayağa kalktı Ve boyalı taıhbll • Tıcarat tıanıarının aatırı 12.SO 
~n 8.fağr indi. Raamı ııanıarın 10 kuru.tur. 

Sahibi ve Neırirıat Mütlitrü: ka1'191 
b k hibaro. diyecek yok ... Fakat 
~ a ahın altından ne çıkacak? di

e dil§ündü. 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (V AKIT) matbaası 

Bizim hayatımız yokluk içind~ 
varlık vücuda getirmek için çır· 

pınmakla geçti. Fakat Len kendi· 
me düşen ödevi yapmaklA müsteı i 
him. Ayın 12 inci gÜ'lU akıamı 

benim için yapılacak müsamere 
klfi bir müki.f at olacakbr .,, 

ciliklerde bulunmuş, eıer sahibi K U P O N 
bir genç; muvakkat veya daimi 
bir iş arıyor. 244 

Her türlü kefalet vetebilir. 10 9.935 

"Göksel,, rumuzu ile idaremize -------------..: 
müracaat. 
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Selıiute ~~ntitee: 
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Çocuklar büyüyünce 
neler olmak istiyorlar? 

Büyüyünce denizici olmak istiyen küçük baylar 

.. 

Bu çocuklar Edirnekapısı ile 
Fatih anındaki gen it F evzipaşa 
caddesinin iki tarafını kaplryan 
eski Alipaıa, Zincirlikuyu, Keçe· 
ciler, Kabakulak, Kurtağa, Sar · 
mattk, Acrçeşme, Karagümrük 
mahallelerinin çocuklarıdır. 

Mahallelerinin deniz ve deniz 
kenarlarına uzak olmasına rağ -
men bunların hepsi de gemiciliğe, 
deni:z askerliğine hevesli çocuk • 
lardrr. 

işte resimde de görüyorsunuz. 
Ali usta adlı birinin yaptığt şu kü· 
çül< geminin etrafına bu y.t.vrular 
nasıl bir ilgi (alaka) ile t<>plan -
mıılar. Bunların hepsine birden 
sordum: 

- Siz galiba gemiyi çok sevi • 
yorsunuz? 

Ve h'eı)si birden kar ılık verdi • 
ler: 

- Elbet de severiz; biz büyü -
yünce hep bahriyeli olacağız! 

- Şimdi bu küçük geminin kap 
tanı hanginiz? 

İçlerinden en büyüğü: 
-Ben! 
Bir başkası: 
- Çarkçısı da ben ... 
Bir üçüncüsü: 
- Yağma yok çarkçı ben .•• 
- Sen ikinci çarkçı, ben birin· 

ci ! 

- Haaa ... O ba!ka ... 
Otekiler birer birer: 

- Dümencisi de ben ..• 
- Ateşçisi de ben ... 
- Projoktörcüsü de ben ,, 
-.. Kamarotu da ben ... 
Ali usta gülerek: 
- Hcyamolacısı da ben! 
Bir ba§ka adam: 

- Öyleyse bir gemim vt1.r, çift 
'd. _,_,. r 
. ıren: ı. 

- Heyaaaamol... Yaaaamol ! 
- Tayfası aslan yürekl\! 
- Heyaaaamol... Yaaaamol ! 

Çocuklar neşeli neşeli he·ıamoh· 

çekerlerken baktım öteden beş ta· 

ne sevimli kız, kucaklarında ç<•k 

Büyüııüncc uçakçı olmak istiyen 
küçük bayanlar 

güzel, çok sevimli, yumuk ~ cuk, 
Van azmanı bir kedi yavrusu ile 

oradaki gezgin bir fotoğla.fçıya 

resimlerini çektiriyorlardı. Onla · 
ra da sordum: 

- Ey küçül< bayanlar, b•ı erkek 
çocuklar büyüyünce hep b:lhriyel' 
olacalanışlar. Ya siz büyüyünce 
neler olacaksınız? 

Gülerek: 
- Biz de, dediler, uçakçı (tay

yareci) olacağız; hani geçende 
Almanyadan buraya uçak ile beş 
saatte bir kadın gelmişti. Onun gi· 
bi biz de büyüyünce uçakçı olup 
buradan uçakla Amerikay a on sa· 
atte gideceğiz. 

Bu çocukların bu saf dilekleri 

karşısında bilseniz ne derin, ne iç· 
ten yurtsal kıvançlar (hazlar) 
duydum. 

- Gezgin Haberci -

Istanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Koimsyonundan: 

Kapalı zarfla eksiltmeye konu tan Akliye ve Asabiye hutanes1-
nin toz tekerine hiç bir istekli çık madığından yeniden kapah zarfla 
eksiltmeye konmuıtur. 

1 - Miktarı: Azı 18,000 kilo dur. Çoğu 20,000 kilodur. 
2 - Tahmin fiat: Toz şeker ldlosu 26 kuruştur. 

3 - Eksiltme 18 Eylül 935 çar ~amba günü saat 16 da Cağaloğlun- 1 
\?a Sıhhat Müdürlüğü binaaındaki liomisyonda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat garanti: 390 lıradır. 

S - Şartnameler parasız ola tak komisyondan almabil:r. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin ~35 Ticaret Odası vesikas•yle 2490 
sayılı kanunda yazılı belge ve bu i!e yeter muvakkat garantı makbu-ı 
•eya banka mektuplariyle usulü da iı-esindeki teklif mektuplF.nnı yu

kaı:da yazılı eksiltme saatinden bir saat önceye kadar ınakbı&z muka
hilinde komisyona vermeleri. 

ÇiNGENELER 
ARASINDA 
HcC1yattaın <e1Uoınımoş ırna~n~ô ~nır maı«:<eıra 

...__ No 67 \'azan: Osman Cemal Ka9~~1z =:1 

Elbette aranızdan bir geçnıiş var 
ki bu çocuk sana kafa tutuyor 

- Ağzından çıkanı kulc?.ğın i · 
şitsin, dedim. Yok yere bövle ağ · 
zmı bozacağına maksadım söyle 
sana cevabını vereyim! 

O tekrar söze baılarken kadın: 
- Y ook, dedi, rica ederim, ben 

böyle şeylere gelemem, za~en si • 
nirli bir kadmım... Beni bunun İ· 
çin mi çağırdınız buraya ..• 

Şimdi de orta boylu lafa karış· 
tr: 

- Canım bili.der, elbet~e ara· 
nızdan bir geçmit var ki bu çocuk 
sana kafa tutuyor; sen de }imdi i· 
şin farkında değilmiş gibi cahil· 
likten gelmesene ya ! 

Yemin ettim: 

- Vallahi, billahi, tallahi! Hiç 
birıey bilmiYorum ve bu bey ar • 
kad&§ınızı da nereden tanıdığımı 
bir türlü hatırlıyamıyorum ! 

Uzun boylu bir yudum susuz ra-
1a daha çekip gözlerini biraz da • 
ha açarak gözlerini gözlerime dik· 
ti: 

- Bana bak arkadaş, ben ada· 
mı yerim, yer! 

- iyi amma kardeşim, henim 
etim krvırcrk değil, sonra midene 
dokUnur! 

Kadm hemen fırladı: 

- Ben gidiyorum! 
Iieytp ıcapr aogru ıl~rıeme'k 

istedi. Fakat, orta boylu delikanlı 
hemen bileğinden yapışarak ba • 
ğırdı: 

- Otur ulan ıuraya, nereye gi· 
diyorsun? 

Garson geldi: . 
- Rica ederiz, burada yapma -

yın gürültü! 
Bunun üzerine ben de ı~alktun, 

onlara: 
- Neyse ıimdilik Allah:ısmar

ladrk ! 
Deyip bira.haneden fırladım. 

Fırladun amma, timdi Beyoğlu 
caddesinde meraktan, heyecan· 
dan çatlryacaktrm. 

Bu herif kim olabilirdi, benden 
ne istiyordu, benim çingenelerle 
düıüp kalktığımı nereden hıliyor-

du? Bir sürü bilmece ki bunları 
çözebilene aıkolıun ! Hele, baka· 
hm, yarın olsun; devran aynası ne 

çehre gösterir? Elbet de bu iş bu 
kadarla kalmıyacak, yakın bir te· 
sadüf bizi gene o delikanlı ile kar
şılaıtıracaktır. 

• ,,. Jl. 

Bu son hadise için bin d<ereden 
su getirerek önce Etemin ağzını a· 
radım; hiç birtey bilmediğini an · 
ladım. Sonra Reha Beye demese-

lenin a!lmı tamamiyle anhtmıya· 
rak dolambaçlı yollardan işi biraz 
çıtlattım; baktım o, benim sözle • 
rnne çok alakalı görünür gibi ol • 
duysa da ondan pek sadre ~jf a ve
recek birşeyler öğrenemedim. O: 

- Adam sen de, diyordu, al · 
dırma, senin çingenelerle düşüp 
kalkıtğını uzaktan görmüş .,lan o 

delikanlı, o akşam orada kendileri 
ni bekliyen kadını gelip de senin· 
le karıı karşıya görünce onu aen · 
den kıskanmıştır da mesele? ondan 
çıkmıştır. 

Hof, Reha Beyin bu fikri de 

Vidos ve Litrozda eski 

pek yabana atılır §ey değildi. Ben· 
ce ortada baıka hiçbir sebep ol • 
mayınca Reha Beyin bulduğu bu 
sebepten daha uygununu bulma · 
nın yolu yoktu. 

.ıf -\' .-

Bu sabah alı al, moru mor Çakır 

Eminenin ablası Rana bana eve 
geldi: 

- Aman, dedi, kardeşimi döve
cekler, bugünlerde yolunu bekle ~ 
yip fena dövecekler ... Onun için 
sen bilirsin, beı on gün ne sen bi · 
zim tarafa gel, ne Emil\~ burala · 

ra uğrasın! Hatta sen ne Reha 
Bevle bul111. ~de o torna.vida Ha
san denilen kOpukla görüt ! 

