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Türkiye· - 1 tal ya münasebeti 
bozulabilir mi ? ,~-A~;~~;- ~;;~~-:d;nı·ııımıı) 

Buna ltaly<i sebebiyet vermezse:> müthiş bir gruplanış: j 
H. A y 1 R f Almanya, Le_histan 

• • ve Macarıstan 

Italyanın 12 adaları tahkim 
et~iği haberJerine karşı 

HijkQmetimizin mukabil tedbirleri almış 
~~lundl;Jğ~na ve almış bulunacağına hiç 

Kpçak andlaşmaya 
karşı bir blok teşkil ı 

edeceklernıiş 1~ ltalya ve Avusturya da bu bloka = 

iltihak edeblllrmlş . ) 
Almanya, Macarist:an ve Lehlst:an ~ 
bir hava andlatŞması yapıyorlarm••· .\ 
Alman t:ayyareıeri müttefik t:op- ; ~ ~ · · şüphe etmiyoruz. 
raklarındakl üslerden istlf'ade .\ 

edecekmiş . 
( Yazısı 2 nci sayfada ) : ı 

,,,. .......... .,,. ......................... ""'8id ..... l)lllJ~fıı1 . 

H a be ş· · ·; Ş i : ··,-T--u---. r-k--s....;._u_r-iy_e_ 
Türkiye, SovYetıer ve Romanyanın l hududunda 
itirazı 13 ler kararı'1ı 5 ıer karanndan b. 
ltalya için daha az. musaıt bir hale ır çarpışma Bu vatan için alil olan bir 

yurtdaşın oğluna 
.. . . . 

sokacaknıış. - Habesıstanın zaptı, 
artan ltalyan nüfusuna t<afi gelmlye
cekmiş: ~·Araplar, l_rıgUlz ~~X13'S~sını 
do"rl:I .t:>uı~.YOI!., - Habeş mun~riQleri 

saçt~rını uzatı'ior. 
c 1 'Jffı!,8 .,.., !•, ! 9 

Zenci boktör Joe Loüı'e mağlup olan Max Baer nakaut olmuş vaziyette" •• 

BiR TCRK KIZINI 
.AMERİKA YA 

NASIL KAÇIRDILAR 

AŞ~ -- ........... 

POLiS 

MACERA -- ._.~ 

ve 
. : 

IE N TR 1 KA i .. f;;;~·;··f .- ._,,... - ... -9' i iSHAK ! 
i FERDi ! . . : ................ : 
: . Romanı 

• .9Necla istanbulun en iyi yüzücü Jerindendj. Hir gün Modadan deni 
•atladı.. ft Mr daha suyun üstüne çıkmadı. iki ay sonra, babası Nevyork 
tan f1I telgrafı aldı: (Amerikalının ya tiyle salimen Nevyorka vardım. Ya
şcyorum . Beni merak etme)';niz - Nec1A) ... 

Akrede bir c••u• 
idam edlldl 

Türk ve Suriye hudutları a· 
ruında eıkiyalık ve kaçakçılık 
yapan Halil Ho§eVi çetesi ile 
Suriye fandarmaları arasında 

~a~ı~malar olduğu, v~ çetenin 1 
f 'Ttı opr'ftrai'ftl fınthlT «M· ı 

yiikten haber verilmektedir. 
Bildirildiğine göre, çete efradı 
budutta Türk jandarmalariyle ! 
çarpı§mıılar ve Türk jandar- J 
malan bunlardan birini yaka· 
hyarak Suriye hükumetine tes· 
lim etmi§tir. 

Diğer taraftan Akre'den ıe
len bir habere nazaran da Ali 
oğlu Fars isminde birinin çete
ye casusluk yaptığı anlatıldı
ğından Akre hükUnıet konaiı ! 
önünde idam edilmi§tir. i .. .___ ................................................. : 

lzmlrde 

Bir fişeklik 
patladı 

lzmir, 27 - inhisarlar idaresinin 

Mekteplerim-zde · 
mutlak yer 
olmalı 1 

Yatı mekteplerinde 
neden yer yok ? 

