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S 0 N DAKİKA 

Lavaı nutkunu söyledi 
Fransa lngiliz siyasasını f erviç ediyor 

Piyer L•v•• Laval diyor ki: "hepimiz Uluslar Sosyetesi. 
paktına bağlıyız; barış yolu bulmak hususundaki 
teknik araştırmalarda Ingiltere ile Fransa arasında 

ayrılık yoktur.,, 1 

ltalyan ve habeş askerleri 
karşıhkh mevzi aldılar 

Habeş imparatoru mücevherlerini 
saklıyor 

imparatorun, hava hücumuna km-tı tedbirlerden bahseden talimatım 
dinli)en Habeıler. bir arada. . • Ayni zammıcla aakerler geçit rumi 

yapml§lardır •• 

(Yazısı 2 nci sayfada) 

Taksi sahiplerini 
korumak için 

içinde radyosu bulunan lilks otomobUlerln 
i alı ~ilerle rekabetine meydan 

verilmemelidir 
Bw.1clatt bir müddet evvel piyasada 

bazı hususi lüks otomobillerin yolcu 
taşımak suretiyle taksi otomobilleriy
le r('kabet ettiklerini bir Yc~ile ile 
yazmıştık. Dün elimize buna dair bir 
resika <retti. Bunun da kıliscsini ko -

~ ~ . 
yuyoruz. 

Bu kılişeden de göreceğiniz gibi bir 
telefonla beş kilişik mül<emmcl lüks 
bir otomobil Eminönünde sizi bekli -
yecek, ve 60 kuruşa. Galatasaraya, 75 
kuruşa Taksime n 110 kuruşa da Şiş· 
tiye götiirecektir. Halbuki herhangi 
bir taksi Şişliye bu fiyattan daha pa
halıya adam taşır. 

İddia edildiğine göre bu ne'i lüks 
arabalar belediyeden müsaade almış
lardır. Bu doğru ise belediyenin bu 
&'ibi arabaların bu kadar ucuz fiyatla 
)flemeslne izin "ermesi bir hatadıı-. 
Du takdirde herke;:, ı>ek haklı olara!\ 

(Devamı 4 nde) 

LOKS Tf\KSI aşa~ıda gösterilen 

fiyatlarla seyyahat eder. 

Kuruş 

Eminönü • Galatasaray 60 

• Talcsim 75 

• Sish tıO 

' 
Ş!_!~~~hili!!._de dolaşmak: 

Kilomf'lr~ başına l5~e beklemek saa 
50 kuru,tur. 

Şehir hari<'İnP. çıkınak : -- -
Kilomerro başına 20. iki ı.ıaat beklemek 

· .itcretaiz ve iki saatteo eonra saati 
50 kuru~tUJ'. 

Otomobil BEŞ kl~Ulk son sistem 
ve Çok Rahathdır. 

Hltler Raylftel kUr•U•Unde Bu sabah f eııtioale lftirak etmek için gelen Bulgarlar 

'1it1 e r Festival yarın başlıyor 
Rayiştagı top- Bulgar heyeti busabah geldi, Yu
lantıy~çağırdı nanhlar öğleden sonra geliyor 
Dış siyasa hakkında Sırplar da yarın gelecekler 
bir söylev verecek 

(Yazısı 4 ür=ıcü sayfada) iyi bir kaynaktan öğrenildiği
ne göre, Hitler Rayftağı pazar gü 
nü Nurembergde toplaımıağa da- Varın başlıyacak olan Balkan gOreş 
vet etmiştir. • ollmpiyat:ları için bQt:On sporcular geldl 

Hitler, dıf siyasa hakkında bü . 
yük bir söylev verecektir. 

Bu söylevde Memel meselesin
den de bahsedecektir. 

Cnodaki seçimde daha iki Al
man namzeti kabul edilmemiıtir. 
Birisinin Litvanya tebaası olma 
dığı, !'.liğerinin ise devlet aleyhin -
de bir teıekkülde aza olduğu id ~ 
dia edilmittir. 

T oplanbnm Romen vapurun. 
daki Alman bayrağının yırtılma· 
eı dolayıaiyle yapıld•ğ da :söylen
mektedir. Almanyanın Vaıington 

daki sefirini çekeceği ileri ıürül· 
mektedir. Yarın saat 16 da Takllim stadında başlıyacak ve pazar günii. gündüz dç • 

o·... h b 1 .. I vam ederek p<I2arlesi gecesi bitecek o lan Balkan güreş olimpi!ladına işlirrık 
ıger a er ere gore .. top an~ı~ edecek takımlardan Rumen ve Yunanlılar evvelce gelmişti. Bu l;abrıh da Kon-

ya asıl sebep; İtalyan • Habet lfl vansigoncl treniyle Bulgar ve Yugoslav güreşçileri 7 sporcu, 2 idareci ol • 
ve bunun dünya Politikası üzerin· mak üzere dokllz kişilik kafilelerle şelı rinıizc gelmişlerdir. 
deki teairleridir. Resmimiz Yugoslav güre~çileri gar da gösteri!lor. · 

Güreşçilerimize ve bütün spor 
sevenlere müjde ı 

Kapalı güreş sabası 
işi halledilmek 
yolundadır 

C. H. P. lstanbul l1aşkaı1ı BaJ1
• 

Hılmi b~yle söylıiy·or 
Ve ._Bizim güreşçiierimizin en i:Jüyüft. 

kıymetleri, yokluk içinde hakiki bir 
varlık gösterebilmek .e olmalarıdır" 
diyor. C Yazısı 5 ncl •aylada) 

C.H.P. /stanbul l'ilciyeti idare heyeti 
Bflf/«ını. Hilmi 



1 13 EYLU - 1935 

Piyer Liival diyor ki: 
Franşuz Başbakanı 
Fransanın fikrini 

söyledı 
Cenevre, 13 (A. A.) - Havas: 
Asamble saat 10, 40 da toplandı. B. 

Benes, esaret meselesinin aiy~sal ko -
misyonun ruznameıine kaydını istiyen 
İngiliz delegasyonunun teblitini oku
du. 

Saat 10.45 de B. Laval, kürsüye çık
tı, evvela, Fransanm Uluslar Soıyete
ıi paktına ıadık olduğunu ıöyledikten 

aonra §Öyle devam etti: 
''Müşterek güvenlik akidesi bizim 

kanununmuz olarak kalmaktadır. 
Paktı inkar etmek, idealimizi inkar 
etmek demektir. 

İngiliz dışbakanı Sir Samuel Hoa -
rein verdiği söylev Jngiıterenin gü • 
venllk sisteminde bil kaydü şart bağlı 
kalmak hususundaki azmini ifade et
miştir. 

Bu sözlerden en fazla memnun olan 
Fransadır. 

Sir Samuel Hoarein söylevi, Uluslar 
sosyetesinde tarihi bir önemi haizdir. 

Geçen şubatı 2 sinde İngiliz ve Fran 
sız htikOmetleri müşterek bir hareket 
progyamı tesbit etmişlerdi. O vakit, 
güzel bir hayal yapmıştım, acaba bu 
haya], tahakkuk etmek üzere midir? 

Franaa, muharebeden korkma:z, 
fakat ondan nefret eder Memle· 
ketim, bükülmez bir barıf azmiy. 
le mütehaaaiıtir. 

Roma anlaımalarını imza et
tikten sonra, bugün, Asamble ü · 
zerinde bu kadar tiddetle ağırlı
ğını hiss3ttfren anlaımt\?:iığı; he-

yecana kapılmaksızın mevzuubah· 
sedemiyeceğim. 

Urincikanunun 7 ıin~e B. Mu · 
solini ve ben, ülkelerim:zi ayıra4ı 
bütün meseleleri halletmittik. Stre 
sada, İngiliz delegeleriyle birlik· 
te görüştüğümüz zaman, B. Muso
lini'ııin de barış davasuıa hizme4 
hususunda ayni ka.ygu ile müte · 
hassia olduğunu gördük. Bu elbir
liği siyasasına dev~m ebneğe ha · 
zırım. 

Uluslar aosyetesi konseyinin 
yaptığı fevkalade teıehhüate, uz. 
!aş.maya varmak için hiç bir gay· 
reti esirgemedim. 

Sosyete üyelerinden biri olmak 
sıfatiyle uhdeme düıen vazifey; 
yapmıı ve dostluğu mu\ıafaza et
miı olmanın verdiği haz ve mem 
nuniyetle mütehasaiıaim. 

ödevimiz ağırdır, fakat umutsuz ol. 
duğdnu sanmıyorum. Barıtçıl bir ko
tarma yolu bulmak hususndakt teknik 
anlaşmazlık yoktur,,, 

B. Laval söylevini şöyle bitirm,tlr: 
"Dün muvaffak olmuştuk. Yann da 

olacak myıı? Bu itibarla uhdemize 
yeni bir vaziyetin tedkiki düşmekte • 
dir. Hepimiz Uluslar sosyetesi pakti -
na bağlıyız. Fransa kendisine düşen 
mUkellefiyetlerl yerine getirmekten 
kaçmıyacakbr .,, 

Nutuk ellylemezden evvelkl 
vaziyet 

İngiliz Dışbakımı Cenevrede Ulus
lar Kurumu a?.alarına verdiği önemli 
söylevden sonra dün gece radyodan 
bir söylev vermiş ve demiştir ki: 
"Habeşistana karşı düriist davran

mağa çahşırken ayni zamanda genel 
harp müttefikimiz ltalya ile olan dost 
Juk baiJarımızı idame edebileceğimizi 
i!mit ediyorum. İngiltere ile ltalya a
rasmda anlaşmazlıklar fikrinden her
kesten fazla nefret ederim .. Hem Ha
beşistanın ulusal haklarını ve hem de 
İtalyanın genişleme hakkındaki istek
lerini tatmin eden bir tesviye sureti 
bulunmasını Avrupada herkes kadar 
hararetle arzu ettiğime ltaJyanların 
inanmasını temenni ederim. Hava dal. 
galarının, acı olmakla beraber dost 
sözü olan bu sözleri bu akpm ltaJya
ya götürmesini dilerim.,. 

İngiliz Dışbakanı Sir Samuel Hor' 
un Habeşistan ihtil!fını sulh yoluyla 
halletmek için icabında müşterek ted. 
bir almaft da terviç eden söylevlerini 
takip eden Sovyet matbuah şu fikir • 
dedlrı 

lzvestfya da ''Radek,, isimli politika . - ----... 
muharriri diyor ki: ' 

''lngilterenin bu barış siyasası se -
bebi her ne olursa olsun ban§Jll ko • 
runması ile ilgili bütün devletlerin 
yardımına değer. Ancak lngnterenin • 
böyle bir yardıma güvenebilmesi için 
kendisinin yalnız Süveyş kanalı ile 

. değil fakat barış eserinin tehlikede ol
duğu herhangi bir nokta ile de uğra
şacafının açık olarak bilinmesi la -
zımdır. 

Fransız ~bakanı Llval, İngiliz 
Dışbakanı Sir Samuel Hor ve diğer 
delege Eden ile birlikte Cenevrede 
konuşmuşlardır. Cenevredeki Fransız 
mahafilinden öğrenildiğine göre in -
gilizler Avrupa işlerinde de Habeş 
meselesinde aldıkları rolü alacakla • 
rını temin etmişlerdir. Lbalin Fran
sız noktai nazarını bildirecek söylevi 
bugüne kalmıştır. istişare yollu, M. 
Musoliniye çektiği telgrafın cevabını 
beklemektedir. 

lngiliz Dışbakanının söylevi üzerine 
İtalyan matbuatı gene dilini değiştir
miş şiddetıi yazılar yazmağa haşlamış 

tır. Bu söylevi Stampa isimli gazete, 
bir "riya abidesi,, diye tavsif etmek -
tedfr. 
belli edecektir. Beşler komitesinin i -
bitirmiş olduğundan bugün kararını 

belli edecektir. Beşler komitesinin i
ki tane olduğu maJQmdur. Bunlardan 
tAli komite, "mutavassıt bir hal tar -
zı,, tesbit ederek rapor hallllde esas 
komiteye verecek ve bu karar iki tara. 
fa tebliğ edilecektir. 

Bu raporun esasını, 1930 tarihli Irak 
mukavelesinin teşkil edeceği ve ltal -
yan mümessilinin teklifi münakaşaya 
sebep olacğı zannediliyor. 

Uluslar Kurumu konseyi, Uluslar 
Kurumu paktına uygun olmıyan bir 
karar verdiği takdirde İskandinav -
ya devletlerinin Uluslar Kurumundan 
çekileceği hakkında çıkan havadisi 
İsveç salahiyettar mahafilinden tek -
zip etmiştir. 
Diğer taraftan İngiltere Akdeniz -

deki süel tedbirlerine devam etmekte
dir. Maltadakl kuvvet sa~lamlaştırıl
maktadır. Maltaya yeniden üç piyade 
taburu, top ,.e mühimmat gitmiştir. 
Beş İngiliz kruvazörü Adene var -
rnıştır. 

Mısır gazetelerinin verdikleri ha -
herlere göre, süel makamlar sahili 
tahkim, Akabada da hava üsleri ihdas 
etmektedirler. 

Abukire yeni tipten üç yüz tayyare
nin geldiği bildirilmektedir. 
Fransız müstemleke kıtaatına men

sup 170 kişi vapurla Cibutiye ha -
reket etmiştir. 

Akdenlzdekl İtalyan donanması do. 
ğu Afrika f evkallde komiseri general 
Dö Bonnonun emrine verilmiştir. 

Beşler komitesinin 
kararı 

Londra, (Özel) - Pariste ko· 
nuıulan fikirleri Uluılar Kurumu
na l\mulabilecek bir tekle koy .. 
mata çahfIDıf olan Betler Komi
teainin bugün Uluslar Kurumun~ 
ve alakadar devletlere tebliii 
be~enen karannın fU esaslar il · 
zerinde olduiu anlatılmaradır. 

Habe,iıtanı alakadar ~den fU 
noktalar üzerinde, anlaf.maya 
benzer bir karar mevcut gib:dir: 

1) Habetistan gerek kendi isti
fadesi bakrmından, gerek 1>ütü1ı 
dünya çerçevesi dahilinde, Jaha 
ileri devletlerle ekonomilt aaha -
da teşriki mesai etmek ihciyr.cın· 
dadır. 

2) Coğrafi vaziyeti itibrırHe ve 
1928 muahedesi yapıhrken Habe
şistanın verdiği vaat dolayı!iiyle 
hukuki bakımdan, ltalya Habe -
şistanın ekonomik tekamülünde 
büyük bir hisse almak m~vk;in -
dedir. 

3) Habeşistan dahilen yeniden 
teıkilitlandırılmak üzere hariç -
ten finansal ve ehil bir yardıma 
muhtaçtır. Bu pek lazım otan teş· 
kilit işine esasen imparator bq· 
lamıı bulunuyor. 

4) Haheıiıtanın yeniden teıki .. 
litlandırıbnası iş inin en mühim 
nokta, !ıudutlarm muhaf azuı 

ve memleket içinin inzibatı yo .. 
lunda gittikçe artacak bir kifayt-t 
olmasıdır. Yabancılar Haheıista • 
nın ekonomik tekamülünde rol a
lacak olduğuna göre bu, hilhassa 
lazım dil' • 

Beşler Komitesinin f.ıaliyeti, 

Habeı istanın iıtiklllini de muha· 
faza etmek suretiyle bu emelleri 
yerine getirebilmeğe matuftu. l · 
talya ise, yukarıda adı geçen bü
tün gayelerin Haıbeıistanda bir 
İtalyan ifgal ve idaresi ile cer • 
çekleştirileceğini düşünüyordu. 

Habe, imparatoru lnglllzlara ru•• rk•ıye 
minnettar 

Paria, 13 (A. A.) - Echo de t 
Paria gazetesinin Lonıe:lra aytarı. U r U 
Sir Samuel Hoare'm söyievinin, Btiyllk bir 
Habeı imparatoru ile imparator. muvaffakı• 
hık çevrenlerine büyük bir rahat· 
lık verdiğini bildirmektedir. yelle devam 
Habeş hükUmeti, lngiliz hüku- ediyor• 

metine kartı duyduğu minnettar. Tayyıarf:lerimizin 
lığı lnıiliz elçi.ine bildimıiıtir. yapmakta olduklan 

imparator, kuvvet önünde b&§ Türki.ye turu büyük 
eğmemeğe kesin olarak azmetti • bir muvallakiyetle 
iini ve ülkesinin korunması için devam etmektedir iki 
devletlerin yardımına ıüvendi • gün evvel llmİr yolu 
iini aöylemitlir. ile ıebrimizaen hare-

Herp hazırlıkları ket eden filo bu ak. 
Bu aabahki posta ile gelen in • ıam Y qilki.iye l)ara· 

ıiliz gazetelerinin doğu Afrika • caktır. Diğer hava filolar' Ja bu ak ıam ilk hareket ettikleri yere vanl 
ıma dair verdiği haberler, 1talyan olacaklardır. 
askerlerinin Habeılerin fiil:al hu· Uça/J.arımızın Metria ~ltlifin Je yaptıkları bomba atmak, lotoi·• 
dudu boyunca ilerledikleri yolun· ral al.mak, kqil tecrübeleri de ,o:.ı mükemmel neticeler vermiftir. 
dadır. 