- Anlamadım amma, bunlara 
sebep ne? 

- Ben İ§te o kadar söylüyorum 
sana, canrmın içi irfan Be.)ciğim ! 

- Canrm, iyi amma meselenir. 

aslı nedir, ben de öğreneyim de o· 
na göre davranayım ..• 

Bana iu lakırdıları kapıda usul 
usul söyliyen Rana sordu: 

- Annen içerde mi? 
- Annem arka odada henüz u· 

yuyor! 

- Feridun Emineyi senden kıs 
kanıyor! 

- Hangi Feridun? 
- Hani canım, geçen ~az, bir 

gece Reha Bey falan filan har -

çinueee hayatı manzaralarından 

nun savuştuğu çok iyi oldu; çün • 
kü içince sululuğa kalkacak, ağz .. 
mızın tadı kaçacak! 

Demiılerdi. 

- Yaaa ... Peki, bu Feridun ne 
it yapar? 

- Kalem dairesinde ki.tip! 

- Hangi kalem dairesinde! 
- Ayol lstanbulda yok mu ka· 

lem dairesi? 

- İyi amma hangi kalemin da• 
iresi? 
Düıünerek: 

- Dur bakayım, şey... Evra1' 
kapısının dairesi ! ! 

- Neyse, anla.ııldr, ıen timdi 
gıt, nıç teıaşe nıan liızum yoı< ..• 
Yalnız bu F eridunun Emine ile 
ne ilişiği var? 

- Hiç canım, orada burada eğ
lentilerde, gÖmıÜJ sözde sevmiş ••• 
Halbuki o, senede böyle kaç kız, 

kaç kadın, kaç bilmem ne sever? 
Bilenler söylüyor; timdi bir Er • 
meni karısı dostu varmq 8eyoğ • 

lunda ... Halbuki Emine gül gibi 
kız oğlan kız ... O Eır.foeden ne a• 
lır sanki? 

- Peki Rana, sen şimdi git ha· 
kalım, bir çaresine bakarız! 

- Nasıl çaresine? O su~u oğ • 
lan ya krzı yolda çevirip pat~lar, 
yahut yaralarsa ... 

- Burası dağ başı mı yahu, hiç 
öyle §ey olur mu? 

mancılarla birlikte Kazrkh•la eğ · - Ey olur, olur! Neler olmuyor 
lenirken Reha Beyle filan bera • ki ... Zaten onun savrotluğ-J çok 
her oraya uzunca boylu, zayıftan çamurdur! Ona sebep, sana çok 
bir delikanlı gelmişti... yavlarırım (yalvarır) bir zaman 

Biraz düşündükten sonra: ne Emine seni görsün, ne ,en E • 

H h h ' E t t t mineyı' ! - a, a, a .... ve , eve eve 
amma ... O delikanlı o akşa•n va· - Peki Rana, peki, başüstüne, 
rım saat kadar sessiz sedasız bizim sen hiç merak etme! Amma diye
yanımızda oturduktan sonra ben ceksin ki : 
o gece onu bir daha yanımızda - Sen Emineyi, Emine seni aör 
görmemiştim, ne olmuştu o, o ge -
ce? ... 

- Emineyi sizden fena halde 
kıskandığı için yarım saat kadar 

mecliste somurtarak oturmuş, son· 
ra büsbütün sinirlenip ıize çaktır
madan oradan savuşmuştu. 

- O gece onun oradan savuştu
ğundan Reha Beyin haberi var 
mıydı? 

- Reha Beyin de vardı, Benli 
Latifin de, mühendis izzetin de .. , 

-Yaaa? 
- Hatta, siz bir aralık o gece 

sarhoş narasına koştuğunıız za • 
man onlar kendi aralarında: 

- Aman, demitlerdi, F eridu · 

meyince yapamazsınız ... 

Ne yapahm, §İmdilik bir 7.amau 
bu i'in başka türlü çıkan yok! 

- Peki, öyle olsun ... Haydi ba· 
kalım! 

- Hadi allahısmarladık. .. Cicı 
ananın ellerinden öperim ... 

- Ben de Eıninenin, Seherin, 
Ziynetin gözlerini de öperim! 

- Söylerim başüstüne, hem de 

senin tarafından birer birer onla· 
rın gözlerinden ben öperim t 

- Hay yaşıyasın Rana! 
-Artı sen bilirsin! Şimdilik 

rabbiye emanet ol! 
- Güle güle, güle güle! 

.(Devamı 11ar) 



Esld meşhur kaleci 
sinin sakatlanması 

üzerine Arsen.al yu • 
karda bir plonjon 
yapmasının resml • 
pi gördüğünüz Ud 
metre boyl.(ndaki 
Gltiskıwı merkez bir 
liği kalecisini satın almıştır. 

Bu uzun boylu genç kalecinin eski sini aratmıyacak kadar iyi bir futbol
cu olduğu, ln"iliz gazetelerinde yazıl maktadır. 

Moss Meşhur 
oynuyor ••• 

İngilterenin en meşhur oyun • 
eularrndan Arsenal kulübü kalecisi 

Moss bir maçta düşerek omuz kemi • 
ği kmlmıştı. 

Kemiği iyice kaynamadan Moss 
başka bir maça daha girmiş ve kemiği 
ayni yerden bir daha kırılınca artık 
futbol oynamlyacağma kat'iyetle hük. 
medilmişti. Teda\'İ edilmek üzere kal-

dmldığı kilinikte Moss'a kemiğinin 

bir 4aha kırılmaması için lingiltere
nin en büyük bir operatörü tarafın · 
dan nazik bir ameliyat yapılmıştır. 

Kolundan alınan bir teudon ile omuz 
adaleleri takviye edilmiştir. 

Moss halen iyileşmek üzeredir. 
Birkaç ay sonra gene maçlara girebi

lecektir. 

Almanlar takımlarından 
memnun değ·I 

Olimpiyatlara hazırlanmak üzere 

faaliyete geçen Almanlar bu son ay 

esaslı bir surette meşgul olmağa ka • 
rar vermiştir. 

i~nde dört milli maç yapmışlardır. --------------

Bunların hepsini de kazanmış ol • A 1 nı an ya 
d'aldarı halde takımlarının randıman-
larmdan memnun görünmemektedir. Romanyayı 
Bugün Almanlar en iyi hangi şekilde yen d 

1
• 

bir ulusal takım çıkaracaklarmda mü. 
tereddit bulunmaktadırlar? Yeni tec- Romanya ile Almanya milli takım -
rübe edilen oyuncuları pek beğenme • tarı arasında yapılan futbol maçında 
melı:te eskilerini de yıpranmış bulmak- Almanya 4 • 2 galip gelmiştir. 
tadırlar. Almanlar bu maçta bazı yeni oyun • 

Gençlerin, eski oyuncuların tecrübe. 
cular tecrübe etmişlerdir. 

Maç sert olmuş ve Romanya takımın 
!erinden istifade etmeleri ihtimali dü- dan 4 oyuncu sakatlanmıştır. 
şünerek son Romanya maçına takım - Romanya, Almanyadan Isveçe de 
lan yan genç ve yarı ihtiyar oyuncu- hareket ederek Isveç milli takımı ile 
lardan teşkil etmişlerdi. Bu da müs • de maç yapacağından takım kaptanı 

bet bir netice vermemiş olduğundan boşlukları doldurmak için Bükreşten 
'.Alman futbol federasyonu mesele ile üç oyuncu daha çağırmıştır. 

Kupayı Maryse 
Hilsz kazandı 

Geçenlerde feci 
bir kaa neticesi ö
len meşhur kadın 
tayyarecisi He · 
lene Boucher'nin 
namına. iı.afeten 

l'e kadın tayyare • 
eller arasında ya -
Pılacak müsaba • 
kanın galiblne ve · 
rilmek üzere ko • 

nuian kupayı ta -
nınmış rekort • 
menlerden Marise 
Hilsz kazanmış · 
tır. 

Dünyanın en yük 
Sek kadın tayyare 
cilerinin iştirak et 
tlii k müsa.ba • iJ!aryae Hilsz hava ""71Wtanla1wın refakaJ.inde tayga • 
lla Paris ile Kan yaresine doğru giderken 
llhrf &numufa yapıhnışttr. 1 kika ve 6 san iyede uçuak saatte '1:17 

l\.faryse HIJsz, Breguet markalı tay- kilometre 263 metre vasati sürat1e bl
Yaresi ile bu mesafeyi iki saat 19 da· rlncl gelmiş ve kupayı kazanmıştır. ! 

BuS?Ün .. 
Güreşçilerimiz 

Seçiliyor 
Önümüzdeki cumartesi, pazar, 

pazartesi günleri yapılacak olan 
Balkan güre§ olimpiyatlarına ha
zırlanmak üzere güreşçilerimiz • 
den 30 • 40 kişilik bir grup Y a.ka -
crkta kamp kurmu§tu. 

Bugün bu güretçiler arasında, 
Yakacıkta bir seçme yapılacak~ 
Balkan olimpiyodında güre§ece\. 
takımızın elemanları a f)"ıl.ı.caktrr. 

Balkan 
atletizm 
olimpiyadı 

Altıncı Balkan oyunlarına ait hazır 
hklaı· ikmal edilmiştir. Fenerbahçe 

Bir hayal hakl!<at oluyor! 
-- ... i\iwwwi& .... twd1 .... - zwwws 1-2 -~ ...... 

ins~nlarda uçmıya başladı 
Almanyada yeni icat edilen ve insana takılınca bunlan havalandıran ye

ni bir pervanenin tecrübelerine baş lanmıştır. 

Bu pervane adale kuvveti ile hare kete geçmekte ve in&anı uçurmaktadır. 
ilk tecrübeyi tayyareci Dun.nbeil yap mışdır. Franklorlda yapılan bu tecrü. 
bede büyük bir kalabalık bulunmuştur. 