Acaba o mekteplere 
hatır ve gönülle 
alınmış talebenin 

say ısı kaçtır? 
Evvelki gün matbaamıza koltuk değ

nekli vir Yatandaş geldi, elindeki ka
ğıdı uzattı: 

- Ben liarp malulüyüm, umumi 
harpte Yanda yaralandım. Karnım -
dan bir kaç kur§un yedim. Ruslara 
esir dUŞtüm. Esaretten kaçtım, gene 
harbe girdim. Bu sefer ayağımdan ya 
ralandım. lstanbula nakletti~r, Gül -
hanede ayağımı kestiler. Jşte şu gör -
düğüntiz hale girdim. O giin bugün -
dür, dişimi tırnağıma takarak, iyi 
kalpli vatandaşlardan yardım göre -

(Devamı 4 ü~üde) Harp malillü /brahim 

~ir"~nındaki~~de~~da~r ~~~~~~~~~~~~~~~d~~~~~ 

;,:~,~,;~:::~:':.'·ç•kmı§tır. Beyrutlu bir bele iyeci 
Ateşin dinamit ,.e diğer depolara 

sirayet etmesi civar köyler için büyük Istanbulu . tenkı·t 
bfr tehlike teşkil edebilirdi. Yangın! 
7 saat sürmüştür. İtfaiye çok çabf -

m~~d•köyünde ediyor: 
tramvav yanğını " Söyledikleri-

Bugün öğleden evvel Kadıkö • • • • 
yünde Değirmen caddeainden geç- me QUCenmeyın 
mekte olan bir tramvay arabası ce T • • k • b • 
reyan neticesinde tutU!muıtur. ur ıye enım 
yangına derhal bir itfaiye ara· ı· k ·ı n c ı· 

baaı yetitmit ve yanmakta olan 

tramvayı söndümıü§tür. vatanımdır! " 
""-~"""""""""'-..••rn tı:Nlıf" 

Serser-iler yat:aQı Böyle söyllyen bu TUrk dosttıe 
Ve . (va - NO) nun yaptljiı mUllket 

Ragastanıno~lu __ B_a~y-~-b~~-·~R_d_m_a_n_N_•o_u_n~~~~1_1 _ın_c_•_~~Y-~_d_•~~·~r~-
serseriler Yatağı \'e Ragastanın oğ. 

lu romanları cOtlenmiştir. En geç bu 
akşama kadar alınması rica olunur. 

llllllulıiılffl'llllht11111MMM ..... llll1111111111111tllllhq1K11lnll • 

sayım . gününün büyüklüğü 
: .· (4 üncü sayfada okuyunuz) 
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Türkiye, Sovyetler ve Romanyamn itirazı Türkiye • ltalya müna-
18 ler kararını 5ler kararından sebeti bozulabilir mi? 
daha az müsait şekle sokacak 
TOrkly.. SoQetler v• Roman· Kambatada 30.000, Guraıefta 1 zabıt.ur bu ıibi eıhaaa kartı olan 
J•nın IUrazı 13 ler kararını 55.000, Jimnada 47.000, Kuloda takayyütlerini i>ir kat dsha arttır· 
8 ler kar•rından daha az mU· 35 000 Konaoda 20.000 Ma ··el mııtır. 

ult bir hale okacakmıt • ' ' JI • 
Uluılar kurumu komeyi top· 43.000, Gol~~e 35.000, Alleıede MLsır fevkalld• komlMrl 

102 000 GoJJa d 55 000 Ş da Londra, 21- lngilterenin Mısır feY 
lantıımda Romanya, Türkiye ve 'ooo' A k m a . , oa kalide komiseri Londradan Mısıra ha-
Sovyet Rusyanın betler komite- lOO. ' n oberde ZS.OOO, Gon- reket etmiftir. Taymiş gazetesine gö. 
• • t 1...1'fl . k . . k da .. da 80.000 Volkaitıe 50.000, b hl""'- 1 t aının eJnı erıne arıı ıtıraz a- T" d 

50 
' 

50 000 
re u __, ngil ere Mısır elbirliğf-

yıtlan ileri sürmesinden ıonra ıgre e .OOO, Lutada · ' ne, lngiltere hükdmetinln verdiği- ö -
Fransız gazeteleri vasiyetin ne Kokoda l5.000, Ankalide 25.tlOO, nemi göstermektedir. 
yolda inkiıafına dair bazı tefsir- y ejuda 43.000, Derrlede 78.000 ve Hab•ff stanın hayvanları 