Bu nokta, ltalyanlarm, ~arp ol
duğu takdirde, Habeşistan fü:e • 
rine ilk taarruz hareketine geçe • 
cekleri yerdir, deniyor. 
Habeı HükUnıeti, Adiıabal>a. 

da neşrettiği bir beyannamede: 
"Şimal vilayetlerden alınan tel • 
graflara göre, Eritre ile hemhu • 
dut olan Habeı sınırında muhte • 
lif noktalarda ltalyan askerlerinin 
mühim harekatta bulunduğunu,, 
bildirmektedir. 

Beyanname bu suretle yakın 

bir gelecekte Habeı topraklarma 
bir taarruz ola.bileceğine İ§aret 

etmektedir. 

bir mevkide daha tahıidat yapıl· 
mıısa da bu mevkii Habet hük\ı. iki genç 
meti, haritada tayin edememek - Biri ötekini ko]un• 
tedir. Gayet karıtık ve dağlık o· dan bıçakla yaraladı 
lan bu toprakların husuıiyetlerin- 8 L_ı.. Gal t d B k ı 
d b' · d · bud u aa1Ja111 a a a an a ar 
en ırı e ııte ur. caddeaiude bir yaralama vakası 
Eritre hududundaki ltalyan aa. olmuıtur: 

kerlerinde harekat gCSrülmektey • Bankalar caddesinde polis nok .. 
se de tam hudut boyunda~i Ma ~ tan önünde"liarıılaşan 12 yqm
reb nehrini üç haftadan önce ge· daki bir çocuk 17 yaıır.da yorga 
çemiyecekleri anlatılıyor. Çü.nkü isminde bir arkadatiyle kavga et.; 

buruı, timdi yaimurlardan lq • mif, yanında taııdığı çskı ile Yor 
mrt bir haldedir. goyu kolundan yaralamııtır. Ya. 

Harekat, methur Adova mev - rabyan kaçım§, yaralı otomobille 
kii civarında oluyor denebilir. hastahaneye kaldırılmışbr. 
Bununla beraber, Adova'yı kav .. c~so:r.} '(1154) 
rayan dağların üzerinden etekle • --------------

Habeı resmi makamlarına gö • SON DAK"ıKA rine doğru hila seller botanmak • 
re, İtalyan askerleri, birkaç gün tadır. Gene kanlı çarpış. 
önce Asmara ve Ad di Kaie•den 

24 eylul, bütün yağmurların bir malar oldu 
harekete bulamı•lardır. At" d 1 b' h b .. 

B h b 
~ l T l E 't musluğun kapanması gibi dindiği ına an ge en ır a ere gore 

u a er a ınır a ınmaz, rı re d bugün parlamento encümeninin 
bo d • k l . zaman ır. 

yun akı Habet uvvet erme Ş · d d ti 1 b 1 r ka bir toplantısında ahali partisi say. 
derhal daha çok müıhimmat gön • I e . rar lavları ile Kondilis partisi ııa:tlav· 
derilmiıtir.Bu mmtakadaki Habeş Ele geçecek bütün 

k 
. . ,_"!. • d" 400 000 ecnebi zabitler ları konu~alar arasında tiddetli 

&I erının yeKunU f lm 1 1 k U re: Una d • · ı k münakaşaya girişmişler Ve SODUn · 
d. B ı 1 k .. h. t .., ızı ece 

ır. un ara ge ece mu ı~a Belçikanın Bern Konsoloıha • da vuruımuşlardır. lçlerinderı ba· 
katırlarla ancak 15 günde gıde • nesinin öğrendiğine göre) Habeş zdarı yaralanmıştır. Eğer parla~ 
bilmektedir. hududuna gönderilerl talyan or " mento başkanı yetiımemiş olsaydı 

F
1
akat ltalyanlann General dusu başkuman::lanhğı, muhtemel feci neticeler muhakkc..lrtı, der.i

Graziani kumandasında Somali bir hareket esnasında, Habe§ or • yor. 
mmtakasın·dan da bir hücum yap. dnsu arasında ele geçebilecek bü. KonAdl~lsln uzakl•ftırılması lçfn 
maH hakkında tahminler vardır. tün ecnebi zabitlerini tabiiyet tına, 13 (Özel) - Bugi.iıı 

25000 kişiden mürekkep ve bi- farkı gözetmcks!zin kurşuna di _ ~aldaria fırkasının ileri gelenle • 
nicilikleriyle meıhur olan Gal • zeceğini ilan etmic:tir. rı, Çaldarisi ziyaret ederek sü -
laa'lardan ibaret olan bir Habeş Habeş imparatoru mUcev· kiinetin temini için Harbiye Ne-
ıüvari kuvveti, cenup hududuna herler:nı saklıyor :ı:aret:ni kendisinin üzerine :ı.!:na-
Ogaden'e gönderilm~tir. Paris, 13 (A.A.) - Echo de sını rica edeceklerdir. 

Bu kuvvetler, mef}ıur Adova Paris gazetesinn Londra a}tarı, ...................................... ., .................. .. 
muhariplerinden Hapt Mikel İs - Negüs'ün, mücevherlerini emin bir Kauçuk 
minde bir Haıbet generalinin ku - yere saklamakla rr.eıgul ol iuğunu 
mandasında olacaktır. ve b-;ı mücevh~rlerin, gizli bir yer-

inanılır kaynaklardan öğrenil· de hazırlanan bir sığınağa ta~ınıl
diğine göre, esas Habe, Jc..ıvvet • dığmı bildirmektedir. Bu nıi:cev
leri hel'§eye rağmen hala, ht!dut· ht-rler, Magdala harbinde, Lord 
tan 20 mil kadar içeri bir mesafe- Napier'in ele geçirdiği ve Negüa' 
de bulunmaktadır. ün 1925 senesinde Londrayı ziya· 

Romadan Haheşistandaki ltal- retinde, kral beşinci Jorj'un geri 

Dünyada poliı romanları yaz
makla büyük şöhretler •cazan • 
mıt üç isim vardır: Konan Do
il, Moris Löblan ve Edgar Va
las. 

HABER 
yanlara verilen bir telsiz haberin- verdiği imparator Teodor'un altır pek yakında Edgar VaJaaın en 
den öğrenildiğine göre, Habet - tacı, bir efsaneye -'öre Sa.h'l\. Kre.- i meraklı romanını sinema roma-
ltalyan gerginlig"'inin son dakika- licesine ait r , _ ' ' ·- i k nd · nı şe 1i e okuyucularına ver -
11 eyliil 24 te belirebilir... ratoriçelerinin takındıklan altın ~ b l k B • meğe aş ıyaca tır. u {e'Y'ka • 

Diğer bir ıitihıbara gör.a ltal • bir gerdanlık, tac_ giyme töre:ıle· i ı· d k b 
1 a e macerayı tıp ı ir sir.ema 

Yan askerlerinin tekasüf ettikleri rinde kullanılan bir taç, ve kral .: seyreder gibi resimlerle takip e· 
mevki olarak göaterilen Adi Ugri Jorj'un hediyesi olan altın bir a· ii deceksiniz. 
ve Adi Kaie'den ba•ka uç· üncü d .. kk t' ıı ~ aa an mure ep ır. ·~··· ..................................................... .. 
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~ flÖtlişiüK: --- "- ~ ~ .. 
Oluk oluk altın değil 

kan akacak! Yerli ham Manifl\'ltura ticareti 
benzin BENiM ıorutum 1 BB 

Çocukken bana bir korkunç 
masal anlatmıılardı. llkönce fena 
halde korkmuı, fakat sonra hem 
aevinmit, hem aülmüftiim· 

Her halde ıiz de biliyonunuz • 
dur: 

Cinli ve perili di1e adı çılanq 
bir ev Y&rmıf. Orada kimıe ıa -
bahlamaja ceaaret edemiyormut. 
Zira, birtakım acayip ~ler duyu· 
luyormuf. F aJcirin biri eniz kal -
mıı: 

- Adam, ıen de .•. Ne ol:ıraa ol
aun ! Ben burada oturacaiım ••. 
Yersiz yurtsuz Y&4amaktanu, için· 
de biraz gürültü olan eve batmıı 
sokayım ne zarar ... - demiı. 

Dü9ünclüifuıii de yapmr9 .•. 
Fakat ıeceleyin lam uykuya 

dalacağı ıırada bir ses duymuf: 
G 1 • . ••.• , - e eyım mnın •••. 

- ... 
Tirtir titremeğe batlamı~··· 
Aynı ıes: 

- Geliyorum haaaa ••• 
Korkusu arbnıf. 
Gene: 

G 1 • ...•• , G ı· - e eyım uımn • .•. '! ıyo • 
rum haaaa .•• 

Bu. böyle. saatlerce ai~r.n lf. 
Korku ... Korku •• Korku •. 
Zavallı adamın korkmak ve 

titremek artık fena halde ıiniri
ne dokunmut: 

- Eeeee. •• Can ııktın artık ... 
Geleceben ıel be ••. - demif. 

Bu aöz üzerine, duvar yarıl • 
mıf ... içinden ne çıksa beienini • 
niz? 

Şarrradak altmlar botalmıf··· ..... 
Şu Ha.bet - ltalyan meeeleıi de 

ona benziyor. VezüWn bomurda
nıtı ıibi, her sün Muaolini ıem • 
tinden bir tehdit ititiliyor: 

- Geliyorum haaaa •.• 
Ve zavallı he!eriyet, tiril tiril 

titriyor: Harp, ha bu hafla çık • 
tı ••• Ha ıelecek haftaya çıkacak. •• 
Fakat harp çıkmıyor; ade Roma, 
korkunç korkunç ae.leniyor: 

- Geliyorum haaa ••• 
Of, in1&Dı hafakanlar boiu

yor. 
- Eeeeh ... Geleceksen ıel ! ... -

diyeceiimiz ıeliyor. 

• • • 
Fakat, he,bat •.• 
&.ı sefer - hatti harbe ıirmi • 

yenlere bile - oluk oluk altm 
akmasına imkln yoktur. 

Netice herkq için, er ıeç feci 
olacaktır. 

Oluk oluk kan akacaktır. 
(Vl·ft8) 

Anadoludakı 11ny1t değişilrJik ge~iriyor 
madenıertnden Bir çok manifatura eşyası 

çıkarılacak 
HükUınetimiz endüsıride, de· 81'.tlk idhalaf 

niz, kara ve hava nakliyatında ve rwt.!:lddesı· ,•,>lmaktan çıkıyor memleket müdaf aa11nda mühim ı ı _,.. \ 

bir ıol oynıyacak olan mayi mah· Giri teciminin (itha\i.t trt-:areti·f 
rukat itini behemehal kökünden nin) en ölemli (mühim) kumın, 
halletmeie karar verm•ttir. Bu· 
nun ~çin Ekonomi Buanhiına 
baih olarak yeni teıkil edilen ma 
den arama bürosuna )·eni direk · 
tifler verilmittir. 

Memlekette kuvvetli petrol 
kaynaklan bulundujun. hiç fÜP · 
he edilmemekle berabe:- bunlann 
bulunmuı, dünyanın her yerindi' 

letkil eden manifatura piJP.uaı. 
ıon ıünlerde bir deiit·lfHk g.ıeçir
mekledir. A.nadolunun muhtelif 
yerlerinde yeni memucal fabrika
ları yapılması üzerine fU iki yıl 

olduiu ıibi biraz da b:r ıam iti karak iç tecim maddesi haline ıe-
telikki edilmektedir. Bir yandan lecektir. 

içinde pamuklu, buma. dimibeı:i. 
Amerikan ve kaput bezJeri artık 

birer ithal maddesi olmaktan çı-

p_etrol arama itine daha kuvvetti 
olarak devam edilmek!ft beraber. 
yakın bir zamana kadar f)etrol bu· 
lunamazsa Linyit madeninden 
ham benzin iıtihaaline teıebbüı e 
dilecektir. 

Bunun için Kayleiri f abrikuı· 
nın faaliyete ıeçtili ıu aiinJerde
Türk ithalat ticaretindeki ha in
kılabın ilk hareketi bqlalDlf ve 
manif abıra 91yuı ithal At tacirle. 

ri Avrupadan ıipari9leti11i azalt • 
mııLardır. Piyasa timdi bir dur . 
pnluk devresine ıirmi~\ir. Eaa-
ıen yeni fabrikalar yepybnİ bir fia~ 
aeviyeıi ortaya koyacağ• için bu 
vaziyet tabii ıörülüyor. 

30.000 il kudretind~ ve yılde. 
30.000.000 metre kumq yapacak 
kabiliyette olan Kayıeri f abtikaıa 
açılıt aününden itibareu malmı p(. 
yuaya çıkarmak üzere timdiden 
imal&ta batlamıt bulunmaktadır. 

latanbuldaki ithal&t evlerinden 
en bilyükleri bir anıp yaparali 
KaJHl'i fabribamm ilk dört ay
lık imalitmı tefkil edecek olan 
1.200.000 metrelik dimibezini al· 
malı taahhüt etmiılerdir. 

Onca yazdılnmz ıilH bir yan G .. b d·ı s ti a il 
dan da Zonguldak Yanmkok fal>- ayrimU 8 1 ovye er Ç m yon 
rikuından tayyare bemini elde 1 liralık mahsul 
ebnek hmaıundaki tetel>büa miiı· bonu arı alacaklar 
bet netice vermittir. d v lenecek Hlkemetimiz Scn,etlerin iu 

Macf~n arama bürosu Linyitten eger yıl memleketimizden alacalı üç 
bam benzin istihsali itini ebem - Izmlr, Mersin, Adana milyon lıralık mahsulümüz ara11n. 
miyetle. te~i~ etmit ve Söliitt~• Tarsus, Trabzonda da üzümlerimiz için ehemmiyetH 

-AI tU k k 11 U D 
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kuvvetlı Lınyıt damarl&rmclan ıı· b lara baılanıvor bir hiue aJl'llmaamı Scwyetlerdf.!ı. 8 
r vpr S M aaL ı ~T 1] tifaJeye karar vermiıtir. Anado 88Ga 1. "bad"I bo 1 # ..,.... dilemiftir. Oirendifimize ıöre, 

Atatürk k~ alwilbD~! P'W ' lunun batka yerlerindeki Linyit. yn mü 1 • hnokkıanndm •- Sovyetler hükGmetıimizin bu dile· 
müddeti bitmitti. Bele'.la,ede hh· 2 d 1 d d . t;fade edile den güne düımeıı a n a, gay-
h d 1 • 1 amar arın an a ıı . . . . l.:,L• tB "ı"n"ı kabul etm"ıılerdı"r eyet ün top1anmıt. eetıi tmeye kumarbazlar kti ri mübadıl cemıyetının ıa anıye • • 
ab-911 ıruplann t.wift-mı .. ~ ce r. tar ltir ..,_i tanlan elyl'iyorı Diler taraftan memleketimiz • 
deıı ıeçirmeye baılamr9tu. Grup • Yemİfte eski meJYe hafi m97 - llkmekteplerde GaJri mGbadil bonoıe.rmr,..,. de bloke paralan olu. bazı dev 
ların teklifleriyle birlikte fenni danhiında birtakım sabıkalıların .. d hiplerinin elinden ucuzça topla Jetler nezdinde de ayni teıebbüı 
ebliı-Mleri de inceleı;mektedir . toplanarak açıkta kumar oyna· talel)e kay 1 ay mak ve ıpeküliayon yapmak üze- yapılacaktır. 
Gruplar~ bir kıımınıa tenni eh- dıkları haber almmıı, zabıta me- sonuna kadar sOrecek re bazı muhtekirler tarafından -;::::;;;;::::==;::::====?=; 
liyetleri olmadıtı ~attlmııtn. murları buraya ıiderek kumarcı- Kültür direktörlüiü, eylülün ilk ıGya bono karıılıiının noksan ol- c. H A ·.B E R ~ 

Birkaç güne kadar · · r . IML.Iak.ılm!!lardır. Bunlar 1-"eyzi, on ıünü içinde ilk mekte~lerde ta · dulu ve bu karıılıiın hir takım -e.- , 
Oıtüııdağın ba9kanlığu~c.a tekrar Hayri, Hasan, Abdullatif, Şefik, lebfl kaydına tetrinievvel baıınıa ._elliz analardan ve püriizlt\ 9 nbulun en· çok sat'ira.-._; 

1 1 ....... _ .. ,... hakiki ak•amjgaZ-eteaıdır. top anı acaaur. Ali, Kamber iaminde yedi sabıka. kadar devam edilmeıi için emit bazı mahdut parça emliktan İm· ·-\'iıa~anru HABEA•ti \ 
0 

hdır. Hayrinin üzerinde bir de vermiıtir. Esasen ilk mektepler ret bulunduiu hakkında . yapdan l ~erenıer:kar:•!l_-..rl~r. ı 
flrev ) .. tlzUnden ıustalı çakı bulunmuştur. de eylül ıonuna kadar kayit ya propapndalann maalesd bu au- .... . 