Dunnbell ilk uçuşunda 195 metre gitmiş ITdncl tecrllbeslnde de 235 metre 
havada uçmuştur. 

Muvaffakıyetle neticelen.en bu tecrübeler istikbal~ büyilk ümlUer do
ğurmaktadır. Yukarlki resimde, hayali hakikat yapan bu yeni pl8ntörü gör/1-

yorsurwz. 
stadında yeni yapılan tribünlerin bo • -----------------------------

yanması bitmiş, pistin ye kum havu - At 1 et ı· z 'T 1 d e zunun kontrolu yapılmış ve fenni şe • 1 
raiti matlup derecede görülmüştür. 

1stanbula gelecek Balkan atletlerif· B ı 
le beraber, buraya büyük bir kalaba- eş U US maPIDI 
lığın da geleceği haber verilmektedir. ~ 

Atinada çıkan Atimitiki i.mera gaze.. 1 ı• ı k d 
tesi tstanhuıa gelmek istiyenıer için SV0P 1 er azan 1 
bir def ter açmıştır. Bu def tere ismini Y 
yazdıranların miktarı ild bine yaklaş· 
maktadır. Yugoslav ve Romanyadan 
da epeyce bir kalabalık geleceği an -
laşılıyor. 

Yüksek komit.e, belediye türizm şu -
hesinin yardımıyla, buraya gelecek se. 
yirdler için tedbirler almıştır. Oteller 
de, nakil vasıtalarında bunlar için ko· 
laylıklar gösterilecektir. Bu oyunlar· 
da Türkiyeyi temsil edecek ekip kam
pa çekilmiş bulunmaktadır. Bu takı· 
nun sonuncu kontrolu H eyUUde ya • 
pılacaktır. }' ederasyon reisi, J>u eki -
bin Yunanistan ve Yugoslavyadan 
sonra üçüncüJüğü kazanmak için ça • 
Jrştınldığını gizlememekte ve ümitvar 
olduğunu söylemektedir. 

Bütün Balkan uluslarının atletleri 
ayın 18 ve 19 nda tstanbulda bulun • 
muş olacaklardır. 

24 saatlik 
lUÇlYlş rekorunu 
Amerikalı -.lankins 

kırdı 
Amerikalı Jankis durmadan 24 sa

atte 5221 kilometre 486 katederek yeni 
bir dünya rekoru tesis etmiştir. 
Bu suretle vasati olarak saatte 217 
kilometre 562 süratle uçmuş bulun • 
maktadır. 

Eski rekor 5205 kilometre ile ve va • 
sati 216 ile tayyareci Cobb'sa ait bu • 
lunuyordu. 

Paris'i yüzerek 
geçmek 

Her sene olduğu gibi bu sene dahi 
Parisi yüzerek geçmek müsabakası 
yapılmış ve yüzlerce kişinin iştirak 
ettiği bu müsabakayi gene Taris ka .. 
zanmıştır. 

Taris bir saat 36 dakika ve 28 saniye 
de Parisi baştan ba.,,.o;;a. yüzerek geç • 
miştir. 

Denizcilikte 
Fransızlar 
ltalyanları yendi 

Fransa ile Italya arasında yapılan 
yüzme müsabakalarını Fransızlar ka
zanmışlardır. Vaterpolo maçında da 
Franslz1ar 6 · 2 galip gelmişlerdir. 

Tayyarecilik 
Meşhur Fransız tayyarecisi Dakar, 

Mernoz'dan Parise ı.ı saat 13 dakika. 
da gelmek suretiyle tayyarecilik ale
minde yeni bir muvaffakıyet kazan • 
mıştır. 

4800 kilometreye yakın olan bu me
safeyi 14 saatte uçmuş olmakla l\fer . 
DOZ saatte vasati olarak 339 kilometre r 
katetmiş bulunmakadır. l 

Geçen hafta Almanyada beş devlet 
arasında çok mühim atletizm müsaba- ( 
kalan yapılmıştır. Bu müsabakalara 
beş devletin güvendiği en yüksek at • 
letler iştirak etmiştir. İştirak eden 
devletler şunlardır: Almanya, İtalya, 
lsYeç, Japonya ve Macaristandır. 
Almanların bu müsabakalarda ga • 

Jip geleceği kuvvetle tahmin edilmek • 
te idi. Ve birinci günün neticesi de bu 
ihtimali teyit etmiş bulunuyordu. Fa
kat ikinci gün Almanlar için bir f e • 
caat olmuştur. tık gün kazandıktan 
dokuz puvaru kaybettikten maada üç 
buçuk pnvan da geriliyerek umumi 
tasnifte birincilikten ikinciliğe düş · 
müşlerdir. 

Daha geçenlerde Finlandiyalılara 
yenilen Alınanlar için bu ikinci bir in
kisarı hayal olmuştur. Zira Almanlar 
atletizmde kendilerine pek çok güve -
niyorlardı. 

Müsabakalarda otuz beş bin seyirci 
bulunmuştur. Aradaki puvan farkı 
pek küçük olduğundan sonuncu ya -
rış yapılıncaya kadar kimin birinci 
olacağı kestirilemiyordu. Bu yüzden 
mü.sa.bakalar son derece büyük bir a • 
lika ve heyecan ile takip edilmiştir. 

Neticede birinciliği 56 puvanla 1s • 
veç, ikinciliği 52 1/ 2 puvan ile Alman
ya; üçüncülüğü 40 puvanla Macaris -
tan almış, Japonya 33 puvanla dör • 
düncü İtalya da 26 1/ 2 puvanla beşin
ci olmuşlardır. 

Maçlarda elde edilen teknik dere • 
celeri SYrasiyle aşağıya yazıyoruz: 

100 metre: Birinci Japony&y ikinci 
Macaristan, üçüncü Isveç: derece: 10 
saniye 6/ 10 

200 metre: birinci Macaristan, ikin
ci İsveç, üçüncü Almanya: derece: 21 
saniye 6/10 

400 metre: birinci ls\"eç, ikinci Al · 
manya, üçüncü ltalya: derece: 48 6/ 10 

800 metre: birinci ltalya, ikinci Is • 

veç, üçüncü Almanya: derece: 1 daJd. 
ka 52 saniye 2/10 

1500 metre: birin.mi İtalya, ikinci 
Almanya, üçüncü İsveç: derece: 3 da
kika 54 sanJye. 

5000 metre: birinci İsveç, ikinci Al· 
manya, üçüncü Italya: derece: 14 da
kika 57 saniye 2/10 

10000 metre: birinci Japonya, ikinci 
Ita1ya, üçüncü Macaristan, derece: 32 
dakika 42 saniye, 

110: (manialı): birinci İsveç, ikinci 
Almanya, üçüncü Macaristan; derect: 
14 saniye 8/10 

400 metre (manialı) birinci Maca -
ristan, ikinci Isveç, üçüncü Italya: 
derece: 53 saniye 6/ 10 

4X100 metre <manialı) birinci Al • 
manya, ikinci Macaristan, üçüncü ls • 
veç, derece: 41 saniye 2/ 10 

4X400 metre (manialı) birinci Isveç 
ikinci Almanya, üçüncü Macaristan, 
derece: 3 dakika 14 saniye 2/ 10 

Yüksek atlama: birinci Almanya, 
ikinci Japonya, üçüncü Macaristan, 
derece: 1 metre 90. 

Uzun atlama: birinci Almanya: ikin 
ci Japonya, üçüncü Isveç derece: 7 
metre 68. 

Üç adım: birinci Japonya, ikinci İs
veç, üçüncü Almanya, derece: 15 met
re 29. 

Sırıkla atlama: birinci Japonya, l • 
kinci Isveç, üçüncü ltalya derece 4 
metre 30. 

Gülle atma: birinci Almanya, ikin
ci Macaristan, üçüncü Jsveç, derece: 
16 metre 2L 

Cirit atma: birinci Almanya, ikinci 
l\lacaristan, üçüncü Japonya, derece: 
71metre15. 

Disk atma: birinci Isveç, ikinci Ma
caristan, üçüncü ltalya: derece: .'.l2 
metre 12 

Çekiç atma: birinci Isveç, ikinci Al
manya, üçüncü İtalya: derece: :)1 met 
re 76. 

Tayyare ile Los-Angelostan Nev-Yorka 

te vasati 400 kilometre ile seyretmiş tir. 

Los Angelos ile 
Nevyork arasın . 
da 3300 kilomet -
relik mesafe üze • 
rinde Amerika -
da bir tayyare ya
rışı yapılmıştır. 

Amerikanın meş 

hur tayyaredle • 
ri bu yarışa işti • 
rak etmişlerdir. 

Birinciliği tayya -
reci Turner ka7..an 
mıştır. 

Yarışa iştir~k e· 
cleil 96 tay,.arc 
i inde biriı:.ciliJi a 
lan 1'urner saat • 
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D 0~ U ANJA(Q)OIL.UjgA B~R GIEZ1 (8) i r11tiyazl ı 

sosyeteler 
osmanll impara1:orluQu devrinde on iki 

tane idi ve ancak bir teki Türk 
sermayesile kurulmuştu 

Hükiimetimiz bunların 
sekizini satın aldı 

Sermayesi yabancı fakat dı, gö-ı 
rünşü Türk olan sosyete!erden bi-
ri daha ulusal bir idare ol~rak 

devlet eline geçti. 
Bu sosyete hepimizin ~il . 

diği İstanbul Telefon Sosyete -
sidir. Bir lskoç sermayedar ogru -

punun elinde bulunan bu so.>yete 
Türk halkının cebinden vurgun 
§eklinde para kazanmak husuısun 
da en ileri gitmi§ olan imtiyazlı 

sosyetelerin başında gelmekt~ydi. 
Bu bakımdan bu itte Bayınd1rlık 
Bakanlığının gösterdiği isabet çok 
büyüktür. 

