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i ltalya, 12 adaya 
1 32 Bombardıınan 
= tayyaresi 
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gönderecekmiş 
.:Sız de. Yunanistan la bf rllkte müş
terek deniz manevraları yaparak 

mukabil tedbir allyormuşuz l 
23 Eylül tarihli Novoıti gaze teıi Londra ve Atina menteli 

iki dikkate değer telgraf neıretmittir. Aynen alıyoruz: ı 
Londra, 22 - Star gazetesinin bildirdiğine göre, İtalya on 

iki adaya 32 ağır bombardıman ta,yyaresi gönderecektir. 
Central Vewı'in verdiği bir habere göre de, iki gece ev

vel Rcdoıa birkaç bin kitilik bir kuvvet çıkarılmıttır. Türkiye 
hültiimeti hu hareketleri dikkat ve ha11aıiyetle takip etmekte-i : 

i dir. 
E . 
i 
1 
1 

1 

Atina, 22 - Dün Girit adaaı üzdrinden çok yüksekten ol
mak üzere 4 tane İtalyan tayyaresi geçmi9tir. Bu tayyarelerin ! 
Rodos adasına gittiği söylenmektedir. \ 

* * * J 1 Bugün Berlin radyosunun İstanbul saatiyle on üç netri-
1 yatinda, bizim don•nmanın mütterek bir tehlikeye kartı Yu
İ nan donanma.tiyle birlikte manevrahu yapacağı ıöylenmekte, 
! komtu dost donanmanın İstanbul ziyareti böyle tefsir edilmek-

1
1 tedir. 

Bu mevzua dair dördüncü sayfamızın Yunan haberleri ara
ımda da bir yazı vardır. 

1 ....... - ... ··············-····· ................................................................................. . 
Musollnlnln de iştirak edeceği 
Veni bir üçler 

konferansı kurulnıası 
muhtemel 

Habeşler ayanın 
?JSoaJer kararnamesine karşı 

ileri sürdü{lü 

.Tekliflerini kabul 
etmeyecek 

tJnümüzdekl dört günde ıtaıvanıar 
yeniden 17 gemi asker yolllyacak 

Habeşler, ltalyan kuryesini soymuş! 
c Yazısı 2 nci sayfada ) 

Muhiddin Üstündağ gündüz BÖylemni söylerken heniiz yorgun değildi. l<'akat 
,,ec•legin yorularak gözlük tokmağa mecbur kaldı! 

Spor~u mhalirlerimiz iıte böyle neff'lidirler. 

(Yazıları 2 ncı ve 9 uncu sayfalarda) 

Ulusal endüstri birli{li 

iş kanununa 
itiraz ediyor 

1 - Sekiz saat iş azmış, 
2 - işçi blrllklerı kurulmamalı imiş, 
3 - Küçük çocuklar, ceza kanununda blle memnulye 
olmasına raQmen geceleyin de çallştırılmah imiş 

Samiye Burhan 
Cabldln yaralandığı 

Otomobil 
kazası yeirnde 

Mlıallfta~·· 
yan Samiye Burhan Cahidin çar· 
pıp yaralandığı ağacı kontrol edi
yor. Kaza ve kazazedeye dair ü • 
çüncü aayf amızın birinci ve ikinci 
sütununda yazılar vardır. 

Kral Zogonun 
Arnavutluk 
başbakanına 

mektubu 
Til'ana, 24 - Arnavutluk ha. 

ıınının (matbuatınm) verdiği bir 
habere göre Kral, bqhakana bir 
mektup göndererek Fieri iıyanı 

( Yazısı S llncll sayfada ) 
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ı Teklif ediyoruz: .. - • -- ~ -
işçi için ucuz bir sigara 

yapılmalıdır 
Yahutta ameleye köylü sigaralan 

tayın halinde satılmalldır 
Yoksa kaçakçıllQın önüne geçil

meyecek! Kaçakç•lar. şehrimizi 
nufuz mıntakalarına ayırdılar, ken-
di sahalarında satış yapan rakip- -

• ıerini Oldü.-üyorıar 
~ 
~ (Yazısı 3 üncü sayfada> -
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Güzellik müsabakası 
Bu sene ancak 

onbet memleke. 
tin i1tirik ettiği 
·~.-ı
lik müeabaka • 
11., BJ'i~·.aelde 
yapılacaktır. 

A vnıpa güze • 
lini aeçmif olan 
hakem heyeti 
birkaç güne ka • 
dar Brükaelde 

toplanarak dün
ya güzelini seç· 
meje ufrata -
cak ... 

. Resimde bu 
müsabakaya gİ· 
renlerden Çin 
güzelini görü • 
yorıunuz. 

suçu ile mahkUm olanların ceza· ------------------------
ıını niçin kalebentliğe tahvil et. Bir kıza tecavllz etti zannlyle 
tiğini izah etmektedir. T u z a ğ a d ü ş ü r ü 1 ü P 

imam Vahyanın oğlu d JJ 
Yemen siyasa- öğülen Ke e lbrahim 
sını değiştiriyor Kendisine nasıl işkence 

Her ne kadar İmam Yahyanın Y&. yapıldıgv ını anlatıyor 
men tacını bıraktığı Yalanlanmakta i-
se de bunun bir hakikattan doğduğu 
inkar edilemez. Çünkü imam Yahya 
devletin idaresini tamamiyle ateşin 
oğluna terketmiştir. 

Veliaht Seyfülislam babası lmam 
Yahyanın siyasetinin aksi bir siyaset 
gütmek arzusundadır. Ona göre Ye -
menin Vahabilere mağli'.ibiyeti, hej ha· 
basının mürteci siyasetinin mahsulü -
dür. 

Müstakbel kral memleketi tama -
miyle garplaştırma, orduyu Japon ve 
Avrupa usulJerine uygun bir tarzda 
kurma arzusundadır. Hatta geçen se
ne Yahabilerin kolaylıkla işgal ettik -
leri Hüdeydede limannında bir de do
nanma yapmağı düşünmektedir. 
Eğer planlarında muvaffak olur ve 

maksadı sulh olursa, Arabistanm f -
lerlemesi için büyük hir adım atılmı§ 
olacaktır. Fakat lbnissuudun )akın -
dan, ve Italyanın uzaktan Yemeni bil_, 
tün harkati ıüzemfin umudundadır: 

/Jirkaç kere ayılıp bayılıp ve tavana iple aaılıp d/Jrl ı'1at dayak giyen llcy
kozlu sporcunun hadiseden seldı gün ıonnı 11ücudunun çürükleri işte bu 

sµoklldedir •.. 

(Yazısı 4 üncü sayfada) 
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Musolininin de iştirak edeceği yeni bir iiçler 
konferansı kurulması muhtemel 

.. , .. rın k•r•rının metni 
Beşleı: komitainln ltalyaya yaptığı 

tekliflerin metni neşredildi. İtalyan -
lar da bu tekliflere karp kendi tek -
lifleHnt şifahen anlattılar. 

Defler komitesinin bir haftadanberi 
bütün Avr11pa at -
ya.sal mahafllini 
meraka dtt~ren 
teklif notasında 
şunlar val'dır: 

'"Yalnız Habef 
ulugunun duru • 
munu düzelt -
mek için değil, 

ayni zamanda Ha 
beşlstanın tabii 
kaynaklarını aç -
mak için zaruri 
olan çalışıulara 
başlaması husu • 
sanda Habq hU • 
kOmetine Uluslar 
sosyetesi tarafm 
dan tetrlkl mesa -
1 ve yardım öner • 
gesinde (teklifin -
de) bulunması bu 
sosyetenin ödev -
leri (vazifeleri) 
cümlesindendir. 
Böylece Habeş im 
paratorluğunun 

komşularile ıyı 

mUaasebetlerde 
bulunması imkılnı da hasıl olacaktır. 
Uluslar Sosyetesinin bütün üyeleri 
(azalan) için sosyetenin diğer üye -
sinin erginliğine <istiklitıine) riayet 
etmek bir öde,•dir. Bu sebepten dola -
yı h{!r türlü yardım planına Habeş 

hUkQmetinin muvafakat göstermesi i
cap eder. idari ıslahata gelince, Ha -
beşistana yabancı mütehassıslar gön· 
derilecek ve bunlar bir polb ve jan • 
darma kuvveti vücude getireceklerdir. 
Bu kuvvet, her şeyden evvel ap.flda • 
ki hizmeti eri görecektir: 

1 - EMJi•t yaeak edilecek ve esir 
tectmi He u~nlar c:ezalandınla -
cak. 

2 - Orduya ve polise mensup olmı -
yan kimselerlb sillh tapınalan sıkı 
bir kontrola tül tutulacaktır. Tensik 
edilecek polis, ecnebilerin yerleşmiş -
olduktan p.rlann, yani Adisababa 
Diredana ve Harann himayesini sağ
Jıyacaktır. Polis, ayni zamanda yaban
cılann daha kalabalık bir halde yap.
makta olduktan tanm bölgelerinde 
de (ziraat mıntakalannda da) bunla -
nn himayesini aallıyacaktır. 

Bundan bafka murlarda emniyet 
uflamak ve etdrdllfe ve kaçakçdıfa 
engel olmak ip tc:ap eden tedbirler 
alınacaktır. 

Memleketin ekonomik reliımesi için 
de t• noktalar derpif tdllmlttir: 

Yabanalar, memleketin ekonomik 
geliımesl işine ittlrak edebilecekler -
dlr. Drt teci~ (harici ticarete) ge -
Jince, mütekabiliyet esasına uygun o. 
]arak müsavata riayet olunacaktır. 

Budan sonra bayındırlık (nafia) iş 
lerine girişilecek ve yollar yapılacak -
tır. Habeşista.nda modern posta, tel -
graf n telefon teşkilatı '"ilcude geti -
riJecelttir. 

Finansal alanda asrf bir bütçe ve 
finans sistemi vücude getirilmesi der
piş olunmakta ve bunun için bir dev -
Jet mbnopolu ihdası diitUnttlmektedir. 

Bundan sonra memleketin ge1işme -
siııi ve düşünülen yeğritimlerin tatbi
ki için zaruri olan bir fatikrazın akdi 
imklnlan tetkik edilecektir. Yabancı 
mUtehassıalann lclart bir takım imti -
yazlara malik olmalan ve yahut onla
ra Habeş memurlal'lnrn teırfkl mesa
ilerinin temin edilmesi derpiş olun -
maktadır. 

Merkezi bir organ (cihaz) ihdas e -
dtıecek ve dört batlıca milpvir, yani 
polis şefi, jandarma şefJ, adliye şefi 
n finansal ve ekonomik itlerin şefi bu 
orırana merbut elacaktır. 
Yabancı memurlar, Uluslar Sosye -

teslyle Nttqi aruında itillf hutl ol
duktan IODr& tayin edilecektir. 
Yapılq olan tecrübelerin nazan 

itibara aJmunyaeafı anlqılmak a -
zere ptb, 1Mıf l!lelle aonra Uluslar Sos
yetesi tarafmdan yenf den tetkike t!bf 
htalaeakhr. 

İtalyan &J:&mndan Forcemanzatl bu 

ltalyanıar ne noktaları ileri ı 
aUrUyor 

ltalyanlar ise kendi teklifleri ara -
sında şunu da ileri sürmüştür: 
Habeş ordusu İtalyan zabitlerinin 

kontroJu altında bulundurulmalıdır. 

iş üzerinde dün gece Roma radyosun -
da bir söylev vererek demiştir ki: 
"İtalya - Ha.be~ anlaşmazlığı Beş -

Jer komiteaf tarafından yapılan teklif
lerle hallediJemez. Bu tekliflere göre, 
Avrupalı subayların kumandası altın

da yerli polis teşkilUı kurulacak, fi -
nans, ekonomi, tüze, posta, kültür ve 
sağlık işleri elbirliğile düzeltilecek, en 
sonra da esircilik kaldırılacakmış. 

Bütün bu güzel projeler ancak bir 
devlet tarafından ,.e bütün ülkeyi 
zaptetmek suretiyle tahakkuk ettirile
blllr. imparatorunun haklarına do -
konmaksızın Habeşlstanı bir neri 
manda altına sokmak istiyorlar. Hal
buki Sarre gibi medeni bir memleket· 
te bile uzun müddet yabancı ordular 
bulunduruldu ve bu yüz<!en milyonlar 
harcandı. 
Ayrı ayrı tetkik edilecek olursa, 

Fransız, İngiliz ve Italyan menfaatle
ri hiç te biribirine zıt değildir. Yanlış 
tefsir edildiğinden Habeşistana 200 
bin asker göndermek mecburiyeti ha -
srl oldu. 

Zecri tedbirlere gelince: Şimdiye ka
dar hiçbir zaman tatbik edilmiyen bu 
meseleden bahsetmek gülünçtür. Böy
le bir hattı hareket hem yanlış ola -
cak, hem de Uluslar Kurumunun mev 
cudiyetfnf tehlikeye koyacaktır. 
Şu halde Habeş meselesinin halli i

çin bir tek çare vardır: Bu ülkt)i tek 
devletin mandası altına koymak, Bun 
da da muvaffak olabilm~k için mev • 
zuubahs devlet Habeşistanr filen zap· 
tetmelidir !,, 

"" 11- " 
ha~yanın mukabil"teklifleri ise 

tonlardır: 
1) Eritre ile ltalyan Somaliıi, 

Ha.bet toprakları arasından bir
lqtiriluek. 

2) Habe~istana Somali sahilin
de verilecek liman muhakkak İtal
yan toprakları arasından geçecek. 

3) Habeıiıtan tamamiyle ıilih
ıızlan:İırılacak. 

lng.llz ve Amerlk•nler ne 
flklrde ? 

lngiliz gazetelerinden Taymis, şun
ları yazıyor : 
''İngiltere, Italyanın genişleme ar -

zularını ve Afrikanın .iptidai maddele
rinden kendi payını almak istediğini 
çok iyi anlatmaktadır. Bu bakımdan 
mesele ana vatan dışında çok toprağı 
olan memleketlerle bu topraklardan 
mahrum bulunan memleketler arasın
daki eşitsizlik meselesidir. Fakat ıu
nu da unutmamak lbımgelir ki, ikinci 
mnıf memleketler arasında ltalyadan 
bafka memleketler de vardır." 
İngiliz Başbakanı Baldvin bugün u

mumi bir toplaatr yapmak üzere dün 
kabine arkadaşlarından bazıları ile 
görU§müttür. 

Bugünkü toplantıda ltalyan - Ha • ı yan meselesi gÖrü§ülmüt ve bu 
beş işi ıörüşülecektir "' herhangi bir meyanda gazetelere tahrik edici 
ihtimale göre Avrupada çıkarılabile- . . 

k bf "ht· ı:.r k d 1 ki ne§rıyatta bulunmamaları tavaıye ce r ı ı a arşısın a a aca arı .
1 

• • 

nıiyeti ta;>in edeceklerdir. Ve bu edıu.nıttır 
yolda Fransanın sorgusuna ce\'ap ka· Habefler ltalyan mukabll lekllf· 
rarlaştıracaklardır. lerlnl kabul etmlyecek 

Amerika Dısbakanı Hul ItaJyaya Resmi çevrenler (mahafil) İtalya -
karşı Uluslar Kurumu tarafından ab- nın Beşler komitesinin tekliflerine kar 
Joka konulduğu takdirde Amerikan şı .yaptığı ~·eni ~e~liflerin kabul edil
tebaa~ının ltaJya ile serbestçe ticaret mı~ecekJenni hıJdırmektcdi~l.e~. Ha -
yapmaıııı hakkını muhafazada ısrar ~şıs~n l~alyan Somahsı ıle E -
edilmemesini kabineye tavsiyeye ka • rı•'l":!<ani hırleştirPcek hl~ bir yer 
rar wrmiştir. 

Muaollnlnln l•tll"lk edecell 
yeni bir Uçler konferaneı 

veremiyeceğfni, ve ayni zamanda da 
sil~hsızJanmıyacağını beyan etmekte
dirler. 

lmparrJ .:ırun saray.!Jtda yapılan bir 
Cenevrede dönen bir rh·ayete göre, toplantıda yUkarikl meseleler iyice in. 

yeniden bir üçler konferansı toplan - celenip(tetkik edilip) Habeşistanın U. 
ma~ı ihtimali görülmektedir. Ve buna kurumunun tavsiyeleri ile hareket et-
1\lusolininin iştirak edeceği söyJeni - mesi karar altına alınmıştır. Hatta 
yor. hü.CJnU niyetini göstermek için lbım 

Romadakl İngiliz elçisini Musolfnl olduğu takdirde ordularını sınırlar -
kabul etmit ve Jngiltere ile Italya a - dan geri çekmeğe bile hazırdır. Fakat 
rasında bir ihtfJAf olamıyacağını an - bunu yaparken hiç bfr suretle kendini 
latmı,tır. müdafaa etmek kudretini azaltmak 
İtalyanın lngtllz menfaatlerine karşı istememektedir. 

hiçbir suinlyetl olmadıflna dair res - Bu münasebetle Negüsün (Habeş im 
men teminat vermit, milstemleke har- paratorunun) sınıra yakın kuvvet -
bini genel bir savap çevirmek niye • )erin ltalyanlara Habeşler tarafından 
tinde olmadığını bildirmlftlr. tahrik edilmiş olmak sebebini ver • 

İngiliz kabinesi bugttnkU toplantı • memek geri çekilmelerini emrettiği 
ıııında bu iti de rörtişecektlr. hatırlatılmaktadır. 
H•b•• meeelealnln dUny•nın Yeni aevklyat llnUmUzdekl dört 
muhtelif yerlerinde tealrıerl gUnde t7 v•pur deh• gidecek 

Londra, (Özel) - ltalya - Ha- Napoll, 24- DUn Afrikaya 2000 kişi 
bet iti dolayııiyle dünyanın türlü daha gitmiştir. önümüzdeki dört gün 
yerMırinden gelen dikkate değer zarfında on yedi vapur daha hareket 
haberlerden bir kaçı ıöylece top· edecektir. 
lanabilir: Franeız gazetelerlnln bedblnllll 

Seneıalhlardan mürekkep bit' Patis, 24 (A.A.) - Beşler komitesi -
• nin ifl devretmesi, uzlaşma ~inin tam 

tabur, gelecek hafta Maraılyadan bir akamete uğradıtma delil sayıl _ 
Franaız SomaJiıine hareket ede- maktadır. Gazeteler, konseyin müsaa-
ceklerdir. del[ar davranmakta, komite kadar ile-

• • • rl giti.myeceğini tahmin \'e durumu 
Tulon'dan Şarki Afr!kaya dört çok fena telakki etmektedirler. Biraz 

Fransız harp gemisinin gideceği· teselli verecek nokta, lngiJiz elçisinin 
B. Suviçi, ,.e B. Musoliniyi ziyaretin· 

ne dair havadis reımen tekzip e- den sonra İtalya _ İngiliz pıünasebet-
dihnittir. ... 1erinde1d gerginliğin hafiffemiş olma-

• • • m~~ ~-

Ege denizindeki Leros adasına 
yirmi be! İtalyan bombardıman 
tayyaresi geldiğini "Eksç.eyng,, a· 
janaı bildiriyor. 

• • • 

J ournal diyor ki: 
" Uzlaşma kesin olarak suya düt· 

müştür. Fakat işin en tehlikeli tarafı, 
görüşmek için mevcut olan bir fırsa
tın kaçırılmakta oluşudur. E" bU,-ük 
uzJa~ma hamlelerini yapmış olanlar 

Hinihacette f'lektrik ceHya- bile, daha uzağa gidemiyeceklerini 
nından kesileceği kendilerine ih- idrak ediyor gibi görünmektedirler,, 
tar edilen Cebelüttarık ahalisi 500 Habef seferberllAI ne v•klt ? 

nıum alaııf, Londra, 2-1 <A.A.) - Daily Mail ga-ıterlin pahasında 
ıaklamıı tırlar. 

• • • 
"Deyli Herald,, da okunduğuna 

göre, Muhaıemat korku'u dolayı
siyle Singaporda yiyecek fiatları 
yüzde bet nisbetinde yükselmit -
tir. 

• • • 
Amerika birleıik cümhuriyet

leri deniz bakanlığı, "münakale
nin temini İçın,, Adisababaya dört 
telsiz operatörü göndermiıtir. 

EAer lnglltere daha kuvvetll 
ola•ydı ... 

zetesinin Adisababa özel aytan, dün 
Negüs tarafından imza edilmiş olan 
genel seferberlik emrının, yağmur 
mevsiminin sonundaki maskal ~nlfk -
}erinde yahut hemen bunlardan sonra 
ilan edilmesi ihtimali olduğunu ha -
her yermektedir. 
Hab••l•tanm ••tblı lmtly•z 

Londra, 24 (A. A.) - Habe • 
şistanın Londra elçiıi 8. Martin 
tarafından B. Chertok'a ıatılan 
imtiyaz, bundan takriben 10 sene 
evvel, timdiki İmparator tarafın· 
dan, B. Martin' e verilmit imti • 
yazdır. Mavinil'in batı tarafında 

Habeıistanm hatr kuzeyin:fe t• 
riben 13.00t> mil murabbaı bir a • 
lan tutmaktadır. Bu alanda alt111 
madenli topraklar bulunduğu tay 
Jenmektedir. 