2 kl!JI öldü 30 kl•I AQaçtan dü•t0 pılmaıı talimatname iktizaıındau kuta sebebiyet verdiiini biz def~i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!i!!;; 
".'aralandı Kararümr4ırte Karaba§ ma • bulunmaktadır. Direkttrlük ıu ıiSrüyor ve bu propaaa.ndalara larm defterdarlıklara ve miUt em· 

Minn~~poliı (Amerika Bi•le • halleıinde oturan pcNta m.h·ezzii on ,ünlük kayıtla bu yılın talebe kurban olan ıayri mübadilleri kur lik idarelerine devrinden dolaY.; 
!ik Hüldimeti), 13 (A. A.) - Rızanın yedi yqmdaki oflu Arif miktannı öjrenmittir. tarmak için icap eden tMibirleri •· hasıl olan teabhüre, devir muame. 
Poliı, demir sanayiine mensup evin önündeki afaçtan düşmüf, 1> lıyoruz. lesi biltifinden, ortadan b.llcmq• 
dart bin grevcinin çıkardıiı karı. varalanmıttır. Bahkeılara verilen Şurasını aöyliyeyim ki bono tır. Yakmda ıerek latanbulda .... 
ııklıklara karıı koymak i.;in ateı Zımbayı vurmue mllblel bitiyor karıılığı olarak lıtanbuldaki em· ıerek diler villyetlerde pek ço'li 
etmete ve ıözyqı çıkartan ıaz Şirketibayriyenin 71 numaralı Salık dükkanları iç-n bir tali- lik rrabtı timdiye kadar dört mil emval satqa çıkanlacak ve bu hal 
kutlanmağa mecbur kalmlfbr. iki vapurunda seyahat eden J.lüaeyin I 1 yon• yakın bono 

1
·tfa _,, ,u·ı1• hald~ bittabi bonolann kıymet: üzerin-mat.name hazır anmıı, a tı ay ev ~ -. 

ölü Ye 30 yaralı Yardır. ile bilet zımba memuru Gıyas a • k"" k k·~ılıı"ın u··çte ban" "nı" ·-ı.:1 ett"ı. de tesir yapacaktır. vel tatbik mev nne onmu9tu. .. z u:JtA& 

raıınc:la kavıa çıkmıt, memur yol- Bahkçılera bu talimatname ile Kaldı ki baıünlerde utıta •rze Nakdi bir tevziabn yapılmu! ftı:u:ırsıııwra-. an : :• uı# 
aır noktaya dikkat 
~~~~-~-~-~~ 

Uqdurma sözlerin 
11asağı kafi değildir 

Tüze Bakanlığı lçifler Bakanlılına 
6a,vurdu, dairelerden gelen fezbre • 
lerü, ltararlarda uydurma kelimeler 
olduğundan. mana çıkaramtulıldann. 
don 1Ucd11et ettl. l~eri Bakanhiı da 
6iitün Ubaylıklara. beledlgelere la • 
ınlm etti, iz lirlcfe kılavuztla bulun • 
nu.-a kelimelerle. kabul edilmendı 
leblrlerin kullanılmamaıım bUdirdl, 
ı.t elti. Bazı re•mJ kurumlarla. .. A.A.,. 
11111 telgrallannda kullandı/elan gf;ga 
iz tirkp kelitMlerde kaı yapalım 
lkrlcen giz Çllcangorlar. Bunlan 
• bir görip anıı,,.n makam çaba le
- olmı110cak. Gelgelellm, bu uydur. 
"'8 lcelimeler 11aaiı Wli delil. Çok 
'ilerde u'l/durma olmı11t1n ılJzlerle l/fl • 
,,.,,,.., dlmleler görllgoruz. Meıeld 
r· dlmle gibi: 

.. A .. amblenln trete etkeeli alerler 
llUıetler ıoıueteıi permanan konae • 
.,_ antaı. lftl/dlarla anoaje oldu • . ,,,.,..,_ 

Dil w.fnde bu nolctal/O da dWrat 
eflnei gerdtfr. 

cunun kafuına elindeki -ıımbayı b" h f d"I k 1 · M · Adana T da umuluyor. Bu vaz•yette ıay-verilen mühlet ır a tt1. sonra bi- ı ece zmır, enın, , a,. 
nırarak yaralamııtır. tecektir. suı. Trabzon vesair viliyetlerde ri mübadiller az çok ihtiyaçlarını 
Zehirlendi mil Dükkanlarını bu talimatname bizce malim büyük k1yuıette em karıılryacakları için yeniden bo-

Kocamuatafapqada oturan ye uygun olarak tadil ebniyen ba· lik mevcuttur. no aatmryacaklardır. Bunun da 
Süleyman isminde bir ÇOCiJk Kaz· lıkçıiarın dükkanları k.-patılacak . Mahalli ziraat bankl'ıarı lara bonolann yükselmesine yardım • 
lıderede iplik fahrikuında çalı • fından idare edilmekte olan ıatıt . deceği muhakkaktır. ----L- tır. 
tırken aancılanmıf, ~ıaneye ------------------------------------======:-
:::~7.!'':ı~:~m~:ı=~·~:ı~;'~ f Q E H R ·ı N. D ER D L E ~ ı· l manm yediği peynirden zehirlen- ~ as 
d iii anlatılmıttır. _ 

Kömür ta•ımak T d tJ 
V~=~.:lesinde Hüoe. ram vay an a ıyanın. ~~~ası 
yin kaptanın k&nür kayıi~nda ça- Yemişte zeytin, zeytinyağı ve sabun ticareti yapan çinde buldum. Beni bulmak ıçın polıse bile başrurmuı-
lqan Süleymanla Çolak Muıtafa- Tallı Bayraktar dJyor ki: lardı • 

- Diln ıaat onda Karalcöyde blr lflm vardı. Ha • Belediye emirlerine aykırı lıarebt ettiğim irin 
nm yanında çalıpn Sü.meneli reket halinde bulunan tramvaya atlarken bir polis me- benden crza alınmaı elbette doğru bir şeydir. Haydi 
Mevlut lrömür t&tımak yüzüııden munı dlJtUlğünü çalarak trt111Wagı durdurdu. Beni formalite meselesi olarak beni Galatasaray mt>rkeziu 
kavıa etmiıfler, Mevlit Süleyma- tramvaydan indirdi. Evvelti KaraJdj.,, polu merkezine, göndermelerine de ~ak verelim. Faka~ orada paraya 
nm bqma sopa ile 'YUrarak yara. oradan da Galataaarag ~rkezlM poıta edUdim. Çok vermeğe hazır oldugum halde altı gedı saat alıkonma· 
lamıftır. lflm vardı. IOZ kunıı cezayı derhal vereceğimi ıöglige- mı. ı:e bilhtJBsa o kadar ısrar ettiğim halde öğle ye -

rek 1terbeıt bırakılmamı lıtedlm. Fakat aldıran olma- meğini getiren garson ııega bir baıkaaigle telt>IOR t>t • Çama•ır yıkarken "'-Tam ıaat 11 ge kadar bmi rurbzü alıkoudular. tirmeme niçin müaaade etmediler. anlamadım. Bögle 
Y eclikulede Hacı Manol aoka • Battd en garlbl rurkezde oltlufıuna dair telef on pa • bir emir var mı? 

imda Despinanın evinde ça.matır raını vnerllk majazaya telefon dtlrnwlc lıtedim, bu- Böyle bir emir olmasına imkAn görmii·;oruz. Her • 
yıkanırken yangın çrknııt, ıP.ayet iNi da ml13tllltk etmedUer. halde bu işle alikadar olan memur ,·azif esini ya )an -
etmeden aöndüriilmüttür. Ak,am üzeri malaza.ga dönünce herkeıi merak ı • hı anlamış, yahut ta ihmal etmiştir. 
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Şeker kaçıran bir 
şebeke yakalandı 

Bu şebeke şimdiye kadar 
memlekete 412 ton şeker 
sokmuş ve 100,000 lira 

kaçırmıştır 
Bulgaristandan memlekete mu · miayoncu Şükrü, ortalı Aznıi 

liacir firması altında şeker sokan Yorgi, Hüsnü ile §ekerleri Bulga
ve harice çıkaran bir şebeke güm 
riik muhafaza memurları tarafın
dan yakalanmış, evrak sekİt;İnc: 
istintak hakimliğine verilmişti 

istintak hakimliğin\:e ya
pılan tetkikat ve tahk:kat bit
miı, tebeke efradı tahkikat evrak• 
ile birlikte dün mahkemeye ve
rihnittir. 

Hakyerine verilenle: Galatada 
Havyar hanında 98 numb.rada ko-

ristandan getiren ve paraların. 

Bulgaristana göndermekten suçl11 

Bulgar vapur acentesi Baklaciyef

tir. Bu ıebekenin lstanhula göç
men nıahdır diye 413 tc.n \'eker 
soktuğu bu yüzden :memleket Jı
§ına 100,000 lira kada: bir par:ı 

kaçırdığı anlqılmışhr. Bu ıeheke-
nin durutmaıına yakın hir zaman
da ba§lanacaktır. 

Festival yarın 
başlıyor 

Balkan Festivalinde milli danı· tan, Romanya, Türkiye. Yugoa 
larını oymyacak Bulgar kız ve er· lavya heyetleri milli danılannı 
keklerinden mürekkep l.eyet bu oynıyacaklardır. Danalaıdan son· 
sabah onu yirmi geçe Koıı..vansiyo . 
nelle !ehrimize gelmİ§lİ:: Heyete 
Çonef batkanlık etmektedir. 

Sekiz kız ve sekiz erk(;kten mü 
rekkep olan dans heyet~ne üç de 
çalgı çalan Bulgar refak~t etmek 
tedir. 

Bulgar heyetini Sirkec·l istasyo
nunda Festival komitesi baıkam 
Emiroğlu Ziya ile komit~ azaları, 
belediye mümessili kar~uamııtır. 

Emiroğlu Ziya Bulgar heyeti 
başkanına hoş geldini:z: dedikter. 
sonra tunları söylemiştir: 

"- Bulgar komşularımız bu 
rada çokcmföypcmföypcmföyupp 
dir. Sizi memnun etmeğe çalışa -
cağız. Festivalden maksat, Tür...c 
gençleri ile Bulgar gen~lerini bir
birleriyle tanıttırmak, y:ıklaştır . 
mak ve bu tanıtma sayes:nde bir . 
birlerini sevmelerini tem~ndir. Bu 
suretle Balkan ittihadı g~\.ikçe kln 
vetlenecektir.,, 

BuJgar heyeti başkam buna ce 
:vap vermiş, çok iyi kar§.4andıkla 
rını söyliyerek demi,tit ki: 

"- lstanbula ikinci defa ola 
rak geliyoruz. Kısa bir n.man ev -
vel Londra Festi vali ne İ§tirak e 
·den heyetim burada tnilli dans. 
Jarı.aı gösterecek, Türkf~rle ola1; 

Clostluğumuz gittikçe kuvvetlene. 
cektir.,, 

B:rılgar misafirlere i~tasyond~ 
1 buketler verilmit, resimleri çıka . 
rıldıktan ıonra otobüsle otellerine 
götürülmüılerdir. 

ra merasim bitecek, bundan ıon 
ra Lünaparkta danslı l:.i\" çay ve

rilecektir. Gece Yat Klüp bahçe · 

ıinde Ateş oyunları yapılacaktır. 

Salı günü bütün heyetler ıaat on 

bette Gül hane parkınd1ı toplana, 
caklar ve yürüyerek Takı.ime gi 

decekler, Abideye çelenk koya

caklardır. Çar§amba günü ~eyet 

ler Yalovaya ıideceklerJir. 19 ey
lül pertembe alqamı oıı ıekiz bu

çukta Galataaaraydan 'f aktime ka 

dar Balkan sporcuların i~tirak.iyle 
bir fener alayı yapıla.c~ktır. 20 

eylül cwna günü bütün Balkan he 
yelleri şerefine Tepeb't~ balıçsin· 
de Pergünt piyesi oynan.ıcaktır. 2J 

pazartesi gecui Beylerbeyi 
yında bir balo verilecel-t{r. 

sara-

~~~~~~~~~~~~~ 

Manevralar bitti 
Varıova, 13 (A. A.) - Lodz 

civarında yapılan manevralar bit· 
mİ§ ve kıtaat, ıili.hlı kuvvetler 
genel en.apektörü General Ridz 
Smigli'nin önünde •bir resmi ge • 
çit yapmıılardır. 

----0--

Morgenthau seyya
bata çıktı 

Vaıinıgton, 13 (A. A.) - 8. 
Morgentiıau, yaz tatillerini geçir· 
mek üzere cumartesi rünü Porte· 
kiz ve ispanyaya hareket ed~ek· 
tir. Kendisi bu ıeya:hatmın ta.ma • 
men hususi mahiyette olduğunu 

Yunan heyeti de bugün saat on bey• tm• t" 

ı 1 k . ..n e ı' ır. 
altıda zmir vapuruyla ge ece tır 

Yu~oslavlar ise yarın sabah bek NIJerde --ıı-;;- made 1 
lenıyorlar. . a ı n 

Festival yarın başlı) acaktır 

Program kat'i şekilde ha~ırlanmıŞ
hı". Bütün heyetler yarm saat orı 
beşte vapurla Büyükada\a gide 

cek!erdir. Y ann akşam on dokuz 
buçukta Festival komitesi başka
m Akasya otelinde geleıı. heyetle 

re bir akşam ziyafeti verecektir. 
:Bu ziyafetten sonra onda Ya~ 

Klüpte bir balo verilecektir. Ba· 

1oda her millet milli kıyafetleriyli' 
milli danslarını oynıya<'.e.klardır. 

Pazar günü de saat on dört bu
çukta Lünaperk alanında hazırlıı. 
'nan dit-eğe her milletin bayrağ. 
çekilecek ve her heyet milli marı
]anıu e.8yliyecek, sonra evvela 
Bulgaristan, sırasiyle Yunania · 

Parıı1 13 (A. A.) -Yui.<.a.rı Ni· 
jer bölgesinde mühim maden a • 
raştırma itlerine başlanacaktır. 

Bu bölgenin bazı topraklarında 
cenup Afrika.aı madenlerinden 
daha zengin altın da.marları mev
cut olduğu bjldirilmektedir. 

Telsf zcller grev 
yaptı 

Nevyork, 13 (A. A.) - Telıiz· 
cilerin grevi yüzünden 10 yolcu 
ve bir yük vapuru kalkamaır:ıftır. 

Nevyork, 13 (A. A.) - Grev ya • 
pa.n telsizciler, f ederuyonlaı ının 
tanınmasını, ücretlerinin artırıl • 

maımı ve ?htma tartlarırim dü • 
zeltilmesini istemektedirler. 

Yunanistanda Taksi sahiplerini 
Uç kralcının kabineye 
alınması isteniyor korumak İPİD 

Kondilisle Çaldaris Y 
arasında iht:ilAf Lüsk otomobillerle şehir içinde 

yokmuş .d. 1 k ·ı d 
Atina, 12 - Koyu v_ıalcı ola- gı ıp ge me ta Si er en ucuzdur 

rak tanınmış saylavlarJan beş on J 1 d d b Jilk t 
kiti Batbakan ÇaJdaris\ziyaret et- Ç D e ra YOSU olunan S O omoblJJerln 
mitler, eski kralcı bakanlardaı· taksilerle rekabetine meydan 
Teodokis, Hiloroa, Soaopalosun verJlmemeJfdf r 
kabineye alınmasını iltemİ§ler - (BQftatalı 1 ıncide) tandaşlar naıuına ya bu otomobille-
dir. hususf, lüks ve hatta radyolu bir ara- rin işten medenilmesini, yahut da ağır 

El f V. . Ç l ba ile daha ucuz bir fiyata seyahat et. nrgiye tabi tutularak hu fiyatların e teron ıma .gazetesı, a -
mek ister. Bunun ise taksi şoförle • arttırılması lazmıdır. 

darisi ziyaret eden aaylavlarru 
ayni zamanda Kondili,;rı kabine 
den uzaklaıtırılmasını ~tledikleri. 
ni haber vermektedir. \ 1aldarisle 

Kondiliıs arasında bir takım hadi 
seler çıkacağı zannedilmektedir. 

Atina, 12 (A.A.) -C1'.muriyet· 
çiler, anayasa kanununun bekçis · 
olan B. Zaimis'in ödevi idi fa ede. 
rek ulw;a hitaben istifa&ı sebebin: 
izah eden bir bildiriğ çıl:trmak ol
duğ''1 kanaatindedirler. 

Atina, 12 (A.A) - Y etkilı 
çevrenler, B. Çaldaris ve KondilİJ 
araJında anlatmazlık mevcut ol
duğu hakkındaki yayın;darı kesin 
olarak yalanlamaktadır. 

Atina, 13 - Sü baka-.ı generai 
KondiJiıjn kabine toplantısına 

gelmesi. toplantıyı akim bırakmış
tır. 

Hükllmetle Kondiliıçiler ara· 
aında bir anl&.!amamazhk vardır. 

Netekim dün de parlamento 
komisyonu toplantısı esnuında 

hükumet ve Kondilis taraftarı 

saylavlar çarpıfmıılar, içlerindeu 
bazıları yaralanmıştır. 

Rejim için geneloyun yapılması 
da 27 birinci teşrine bu.,,kılmıştrr. 

rjne ne kadar zarar ''ereceği meydan- Gene öğrendiğimize göre bu cin., oto 
dadır. Herlces böyle arabalarla seya- mobillerin yalnız garajlarda bekle • 
bat etmeğe başlarsa hem taksilerin 
hiç bir manası kalmryacak, hem de 
memleketten boş boşuna dünya kadar 
para çıkacaktır. Çünkü bu nevi iş ya. 
pan arabalar fazla kar kaşrısında pek 
tabii olarak artacaktır. 

Belediyeden mütevazi kazançlarile 
binlerce kişi geçindiren taksi şoför -
leri, ve memleketten boşu boşuna bir 
metelik bile çrkmas1n1 istemiyen va • 

Bir 
madende 
patlama 

10 kışi öldil 9 kişi 
yaralandı 

Londra, 13 (A. A.) - Y orb· 
bire' de BamesleY. yöresinde App• 
!ewell kömür madeninde vukua 
gelen patlama ve bunu takip eden 
yangın yüzünden 15 kiti ölmüş, 
9 ki§i yaralanmııbr. 
Patlama ıırasmda, madenin 135 

metre derinliğinde 160 işçi ça • 
lışmakta idi. Yaralılardan birka -
çına, elbiseleri henüz alevler için
deyken, im·dat yetiıtirilmiıtir. 