Eski devirlerde birtakım ya -
hancı sermayedarlarına ana yurt 
ta imtiyazlar verilmiştir. Bu suret-

le memleketimizde ımtiyaz ~lmış 
olan sermayedar sosyeteler ek,erİ· 
yetle normal şerait içinde paraka
zanmak maksadı ile gelmiş görü
nüyorlar, fakat Türk halkının ce-

binden, anlaımalarmda bulunsun 
veya bulunmasın, azami istifade-
yi temine çalışıyorlar ve kontrol
auzluk yüzünden bunda daima 

muvaffak oluyorlardı. Bunun için 
geçen yıl içinde Ali Çetinkayanın 
Bayındırlık Bakanlığına geçme • 
siyle fceraher1 hi.ikUnıel, yabancı 
ııfa ı -r J nın ı;, 

sos,ye c1~1ç hükumet arasında ak-
dedilmiş olan nıukaveleJerin ah -
kamını tatbik noktasından ciddi 
bir kontrola tabi tutmuştur. Bu 

kontrol az zaman içinde çok fay -
dalı ve önemli (ehemmiyetli) so -
nuçlar (neticeler) vermiştir. 

Bu arada §İmdiye kadar bazı 
ıosyetelerin muamelelerinde halk
ça tiki.yeti mucip olan birçok nok 
laların ortadan kalktığını hep gö
rüyoruz. 

Osmanlı hükumeti zamanında 

memleketimizde tam 12 sermaye
dar grupa bol keseden imtiyazlar 
verilmiştir. Bu grupların imt:yaz 
mukaveleleri incelenirse bunların 
ulusun ve ülkenin menf aatl~rini 
biraz olsun düşünebilecek bi:- hü
kUmet tarafından imzalanab'lme
aine imkan olmadığı görülü!'. Bu 
anlatmalarda ne hükiimet, ne be -

lediyeler ve ne de halk nef'ine bir 
tek maddeyi bile bulmak hemen 

de imkansızdır. Osmanlı Jmpara 
torluğunun işte bu çeşitten ol.ırak 
imtiyaz verdiği 12 sosyeteden 11 1 

tamamen yabancı ve yalnız bir te
ki ulusal sermaye ile kurulmu!tur 
Bu sosyeteler için hariçten ge -
len sermaye yekunu 26, 724 800 
Türk lirasıdır. 

Geçen hükum~t zamanında im 
tiyazı satın alınmıt hiçbir ecnebi 

sosyete yoktur. Osmanlı hükfüne· 

ti zamanında sermP.yesi dııar•.Jan 
gelen imtiyazlı ve ruhıatiyeli sos
yetelerden dokuıu faali)ete g0Ç -
miştir. 

Ulusal hükumet zamanında im
tiyazı verilen sosyetelerin yek~u 
18 dir. Bunlardan ancak altısının 

ıerınayesi dışarıdan gelmif, diğer 
on ikisi ulusal sermaye ile kun.ıl -
muttur. Bu kabil sosyeteler için 

dıtarıdan gelen sermaye S,237,500 
yerli sermaye de 4, 192,930 f ürk 
lirasını bulmuştur. 

imtiyazlı ve ruhsatiyeli so~ye -
teler tarafından timdiyt; ka•lar 
ilk tesisat ve tevaiat için ıarfo!u -

nan meblağ - hükUnıetÇe sat n a
lınmıt olan rıhtım sosyeteleri l-a 
riç olarak - 75,395,438 Tür){ li -
rasıdır. Bu kabil sosyetelerde ?e · 
çen yıla kadar 3,848 memu: ve 
müstahdem kullanılmakta ve 
3,694,430 lira maaf verilmek~ev -
di. 

Lozan anlatmasında murab • 
has heyetimizin önem verdiği it -
lerin batında ve kapitliayon!arla 
omuz öpüfür vaziyette imli} azlı 
ıirketlerin durumu iti gelmektey
di. Hatta bu sosyeteler iti bir a
ra konferansın kesilmesine sebep 
olacak kadar, bütün murahha6 he
yetlerin üzerinde durduğu bir ö
nem kesbetmittir. Gerek Lozan
da ve gerekse Lozandan ıonra, va 
kıa bu ıosyetelerin anlatmaların
da bazı değiıiklikler yapıldı am
ma, bunu "Devede kulak!,, olarak 
telakki etmek bile fazladır. 

Ali Çetin Kayanın bap geç . 
mesiyle beraber bayındırlık ~a -
kanlıgı sosyetelerin 6ütün itlerin€ 

el koydu. Artık sosyeteler tar.l.fın
dan yapılan projeler, verilen va
atlar ve çevrilen entrikalar geç-

mez olmuıtu. Bayındırlık badn 
lığ& artık ıslahına imki.n olm ~yan 

ve ulus hesabna bir kangran man
zarası gösteren sosyeteleri satın 

almakla işe başladı. 

Sırası gelmitken söyliyelim ki, 
ulusal hükUınet içinde satın alın · 
mıt olan sosyeteler, inandmıyacak 
kadar çoktur. Bunların adedi ü

çü demiryolu sosyetesi olmak ü
zere ıimdiye kadar yedi idi. Şim 
di İstanbul telefon sosyetesiyle se
kiz oldu. İtte adları: 

Anadolu demiryollar> Aydın 
demiryolu, İzmir - Kasaba demir· 

yolu, Reji, İstanbul rıbbm SO$ye
tesi, İzmir rıhtım sosyetesi, İs
tanbul terkos sosyetesi ve nihayet 
Telefon sosyetesi.. 

Bundan başka tramvay, elek
trik ve diğer imtiyazlı sosyeteler 
tarifelerinde değişiklikler yapıl

mıt ve en önemlisi İstanbul i:ram· 
vay tirketinin İstanbul balkmdan 
fazla olarak aldığı 1.700.000 lira 

geri alınmıştır. Şark demiryolla 
rını satın alınması da mukarrer· 
dir. 

Altı asırlık köhne Osmanlı im
paratorluğunun bol keseden ya-
bancılara. verdiğini buıün t~pla· 
mak ve geri almak ödevi (vazife
si) Cümhuriyet idareıinr. dütmüt · 
tür. Genel hizmetlerin devlet e
linde iyi bir tekilde itletilmesinin 
devlet hazinsine ne mühim bir ge-

lir kaynağı oldufunu bilerek :>rog 
rami bir tekilde harekt eden hü· 
kUmetin bunda da ıonuna kadar 
muvaffak olacaiı tüphesizdir. 

A. F ailı Güneri 

Panayırda Denizli ve 
Bayındır Ticaret odaları 

Başka odaların ehemmi1Jet 
vermedikleri statistiklere gerinde 

bir ehemmİIJel qösterigorlar 
Sergi müdürü ile görüıtüktenf 

sonra fazla bilgiler elde etmek i
çin bizzat dolaşmağı faydalı bul
dum. Gittikçe çoğalan halk ara
sına katılarak muhtelif pavyonla
rı gözden geçirdim. 

Serginin tam göbeğinde olduk
ça ıüren bir asfalt yol yapılmıştır: 
Sergi müdürü bu yolun pek kısa 
bir zamanda meydana getirildiği
ni ayrıca itaretlemitti. Yazık ki 
daha evvel davranarak tekmil ser· 
gi yollan bu tekle sokulamamıf, 

çünkü asfalt yol haricine çıktığı
nız zaman toza bulanıyorsunuz. 

Yollar ne kadar ıulanmıt olsa ge
ne fayda vermiyor. Toprak kıaa 
bir zamanda kuruyor. O vakit ge
ne toz dalgaları içinde yüzüyorııu · 
nuz. 

Sergiye iıtirak eden resmi mü
eueaeler arasında devlet demir
yolunun pavyonu çok hof. Pavyo
nun önüne mini mini bir lokomo· 
tif komnu§. Seyircilere makine· 
nin nasıl itletildiği gösteriliyor. 
lnhiıarlar vekaletinin pavyonu da 
aynca dikkate değer. Yapı itiba
riyle gayet güzeldir. Brükııeldeki 

lngiliz pavyonu nümune tutulaTak 

ya ılmı • Ondan alt. küçükk 
liat iç tetkilitı itibariyle cı.ha gü
zeldir, deniliyor. 

Denizli ve bayındır tecim ve en
düstri odaları mal tethiriyle kal
mamıtlar bir takım ıtatistiklerl"! 

çevrelerinin faaliyetini anlatma
ğa çalıımıtlar. Bayındır tecim o
daıının tanzim edip herkese da
ğıttıiı bir ıtatistiğe bakılırsa, ba 
yındırın 1935 senesi mahsulü bh· 
milyon kilo zeytin yağ, 4 milyon 
kilo arpa, bet milyon kilo karpu7 
ve kavun, iki milyon kilo pamuk 
çekirdek, iki buçuk milyon yumur 

ta ve ıairedir. Denizli tecim oda
sının statistiği daha ziyade en
düstri kısmını tetrih ediyor. Bu 
statistiğe göre Denizli ilinde ıekiz 
bin el ve ev dokuma tezgahı va!'· 
dır ve Bu tezgahlardan yıld.ıt. 25 
milyon metre murabbaı dokuma 
çıkar. Ayrıca Denizli fabrik<-'.farı 

altı buçuk milyon kilo un, 877 hin 
kilo itlenmit deri ve 200 bin kilo 
taban yapılmaktadır. Tezgi}ılar
da yılda altmıf bin İfÇİ çalıtmak
tadır. 

Bu iki ticaret odasının böylece 

memiıtir. Panayırda latanbula 
ait birkaç dağınık firma görülü
yor. 

İzmir firmaları aruında en 

ziyade göze çarpan lzmir memur

lar kooperatifi ve bu kooperatife 

ait olan Şasal suyudur. Sergide 
Şasal için ayrıca bir pavyon ya
pılmıştır. Bu pavyon Şaşaldaki 

Aslanağzı çeşmesinin bir küçük 
nümunesiyle ziynetlendirilmit bu
lunuyor. 