8. Martin ve B. Chertok, düa 
öğleden sonra, ıatıt fiyatını teı • 
pit etmek üzere pazarlıklarına de
vam etmitlerdir. 

Londra, 24 (A. A.} - 8. Mar
tin ve B. <lıertok, muvakkat biP 
anlatma yapmıtlan:hr. B. Cher " 
tok demittir ki: 
"- lıi, memnuniyeti mucip bflı 

ıekllde kotardım. ~ba gü • 
nü Nevyorka hareket «leceğim. 

Bu muvakkat muameleyi 1ıı:eıin bi• 
mukavele haline aetinctf« oları 
evrakı imzalamak ftz4m1 Gç Wta 
sonra döneceiim.,, 
H•be•l•r, lt•lr•n memurl•rına 

mUfkUllt çık•rlyor 

Adiaababa, 24 (A. A.) - Reıı
ter Ajansı aytan bildiriyor: 

Gondar Habef malcamatr, Adu
a'ya gitmekte olan bir ltalyan me
munınu tevkif etm:itlerdir. ltalyan 
Elçisi B. Vinci, bu tevkif hakkın
da tikiyette bulunmuttur. 

Bundan batka, Gondar'daki f
talyan konsolosunun. Sudan'a git 
meaine mini oluımnqtuP. 

k>lplom•llk kruye soygun• 
uıramıf 

Adisa.baba, 24 (A. A.) - ftaf. 
yan Elçiliii, ltalyan diplomatik 
kuryesinin GoııGar komoloılup 
ile Adua arumda IOYl'IDa uğra • 
dığmı söylemektedir. 

lnglllz Dıf Bakanının 
mektubund• ne yeztlı 'P 

Londra, 24 - lnıiliz gazetele " 
rinin yazdıklarına göre kabine, 
22 aiuatoatanberi ilk defa olarak 
tam bir toplanh yapacaktir. 

Sir Samuel Ho...'ms Mna.oltal"! 
ye gönderdiii mektubun D'..Jıte • 
viyatı hakkında ıu lln tahmin y(I. 
rütübnclıedir: 

t - lnciltere, Frama ft ltal • 
yadan mürekkep yeni bir Oçln 
toplantıar yapmak, 

2 - Akdenbcleki lnciliz do • 
nanmaıı faaliyetinin ltalyaya kaf\o 
fi hiçbir taamızt mahiJeUe olma
dıimı temin etmek. 

Acıklı bir 118m 
Kastamonu Lisesi tUrkçe muallimi 

Bay Faik'in oğlu Milrkiye mektebi 
mezunlanndan Türkiye Ziraat ban • 
kul milfettifltlerlnden Bay Etem 
mUptel& oldgp haatahktan kurtul • 
mıyarak henils pek gen~ yqmda ha • 
yata ıözlerini kapamııtır. 

Cenazesi 25 eyl61 çarpmlıa gilnl 
saat 11 de Gaztepede Omerpap. so • 
katında 34 numaralı Cama Bay Sa· 
11.haddfnfn kH§kUnden kaldmlarak a
ile kabristanına defnedilecektir. 

"Deyli Herald,, yazıyor: 
lngilterenin eski dıt ve timdiki 

içbakanı Sir Con Simon, son söy
levinde lngilterenin ıilihlarım 
kuvvetlendirmesine iıaret ederek 
demittir ki: 

Balkan festlvallnde 
son gece 

"Ben eıki•bir liberalim. Esas 
prensipim sulhun tervici ve silah
ların azaltılmasıdır. Fakat batka
ları silahlanırken, bizim ıilahsız

lanmamamızla ıulh yolunda müıte 
rek emniyetin temin edilebileceği
ni zannetmiyorum. 

"Eğer ıu dakikada kendileriyle 
müzakerede bulunduğumuz kim
seler, bizi bugünkü halimizden 
daha kuvvetli bulsalardı, bizim, 
tahıi menfaat gözetmeksizin eski
den beri ıulh için ıarfettiğimiz 
gayret daha müe11ir olurdu ... ,, 
lngllterede kr•llıet yUkaek 

meclle topl•ndı 

İngiltere Kraliyet Yüksek Mec· 
Iiıinin toplantııında Habet - hal-

1 aksim bağçesini dolduran binlerce kişi 
hoş bir gece geçirdi 

Gece misat'lrlere verilen zıyat'etta, 
Muhiddin DstündaA bir •övıev verdi 
Balkan festh·ali, diin Taksim hah -ı la§tırmuı için. elden ıelen herşeyia 

çesinde yapılan halk gecesi ile niha • yapılaeafmı söyliyerek bitirdi. 
yet bulmuı oldu. Muhiddin Ustbdafm bu diyevlne, 
Saat 20,30 da, festival işini beklendi- 91ra ile dlfer dört millet, kendi dil • 
ğinden mükemmel bir randıman ve leriyle mukabele eıttı.r. 
muvaffakıyetle başarmış olan il ve Yunan grapuna ı.~nhk eden Ba-
Şarbay Muhiddin Üstündağ tarafın _ yan; çok alkıtlanan aozleri: 

• f" 1 b" . - Bu f eetinl, Balkan kardetliil 
da~, ~~. ır ere ır yemek zıyaf eti nt kunetlendirmek yolundaki mrf, 
''enldı. Şolende İstanbul kamutanı, diplomatlann dümanli ulonlanncla 
korgen.::al Halis, belediye erk!nı ve verilen kararlardan ~ok daha k1" • 
gazeteciler de bulunuyorlardı. Yeme- vetlidlr,, diyerek bitirdi. 
ğin sonunda Muhiddin üsdündat aU- Bundan BOnra her grup, kencl 
zel bir söylevle, biltfin Balkanlı mi • whısal marıı.nm alylecHler ve bUyUk 
safirJeri selAmladı ve sözlerini ple • Mr mantfaluy.t içinde seçe bir bu • 
cek senelerde yapılacak festh-tllerln, çufa kadar, ulusal danslar yapılarak, 
daha mükemmel olması, Balkan kar- Balkan festivalinin son gecesi de böy
de§liğini bir kat daha biribirine yak- le bitmiş oldu. 

1 

. 
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Senim Q&üşiiHı: 
ieC.Tiüaı8rd8ki küfür karışık 
ğahsi "münakaşalar,, gibi 

v.ıanasız " spor ,, 
yarışları da 

lçtinıai bir kontrola 
tabi değil nıidir? 

Samiye Burhan Cahidin ge
çirdiQi kaza münasebetiyle -

Tanınmıt romancı ve Köroğlu 
~eteai sahibi Burhan Cahidin 
~ceai Bayan Samiye, bütün hal· 
tıızı ve bilhaua kendisine mes
~ sıhriyetiyle bağlı olan bizleri 
k m·~~eeasir edc.-cek bit otomo· 
kazasına kurban oldu: 

yarışa girmiş. Kendisine yarııtan 
sonra ameliyat yapılacakmıf. 

HABER - Akşam Postası 

~ -ı:.."'I!' -

Ulusal endüstri birliği 

iş ka .nununa 
itiraz ediyoı-

1 - Sekiz saat iş azm1.\ ;, 
2 - işçi birlikleri kurulm"amalı imiş, 
3 - Küçük çocuklar, cez. a kanununda bile memnui\' ~t 
olmasına rağmen gece"\'eyın de çalıştınlmall imiş 

Ulusal endüstri Cmilli sanayi) birli- J Bunlardan birı\ lcisi kadın ve çocuk- etmekte, Türk amelesinin patronla 
ği iş kanunu projesi üzerinde hükti - Jarın gece çahştu·. ılması hakkındaki münasebeti gayet iyi olduğuna göre 
metin getirttiği yabancı ve Türk mü - memnuiyettir. Saı:\ 1yiciler Türk sa - böyle bir şeye lüzum görmemektedir. 
tehassıslar tarafından yapılan etütler nayii daha inkişaf' halinde olduğuna Bir1iğin en büyük itirazı çalı~ma 
den sonra projenin aldığı yeni şekil göre kadmların ve l'ln üç yaşını dol - saatinin tahdidinedir. Bizde endüstri 
için büyük bir itirazname hazırla - durmıyan çocuklarn.~ geceleri çalışma- düttya endüstrisinin rekabeti karşı -
mıştır. Bu itiraznarne bugünlerde ya - sına müsaade edilme t ·ini istemekte - sında bulunduğundan sekiz saat çalış
pılacak umumi bir toplantıda tetkik dirler. Halbuki yalnı \ ~ iş kanununda maile işin idare etmiyeceği kanaati 
edilecek ''e ekonomi bakanlığına ve - değiJ, Türk ceza ko \ 1Ununda da on vardır. 
riJecektir. üç yaşından aşağı çoc \ ıkların gece - Şunu da il!ve edelim ki şimdi ekse. Yarııta 130 - 140 kilometre gİ· 

rken bir ağaca çarparak maki· 
•i parçalandı. Kaburga kemik· 
~ kırıldı, kol kemiği hurdahaı 
lu; yanındaki toförün de gözü 
~ olmak tehlikesine maruz kal· 

4 - Yanıta muhtemel bir kaza 
için kafi tertibat alınmadığı, hat
ta kazanın çıkmasından sonra, 
başlangıç noktasında mesele far -
kedi!miyerek diğer bir yarışçı o -

lan Bay Ziya'nın otomobili yola 
çıkmıf .•. Öğrendiğimize göre ulusal endüst- leri çalışması yasak edi \miştir. Fakat ri fabrikalarımızda amele sabah sa • 

Kısacası: ri birliği iş bürosu mütehassısından buna rağmen,lstanbul fau'>rikalan kü- at yedide iş başına gitmekte ve akşam 
Bu i§, ne tarafından bakılsa çü- aldığı izahata nazaran projenin bil • çük çocuklarla doludur. on dokuzda paydos etmektedirler. 

hassa asıl noktasına itiraz etmekte • Ulusal endüstri birli&'- kanunla Günde on üç saat amelesini çalıştıran 
rüktUr. Bayan Samiyenin pek va- dir. yer alan işçi teşekküllerine de ftiraz fabrikalar da bulunmakt.adır. 
him vaziyette bulunmadığını öğ. --------------------------

renmemizin verdiği in,irahtan i Pek Teklı· .e ediyoruz: Kaza, kazadır amma, böylesi 
~çok cihetlerden tenkit olunabi· 

baıka bir iyi nokta yoktur. Spor .l 

1 - Böyle bir yarıtm tertibine 
lüzum vardır? Gerçi benzerleri 
pta yapılıyor, fakat bunlarda
rnakıadın yüzde doksan doku . 

namı altında yapılan manasızlık- kaçakçı lığ 1 
ların da içtimai bir kontrolu yok 

___ . ______________ ,..---.Z .... 2- '":. _... ,_,__ ~ - ......... 

işçi için ucuz sigara 
yap.ılmalıdır 

mudur? ... ''Hangimiz birbirimizin Gümrük muhafaza 
gözünü çıkarabileceğiz?,, diye teşkt IAtı tarafından 
iddiaya kalkıtıak, bize: meydana çıkarıldı Yoksa kaçakçılığ'ln i:nttne geçllemlyecek 

~ otomobil fabrikalarının ma
klalrnı mukayeseli olarak dene· 
tktir. Bizde böyle bir sanayi 
ftıadığına göre, falanca ecnebi 
lrka ile ötekini yarıştırıp • kol, 

- y apmaym. etmeym r - diye-
cek yok mudur? Genel muhafaza teıkilitı bü-

yük bir kaçakçılığın ipuçlarını ele 

Şehrimizde köylil sigarası kaçalkçı - g ümrUk muhafazası son r.amanJarda 
lığı son zamanlarda o kadar almış yü- o kadar çok köylü sigarası: kaçakçrlrğı 
rümUştür ki bu kaçakçılarla mücade- yakalamıştır ki dokuzuncu ihtisas 
le etmek hayli müşkülleşmiştfr • .Ka - mahkemesi bu davalara bakmaktan 
çakçılar artık kaç.ak sigara sata: • ba.~ına bakamaz olmuştur. Fa • 
cakları yerleri kolay kolay paylaşa • kat bu mücadele ile hf ç bir vakit ka
madıklarından aralarında nüfuz mm- ~akçılar azalmamış eksilenin yerini 
takaları ayırmışlardır. Şimdi İstanbul derhal bir diğeri işgal etmiştir. 

·~ak kırmakta maksat n:? olabi-
'? 

Gazete ve bilhassa mecmualar· 
daki küfür karışık çirkin fahsi 

münakatalar gibi, bunlarda da 
vatandaşlar alabildiğin~ serbest 
mı bırakılmıştır? 

2 - Bari yeni ve yarışa müsait CVl·rtO) 
t yol ya.pı\sa da. onu denemek i· 

································~···························· 

1 

bu müsal>akaya giriştlse ... F.a- i Samiye Bur.han ! 
t, hay.ır ... Türkiyenin hiç bir yo- i Cah id in sıhhat:I f 
130 - 140 kilometrelik sür'ate : Şişli Çocuk hastanesi baş he. 
sait değildir. ~ kim doktor operatör Rıfat, Sa-

3 - Bu yarışa giren arabo :1~ ! miye Burhan Cahidin sıhhat\ 
~eksiyondakinin maddi ve ma- i haA\n .. ,ıa bir arkadaşımıza şun
lı,.j sıh_hatleri muayene edilmiş ~ ıarı söylemiştir: 
ldir? Bir insan. otomobilini ge- i "-Yaralının vaziyetinde ve. • t sene 140 kilometre sürecek i hamet yoktur. Dünkü hali de
\>a.li ruhiyedt'! o1abilir, bu y1I i vam etmekte ve iyiliğe doğru 

1lhi deği)dir .. Hatta iıittiğimiz<> ! gitmektedir. Esasen batındaki 
'l'e, Bayan Samiye, ha~ta olarak yara ehemmiyetsizdir. Kabur· 

ınffflllfttt™",..._..htltllf'ltH'"llttl1tt1~"''"'"'1 ga kemiğindeki çatlak da mii

t" nokt.aya dikkat. him bir şey de~ildir. ı\.ğır ı>lan 
tarafı koludur. Kolda. her kı-

~e b ı yaf ı mızı, ed.İDleri- rıkra olduğu gibi tişljk elan ba

~i hal1rs1z ve gönülsüz kid·r, fakat k,n deveranı baş
lamııtır. Yaraiının ağrrl&rı din- • 

tanıima.tıyız 

t
ransada çıkan "20 nci asır Larus,, 
ürk edebiyatından bahsederken, 
ilı Rıfkı, l'akup Kadri, Ruşen Eş· 

1 Dibi isimleri unuttu diye sütun 
~"n yazılar yazdık. Koca Larus mü
lesesini üstünkörü iş görmekle it • 
~ ettik; bu gibi müesseseleri ikaz 
tcek tcşkiUitımız olmadığından sız. 
~dık. Derken lstanbul Fransız Ar _ 
~loji enstitüsü "bugünkü Türk 
•ircileri,, isimli bir kitap bastır • 

~
'/(urun., arkadaşımız bu kitaba 

en nasirlerin isimlerini yazıyor. 

duk. Bu kitapta ntisir deye tanın 
uş olan Abdülhak Btimit'ten Ab

hak Şinasiye kadar lıerkes var da, 
•ı-i şiiri kadar kuvretli olan Akba-

Yusuf Ziya yok. Bize güzel türk 
irı - nazımda ve nesirde - çok 
el örneklerini vermiş olan Vô.la 
"eddin yok. Salıne dilinin pürüz -
konuşmasını yaratan Vedat Ne • 
11ok. Şair Nazım Hikmet, Necip -

tl var da.bize Anadoluyu anlatmış 
. Sadri Ertem yok."Bugünkü Türk 
ı.,.cileri,, eserinden sonra bir nok • 
il dikkat etmenin elzemleştiğini 
lcere daha anladık. Bu gibi eserler 
~dana getirecek olan müesseselere 
~;erlik edecek bitaraf kimselerden 
~ ekkep bir teıkiltit yapmamı: ge· 

i,.. - S. K. 

nıiş, kırık tespit edilmiştir. Ha
rareti de akfamları otuz yedi 
buçuktur, ki vaziyetinin fena 
olmadığına delildir.,, ............................................................. 
Sıvacıların idare 

heyeti 
Sıvacı ve boyacılar cemiyeti i . 

dare heyetinin istifa etmeleri do

layııiyle yeni intihap 27 eylul cu· 
ma günü Fatihte M&Jta çartısm • 

daki cemiyet merkezinde yapıla • 
caktır. 

-0-

Haxdarpaşa hattında 
otoray fşl etllecek 
Öğrendimize göre Devlet De

miryolları Haydarpata banliyö 
hattında otoraylar itletmek için 
tetkikat yapm&ktadır. Bundan 
üç yıl eve) getirilen "otoray,, lar 
Ankara ve Kayseri banliyölerinde 
çok iyi neticeler vermittir. Eğer 
tetkikler müsbet netice verirse 

"otoray,, lar şimdilik kalabalık 0 J. 
mıyan katarlar için ara aervialeri 
yapllcaklardu. 

geçirmit, ve tahkikata batlatnı§tır. 
Bu kaçakçılığın bütün memlekete 

ıamil olduğu yapılan ilk tahkikat

tan anlaıılmıt ve latanıbul mmta

kası muhafaza bat di~ektörlüğü 
§eflerinden bazıları Bursadan baı· 

lıyarak Konya, cenup iJleri ve ıd

hayet Ankaraya gitmişlerdir. He
nüz birçok mübim kaça.kçıhğm 

tahkikatı ikmal edilmemi,tir. 

Elde ettiğimiz malUnıata göre 

hu büyük kaçakçılığın başlangıcı 
cenup huduCJundadrr. Kaçakçılık 

muhtelif cinden ipekli kuınqlar 

üzerinde yapılmıştır. Bu kumatlar 
yıllarca önce cenup hududumuz. 
dan külliyetli miktarda geçirile
rek evvela cenup vilayetlerine de. I 
po edilmit ve oradan da bütün 
memlekete yayrlmııtır. Bu büyük 

kaçakçılığın yapılabilmesi için 
bazı mensucat fabrikalarınm da 

bu ite karıtmı§ oldukları ve kaça,k 

kumatların bu fabrikaların ma

mulatı gibi gcnterildiği sanılmak. 

tadır. Kumaşlarm bütün memle
kette büyük bir şebeke tarafmdan 

ıatıldığı da anlatılmıttır. 

da her kaçakçının sigara sata.bile.. HABER: - Böylelfkle, işçiler için 
ceği yerler aşağı yukan muayyen bu· :ucuz bir sigaranın zaruret olduğu meY. 
lunmaktadrr ve eğer bu kaçakçılar .. dana çıkıyor. Ya işçilertı, tayın ha . 
dan birisi diğerinin satış mıntakası- linde, köylü sigarası sahlmalr,~ rahttt ~ 
na girecek olursa o mıntakanm ge • ~ gene ~yni tarzda bir işçi sigal'a.51· 
diklisi onu öldürerek ortadan kaldır- ıhdas edılmelidir. 
makta ~reddüt etmemektedir. Bunun __ T __ a_k_s_l_m __ S_t_a_d_ı __ 
en yakın misalini son bir ay içinde T. 'I, C. t. lstanbul Bölgesi Başkan. 
gördük. Biri Eyüpte, Akarçeşmede ve lığından: 
ondan bir hafta sonra da diğeri Si· .. 

Kurumumuz ile mukavelesini yeni
livrikapıda iki köylü sigarası kaçak -

lemdyen Taksim stadyomunun mütte
çısı kendi mıntakalarına giren diğer 
iki kaçakçıyı öldürüverdiJer. fiklik sınıfının kaldrnldığı ve birle

şik kulüplerimizle idmancılarnnızın 
Esasen köylü sigarası satışının en bu stadda müsabaka ve idman yap -

çok satıldığı yerler en ziyade amele - maktan menedildikleri ilan olunur. 
uin tekasüf ettiği f abı·ikalar ve tütün ınntıır1111ııınnııııın111ıııı111ını1111111ııııııı111ıı1111urııımınıı11111uııın 
depolarının bulunduğu mahallerdir. Milletimizin Heri atılmalariyle dolu 
Bunun da sebebi günlük yevmiyesi olan, yaşama kudret ve hakkını dün
ekseriya 50 kuruş etrafında olan bir yaya tanıtan bir devirde yaşıyoruz. 
amelenin bir kilo ekmek parasından lnkişafJanmızın ölçülmesi için içinde 
fazla olan bir sigara parasını ayırıp bulunduğumuz, üzerinde ehemmiyetle 
verememesidir. Halbuki köylü sigara- duracağımız işlerden birisini de mu. 
sı 6 kuruşa olduğundan bunu amele hakkak ki: 
alabilmektedir. 