ınesi kap ederken, bunlar hatta dol -
muşa adam taşıyacak derecede şehrin 
kalabalık yerlerine sokuldukları, köp 
rü üstünde bekledikleri de vakidir. 

Bunun önüne geçilmesi, ekmekleri .. 
ni arabalarından kazanmıya çalışan 

yüzlerce taksi sahiplerinin yüzünü 
güldürecektir. 

Sarhoşa tylik 
yarar mı hiç ! 

yardım edeyim 
dedi, kolundan 

yaraladı . 

Oaküdarda Çavu,dere cadde •·· 

sinde oturan seyyar satıcı Burhan, 
İnkılap mahalletinde Kut0ilu 
yoku.funda oturan hamal Huan1n 
sarhoş olduğunu ıörmüı, yanına 
yaklatarak: 

- Arkadq ! Koluna gireyim 

de seni evine götüreyim, denıittir. 

Hamal Hasan bu eöze kızmıf, 

suıtah çakısını çekerek Burham 

sol kolundan yaral&mlfb. Suçlu 

yakalanmı§, yaralı tedavi albna 
alımnıfbr. 

0888888 
yanğını tx: Bu akşam iPEK sineması 

Fundahk 

Rumeli fenerli Ömer, En nefis lSPANYOL DANS v~ ŞARKILARI ile sü.lenmiı 
fundalığı, tarlasını c7sur bir ~~~-·GOREŞÇISININ . ha~atım, sevdalarını v_e .ı~ 

i 1 t k l t ) bınlerce kışı onunde yapılan teh1ı kelı, heyecanlı güre§ft:nm 
gen ş e me ç n gösteren 

iki gün !!~':.!!eli Fenerin- 1 S P A N Y Q L D A N S Ö Z Ü 
de Değirmendere mevkiinde iki f .. 1 .. b"" "k f" f"l · t kd' d kt" · ransızca soz u uyu ve ne ıs ı mı a ım e ece ır. 

dönüm ~adar fundalık ~~D~I§, ~ B il d : FRACES DRAK-GEORGE RAFT yangın Jandarmalar ve 1toyluler aş ro er e p . • . - ' 
tarafından etrafa sirayet etmeden ( aramount fılnudır) 
ıöndürülmüş.tü. Sarıyer jandarma ~ ~yrıca: Paramount dünya havadisleri. 

kumandanlığınca yapılan tahki • ®~888-G) 
kat neticesinde bu fundalığı Ru - ••••••• 
melifenerli Ömerin fundabk ya • ATLETiZM 
runda.ki tarlasını genişletmek için 
yaktığı anlaşılmı§tır. Omer evvela 
yangının yoldan geçen biri tara -
f ından atılan cigaradan çıktığını 
söylemi§, sonra kendisine ait o .. 
lan fundalığı, tarla temin etmek 
gayesiyle yaktığını itiraf etmiı -
tir. Ömer hakkındaki tahkikat bi
tirilmiş, evrakı adliyeye veriimİ§
tir. 

Parlemento mu ? 
Harb yeri mi ? 

Patlayan yUz sllah bir saylavı 1 

öldUrdU, ikisi iki saylavı e§ır 
suretle yaraladı j 

Meksiko, 12 - Dün ı:.arlamen- ı 
todn iz nizamnamenin değiştiril 
mesi için hazırlanan bir kanun tas 
lağı müzakere edilirken birdenbi 
re bir kavga çıkını, ve yüz el ka- lf. 
dar •İllh atılmııtır. 

Balkan Oyanları 
F enerbahçe Stadında 

E ı 
• • 1 21 Cumarteıt ıaat 14,30 da 

Y U 2'l Pazar • 15 de 
29 Pazar • 15 de 

üç günlük toplu bilet 
Birinci 100, lkinci SO kuruş 

Satıldığı Yerler: 
NATT A , Bayoölu - Oalataaaray 
NATTA, Karaköy • Ziraat Bankası yamnda 

Zeki Riza: ~filli Spor mağazası 
ISTANBUL, BAHÇEKAPI 

BAYANLAR 
Büyük bir fırsattan istifade ediniz 

Bevoğlunda it Bankaı1 kar§ıaında 
Çıkan kurıunlardan Martine>. 

Valades adındaki say1ctv ölmüş, C O Ş k U N 
diğer iki saylav da ağır aıurette ya· 

manifatura §İrketinin tasfiyesi do layısiyle bilılmum mallar 
ralanmııtır. 1 

Kavga bir muharebe halini al ·: YüolU, ipekli ve pamuklu kumaşlar 
mıı ve dinleyiciler de i9e karıtınıı . ı 16 Eylül Pazartesi ıüniillı.clea itiba:~ 

1 

)ardır. PoHt sükuneti iEde etme.kil Fevkalade Tenzilatlı Fiyatlarla Satılacaktır. 
için büyük mü§külatla karjıla'- 1 Bir ziyaretle emin ,,ı,caksınu; . Bütün satı,lar maktu fiyat 
mıfhr. Şehirde derin b_; heyecaı:lil••••••üzerine pazarhkaız yap1lacaktır. 
vardır. 



18 EYLU - 1935 

BARBAROSTA 
• • 
INTIK 

TefırDka ınıumeıraso: 3 Vaızarn: (Va r:a NO > 
" M'uhterem zevcem!... Huzurunuza bu gecelik 
elbisesiyle, saçlarımı kıvırtmadan, yüzümü 
pudralatmadan çıkmış o~ma~, ~eni ço~ mahcup 
ediyorl .. Utamyorum, yerın dıbıne ~e~~yoruml .. ,! 
Geçen tefrlkaların hUll~a•.• 1 keıici, soyguncu, hak yiyici der~ - s~~ıf ... lçını çekerek .~~P onu ~u: 

Ağrıboa adaaının premı Cıl • beylerine verilen Iikaplar oldugu tımuyor ve şeytan gıbı kendını 
ber~o D' Al~rtino'n~n . kcu:_uıı gibi, ekseriya, Albertino g~bi so - beğeniyor ... ,, 
Anıta herwz bakırdır. Çun- yuhozuk aıilzadelere otura.icçılrk Premes, yukarıki ıözlerin yal -
kü, Hızır Reiae (Barbaro • , . . N' b h ı__ ··k k ı .. I 

edenlere bile verilmııtır. ıce a- nız aı ıusmmı yu se sese soy e-sa) bac veren kocasından nef - k" · h 
ret ediyor. O sabah, ufukta kor. ronlukların aslı karıtbrılına altın- mi§, "tırna ıçindekileri ise zi • 
san kadırgaları görülmüştür. dan bu çıkar! nfoden geçirmişti. Hoş, onları da 
Saray teldş içinde .. Anita pren. Hoı, Osmanlı tarihinin •on za • cehren söylese taraçada işitecek 
sin uyuşukluğundan müteeBBir manlarında aaray içoğlanlarına kimse yoktu ya ... Zira, kont, pren
olarak acı sözler söylüyor ve ye vezaret payeleri verilmesi nadir seıe yaranmak için, derhal emrini 
ni kalkan Cilbertoya ıecaat tav ahvalden değildir ya... yerine getinneğe koşmU§tu ... 
siye ediyor. 

Tuvalet odaaının orta.ına ka • Aailler, varıınlar, hanedanla • Taraçadan, Anita'nm dail"esine 
dar yürüyen Anita ile, yatağının 
kenarında ıüklüm püklüm oturan 
prens, gözgöze geldiler. 

Cilherto: 
- A.h ... Aman .. Utanıyorum ... 

Yerlerin dibine geçiyorum ... -di
ye inildedi. 

Aca.ha bir intiıbah mı hi.ırl ol • 
nıu~tu? Karısının bu erkekçe söz. 
leri ona tesir mi etmİ§tİ? Bu mıüte· 
reddi garp asılzadesi, gelen düş
manlara kartı kılıcını mı çekE'cek
ti? ... 

Genç prenaesin yüreğincle, bir
denbire bu ümit parladı ... Fakat, 
Cilberto ne dese beğenirsiniz: 

- M~1hterem zevcem ... Huzu • 
~nuıa bu gecelik elbiaeıiyle, ••Ç· 
Iarnnı kıvırtmadan, yüzümü pud · 
rala.tmadan çıkmıt olmak, beni 
çok nuı!-ıçu.., ediyor ... Utanıyorum: 
yerlerin dtb&....,. ~eçiyorum ..• 

Ve, tül cibinlikleıı. örtiınmek 
iıtedi ... 

Anita, müthiş bir inkisar içinde, 
başını sal? adı. Dudaklarını tezyif· 
le hüktG. 

Fazla bir~ey söylemeden geri 
döndü ve taraçaya çıktı. 

Eıiği aşarken: 

- Kont Benito d'Ambro? •.. -

riyle iftihar ededursunlar... Biz, girdi. lç içe salonları, odalan geç
bu tarafı geçip hikayemize baka· ti. Birkaç kere: 
hm... - Zübeyde! ... Zübeyde! ... Ne-
PreMeıin çağrrmaıı üzerine, redesin t·· - diye haydardı .. . 

kont, tuvalet odaaında pürmera • _ ••• 

sim ve vakurane bekleşen yedi a- Cevap gelmiyordu. 
silzadenin ortaamdan geçerek, ta· Fakat, böyle cevap gelmemesin-
raçaya çi'ktı. den, prensesin dairesinde kimae 

içeri.inin Anita tarafmdan gö- yoktu sanmayın.., 

rülmemeıi iç.in, kapıyı örttü. Fa • Bilakis, büyük aalondan sofaya 
kat, gene de, &Öylediklerinin ka • çıkan kapmm iki yanındaki iki 
pı aralığından duyulmaması mak· 

muazzam Endükia ıamıdarunrn asadiyle, sesini alçaltarak: 
- Maalesef halimiz böyle... nünde, çamya.mıaıı gibi iki hadı

m.ağası put misali durmuılar, nöGörüyorsunuz, prensesim... Ecda-
dmırzm kemikleri mezarlannda bet bekliyorlardı. Lakin, saray ter. 
titriyor ... DamarlaTmda mavi kan biyesi mucibince, kendilerine ao
dol~n ~izlere yasııldar .ı . rulmıyan suale cevap vermek la -
sun (1) ... lrkmıızın büyüklüiiin • zımgelmezdi. Buna cesaret etaey· 
den utanalım ... Bir Hızh' Reis biz- diler, büyük bir küstahlık etmİ§ o

leri kendine kul köle etti! Haraca lurlardr. Binaenaleyh, kontun 
bağladı ... Silkinmeli, bu meskenet "Zübeyde !Zübeyde! Neredeain? ,, 
tozunu üzerimizden atmalıyız... d,iye çırpmııına karıı - ağızla -

Anıita, kontu, tepeden tırnağa rmda •u doluymut da dökülmesin· 
kadar süzdü. den korkuyor)armq gibi - se1ı1r; 

- imkanı yok ... - dedi. ve hareketsiz duruyorlardı. 
Benito, için için sevindi. itte Prenı~in emrini yerine getire. 

tam taıı gediğine koymuştu. Pren- mediğinden sinirlenen Benito, iki
si yerin dibine batırmak ve kendi- ıine birden: 

ıi göze girmek fıraatmı buhnut • - Söylesenize ... Bu kız nere • 
tu. Gözucu ile tuvalet odasının d 1 ded" e .... - ı. 

diye seslendi. - Biraz gelir misi- kapısını İşaret edtJ> Prensi kute -
Sual içlerinden yalnız biri

ne olsaydı, biri söylerdi. Fakat, 
ikisine birden olduğu için, iki ha
dnnağası, uzun bir talimin verdi
ği bir saray terbiyesiyle biribirle· 
rine seri bir iıaret vererek fu he
celeri beraber telaffuz ettiler: 

• '? 
nız .... 

Prensin başmaheyincisi mesa · 
besinde olan Kont'un, tuvalet me
rasimine nezaret etmesi her ne ka
dar an'ane iktizaaı idiyse de, Cil· 
berto, bugün, sevgili itiyatlarının 
büyük bir sarsınh ge~ireceO:ine a· 
kıl erdirmiıti. Boynunu büktü. 
Kendisi kabines:nde tuvaletiyle 
nıeşgul hulunurken, zevceıinin, 
taraçada, Kontla beraber, ~fokla
ra. bakmasına ve gelen kadırgala
rı teşhise uğraşmasına gözyum • 
ınak mecburiyetinde kaldı. 

derek: 
- Evet, malesef imkanı yok ... 

Ebediyen u,a.k 'kalacak ... Hızrr'ın 
uşağı ... 

Fakat, genç kadının alev gibi 
dudaklarmdan fıtkıran fU biber 
gibi cümle, tokat gibi takladı: 

-Ve, ıiz ... Ufağın uıağı, kont ... - Kuleye çrktı, kont hazretle -. 
H epiniz aynı çeşit insanlarsınız... (Devamı var) 

Benito ıendeledi ... Birşeyler ke-

rı ••• 

(1) AsiJzacle zannına göre, onların· 
keledi ... Lakin, ne diyebilirdi?.. kanı sözde herkesinkinden farklı ve • 
işte, Anita, ona, gene fıraat ver • mavi imiş .. 
memİ§tİ ... Halbuki, ah, asıl ma.k • ------------
sadını anlatmak için ne girizgah-
ları vardı: 

"- Kocanız olaca:k bu adam 1 

anlatıyor ki, giiya her gece siz o

nun odasma ... ,, diye batlıyacak -
b ... 

Fakat, Anita: 
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Güreşçilerimize ve bütün spor 
sevenlere müjde ı 

Kapalı güreş sahası 
işi halledilnıek 
yolundadır 

C. H. P. l~l<ınhuL IJaşk,ırıl Bfı.J · 
Htlmı !Jöy--te söyl,.iyfJı· 

Ve "Bizim güreşçilerimizin en büyük 
kıymetleri, yokluk içinde hakiki bir 
varlık gösterebilmekte oımaıarıdır,, 
diyor. 

Ulusal sporumuz güreşin ilerlemesi 
ve güreşçilerimize bir yer temin edil • 
mesi etrafında, büyüklerimizin ne dü· 
şündüklerini öğrenmek için başladı • 
ğrmız anketin ilk konuşmasım 
Tüze Bakanı Şükrü Saraçla, yapmış
tık. 

Dün bu mevzu etrafında, C. H. P. 
sinin çok kıymetli İstanbul başkaııı, 
eski Bayındırlık Bakanı ve bütün spor 
cuların kendisine derin bir saygı ile 
bağlı olduğu Hilml ile görüştük 

Anketin ikinci yazısını, çok eski bir 
sporcu ve sporcuların hamisi olan sa
yın Hilmlnin söı1erJne tahsbı et -
tik. 
Aşağıdaki sözlerden anlaşılacağı gi

b~ C. H. P. İstanbul Başkanı kıymet
li güreşçilerimizi büyük ümitlere 
garkedecek sözleriyle, btittin s_porcu
luğa çok sevinçli müjdeler vermiş al
da. 

dici bir alakayı henüz kendilerlne gös
terebilmiş olmakt.an maalesef uzakız. 

Bilumum spor levazımı, spor saha -
tarı n kulüplerin maddi varlıkları bu 
noksanlar arasındadır. 

Fakat nihayet bu eksikler artık son 
günlerini yaşıyor. 

EvvelA, spor ihtiyaçlarımızın başım· 
da gelen kapalı güreş sahası işi halle
dilmek yolundadır. Tabii mali cihet .. 
ten buna halledilmiş nazariyle dahi 
bakılabllfr. 

Bizim güreşçilerimizin ve bizim 
sporcularımızın en büyük kıymetleri 
yokluk içinde hakiki bir varlık g& • 
terebilmekte olmalarıdır. 

Bu da, kendilerinin her vakit isti • 
nat edebilecek bir kunet olduklanm 
gösterir ki .... 

Bununla ne kadar 'ievinsek azdır." 

• • • 
Bütün Türk gençliğinin mlnen, Hllmlnin sözleri burada, bitU; 

:madeten bağh olduğu bir teşekktlliln Partinin İstanbul şefi, kısa söyledi 
başında bulunan bu btiytik sporcu tef, fa.kat çok öz ve yalnır. güreş işine de. 
insanı mahcup eden kibar nezaketi ğf.1, bütün spor varhğımıza temas ede
ne beni kabul ettiği zaman, bin bir rek söyledi. 
meşgalesi arasında, aşağıaki cevap - Bilhassa en büyük ~por derdimil 
lan, bana dikte ettirdi. olan bir güreş salonunun y:ıpılacajr-

Bay Hilminin sözlerlnl kendim hiç nı, böyle salahiyetli bir ağızdan bu 
bir şey fllve etmeden ve kendisinin s8zler arasında müjdelenmiş olması, 
çok güzel lladesine hiç dokunmadan ankete aynca bir kıymet verecektir 
aynen yazıyorum. 

"' .y. ,_ 

Bay Hilmi anlatıyordu: 
- Sureti mutlakada apor allkası 

bende pek eskidir ve sporun fU veya 
bu faydasını derpiş etmeksizin başla
mıştır. Bu itibarla, spora, sporculara 
karşı olan fazla zafım ve sempatim 
spor me'fZUu üzerinde beni bitaraf 
bir adam olmak teli.kkisinden dahi 
belki uzaklaştırabilir. 
Spodarnnız arasında güre,, 9Up -

hesiz bizim en esk~ ve fUmüUü iti -
barile en cazip sporumuzdur. 