Şatal suyu lzmirin temiz içme 
suyudur. Suyun satıı hakkı ::ne· 
muriyn İstihlak kooperatifine ve
rilmiştir. Pavyonda dağıttıkları 

bir prospektöse göre Şaıal alıjo· 

metalik, yani az madenli bir ma

den suyudur. Ve radyo aktiyomi
te derecesi yüksektir. Yalmz bu 
radyo abtivite hassas) soğuk 

çeımeden alındıktan sonra dört 
bet günde onda bir kadar dütüyor 
imif .• 

Panayırda İzmir namına bir 
takım müesseseler ittirak etmit 

bulunuyor. Hüseyin Hıfzı afDa 
ve abajür fabrikası, Simodi kun
dura 'fabrikası:, Ete kdnseİ4a f ab4 

""'. p "t1 

rikası, Cemil kundura mağa1.aaı, 
saatçı Hafız Rüıtii, Şık oyma ima4 

lathanesi bunlar arasındadır. 

F ord'un İzmir acentesi de ser
giye ittirak etmit ise de bu itt~rak 

pek cansız olmuttur. iki otomo

bilin dinlendiği bir garaj.. lıitti
ğime göre, F ord müeneıesinin 

Türkiyedeki faaliyeti günden gü
ne dü§üyormuf. lzmir acente~i. de 
ancak kendi reklamı için bu ka
darcık bir ittirake lüzum görmüş
tür. 

Memleketin diğer kötelerinden 
ittirak edenler arasında Burst. süt 
tozu f abrikaııını, gene Bursa Hay
rettin Etem bıçak f abrika..ını, 

Bursada Y aıar biraderler bıçak 
fabrikasını, Gaziantepte Ömer Şe
fik mensucat fabrikasını not tuta
bildim. 

Sergide ismini reklam ettirme
ğe en ziyade gayret sarfeden mü· 
essese, Turan yağ ve süt mamula· j 

Tayyareler bu • 
statistiklerle bulundukları mnıta- günkü şekline gi • 
kanın tecim ve endüstri faaliyeti- rinceye kadar tür. 
ni meydana koymaları pek yerin- lü türlü biçim de
de bir tetebbüstür. Yazık ki di- ğiştfrdiler ve bu u 
ğer ittirak eden ticaret od2llan ğurda yüzlerce 
azdır ve bunlar da ıtatistik usulü- kurban verildi.Bir 
ne ehemmiyet vermemitlerdir. lngUlz sinema fir· 

keti bu mevzu üze. 
Eğer Türkiyenin bütün tica- ,.inde bir 1 ilm yap. 

ret odaları arsıulusal panayıra it- maktadır. Resmi • 
tirak ederek kendi bölgelerinin miz bu filmden bir 

kuvvetini statistiklerle meydana sahneye aittir, 
koymu§ olsalardı, panay.rdan be~ 1868 de, yani 67 
lenen büyük faydalardan biriken- sene önce Luten 
dinden elde edilmiş olacaktı Al Clıal. adlı adamın 
tıncı anıuluıal panayırda bu cih~- yaptığı tecrübeyi 

gösteriyor. Motör 
tin temin edilmesi için şimdid~n süz bir aletle yük-

tı fabrikasıdır. Fabrikanm ı:izel 
bir pavyonu vardır. Ancak b~nce 
tuttufu reklam tekli hiç de' mat
lubu temin edecek gibi değhdir. 

Pavyon Balıkpazarının temiz yai· 

cılarmdan birinin dükkinındua 

farklı değil .. Raflarda yağlar, pey• 

nirler, sergi olarak konmuı duru• 
yor. Bence, iyi bir reklam yapıla
bilmesi için pavyona bir tereyağ 

makinesi konmalı ve sergiyi ge
zenlerin gözü önünde b'eyağ, kay· 

mak yapılmalıydı. Bu ciheti son
radan gördüğüm sergi müdü,üne 

itaretledim. Pek de anlamadığını 

§U cevabı aldım: 
"Geçen sene bu gibi bazı mU. 

esaeselerin makine itletmelerind 

müsaade edilmif, halbuki makine
lerin gürültüsü halkı taciz edıyor

muf •. Onun için bu sene mÜs:)ade 
edilmemittir. Gelecek sene ~aha 
bunun birkaç misli büyütüliince 

pavyonların ara11 açılacak ve o 

vakit makinelerin işletilmes\nde 
mahzur kalmıyacaktır.,, 

Halbuki sergide kulak ıağır e-

~dici bir horultu olduktan ba,ka 

bit Cle biraz ıonra bahsedeceğim 
müziç bir hoparlör de mevcuttur. 
Zannıma kalırsa bu gürültiiİeri 

baıbrmak için muazzam bir f 3.bri· 

kanın makinelerinin itletilmesi la
zım gelir. Burada bir küçük ay. 

ran makinesi •İvrisinek vızıltısını 
andıracak bir gürültü ititt;tebi· 
lir •• 

Sovyetlerin pavyonu çok gü· 
zeldir. Yalnz kızıl rengi bulun

duiu çevre içinde az çiğ düt;iyor. 

Yunan pavyonu gözü okııyan bir 
minyatürdür. Müdür pavyonun 

projesinin kendi tarafından ya
pıldığını söYtedi. Her halde mu-

vaffakiyetli bir eserdir. Yugoslav 

ve ltalyan pavyonları sergi kala
balığı içinde kayboluyor, bu ka

dar küçük ve çelimsiz. Hele Jtal
yan pavyonu bir Seyrisefain acen-

tesinin bürosundan pek de farklı 
delildir. 

Gayyur Bleda 

f aaliyete geçilirse fena olmaz. sek bir kayanın üs 
lıtanbul tecim ve endüstri o tüne çıkarak u,nıağa teıebbüt eden bu adam muvaffak olamamış. düşu,, ol· 

dası İzmir panayırına ittirak et· müıtü. 
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K <§1 rr o ~ o lfi1 dl ca lfi1 
~<§lkU<§l©loğo rr~~ölfiiilD 
Komısyoncu Mahid !"üne~ VA· 

gonundan tam çıkıyordu Vi bir ka
dın yere düttü, çırpınmağa batla
dı. Ve bir güzel, gençt ., rıtın kn, 
komisyoncu Mahide di.~ner ek: 

- Allah atkına, de-1; . anneme 
yardım ediniz ... 

40 yatlarında kadar görünen 
bu kadın yumruklarını sıkm1.; ve 
yattığı yerde ileri geri t"piı•i t'Or 
du. 

Ağzının kenarlarının 1slal'J1~ı 
ve gözlerinin kaydığı g::r-ülüyor · 
du. 

Mahid derhal kadm.r, üzerine 
eğildi. Yumruklarını aç•oa ğa bi -
leklerini oğmağa ve bir vandan: 

"- Su, su!,, diye hJ.fkırmağa 
batladı. 

• 
Mahid bu ite kendini ~~•am akıl. 

lı vermitti. Kadının da i'r r.ıklı bir 
kale gibi duran gergin sıı · :rleri, kt
ıılmıt vücudile kırasi v ' uğraşı
yordu. Bir yandan ite k17 da karıt
mıtll. Yerde yatan kadün kendine 
getirmek için kızla ha,1'aşa uğrat· 
hlar. .::tu geldi. Polıs geldi. Bir· 
kaç kiti kadını karga t•J!umba e

derek az ilerideki eczahanenin dö. 
§emesine yatırdılar. 

Komisyoncu Mahidılt rı imdat 
istiyen genç kız, Mahi•le ıeşekkür 
etti. 

- Gidebilirsiniz ar~.a,, d~di. 
Çok yardım ettiniz. Ann('mir. 'ıas
talığı birazdan geçer sar.•yorum. 
Rica ederim yolunuzda!l kalmayı· 
nız .. 

• • 
Komisyoncu Mahid !Joynunu 

bökerek ve içinde tuhnf bir mer -
hamet duygusuyla ayrı:d .. 

Ne güzel de kızdı. K·:>?r.isvoncu 
Mahid bu gün elliye vardığı hal
de gönlünün tazeliği bir türli! hu
ruşmamış, kurumamıt h. riycU. 

- Ne güzel kız! ded' Sarıtın, 
genç ... Ve hele annesirıc kurti\ •. 
rnak için soluk soluğa ç~t.,alar!:en 
daha da güzel görünüyordu. HeJ 
gidi hey .. Fakat ellilik Mah·:i;n; 
komisyoncu, iti yolunda. parası 
hol Mahidin, cebindeki l·ir kadın 
fotoğrafı, bu kıza da dah& bu luz 
gibi bin tanesine de t.t.f -;ıkıırır 
dr. 

Karısı mı ded~niz? 
Aman duymasın .. o~u bu &·:a· 

da ağıza bile almaktan F:·kü\'OT . 
du. 

• 
Komisyoncu Mahid, ec:raharc. • 

den bet on adım ayrıl:r.ı~tı k: İ>İr 
komtuıuna rasladı. Berı: bere<· ev
lerine doğru yürüdüler. 

Mahid evine girince. ilk i, ola
rak her zamanki adeti ;i7Ere ka:-1-
•ının yanağını sıktı: 

- Nasılsın? dedi. G.:?ılc ahh.ıp· 
la.rın geldi mi? Çene Çll ! .!.nıT va .. 
Senin de zevkin bu ... 

Karısı, yemeğin ve rakısının bu 
aktam en sevdiği mezelc·r1e har.ır
la.nmıf olduğunu söyled; "B!~kli
Yorum !,, dedi. 
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Mahid, her aktam evine d~ndü 
lllü, üzerine çok düttüğ:; ve bir 
tün bile yanından ayıramadı~: bir 
fotoğrafı cüzdanının iç rözü:ıaen 
çıkarır ve masanın bir a4!züı~deki 
bir kitabın arasına saklar, sabah 
leyin onu gene cüzdanın1 ıokaı ak 
~ndüz yalnız kaldığı vakit bır 
ıkj defa bakmak üzere çıkar ıi· 
der .. 