Kamutay geçen yıl köylü sigara .. 
sının şehirlerde de satılması hakkında 
Giresun saylavı Hak.k[ Tarık Us tara
fından yapılan teklifi reddetmişti. 
Alakadarlar şimdi bir işçi sigarası çı
karılmasını tetkik etmektedir. 

inhisarlar istihbarat teşkilatı ve 

20 ilkteşrin 
Pazar günü 
Yapılacak olan genel nüfus sayımı 

halledecektir. 
Başvekdlet 

Statistik Umum lJlüdürlüğiJ. 

r ŞE ·HRİN DERDLERİ 1 - .. 

Mollagüranililerin dilekleri 
Çapa, Mollagürani, şair M. Akif sokağında oturan / I 

Emine bize gönderdiği mektupta diyor ki: 

1 

"Biz Çapaya yakın Mollagüranide oturuyoruz. Bu· 
nun ne büyük bir talisizlik olduğunu imkan yok talı • 
min edcmezsiı.ıiz. ( Şelırin dertleri) sütununuzda bir 
defa da bizlnı derdimize tercüman olmanızı diliyece • 
ğim .• 

Sayın belediyemizin sankiburayı Meta memleket 
harici bir yer ao.'l.dGtmektedir. Çöp tenekelerimiz dizi di-
zi dolar. Çöpçü lıUfen on beş ı•eya yirmi günde bir uğ
rar. Sineklerden, ıT.cokudan bu tenekelerimizi nereye ko
yacağımızı şaşırıru. Tabii bu pis şeyler evin icinde ka
lamaz. Balıçe!Je kor~sak, ocle;z giden mi.saf irl;rimizdcn 
utanıyoruz. Bu hal ,\alkı zo,.la hıfzıssıhha kaidelerine 
mugayir ha,.eket ettit_iyor •. Berkes çöpünü arsala,.a dö .. 
küyor. 

J 
1 
1 
l 
J 

J 

Sonra nakliye vasıtanuz tabii tramı·ay .• Meşhur 
Topkapı hattı_ Sabalıın ı·e akşamın bir iki saati miis • 
tesna yirmi dakika, yarım saatten evı~el tramoay bu. 
lamazsınız. ft-Jaamafilı sabah ve akşamın, arabaları sık 
olduğu saatlerde çıkarılan araba adedi o kadar azdlJ' ki 
bundan da istifade edemezsiniz. Demi,.kapılar niha • 
yete kadar kapalıdır. Durak yerinde melül ve malr:un 
elinizde paketiniz, yükiinüzle ya sabur der bekler, bek
ler, beklersiniz. 

JJizim halimiz ne olacak böyle? l stanbulun vck gü
zel, p~k lı~~a:lfır olan b~ sem~~nden birkaç aile istifade 
ctmesın mı. Ar&alann bırc,. suprüntü diyarı olduğu, ne 
Bolml}!, ne geçidi belU G!li1l~•an buralarla belcdiııe r..!: 
zaman himmet edip alcikadar olmağa ni!Jcllen;cck? 
Ne zaman lıava biraz karanlık olunca kuı r:?,·a di!şmek 
korkusundan, kar;anlık, batak tarlalardan kurtula • 

v ? 
cagız.,, 
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Yunanlı konuklar Kızllorduda 
2i EYLCL - 10.'.!5 

Hlr kıza te<·avüz etti zanniF f 

D.. b. · değişiklik : 
UM IZlm tayyareferi.n Dl{ler ordulardaki 
canbazlıklarını seyrett~ gibi 

Amiral Rum pat:riğlni_ ziyaret: et:t:i 1 Zabitlik rütbesi 
Hava Kurumu parıav bır suva~e vereı • 

Şe~rimi~de bulunan doıt Yu- Türk ve Yunan ıhdas olundu 
nan Kava ~ılosu komutan Yarbay Moakova, 23 (AA.)_ Merke-

~1us~o1nabbıl~o1?, y~.an ta~~~e· donanmaları ztic.ra komiteıi ve halk komiserle-
cı erıy e ır ıkte dun Y eıılkoye · ı· · b' k 'J Ja ı · · H b 1 il n mec ııı ır ararname ı e zı 
gıdiler~ hava bölük komutanlığı. a eş mese es e orduda !alui süet rütbeler kabul 
mızı zıy~.ret etmitle~dir. alakadar Olarak edildiğini bildimıekte -ı·e ordunun 

.. Bu muna.sebet!e uç tayyareden Müşterek .manevra[ kumanda heyetinin statülerini 
murekkep hır hava filomuz, müsa. yapacak de~ildir tmekted" 
f . 1 · · · I =:a ne§re ır. 
ır enmızın §erefine hava anarak Al d l d b" · ·· 

ff kı l . k ba .1 ( man ra yo arm an ırı dun Kararname, Sovyet Rusyada 
muva a yet ı a ro sı er can· y·· k k 'L • • • Akd · · • ı ~ 
b ırkla ) 1 d 

gece ur aoınesmın enı:ı aosyahzmın muvaffakıyetler e-u.o-
az r yap mı§ ar ır. • 1 · • • 1 k · · ı ı ı · · 

Dün gece de Türk ha va kurumu 1 :vAnkarazıye ıdnı ınce] eınde.., ıçın la ~-~~e le lu yıUar. ıçınde kızıl ordun~n ge· 
y T.. k k b a a top an Jgmı, sıanou · rek teknık gerek bünyece yükıele-

un. an ve ur uça ıu ayları §e- da bulunan Y:unan donanması"yle · k 
f P 1 ı rek yenı te niğin her türlü ~engin re ıne erapa asta par ak bir ıü· T.. k d ·· t k 

. . ur onanmumın mu§ ere ma· likl~ri ve mükemmel bir kuman· 
va.re vermııtır. 1 .., bilJ" · · 

P t .ğ. . nevra ar yapaca.gını aırmıttır. 
a rı ı zıyaret: 8 b a· · ··L-ı· 1 ld • . u ava ısıp muoa. aga ı o u· 

Yunanlı mısafırlerimizin ami· ... d d d T·· k y . gu mey an a ır. ur ve unan 
ralı B. Sakeleryo, evelce de yazdı· do ı ·· t k ... .b. .. nanma arı»ın m~ ere manev-
gunız sı ı, dun, program mucibin. ralar yapma•r, ıon Jtalyan _ Ha· 
u Fener.~~trikhaneıine. giderek bq anlap.nuunazlığmın tevlit et• 
~ patrıgı B. Fotyosu zıyaret et· tiği Akdeniz meselesi karıısmda 
mıftir. nlınmı§ biı; tedbir olmaktan çok 

Fransız 
sosyalist ve 
komünistleri 
Lavaıe karşı 
birleşmiş 

Pariı, 23 - SoJya.list Te komü
nist enternaıyanaUeri, Popula.ire 
ve Humanite gazetelerinde birle· 
§ik bir harckt pro~amı nqr.ede
rek Lavale katır muhalifetlerinin 
&ebebini §Öyle anlatmaktadırlar: 

HükUmetin çıkardığı kararna
meler. durumun f enalığmı ıenel 
aurette f aıl~laıtırmııtır. Bundan 
dolayı bu kararnameler ve Deflaı· 

1 
n siyasaaiyle mücadele edece· 

ğiz. 

Hedefimi~ tudur: 
Gündeliklerle maaıların .kıy • 

metlendirilmesi, İ! saatlerinin a • 
zalblmaaı ~uretiyle itsizliğin önü -

uç&ktır. Esasen iki donanmanın 
mü§terek manevralar yapmaıı ~ok 
evelden ınev.nıu bahıolmuftur. 

Mektepsiz 
kalan talebe 

meselesi 
Mektepsiz kalan talebeye mek

tep bı:lmak için çalı§malar deYam 
etmektedir. Kum.kapıda açılacak 

olan orta mektebin yalnız birinci 
sınıfı olacak ve bu sınıfın 11 tane 
tubeai bulunacaktır. Bakırköy ta
lebeleri de buradaki orta okula yer 
lettiriJec~ktir. 

Verilen rakarnlara ıöre, ıesen 
ıene orta okulJarda 54.000 talebe 
bulunurken bu sene bu rakam 65 

bine çrkmıtbr. BakanJık bir tek 
talebenin bile ınekte.paiz kalma • 
ma11n• çalıfacaki.:r. 

--o--
DO ıeçmek üzere aavq yapılmaar, 80 ilk hl k x 
gündelklerin indirihnemeıi sureti· f . r uy yangJDJ 
le 40 saatlik haftanın JcaL·-1 d·ı. Bahkesır, 23 (A.A.) - Sındır· 

.11\1 e ı ·ı . . Ç k 
mesi, mecburi tahsil vaktini u- ıı ı ç.eıının orum -.nununa bağ-

da heyeti ile mücehhez bir hale 
geldiğini bildirmekte ve kadrola

rm bundan böyle d~ha :ıiy.ade ge
li!meaini temin yolunda kuman· 
'danlıkları kanunla belli olan bir 
meılek haline koymaktadır. 

Bu ıebepler8en doll!-yı kara ve 
hava kuvvetlerinde fU rütbeler bu
lunacaktır: Asteğmen, teğmen, 
binbatı, albay tuğkomutan, tüm 
komutan, ikinci amıf korgeneral, 
birinci ırnıf korıeneral. 

Deniz kuvvetleri rütbeleri ıun· 
lardır: 

Teğmen, yüzbqı, kıdemli ,.ÜZ· 

batı, ikinci ıınıf )'ibb.qı, bir.inci 
sınıf yijzhaf r, ikinci Jmıf deniz ko· 
mutanı birinci sınıf deniz komuta· 
nı. ikinci filo komutanı birinci 
ımıf filo komutanı. 

Merkez icra komitesi karariyle 
üınomal hizmetlerden dolayı ku· 
mandanlara verilmek \kere bir de 
"eosyalist Sovyet cumuri,-etleri 
birliği maretalı,, rütbesi kabul e. 
dl mi ·r. 

Merkez içra Jc:omiteai, ayr1 bir 

kararname ile bir "kızıl ordu re
nel kurmayı,, tesiı etmiftri. 

HABER - Şimdiye kadar kı
zıl orduda bu !ekilde rütbeli SÜ· 

bay yoktu. Orduda muhtelif ku
manda mevkileri vardı Ve bura· 
lara tayin edilenler kumanda e

derlerdi Lakin, mülkiye memur· zatılmuı altmısın k" . n.1 . h Düğvncüler köyü büyük bir yan· 
' . :ı- ı geç ın ıtÇı e f l'k . . . . 1 "b' 'f l . d k·1.ı1·k rin tekaüt edilmesi. gın e a ela ge~ırmııtır. Köyde arı gı 1, vazı e enn en çe ı uı • 

.'.Arııuluaal bantı korumak iç.in. 99 ev 35 zahire a~.b~rı, 19 aaman
,:ardıbı sisteminden gittikçe vzak- hk yanmııtır. Koyıuı yanan kıs· 
11l§makta olan Laval kabinesinin mmdıın ayrı bulunan 12 ev kurtu· 
mü§terek emniyet. ve kuııhklı labilmiflir. Felaket rören köy . 
"dış siyasası aleyhine sava1mak la· lülerimb:e yardJJD için ilbaylık An
'zmfdır. kara Kızılay merkezi ıre tehrimiz 

Ayni zamanda hususi ıili.h ya. tube.ıi derhal faaliyete geçmiıler, 
pılma)J, ve satılmaıının men'i ile açıkta kalan köylüyü banndıra. • 
f a§iatliğo meyyal tctekküHerin cak kadar çadır gönderdikleri gi • 

ten sonra, rütbeleri kalmazdı. 'Bu 
telgraftan anlatıldığına göre, kı

zıl orduda, diğer ordularaa oli:lu· 
ğu gibi, zabitlik rütbeleri mevki· 
lere göre değil, ıahıslara göre ih. 
daı edilmiı bulunuyor. 

--o-

üç lnjglliz 
kaldmlması istenmektediı. b~. Kızrlay ~erkezi ~lk o~~ra~ b~~ tayyaresi 

-c- yuz, Bahkesır ıubeıı de uç yuz h· Korkunç fırtınalı bir 
Doktorlar ve hava l"A yardımda bulunmu,Jardır. ll- h d kaybold 

h 1 d k b • 'd k k"' 1.. sa a a u te llkes D en orun- ay yangın yenne gı ere oy U• Lo d (0 1) .H d 
nün vnziyetiyle yakından ilgilen- . V! n r.a 

1
'..ze -

0 ln a Jk~ ma tedbirleri . t" nı ~nesın atın ve petro tel l· 
mıt ır . 

Sağlık bakanlığı "Tıp odaları,, -<>-· 

na hava tehlikesinden korunma Musiki sanatk4r1arı
için tamim yapmı§tır. Bu t.aznj. 
min franaa hava tehlike&inden ko· nın kongresi 
runına cemiyeti tarafından çıkarı- latanbul musiki aanaticarJarı 
la,n eter eısa.ş tutularak haıırlanan yıllık kongrelerini dün yapmrthı.r· 
"Hava te:hlil!eai,, kitabından bü· dır. Cok gürültülü ve münakaıa • 
tün aafltk: menıuplarının birer ta• Jı ıeç~ celae sonunda yeni idare 

h et ·1 · · ne edinerek temas ettiklerine de ey 1 ıe;ı mıttır. 
tavsiye etmelerini bildirmektedir. Hikm t, Y &nko, Necip, ıene 

Etibba odası bütün doktor, dit ., Hikmet, Jo~j, Maıhar, Hidayet, 
tabibi ve eczacılara bu hususu bil, M~hmet Alıdcn mürekkep olan 
'dirmi,tir. yeni idare heyeti, bilha.ua küçük 

aano.tlar kanununa a.ykJTı olarak 
ınıli çalıpn ~nebi muıikiıinaa . 

-0----.. 

Kutop keşif gemfsf 
geri dUndü 

Rouen, 2 .(A.A.) -Çharconun 
kutup ke,if gemisi olan "Pourquoi ı 
~as; gemisi, 1935 ağustosundan-

larla mücadele edecektir. 

beri groenland' da ikamet etmek. 
te olan tetkik heyetini hamil olau. 
ğu halde buraya gelmi!tİr 

katına giden üç giliz 'tayyaresi, 

üç. pilotiyle bfrlikte en korlrunç fır
t.ınaJann hüküm &ürdüğü bir mın· 
lakad kaybOlmuıbır. 

~-

Alman· Leh 
yakınlaşması 

P.olonyada-yap:lan ıpn ayan e

çiminde A:lman nkalliyetlerine 
hak verilip, Senatoya iki Alman 

aza seçilmittir. Bu durumun Po
lonya • Almanya <yakınla§maıırun 
bir neticesi ol~ zannedilınek· 
tedir~ 

Şehir Tiyatrosunda 
Yı11.rın taat 21 de 
PERGONT 

S perde 

Tuzağa düş 
dögülen Kel e fbrah · 

Kendisine nasal işkence 
yapıldığını anlatıyor 

Beykoz Kulübünün eaki •porcu· ı 
)arından Kelle lbrahimin birkaç 
gün evvel çirkin bir tecavüze uğ
radığı~ ena halae dövüldüğü 
gazetele~de yazılmııtı 

Mualla admaa on.bet yafmda 
bir kızla alakası bulunduğu zan • 
niyle, bu kızın tanıdıKları tarafın· 
aan elleri ollan bağlanarak dö
vülen, akat ıonn. sup.uz olduğu 
bu teoavüzde bulunanlar tarafm • 
dan bile anla,ılan bu sempatik 
ıporcu, gazetemize liir mektup 
yollamıftır. Bunda naıd tuzağa 
düşürülaüğünü :ve J1&1d ölesiye 
aövüldüğünü bütün taf~ilatiyle 
anlatmaktadır.. lbrahimin mektu .. 
bu ıudur: 

törle arka taraftan -kaçırar 
küaar evkifhanesine aevk 
Halk uçluların kaçırıldığın 

laymca geç vakit malikemen 
KeJle lbrabimden aynca · 

&im aldık. Resimler dayağın 
ıetini gösteriyordu. Bilhassa 
lardan 'biri arkadan af mmışt 
kaba etleri, ibaaikları, omuzl 
nm dayaktan simsiYah oldu 
gösteriyordu. Fakat, pek f 
lan 1>u eami koymuyoruz. 
günkü nibhamıza ancak ·· 
ve muzlarda.ki çürükleri g·· 
ren '1Ki resim dercettik ki, 
dayak hiaisesinden sekiz gü 
ra almmqtır. 

Vah udi "Çarıamoa günü öğle iizeri fı. 
rma ballık vermek suretiyle ~e .. 
mek hazırlatmak iatedik. Yağ kA· afeyhtarJart 
ğıdı almak ~ bakkala gittim. K d ~ j ) 
Ytolda Cemile ,-atladım. Beni te- B ~nıarı S per 8 8 

pe üzerinde tamir edilmekte olan Bır karakol 
evine davet etti. Bu esnada önü • b I ? 
müze Enver srktı. Enver Cemili asmış ar . 
ta.T.dı. Ben bir.ara arkadqlanmm Vat'§ovculan "Mcınseater G 
beni yemeğe beklediklerini ileri :yan gazete.ine bil el iriliyor: 
sürerek aynlmak istedim. Fakat " 
Enver arkadaılamnı da davet et • [ehiıtanm yahudi alehtarı 
mit olduğunu, onların da tge1eceK:. deb,, ·simli partisi azalan 
lerini söyledi. kadın vo kızlan kendilerine 

H.Ben 'iiiç'bir §eiden şüplielen • , ederek Garbt Lehiatanaa 
miyordum. Eve -vardık. Gezmek polia dairesini basmqlardır. 

için içeri girClik. Tam a1t bttay .. 
ken birdenbire iiStüme çullandı • 

lar. Bir kadın elinde bir tabanca, 
diğer oir adam da bir kama tutu .. 

n • muka'Ymllet et-

nı .güzelce bağladılar.. 
'iV e :bir kancaya asarak ta.vana 
çektiler. Hiçbir '§f:Yta0rmadan Ön· 

ce hazırlanmıt demirler, sopalarla 
dövmeğe baılaada.r. Bu dayak 
saat 1 den 5 e kadar devam ettiği 
için zaman zaman ısitraptan ba • 

yılıyor, sonra gene dayağın tid • 
detiy-le ayılıyordum. Bütün yalva
rışlarım fayda vermiyordu. O çer 
üçer dinleniyorlar. Ve 1ıra ile nö· 
betle!e ağır ıo_palan arkama, o • 
muzlanma, bacaklarıma indiri . 
yorlardı. 

".Nihayet bayzm düttüm. Bu • 
nu görünce: 

"- ölaü! Şimdi ereye göme· 
lim~ diye OJ1l1fll1ağa başladılar. 
Yanımda büyük :bir atq y:anıyor • 
du.Belki beni y8.karlar diye dü~n 
düm. 'Bu 'kaaar azap çelanektense 
ölüm bana bin kere daha iyi ıörü· 
nüyordu. 

"Bu ara Şahapla, mevzuubahis 
olan kız yani Mualla geldiler. Şa. 
hap beni o vaziyette görünce ağ . 
lamağa ba ladı. On1an yulmnya 
f;tkarara'k istintal< ettiler. Benim 
kabahatsiz olduğumu ıanlaymcıa 
Enver aıağıya. geldi. iplerimi çöz· 
dü. Bana limonata içirdiler, yara· 

"Endeks,, partisine menau 
1'ilz kadar delikanlı ıillhlarla 
cehhez olarak meslekdqları 
bir ka,çmm mevkuf bulundu" 

lis mevkime .aldmnıılardır. 

Kendilerini korumak içi~ 
)erine kadmlari ve lfiilMI idiz 
ıonlann arka•nıJan &lef açını 
dn". 

Ve ıJazlan ))öylece iterek 
mevkiine enikonu yaklqmıt 
dır. 

Poliı, aaldıranlara ibtarl 
bwunmuf, kadınlar da çeki 
miıtir. Saldıranlar, daha çok 
lapnca, poliı atef açmak JD 

riyetinde kalmr!t11'• 

Kvizimka iıimli bir liadm 

surette yaralanmıı, birkaç d 

kadın.da ,.aralanınıthr. 

"Endeks,, isimli yaliudi al 
tarı Leh faıist partisi siyasası 
geçtikçe ilerliyor. Memleketi 

sok yerlerinde ıiddet kul[ 
)ar .. 

--0.-

Sabrlnln çiğnedi 
kız öldii 

Zeyrekte Sabri iımintie bir 

lförün ~iğnediği Saadet ismincl 
kız çocuğu kaldırılmış olduğu 

ta.nede ölmü tür. 