BuıünlcU Cumhuriyet gazete • 
ain~e mahreci Atina olan f U tel • 
graf ıözümüze çarpb: 

"Atina, 27 (Özel} - Bugünkü 
ıazeteler On~ki adalarda ltalyan· 
larm yaptıiı süel hazırlıklar hak· 
kmda nazarı dikkate deler ha • 
herler vermektedirler. Bu haber • 
lere göre Aatropalo aduına 15 

bin ltal1an aakeri çrlranlmıt Ye •· 
danın \ahklmine itqlanmıtbr. 
Baıka bir adaya 350 askerle 25 de )erde bulunmaktadırlar. Au11ada 35.000 muharip bulun· "Deyli Herald,, yazıyor: 

maktad M d f !La.• el la · 1 H niz uçağı çıkarıldığı, Rodos ada . Fransız gazeteleri, pertembe ır. ti a aa ... ıyacı o 111ıy • a 
H b l t t rt it 1 L- h!ll-A--a. ·ı s111a da ıece gi!ndüı: asker çıka • ıünkü toplantısından ik1 ıonuç çı· a •• • anın zap ı a an a yan UV! ~i. yarım mı yon at ve 

ka kt d ı nUfuauna kafi gelmlyeukmlf I katır ve bift"ok da deve satm ala· nlmakta olduğu haber verilmek· 
rma a rr ar: L d d M · p · ~ -..11 on ra a çıkan ornını osl kt B · • · h i b' bı1-. t.::ru r Birinci sonuç, Türkiyenin, Sov- ca ır. u ıı ıçın usua ır yı-O .,, 

)'et Rusyamn ve Romanyanın giz- gaı.etesinde ltalya - Habet iti et• açılmııtır. Attan anlryan ;yirmi ta· Türkiyede, ltalyanlarm Türki· 
rafında çok dikkate de~er bir ya· h Ad' L-bad y al . ..ı..,·ne h r'- d kl••ı kana Ii toplantıda b~ıler komitesi tara- 15 ne müte aaaıs ııaoa an mem e e,... azı .. n 1 - • 
zı .ı!donııtır. Yazıyı.yazan muhar. 1 k __ La. l"f ı · d • • ·--..1 b"lm 1_ f t fından yapılmıt olan öııerıelerin ':I' e etin mU1Re 1 yer enne gön e · atinı uyaQQıra ı e&te men aa • 

mubaliiab oldujunu ileri ıürme- rir, son yarım aıır içinde Afrika· rilmiıitr. leri olduiunda biç ıijpbe olmQ'an 
leri, on üçler komitesi tarafından daki Avrupa ıömürıelerinin an· ------------------------
hazırlanacak raporun ltalyaya da· cak üç buçuk milyon Avrupalıya 

Jer temin edebdclilini ve ltalya, ha az taraftar olacafını ıöıter· 
Habeıi.tanı zapledebilae bile en 

me!dedir. fazla 600 bin ltalyamn yerlettiri· 
ikinci ıonuç, Lavalin aöyleviy. 

lebilecelini yazmaktadır. 
le Edenin ıöylerinin birbirini ta· Muharrir bu rakamın ancak ı. 
mamen tutmaaı, lnıilter~ - Fran-

talyanm bir buçuk senelik nüfuı aa yaldaımasının, yani Fransa • 
ltalya uzaklaımaıının timdiye ka· arlltına karıılık olduiunu söyle-

Almanlar, Macarlar ve 
Lehlerle hava misakı 

yapıyormuş 
dar nnıldıiından çok ileri ıitti· dikten ıonra Habetistaiaın zaptı 

ltalyanın artan nüfuıuna bir mah· tini göıtermektedir. 
Eko da Pari ıueteei, ltalya ~":; olamıyacağını iddia. etmekte-

tarafmdan ileri ıUrülen itiru ka- ~~itada "karanlık tec......_I" 
yıtlarının, Baron Aloizi konseyin lnailizce "M-.nçeıter Gardiyan,, 
umumi toplanbıında bulunmadı· gazetesinde okunduimaa ıöre, 
ğmdan, bir kat daha iaanetlen · Malta adasında bir "ıtık aöndür
diğini yazmaktad:r. Bu ıuele e- me,, tecriibeti Saha yapılmq ve 
aaa itibariyle on üçler komiteıi ta- alqam dôkua buçuktan on buçu· 
rafından yapılacak Bnerıelerin ia kadar bütün ıtıklar a6ndürül
(tekliflerin) betler komitesine ıö· mÜ!f, bütün nakliyat durmu§tur. 