Bu fotoğraf kimin fotoğrafı ve 

bu kadın ne suretle komisyç.1cu 
Mahidin hayatında yeretmiştir . an 
latmıyalım. 

Kestirebilirsiniz.. Ancı.k ıu ·ası 
korkuludur ki, bu fotoğu• biı gün 
karısının eline geçmiye ... 

Mahid de bundan ko~·kar \' e 
onun için akşam üzeri cüzd~ m 
saklamak, karısı karşısın~<'- uy~un
suz olduğu için, bir biçimine ~"!Li· 
rip bu resmi alır ve gizJer. 

• 
Fakat bu akşam, odasına ç1ktığı 

vakit Mahid cüzdanı yerinde bala. 
madı.. Aman, zaman.. Cü.ıdan 

yok .. içerisindeki yetmiş seksen Ji. 
ra da beraber gitti demek ... B~n
dan başka vesikalar, kağ tlar. Ya 
o canım fotoğraf .. 

Mahidi tuhaf bir düşür:ce a.ıılı .. 
Kızarmış yüzünün iki yanındıı be
yaz birer yakı gibi durara pkak 
tellerini parmağının ucuyla LHışı· 

dı. 

Acaba karısına söylese miycii? 
Bu sırada yemek oJası:"dan 

doğru bir ses, karısının !esini işit· 
ti. Kendisini sofrabatına çağr\yor 
du. Mahid dütünerek in.fi. So}un 
mamıı ceketini olsun değitthme· 
mişti... 

Karısına anlattı: 

Karısı sordu: 
- Bugün neredeydin? 
- Birçok yerlere girip çıkl ::n. 

Fakat hiç birinde de bir çarırı.za 

geldiğimi hatırlamıyorum. 

- Sakın dütümıeyesin .. 
- Bilmem!? 
Derken, Mahidin karısının göz • 

lerinde bir alev parıltısı görüldü. 
- Yoksa!? 
Mahid sezmişti. Yoksa, bir l ol

suz yerde,' her hangi suretle bu 
cüzdan, içindekilerle elden .;;ka
rılmış mıydı. Mahit ne etmit de 
karısına söylemişti. Giclen pua 
biiyük bir tey miydi sanki! .. 

Kendi başına geçer, yer.ide,., bir 
yerden kazanır, olur biterdi. Nah 
kafa! 

• 
Mahidi az ıonra büsbütün h~t· 

kabir düşünce aldı. içtiği rakı iş
te bu sefer i9ine zehir o!uyord .ı. 

Ya cüzdanı hakikaten dü~:=ı · 
mü, de, bir hayır sahibi bunu '>u· 
larak, içindeki vesikala•dan Ma· 
hidin adresini çıkarıp getiri< ve 
bir küçük mükafata kar!ılık \<er· 
mek isterse ... 

istese iyi .. 
Ya bu, Mahid evde oml ıdığı 

bir zaman vukua gelir d.? cii~c?a

nı karısı alına, ve içindeu .... 
Ah, evet, içinden o gü~el kdın 

fotoğrafı da karısının elirıe bit ge
çecek olursa mahvolup gıtliği ıün. 
dü .. .. 

Mahid bu kuruntuyla. poJ;se 
haber vermek töyle dursun, cfrıda. 
nın ve içindekilerin tarifini ~t.rı
sından olan korkusuyla kendiJıne 
bile yapamıyordu. 

- Sağlık olsun!.. ded;ler. 
Mahid, ıabaha doğru ancak u

yuyabilmiıti. Bütün ge< e, sanki 
bir kişi çıkagelerek, fotoğrafl~ fa· 
ian, cüzdanı kendisine uı:atıvere
cekmit gibi berbat bir ii:r.ünH~yle 
sabahı etmişti. 

Fakat iıte tam o yana bu ~ana 
dönmelerini bitirmit, ta"tl da!mıf 
bir haldeyken, kapının çıngırağı 

oyn~dı .. 
Mahid aıçradı. 
- Acaba kim? 

Ayni zamanda uyana-; ka·ısı, 

balkondan uzanarak: 
- Bir polis gelmit ! dedi. 
- Polis mi? Ne münasebe! ! 
Fakat Mahid, çabuk l:>parlana· 

rak pijama ile palas pandrras ken
dini aşağı attı. 

- Evet, evet .. dedi. Getird:r.iz 
mi? Mahid benim ... Doğruca ha
na veriniz!. 

Polis, ağır bir tavurla: 
- Hayır, daha ~etirmedik. Fa

kat sizin merkeze kadar gelnı~mİz 
lazım .. dedi. 

• 
Mahid, sanki meselenin üzerine 

basmıştı. 

Derdi günü cüzdan . Polisin 
merkeze kadar çağırmas •. işin bir 
hırsızlıkla alış verişi ı:Jlduğ jna 
tiiphe bırakmıyordu. 

Fakat, giyinmek üzen~ yulrq_rı 

döndüğü vakit karısını kend1n!'len 
önce hazırlanır buldu. 

- Gideyim .. Şu senin cebi?u:en 
paranı, cüzdanını çalan habiııi gö· 
reyim. Yüzüne "tu !,, diye bi"' hİ· 
küreceşim, diyordu. 

- Aman canım, sen evde ~tur. 
Botuna sinirlenme, ben ahr geli -
rim. 

-Hayır, hayır .. Dünya yıkılsa 
gideceğim .. Gazeteler, bu alçakla
rın yaptıklarını yaza yaza b1tire· 
miyor. Şöyle bir "rezil,, edP.yİm 
kendilerini de görsünler .. .. 

Mahid, içinde kirpi gib~ bir kor. 
ku ile, yumula yumula, hep be
raber merkeze gittiler. 

Dış kapıdan girdiler. Bir kapı 
daha .. Bir merdiven ... Bir boyalı 
kapı .. 

lçerde merkez memuru: 
- Buyurun Bay Mah:ı .. Buyu. 

run bayan ... 
Sonra merkez memuru emretti: 
- Getiriniz! 
Komisyoncu Mahidin ke.:•sıt 

gözlerini ovalıyarak oturduğu ver
de iki yana bir silkindi. Elle:ini 
bacakları arasında birbirine '1.a -
vutturarak kapıya doğru bakma -
ğa başladı. 

Merkez memuru: 
- Kendilerini nerde arıyor~uk. 

Nerde bulduk. dedi? Bunlarıu ele 
geçmesi, pek az kalmıt bir yanke· 
sicilik usulünün de köküne kfürit 
suyu dökmemize imkan verect>~ .. 

Mahid batını salladı. 
O da kapıya döndü. .. 
Kapıdan polisle beraber bir ka· 

dm girdi. Arkasından bir daha. 
Fakat burada tunu söyıiyel~m ki 

bu kadınlar içeri girince, Mahid, 
karısı tarafından kaba etlcr:ne 
doğru gelen iri bir çimdjk manJa. 
lını ya duymut, ya duşmam•şh ... 
Bu beklenmiyen manzar3 onu :: h
maklattırmıttı. 

Bu kadınlar, Tünel vagon·~n -
dan çıktığı zaınan yunırukl:ı.•·nı 

açmağa savaştığı "sar' ah,, kad ı11la 
genç, sarıtın kızıydı. 

Merkez memuru sordu: 
- Bunları tanıyor mu:s•ınu-z? 

Mahid kekeliye~ek Tünel vaka-
sım anlattı. 

Merkez memuru masa,ının gö. 
xünden tık bir Krokdil c:izdan çı· 
karark ve bir hediye sunar gibi 
Mahide doğru tutup: 

- Bu sizin mi? diye sordu. 
- Şüphesiz!.. Ah, çok teşekkür 

ederim. lçersindeki adres ve res
mimden anladınız değil mi? Veri· 
niz .. Bu hainler ••• 