Türk yiğitlerinin er meydanında 

tutuşmasını heyecanla, zeYkle se11"et
mtyecek içimizde pek az klmee ftl'drr 
sanırım .. 
Yalnız ve itiraf etmek zarureti nr-

sanıyorum. 

Bu 1tttyük müjdeyi ilk olarak Türk 
sportuluğuna bildirmiş olmakla ken
di payımıza da nlhnPt~iz hir ~e\inç
duyuyoruz. 

izzet Muhiddin APA~ 
----~--~~~~~~~--

Kirahk daire 
Kabatqta, Sedüstünde ÇürülC• 

ıu1u Mahmud Paıa apartıms.ntnda 
aayet aüzel manzaralı büyük 
bet oda ve bir ıofalı, mükellef ha• 
mamlr bir daire kiralıktır. 

TramvaY, iataayonunun hemen 
yanmcladır. Taksime de yakındır. 
--~---~--------------dır ki, muhitin sporculardan bekledi - ı-••11211anılnmıwnna"aı&1mmumım1aa••••• .. 

ği çok şeye mukabil, onları tatmine- DllJ hekimi 

Serseriler 
Yatağı 

Ciltleniyor 
Romanımızı biriktirmiş olan oku -

yucularımızdan bunları ciltletmek is. 
tiyenlere: 

EylQJiin 15 inci günü akşamına ka
dar Ankara caddesinde VAKiT kütlip 
hanesine bir numara mukabilinde bı-

Ratıp Türko~ıu 
Ankara cadde•I M•••rret 
otell Kartı• numrara (88) -
Jletlnei icra memurlufunclan1 
Maheaz olup paraya çemlmeııdıM 

karar verilen ev eşyası 16 - 9 - 935 
tarihine müsadif pazartesi giinti saat 
9 dan 11 kadar ikinci arttırma ile 
satılacağından talip olan1ann Boğaz
keeen 148 numaralı Neo Polltaki apar
tımanı 8 inci dairede hazır bulunacak 
memura müracaatları iltn olunur. 

rakmalıdırlar. Bu tarihten sonra mü ,_ ________ 111!11 ___ ... _ 

racaatları kabul edilmez. 
Ciltletme ücreti on kuruştur. 
' 'Serseriler Yatağı,, romanı cilt 

leri 1 numaradan 237 numarayP 
kadar hazırdır. Müracaat ederek 
alınması ... 

KUPON 

247 
18-8-935 

"Ragastanın Oğlu,, 401 denı•------------• 
469 numaraya kadar haz:rdır. 

Prensin uyanması üzerine baf lı
Yacak olan vazifelerini görmek 
için, ellerinde takım, takla.vat ve 
edevatiyle, yedi asilzade, sıralan
lnıt bekliyorlardı. Bunlar, marki, 
dük, kont, baron ünvanlarmı ha · 
b:, yüksek sosyete müntesipleriy • 
di ! Bu cedbeced asaletleri de, ik
tidar mevkiindeki prens aileıine, 
ce:I<beeed ayni baş oturakçıhk, baş 
R'Ülsuyuculuk, baı masajcılık: bat 
iç!ramaşırcılığı vesaire vazifeleri· 
lli görerek kazanmıtlar, mu haf aza 
ediyorlardı. 

Senellk 
e aylık 
3 aylık 
1 aylık 

iLAN 

1400 K,.. 2700 Kr'. 
730 .. 1450 .. 
400 .. 800 .. 
150 .. 300 .. 

TARİFESi 
Tıca,.et llAnıarının satırı 12,50 
Resmi ııanıarın 10 kuru•tur. 

!•-------Yeni çıktı-------• 
Dün ve Yarın terciime külliyatı: Numara 39 

HAYDAR RIFAT 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (VAKiT) matbaa14 

HERAKLiT 
Eıki Yunan filozoflarından 

Fiyatı 25 kurut - Dağıtma yeri VAKiT matbaası iatanbul 

C.rpta birçoklarmın bugün hi
ll iftiha?fa ta!'dıklan üu•ıanlar, 
ha.zan, birçok yararhklarla kaza· 
lldnııttı. Fakat, hazan, bunlar, Y.Oll 

- Haydi, içeriye, benim dairf"· 
me girin ... Zübeyde'ye söyleyin ... 
Dürbünü getirsin ... Nerelere kay . 
boldu? ... Bu kız da olur fey de -
ğil. .. "Bir İ§ havale et, yarrm saat 
bekletsin ... Bana arapça öğretme· 
se, bir dakika bile yanımda tut -
mam ya ... Aldı fikri süılenmekte 
endam aynalarının karıııına geçe
rek kendini seyretmekte... Gören ı 
de erkeklerle bir alakası var &a -

nır ... Halbuki ne münaısebet? ... O 
da zok •• Mutlaka, Tunuata birini ~============~1------------------------------· 



" 
ŞUNDAN ~(LJJNIC~N 

Eserleri heğenilmiyen 
muharrirler kulübü! 

Londrada, piyesleri ıshkJa kar f 
şılanan tiyatro muharrirleri b'r 
klüp yapmıtlardır. Bu klühe gi 
rebilmek için, eserin halk tara· 
fından fena kar§ılanm'1ıu lüım -
dır. 

bir lskandinavca ile de bira.z: ko
nuştuktan sonra felemer..kçeye ve 
lspanyolcaya geç.mi§, snzünü biti
rirken birkaç rusça cümle söyliye
rek kongredekileri büsbütün şa-
§Irtmı,tır. 

Bir piyes veya kitap ence fen?. Bu alim, Edimburg üniversite-
karşılanıp, sonradan beğenilirse, si profesörlerinden B. Barger'dir. 
hunu yazan kimse klüoten çıka· 
rılmakhdır. Buna karıı piyesleri Zorla adam öldürüyorlar 
ancak bir defa oynanabilıniş olau Meksikalı mezbaha memurla 
tiyc1.tro muharrirleri bu k1ühü•ı rından Feliks Guviterre~ Ramirez 
fahti üyeleridir. timdi Meksiko şehri h,,_pishane 

Bu klübü kuranlar, en fazla. sinde i§itilmemiş şekilde bir a 
başlangıçta güçlük çe:um genç dam öldürme suçundan muhake 
muharrirleri korumak !~in bu işi me edilmesini beklemektedir. 
yaptıklarını söylemekter1irler. Fa Ramirez beş arkadaşiyle bir 
kat, öteki klüplerin tersine ol~- likte oturdukları meyhar.ede içk: 
rak, üyeleri bir an önc4'! klüpte~. par.ısını kim verecek diye hem zar 
çıkmağa can atsalar gerektir. atıyorla!', hem ne keyif çatıyorlar 

Pahalı müsveddeler 
!ngiHz edibi Kipling':n "Man· 

dalay yolu üzerinde,, adn tiirinio 
müsveddesi, son günlerde yapı 
Jan bir açık arttırmada 15. 750 
franga (yani aşağı yukarı 1.300) 
liraya satılmıştır. 

· Kipling'in eserlerinin eskideı : 
ıatılan müsveddelerinin fiatları 
na göre bu fiat çok normaldir . 
Bunların içinde 30 sahriık bir ta~ 
nesi vaktile 4.300 liraya satılmış· 
tı. 

Eski·otomobil yağları . 
ışe yarıyor 

Almanyada otomobi1 motör 
lerinde kullanılıp pinlenen ve has
salarını kaybeden yağ! l!..rı "yeni
lemelt,, için bir uaul buh.:.nmuıtur 

Birkaç aydanheri kurulmuş o
lan bir sosyete, en çok garajlar· 
da, otomobillerin kullan.lmış yağ
larını alarak bunları fi:.dk ve şi
mik bir operasyondan ~eçirmekte. 
bundan sonra da yağ, hiç kulla· 
nılmamış yağın bütün vasıflarını 
haiz oltl.uğu halde yenılenmekte
dir. 

Resmi daire1er şim iiden bu 
yağı kullanmağa başlam1şlardıt. 

Parmak izi yerıne 
göz fotoğrafı . 

Anrerikada göz uzm~nlarından 
Dr. Goldaten adam öldürenlerin 
parmak izlerini bozmalarına kar
§I gelmek için yeni bir çare bul 
muştur. Doktor binlerce tecrübe
den sonra, hiç bir insanın parmak 
izi bakımından başkasına benze· 
mediği gibi, gözlerin de ·ayni şe
kilde olduğu ve hiç bir gözün, baş 
ka bir göz.e benzemeaif,ini. a.nla 

ınıtlır. . . 
Doktorun bu buluşu polis dok-

toru ve cinayet uzmanı l mütehas 
sısı) Dr. Karilton Simona · bildir
miş, o da bu usulü uygu:"l bulmuş· 
tur. 

Bundaı;ı sonra sabık"iLların gö~ 
resimleri de hususi bir vasıta ile 
alınacaktır. 

Bir lngiliz aliminin 
marifeti 

Moskovada toplanm..ş olan ar
sıulu•l fizyoloji kongresinin son 
toplanbsında bir İngiliz alimi şim . 
diye kadar az görülmü' bir mari
fet yapmıştır. 

Profesör önce Sovy~t prof esö
rü Pavlofa İngilizce teş~kkür ede 
rek sözüne almanca, daha sonra 
frantıBCe ile devam etmiş; Ro 
aada yapılan toplantıyı hatırlat · 
mak ve İskandinav dillt>rİni güç · 
lükle kullandığım söylemek için 
İtalyanca konutmuı; ikisi ortası 

dı. Tam bu sırada kenciilerinden 
dahil sarhoş birisi masaiarına ya
naş:ırak: 

- Marifet sadece içk\ para.sına 
zar atmakta değildir. -.!iye ha,ır
mı§lır. Gelecek oyunda kaybeder. 
hem içkilerin parasını veı-sin, hem 
de, kapının arkasında durarak ilk 
girecek müşterinin omuzlan ara
sına saldırmasını saplasın! Nasıl 

içinizde bu cins kumarı göze ala
bilecek kabadayı var mı? 

Delikanlılar bu teklifi beğen· 
mi,ler ve sarhoşluğun heyec~n a· 
rıyan haliyle böyle bir eğlenceyi 

niçin daha evvel düşünmemiş ol
duklarına adeta kızmı!lardır. Zaı 
lar atılmış ve Ra.mirez kaybetmiş~ 
tir. Bunun üzerine içki paralarım 
ödedikten sonra kalkıo meyhane 
kapısının arkasına dikilmi,tir. 

Meyhaneci bütün bu İ§İn sade· 
ce şaka olduğunu sandığından, kı
sa boylu mezbaha memurunun ku· 
şağından kocaman bir saldırma 

çıkarıp kapıyı iten adamın omuz· 
ları arasına sapladığı ~na kada:-
hiç sesini çıkarmamıştır. · 

Saldırmayı yiyen adam yüzü
koyun yere yuvarlanmış, bir iki 
tepindikten sonra can vermiştir. 

Ramirez yeniden ;~mek içüı 
masasına döndüğü zaman da po 
lisleri kar§ısında bulmo~tur. Ka 
til hiç bir mukavemet gÖ!termed\ 
ği gibi ne yaptığının d.cı farkınd~ 
değ adi. 

Şimdi hapishanenin kara du
varları arasında adamafollı ayıl· 
mış ve sarhoşluğa adam&kıllı tö~ 
be f'tmiş olmakla beraber, İ! iş
ten geçmiş bulunmaktfldır. 

Avr upanın en büyük 
hasla yurdu 

Avrupanın en büyük l.asta yur
du Pariste açılmııtır. Yeni Bo 
jon hasta yurdu on bir k:ıthdır ve 
bin yüz yatağı vardır. Her koğuş 
ta on bir yatak olup bir hekim ~ .. 
daresindedir. Her serviste bir la
bora.tuvarla etüd odaları vardır. 

Yapı masrafı her yatağa 4.500 
dolar düşmü~tür. Fakat yapıda 
standardizasyon ile binı;.nm dai 
mi masrafı azaltılmıştır. 

Dılsizler şehri 
I 6veçteki dilsizler cemiyeti sos 

yal işler bakanlığına başvurarak 
bu zavallılara mahsus bir şehi~ 
kurulması teklifinde bu!unmuştur 

hveç~e 6000 dilsiz oiduğu söy
leniyor. Bugüne kadar doğruda, 
doğruya hunla;ın işleriııe bakar. 
bir kurum yoktu. Y apdan teklif 
te, bunlara mahsus okullar açıl · 
masr, ik:ter ailelik evler yapılmas 
hükW:netten rica edilmektedir. 
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Masanın üstünden sürahiyi 
kapıp olanca hızı ile Latifin 

kafasına indirirken ... 
Reha Beyi birçok aradıktan 

sonra nihayet bir akşam, Galata 
rıhtımındaki birahanelerden bi -
rinde Benli Latifle Y.an yana ya • 
kaladnn. 

Nedense 'bu ak§a.m ikisi de ha • 
na kar§ı pek belli olacak bir tarz· 
da soğuk davrandılar. Ben bunun 
böyle olacağını zaten biliyordum. 
Onlar daha yarım ağızla: "Buyu
run!,, demeden ben yanlarına 
çöktüm ve onların daha: 

- Merhaba! 
Demesine vakit bırakmadan me 

seleyi açtmı: 

- Kuzum Reha Bey bu Feri • 
dun denilen katIT benden ne i&ti • 
yor? 

ikisi de afalladılar. 
Reha Bey, bilmemezlikten gele

rek: 
- Ha'fllola, ne olm~ efendim? 
Birden: 

El .. k" .. 1 ' - mın oru oımuş .... 
u yapı§tıracaktnn. Fakat to -

parlandım: 
- Ne odluğundan ı haıbe.rinıiz 

yok mu? 
-Yooo! 
- inan olsun, benim birıeyden 

haberim yok l 
- Rica ederim R~ Beyci • 

ğim, zannedersem o ıizin tayfa .. 
nnı gözdelerindenmiş ... Onu ıiz 
himaye ediyormuşsunuz. Kendisi
ne söyleyin, rahat dursun, sonra 
iyi kaçmaz! 

Reha Bey manalı manalı Benli 
Latifin yüzüne baktı ve Latif yarı 
istihzalı, yan tehditli bana sordu: 

- Demin Feri dun için o katır 
buyurmuştunuz; onun katır oldu
ğunu size kim söyledi? 

Hemen beynim attı; fakat ge -
ne kendimi tuttum: 

.- Hiddetle ağ:nmdan öyle bir· 
şey kaçtıysa bunda beni mazur gö· 
rün; çünkü onun kırdığı cevizler 
artık haddini aştı! 

- Aştıysa bize ne söylüyorsun? 
Biz F eridunun kahyası değiliz ya! 
Aranızda halledilecek kozunuz 
varsa g~t kendisini bul, karşı kar. 
şıya,dobra dobra konuş! 

-Yaaa ... Latif Bey, demek şim 
d. bö0 l ? ı ye. 

- Şimdi de böyle, sonra da 
böyle, her zaman da böyle J 

- Eşeklik bende ki sizi biiyük, 
söz anlar kiımeler yerine koyup 
da buraya gelmişim! 

Latif oturduğu yerden ayağa 

fırlıyarak: 

- Yalnız eşeklik değil, hem de 
eşşoğlu e§eklik sende ki burada a
lemin muhabbetini bozmağa gel -
mişsin! 

Latifin bağırarak savurduğu bu 
çok ağır hakaret üzerine bence ar
tık yapılacak birşey kalmıştı ki o
nu da hemen yaptım; etrafta otu
ranlara döndüm: 

* * * - Şahitsiniz ya beyler! Duy .. 
dunuz ya bey bana eşşoğlu eşıek ! 
Dedi. Yarın hakkında dava aça -
cağım! 

Latif gene gürledi: 
- Beğendiğin yere, beğendiğin 

kapıya git, dava aç; haydi benden 
sana izin ... lşte bir daha söylüyo -
ruın: E§§Oğlu eş.şeklik sende ki ... 

Bu ıefer sabrım tükendi, orada-ı 
kilerin bana istihfafla bakışları 

Tefrikanuzdaki G®ur Elemin bal
dın Aaiue 

kartısmCia artık bent:le metanet fi. 
lan kalmadı. Masala.nıun üzerin
de duran suraıhiyi kapınca bütün 
hızİ ile herifin kaf uma indirirken 
bakırın, arkadan kuvvetli bir çift 
el bileğimden yapqtı. Meğer, yan
larmdaki masada içenler bunların 
sıkı fıkı ahbaplarından ve benim 
bileğimi tutan da o ahbapların i· 
çindeki kabadayılardan Kasımpa
şah Hüsamettin kaptanını~··· 

:,. il- "" 

Artrk berikilerle büsbütün se • 
lamı saba.hı kestim.Kaç aydır, Su
lulruleyi, Ayvansarayı, Balatı, F e· 
neri unuttum. Çakır Eminenin 
mektubunu da yıııtrp süprüntü te
nekesine attım ... 