Nüfus 
lanma ve tamamen çilriimüş rer. d 
lerime tendürdiyot ürdüler. "Bu sayımın a 
işi .kapatalan,, dediler~ Ben <le Gazete milvezzllerlJ 
kendi~i ku~tarm~k ·çi~ ?er efl verilecek veslkala: 
wa.dettım. Guç hela kend1mı dı§arı 
attım. Simdi de Şa.'babı merak e· 
diyordum. Bir aaat kadar sonra o 
da geldi. Ben daha fazla ta.ham -
mül ..edemiy.erek bayılmıJmı. 
'~undan aonra halk hadiseyi 

haber almı§, kendilerini linçetm k 
istemi§• polis, jandarmamn gay • 
retiyle güç bela kendilerini mah • 
keme binaama sok.mu§. Ve b ir 'mo 

Nüfuı ıayımı i in dün uraJ 
büyük .bir toplanb yapıl r k ti 
diye r yapılan hazırlı1' 

göııd n irilmi§tir. 

Bu arada. nüfua aayımında • 
~ ziler werileuk veaikalar ga 
ulmüı, açık bulunacak ecze.h 

ler ebe adres1erinin tespi t eC 
mesi de kararlattırılmıştır. 
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Tefrika numarası: 14 Yazan: (V6-NOI) . 

Prenses Anita nemli kirpikleri arasından 
muhabbetli bir bakışla Hızır'ı süzdü. Reis, 
onun elindeki şamdanı ahp karyolanın 

ayak ucuna koydu! 
Gecen 18frlkaların hull•••• 

A6nboı pre111inln bakire zevce
ıi prenıeı Anlta, nefret ettiği 

Bızır Reisi öldürnwk üzere g.
celegin onun otfuına giriyor. 
Fakat karanlıkta, hançerini, va 
takta uyuyan çocuk Baanın 
lliit tulumuna ıaplıgor ı·e Bızır 
onu yakalıyor. Pre118e&, "benim 
kocam 11ok! preMin karıaı ol • 
maktanaa bir Türkün ve Müa • 
lümanın karısı olmağı tercih 
ederim!,. diyor. 

Heybeyi omuzuna attı. Kılıcını na muhabbetli bir nazar atarak: 
kolunun altına sıkıttırdı. Çocuğu - Hey gidi çocukluk ... Çocuk 
kucağına aldı, Anita da, yatağın uykusu ... - demekten kendisini 
üzerindeki sütten ıslanan yorganı alamadı.- Fakat, büyüyünce böy 
tulumla beraber kaldırarak, kut· le derinlere dalmak olmaz ha. Ha. 
tüyü tiltelerin bembeyaz, ıom i . san ••• Korsanlıkta bu aökmez itte .. 
pek, mis gibi temiz çartaflarını Çocuiun batmı vurdulu için o-

meydana ç.ıkarmıt oldu. lac:ak, açılan dolap lcapa.lmı ka • 
Şamdan elinde, içeriki odaya pama:k ü:ısere, geri dönmek istedi. 

kadar Hızır'ı takip etti. Orada, Fakat bir adnn atmıtken caydı ••• 
yerli bir dolabın önündeki sedirin ·· Elindeki tamdan ilrilmit, aırtı 
üstüne Haaanı yatırdılar. duvara dayannut, yüzü bir avucu 

Hızır R.eia, yüzünü burutturdu: Hızır: ile 3rtiiUl, narin kollan, lüle inle 
- Türkü, müslümanı o kadar - Ya ... Demek öyle ... - cliye uçlan mevzun endamı görüne • 

hakir mi göriiyonun? ••• alay ediyordu. - Şimdi, i.tintak rek, ktita, Yetil elbhe1eri içinCle, 
Prenses, ağzından istemiyerek faslı h&§lıyacak... ne güzel Clm111orcla. 

çıkan bu son cümleden dolayı fev· - Buyunın... Ona dolnı JilrGdil: 
k ı - Demin söylediklerini unut 

a ıide mahçup oldu. Bu, onun ek- - Buraya niçin geldin ve ne o1-
seriya söylediği lakırdılardan bi . madm! 

7
ya ... H du bak, kmm. •.• - CleCli. - Hay-

. a· T lAkl ·1 d - .•. angisi?.. d 1 M · rıy 1• e a u er en, an'aneler. l, ağ ama... ubdderat denilen 
d d .. b - Kıymetimi anlamıpm .•• Ha • 

en ogmut ir "lafın geliti,, idi. 1. d b birıey vardır •.• Seni, o te"Yketti ... 
S · · ya ın e Yatattığın iricik erkek • 
amımıyetini Hızır'a da apa . Alnımızm yaznı neyse o olac:K. 

çık anlatan bir ıeale: mitim... On d ık O 
- Hakir ıörmek ne münue . Anita, ellerini, yalvarır gibi, htrr·:· • un ~~ıu!.:mayız... ' 

b kendini korumak ister ıibi uzat . mstıyan, mu. tanımaz ••• 
et?·•· - dedi. - Billki• ıbi u··s· N '-!J '-·" b _, tı: e ~ eyim, nlÇ ir ıey tanımaz ••• 

tün gördüğümden ve erkeklerimi- ff · · ı ·b· 
1 

- Yarabbi .•. Duydunuz mu?.. em, fena mı oldu ... Bence iyi ol-
zın sız er gı ı o amadıimdan f e . 

h ıd fk 1 
Yarabbi ..• Benim halim ne ola • du •.• Yüzüme bek bakaJDD ... 

na a e ö e eniyorum ya itte ... 
Sizlere kartı Jauumda tiir Y&kın _ ça.k? ••• ,_ Anita, başını kaldırdı. Bukİele-
J,1 .. ~ .. yuyorum .•. Fakat sizden ol . - NiÇin üztil(ifonun? ••• Müs - rinl ellnfn teniy irJiiya itti. 

all lümanlık, batka dinden olan ka · Nemli kirpikleri ara.amdan, mu • ?1. ·h~~dd için, onlardan olduğum ıçın 1 etleııı, __ ,"' A l d dmları bize yasak etmemiştir... habbetli bir };akıtla Hızır'ı süzdü. 
mı timdi? ... Fakat te~ anın.: ınız Hem, ben de doğrusunu söyliye • Reis, onun elindeki şamdanı a
kuzum B T·· ki · •vın vim mi? ... Sen de benim hayalim- lrp karyolanm ayak ucuna koy -... en, ur erın ve müslü. 
manların dütmanıyım... Buraya de Yllfauh,. ...... 'k1Ldın değilsin... du. 
da sizi öldünnek için ıeldimdi... Sesi o kadar tathlaşmıth lCi, ge. Tekrar hqını çevirdiği vakit, 
Talih yaver olmadı ••• Şimdi ceza· milerden gemilere ve fırtmaların genç kadm, onu bili o güzel ba. 
mı çekeceğim... üzerinden kumandalar veren Hı • kqlarla kucaklıyor gibiydi. Sanki, 

_Ceza?... :ır Reisin bu adam olacağı inanı. bu müdıif i.nm hakikat olduğuna 
_ ? •.. ır fey delildi. emniyet ıetirmek iıtercesine mı . 
H A Fakat, itte, Anita'nın karşısın · nldandı·. 

rzır, nita'ya dikkatle hakı . 
yordu: da O vardı... O... Ve kendisine 

neler söylüyordu ... Ah, öteki ka • 
- Fakat een prensin karııma dmlar, Hızır'ı uzaktan uzaia, ya. 

benziyorsun ... 

- Hızır Reis ..• HIZll' •.• 
Türle korsanı, onu, bileklerin -

den tuttu; kendine çekti .•• Ve yu. 
mutak yatağa doğru ilerlemekte 
bu sefer bir mahzur görmedi. 

hut yakından seven kadınlar bu . 
Gen; kadm haç çıkardı: nu ititae, saadetine huet ederlt-r· 
- Ben, çok dindar bir kızım .•. 

Asla yalan IÖylemem ... o, bana 
elini bile sürmemiıtir ... Karısı fi . 
lin değilim, hit& ... Ben, timdiye 
kadar hiçDir erkelin dokunmadı. 
ğı ... ~ir .. kızım ... 

Verdiği bu izahattan dolayı 
kendi kendine hiddetlendi •.• Bu 
aktem unına botbotaz olmut 
potlar kmyordu. ' 

- Riea ederim, yaptıimı sui • 
kaatten dolayı bana cezamı ve . 
rin ... 

Hızır gü1ümaec:ıi: 

- Ceayı sen tayin et baka -
hm?.,. 

- Ölüm •.. 
- Ne cim ölüm? ••• 
Anita, safiyetle: 
- Kan dökmek İlıtedim, benim 

de kumı dökülmelidir... Beni 
meseli hançerletin, kılıçla öldü . 
rün ..• Likin kan dökülmiyen, asıl. 
malc: gibi ölümlerden nefret ede • 
rim •.• ftkence de yapmaym ... 

di .•. 

Göğsünden sevinç ve heyecan 
karlfıiı bir hıçkırık yükseldi. Göz. 
)erine yatlar doldu. Bir elinde 

- ismini bile bilmediğim ka. 
dm.. Sen kimain •.. Sen. .• 

(Devamı var) 

tamdan, admı adım ıeriliyerek ..... 
yu .. z .. .. b t .

1 
.. tt·· •11•ııu11"""""'1ıııu111ııımmııu111ıııımıı111ııuııııllllllll11nıııırıtnn 

~nu.ser ~ a~cu 1 e or ... ~··· Serserilervata§ı ve 
de:·~dı: d~ı-~ı odanın eııgın . Ragaatanın o§lu 

ıçerı gırmıftı. Hızır, arkasın. romanlarının ilt 
dan yü .. d.. C • 

" ru u. ıerl hepsi tamam-
-: Ne yaman kız bu böyle ... lanmıştır • 

B~ mıaki~ sarayda nasıl yetiş· 29 EyUll 935 cumar-
mıt? ... ,, dıye dütünüyordu. tesl gOnO ak.ama-

Açılan dolap kapısı 

O da, yatak oc:laamın lcap11ınm 
etiiine varmıftı ki, arkasında bir 
gürültü, ldeta bir yuvarlanma 
duydu. 

Hayretle dtinüp baktı. 

na kadar Vakit kü
tüphanesine mü
racat ederek alın
ması rica olunur. 
Bu tarihten sonra 
moracaatıar naza
rı ltlbare altnmı
yacaktır. 

Küçük Haıan, bir taraftan bir ııınıttnıııı11111111dllllllU1111111ıııııııııııı1111111ıııııııııı111ıııııııııııııııım 

tarafa dönüyordu: 
Ba ı • d ~ a ıııı11.....-.ı1Ullll"'llluuııııınnıınnıııııııı1111ıtınınıııı1111ıı 

tmı, yer ı olabm kapağına I Şişli Etfal hastanesindt' 
vurmuı olacaktı ki, kapak açılmı ~· ı Gfiz mUtahassrsr doktor 

tı. Fakat oğlan, kafasını katıdı'k· Rıfat Ahmed Gö2 berk 
~n .sonra,. gene arkaamı döndü... C. Halk Fırkası sırasında kız fi . 

. . . . . .. 
.. ,.. • 'I - • 

ÖRMANIN KIZI . 
V aA,i. laayvanlar .,..ıncfe 11• lflriıc onan bait• •irmcmiı ormanlca
ruulo •eç•n °'' H lıalırama1tlılı. Aeyecan. esrar ue tetlıilı ronwm 

•N~· ııo»'ls& Ya7an: Rıza Şe.1<ib 
EbululA uzaktan iki sırtlan görmüş ve 
Karşaya bu hayvanları göstermişti. Karşa 
bu kUttt görUnUşlU hayvanlarla hiçte 

mUeadeleye glrmeğe taraftar değlldl 
Ebüluli, "gidelim, pekala!,, gİ· J denbire durmasından ve hortumu· 

bi kıta kısa cümlelerle mukabele nu kaldırmasından anlamı§tı. 
ediyordu. Sebebi de lakırdı ıöyli. Sırtlanlar, uzakta oldukları 
yecek halde olmamuyıdı. O, er . halde, önlerinde hiç bir ma11ianın 
kek olduğu halde mütküllta Kar- bulunmaması iyice görünmelerine 
ta kadar mütehammU delildi. yardrm ediyordu. 

Susuzluk olmasaydı, belki de K&rf&, Ebi116liya: 
bunu eğlenceden farbız ,arecek· - UzaJrlaflNlarıru bekliyeHm 
ti. bunlum.. 

Kaynata ketltnne yollardan, 
çatlamq topraklar üzerinden at • 
lıyarak ~bucak ulqtdar. 

Karta IU içmezdm ence, bol bol 
yilzünU yıkadı, yanık ve diiqün 
omuz bqlarmı &tm asmı MÇla • 
nm ıslattı. Atmıı ~dı ve nilıa. 
yet doya doya, J'9fll hir renıe 'bü
rilnen ~iln Jflklannı için . 
de erittlli parlalC, p1Dr tıkır ya · 
nan, oymyan, dölaılen audan içti, 
içti, liana ana içti. 

Ba • Kup.,. J'.'llDf bir can, ye
ni bir llaJ.&t apWnl)h. 

Ebll!Gll De Kup, liaynalda iı
lerinl 1>11ılrincı,.e &aar ne ulan • 
lar, ne ele filler 11ap. yaldapnemı1-
lardı. Onlar ayrrlmca hce ulan
lar, d& eonra ma ııra filler su
aıuzlulclannı Pfftfler. 

Filler, daha ileriye vardılar, sı
caktan bvrulmuı, adeta kurumut 
aibi 'duran C:lerilerini, bortumlan . 
na doldurduklan ıulan blribirle . 
rinin aırtma f ıtkrrtarak yıkadılar. 

Arbk yollarma devam edebi -
lirlerdi. GUnef çelrihnit, onun ye . 
rine ağırlatmıya başlıyan karan . 
lığı boğmağa çalışan ay belirmit· 
ti. 

Tam yola düzülüp de, orma • 
na girecekleri sıradaydı, öndm 
giden Ebülwi'nın durduiu ve ıe
riye baktığı görüldü. Gözleriyle 
Karta'yı arıyor ve seslenmekten 
adeta çekiniyordu. Karta EbUIO • 
li.nm bu gayri tabii halini görün
ce yüksekçe bir ...le: 

- Ne var, Ebülili .•• Neye dur
dun? 

Diye tordu. 
Ebültlli. birdenbire iki elini aj-

zma kapayarak ona.ı · 
-Su.! 

ltareti verdi. 

Ne vardı? Ebül41i ne 1armüı. 
tü? Y okaa arkalanndan gelecek . 
lerini ölen vahtiden öğrendikleri 
yerliler mi yetipnitlerdi? 

Ka11& admılarını 11klqtD'd1. E
bülulinın aindiji yere vardıiı za. 
man onun yavatça: 

- Önümüzde iki sırtlan var .•• 
dediğini ititti. 

Hakikaten iki çizgili yeleli, kö
tü görünüt lü sırtlanlar sinai ıinıi 
birıeyler koklayıp duruyorlardı. 

Onların ayak seslerini ititmit 
olacaklardı, ki kulaklarını dilmıit
ler dinliyorlardı. 

-Hiçm?. 
- Bu ha)'ftllları hiç sevmem. 

Korkunç ft ltrenç ıeyleıdir bun
lar. 

- Öyle unma, ben Clalia 1N 
hayn.n)ardan orman içincfe hiç 
görmemittim. 

- Ben de az tesadüf ettim Ye 

her defumda uzakl&§malanm 
bekledim. 

- Filler ve aılanlar bat ede
mez miydi ki?. 

- Evet .. Bat edebilirler. Fakat 
çok atılgandır. Hayvanlarımı ya• 
raliyabilir. 

- Her hayvan yaralar. 
- Öyle ama ... Bir de bunlar. 

dan, aslanların üzerine sinen kötü 
koku günlerce devam ediyor. Ta
hammiil edemiyorum. 

Kartanm bütün çekinmetl, 
hayvanlardan uzakl•ımak istei{ 
botuna çıktı. Çünkü bu iki iirenç 
hayvan yavq yavq kendilerine 
doğru yakl&§ryordu. 

Bu vaziyette KartL. ..ı.ııan a• 
radı. Onlar. rerideydi1er, herke
ıin durduğunu görünce, fırsattan 
istifade etmek için uzanıp dinle
niyorlardı. KIU'f&nm ulıfı ile le.o • 
ca batlannı kaldın:lılar. ikinci il· 
lığında ayala kalkarak Kartara 
yaklqblar. 

Niçin çainldrklarmı anlaauıi
ta müfkülit çekmediler. 

Ormanın kızı, iki.inin de yele
lerinden tuttu. Ve bqlamıı mt· 
lanlara doğru çevirereli hafifte 
itti. 

Bu yeni av karıranıd.., J'OIV~ 
luklannı tamamiyle unubnut ri· 
biydiler. Kükremeleri onların• 
zaklapnasına ıebep olacaktı. 

· - · '.(Dev-;.;;-.,arj 

HABER 
AK•AM '90STASI 

IOAR~ EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Poeta kut ..... ı btaabul 214 

Telgraf adresi: ıatant>uı HABER 
Vazı ••••rl tetofonu : !1872 
ıaare ve ııan .. : 14170 

ABONE ŞARTLARI 
Tar1ı;,. E~ıt~bı 

.. nellk 1.00 Kr. 2700 t<r. 
e aytllc 780 ., t4SO 
:1 ayhk •OO " 000 •• 
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iLAN TARiFESi .. 
Tıc:aret uanıarının aetırı 12 '"O "••mi 11anıarın 10 kuru•t~r. ı 

Sallibi ve Neşriljat Müdürü: 

Hasan Rasim U E 
Bo11ltlılı qer (V AKm matbcc • 

Avlarını geceleri aramıya çı. 
kan bu ıekilsiz mahluklar, çok aç
tılar. Bu yüzden bu kadar acele 
etmitler çabuk davranmıılardı. 
Böyle zamanlarında ve batta ka-
rmlan aç olmasa .bile, ölü yemek- :-----------;.;;;;.;; 
le tanılan bu hayvanlar kendile-
rinden daha güçlü hayvanlarla 
boğazlatmaktan da çekinmezler
di. 

K l J P c 1 1\ 

253 
- Fakat, istintak etmiyecek 

defilbn ... Dur 1ıele... Çocuğu u . 
yandrrmtyalnn ... Yüksek sesle ko
mıtuyoruz... Onu içeriki odaya 
nakledelim de buraaı bize kalmı ••• 

erın denn nefes almaia batla · ;t•sl karşısında 32 numarada Mua· ' 
dı. Belli ki, uykuıuna devam edi·ıı y•n«" oıı:rntlı>ri ~ı :ı l l :i tı•n 1'1., kadar( 
;r.ordu. ~lllll"'lllurııınmııııııuııııııııııı1uııır.ınıı 1111ı~ııımıııır.ııımıııııınııı:~ 1 

Hızır Reis, f u dakikada bile, o• l 
24·9·S3fl Fil!er, onların pis kokularını 

daha çok uzaktan almıılardı. E
bül61i da yanındaki hayvanın bir· ı·------------' 



- Biraz gül Zchracığım! 

Edebiyatçı kız 

Sana bazan derler ki 
llaşarı, fırsatçı kız! 

Hem öyle seı·erler ki 
Alı edebiyatçı kı::! 

Bakışın ılık, süzgün 
Sözlerin ne de düzgün 

Her tarafta ııadin ün 
Ah edebiyatçı kız! 

Baki, Nef'i ve Nedim 
Tapma:: acap sana kim? 

Sana feda lıer §eyim 
,.11, edebiyatçı kız 

Çelıren rüyama girsin 
Kızlar irindc birsin •• 

J r Ba'Jtaia1 &'1va f iirsin 
• · ıt 1ı tdebiyatçı kız. 

IQ)@IK:ttc ıra 
teşekklYır" 

F. R. 

DoktCJr, kendisine teşekküre ge. 
len genci hiç tanıyamamtf h, sor· 
du: 

- Tedavimden çok memnun ol
duğunu ıöylüyrosunuz... Faka~ 
ben sizi tanıyamadım. 

Delikanlı cevap verdi: 
- Beni tanımazsınız. Hasta o· 

lan amcamdı ... Ben onun mirasçı· 
sıyım! 

- l'o olmazı yabancı malı et iste • 
nıez. Yerli mahsulii korumamız la • 
zım! 

Gülünç 
hikaye 

Kartı kartıya kahvede oturur 
larken birdenbire katıla katıla 
gölmeğe baıladı; kahkaha nöbeti 
geçince de, onun bu ani ve sebep· 
siz nefesine fa§ıran arkadatma i
zah etti: 

- Dün çok güzel bir fıkra an
latmıtlardı, o kadar tuhaf ki hala 
gülüyorum. 

Arkadatı: 

- Bana da anlatsana, dedi, be
raber gülelim bari ... 

Öteki. durakladı, bafını ka~ıdı 
ve cevap verdi: 

- Bilmem, unutmutum ! 

PDyes .gQzeo 
değnn 

Piyesin birinci perdesinde ıe· 
yircilerden biri önündeki zattan 
rica etti: 

- Li'itfen şapkanızı çıkarır mı· 
sın1.1.? H:1; bir· şey göremiyorum. 

Adamcağız hemen §apkasını çı· 
kardı. Fakat biraz sonra tekrar o· 

muzuna vuruldu, deminki · adam 
gene rica ediyordu: 

- Lutfen fapkanızı giyer miıi · 

nh~. piyes güzel değilmit ! 