·ı 
1 

~~~~~~ -------- --{ 

Y !:! ~ !k~ef !nir l 
--··-------------------------------~----~------~-------._. ----------' Mahid böylece cüzdanı, adeta na geçirdikten sonrl\, gizli gözle. 
iki eliyle merkez memurundan rinde daha yüklü birkaç banknot 
kapmağa kalkıyordu. \ bulacaklarını umarak çabucak bir 

* 
Merkez memuru yavaıhkla: 
- Müsaade ediniz, müsaade e

diniz, dedi. Bakalım içindekiler 
nasıl, tamam mı? Çünkü biz, hiç 
bir işi eksik bırakmak istemeyiz. 

Mahid timdi şaşırmış, hele ken
disiyle beraber merkez memuru . 
nun, parlak gün ıtığı vurmuş ma . 
sasına doğru uzanan karısının r,ö
zü önünde, cüzdanında laklı du
ran güzel kadın fotoğraiını hatır
lıyarak, bu cüzdanı bit an önce 
ele geçirmek ve içindekileri dile
diği gibi tarayıp istif etmek isti
yordu. 

Buraya giren kadınların, karı· 
sında uyandırdığı şüphe, bu cüz
dandan düşecek olan güzel kadın 
fotoğrafının kopa~acağı fırtına 
yannda hiçti. 

Merkez memuru: 
- Müsaade ederseniz açayım .. 

dedi. Şu, yetmiş yedi liranız .. Bu 
kadar mıydı? Sayınız .. 

* Mahid, şaşırmış halde~ 
- Evet, dedi. Ve paralar üze

'rinde bir iki parmak oynatarak: 
- Saydım .. Tamam .. Bu kadar

dı. 

- Ya vesikalarınız ... Bir, iki!. 
itte evrakınız ... Tamam mı?. Ge
lelim cüzdanın iç taraflarına .. 

Mahid, timdi soluğur.u bir kö
rük gibi hissettiği karıs nın yanı. 
başında adeta dizlerinin bağı ke
silmiş bir hale gelmişti. 

- iç taraflarda ehe::mmiyetli 
bir şey yoktu, diye atıldı. Ehem . 
miyetli bir şey yoktu. Tamam di . 
yelim ... Bu kadar ele g-:çirmeniz 
benim için büyük bir mi met vesi
lesidir. Lakin bu hainler .. 

Fakat merkez memur:ı cüzda · 
nın iç taralı hakkında s~yliyeceği 
hikayeden bir türlü geçemiyordu. 
Her halde çok önemli bir şeydi 
ki. .. 

Mahid yutkunuyordu: 
Mahid yutkunuyordu ... 
- Bu.sabıkalılar, diye .•öze baş. 

ladr. Cü:ıdam il!t ağızda ~öyle ı,; ... 
yoklayıp içerdekilcrini çantaları· 

eldiven gibi oralarına .Ja dalıp 
çıkmışlar .. Ve ... 

-Ve? .. 
- Ve tabiatyile bu el girip çık· 

ması esnasında buradan birkaç 
şey de düşmü§.. Kadınlar, düştü· 
gunu sezdiklerini söylüyorlar. 
Amma artık para mıydı. yoksa e
hemmiyetsiz küçük birkaç kağ1t 

mı ... Karanlıkta ve aceleyle pek 
arayıp bakamamışlar ... Zaten bu 
cüzdanı da taıırıp bir köşeye at
tıkları sır.adadır ki oradan geçmek 
te olan memurlarımızdan biri der
hal elektrik feneriyle cü.ıdanı yer
den alıp, zaten araştırılmakta o
lan bu sabıkalı iki şeriri ele geçir
ınittir ••• 

* Merkez memuru daha anlatıyor. 
du galiba .. Fakat Mahide mavi, 
masmavi bir ufuk açılmıt gibiydi. 
Karısını önüde ve bir türlü mey
dana konmasın1 istemediği resim 
kaybolmuştu ya .. 

Hani "hay Allah razı olsun ... Şu 
yetmiş yedi lirayı da sana vermek 
isterdim amma,. diye yankesid ka. 
dma diller dökeceği geliyordu. 

Merkez memuru biraz tesini de
ğiıtirerek: 

- Ne yazık ki, dedi. O teliş Si• 

rasmda, cüzdanını%ın iç tarafın
dan düşen para veya küçük bir 
kağıt parçası gibi ~eyin aranılma
sına bakılamamıt ve en ehemmi
yetli ıeyin kadınlarda olduğu tali
min edilerek vaka yerindt"n uzak
la~ılmıf, sonra da orada yapılan 
tahnrriyatta bir şey bulunamam1ş
tır. Affınızı dilerim .. 

Komisyoncu Mahid; adeta şar .. 
kı söyler gibi bir makamla: 

- Sağlık olsun! dedi 
Karısı emniyetle tekr.:ırladı. 
- Sağlık olsun .. 

' ' , 
Sabıkalıları da g~erek merkez 

memuruna doğru türlij reveranslar 
yapıp çıkarlarken Mahid, kapının 
bir yanına çarptığı kaba etinde so. 
ğumuş kurşun yarası gibi bh· acı
nın zonkladığını duydu . 

Kıskançlık mandalı .• 
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Baş ağrısı ve Romatizmaya karşı 

Hayatın neeesı 

Dinç olmaktır. 

Hormobin 
Tabletleri 

Yorgun vücutları 
dlnçleştlrlr 

lktıdarsızlıtı ve bel 
gevıekllğlnl 

giderir, yapmak neşesini iade e

der. Eczanelerde bulunur. lstanbul

da fiyatı 150 kur11§. Tafeillt için 

Galata po11ta kutusu 1255 

Istanbul Telefonu 
idare Heyeti Riyasetinden : 

Telefon ücretlerine mukabil te. hıildarlara verilecek çek~er );undan 
sonra "lıtanbul Telefon D!rektörlt· ğü" sdına tanzim edilecekdir. Ha
mili namına kesilen çekinin ziyaı veya muhteviyatının baıkuı tara• 
fından Bankadan çekilmeai halinde borç kaydı kapatılmıya.;akdır. A"' 
likadarlann nazan dikkatine konu lur. "1429" 

1 inhisarlarU.Müdürlügünden~ 
1 - lld adet tbtlm keıme maldneıl lcıapalı zarfla ekalltmeye 

konmuttur. 
2 - Tahmin edtlen bedel 8890 liradır. 
3 - lbaleıl 25-9-9.15 Ç&11&1Dba g1ln6 ıaat 14 tedlr. 
4 - Ebtltmeye ıtrecelder fenni ıartnamenln 4 ilncü maddeıl 

mucibince fenni tekllfnamelerl mGnakal&llln yapılacalı atınden be
hemehal 10 aon enet MOıkirat fabrikalar tubeıl teılaat kıamına 
imza mukabilinde vermelidirler. 

5 - Şartnamesini görmek ve almak llteyenlerin hergün eklllt
i===::mm:::m::amm=.;~:::=::::;.~::::::.:u:t1::.11:11:;,:::;If meline pecelderla 2490 numaralı kanunda yaab tartlar d•htlfnde 

Doktor ve mna,.,en gün ve saatinden bir saat enel 651,70 liralık teminat 
•• teklif mektuplanm Kabatatta Levamn ve mllbayaat ıubealndeld Ali İsmail Al.m komisyonuna •ermeleri. (4618) 
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li .. metçiler acele dıprıya fırladı -
lar. Odada yalnız Madam Lindrl kal
mıştı. Kocasının bu tehlikeli vaziye -
tinden o kadar teli.§ etmediitnl eöyli
yelim. 

Landrl botuk bir sesle: 
- Merhamet ediniz Mösyö lö Şö • 

va iye! diye yalvarmağa başladı. 
- Artık uzlaştık değil mi? Bundan 

sonra rahatsız etmiyeceksln ya! .• 
- Asla. Asla! 
- Ben bu odada oturacağım değil 

mi 
- Evet. Evet .• Fakat Meryem hak· 

kı için beni içeriye çekiniz.. Çünkü 
öliiyorum. 

Şövalye hiç telAş etmeden otelciyi 
odaya alarak baygın bir halde koltu-
ia oturttu. Madam Undrl de hemen 
sirke ile kocasının şakalarını oğ • 
mağa koşarak hiddetli olmıyan bir 
bakışla: 

- Ah Mösyö lö Şövalye, beni neka
dar korkuttunuz? Eğer zavallı koca -
mı aşağıya atmış olsaydınız derhal 
vefat ederdi, dedi. 

Şövalye soğuk kanlılıkla cevap ver-
di: 

- Bu fmkinsızdır madam. 
Otelci bir gözilnü açarak: 
- lmklnsız mı! .• diye mmldandı. 
- Şüphesiz azizim. ÇftnkU kammı-

zın üzerine dUterek hiç bir yeriniz 
incinmeden bir saban taşı gibi tekrar 
yukanya fırlardınız. Ve ben sizi ya • 
blıyarak odaya alırdım. 

Bu ilklerden son derece hayrette 
bin Llndri myıldı. Kendine geldi. 

dükkanında yiyecek buna kartlık ba. 
basının yaptıiı sibl dlkklnı koru • 
yacaktı. Şövalye bu prtlan kabul e&
ü. Ve o silnden soara Llndrlnin dük. 
klnını sarhotlann rahat.slddann • 
dan koramata bqladı. 
Jşt. Pardayan bu suretle bet para • 

sız oldutu halde Pariaia en .Uzel 
bir otelinin en gözel bir odasına yer 
leşti. Şimdi Galaoru nuıl ele reçirdf • 
itnl rireltm. 

Bir akşam şövalye dö Pardayan ar
kadaşları olan birkaç senerl De ka • 
falan tUl~Ulediklerl Defrank • Bur • 
juva sokaiındaki bir afak meyhane • 
den çıkıyordu. Oldukça sarhottu. 
Yani inee bıyıklan dimdik olmuş ve 
oyluklarının gerisinde dövioe hazır 

duran Jlbule de var. Sokağı •enlşll • 
ğine kaplamıştı. 

Hem yürüyor hem de şair Rosarın 
~üzel bir prenaes için yudıfı alylenl
len bir şiiri yüksek aesle okuyordu: 

U nua ıııllardan aonra ,,özUnde a8 • 
nllnce fer, 

Batırlatmazun bana gizlerin bir 
nlluter, 

Kalbüw aaplanırun 11~ hant 
oku, 

Yavtıf ve titrek aeale fiirlerimi oku. 
Sonra de.en kalbUM bir teaelli dam. 

tlı: 
"Ronaar gibell'lüd b611le görlir an

lardı,,. 

Şövalye Tikseranderi sokafına var
dıfı zaman kendi kendisine mmldan
dı: 

- Vay canına!.. Yoba ben l§ık mı 
olacafım.. Kadınlara inanmamalı! 

il zaman Şövalye ile bir mukavele Oh, tıabamrn nasihatleri neredeı.lniz? 