Artık gözümde ne Emine var, 
ne bilmem ne! Hatta Nazlıyı filan 
da bu sefer gönlümden tamamiy
le dehledim. Ve şimdi öyle durul
dum, öyle duruldum ki arasıra E
!emle kahvede filan buluştuğu -

muz zamanlar hiç çingenelerden 
değil de hep başka şeylerden ko -
nu§uyonız. Benim yüzümden başı 
yarıldıktan sonra Eteme de büs -

bütün 'bir .sa.kinlik ve sess.izlik 
geldi. Hem eski arsızhldarım da 
bıraktı. Şimdi artık henden ken -
disi bir kahve parası bile istemi -
yor, yalnız ara.sıra bahçemizi bel
lemek, odunlarımızı yarmak; pa· 
zardan bize öteberi almak gibi iş
lerimize baktıkça ben kendisine 
birkaç para verirsem alıyor. Be -
nim artık çingenelere ait herşeyi, 
her lhatrrayı zihnimden VE" gön • 
lümden attığımın o da farkında 
olmalı ki hiç hana öyle şeylerden 
yeniden bahis açmak istemiyor.Bu 
halden bilseniz annem ne kadar 
memnun ... Sevine.inden ağzı ku -
laklarma varıyor ve: 

- Seni böyle gördükçe, diyor; 
kendimde o kadar iyilik görüyo -
rum ki ... 

Gerçekten hu sessiz, gürültüsiiz, 
üzüntüsüz hayat anneme de ban:ı 
da yeniden l!laelıh ve neşe ·veriyor. 
Oooh ! HaY,at ıliu imi§ yahu .•. Ney-

di o iki senedir ta:banı yannııJ it 
gibi çeşitli çingeneler peşinde ko
tu§um ... Hele neydi o bütün lstan• 
buldaki çalgıcı, ş.aTkıcı ve köçek
lerin a'hubabası olan Reha Bey gİ• 
bi moruklar; o kalle§, ikiyiizlil 
Benli Latifler; o tarvşan bilmem 
nesi gibi ne kokup ne bula,ıan 
mühendis izzetler; o sicilli kopuk 
Tornavida Ha.sanlar ... O baş be• 
lası F eridunlar? 

Ukni neye yanarım bilir misi. 
niz; o Feridun denilen sulu belalı 
oğlanla o Benli Latif denilen heri· 
fi naşerifler, o Tornavida Hasan• 

lar karşıma çıkmasalar, araya gir
meselerdi; ben Reha Beyle ~atan• 
bul çingenelerini biraz da:ha tet• 
kik eder; bazırlıyacağmı eserime 
onlard~~ biraz daha ~eylet' top .. 
)ardım. 

Neyse ..• Şimdilik bu kadarı da 
yeter! Şimdi boş zamanlarımda 

iki ıenedir çeşitli çingeneler ara• 
smdan topladığmı. intiha ve duy • 

gularla yapacağım ilk büyük ope
ranm taslağmı kurmağa hazırla • 
nıyorum ... Eserimin admı şimdi • 
den koydum bile: 
(ÇiNGENELER ARASINDA!)' . 
Baha.r ııeldiği için Etemle biT • 

Jilete ara11ra buluşup alqairilan 
§Öyle uf akıtan kır i.lemleri yapıyo
ruz. Bakalmı, bu Hıdırellezde E • 
tem beni yakm köylerden birine 
götürüp orada çlı>scneai bol bir o
vada b..na hiç görmediğim yepye
ni bir Hıdrrellez alemi aeyrettire
ce1mıif ... Dünkü sümbüli ha va da 
onunla T opkapıdan bir briçkaya 
atladık; Tepebağı, Yılanlı Ayu,
m.a yolu ile Veliefendiye gittik •.• 
Akşamüstü orada Etemle tatl1 tat• 
lr muhabbet ederken ellerinde tef 
ve yanlarında bir kocakarı ile Su· 
lukuleli birkaç küçük kız yar.mıı· 
za geldiler. 

Etem hemen ciddiyetini takm • 
dı: 

- Yüz verme hiç cenabetlere ! 
Fakat, versek de vermesek de 

onlar hemen yanıbaşımızda ahen
ge başladılar. 

Ve kocakarı bana ıokuld.u: 
- Ha bakayım, kıravatlmı, ba .. 

na bir cigara tos.la da içeyim ... Zi· 
re batım döndü, tütünsüzlükten ... 

Benden cİ.garayı al:mca Eteme 
döndü: 

- Ha bakayım, sen de biT kib· 
rit uzat da köylü dayı, ıu zıkkımı 
ya.kaynn! 

Sulukuleli kocakarı Etemin gö
çebe bir çingene olduğunu fa-rke
dememiş, onu köylü sanmıttı ! 

Etem kibriti uzatarak aordu: 

- Sen nerelisin koca'karı? 

- Ben mi? Ben T opka.pılrvmı ! 
-Topkapıyı Edimekap!yı hı • 

rak da tinci de ki 'halis Sulukule • 
liyim ! 

- Ne var, beğenemedin mi Su
lukuleyi? lstanbulda öyle hava • 
dar yer var mı başka? Önü arıh 
yemyeşil bahçelik; sağı solu ağaç· 
lık, gölgelik; ortasından akar san• 
ki bülbülderesi ! ... 

(Devamı var). 
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MAX BAIER ·' 
Gene dünya şampiyo- ~lie:i;~~··· ~~~ ............... --~ 
nu olmak hevesinde ••• Otomobille saatte 484 kilometre 

Son zamanlarda Amerika ıa· 

zetelerinin ıpor ıayf aları battan 

&f&iı 24 .eylülde yapılacak olan 
Mu Baer ile J oe Loviı'hı nıaçına 

. IJsJ..i dü11ya şumviyonu Max Baer 
Bakınız bu resimde ne kadar karika

türize edilmiş görünüyor. 

Zavallı! 
Roman Maes 

29 ncu l<'ransa turunu kazanan 

RonM\in Maes artık hakkında yapılan 
tezahürata illi.Ulah demektedir. 
~<'reye gitse herkesin etrafında top

landığından ve hayretle onu temaşa 

ettiklerinden acı acı şikayet etmekte -
dir. 

Hergün yüzlerce yere davet edil -
mekte olan Maes biraz başını dinlen -
dirmek i~in gizli bir yere kac;mağı dü
şünmektedir. 

Fakir bir ailenin çocuğu olan Maes 
bugün zengin olmuştur. Annesinin iş _ 

Jettıiği otel de hergün müşteri ile dol
maktadrr. 

rensnkoet 
yaııroşOaııro ını<§Ja 

Kazalar 
çoğalıyor 

Fransada yapıldıkta~ sonra ls
viçrede de tertip oluna:J bisikle . 
yanşlarında İsviçre turunda bi.
biılkletçi düşmüş ve ağır surette 
yaralanmıştır. 

28 yaımda olan bu genç kal -
dırıldığı hastanede iyiltfemiye 
rek ölmüttür. 

ait tafsilat ile doludur. Bu mü· 
him maç ıimdiden Amerikada 
fevkalade büyük bir alaka uyan· 
dmnaktadır. Hasılabn bir milyon 
doları geçeceği tahmin edilmek· 
tedir. 

Geçenlerde Amerikada Kalüomia sahillerinde dünya sürat rekorunu kı ran, İngiliz binbaşısı Campbell Ameri
kada Calt LAke pistinde yaptığı bir tec rübede gene kendisine ait oJan otomo bil fle sürat rekorunu 37 kilometre kır. 
m!ştır. Elde ettiği yeni derece 484 kilo metredir ki bu başdöndürücü sürat De lmotte'in tayyare dünya sürat rekorua 
dan, ancak 22 kilometre aşağıdır. · 

Resmimiz CanpbelU acaip şekilde ki otomobilinin içinde göstermektedir. 

Eıki dünya ıampiyonu Ma-ır. 
Baer kaybettiği ünvam eldeı et 

mek için bu müsabakaya çok e -
hemmi.yet ve~ekte ve pek ciddt 

bir surette aylardanberi hazırlan 
maktadır. 

Hiç kimse, aylar var ki, onun 
yüzünü görmemittir. O bir köyf: 
çekilmit, orada Soigneuı-'leri ile 
birlikte antrenmanlarına devam 
etmektedir. 

Her sabah dağa çık&rak kol · 
!arını kuvvetlendirmek 1çin baltn 
ile kalın köklü ağaçlar kesmekte, 

sandala binip uzun muıldet kü -
rek !. ekmekte, veyahut dağlara. 

tepelere brmanmakta, ip atla .. 
makta, kotmokta, puçingbal yap 

makta velhasıl gününü baıtan a -
tağı anb enman ile geçirmektedir. 

Gece de ıaat dokuzda yat · 
maktadır. 

Sadi Karsan diyor ki 

Dördüncü 
Balkan 
güreşi eri 
4 üncü Balkan Grekoromen güref -

leri 14 eylOlde şehrimizde yapılacak 
ve üç gün devanı edecektir. Müsaba • 
kalara. iştirak edecek olan takmılar 
ge1mefe başlaınıştır. 

• Bundan evvel de gene şehrimizde 
tertip edilmiş olan birinci ikinci n 
üçüncü Balkan güre§lerinin her üçlin· 
de de malUın olduğu üzere Türk ta -
krmı Balkan gür~ şampiyonluğunu 
kazanmıştı. 

Bu müsabakalara biitiin Balkan 
devletleri iştirak etm.i~ yalnız Ama -
vutluk güreşçi göndermemişti. Bu &e· 

nekl müsabakalarm evvelkilere nar.a
ran daha büyük bir al!ka ile seyredf. 
leceği şüphesizdir. Zira Balkanlar için 
de Türkiyeden sonra en .kuvvetli ta -
kıma malik olan ve birlnd Balkan o -
limpiyadından itibaren takım gönder. 

Yüzü tanınmıyacak derecede memiş olan romanya da tiu seneki mti
yanmrt ve eski güzel Max adeta sabakalara girmektedir. 
esmer olmuıtur. Bilhassa Romanya takımında pek 

Kendisine sokulabilmek fına kuvvetli güreşçiler bulunmaktadır. 
. . . Bunlar arasında en hafif sikletten 

tını bulan hır ga .. zete muharrırıne Tojar ve hafit sikletten Borlovan çok 
yakında yapacagı maçtan bahse. kıymetli ve birinci sınıf kabiliyette 
derken her zamankinden dah~ . güreşçilerdir. Ağrr sikletten Condoro
anform bir halde ringe ftkac.ığrm si de çobanınıız için tehlikeli bir ra -
söyledikten ıonra Joe Lovis'i a- kiptir. Bu güreşçilerin bizimkiler ile 

d kılı 1• ... d . yapacakları müsabakalar, herhalde 
ama ı tepe ıyecegın en emuı k h 1 lacaktı G ı·b· ti 1 v • • • • ço eyecan ı o r. a ı ıye n e 

oldugunu ılave etmıştu. himize olacağı ihtimali daha kuvvetli 
Bakalım hadisat ne göstere 

cek?. 

Alnıanya 

lngilterenin 
Davetini kabul etti 

4 Kanunuevvelde LoaJrada ln-

olmakla beraber neticeyi şimdiden 
kat'iyetle kestirmek kolay değildir. 

Romanya takımının Avrupa güreş • 
çiliğinde işgal etmekte oluğu mevkii 
iöstermek için yalnız şunu söyllye • 
lim ki 1934 de Romada yapılan Avru
pa birinciliklerinde Romanya takımı 
şayanı takdir muvaffakıyetler göster· 
miş ve bir dördüncüUik de almıştır. 

Yugoslav takımı da yabana atılacak 
giltere ve Almanya futbol milJi bir ekip değildir. Bunların içinde de 
takımları. arasında bir maç yapıl. bizim için çok çetin rakipler bulun -
ma.u hakkında İngilizlerin tekli maktadır. Ağır siklet Nagy, yarı ağır 
fini Alman futbol feJerasyontı Palkaviç, hafif siklet Toth, en hafif 

siklet Mogulyak da değerli güreşçiler 
kabul etmiıtir. meyanındadır. 66 kiloda Schechter 1 -

Attila ile Newzeti isminde iki Sadi KARSAN 
(Devamı 11 ncide) 

Macar klübü arasında çıkan bir --------------
ihtil~fın halli için Mac.at dahiliye 

nazırı . hakem .intihap edilmitti. 

lhtilafa sebep de ıuydu: 

Bu iki klüp birinci kümeye geç. 

mek için terfi müsabakası yap· 

mıtlar ve bu müsabakay~ Attilanııı 

kazanmıı olmasına rağmen Ma · 

car f ederaıyonu mali huıusatı na

zarı itibare alarak galip ~akımı bi· 

rinci kümeye almamış v~ mağliibı. 
himaye ebni!tİ. 

Attilalılar haklarının müdafaa 

sı için dahiliye nazırına müracaaı 

da yapılan tenis maçlarını ltal· 

nun kararını nakzedere-< sahada 

galip gelen Attila takımını birine; 

kümeye aldırtmıttır. 

Sovyet 
sporcuları 

Türklyeye geJlyor 
Dost Sovyet Rusyanın sporcuların

dan mürekkep bir kafile önümüzdeki 
ay içinde Türkiyeye gelerek İstanbul, 
Ankara ve lzmirde müsabakalar ya -
pacaktrr. 
Birinciteşrinin 12 sinde vapurla Is

tanbula muvasalat edecek olan Rus 
sporcular ertesi günü İstanbul sporcu 
lariyle muhtelif spor şubeleri üzerin -
de müsabakalar yaptıktan sonra An
karaya geçecekler ve oradan da lzmi· 
re gideceklerdir. 
Birinciteşrinin 29 una kadar de -

Yam edecek olan bu dolaşmadan son. 
ra Rus konsolosumuz İzmir, lstan • 
bul yoluyla doğruca yuı·tıarına döne· 
ccklcrdir. 

Orta Avrupa· kupası flnall 
... ,_ - " "'"?ıtzwww;s ,,_. 7"rr,, ~ --- ıtzwjd 

Dk maçta Isparta 
yenildi 

Merkezi Avrupa kupası final maçı. 
nın birincisi Peştede Ferencvaros ile 
Sparta arasında 40 bin seyircinin ö -
nünde yapılmıştır. 

Maçta Çekoslovakyadan sureti mah
susada gelen 5000 Çek de bulunmuş - ı 
tur. 

Maça tam saat on dörtte başlanmış
tır. Müsabakadan evvel he:r iki kulüp 
reisleri ile Peşte belediye reisi nutuk
lar söylemiştir. 

Çek ve Macar milli marştan dinlen
dikten sonra kur'a çekilmiş ve Ferenc 
varos kazannııştrr. Bu suretle Sparta 

ltalya 
Yugoslavyayı 

yendi 
ltalya ile Yugoala vya aruın -

da yapılan tenis maçlarnu ltalya
ya 2 mağlubiyete karşı· üç galibi
yet ile kazanmıttır. 

1,5 çarkhk 
plonjon 

Plonjonların en zor numaraların • 
dan biri de budur. Bunu lngUtere • 
de bile yapabUecek ustalar ancak par. 
makla sayılabilecek kadar azdır. 

Uzun zamandır lngiliz yüziküle. 
rine gösteriş plonjonları yapmakta 
olan ve bizim de size bunları resim -
lerle birlikte sunduğumuz me~hur 
Amerikalı dalma şampiyonu Pete De -
jarden'nin bu vaziyeti dikkatle gözcl
lemeğe şayandır. 

Burada atlama ta/ıtasından gayet 
yükseğe varmağa şarttır. Sonra da za. 
zımgelen vaziyete gelince çark için o-
muz bükülecektir· Resimde sol omuza 
dlkkat Min. Vücut tam durumu al • 
madıkça omuz kat'iyyen bükülmiye • 
cektir. 

ı 
l 

birlnd haftaym ~ tlff8111 elen 1'19-
gArm altına dÜfJllÜ§til. 

Birinci devrede ~ a.ıbla.rma 
alan Macarlar h8.klm oynamı§la.rcbr. 
Birincisi on altıncı. ikindst de yirmi 
yedinci dakikada olmak iiMre iki aol 
yapmışlardır. 

İkinci devree rüzgA.ra karşı oy • 
namak mecburiyetinde kalan Ferene
varos sıkışmış ve Sparta hAkimiyetl 
ele almıştır. Oyun gittikçe harartlen· 
miştir. Sparta yirmi beşind dakika .. 
da bir gol atıp da vaziyet ikt bir olun. 
ca heyecan son haddini bulmuştur. 

Bununla beraber nihayete kadar 
Spartanın hakimiyetine rağmen ha:.ka 
sayı kaydedilmemiş ve ilk maçı Fe • 
rencvaros bu suretle bire karşı iki ile 
kazanmıştır. 

lnglliz hakem oyunu çok güzel idare 
etmiştir. 

Balkan 
atletleri 
geliyor 

Altıncı Balkan oyunlarına g• 
lecek atlet kafilelerinin kaçar ki
tiden mürekkep olduğu ve ıehri· 
mize muvasalat günleri. ait olduk . 
ları r ederasyonlar tarafından yük· 
ıek komiteye bildirilmi§tir. 

Verilen malUnıata göre, Yu • 
nan kafilesi altmıt kitiden mü • 
rekkep olacak ve 18 eylülde şeh • 
rimize gelecektir. Gene altmıt ki · 
tilik Yugoslav kafilesi de, 50 spor 
cudan müte,ekkil Bulgar kafil• 
ıiyle birlikte 18 eylülde gelecek
lerdir. Romanyalılar ancak bir 
gün sonra, 19 eylülde ıehrimize 
muvasalat edeceklerdir. Romen 
kafilesinin de 45 ıporcudan terek
küp edeceği haber verilmittir. 