Alman tayyareleri Macar hava 
üslerinden Sovyetlere karşı 

istifade edecekmiş 
Leblller bu haberi yalanlamaktadıT 

re, ltalpJ& claha u müaait ola· Birdenbire tam bir branllk el· 
cap, ~ SoYJet Ruya, Ro· de edebilmenin mümkün olup ol
manya •ti Türkiyenln sizli toplan- madığını denemektedirleı. 

Macar, Leh, Alman ricalinin 
Almanya.da biribirine kaynqma. 
ıınc:lan aralannda bir "lttüakr mü 
aelles,, yapılacair havadiM çllc • 
llUftı. 

Bundan l>qlra bir de bava palcıJ 
i•ulAaac:Mı n Jp.JtJe,,.......ı ~ 
nıak üzere Alman Hava Be.kanı 
ınuavini General r.litliP v ~., 
ya 'da uiramak üzere uçekla Pet
teye hareket ettiii halter verili • 

tıda ileri '8rdük1eri karırt (muha- Bundan ıorira Maltanın valili, 
lif) NJ1eti de dikkate almak il· Malta ahalisine radyoda tetekkilr 
zım ıelecalini yazmaktadır. etmit ve aali.htyettar makamium 

lngHI• .. ,a .... "Araplar aldığı her hangi tedbire tam bir 
Kudiiaten plen bir habere ııs- nizamla iıtirak ettikleri için mem· 

yor. 

re, ltalyan • Haheı anlatma~lrlı nuniyetini bildirmiıtir. 
brtıamda lnsilterenin busünkü Malta valiıi Malta halkının 
tuttufu yola Ja1un ve orta ıarktaki 135 yıldanberi Britanya ile bera
Araplar taaTİp etmektedirler. berliğe inanmıf, sulhıever bir küt-

Hicaz Kralı Ebniuuut, lnıil- le olduklarını ıöylemiıtir. 

Bu münasebetle Macariltanda 
birçok bava istaıyonları kurula· 
cağı ve harp çrktıiı takdirde l>u 
istasyonların Alman uçakları ta • 
rafmdan hava üuü olarak kulla · 
nılacaiı söylenmektedir. tereden yana olduiunu anlatmak· 

tadır. 
Harp odlarN Y111111nlılar 
Atinadan ıelen haberler, harp 

çıktılı takdirde ballmı zaruri ih· 
tiyaçlannı temin meeeleıiyle Ati. 
na büJdbnetinin metıul olduiunia 
bildirmektedir. 

Ba meMleyi tetkik etmek üze
re, ulusal müdafaa ve ekonomi 
yiikaek kurumları bir toplantı )'aP-
mııtır. 

ltaly•n k•bln••l 
Cenubi Trablustaki Araplar a· 

raaında bazı ıüpheli tıarek~tler 
görüldüğünden İtalyanlar bu mın· 
takada yeniden süel tedbirler al
mıtlarclır. lta1yan kabinesi bugiin 
toplanacaktır. 

Hab .. muharlplerl saç 

Malta sularında denlulta Bütün bu hurrlddann Sovyet 
ıeml•I tehlike.ine kartı olduiunu ileri 

Londra, 27 (A.A.) - Royter ıürdüklerini dün de yazmııtrk. 
ajansının Maltadan iıtihbann• Bununla beraber Ceneneden 
göre bir ltalyan denizaltı *emiıi töyle bir tellJ'af ıelaıektedir: 
adt\ sularında ıörülm\lftUr. Gece· Cenevre, 27 (A. A.) -Lehistan 
leri 12 projektör denizi aydınlat- murallhu heyeti Alman,a, Maca· 
maktadır. i riltan ve Polonya arasında bir ha· 
Mlaırda bl .. ttlHJ•n teryare Ta paktı konutUldaiu haberini 

••bla tevkH edlldl J&lanlamaktadır. 
Londra, 27 (A.A.) - Royter Al111an lllloku kUoUk andaUmaya 

a.ianaının lıkenderiyedeu halter k•rfl . 
aldığına ıöre bir ltalyan tayyare Bertin, 28 (A.A.) - Havaı 
zabiti teranede tevkif edilmittir. aytarrndanı 
Ba zabit bir nakliye gemiıine Siyasal çeYtenler, B. Goemboe· 
yüklenen erzakı tetkik etmekle ıin Almanya reziıinden bir Al· 
metıulken yakayı ele vermiıae de man - Macar uzlqmuı çrkrp çık· 
caıualuiunun 11batı b'Dil olama- mı1acağını ıoıu9lurmaktadırlar. 
dığmdan tahliye eclilmittir. Liman Bir yandan, B. Goemboea, B. 