.Hüflis zengin - Hiç olmazsa buz 
dolabı olarak kullanabiltu!m .. 

- Hiç iddia etme. bahai ben ka -
zandım! Benim karımın daha güzel 
olduğuna inanmazsan kabinesindeki 
delikleri say! 

Anlıyana sinisinc/\ sn:. anlanuyana davul 

Mükellef J t 1 
bir ziyafet 

İzzet Muhiddini, cimriliğiyle 
tanınmış bir ahbabı yemeğe ça • 
ğırmı§tı. Sofraya oturup kalkma -
lan hemen hemen bir oldu, za · 
vallı İzzet bu ziyafetten bir şey 
anlamamış, sofradan yarı aç bir 
halde kalkmıftı. 

Geldiğine geleceğine pİfman 

bir an evvel gitmeği düt~nürken 
ev sahibi: 

- Ne u, t'.·inde yangın mı var? 
- Hayır, terzime saat altıda ran • 

devu t'erdiğimi hatırladım, saat altıya 
qcliyar beni burada bulmasın! 

:;~o::=;:~:~s~;.~:;:i~ ! =~- ı ,,.;-,::-!±;):'J~-~.·: ...... ··::.;=~~.~.:~:·:.·.-.;-:-:.~, ~:'·''-; 
İzzet dayanamıyarak tatı gedi· ,, 

ğinekoydu: d 
- Hayhay! isterseniz hemen : ~ ·'.·/\~\:;o_ 

şimdi! 1 ((~ · :::. ::~~·\·.~ ~~·.\ . 
Vanıoş ODlUlır R ~~ 
-Yavrum, sana 2832 ile 14580 1 ~· ~ 

rakamlarının yekunu nedir, diye 
1 

·:_::.:..::.· 

sors..ım nasıl cevap verirsin? "-------------..J 
il alırcı ddteri tutmaca meraf~lı ka· 

- Muhakkak Yanlış, babacı · zazede - acaba evvelki gün ne yap • 
ğım ! tım:' 

1 
l 

Gece gelen hırsızları korkutmak için bir çare ••• 

Kolay 
aslan avı 

Afrikada aslan avından dön 
müftü. Maceralarını anlatırken 
orada bulunan birisi atıldı: 

- Aslan avı söylediğiniz gib~ 
zor ve tehlikeli bir 9ey olmasa ge
rek ... Siz aslanları nası) avlıyorsu· 

nuz? 
Aslan avcısı sinirlenmifti, ce -

vap verdi: 
- Gayet basit!... Biliyonunu'Z 

ki aslanların bulundukları yerler 
kumludur. Büyük bir elekte kum
ları eliyoruz. Aslanlar üstünd~ 
kalıyor, o zaman hepsini birer bi
rer yakalıyoruz! 

Ke<dleır ıne kaıdaıır 
süıreır? 

- Bir daha bahçede uyuma! 

Kocası ölmüttü. Ölümün erte- ı--------------·~ 
si günü bir ahbabı taziyeye gitti · 
ği zaman onu tarkı söyler bulun· 
ca ıatırdı: 

- Matallah ! dedi, ben sizi ke
derli göreceğimi sanıyordum, hal
buki. .. 

Dul kadın, ahbabının sözünü 
keıti: 

- Şarkı söylüyorum amma, bu· 
gün ... Sen halimi dün görmeliy
din! 

zurna az! 

Tıbbtyell kız 

Sen birden tuhallaıtın. 
Güzelsin diyeli laz! 
Gönüllerde dolaştın 
Güzel tıbbiyeli kız! 

Elinde neıter varmıı 
Hep gönüller yakarmıı 

Herkes sana bir yarmıı 
Güzel tıbbiyeli kız! 

YaVCI§ yavaf sokuldun 
Dedin! sen de tutuldun 

Derdimi kalpte buldun 
Güzel tıbbiyeli kız! 

.fluhtacım merhamete 
Yazsana bir Teçet.e! 
Razıyım ben evet'e, 
Güzel "tıbbiyeli kız! 

t<aıro koca 
kaıvgaso 

Polis memuru, karakolda lCo
miıere izahat verdi: 

- Bu adamı, karısiyle döğü
türken yakalayıp getirdim. 

Kavgacı adam lafa karııtı: 
Çocuğa 

dayak - Bu adamın hayatını kurtar· 

Yaramazlığı tahammül hudut- dım deseniz daha doğru ıöylemiı 

larını atınca babası tarafından olursunuz! 

bir temiı dayak yemitti. Adam· 

cağıı: hiddeti geçtikten sonra yap 
tığına üzüldü, çocuğa: 

- Oğlum, dedi, seni dövdüğü
mün sebebi söz dinlemeyitindir. 

Beyle iskemleye oturamıyacak 

hale gelince aklın batına gelmi~, 
olur. 

Çocuk ağlamasını keserek hay· 
retle sordu: 

- Peki amma baba, benim ak· 
hm oraya mı kaçmıttı? 

Kelhlanet 
Falcı - Size pek yakın olan bir 

adam pek yakır.da müthit bir ha
yal inkisarınt! uğruyacak. .. 

Mütteri - Hakkınız var! Para 
cüzdanımı evde unutmutum, ıize 
para veremiyeceğim ! 

1 

- Niçin denize girmiyorsun lıanını 
teyze? 

- .4 evladım, bu yaşta kimin için 
denize gireyim? 



Acco lbüır 
Atletizmde 

lhc§lkÖk.c§ltaaa 
neden gerideyiz 

Dördüncü Balkan atletizm mü- ı Bahkesirden getirdiğimiz ko§u-
ıabakalarının üçte ikiıi yapıldı. cu Raif bu husuıta bir misal ola -
Gelecek hafta da son müıabaka- rak gösterilebilir. Sırf kendiJiğin
lar yapılarak kat'i neticeler anla-, den yetişen bu atlet 100 metre ve 
!ılmı§ olacaktır. Maahaza taıni • 200 metrede metodik bir tarzda 

fin ne tekil alacağı hemen hemen hazırlanarak sahaya çıkarılmış o
kat'ile§mit gibidir. Türkiyenin, ek lan en meıhur Balkan ko§ucuları 
sik bir kadro ile gelmiş olan Bul- ile karıılatmıı bir ikincilik ~e bir 
garlarla bu sene ilk defa olimpi- üçüncülük almııtır. Demek oluyor 
yatlara ittiri.k eden Arnavutların ki bu gencimiz de onlar gibi çalı
önünde ve diğer üç Balkan dev - ıabilmek imkanını bulmuı olıay· 
Jetinin gerisinde olacağı görülü - dı belki de birinci olabilirdi. Şu 
yor. halde güreıte, birincilikte, atıcıhk-

Birinci giden Yunanlıların 88 ta, kıımen de futbolda muvaff a -
puvanma kartı toplıyabildiğimiz kiyet kazanan gençliğimizin atle
sayı yekunu ancak 39 dur. Yan - tizmde de bir mevcudiyet göster· 
dan bile aıağı. Şüphe yok ki ara- meıini beklemek hakkımızdır. E
daki bu ıayı farkı gelecek hafta ğer muvaffakiyet gösteremiyor -
yapılacak müsabakalardan ıonra -------------
daha fazla açılack ve belki de 
üçte bir nisbetine düıecektir. 

İtiraf etmek lizımdır ki bu fark 
on dört milyondan fazla nüfusu 
olan Türkiye için atletizm ıalıa . 
sında acı bir neticedir. • 

Sonra nazarı dikkatimizi ce) -
heden bir cihet varsa o da atlet;z. 
min diğer Balkan memleketlerin.! 
de her aene bir parça daha terak. 1 
ki ettiğ_i apaçık, bizd~ d~ maale • I 
ıef gerılemekte oldugu ınkar ka . 
bul etmez bir hakikattir. Bunun 
en bariz miıa!ini (1934) Balkan 1 

olimpiyatlarında Romenler ile bir 
d erece almıtken bu sene onların 
,.:a bizi geç.tiklerini görmekJe an · 
hyoruz. 

Acaba neden seriliyoruz? 
Türk gençliği bu aahada kabi -

liyetaiz midir? Yoksa atletizm tef· 
kilatımız iyi çabtamıyor mu? 1 -
lerilemek için çare nedir? 

sa bunun sebebini ~raıtırmak li -
zımgelir. 

Bu vaziyet kartıaında ilk akla 
gelen ve herkesin dudaklarında J 

dol&J8.n bir sua) vardır: 
Acaba Atletizm F ederuyonu ve 

heyetlerimiz Üzerlerine alclıkları 
vazifeleri bataramıyorlar mı? Ça
hımıyorlar mı? 

Bu arkadaılarm faaliyet ve me
sailerini yakmdan takip ettiğim İ· 
çin iyi bilerek aöyliyebilirim ki, 
hepsi de uhdelerine düten vazife
yi büyük bir hu1&1iyet ve titiz • 
Jikle yapıyorlar. Ve bu itin, hepsi 
de, ehlidir. Yalnız bu muaz:ıam it 
birkaç kitinin geceli gündüzlü ça. 
lıtmalariyle dahi baıarılabilecek 
bir mesele değildir. Bu, büyük bir 
organizaıyon itidir. 

Bugün dünyanm her memleke -
tinde atletizme ıon derece ehem -
miyet verilmektedil'. Çünkü atle
tizm her yerde vücut elutikiyeti
nin, beden inkitafınm, adale kuv
vet ve supleainin bir ölçU.ü telak
ki edilmektedir. Daha doğrusu at
letizm, gençliğin beden tekamülü 
sahasındaki terbiyesidir. 

Bu itibarla onu memleketi -
mizde bugünkü dar çerçeveden 
çıkarmalı ve ona daha ıümullü ve 
daha genit bir zaviyeden bakma -
bdır. 

Geçenlerde Fransa ile Almanya 
araıında yapılan atletizm müaa .. 
bakalarında büyük farkla yenil .. 
.Ut olmaları Fnı...-&.n plc mü • 
teeuir etmi! ve gazeteler bir a .. 
vazdan Franaada atletizmin iler -
lemeıi için li.zımgelen tedbirlerin 
almmaımı tavsiye etmiılerdir. 

Biz de bu işle ali.kadar maka . 

ingillz kızları ve golf 
lngUterede, erkeklerden çok, kızlar arasında da golf merakı pek biiyiik • 

tür. Genç lngiliz kızları golf oynamak ta o kadar ileri gitmişlerdir ki, çok kuv 
vetli takımlarlyle arıwluaal müsabakalar yapmağa bile baflanıışlardır. 

Yukariki resimde takımındaki bir kaç arkada.Jiyle birlikte görünen ltll$ 
Pegi Falkner lngilterede yapılmakta o lan kızlara mahsus ilk arsıulusal golf 
maçlarına, kaptanı olduğu /ngiliz takı miyle birlikte iştirak etmiştir. Elindeki 
kupa da gene baıka bir golf turnuvasın da takımının kazandığı şeref kupasıdır. 

iW~tan sonra, genl fam.piyon Linç, arkada!!ları tarafından böyle tezalıü • 
rat içinde kucaklanmıştı. 

Yugoslavlar 
veni bir atlet 
çaQırdılar 

Yuaoalav atlet takımının en iyile · 
rinden olan lvanovlç takımla bera -
her şehrimize gelememişti. Yugoslav 

kafilesi başkanı pazar günü yapıla -ı 
cak 110 metre mlnialı koşu için bu at
leti t.?lgrafla lstanbula ~ğırmıştır. 1 

Hareket amiri 
dün gitti 

Altıncı Balkan oyunlaR içi• Ma 
earfstandan getirilen JUt~k'et ~miri. 

dün akşamki trenle memleketine git
miştir. 29 eylul pazar günü yapılacak 
müsabakalarda hareket amirliğini 

eskrim antrenörü yapacaktır. 
itte bunları furacıkta birer bi -

rer, umumi bir görütle, aklımızın 
erdiği kadar izaha çahıahm: 

m a müracaat ediyor ve artık bu - ~~~------~-~~-------------~----------

Bir kere herteyden evvel §Unu 
söyliyelim ki, ademi muvaffaki -
yetimizin sırrını Türk gençliğinin 
bu sa'hadaki beceriksizliğine at -
f etmek kadar hatalı bir hareket 
olamaz. Bütün dünya biliyor ki 
yaradılış iktiza11 Türk ırkı fevka· 
)ide iıtidada maliktir. Herteyi 
ça:buk kavrar, iyi hazmeder ve 
tatbikinde de muvaffak olur. El . 
verir ki ona iyi yol gösteren ol -
sun. Onu iyi çalı,tırabilecek ve -
sa't b·ı!unsun. 

il 

Joe Louis 
MaxBaerıe 
Bugün karşılaşıyor 

Dev adanı Karnera ile Leı:inRldyi 
yendikten sonra Amerikada günün en 
meşlıur adamı olan zenci boksör Joc 
Luis bugün Nevyorkta eski 
dünya şampiyonu Max Baerle yapa
cağı maç için, çok muntazam idman • 
tarla hazırlanmlştır. 

Resmimiz zenci boksörü idman halin 
de ;ken gösteriyor. 

I 

na bir nihayet verilmesini diliyo· 
ruz. 

Atletizmin bizde de ilerlemesi
nin ancak ıu tekilde kabil olabi -
leceğini tahmin ediyorum: Mek
teplerde çocuklara terbiyei bede. 
niye ile atletizm de yaptmlmalı -
drr. Cimnutik hocalarımız atle -
tizmin ehemmiyetini bilmeli ve 
talebelerini ona göre yetiıtirme • 
lidir. Adaleleri mektep ırralarm -
da elastikiyet kazanan gençler, 
vücutları da müsaibe, yarının kıy
metli birer atleti olurlar. 

Bir de, atletizmin memleketi • 
mizde tetvik ve tergibi için, her 
sene mektepler arasmda yapılan 
futbol şampiyonası gibi bir de ge- ı 

ne mektepler arasında atletizm 
şampiyonaları yapılmalıdır. 

Velhiııl atletizmin ehemmiye
tini her tarafa yaymalı ve memle
ketin her tarafında bir atlet ordu
su yetiştirmelidir ki bundan çıka
cak 20 · 30 değil, fakat 800 veya 
bin atletten sekiz, onu yüzümüzü 
güldürecek birer netice eld~ etmit 
olsun. 

1 

Sadi KARSAN ------

Neşeli 
bir spor 

Kanıpa 
_"".I Izmlr basketbolcu-
~ Jarı da gidiyor 

Deniz meı·sinıi biterken, miltemadiyt·ı, ı;fjlent:e urayan 
lar kendilerine çok zeı·kli bir spor daha bulmllşlardır. 

Yukariki resimde görüldüğü gibi, 60-70 kilometre süratle giden motörrle
rin arkasında çekilen su kuaklarındaki kızlar, birlbirlerinin yanından geçer • 
len •rlarr yrımuşak bezlerle sarılı sırıklarla biribirlerini itiyorlar. 

V•, bu katlar aüratle muvazenesinl bulmakta çok müşkülôt çeken rakip • 
lerden birisi suya yuıxırlanıyor, diğeri de müsabakayı kazanmış oluyor. 

Sovyet Rusyanın futbolcularile ya· 
pılacak üçüncü Ye son maç için lz . 
ıntrde kurulacak kamp hazırhklarına 
başlanmıştır. Futbol federasyonun . 
dan Kemal Halim bugün lzmire hare
ket edecektir. Galatasarayın antrenö· 
rü Bar da fzmirli oyuncuları hazır -
Jamak üzere bugün bmire gidecektir. 

Türkiye Kürek 
şampiyonluğ~ 
Türkiye denizcilik federasyonu tara 

fından 935 yılı Türkiye kürek pmpi • 
yonası 28 eylUl cumartesi günü yapı
Jacaktır. 

tik defa yapılacak olan Türkiye kil· 
rek birinciliği müsabakasına lstanbul, 
Bandırma, Kocaeli, İzmir kürekçileri J 

iştirak edecektir. 

Türkiye kürek şampiyonası dörtlük 
klasik tekneler üzerinden yapılacak -
tır. 

Müsabaka Dolmabahçe ile Beşiktaş 
arasındaki yerde yapılacaktır. 

İstanbul şampiyonu Galatasaray ta
kımı Türkiye birincilik müsabakala -
rında lstanbulu temsil edecektir. 

Tttrklye Eskrim 
birincili ki eri 

T. I. C. /.Eskrim Federa.syonundan: 
1 - 2~ EylQl 935 cumartesi günü 

saat 16 da Taksimde Dağcılık klübü 
salonunda kılıç, flore, epeden mınta
kalar birinci, ikinci ve üçüncülerinin 
iştlrakile Türkiye birincilik müsaba -
kası yapılacaktır. 

2 - Bu seçmelerde derece alanlar 
15 günlük çalışmadan sonra milli es
krim takımı teşkil eden evnlki ~ene

Jerin birinci ve ikincileriyle yapıla -
cak ikinci müsabakadan sonra Rus 
takımına karşı çıkacak takımımız se
çilecektir. 

3 - Birincilik müsabakalarında baJ 
hakemliği misafir Yunan atletleri ka
file reisi eskrimör kaymakam Kos -
tan tin Botasis ile Romen atletizm f e· 
derasyonu fahri reisi bay Boeresu ta
rafından ifa edileceği tebliğ olunur. 

Marcel Thil Moskovada 
Senelerden beri 

dünya orta siklet 
şampiyonluğunu 

nıuhalaza eden, 
Fransızların çok 
kıymetli boksörü 
Marsel Thil, ge • 
çen halta maçlar 
yapmak üzere Mos 
kovaya gitmişti. 

Rusyadan Fran · 
sız gazetelerUe ilk 
gelen gukarlld re
sim olnwflur ki. 
burada ge
çen 11afU1a rağ • 
men. hdld her ö -
nü ne geleni devi • 
ren Franaız boksö
rün, Sovyet Rus • 
ya Şampiyonu Mikhaille, geni yapı -ı 
lan muazzanı Dinamo stadının boks 

aalonunda antrenman yaparken gö • 
rülmektedir. 
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ŞUNDAN IBUINllCAN 

Alman yada 
bir yangınr sütle 

söndürdüler! 
Almanyanın Kirchen tehri ci·) 

varında bir köyde çıkan yanıım 
sütle ıöndürülmeğe uğratılmııtır. 

Kurak ıeçen yaz mevıimi yü
zvnden kuyularda bir damla ıu 
kalmamıı bulunduğu için köy ev
lerinden birinde yangın çıkınca 
köylülerin eli kolu bağlı kalmıt
tır. 

Fakat ıehre ir.direcekleri ıütler 
akıllarına relince hemen güğüm
lere koımuılar, ıütü ıu yerine kul
lanmıılardır. 

· Gerçi ev ve mobilyaıı kurtarıl-
mıt amma, bu yangın zavallı köy
lülere çok pahalıya mal olmuıtur . 
Çünkü köy her aün Kirchen ıehri
ne tonlarca ıüt ıatan ve bütün ka· 
zancı ıüt yü2Jnden olan .oir yer · 
dir. 

Mekteplerde dalga 
geçmek yok! .. 

Viyanada Lir mektepte yeni bir 
takım teıiıat yapılmııtır. Direk
törün odasından bütün sınıflara 
giden birer megafon yerleıtiril • 
mi• olup direktör bir ıöz söyledi 
mi bunu bütün mektep ayni za. 
manr,a duymaktadır. 

Söylendiği.aıe göre bu tertiba
hn tnlebe üstünde manevi tesirleri 
iyi o!acaktır. Çünkü talebe, di
rektörün şahsi nüfuzu altında bu
lu?ıacaklardrr 

Çok qemek yiyerek 
para kazanan adam! 

Pol T ot isminde bir Macar mu
allimi i9si~ kaimıt ve it aramak i
çin Budapetteye gelmiıtir. Fakal 
günlerce ~üren aı attırmadan son
ra kolay kolay it bulamıyacağını 
anlayınca kendisine tabiatın ver· 
diği çok yemek yemek hasletini 
kullanmağa karar vermiı ve bir 
~azeteye Hi.n ıöndermittir. 

Bırkaç gün ıonra Budape~te· 
nin "n büyük lokantası Pol T otu 
anaaıe etmi, ve öğle yemeklerin
de yüksek bir yere çıkartarak hem 
müıterilerini eğlendirmek, hem de 
İ§tahiaTmı getirmek için olacak. 
m!itt'madiyen yemek yedirmeğe 
ba~lamııtır. 

Pol Tot önüne gelen her yeme· 
ği büyük bir İftahla yemekte, lo· 
kanta müıterilerinin verdikleri v~ 
mekleri hiç reddetmemektedir. 

ğı kimselerdir. istenildiği ıibi 
güçli.l kuvvetli olmıyanlara ıimdi
lik m,ilmemektedir. 

Kampa ıönderilmit olanlar a
raıında iki sabık avukat, iki sa· 
bık doktor bulunduğu gibi ırgat, 
rençber, ıabık mahkumlar ve di
lenır.ekten batka bir §ey öğretil
memit olan birkaç delikanlı var
dır. 