Arnavut atletleri 20 kişilik , 
bir heyet halinde gele'("eklerdir. 
Onların muvasalat tarihll"ri henü:ı 
kat'i olarak tayin edilmemiştir 
Maamafih Arnavutların da 19 ev 
lülde gelecekleri aıılaşıirnaktad~. 

Gelen atletler hep T okatlıy~r.. 
otelinde misafir ediJ«'°.\.:eklerdir. 
Müsabaka günleri otobüslerle Top 
haneye inecekler ve liususi · l>i' 
vapurla Kadıköyüne geçecekler . 
dir. 

Sahada, neticeleri halka bil 
dirmek için hoparlör tesisat. ya· 
pılmışbr. Neticeler, ayri zaman
da radyo ile bütün dünyaya ne!
redilecektir. 

Hakt-mlere verilmek üzere A . 
merikaya sipariş edilen 20 krono . 
metre gelmiftİr. Bunlar M:!vlan 
lal»rikasınındır ve bt:yne · ;nllei 
olimpiyatlar için resmen kabul e
dil.cniılerdir. 



HABER - Akşam Postası 
. =====t' 

Meyve bolluğu 
Bu sene kimlere yaradı, 

kimlere zarar verdi? 

l ' c:ldesuyunda eğlenenler ! 

Kahve çay yerine meyve 
ikram edenler çoğalıyor 

!ii!h!!:..<dle -~~~~tnn!!.: 

Harman sonu 
gidilir? nerelere 

~ 

Keçesuyu ile Valdeauyuuu bilir 
misiniz? Keçesuyunu bir ~aman· 
lar, yani bundan otuz, otuz bet yıl 
önce Şehzadebaşı tiyatrolt\nnda: 

- Hani ya Keçenindir ! 
Diye satarlardı ve o zaman Şeh

zadehatı ile civarının en meşhur 
suyu da buydu. Bugün belediye • 
nin olan bu ·güzel prnar ıuyunun 
tenekesini Fatihten ve Aluuay • 
Clan öte taraftakiler on kurnşa lı
kır lıkır içiyorlarken Beyazıt, Sul· 
tanahmet, Sirkeci, Beyoğlu tara -
fmdakiler başka iyi pınar suları -
nm yüz dirhemlik şitesini çeyreğe 
yuvarlıyorlar. 

Kimin umurunda, ben F atibten 
öte tarafta oturduğum için yirmi 
brut toslayıp da iki teneke Keçe
auyu aldım mıydı bana onun bar
dağı on paraya bile gelmiyor. Am
ma arkadaşlarım Sirkecide kırk 
paraya bal gibi Terkos içiyorlar -
mış; T erkoa da fena değil; içer • 
ken: 

- Şifa niyetine! 
Dediniz miydi o içerde adeta 

bengi ıuyu (ahı hayat) kesilir! 
Tam mevsimi olduğu iç~n Ke -

siz köyde birer dilim ekmek ara· 
mağa kalkarlar. 

Eğer oraya o bakkalsız, kahve· 
siz Valdesuyuna dediğim gibi gi
dilecek olursa tuzlu kavurmayı, 
sardalyayı, patlıcan dolmannı, be 
yaz peyniri yedikçe insan s;ısar ve 
suyu içtikçe hemen yeniden karnı 
acıkır. Böylelikle oraya her giden 
bir günde havadan kilo yapmı§ o
lur. 

Ne yazıkki lstanbula Ç!>k yakın 
olan ve mevki, manzara cihetin • 
de~, eti güç bulunan bu güzel su -
yun yanında, hatta bu sudan biraz 
ilerideki küçük köyde ne bir bak
kal, ne kahve, ne de oturacak bir 
yer var. Bereket versin, suyun al
tından geçen ve yer yer birikinti· 
lerle orada küçük küçük ve billur 
gibi gölcükler meydana getirmİ! 
olan ince derenin iki tarafındaki 
zümrüt gibi çimenliklere! 

Bu mevsimde Istanbulun hatırı 
sayılan gezme yerlerinden birisi 
de Sfühtarağadır. Denilebilir ki 
manzara itibariyle bu kadar gü • 
zel yer yoktur. Suyu ve havası ta-

Sil6htarağada sonbahar yapanlar 

Bu yılki yemiş bolluğuna ne demeli •. 
havalar kurak gitti de ondanmı? Allah, 
ağzımızın tadını fazlalaştırmak içinmı 
böyle bereketli yaptı? yoksa, yabancı 

ülkelere gönderip satamıyoruz da yur· ı 
duınuzda yetişenin hepsini kendimiz mi 
yiyeceğiz? Aklıma 2elen bu ihtirnallar 
den birinin veya toptan hepsinin sebeb 
olduğu bir bolluk var. Fakat öyle bir 
bolluk ki bir az tadı fazla gelmeğe baş
ladı. 

Be adam diyeceksiniz. Bolluktan, be
reketten şikayet olurmu? 

- Olur. Hele bu kadarından olur. Bu 
durum; bu bolluk, bu ucuzluk biz müs
tehlik yıyici sınıfına mensup insanlar i
çin belki bir noktadan iyidir. Fakat na
lıncı keseri gibi yalnız kendi tarafımı
za yontmayahm. Kilosunu beş kuruşa 
kapımızda aldığımız yarma şeftaliden 

mustahsiline kazanmı§tır? Kilosunu ye· 
di buçuğa kapıştığımız Uzümün bağcı~ı 
ne lıaldedir? Çiftini dört kuruşa aldığı
mız on iki yaşında çocuk kafası kadar 
irice Kırkağaç bal kutularını yetiştiren 
bostancı nicedir? 

Bunlarıda düşünmek gerek ... 
. Hamini gırtlak yalnrz kendimizi dü
şünecek değiliz ya .• bu ucuzluğun zara
rını gören müstahsil yurdda§lan da he
saba katmalıyız. İşte "tadı fazla gelen 
ucuzluk'' diye şikayet edişimin hikmeti 
bu arada .• 

Bu, işin derd veren tarafı ... yaş mey
va ucuzluğunun, bolluğunun iyi taraf
ları da yok değil hani .• fakir fukara do
ya doya yemiş yiyor. Ycrqi~ havadan 
sudan ucuz. Geçen giln Yüksek Kaldı
rımdan iniyordum. İşportası şeftali do
lu bir satıcı ile pejmürde kıyafetli fakir 
ce bir adam pazarlık cdiy_?rlar: 

- Kaça tef tali? 
- Beş kuruş 
- Daha aşağı olmazını? 
- Olur .•. iki kuruşa. 
Fakir adam, bön bön satıcının sura

tına bakıyor. Öbürü işi alaya vuruyor : 
- İki kuruşa bahalı ise kırk paraya .• 

daha mı olmadı? sübhanallah bedavaya. 
Al da bitsin, sokağa dokülüp üstelik 
belediyeye ceza vermekten kurtulalım .. 

* Kapıdan bir üzümcü geçiyordu. A· 
damla hem alış veriş ettik, hem çene 
çaldık: 

- ÜzUm kaça? 
- Size on beşe olur. 
- Başkalarına? 

- Bakma bayım, tutturabildiğine .... 
Fiatr bahah bulduğumu görünce yü

zer para inmeğe başladı. Nihayet beş 
defa çekişe ~ekişe pazarlıktan sonra Ü· 

zümü aldım ve üzümcüye sordum: 
~ııyunu §imdi bi~oklar1 gidip ı bii Keçesuyu ile Valdeauyu ka • - Şunun olacağım önceden söylesen 
pınarının batmdaiçiyorlar. Lakin dar güzel olmıyan buranın ıuyu de hem kendini, hem müşteriyi yorma

asd pınarından içilecek su, Keçe da pek yabana atılamazsa da bu· un olmazını? 
· d - İlahi bayım. Ben on kuruş desem, 

'değil; onun biraz daha ileTisın e· raıı asıl mevkiinin fevkalade gu··. 
beş kuru! verirler. Müşteri böyledir. 

ki Valdesuyudur. zelliği ile sevilir. [şkiden nasıl ilk - Günde ne kadar satıyorsun? 
Sağı solu birer karpuz kavun baharda Ki.htane moda idiyse, - Bir küre satabilirsem bin bir be-

tarlaaı olan ve ortasından 1nce bir yaz aonlarma doğru da SHthtara· reket versin .• Bir küfe kırk elli kilo ge-
• da lir. Kilo bapna kırk para kazanırsak, 

derecik gec_en Valdeıuyu gerçek· ğa mo olurdu. Simdi buraya - eve işte günde kırk elli kuruş kalır. İs-
ten çok hoş bir yerdir. Am~a ora- daha ziyade Halicin Fener, Balat, ======================== 
ya giderken insan yanında tuzu Haıköy, Halıcıoğlu taraflarında 
çokça bol kavurma, yağı dışından oturan Rumlar, Yahudiler git -

ıızan bol patlıcan dolması; yahut mektedir. 
da bir teneke Gelibolu sardal"•· Evvel zaman içinde sonbahar 
ile biı,kaç ka]rp yağlı Edirne pey· geldi miydi, birtakım ıairler: 
niri götürmeli ki işin tadı çtksın ! Ey sonbahar, hasta menin1; 
:Yoksa geçende birkaç zavallının Gönlüm gibi yasta mevsim l 
yap!ığı gibi Sirkecide karmlarmı Yahut: 

'doyurup kahvelerini içtikten son • 
ra artık akşama kadar acıkınayız ! 
deye oraya elleri, kolları ~omboş 
celenler bir saat 1<>11ra oranın eı· 
•İz 'havası ve suyu ile karınları zil 
çalmala 'başlayınca gidip suyun 
biraz üstündeki bakkalsız, kahve· 

Ey sonbahar, solgun bahar, 
Melal ile dolgun bahar! 
Çeşidinden birçok manzumeler 

karalarlar; zavallı aonbahan da 
kendileri gibi zorla temaruz et -
tirmeğe çalışırlardı. 

Şimdi öylesi §airler pek kalma-

dı amma, olsun, belki köşede bu

cakta gene vardır! diye ynzıyo • 
rum: 

Ben iki gün önce dolatbğım bu 
güzelim yerlere artık adamakıllı 
postu sermeğe başlam.ıı olan son· 

baharın yüzünde ne küçük bir 
hastalık, ne de yas, matem belgesi 
(al.ameti) gördüm. Hatta, r.!iyebi· 
lirim ki buralara öğle vakti ezgin 
ve yorgun bir halde gittim; ve ak
p.müstü oralardan turp gibi, dip· 
diri ve olgun bir durumda dön • 
düm! 

- Gezgin Haberci -

karta&ına on onbeş kuruı ayır. Bize ka· 
lan bir ekmek P.araaı .. 

Üzümcünün bu hesabı kendi lehine 
iskontoludur. Çünkü, toptan altı kuruşa 
aldığı ilzilmü en aşağı on kuruşa sat
maktadır. Tutdura ve yutturabilitse bu· 
nun on iki buçuğa, hatti on beşe ka
dar yolu vardır. Bu hesapla vasati ola
rak bir küfe ilzilmden br, bir buçuk li
ra kadar kar kalır ... 

Fakat seyyar yem.iş satıcıları da u
cuzluktan şikayet~ .... üzümcü diyorki: 

- Bahalı olur satamayız Ucuz olur 
müşterinin burnu kalkar. Öldyresiye 
fiat veriyorlar. Bir ucuzluk duyulmasın 
Nereseise üstelik bizden diş kirası is
teyecekler. 

~ 
Bazı piratik zeka sahipleri, meyva 

bolluğundan istifade çaresini bulmuş

lar .. 
Geçen gün, senelerdenberi görrnedi· 

ğim bir do.;tumun ağır hasta olduğunu, 
duymu§, ziyaretine gitmi§tim. Hoş, beş 
ten, bir az vakit geçdikten sonra kapı 
a~ıldı. Baldım ev sahibesi eline bir ta
l ık şeftali çıka geldi. 

- Buyrunuz, biz kahveyi; çayı kal
dırdık. Bol bol soğutulmuş meyva yi· 
yor, misafirlerimiz de böyle ikram edi
yoruz. 

Bu sıcak günlerde buzlu şeftalinin 
sıcak kahveden daha makbule geçece
ğini düşilnerek nazik ev sahibine teşek· 
kür ettiın. 

Bir arkadaşım şöyle anlatıyordu: 
- Doktorlar, vakitli vakitsiz bol bol 

ıneyva yemenin faydalarından bahse
der dururlar. Bende bu prensibi tatbike 
başladım Sıcaklarda tereyağı yenmi

yor, zeytin, peyniri azlettik. Kahve al
tılarda yalnız yemiş yedirtiyorum. Ye
mekleri de bir kaba indirdim. Çoluk ço· 
cuk bol bol kavun karpuz, üzüm yiyor. 
Faydası insanın böbrekleri barsaklan 
da temizleniyormuş monşer ..•. 

iki gün evvel, Eminönünde ihtiyar 
dayıma rast geldim. Arkasında bir kü-

feci .. kocaman bir fuçu yüklü.. Elleri, ı 
kollan kavanoz dolu .•• 

- Hayır ola, dayı turşucu dükkannnt 
açıyorsun? · 

Güldil: 
- Hayır evlad, malQmya, yemiş boJ. 

1.!Cuz ..• Kışlık bir kaç çe~it reçel yapaca .. 
t;1z. 

- Ya bu fıçı? 
-Meyvahoştan bir küfe üzüm aldım. 

şıra yapacağım. 

Kulağına fısıldadim. 

- Şıra iyi amma fazla bekletme şa .. 
rap olur. O §arap oluncada sen bu ih• 

' tiyar halinde müskirat kaçakcısı olur• 
sun ...• 

Bir kabmnalla konuştum. MUstalislf 
. hesabına o da bu vaziy~tten memnun 
değil. Bapa şöyle derd yandı=. 
- Bütün mesele ya§ meyva ihracatımı 

zı bir yola koyamamaktan ileri geliyor~ 
Memlekette ne yetişirse tstanbula ge~ 

liyor. Ne kadar çok gelirse fiat o ka• 

dar düşüyor. Halde ça\·uş üzümü top• 
tan 5-10, fevkalade iyi çavuşlar 13, 

İzmir rezakileri 5-6, yarma şeftaliler 

3-4, Bursanın iyi şeftalileri 8-15, in• 
cir 5-8 kuruşa satılıyor. Bu ucuzluk 
şimdiye kadar görülmemiş bir şeydir. .. 

Meyva bo11uğu yüzünden: 
- "Dikkat et; ayağına karpuz kabu

ğu koyarlar" darbi meselinin papucu 
dama atıldı, gibi geliyor bana ... Çünkü, 
sokaklar karpuz kabuğu dolu; ve kar
puz kabuklan yüzünden takla atanların 
haddi hesabı yok. 

Gökpınar 

Şikayetler, dilekler 

Halledilemiyen bir icra 
meselesi 

Unkapanında Tepedelen sokak 23/ı 
25 numarada okuyucularımızdan Sc. 
biadan şu mektubu aldık: 

"Benim Edremltte Altınolukta 931 
yılında mahkemece izaleyişuyuu ya -

pılmış gayri menkul hisseli emlakim 
vardı. Bunlar mahkemece müşteri • 

lere 931 yılında satıldL Alanlar şim • 
diye kadar ihale bedellerini yatırma • 
dılar. 

Müddeiumumilik makamlarına, ic • 
ra dairelerin& müteaddit müracaat • 
Jarım üzerine nihayet Edremit icra· 
sından 9::1:>/ 2266 ,numara ile 10 - 8 -

935 tarihinde eski müşterilerine çı • 
karıldığı ve beş gün zarfında bedelle -
rini ödemedikleri takdirde 10 gün içe
risinde yeniden ihale edilerek aradaki 
farkın cebren eski müşterilerden tah
ay daha geçti. Icra memuru vazife -
sil edileceği bildirildi. Karardan bir 
den ayrılmış, ,·ekalet eden zatın da 
başkR memuriyetleri mevcut, icradaki 
işimi kim görecek? Paramı kim tahsil 
edip gönderecek?,, 
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IYATII Şişli Terakki Lisesi IGündüzl 
ANA· iLK •ORTA• LiSE 

57 Yıl önce Selinikte kurulup 1919 da lıtanbula taıınmıı Türkiyenin en eıki 6zel okuludur. Bolazlçlnde : Arnavutköyünde : Çifte Saraylarda 
Resmt Lls(tlere muadeleti , durum ve tutumunun dUzgUnlUIU maarifçe aaptanmıftır. 

Kız ve erkekler için : Yanyana ve ıenft bahçeli iki bfnadA ayrı yatı 

daireleri vardır. Franaızca, Almanca, lngtlizce kurlanna dokuz yqından baılıyarak her 
talebe girebilir. Yabancı dil öğretmeğe ve her bakımdan talebeılnl iyi yetffUrmefe önem verdiği 
için ntıfJl.rına çok talebe oturtmaz. LiSE herailn ıaat 10 • 17 arumda açıktır. Kayıt itlerine 

Kız ve erkekler için ayrı bölüklerde kurulmuş, ana sınıfı, ilk kısmı, orta 
okul ve lise sınıflarını havi ulusal bir müessesedir. 
Yıllardanberi kazandığı muvaffakıyetle tanmmıı olan mektep kayıt. 