111111 
ın•ı a a 11 • Goerinı ile birlikte, dolu Pnuya· 

IUi# il il M da la d nl be uz•t1ro_. Mudanralı bir av na urıun, onu a ra· 
T-miı ıazetesi, Habeı muha· ber ıalmiı olan iki yük.ek Macar 

ripleriain, aaçlaunı uzatmak üze· yurtdaş tayyareye iıyarı, batbakanrn pazardan eon· 
re emir aldıkların. haber verıyor. 50.000 Jlra verdi ra B. Hitler ile yapacair ,öriifme· 
Habet mubariple.i bqhk ıiyme - Mudanya - Mudaa,a tüccar • lerin zeminini h~lamak üzere 
diklerinden o ııcak iklimlerde ken larından Hayri iunlncle bir yurt • Beıline ıitmitler ve orada ıiyuat 
dilcrini mubafuıı için bu yolda dat Hava Kurumuna 50000 lira ve ~nenlerle temasa aeçmiılerdir. 
hareket etmektedirler. rerek Mudanya namına yeni hir Sonra, haber Yerilcliiine ıöre, 

Hab•f lcuvwetlerı tanare alınmasını temin etmit • B. Goembou'ten 6ace buraya Ma-
Taymis ıasetesi, Habeıııta- tir, ca:.· ıüel heyetleri de ıelmif oldu-

DID çıkaracafı kuneti fU yolda Ha11i bundan ene! ele köy ço- landan, 1örü9melerde ıüel mese-
bildirmektedir: ouklarma meldep ,.... .... ., için lelere de clokunulacalı anlatıl· 

HabefUtanm elinde 1.083.000 6500, Mudanya mütarekesinin im maktadır. 
.w.ıq, ftl'clır. Oıadende 35.0bo alandıiı l>inamn bir müze hali. Berlindeki •iplomatiJL çenen· 
kiti, Harrarda 40.000, Boranda ne komılmaaı için 10000, M1adan- lerin bir ta1amma alı'e de, bu aö· 
10.000 Anıuede 40.000, Lidamo- ya arayına radyo almak ~ia de rUpneler yeni bir siyaıal ıiatemin 
da f&OOO, Valamoda 40.000, 850 lira teberru etımiftj. temellerini kuracaktır. Bu yeni 

ılltem küçük antanta kartı, orta 
Avrupa tiavletlerincl• bir ~lolc 
vücuda ı~eii ıtntecektir, 

Jtalre ye A..._.n blDllU 
Ro~ 28 CA.A~ - B. Goemboesfln 

~tllsl ile llit11 ol~ Cloraale Dttat. 
ya, Mac!f. saylavl~ı;dan Rai~ bir 
gaıe~ taz.inW iiitlidfiör • 

1'ihlfıf; 'f ndW~I kk " 
''Orta Avrupada faydalı bir al1ua· 

ya ulqmak, ancak Al...,. ile ita!· 
Yaant,Pol•~~ua
Jannalllo )p' Wlılık ile mtıüla o
lacaktır.,, 
a..Jrl memnuft .. r Mr aNJ• 

tlllleNJOP 
Matın ıuetest. blnıu. tnsms llJa. 