Çinde gizli cemiyetler 
Çinde gizli cemiyetler ilgasını 

istemit olan Japonya bu itin im
ka1111z olduğunu timdi anlamıt 
bulunmaktadır, Çinin her ıehi~,ı 
kasaba ve köyUnde orasını demır 
penç<! ile idare eden bir gizli ce
miyet vardır ve bunların bazılarr 
uluaai bir biçimde kurulmuttur. 

Tıentsin ıehr;nin en güçlü ku-j 
nılu T sai P c\ng cemiyeti olup bu 
kurul af yon kaçakçılığını, profes
yonel katilleri kontrol etmek şar
ti!~ hemen bütün zorlu itleri avuç· 
ların'n içine almııtır. Zengin Çin
lilere h:mayesini satmaktadır. 

Japonya bütün uğraımalarına 
rağmen bu cemiyetleri yok ede
memektedir. 

/qi geçinmenin yolu 
Birletmiş Amerikanın Kansaı 

şel-ninde geçen iıafta evliliğinin 
altmıtıncı yıl dönümünü kutlula
mıJ olan seksen yaıındaki Mister 
Allen Lewis gazetecilere verdiğ~ 
diyevde bu kadar uzun süren sa
adetinin esrarını şöyle anlatmış -
tır: 

"- Karım da, ben de ara sıra 
sinirlenir ve kızarız. Fakat hiç bir 
zaman bu kızgınlık ikimize birden 
ayni zamanda gt"lmez. Birimiz kı
zınca ötekisi aşağıdan alır; düzen 
dP. böylece bozulmaz!,, 

ismi ''Yemek yeyiciler kralı,. 
diye \.ıkan bu adam akıamları lo. 
kantftda "it,, ini bitirdikten sonri' 
Pe~tenin büyük aileleri tarafından 

~a.irılılarını y~mekte e.ğlen~irmek ---·-----------
• • ·· l · edılmege bat ··········································~······;:········· ıçın ucret e angaje .............................. ktor······· ........ !! 
lanmıttır. Do 

Daha iki hafta ön.ce i!ıizlikten Ali İsmail 
aç kalan bu "dam şımdı ka~ıaı~ı 
ve çocuklarını da yanına getırmı§ Haydarpcuıa hcutaneıi bevliye 
ve hl\yabndan çok memnun oldu- mütehasıın fi 
ğum~ ıöylemittir. Vrologue - Operateur H 

Pol Totun yal1'ız bir kayguıu :i Babıali caddesi Meserret ote-Ü 
vardı~: Şitman~ama~, çünkü on Ü ti 88 numarada her gün öğleden~ 

~;' gunde on kıl o bırden artmıf · İ:::::~~~:~~:::~:;:~~:~::::~::~:;~:..::~::;P. 
Dilenci doktor fJe 

avukatlar 
Avusturya hükCimeti yukarı A· 

vuıwrya vilayetinde Tuna ırmağı 
üstündeki Şlöıen tehri civarınd" 
bir toplama kampı kurmak sure· 
tiyle dilenciliğin kökünü kurut · 
mağa azmetmitlir. Bu kampta tim 
d: 181 kiti yollarda çalıımak au
retiyle faydalı birer yurtdaı olma. 
fa uğratmaktadırlar. Bunlarm

1 
_____________ 

1 
hepsi aağlam ve elli yaıından ata· 

-- -~~-.... ..,,.---"~ 
- - .. "!!t_ ... ' --·· ----· - -..,&- _-_.......__ ___ - -- • • -
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36 000 kilonıe relik bir seyahat 
4 -Süriküler kurt sürüsüne y,kla · 

ırrken naraları attılar. Bu yaba • 
nice bağırıf, eski savaş naralarıy • 
dr. Boğazlar işlerken bir taraftan 
ağır topuzlar iniyor, kafataslarını 1 
parçalıyor, kemikleri parça parça 
ediyordu. 

Şimdi kurtlar asıl gelmiı olduk 
)arı istikamete doğru irişilmez bir 
hızla tabanları kaldırmıştı. He • 
nüz kayakları kullanmasını öğre· 
nememiı olan Eskimolar geride 
sürünün yanında bırakılmı' ol • 

• .'.' \ ... ··~ f • • • • • • .. J: 

mak gibi ıeyler yoktu. Yaşlı adam l 
"iglu,, nun alçak kapıaından ıürü· 
nerek içeriye girinciye kadar ko . 
cakarı arkasını döndü, sonra da 
buraya kadar taşıdığı §eyleri "ig. 
lu,, nun içine koydu; önce hazır· 
lamıı olduğu . buz kalıbiyle buz 
kulübesinin kapısını kapadı. Buz 
ka ıbının kenarında kalan yarık 
ve açıkları yumu§ak karla dikkat. 
lice tıkadı. 

Bunu yapınca artık Kuvarlih'e 
karıı olan uzun Y.ılların en ıon hiz 

lar. Bahr buna aldın§ etmedı. Et• 
se bile elinden birtey gelmezdi. 

Yeniden Eskimo bulmak lazımae· 
liyordu. Bunlar bulundu ve bütün 

bir kıtla yaz bu yeni Eskimolan 
yetİ§tİrmekle geçi§tirildi, Bu ıırac 

da da sürüye, her naulıa, yabant 
Karibu geyikleri karı§tr. Meıele 

çok mühimdi. Çünkü bunlar yan 
ehlileıtirilmit olan Ren geyikle • 
rini yeniden yabanileıtirerek alıp 
kaçırabilirlerdi. lıte bunun önüne 

geçmek için binbir zahmet ve yor .. 

gunlukla Karibular kaçırıldı. Fa

kat onlarla birlikte Ren geyiği ıü· 

rüsünün büyük bir kıımı da dağıl
dı. 

Dağdan aürüleri toplamak için 

tam bir sene geçti. Bu it adamla

rın bütün gücünü tüketmişti. Kıt 
basınca tekrar yola çıkıldı. Fakat 

Karda Ren geyikleri 

;:ok gidilmeden kampa cenupta 
Ren geyiklerinden büyük bir sürü

nün dolatmakta olduğu haberi 
geldi. Andi tekrar meclisi kurdu 

ve ıadık T a.g, Nur ve Gatı bu &Ü ~ 
rünün pef ine gönderdi. Bunlar 

güçlü bir tipi f ırtınuında yola 
çıktılar ve kampı muhafaza etmek: 

duldan halde gelip yeti1miıler, f meti de bibnit oldu. Mühürlü ltu · 
karların üstüne düşen kurtları öl- lübedeki ölüm ruhunun, pef inden 
dünneğe koyulmuılardı. takip edip de yaııyanların "iglu,,· 

Bu hadiseden sonra haftalarca ıuna gelmemesi için arkasını dön. 
müddetle yavat yavaş ileriye gi • dü ve kampa doğru yürüdü. Ku · 
dildi. Bir gün öğle üstü sürücüler varlih böylece mezarına kendi a • 
karların yumutamakta olduğunu yağı ile gitti ve ertesi aabah uzun 
gördüler. Sonra tepelerin üstünde yürüyüf tekrar baıladı. Bu tarzda 
karlar büsbütün erimeğe, buzlar ölüme kendi ayağı ile gibnek ve 
ırmaklarla alanağa, suların sesi l,uzdan yapılmıt kapalı bir kulü
de bütün ufukları doldurmağa be içinde ölümü tek b~ına bekle
başladı. Yaz geliyordu. Arlrk i • mek çok acı olmakla lieraber, Es

için Bahr Eskimolarla yalnız ba • 
tına kaldı. 

Geriye kalan adamlar pek azdı. 
Nöbet müddetleri uzatıldı. itin 

tiddet ve yelmeaaklığı hepsinin 
dü1üncelerinde fena tesirler hıra • 
Kıyordu. Andi'ye karşı bir iıyan 
ruhu ayaklandı. Uzak ye.rlerde 

lerlemenin imkanı kalmamıştı. 

"' ~ . 
Yaz çadırları kuruldu. Sevinen 

loöpekler kotumlardan çözüldü. 
Geyikler de yosun dolu büyük va
dilere •alıverildi. Gebe geyikler 
de yavrulamıfh. Bu yavrular yol
da ölmüt olanların yerini tuttu. 

Ancak buralarda yaz çok uzun 
ıürmez. Mumavi gök çok geçme· 
den gene bulandı. Adamlarla ıe · 

yikler yeni baıtan yola düzüldü · 
ler. Hayvanlar yazlık otlamadan , 

şitmanlamqlardı. Buzağılar yolda 
biribirini boynuzlıyarak ıakalaşı· 

yordu. Fakat bu da çok sürmedi. 
Kıı gene bütün ıiddetiyle her ye! 

re ve inıan, hayvan herkesin kal
bine çökmüt tü. 

Kııın tam ortasında eski kabile 
şefi Kuvalih gü.cünü yavaş yavat 

Ren geyiği aürüsü 

kimolann adetleri düşünülmiye . tanmmıy&21 kabilelere hayvan ye-" 
cek kadar eski zamanlardanberi tiştirmek için neden karanlıkta, 
hep böyledir. karda kıyamette ölesiye çalııırn • 

~ "" "" lar? Burada buyruğun biricik mü· 
ikinci yaz da geldi geçti. Eski • mesaili olan ihtiyar adamı öldür. 

molar yorulmuş, bıkmıı ve yurtla· dükten sonra kocaman sürüden 
rını özlemeğe batlamışlardı. Ar · kendilerine bitmez tükenmez zi. 
tık hiçbir kuvvet onları geriye dön yafetler çekebilirlerdi. 
me!cten alakoyamazdı. Ayrıldı • .(Devamı va:) 

kaybebneiebq~dı.Art~yü~-ı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yemiyor, sürükleniyordu. Kızağa. 
hl~~ecekkadarono~u ~du~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-

için yürüyor ve her gece kampa 

biraz daha geç geliyordu. Artık 

kendisine en ıon "iglu,, yu kur • 

mak zamanı geldiğini anlamııtı. 
Bunu karıaı Anakak da görüyor . 
du. 

Ertesi günü yürüyüı yapılmadı. 
Kabilenin adeti böyleydi. Kamp • 

tan biraz uzakta münferit bir "ig. 
lu,, kuruldu mu, kabilenin bütün 
üyeleri kendi meskenlerine kapa . 
narak dııarıya çıkmazlardı. Ku • 

valih tek batına yeni "iglu,, ya 
doğru yürüdü. Karısı da onun mız 
rağını, uyku torbasını ve erzakını 
ta§ıyarak arkasından takip etti. 
Bunlar, ölmek üzere bulunan a • 
dama, ruhlar diyarına yapacağı 
yolculukta )i.zrmdı. 

Kucaklafmak, tokalapnak, ıon 
ıözleri söylemek, vuiY.et bırak . 

------·-Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

19. cu tertip 6. ci keşide 11 1.ci 1 eşrindedir 
Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Ayrıca: 30 000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 

li:ahk ikramiyelerle beheri ( 50.000 lira) lık 
iki mükafat vardır •• 

• • ,• ~ • • J •• • • • ' • ' ~' ;. .'.\ J i ~\. " ...... ,. ~~. ~.ı~ 
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Balkan sporculara Kurnazlı~\. s,a ~ 
verilir' .. Trabyada bir ziyafet 

verildi nasıl 
Balkan şar.1piyooosı için şehrimizde 

bulunan Balkanlı sporculara, kafile 
başkanlarına, :Jehrimizde Ua:kan hari 
ciye mo.."tlurls.~ma İstanbul belediyesi 
tarafınd~n, dün Trabyada Tokatliyan 
otelinde bir öğle yemeği ziya:cti ,·e
rilnti1tir. 

Ziyafette, bazı gazeteciler, belediye 
erkanlndan bazıları,orgeneral Fahred 
din ve korgeneral Halis de bulunmuş
lardır. 

Yüzden fazla sporcunun, neşesi için 
de geçen bu ziyafette, İstanbul il ve 
şarbayı Bay Muhiddin, şehir namına 
aşağıdaki nutku, söyliyerek, misafir
leri selam lam ıştır: 

Nutuk 
Sayın generaller sevimli konukları

mız, dost federasyonlar reisleri, Bay-
lar, · 

Balkan uluslarının genç ,·e seçilmi~ 
çocuklarım İstanbul şehri namına e -
senlemekle pek büyiik bir onur duy -
duğumu arzeder, sayın davetıilerimi -
ze JUtf en icabetlerinden dolayı teşek
kürlerimi sunarım. Kısa, fakat çok 
verimli bir geçmişi olan Balkan o -
yunlarmm bu sene şehrimizde yapıl -
masından dolay1 hakiki bir öğün du -
yuyoruz. 
Şark milletlerine has olan konuk 

severleğimizin çok kalbden geldiğine 

itimat etmenizi rica edel'im, burada 
bulunduğunuz müddetçe bunun gtizel 
delilterini elde etm:?je fırsat bulaca -
ğınızı ümit ederim. ı 

Her asırda, her dedrde büyük bir 
ehemmiyet gös~ermiş olan ı:-;ençlik ,-e 
gençliğin yetiştirilme<ıi meselesi, u -
nıumi ~-raştan sonra ayrı bir önem 
almrştır. Denilebilir ki, kültür, tek -
nik, ekonomi alanlnrrnda sonsuz lıir 

tığraşma halinden bulunan u:uslar, 
r~ençli~in yeti~tirilmesi, kuvvetlendi -
ı·ilmesi, işlerinde biribirleriyle barış 

etmeğe başlamışlardır; her ulus ya
rını emnb etle teYdi edebileceği g-en~-

1 
lik üzeri:ıcle ayrı bir hagsagiyet ~ö~ - ! 

teriyor, ayrı bir kudret sarfediyor. 
Tarihin en derin noktalarma müş· 

terek bağlarla biribirine bağlı bulu · 
nan ve ayni mukadderata tabi olduk -
lan son senelerin hadiseleriyle her -
gün biraz daha meydana çıkan Balkan 
ulusları bu yeni cidalde de geri kal -
mamak için harekete geçmekte gecik
mediler: Balkan 1ar olimpiyat oyunla
rı bu müşterek arzunun müşterek ifa· 
desidir. 

Genç ,.e aziz konuklar, 
İstanbul şehri iki gündenberi spor 

alanında bilgiye, gayrete ve azmü i -
dareye dayanan güzel yarışlannrzr 

büyük bir takdir ve lezzetle seyredi -
yor. Hedefinize varmak, muvaffak ol
mak için her birinizin sarf ettiği bu 
,·akur ve asil ceht ve gayretten dolayı 
sizl~ri tebrik ederim. Spor fikrini ,.e 
kül türünü daima uyanık bulundur -
mak ve sporu spor için ve çok derin 
kardeşlik hisleri i·:inde yapan siz 
gençler bu yarış)al'ı yarının hakiki 
hayat kalgasına ehliyetle hazırlan -
mak, azim ve iradeniz bilenmiş oldu
i!;u halde girmek için yapıyorsunuz, 

<:izlerin hu derin manayı pek iyi kav -
rachğımza \'e yarının sizlerden hek -
ledi'{i ferdi ve ulusal vazifelerde.ayni 
hasletleri göstereceğinize emin ola -
rak müsterih bulunuyol'uz, 
Uluslarımız arasında dostluk ve iyi 

!rnın '·aıluk yolunda iyi bir adrm olma
sını temenni ettiğ'im bu oyunların 

:-;ehrimiıcle tertibinden dolayı Balkan 
onmlan koNite:-;İne en samimi te~ek -
kiirler1mi ..,nııaum . Kadehimi dost ve 
komşu Balk~m uluslarş ''e onların se
t:ilmiş evlatları namma lrnlclmrken 
kendilerini bir kere daha selamlar, 
,.e spor alanındn gösterdikleri azim ve 
idarenin m üı,terek dost! uk hayatm<la 
da kendileri irin dair.ti bir rehber ol
masmı dilerim. 

7ıiyafctle•1 sonra, 'frabyada deniz 
' --·-1n1Hla bir gezinti yapan misafir
ler, ak~am rnurla gene lstanhula 
r'önmii~!rrdir. 

,Mide mi yoksa hırdavatçı 
dükkanı mı? 

Her şey~ yutan adam'n 
midesinden neler çıktı 

Bu sabah!~i posta ilen gelen 1 
1

Deyli Herald,, gazetesinde okun
~uğuna göre, dünyada hemen 
her §eyi yiyebilen bir adamın şim-' 
~iye kadar midesinde yaptığı kol. 

leksiycnun tam hesabını gösteren 
bir r:ıakale "İngiliz ub mecmua

~ında,, intişar etmittir. 

Ba adam hayatını kazanmak 
lc;.in bir ta·kım madeni eşya yutu -
tordu, kendisi "Ben bu işe ilk de. 

la 1905 aenesinde iki İngiliz man-
ırı yutmak suretiyle başladım. Ve 
en Tonas hutahanesinde ameli
at edildim .• , demektedir. 

Bu adamın o zamandanberi 
ttağu şeylerle sonra uğradığı 

a.,fahane!erin listesi "İngiliz tıp 
ecmua.ıında,, şöyle verilmekte
ir. 

1905 senesi teşrinisanisinde 

estminister hastaıhanesinde ken· 
'aine yapılan amliyat neticesin
' midesinden üç teneke parçası, 
burgu, üç çivi çıkarılmıştır. 
1906 senesi martında Sen Meri 
stahaneıindeki ameliyatta 4 
rgu, 4 çivi, 4 lAJ çıkanlmııtır. 
1908 ıeneıi kinunusanisinde 

ring Kros hastahanesinde bir 
~k katığının yar111 karnından 

1910 MDetİ niıaıunda gene ay· 
haatıanede, teneke bir düdük
'bbpatlangaç bu adamın kar· 

e.n ~rkımıttır· 

1912 haz'ranında Sen Bartolo
miyu hastahanesindeS bakır bur· 
gu, 6 çivi ç.ıkmıştır. 

1912 teşrinievelinde Gay hasta-

hanesinde altı buçuk inç büyüklü. 

ğünde bir çiviyi, üç ameliyat ne-
ticesni clc çıkanlmıştır. l 

Son d~fasmda 1923 tarihinde 
yapılmak üzere diğer ameliyatları 

esnasında buadamaın midec;inden, 
kaşık ve çatal sapları, bakır bir 
düşme, müı·ekkepli kalem, altı 

çengel İğne, beş firkete ve kalem 
mahfaza11 çıkmıştır. 

Arsıulusal bir şeker 
konferansı 

Roma, 24 (A.A.) - Avrupalı 

pancar ziraatçıları dokuzuncu ge
nel kongresi 19 eylulden 22 eylu
le kadar Bologne ve Romada bir 
takım toplantılar yapmış ve bu 
toplantılara ltalyan, Fransız 
Macar, Alman, Avusturya heyet
leriyle arsıulusal ziraat enstitüsü 
müesseseleri iştirak etmiştir. 

Kongre, bir karar sureti kabul 
etmiştir. Bu karar suretinde şe

ker üretmelerinin genel surette 
rasyonalize edilmesinin araştırıl
ması lazım geldiği ve bunun için, 
mümkün olursa arsrulusal bir şe
ker konferansının toplantıya çağ
rılması ve bütün memleketlerde 
şeker pancarının yeni yeni bir ta
kım hususatta kullanılması icap e
deceği beyan olunmaktadır. 

~<eş yaşoli'll©la ~nır ç©«:~~' [}:(o ~nır ~lYıwlYı~ ~ı2lcalmo~~~to~& 
aınoş v®ırnşn y<aı~C§.llQ)DUm<eUö©'löır : ı u 

Benim bir komşun· var ki kendisin karşı 
kurnazhk etmek isb'yen esnafm anmdan 

emdiği sütü b\ urnundan g1~f· '.. . 
Yazan: Hikn1Munır 

"Doğruluk en iyi siyasadır,, ı 
derler. Eğer bu böyle olmasaydı, 
benim oturduğıvn mahalleden her ı 
sabah yığınla ge>l_;,en türlü satıcı -
lardan birçoklarntın, komşumun 
kapısında, analaruidan emdiklE'rİ 
süt burunlarından gelmezdi. 

Benim bir komşum .var ki, satı· 
cılara asla inanamaz. 

Onları uslu uslu çağırır. ' 

rinden büyük y\ '.Şta bulunanların 
bir alışveriş sıra:\ ında çekişmele -
rini fazla bir hart ket, hatta "a -

yıp,, veya nekesli\: eseri saysalar 
bile, herhalde alıc.\.mn harcadığı 
para ile ona karşık\: verilen "me
ta,, arasında tam bir mvvazene ol-
mak gerekir. \ 

Hile yapan veya ya.u mak yanlış
lığına düşen esnaf bibı 1em ne ka

şöyle l<enarcl.ın dorr· 
nin kef .. t ft b- d' . ust ara an ır ! 2 1 

rlubve or. Ve bir iki tera.:ile~ 
e Jet b' . . d .. 

d
'k .:ra ce ınıze ın ırıyor. 
1 tf 1 hl b. . . • . ~. ~ ve., e e ısının tazeng•nı 

d :m ek is.terken, hu koca 
l eı, elçabukluğu ile hemen 
b~Jojik çuvalın yumuşak ta • 
...rında.n alıp parmakları a • 
la ustalıkla ezivermiş .• 
~ndisine 'dönerek: 

Ağır küfelerini kapısının eşiği
ne indirtir. 

zanır? \ · · Al, dedim, bu leblehileri ... 