yaptı. Bundan sonra delikanlı bu o • Sonra bu gtizel şiirin alt tarauw da 
dada oturacak ~emeklerlal kebapçı okumala bqlaclı: 
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- Tqekkür ederim ollum.. Artık 
içim rahat olarak ıfdebillrbn. 

Sonra, duvarda uıb bulDIUUl 11 • 

zan bir kılıca bakarak Ube etti: 
- Sana Jibule)'i bırakı1orum. 
Babuı dunrclan lulıeı indirip etty. 

le oflunun beline taktı. 
- Bak §Önlye, bu kılıç sana ne ka· 

• BiJgno,, denUen Protntanlann 
reial~rinden Amiral Kolin11l 

dar yarqtı. Tekrarlıyorum. Erkekle
re, kaclmlara, kendine inanma. Jlbu • 
le biitln ömriinee una yardım ede • 
cektlr. O sana ihanet etmi1en. her 
saman adık blr doattur. Allaluaaar
ladık yavrum. 

Jan bir kere daha 10rdu : 
- Babacıfım, kızını kendlslnt ıerl 

YercUilnü anne ile •ki amiriniz kim
lerdi.? 

ihtiyar uker sertçe cevap verdi: 
- Şöval7e. ana bu ıır benim delil· 

dlr demfıtlm. 

Jaa babaSinm dli§Uaceainden dön • 
miyeceifnl anlryarak ısrar etmedJ. 
Atma binen babasını Parlsin dışına 

kadat ~frdl Monmortere vardık • 
lan saman ihtiyar Parclayan oğluna 
kolin arasında sıkarak lnmit olduğa 
atına tekrar binip dört nala uzaklaş • 
•l§tı. 

Jaa çok alladı. Babasından aynlıll 
acılan içinde demin sorduğu isimlere 
alt ~silltı pek ~buk unuttu. 

itte dünyada klmse8lz kalarak JI · 
baleyi böylece ele ıeçinniştL 
Baba.sının gldltfnden on beş gtla 

sonra Şövalye dö Pardayan bir akaşm 
mahzun mahzun Sen nehri kenarmda 
dolaşdken bir stlrii yaramaz çocuğun 
suda botmak için bir köpefin ayak -
larını bağladıklannı gördti : 

Çocuktan bir kaç tokatta datıta\.ak 
zavallı hayvanın ayaklannı çözmek 
Şövlye için bir dakikalık it oldu. Ken 
dl kendine ise: 

- Babam bana insanların boğulma-

sına aldırmamakhğımı söylemiştL 
Fakat kipekler hakkında bir şey söy -
lemedi. Bunun için onun emrilerine 
itaatıdzllk etmiş olmıyorum diye söy. 
lealY!»rdu. 

Bu suretle kurtadığı hayvan peşine 
takılarak bir adım kendisinden ayrıl • 
madı. Zaten kendi kammı gilç doyu• 
ran Pardayan köpefi koYJnak istediy 
se ele hayvan ayaklarmm altına yatıp 
pençelerini blribirine bitiştirerek Şö
valyeye öyle yah·arışh baktı ki rlcli -
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kanh ona da Devlai7ere göttlrmete ka 
rar YVdi ! OIUl Pipo lsmlni taktı. 
~ ay lpade klpefin her huyu -

ıtu lfr••lftl. Pipo, nıa renginde, 
tflylerl ~ ae ~I ne 
çirkin, fakat Cbi.; mt, .,._ı 1ılr ~ -
ban kipeil ldL ~ kemikleri çok 
iuvvetli, bira o)'llak, se~Jeri kova -
lamaktan u1' ahrdı. 

.Ayni zamanda obar, hınız; Tıfleklr, 
t1efih ve yalana idi. Kipek]erln ko -
nuştufu ve bana aala .. k ıçfn yalnız 
onlann dilini bilmek lbımgelmecliği 
malam oldufu i~ bu nlaneı tabiri 
kimseyi şqrrtmas. Fakat ba kadar ku 
•urlanyla beraber köpek •• derece 
cesur ve sadıktı. FedakirbD da ha. 
dutsu da. 

Köpejiyle o akşam Pardayan •tele 
dönerek lot odasına girip havam ka
ranlık, mkmtıb elan bu ine baktı. 

- Artık mu uman bu pis odada 
oturamam. Burada, Jaele babam git · 
tikten 10nra, mutlaka öUirüm. Ken • 
dbae 171 bir oda buhnaldıtım )Azım. 
Fakat nerede? alzlerini mınldandı. 

Da aareüe diifinflrkea karpsında
lf ntfa kap1811Un apk oldatunu gir -
dU. "@men oraya koşup bqını içeri7e 
uattı. ldnde iyi bir karyola Ue bir 
krttnt<. 1lfr masa bir .kaç iskemle bu -
]t1U n ba 618, temiz, bfiytik odada 
ln1"I e_~ Pardayan: 

uemea ı.. odan yerleşirim dedi 
pencereyi qtı. Ba pencere Sea Den 
...,._ bakıyorda. 

..... 11anura rflzel .. RaT& teab. . .Ar
M hratla raluat rüat yatar kşlka -..... 

llaflm pencereden ~- bere 1-
•• ıMwl katfimlclald dala& a1pk 

eve ilifti. Bu e-vin çatı arasına açılan 
bir penceresinde kendisini ptırtan 

bir teY sördü. Bu kumral saçlı, tatlı 
balatlı, rbel bir gent lama bap idi. 

Bir ~ aniye seyrettikten IOnr& o
aı&ı bir kaç kere Sen Deata 101ra1m • 
da rastladıtı genç kız oldutuau tanı-
lı. •1 ~ ,~,., _ 

Kız ela bapıu kaldırarak Parclayanı 
gördü. Kızardı. Pencereyi kapatarak 
oradan saT11Ştu. 

Fakat Pardayan bir saat kadar ay
ni yerde kaim. Eter bJr ses kendisini 
bu hülyadan uyandırmamış olsaydı 
daha da saatlerce kalacaktı. Kaşla • 
nnı çatarak başını döndürünce otel 
sahibi Undri Greguvan gördtl. 

LAndri çocuklufunda pyet kısa 
boylu idi. Bti,Udtikçe boyu 11Z1y&ca • 
lltna eni genişlemiş vüeada fllm&n • 
lamlljtr. Kendisini okuyuculanmaa 
tamttıtıma bu mrada kırk yqlann -
da olan ba adam iki dolgun bacak 
Uıerine ~onalmuş bir fıçıya benziyor 
da.? Kiçlk gözleri korku ve hile 
ile parladı. 

Otel •bibi boş yere efilmefe ça • 
bşarak: 

- Ben de ebe geliyordum m&tyl 
Şövalye, dedL 

Bir koltuk aandalyMlne oturan Par 
dayan cevap verdL 

- Pekili .. işte karpımdqna. 
- Nuri aöyliyeylm bilmem ki... 
- Evet, odamı değlşdrdba. 811 se • 

eeden 10nra burada oturacatım. 
Llndrl sanki nlztll isabet etmiş llbl 

mOB111or kesildi. 
- Möeyö, karanlık odada otunaa • 

nna attık mlllllacle edemiyecelfm. 
- Glr8yon1111n ya .• ben de ıdzln dtl 

fheenlzdeyfm.. 
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- A)'lll 1ebeplerden dola11 eenede 
elli altın lira temin eden ba oda11 da 
8lze veremem. 

Sh •fi•• ... pldl ŞI -
Taiyel iki aeae enet lıebaam ote -
Umde otarmak 16Utbd IUdu lllirse
memefe karar verdlll umu her ay 
klra11 mutuam olarak vereeeiinl 
Tadetti. Wç bir oteld bet a1dan ~k 
bekleınaken ben altı •1 aabrettim. 

- Azizim, bu da 8izia preftnlzl ~ 
tınr. 

-Dofra ama, celılme para cinae -
dikten sonra kuru 19refi ne yapana 1 
.Altı ay içinde beş para almadıtım 1 -
çin gelip babanızdan biriken klra11 
vermealnl istedim. 

- Babam ne yaptı? Tabii borcunu 
ldedl defli mi? 

- Ne münasebet, parayı vermedik -
ten bafka bir de bana temiz bir dayak 
attı. 

- Ve siz de o andan 10nra bir Jan
tiyomdan para istemenin ne kadar 
btb1lk bir saysısızhk oldataaa anla -
dınız cletll mi? 

- Evet Mösyö.. Fakat babaaımı ba· 
na bir çok hizmetleri o)m11ftur. Ke • 
hapçı dllilnnm muhafaza eder ve 
bir sarhoşu kolundan tuttufu gibi so
bia atardL 

- Öyle ise MilaJI LAndrl, siz ona 
borçlusunu. Fakat zarar yok.. Ben 
bu borca isteyecek detf lim. 

Biraz enel moraran Undri şimdi 

apearı oldu: 
- MiByi artık alay etmeaia vakti 

pçmlştlr • 
- e demek latlyoraunuı. Açık aö1-

leyiniz. 
- Mösyl, ya Od senelik birikmiş ki

ra boreanazu nrlnfz, yahut etelim • 
den çıknuz.. 

- Son ehtlnUz bU mudur? 

Dellkanbnm yavq M8le konupaa • 
smdan cesaret alan oteld : 

- Evet, eon aöztlm budur. Yana • 
dan 10bra oda11 bop.ltum, diye ba • 
tırdı. 

Şkalye IBlda Mr tam-la MlllU sL 
denk bir klfede duru n miden ba
bam tarafmdaa lmllamlan bir BOPIQ'I 

abp aeldL Ve Lbdrlain kıa kolla • 
nndu birini ;rakalaJJp ba IOpayl 

m1ma indirdi: 
- ı,ı bir mat baM11D111 Jlareket -

lerlnl taklide mecburdur. Mademki 
babam .. bir da)'Ü attı. Benim de 
'YUlfem .asi a7ni surette tepelemektir4 
Sislerini lllyledi. 

Buua berine Pardayaa oteıdJi ıe.. 
mizee divdU. Yedili 10palarm aemm • 
dan LAndri avam çıktılı kadar ba • 
fmnaia bqladL Kocasmm çıiblda -
nm duyan kansı ve bunun arkasın • 
dan ellerinde tlfler, silpUrse saplan 
buludutu halde bittin pnonlar ve 
hizmetçiler koıup reldiler. 

Diler odalarda bulunan •lfterller 
böyle teflere abpk old11ldan•dan al -
dırmadılar. Gene bir hUgnoau teftif 
edilcUtfni aanm1flardı. 

Oda bir sani1e lpade lüsme~ler • 
le doldu. Da hail sir• Parda1an 
uvalh Greruvan iki kaaadı da apk • 
lan pencereTe ıRlrtlldedL Ve huakla· 
nndan yakahJarak peneereün dıp. 
nya arkıttr. Sonra hbmetçilere dö • 
.. nk: 

- Heplnis dıpnya pkmm. Yoka 
şimdi Möe1ö U.driyf aolr•ia atarım, 
dedi. 

Ölmek derecelerine gelen otelci in • 
llyerekı 

- Ha1di atdfniıl Haydi ri_..1 
·lhlerlnl "7hdl. 