Jnra başlamıştır. Kayıt için hergün sa at ondan on altıya kadar mektep 
yönetimine ba3 vurulabilir. lstlyenlere mektep tarifnameal aönderillr. T• 
lef on: 36,210 pazartesi - Çarşamba • Cuma günleri bakılır. Telefon: 42517 

PARDAYANLAR 

vücuunun ağırlığını sol ayağının üze
rine vererek harap evin kapısına 

milthiş bir tekme indirdi. 
İlk tekmede, ahali işi anladı. Ve ku· 

durmuşçasına bir homurtu He Hügno 

kraliçesini kurtarmak için harikalar 
gösteren bu budalanın üzerine atı) • 
mak istedi. lki üç kişi yaralanarak 
yere yuvarlandı. Ve Jibulenin göz ka. 
rnaştmcı bir parıltı ile dönmesi bir 
saniye kadar herkesi şaşırttı. 

Jkinci tekmeyle sarsılan kapı gı • 
cırdadr. Ve demirlerinden biri düştü. 

üçüncü tekmede ise şiddetle ardına 
kadar açıldı. 

Jan Dalbrc, sakin bir sesle: 

- Gel AJis! dedi. Ve arkadaşiyle be. 
rabcr C\'e girdi. 
Avlarının bu suretle ellerinden kaç. 

tığını gören ahali, e\·i temelinden sar
sacak kadar kuvyetli bir nlvele ko . 
pardı. Şimdi artık Kruse, Pezu, Kere . 
viyer bu kalabalığın önünde bulun • 
mıyordu. Hnlkın arasında kaybolmu~. 
Jardı. Son derece coşan halk şiddetle 
hücum etti. Fakat, biribirini ezen, iten 
kakan, yere düşenlerin üzerinden ge. 
~en bu kanlr sürü kapanan kapının Ö· 

nünde ~olul\ oluğa dur.mağn mecbur
oldu. .. " . 

Kraliçe eve girer girmez Şö\'alye sa. 
ğa so1a dönerek kılıcını gelişi güzel 
hirkaç kere salladı ''e sekiı on kişi 
daha devirdi. Sonra saçtığı dehşetle 

şaşıran halkın bir anlık tereddüdün • 
den istifade ederek geriye sı~ra:t,P 
kapıyı kapadı ,.e etrafına bakındı. 

Bir marangoz \'eya dülgerin eski e
vi olan bu yerde bir çok kala.8 ve tah. 
ta vardı. 

Şövalye bir dakika içinde bu kalas
lardan beş altı tanesini yakahyarak 
kapının arkasına dayayıp saf lam bir 
set yaptı. Kapı L~ dış.ardaki kalaba· 

lığın saldmşiyle menteşelerinden ko. 
parak devrilmek istediyse de kalaslar 
hem bu düşii,e hem de halkın saldm~ı 
na karşı koydu. 

Jan Dal brenin ilk sözü: • 

- Siz de protestan dininden mi5i· 
niı Mösyö? oldu. 

- Madam, ben yapmak dinindenim. 
Bilhassa bu anda en fena tüccar, de
rimi beş paraya satın alacak kimsedir. 

Jan Dalbre, fistU başı yamalı, sıy -
rılmış elleri kan içinde o1dufu halde 
gülümsemefe devam eden bu deli • 
kanlıya hayret ve takdirle baktı. 

Bu dakikada Şövalye hakikaten gU. 
zel görünüyordu, 

~avar kraliçesi tekrar söze başladı: 

- Eğer ölmekliiimiz mukadder i~e 
en-ela size teşekkür etmek ve hayatı· 
mın son anında, fimdiye kadar misli~ 
ni görmediğim bir kahraman Jantiyo. 
mu tanıdıfmu söylemek isterim. 

- Oh, henüz ölmedik. Daha Uç beş 
dakikalık Taktimiı var. 

Sonra kapıya dönerek halkın hay • 
kırışlarına cevap ,·erdi: 

- Susunuz köpek yavruları .. Biraz 

53bırlı olunuz! Kulak zar1arımızı pat

lattınız? 

ı:anunla beraber bir aa.ıılye bile kay 
betmeden bulundukları ,-er:I gözden ge 
çirdi. Burası büyük \'e tavansız bir o. 

da. idi. Odayı örten çatı Uç tane çok 
kalm olmryan df rtlc üzerine dayan • 
mış bulunuyordu. 

Gayet az bir ıamaniçinde Pardayan 

,, -
PARDAYANLAll 

Bu anda Katerin dö l\lediçi ile Rene 
Rüjjiyeri pencereden Dük dö Giz 
atının üzerinden görülmemiş bir şey 
şeyrettller. 

Genç bir delikanlı, ahaliyi yumru • 
ğuyla, dirseğiyle ve başiyle yararak 
n çhi gibi halkın içine sokularak, 
omuzlariyle etraf mı açarak ilerledi. 

Bir anda iki kadının dayandığı ha • 
rap evin kaısıyle kuyumcu, kasap ,.e 
kitapçının başkanlık (riyaset) ettiği 
azgın halkın arasında yarım daire şek 
linde bir boşluk hasıl oldu. 

O nkit dalikanlı parlıyan uzun kı
lıcım çekerek hızla saJiamağa n rast
gele vurmağa başladı. Bu halden hay. 
ret ,.e deh~ete düşen ahali geriliye • 
rek bu yarım daire;}i genişlettiler. 

Katerin: 
- Rene, bu delikanlıyı gebertmeli, 

yahut diri olarak bana teslim edilme
li! dedi. 

Müneccim: 
- Ben de öyle düşünüyorum! ce • 

Tabını vP.rdi. 
Dük dö Giz de: 

- Sen Mcgren ! .. Bu kudurmu§ he
rifin kim olduğunu çabuk öğren .. Vay 
şeytan herif "ay .. Bak ne kadar da 
şiddetli ve ustaca dÖ\'ÜŞÜyor. Bak 
nasıl vuruyor .. diyordu. 

Hanrinin kudurmuş, şeytan dediği 
hu kahraman, Şöl"alye dö Pardayan • 
dı .. 

Kruse Ye arkadaşları sc9iyeye hU. 
tum ettikleri SJrnda Şövalye hu sedf • 
yede iki kadının bulunduğunu gör • 
mfü;tU, 
Atılmak istedi .. 
Fakat bir el kolunu tutmuştu .. Az • 

mine engel olmak isti.ren biraz evvel 
kendisine izahat vermiş olan kibar 
adamdr. 

Bu adam sert bir sesle: 
- Bırakınız! İşini bitininlerl Vazl· 

fesini yapan halkın işine kanpıak 
doğru değildir. Voı: Populf Vı>x neıı, 

Pardayan: 
- Mösyö, size biraz evvel f ngllizce 

bilmediğimi söylemiştim, diyerek bu 
latince bilginini <Alimini) bir itişte ye. 
re yuvarladı sonra başını eğerek hal
kın arasına daldı. 

Yere yuvarlanmış olan adam bir e
liyle acıyan çenesini tutarak: 

- Vay kahrolası herif 1 
Eğer bu HergftlUn kenatel delilse 

ben de asnn en bUy:lfk p.lrl olan Jaa 
Dora değilim! değilim 1 diye bağırdı. 

NAVAR KRALtÇESt 

Hemen yanm dakikalık bir dövfl§. 
ten sonra halle küfrederek ve bağıra• 
rak tekrar Pardayanın etrafını sar • 
mağa başladı. 

Kereviyer, Kruse, Pezu onu adam 
akıllı tedit etmeğe başlamışlardı. 
Pardayan dişlerini sıkarak parlryan 
Jibuleyi sallıyor ve mütemadiyen sal. 
dırı yordu. 

Bununla beraber bu suretle mun 
müddet kudurmuş halka kartı koy • 
ması imkansızdı. 

Birinci sıranın gerilemesine rağmen 
yarım daire yayaş yavaş kilçUUiyor
du • 

Arkada bulunanlar öndekilerin! i .. 
tiyorlardı. 

Pardayan artık ayaklar alhnda 
eılleceğjnl anladı. Jan Dalbre ile ar
kadaşına bir an için ba§ını döndüre • 
rek: 

- Diziliniz! diye bağırdı. lki kadın 
bu emri yerine gdf rdfler. 

O zaman kendisini uzun kılıcıyla 

koruyan §övalye ileriye dofru eğildi. 
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güreşleri ı b ~ ı m 
(Btlf taralı? nciJe) SADl:.z~:~ap:.. ~4 oylôl Elbise mağazasında büyük tenzilat r. 

kinci Balkan şampiyonalarında birin- CUMARTESi günü ıaat 20 de T t F. t p k d s t mı 
ciliği almıştı. Hopaya kadar. Azimet ve av· İ.1.ı. op an ıya JDa era en e a JŞ ?:t 

Her sene terakki etmekte olan Yu - dette gerze tutacaktır. IH i!H 
nan takımı içinde de tehlikeli güreş - ••• Çacuk Mutambaları 5 liradan itibaren Empermeabilize Gabardin 1 & 1/2 lirad.an bn 
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1
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~ff 
rakiptfrler. . d l E .. S I nd K l .... a m paruw erı ,, :m 

Bulgar takımında lteho - Kiafef e en er yup uta a, •zı • pii 1 k t•• 1 231 ı• d •t•b mı 
sert ve çok kuvvetli bir güreşçidir Bu meeçitte l l ~~aralı h~ede Bay 111; 15 m 8 r 8 m a 0 5 Um er I 2 1 ra an 1 1 a ren ffü 
sene dahi maalesef Arnavut . takımı Muıtafaya muracaat ebmler. iii::::::ı::r:mr:::nır:!!!:"Dm::::mm::: Tediyatta büyük teahilAt =eliilld!! ii:HP. 
müsabakalara iştirak edemlyecek\ir. (4710) ma:::a::: ....... - .. - .... :1:................ m:m_.. ···-
Müsabakaların büyük bir intizam da
halinde yapılması için alMı:adar heyet 
aylardanberi büyük bir faaliyet sar -
fetmektedtr. 

Bu seneki organizasyonun geçen se-
nekilrden daha muntazam olacağı 
şimdiden anlaşılmaktadır. 

Ruslarla Teşrinievvelde ya -
pılacak müsabakaların arifesinde ter
tip olunan Balkan şampiyonaları bi -
zim için çok iyi bir zamana tesadüf 
etmektedir. 

Spor sahasında daima yüzümüzü 
güldüren kıymetli güreşçilerimczf bu 
sefer de yeni yeni muvaffakıyetler 
temenni ederiz. 

Baylara ilan 
(Dikiş iş) satış mağazaları lçin 

bir mUdür bir kasadar alınacaktır. 
Arzu edenlerin: Posta ile mektup -
la: Galata: Posta kutosu (1119) 
müracaatları. 

İstanbul altıncı icra memurluğun -
dan: 

Beyoğlunda l{alyoncukuJluğunda 
138 numarada ikamet etmekte iken 
halen ikametgahı meçhiU Despinaya. 

Dairemizin 935 /104 sayıh dosya -
siyle: Edvarta borçlu Simon ve Yani
nin borçlarının temini için dairemiz -
ce KaJyoncukulJuğunda 138 numaralı 
e\·de 26 - 1 - 93.5 de yapılan haciz 
esnasında mahcuz eşyanın size ait ol
dulu bildirilmiş ise de alacakh bu İS· 
tihkak iddiasını kabul etmemiş oldu -
ğundan icra ,.e ifl~ kanununun 97 
nci madde~i mucibince bir ay içinde 
ait olduğu mahkemeye müracaatle 
istihkak davası ikame ve takibin ta -
likl hakkında karar getirmediğiniı 1 
takdirde icraya devam olunacağı ~ 7 

nci maddenin gösterdiği tebligat mr
kamına haim olmak üzere iJan olunur 

(144:18) 
~;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;. 

. Bayanlara: iş 1 
Dikiş iş ı 
Evlere kadın ,.e erkek iç çama -

şırları dikilmek üzere verecektir. 
Ytl·miye oturduğunuz yerde (1), 

<l,5), (2) lira çıkarnıak müvıkündür. 

1 
Posta il~ mektupla müracaat. Pos
!4 kutusu: Galata 1119 (tHU} diki~ 

Istanbul ikinci icra memurluğundan: 
Mahcuz olup paraya Çe'Vrilmesine 

karar verilen ve 4250 lira kıymeti mu
h:ımmineJi ince, orta, büyük balık ağı 
dokuma fabrikalarının bulundukları 
mah.ı olan Yedikulede imrahor ma
hallesinde kuyulu sokakta 22 numara 
h fabrikada 24- 9 - 935 sah günü 
saat 10 dan 12 ye kadar açık arttırma 
suretiyle satılacaktır. Arttırma birin
cidir. İstekli olanların muayyen gün 
ve saatte mahallinde hazır bulunma
Jarı ,.e daha fazla tafsilat almak is-
tiyen1erin daireye müracaatla 934/ 
2417 numaralı dosyayı gözden geçir -
rneleri ilan olunur. (14-129) 

llllıım•lllllıınıııuıııııııııuııııı.._,_ .... nıııllllllliı_.., 
!'$i~li t;tfal hastanesindt' 
Gö1 miltahassısı doktor 

Rıfat Ahmed Gö2berk ı' 
C. 1-lalk Fırkası sırasında kız li· 

s~i karşısında :J2 numarada. Mua
\"l'nP c;;antlt•ri .-:ıaf t:l ten 1~ t' ~:f 

ıcıı111ıııııımnı111111nıı111ııı111ıuı~ııııu111111ıııunııııı11_... 

BALKAN FESTiVALi ·~ 
1 Yat Klttbde Balkan gecesi - G6rillmemtş bir gece - 14 EylUI saat 22 de 

Akay vapuru Köprüden saat 21,15 de kalkar ve 
Aynı vapur o gece sabah Uçta Adalara ve KadıkByUne ujrıyarak avdet eder. Pazar US EylUI 11 lleden aonre BUyUkadada 

halk gUnU fev1'allde ••nllkler. Bayrak töreni, uluAI d•nal•r, IUrkUler. 

Biletler: N A T T A Galatasaray - Karaköy 

PEKTORIM ------------~ "'••n•atlnda ••••••••••••ıı 
0•c::~ :: :::.ı:.uz•u 1 Ş 1 K " FEYZivE,, L İ S E S İ Boğaz yollanndan geçen nruzir 

nıJkropWı karşı BOGAiJN bekciskfir. 
Türkiyenin en eski hususi liaeaidir. Ana, ilk, Orta ve Li.e )qaimlan, Edebiyat ve fen bölükleri var . 
dır. Yetittirdiği talebel.-:rinin muvaffakiyeti ve çok yükıu bir talim heyetine malikiyeti.I~ ıevinç 
duyan müeaaise bir ecnebi lisanı öğretmek için eıaıb udbirler atmııtrr. Talebe kaydına devam 

IWııı-edilmektedir. Her gün müracaat edilebilir. Mektep tarifnameai iıteyiniz. Telefon: 44039 

n:s::n:=====-::=::::::::::::-.::::::= • i -· 

1KiMYAGER1 

~ HU~u~i~!!!l~l~k~u!ı~1ı !I Bil umum tahlilat Eminönü, Emli.k 
!! ve Eytam bankası karşısında İzzet
= İ bey hanr. 
:::::a.::-:::::::::.-::-.r.:::-.::m:::::u::::::::::=:: 

•stanbut Heledlyest ilanları 

Hepsine 84 lira muhammen bedel biçilen Bebekte Cevat paşa 
caddesinde Bebek bahçesi yanın da 99/1, 101, 103, 103 N. h dört 
ahtap baraka ankazı açrk rattınn aya konulmuştur. Şartnamesi leva
zım müdürlüğünde görülür arttır maya girmek içinde 630 kuruşluk 
muvakkat tem İnat makıbuz veya mektuhile beraber 17 /9/935 ıalı 
günü saat 15 de daimi efü:Ürnend e bulunmalıdır. (B.) (5244) 

Tt.:jQ KiVE 

t 1 QllAT 
BANKA51 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T-~D(;Q 

100,000,000 
Kişi 

Poker 
Ti RAŞ . 
BIÇAGJ 

KULLAnMAKTADIR. 

Bonıonti şişe birası 
MflşterllerJne ı 

Bomonti Şirketi lsta•bal ıite f»ira11 mtııterileri arasında 
• 1935 • i yaı aylan i~D: 

Bir MUsabaka Tertip Etmiştir 
Her titede etiketi• albada numarah bir kljıd Tardır. Ba 
numarayı alaa16r ara11atla her ay aillayetiıde bir noterin 

~ootrolu albnda mbıbalra Jıpalacalrtır. 

Verilecek primler 100, 80 ve SO liradır. 
M011bak•da kaıaaa11 numa•al•r her ayın Sinde gazetelerle 

illn edilecektir. Kıaananlır ayıa ylrmiaine kadar 
Şirkete mllrıcaat etmelidirler. 

Şirket dilkklnlarda •e lokantalarda numarasız ıiı• kabul etme
melerini ve tiıelerin &zerleriadeki numara klilllarını muhafaza 

eylemelerini ayın milıterilerinden rica eder. 

_Beyhude İsra,. etmeyin .. 
Ben bütün Türhiv.enin 
kulland,ğı AllİSİN Tra1ş 

.Sabununcian bQska Sabun 
is+cmem ... -----__..-; 



Mlllt gllreş takımımızın glJzbebetf Çoban Mehmet Yakacık kampında 

1935 senesinin Balkan güreş şampiyonası yarın başhyor. üç senedir Balkan 
güreş şampiyonluğunu muhafaza etmekte olan milli güreş takımımız bu sene, 
Romanyah güreşçilerin de müsabakalara girmesi dolayısile, kuvvetli rakipleri 
karşısında bulacaktır. Beş millete mensup sporcular arasında yapdacak bu 

müsabakalarda güreşçilerimize muvaffakiyetler dileriz 
• 