- Sattığın nedir der. 
_ ;rdiğim P.&ra da senin olsun .•• 

Bu yazıyı bir mümueliet düşfü kocaman. hal· ı akl ı 
Adam, sattığr şeylerin çeşidini 

• •• • • • l1 ın e, ını ya nız 
de benım geçen gun kent\ ısınde· kum '-'"' f tt" 1 , 

birer birer ıöyler. 
- Kaça veriy•oraun? 

>u azuga mı sar e ın ...•• 
alışveriş etmek istediğim f,1ble1' _ Altından :vereY:im, dedi. 
cinin okuyabilmesini, Y.ah~ut ' "' Çekildim gittim -

- Şu kadara ... 
Komşum, sahcıyı önce fiyat il • 

zerinde adamı 1:-ıllı üzdükten son
ra almak istediği şeyin miktarına 

birisinin bu yazıdan bahsetn1' ' .• • ~ 

girişir. 

- iki kilo mu? 

- Hayır bir ... Dur bakayım, ya

rım kilo da yetişir galiba ... Hayır 
hayır ••. Ver bir kilo! 

Adam alır, tartar, verir. Fakat 
verdiği şeyler az sonra tekrar dı • 
şan gelir: 'f• 

- Bu ~ürülanüş, bu ezilmit, bu 
olmamış ... 

Adam "lahavle,, çeker gibi ka -
fasını iki yana sallıy;arak sattığı 

isteriın. ' 
Olur ya ... Leblebici de ok. 

bilir. Yeni harfler çıktıkt :ı 
"Millet mekteplerine11 gidi~n 
birçok kimseler arasında~ u -
lerimiz bile okuma yazm nı • 
di. . 

O ı bl b. . . lin~ı ıste -e e ıcının O--~ 
. .. k" 1 d sa ço-
rım; çun u geçen er le on • 
cukluğuın hatmma g I b 
d .. 

1 
b. ,_ .aze e . 

an şoy e ır avuç ıç 
lebi almak istedim. 

L bl b• . b ı· cJarayı ÇI • 
e e ıcı e ın b. k f 

ı ır e e • 
kararak şöyle terı .. t k. k f . oeı ee-
$Jne koyduktan ~ l L l . ar arı Kivrı · 

ıeyJeri telfrar geri alır ve bu aefer yı at kılından vr d _ 
b 1 d 

. ıe ognı usta· 
aıka soy ar an seçer-ek gene da. mış torbanın ıç 

raya vurur, verir ..• 

Fakat bilir misiniz, komşum ka
dının bu sefer itirazı neyedir? 

Tartıya... 1 

Az sonra komşum, aldığı şeyi 
bir kere daha satıcıya sunar: "Bu 
bir kilo tutmuyor!,, der.Eksikmiş, 
yeniden tartılacakmış •.• 

Satıcı burada hayrete düşer. 
Çünkü, komıumun içeride ayrıca 
biı· el kantarı bulunduğunu hatıra 
bile getirmemiştir. Ve bir yolunu 
bulup biraz eksik de verse, gene 
kimse anlamadan malmı sürebi -
leceğini sanır. 

ca daldırdı. · 
"U t .ııın. Çünkü ben 

saca,, r k . d 
d ·ık b k , er esın zanne e-

e, 1 a ı. b'" 1 b. d'k b .1 .. • •t.. un oy e ır ı · 
ı ecegı gıc • . . • 1 : 

k f d 
terazıyı ıçerı SOK • 

at sar e b' l b·ı . b d 
t 

v • e ı erı toı a an 
ugu zam .. l _ 

d d 
.. mege ça ıştıgmı sa • 

ışarı c 
nıyordu 

Hal~ışin içinde İş varmış. 
:(. :(. :(. 

L 
.tleri cebime koydu. 

e. d' sme parasını ver ım. 
~i açıkta ve adam sokak -

t ığu için, bu kızarmış noıhut 
t a.rinin birden cebimi ısıtaca
!e avucuma munis bir ihtiyar 
,1bi sarılacağım ummuyordum. 

Satıcı, tabii, bu defa beyninden 
vurulmuşa dönerek komsuma sat-
tlgv 1 'd t rtarak. <at daha bir adım ileride bu 

ı ma ı yenı en a ve san-
k• d . k . Jlebilerden ağzıma bir iki tane 

ı sa ece onu tatroın etme ıste . v •• • T · 
d .... d . .b. b. d f bgım zaman, ne goreyım: aş gı-
ıgın enmış gı ı ıraz a azla. ..b ki 

k ha 11 .JJ mu are er ... 
verere , gene şmı sa ıya sallı A k 1 . , 

d 
mma ne taş; ça ı taşı .... 

ya ora an ayrılır... B d' b d d d' - u ne ır e a am, e ım, 

Başka zaman komşum çağ kaç günlük leblebi satıyorsun? 
da gelmez... Bunun üzerine leblebici, at kılı 

Amma nedense komşum, r çuvalının !çinden bir leblebi alrı -
zaman için bir satıcmuı bir af rak şöyle iki parmağının arasın -
huyunu yakalıyarak onu ah da bir sıkıverdi! Leblebi un ufak 
akşam elinden geldiği kad·ar - oldu. 
taklanıaktadır. , 

:r. :r. ~ • iş inada binmişti. 
Size birşey söyliyeyi.r1i? Gerçi memleket içinden gelmiş 
Ufak bir kurnazlığı karşı · olduğu anlaşılan hu leb!ebici de · ~ 

!aştığımız herhangi sa;ya. yü · likanlınm parmaklarmtlaki kuv - 1 

reğimiz biraz geniş o' ~la kom - vet benimkinden ziyade olabilir
şumun yaptığı muaJiYl Y~pma- di. Fakat benim cebimdeki leb~e. 
ğa kalkışsak, pan•zın mıktarı biler, - hani yüksekten atmıya -
ile alışveriş iUemir'1m ıde'nk ge- yım - bir mengeneye dç kend;ni 
tirehiliriz. güç verir, ufalanırdı ... 

Ç.. k"' k" anmak iste . Sözün krn3:;1, bizim leblebici un u ımse 

mez. Herkes, h;Adığı parasının üstadı, ~uvalının üzerine bayat 
değeri nisbetin mal alma)< kay- leblebiyi bir !'erde gibi sermiş ... 
gısındadır ... p.ı kolay kazanı! - l A!tında taze leb!ehi!er ... 
~ıyor. Çok # olanlar, kendile- _ Siz almak i:;tediniz mi, terazi -

Benim bu satıcıya verdiğim. 
ders, çok değilse de, bir masrafa 
oturmuıtur. Her zaman bu dersi 
tekrar edemem. Faliat yürekten 
arzulanacak birşey varsa, o da pa
ramızm gittiği keselerle, malla • 
rm ıgirdiği küçül(, büyült ambar. 
}arımız arasnida mu1iakak bir 
denlC o]masidır. 

Değil biz koca a·damlar, ufacık 
çocuklarımızm eline birltaç kunıı 
verdiğimiz vakit, istediğimiz şeyi 
tıpatıp alıp gelebilmelidir. 

Yani bir ÇOcuK ahıveriıi ile, 
bir büyük adamın esnafla kar§ı • 
1 :ı f :s:re~ı ımtı aşması araıunu4 inç ark uluıa. :;.>" 

mabdır. ' 

Ölçü bir olmalidır. Yüreklerin 
Jier zaman için rahat bulunması 
ve emeklerin yerine narca'nmıı ol· 
ması beklenir •.• 

• 'f. • 

Kadınların kendilerine göre bir 
sızıltıları vardır. Bir basma veya 
kumaş almağa giderler. Eve dön
dükleri zaman içerilerinae bir 
hüsrandır akar gider: 

- ilahi, eli krrılsın, gene ölçer· 
ken kaydırmış ..• derler. 

Bu adamı da akıllandırmak, nu
yundan vazgeçirmek için tabii ya
nımızda bir ölçü taşıyacak deği • 
liz •.. 

Herkeste, benim komşumun da
yanıklılığr, çetin bir düzeltici ru • 
hu yok ..• 

Sinirlerimiz ise, günün ucu bu • 
cağı gelmez gibi görünen çalış • 
malan ile, kiHi derecede yıpranı • 
yor ... 

"Doğruluğun en iyi siyasa,, olu· 
şu, her iki tarafın bircok zahmet • 
lerden kurtularak, "Tam bir em • 
niyet tadı ve düzeni içinde sosyal 
bir hayat yaşıyorum,, diyebilmeyi 
bizlere kolaylaştrracağmdandır ... 

Yeni neşrivat 

Devlet ve fdeal 
devlet 

Genç üniversitemizin mezunla
rından Süreyya Temel'in "Devlet 
ve ideal Devlet,, adiyle neşreUiği 
kitabı bilhassa harp sonundanbe· 
ri yeni bir şekil arayan "Devlet,, 
gibi mühim bir mevzua dokun -
maktadrr. içtimai ilimleı-i ~even 
karilerimize tavsive ederiz. 
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Fatih ikinci Sulh Hukuk Mah·ı A • • k 
ken;;:~~::'t=~;~rl:':n1~:nin r: sıpın enan 
ıayian mutasarrıf oldukları Sa • • • .., ... . 
matyada Kocamustafa pafa ma _ Sızı soguk algınlıgından, nezleden, grıpten, 
halleıinde Kirkor kalfa aokağın • baş ve diş ağrılanndan koruyacak en iyi ilaç 
da 142 No. lu 7 oda, kuya, aarnıç budur. 
ve daraç.ayı havi köte batında i -
çi ahpp dıtı kagir (2000) lira r.r, __ ._.._.._.~W""'!-. 
muhammen laynıetli ikiye bölün .. ,n,------~-
müt ev ile bu evin altındcJ 140 No. 
Ju 700 lira muhammen kıymetli 
ha vuız dükkan izalei ıuyu zım
nında ..açıka artbrma ıuretiyJe 24. 
1. T etı'in 935 tarihine \eaadüf e

den peqembe ıünü aaal 14 - 16 
ya kadar ve muhammen kıypıetin 
yüzrle yetmiı ~ini bulmadığı tak 
dinle aon aritıranın taahhüdü ba
ki kalmak ıartiyle 8. 2. T eırin 935 

R E V U E Saatkri 

en dakik, en ha.uaa, en ton modeJler 

4H~V00LU'nda t M ISIRLI. latJICW C&ddeaı SGO 

O A LATA 'da : SAATCI MltVıtR TUneı Cadde91 2Q 
IST ANBUL"da ı A , KEŞIŞVAN, Sultan Hamam, 

Y•nl Camı Cadd"I 4 
ANI< AA A ' ere ı RfZA TltV"bc• llS&nk&Jar Caddnl 8 

Umumi Daooau : latanbul, Sahc• Kaoı, T~ Han 19 T-..On : 218&4 

~rihinemüıadif cuma ıünü saat-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

14 - 16 ya kadar ıeraiti atiye dai- 66 A A M h•ı 66 J 
AQA 
f<iKTiREN 
~T-60~Q 

resinde mahkeme ba! katibinin O•,.,...... srı o 1 ya 
dasında satılacaktır. 

ı _ Arttırma pefin para ile _ Salon • Salamanje • ve yatak odalaranın en aon de• 
dir. Arttırmaya ittirak edecekler aenlerlnl ve Hezaran Sandalyalarının envaı 
yüzde yedi buçuk niıbetinde pey ~qltlnl rekllm fiyatına latanbulda Rlza Pa9a yo• 
akçesi vermeğe mecburdur. ku,unda AHMET FEVZi de bulablllralnlz. 

2 - İtbu gayri menkulde mü· T 1 23407 Askerllit"e çağrılantar 
· 'Koilıklög alı.~rli.k ~nden-: • 

l inci tlşri1l '935 celtii ppdaQk -
tır. 

1c.'IRll .M/ige ifilndi lrulazk ........ 
ıden: 

~~~~~~~~~~e~.~~~~~~~!!~~~ ıeccel ve gayri müıeccel hak ıa - ..: 

l - lki ıSeDeJik sağlam .:316 - .329 
dofu,mlular celp n seYke tabidir Yal 
ruz deniz sınıflarından olan erierin 
316 - 330 (hml) cdbe tabidir. 

2 - 1ki 'lefteltlc snuf t!l'Jeriftin 8"'k 
irin tGPlmıma «iinü .'U birinci ~ 
935 tir. Bwllarclaa -Wel :vereceklerin 
bedelleri 23 L inci te:;rin 93$ giinü .ak. 
pmına kadar alınır. 

3 - Deniz er'lerinin :sevk i~in lo~ 
lanma ~tti !-O 1. incı t~n 935 gü • 
nildür. Bunlardan bedel verecdllerin 
beAle.ller.iai 91. iDci le§ri1t 93~ gi.ai ak 
p.mına .kadar alırur. 

4 - Jandarma erlerinin fievk isin 
topl~nma gunü 15 I. inci te_şrin 935 gü 
niidur. Bunlardan beael \'ereceklerin 
bedellerini 14 I. inci teşrin 935 ak~a· 
.... IWlamr. 

5 - Y ukanda gösterilen 11aıt er • 
leriae ayman toplanma ,giinlerindc 
ıebneyip de geçiktirenlerin askerlik 
mUkeTiefiyeti kanununun 86 ncı mad
Clesine tabi tutu'lurlar. 

6 - 'Gdemiyecek b.dar mau.reti o
lanlar mazeretlerini ~itntliden ıf'I bey~ 
bildirecekler. 

IUlryola som yası 
yapanlara 

(Kurmalı ciimbii§ somyası) adıyla 
icat etmil! olduğum imtiyazlı yeni tip 

.. 
puJ~rafından Galatada Azapka -
ad! çıkmaz sokağında 2 num.a -

k m Saöl ,se~i aleyhine mah- , 
eme 

çılan . 98:>/ ll:;t numarasiyJe a • 
le 1t. sra davasında mücldeia -

:> • • ı.: h t nazaraflnm -,ous meşru a ına 
. ıetgihnn t«kederek bir 

semti ntt 
riae davaıgittiği uılaşılmaa iiıe-

d 
'1aliaia on giin zarfın-

a ceı-ap " .. .. . 
iliDeR ~ uere 1Dt144eialeybe 

rildiği.adeıı rhkemece karar y~ -
hince tebliğ h,muhakeme mucı -
zarfında ce\'a1en itib~rea 10 gün 
arzühatinin ıteb~ıek uzere dava 

\n olunur. 
<U7i0) 

hiplerinin tarihi ilandan itibaren 
yirmi gün zarfında memuriyetimi
ze müracaatla haklarını teabit et
tirmeleri akai takdirde gayri mü
ıecıcel hak sahipleri paylatmadan 
hariç bırakılacaktır. 

3 - Ozeriııe ihalesi icra kılı -
nan müıteri bedeli ihaleyi ver -
mediği takdirde ihalenin feshin -
den mütevellit fark ve 2arar cfa 
meaul •lacak v• bu {ar·ac 'bili. h\1 -
küm kendiıinden alınacaktır. 

4 - Delliliye mütteriye ve ta • 
rihi ihaleye kadar vergiler vesair 
borçlar hissedarlara aittir. 

5 - Şartname herke.tin göre -
lıl.ttuı6ııl i 11eı kıı ~ bileceği aurette açıktır. Fazla ma· 
Mahcuz ,.e para.,;!~rf.uiMndan: lumat almak istiyenleriu 48 ıatıŞ 

rar Yerileo mMa, ilmesine ka • 
1 numerasiyle satıf memurluğuna . ' e, ~yna, ,., 

ı-;aıre açık arttırma su müracaatları ilan olunur. 
935 tarihine müsadif ~e 28

- 9 - -------------rtesi günü 
saat 9 dan ona kadar S. 
~teli altındaki fokantad~de Altay 
dan taJip ola•larm 0 güf.laca.ğın 
lhazır buhuıacak.memurun~.!hnde 
ıatları iUln olunur. (14743) uraca-

Bflfikq 1 ine: Sulh Hukuk 
M ahkeme.i.nJen: 

lkametrihları meçhul Afife 
vereıeai Saniye, Melek, Fatma. 
Hayriyeye: 

13lanbul 7 nci icra TllL!mıırl;-- Müddei Üıküdarda Tunua h.· 
B. bor Tan: d S ır ~tan aolayı merhun ğuıda Ethem P&f& aokağın a 2 

i1 • a. .,..e L- d" B IJ&ra}·a çerrı ntesn:e 'il.arar No. Iı hanede obıran ADiiie ın e -
lhir ıp&.Riaıttif ile elmas kipe 2~0 tiktatta odwı iıkeleıinde Hayri
- ;9~ ~rilıi~~ gelen çarpnba ~ bey demekle muuf Çeıme ıoka-
ıı;aat ıkıden ffiharen lstaalnıl ~ ... d lO l h . l • 

gın a numara ı anenın za eı 
som7aJanmı bu kere piyasaya çıkar

dıfımc1an Jleride ihtilafa mahal 

lBeeeeteniade &atliacağı ilu olun h kk d 1 h" -
ıuvuu a ın a a ey ınıze açmı! 

___________ c_14_7_44_> o.lduiu davanın cereyan eden mu-
· -· :ımak üzere rnde~:'!:ışlarımın ,~ ... --. se,tkta, ___ --1, akemesi neticeainde mütain bi1, 

bent takHtten çekinmelerini dilerim. Diktf Yurdu üzayede ile ıatılarak eamanı ha-
Zeynelabidin i.ıının hissedarlar beyninde ve 

Vurdun Bergisi açıktır. Duhuliye 
• yOktur. 1Biç'ki :ve aan'at merak'lilan 

Satılık otomobıl · m~aka r;örmelidir. Ka}'ld devam 

'ei irsiyeleri nisbetinde tevzi 
\ kaimi suretiyle ıuyuunun iza
lt, 19 - 7 - 35 tarihinde ka
r~ ~rilmit olduğundan tarihi i
lan, itibaren S gün zarfında 
te~~ dava edebileceğiniz akıi 
takdı mezkUr hükmün kesbi 
kati;eieceği batkitip ihbarııa· 
meıı ~ına kaim olmak üze
re ilin ttur. 

.ediyor. Akaretler 64. Telefon. 43678. 
Ktdlaıırlmrı fakat iyi bir l,alae 1.. -~ 

J:eni Ford otomobili .eatılıktır. f e. 

aeryolvada Muht&rpafa .çıkma • 

zmda (6) numaralı eve müraca -

at. 

GÜZEL DENiZ .MANZARALI 

APA'RTIMAN 

Sultanahmette 'Kabasakalda Utan -
gas :sokAAta denize neıaretJi yeni ya -
19ılmr§ dörder oi:lah üs katlı 13 1111 • 

maralı apartıman daireleri kiralık -

DOKTOR 

Kemal özsan 
(/rolog - Opertit61 

Sevll,e MUtell-•ı 
l!n1ıilg - Elc:ulıll/Of" "Mjnwt 

Jltl1'lllll& Her gWı ~da ._,a 
ı • daı 8 • a /radar_ T~l: 4W$ 

1 
tır. 

Dairelerde banyo, hel!, eJektrik, h~ 
~azi, ıtskos '-ardır~ 

lstiyrnlu bakmak 'Ve PDUlık .iç"in 
zenlfn katma& :Btlseyine müracutla-

Kirak daire 
K;abatafl.. d'" t •• d c·· . k ~e uı un e uru · 

sulu Mahmu'aıa apartnn~ında 
ıayet güzel anzaralı büyük 

.be.t oda ve bir ~ah, mükellef ha· 
mamlı bir dair~rahktrr. 

T . 
ramvay .uta•nunun hemen 

Y,aıırnQdD'. T~ de yakmdır. 

Reve dbr 
· f SAN S·lOSYOn 

ve PVOO A -
~ . 

' 

~. 
- L.T. PIVER . 

PARIS 
Parfümöri L. T. Pi VER A. Ş .. lstanbul Şubesi 

$işli Ahmet Bey sokak No. 56 . Telefon :43044 

~"'"ııı·•lll•"·ıı"'"'"""'"""'"ıı"" -lllftllllllllı~=·--•ntldllllllnıı•"' :c::.=ıc:=c:ır.::cı ~ıu ııuuııı nıııuılHI ııuuııı 1111 _......_,...... ,......,._...,.., , 
Sağlam değişmez 

bir gellr mi 
istiyorsunuz? 

Paranızı Adapazan Ttırk Ticaret 
Bankasının faizleri her ayın başında 
ödenen kuponlu vadeli mevduat 

hesabına yatırınız. 

-·=~~~uıı:u"Lıın:ınr.=ıCn*'r 
Jstanbul Mlllt EmlAk müdürlüğünden: 

Rüatempaıa : 

Eminönü 

Kutucular Caddeli eakt ,.eni 
dükkanın yan pay1. 

Muhamme 
deten Ura 

31 ıay:ımh 

Ahıçelebt Dutçular ıokaiı ~eni 6 HYJh 
dükkanın 8604-17280 payı. 4482 

Kum kapı : Çadırcı Ahmet Çelebi Arayıcı •okafı e•ki 
9 M. yeni 21 aayılı evin tamamı. 

Eminönü 

Hocaaliettin: 

Şeyh Geyllni Y aicılar aokaiı etki yeni 
2 sayılı dükkanın 70-120 p&J'I• 

Mahalleli Aamaaltı cadde.al eıkf 51 yeni 
57 sayılı dükkinın tamamı. 700 

Yukarıda yazılı mallar 27-9 -SM cuma günü saat 12yl 30 da ap 
arttırma ile ve mübadil ikinci tertip tufiye vaikaııiy)e satılacektıt 
İıteklilerln ylizde yedi 'buçu'k pey ağçelerini ıaat 12 den evvel 
yatırmalan. ''B. ,. (M67) 
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, _______ z_i_N_-,_ı·k·_E_em_K __ n_·T __ E __ v __ z __ E __ N __ l_aN_w·_-_···~M~ .. -·~~-R_fü_A __ S __ ı~*~~~~~m----~] 

/\1it.; ..< /. 
lahın a
ı·a.$1,,cla 

bir ha,..i/a 
ir '"ek. ... ~ 

rup,h11··~ 

ha.111-4. 
deffe1-i 
hulmu1f11 _..,...J'ltı 

~ -..,, ~-----

Olılıı cımırHllırı v~ nıınıırı \&tetıe l ıım i~ıreı' Uiılırı 1---------1··----1 S TA N B U L ----~ 
Muhammen bedeli 5444 lira olan 30 tane 500 kiloluk ve 3 ta. 

ne de 250 kiloluk baskül 24 - 10 - ~935 Perıembe günü saat 15,30 

da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında ıatın alınacaktır. 

Bu ite girmek i~tiyenlerın 408,30 liralık muvakkat teminat vermele· 

ri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite girmeie manii kanuni bu. 

lunmadığma dair l:eyanname ve tekliflerle ayni gun ıaat 14,30 aka· 

dar Komisyon re1t!iğine vermeleri lazımdır. Bu i•e ait ıartnameler 
T eselliim ve Sevk Müdürlüğünde Ankarada Malzeme daireıinde pa-

Vapurculuk 
fURK ANONiM ŞiRKETi 

İstanbul Acentabğı 

Limaıı han, Telefon: Z2925 

Ved.ikule 
Trabzon yolu 

A K 1 N vapuru 24 eylul 

SALI ıünü ıaat 20 de' Rlzeye 

kadar. 
rasız olarak ı.:hğıhlmakt-.dır. (5815) ı•--------------

Muhammen bedeli 421 lira 20 kurut olan 468 adet Kar küreii i- 1 
çin yapılan açık eksiltmeye ittiri k eden olmadığından 2 inci açık 
eksiltmesi 27/ 9/ 35 Perıenbe günü saat 10 tla Haydarpafada garbi-

nası dahilindeki 1 inci İ!letme komisyonu tarafından yapılacaktır. 
Bu ite girmek isteyenlerin 31 lira 60 kuruşluk muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiğ i veıikalarla ekıiltme giinü ıaatine 
kadın komsiyona müracaatları li zımdır. Bu işe ait tartnameler ko -
mi•yondan parasız olarak dağıtıl maktadır. (5841) 

lzm lr sür'at yolu 
S A K A R Y A vapuru hP-r 

hafta P E R Ş E M B E günleri ) 
ıaat 16 da latanbuldan JZMt. 

i l 

RE ve P A Z A R günleri de 
IZMJRDEN lstanbula kal!•ar. 

11111 .... ~ ... :--ll!!ll~llllJll!lllÇll=== 

GAZHANESi 
Bilha11a Demir itlerinin hisnü muhafazası için ıayanı tavsiye: 

PASLANMAZ 

Siyah BOYA 
stokları dalma hazır bulundurmaktadır. 

Tafelllt ve elparlf için : 
' 

Fabrikaya: Telefon 22072 
Metro Hanına : Telef on 44800 

-•••• müracaat olunması ___ _. 

MU~BYJer Hasan Şevki -
1 Ademi iktidar 

VE 
Bel gevşekliQine 

Selçuk Kız Ertik Okulunu 
Bitirenlere PUDRA tJI' Y .. 4GSJZ KREMi Hormobin 

Dünyala emaalıi.1.dir.. Her yerde arayımz. Tafelllt: Galata posta Eıki yıllarda okulumuzu bitirenlere ıahadetnameleri verilecelr-

Zil t'ari• yasu' etike&!eı tt aala PJJanmayuıu .. •••• ll.ı_m_aiilliilakİİluİllİİum•İİİumS2m55İİiiimiiiiimillf ttr. Oliül CltNlftörlüiüaa naı vurulmuı. ($818): g 

-··· 

116 PARDAYANLAh 

Bunun lizerine Luizi göreceğini o -
kadar ummadığı halde pencereye doi
ru gitti. 

.Fakat bir işık için arkasında sevgi
lisinin uyumakta olduğu bir pencere -
ye bakmakta da bir saadet vardır. 

Bu sırada Pipo boğuk boğuk hır -
Jnclı. Pardayan bu hırlamağa kulak 
asnuyarak pencereyi açtı. Ayni zaman 
da Luizin de penceresi şiddetle açı -
larak genç kız saçları darm.'.ldağınık 
Te gözleri dönmüş olarak göründü. 
Ye pardayana doğru başını kaldırıp: 

- Geliniz!.. Çabuk geliniz! diye 
haykırdı. 

Sap arı kesilen Par dayan: 
- \ray .canına! Acaba ne oluyor? 

diye homurdandı. 
Luizin Pardayana st.slenmt!si ilk de

fa olan bir şeydi. Bu da h\lrlt:ıl tfe ~'ar
dım istemek içindi. Çünkü kı,m ha
li büyük bir tehlike iç1nde bul•l~r!nfi'a
nu gösteriyordu. 

Merdivene atılmak Uzert- buhınan 
Par dayan dönerek: 

- Ko§uyorum, geliyorum! diye hay 
kırdı. 

Ayni zamanda Pipo da şiddetle 
havlamağa ha§ladı. Kapı şiddetli bir 
aadeıne ile vuruldu. On iki kadar si
Uhlı adam içeriye hücum ettiler. lç -
]erinden biri: 

- Kral namına! diye bağırdı. 
Pardayan duvarda asılı olan kılıca 

atrlmak iatediyse de kımıldanmağa 
vakit bulamadan etrafı sarılarak kol
larından, ayakalrından yakalanıp ye
re yımarlandı. 

Şövalye kaba bir küfürü tutama · .. 
L'lllzln tekrar: 
- İmdat .• yetişin MÖS>:Ö! diY;e ha -

flrdıfı duyuldu. 

Yerde uzanan Pardııyan başıyla to
puklarına dayanarak şiddetle gerildi 
\'e üstüne yığılan askerleri yanlara 
fırlattıysa da herifler kalabalık ol • 
duklarından ağzı köpük içinde kala
rak te'ı<rar dü§tU. 

Luiz hAll: 
- imdat! .• İmdat!.. diye batın. 

yordu. 
Bu ses Şövalyeyi yeisle inletti. Bir 

elektrik cereyanı gibi vücudunu tit • 
retti. Son bir kuvvetle adalelerini ger 
di ve o vakit ayaklarının bailanmış 
olduğunu gördü. Kollan da bağlandı. 
Gözleri kapandı ve inen ıöz kapakla -
rının arasında dökülen yaşlar ateşler 
içinde yanan yanaklarında kurudu. 

Bu karışıklık arasında Pipo hırıldı
yor, öteye beriye saldırıyor, ve önüne 
ıelini ısırıyordu. 

Şövalye krmılclanamıyacak vaziyete 
gelince Nansey etrafına bakınarak •· 
damlarının ikisinin öldüğünü ve beşi -
nin yaralandığını gördü. 

Pardayan askerlerden birinin pka
ğına bir yumruk indirerek öldürınüş 
ye öbürünü de Pipo boğmuştu. 

Nansey: • 
- Haydi götürelim! emrini verdi. 
Sıkıca bağlanan Pardayan götUrü • 

turken köpeğin uluması sahibinin f e-
1:1ketine ağladığını anlatıyordu. 
Sokağa çıkınca Şövalye gözlerini 

açarak üç araba gördü n bunlardan 
lıir tanesi otel kapısının önünde dur 
duğundan kendisi için olduğunu an • 
ladı. Ubür ikisi de karııdaki evin ö • 
nünde duruyordu. Bunlardan biri boş 
tu. Ubliriinde ise Pardayan, Marpl 
d6 Damvil Monsenyör Hanrt dö Mon
moransinln otordufunu drdil. 

Kendl!lne aynlan arabaya atıldıtı 
için daha fazla bir teY ıöremedi. A • 

i 
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Bu anda şüpheleri artan Katerin 
eordu: 

- Hatti ismi .. derken birdenbire 
neye sustunuz? 

Pardayan kendisini toplıyarak ce -
vap verdi: 
Haşmetpenah, bir isim ararken ıus -

tum.Maksadım düşman nekadar kuvvet 
li olursa olsun ve ne kadar yüksek bir 
makamda bulunursa bulunsun gene 
tereddüt etmiyeceğimi söylemekti. 

- Ah, siz umduğumdan çok üstün 
çıktınız .. Sizin saadet ve servetinizi 
ben temin edeceğim. Anlıyor musu -
nuz? Fakat bugünden sonra bana ait 
olduğunuz için artık öyle gelişigüzel 
kavgacılıkla vakit ge~irmeğe hakkınız 
yoktur. 

- Düşüncenizi anlıyamıyorum Haş

metpenah •• 
Katerln Pardayanı kritik ederek ya

vaş yavaş: 

- Dinleyiniz, iyice kulak verınız. 
Dilello etmek ger~i iyi bir şeyse de •. 
DöYUşün bir çok usulleri vardır. Oh .. 
Gerçi .. Bir gece, bir sokak köşesinde .. 
Düşmanı bekliyerck .. Haberi olmadan 
bir bı~akta işini bitirmenizi istemiye
ceğime •.. Hayır, hayır.. Size hiç bir 
nkit böyle bir teklifte bulunamam .• 

- Haklısınız Madam. Çünkü bu bir 
cinayettir. Ben gece ve gündüz dö -
\'Üşten kaçınmam. Fakat düşmanım -
la karşı karşıya, kılıç kılıca, göğüs 

göğüse bulunmak şartiyle! Benim a
detim böyledir. Eğer bunu maksadı
nıza uygun bnlmıyorsanız affınızı di· 
Jiyerek başka türlü hareket edemiye -
edimi arzederlm. 

- Ben de bunu istediğim gibi siz -
den de bu cevabı bekliyordum. Fa -
bt tedbiri de cesarete IJave etmek H.
ı.ımgelınez mi? Siz cesaretin bir canlı 
timsali olduğunuz için, yalnız tedbir-

li bulunmanızı tavsiye etmek istedim. 
tıte hepsi bundan ibaret.. 
- Artık han1ri düşmanla boy ölçiioe 

cefimi öğrenmekten hapa bir iflm 
kalmadı. 

- Bunu da şimdi size söyllyece • 
ğlm. 

Rüjjiyeri, son bir teşebbüste bulun· 
mak istiyerek gözleriyle merhamet 
isterken ellerini de Katerine doğru u
zattı. 

Kraliçe ona öyle müthiş bir bakıt 
fırlattı ki, Müneccim korkusundan 
başmı eğerek geri çekildi. 

Pardayan kendi kendisine düşün • 
dU: 

- Aklımı başıma almalıyım. Dük dl 
Gizle düello edileceği açık~ meyda • 
na ~ıkıyor. Gizi tevkif etmek şüphe • 
siz ki imkansızdır. Çünkü herhalde 
krali~e de onun kral aleyhine kurdu· 
ğu fesat cemiyetinden haberlt .•• Ah 
Hanri dö Gizle düello etmek? Jibnle 
i~in ne şeref!. 

Kralke birdenbire sordu: 
- Möy!'Ö, dUn sizi hiç kimse ziya • 

ret etti mi? 
- Birkaç kişi etti Madam! 
- Navar kraliçesi tarafından gön-

derilen delikanlıdan bahsetmek isti • 
yorum. Bu delikanlı el alhndan iı 
görilr ve şeytanlıkta U8ta bir adam 
olduğu için düşmanlarımın en aman • 
sızı en tehlike1isidir. Mösyö bu adam • 
dan çok korkuyorum. Fakat kendim 
için değil, çünkü ben canımı zaten f~ 
da ettim, zavallı oğlum, Şarlım, kra • 
lınız i~in korkuyorum. 

Pardayan tamamen aklını başına 

almıştı. Cesur ve kahraman bir Sen • 
yörle mertçesine düell~ •tmeği düşfl • 
nUrken bu tatlı hülyası hir antla mah-

f orma: 15 
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volarak ınüthiş hakikati görmeğe baş· 
ladı Kaşlarını çattı. Bıyıklan dimdik 
o1du. Sonra birdenbire yüzü kınşarak 
dudaklannın köşesinde tenezzUJ et -
meyişl ıösteren hafif ve alaylı bir 
plümseme beHrdi-

Bu süktita şaşan kraliçe: 
- Tereddüt mü eJiyoı:-~.u.uı azizim. 

dedi. 

- Hayır l!aşmetpenah, tereddiıt 
etmiyoru?:!. 

I\raliçe eski okşayın ahengini alan 
bir se~le : 

- Hele şükür! Yardım elini düş -
manrn saldırışına uirıyan zavallı 
prenseslere uzatmakla iftihar eden 
sizin gibi c~ur ve kahraman bir Şö • 
nlyeden ben de zaten bu cevabı 
bekliyordum. 

Gözlerinden ateş fışkıran Şivalye 
kendi kendine: 

- Ah, muhterem babasının akıllıca 
nasihatlerine uyama) ışın doğurduja 
acı içinde kıvranan za\·allı bir Şö -
vaJye ile eğleniyorsu,n ha? .• Hele bir 
az bekle, şimdi görUrstln? diye dil -
tün ilikten sonra yiibek sesle: 

- Tereddüt değil, reddediyorum ce
. nbını verdi. 

Dalkavuklarının huzurunda efil -
diklerini görmefe alışık olan Kate -
Pin dö Mediçi bir an kadar bUytlk bir 
şaşmnlıia kapıldı. Gerçi bir red ce -
vabı bekliyorsa da böyle bir küstahlık 
hiç aklına gelmtyorda. 

Bir emir vermek için muhafız ku -
mandanını arar sibi etrafına bakın -
dı. Fakat yapayabuz ve elinden hi~ 
lılr şey pl•ez haldeydi. Kansız yU -
lllnO lrapJryan hafif bir kızartıdan 

RUjjiyeri onun son derece hiddetli ol
dlliuu anJadı. 

J<'akat Katerin uzun r.amandanberl 
duygularını saklamağa alışkın o1dağu 
için hiddetini hemen yendi. Ayni tat
lılıkla: 

- Bu hasuta hiç olmazaa akla ya
kın bir sebep ıösterirsiniz detf lml? 
dedi. 

- istediğinizden ili Haşmetpenah. 
Sizin gibi yükaek ve temiz •ır kalp 
derhal her şeyi anlıyacaktır. Bahset -
tiğiniz adam odama geldi. Benim le 
beraber bir Hfraya oturdu. Bana mi
safir oldu. Beni doet bildi bu d'8t • 
luk bazı hallerin devamınca kendi -
since de bence de çok mukaddestir. 

- Bu sebepleri ben de kif i görüyo
rum Şövalye: Dostuzun ismi nedir? 

- Henüz bilmiyorum .. 

- Nasıl? bu adam sizin dostunuz 
olsun da ismini öğrenmiyesiniz? 

- ismini söylemek lôtfunda bulun
madı. Bununla beraber bir doştun is
m.ini bilmemek bir düşmanınkini öi -
renmemek kadar zararlı delildir. De
lil mi Hqmetpenah? 

Katertn bapnı eğerek düşünmeğe 
batladL: 

- itte bundan daha tehlikeli bir a
dam olamaz. Çüakil bana hizmet et • 
mek istemiyor. 

Sonra Yikaek .. ıe: 
- Mösyö!, llizden bu ismi öğrenmek 

istediğimin sebebi, bu adamın bana 
dü§ID8n olan kimse •i oldufunu an • 
lamaktı. Fakat sizin blitiin iyi huy • 
lan şahsınızda topladıiınızı ıörti • 
yorum. Bulunduğunuz ıu zamanda üıe 
sır saklamak yalnız bir huy detil bir 
meziyettir H. Ne iM. artı~ baada 
1Mah8ebdyellm. Kalbinizde bel!IJfflll • 
nlz hOrmet duygusunu tamamen iti • 
rak ve takdir ediyorum, dedi. 

- Ah Hapatıtpenah, siZi ~ memnun 

edemedifime ne kadar meyus oluyo
rum. 

- Niçin?. Doetlukta sadık kalmak 
miişterek bir dUımana kaqı beraber 
bulunmak defil midir. Haydi gidiniz 
Mösyö, Servet ve saadetinizi hazır -
ladıfımı unutmayınız. Yann sabah 
Bizi Luvr sarayında beklerim. 

• Kat.erin dö Mediçi ayafa kalktı. Par 
dayan kendisine tatlı bir gülümseme 
ile kartılık veren kraliçenin huzu -
randa hürmetle etildi. 

Biraz sonra, dlf&l'lya çıkarak sa -
dık PJposuyla beraber, canlı bir mu
amma olan kraliçe Katerin gizli mak
satlannı anlamafa ufraşarak Deviai
yer otelhıe dofru gitmefe ı.şladı. 

- Yana sabah Lavr sarayına ıel -
mekliğimi 8Öyledf. iyi, ben de gklerim. 
Luvr sarayı saadet ve zengin lifin kay
nadıtı bir yerdir. Babam duyplann
da aldanıyor I 

Bundut bir saat •nra Luvr sarayı
na giren Katerin dö Mediçi muhafız 
kumandanını ~rtarak: 

- Mösyö dö Namey, yarın aahah 
erkenden on iki askerle bir araba ala
rak Sen Denis sokafrndaJd Devinlyer 
oteline ridecek ve Şövalye di Parda -
yan ismindeki bir haini yakalıyara.k 
Bastil zindanına röndereeek.liniz, em
rlai verdi. 
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Pardayan ıeceJi pek rabataıı bir 
•yku ile geçirerek cüneş dolarken u
)1lndı. luan beklecliilnin üstiinde bir 
-.adete erifirM büJlk .... felikete 
....,...... daha tek fqlnr. itte bu
nun için kendini Mfytlk Mr baltçe • 
nln Jaatiyomlan aruında ıören Şö • 
Yalye de bu y.enl mevkffa ha19tnun 

gidişinde huauale retlreceii detiflk • 
likleri heyecanla dUfilnüyordu. 

Fakat uzun ur.adıya dütünmek A • 
detlnde olmadıfr için yatajmda sata 
sola dönerek, en 80nra zihnini kur • 
calayan bazı karanlık noktalan dtl • 
şünmekten vazgeçerek kafi kararlar 
verdL 

Bunlar şöyle altı noktada toplana. 
bilir.: 

l - Katerln dö Medf~n daveti. 
ni yerine getirerek Lan sarayına gi· 
decek. 

2 - Kolinyfnin konafına giderek 
Deodaya hemen Parisi terketmeeinl 
haber verecek. 

3 - Hanri dl Gizi düelloya çafrra • 
rak bu suretle kraliçeye bliytik bil' 
sadakatte bulunacak. 

4 - Yeni mevkilnden emin olduktan 
sonra lliyah elbiseli kadrnı bulup kı • 
:unı sevdiiini söyliyecek ve saray Jan· 
tiyomlanndan oldufp, kralm da 
gizünde bulunduiu için Luiz kendi· 
sine mutlaka verilecek. 
5 - Bu andan Hnra dünyanın en • 
mes'ut adamı olarak yaşıyacak. 
6 - Babasmı arattıracak ve babası• 
nın nufhatlerine itaat etmiyerek sa • 
adet •e aenete eriştiğini söylemeden, 
onu fbtlyarlıiında rahat yqatacaktı. 

Bu suretle bir prorram çizdikten 
sonra Şövalye birkaç saat kadar uyu
yabildi. Fabt yakanda l!llylediğimia 
rfbi şafak .aer söklllez yataktan 
kalktı. Kendllfne çeldd8zen verdi. Sa
ray Jantiyo•lanna bir Pardayanın 
her yerde serbest. kahraman ve mert 
oldutmau rCS.tennek llztmgeliyordu. 

Artdl talla•en hazırlanarak du -
Yarda urh JtbuİeJ ı takmait ü:ı:ere 1 • 
._ L11TF sarayına gitmek izin daha i· 
ki tlç aatlfk vakti bulunduğunu an • 
ladı.. 