8U1Dclan mtlteelllr olarak Almu,a1 
yaklqmalda olan ltal,anıa ba duru • 
mandan ltartl antlaflaalan dtllıtlr· 
mek ı.tlyen devletler arumda :reni 
bir blok teJekldllll lhtlmall71• ulrat
maita .,. Macar lllipkını Gom'boel' 
ün Almu,a1a ,..,... pstdea aonra 
gelea ha1*rlera.. ba llatlmalln HZll-

dllfnl -~·*"" f1Ullan JUIUkta • 
dır.: 

"lnıllternln bu Rl'etlt blr ..... Je.. 
rlne yardım ettltt kunetlerln deleıi· 
nl tam vaktinde ölçmesini temenni 
edelim. lstikbll, tngllterenln ulaslar 
sosyetesi nizamnamesine gielerllm'e • 
sini istediği saygınm tıRUne bağlıdır.,, 

Memel 
Genel seçimi 

yarın! 
Almanya, kaybettlll 
bu 1erl de Sarr 8'bl 
kazanmak laUyor 
Londra, 28 (RI,.) - Son za. 

manlarcla batı A..,.aaı cluruma-
na tehdit etm.W. olan Mı.mel ı• 
nel eeçiml p,rm ppılacaktır. 

Almanpya ait olan bu arazi 
1919 ..-inde Lihanp hüktme
ti idareai altında nim miittakil 
bir dnlet haline aedrilmittl. Hal· 
km ekseriyetinin Alman oldulu • 
na iddia eden Alman,. ise vatan
d-.larının yabancı Litv~a ida • 
retinde tih'IG tazyilc)ere mana 
bldıklarmı ileri .urmekteydi. 

Irkçı H~ler hükUmeti iae, bil • 

bir teıekkUlün, arada sırada orta• 
ya bu ve buna benzer haberler çı· 
kardığını ıimdiye kadar çok ıö
dük. 

Atinadan aelen bu haberler ü
zerine Tii!'k gazeteleri kendileri • 
ne diiten yazifeyi timdiye kadar 
da yaptılar ve bunlan sütunlarına 
geçirerek Türk hükumetinin na • 
zarlarını ba haberler üzerine çek· 
mele salı~. 

Gene hatırımızdadır ki, adalan 
tahkim gibi, hedefi doğrudan dol· 
ruya Türkiyeyi iltizam eden ha. 
zırlık haberlerinin ıuete ıütun • 
lanm ıeçtiiini ıören ltalyan ga • 
zeleleri ltalya hükiimetinin hiçbir 
ıurette Türkiye aleyhinde bir ha • 
zırhla ıiriımemiı bulunduğunu 
temin ettiler.Netelrim daha ıeçen• 
lerde ltal1anm Anadolu toprak • 
lanncla dzü olchıiuna dair Jour
nal dl Jllln"de çı:lran bir 7&. 
zıya karta Jlornale d'ltalya CeTap 
ffl'IDit, ha JUıeiJle ltalyanın kat' 
ı,.,.. Till'ldye ~da ıözii. 
olmacbjma dair teminatta bulun...... 

Biz, ltalyan p.zeteeinin bu te • 
minatma. ltalya ile aramızda en 
küçük bir ihtilifm bile meTcut ol• 
munuma bakarak inanmıf ve o • 

kuıucularmıza bunu büyük bir ıe. 
YiD&le bildirmittik. 

Tilrtdye, ıimdiye kadar muhte • 
lif ... eeı.ıe töetenniıtw ki, ıul· 
laü korumafa ça)ıfaD bir varlık. 
tır; sulh içinde yapmaia muhtaç. 
tır ela. Çünlaü kendi sınırlan için
de hqarmat& mecbur oldufu bir. 
tak liıl-I vardi!'. 

Buna ncak aeniı ve raliat bir 
bant baY&tr içinde bqarabili~r:· 
F a1mt Mı, laiçDir wmen, lren'lfiine' 
lcutr .__ete ıeçmek fnrvii'V'ef~ 
ri ıw.r. bir dwlete kolayca 
ıw olal6eekWr ..,,. .... \ü. 
..w .................. 1-idlıaini ~ 
iti .. 'Nl•ek la' Me•nu ve alt • 
ı.mt quıya ................ 
IDMl1a delildir. Htilcenıetimizin 
11JUUfdrimdan nuıl ıüphe et • 
mlJOllÜ 1N kahll lmmlduutlara 
kartı icap eden 1ioraama tedWrle
rial almıt llahmch.pna w alııııaıt 
haluma.ima da hiç f6plıe .... i . 
10l'US. 

Biat, pfD a~emı• ....,_ler, Jaml........... inlq. 
l&p ettlll ttm ... :1111-elerbaia 
.......... ua&,. .. 
cakl..hr. 

ıta1,. . T,arw;ıe. .. 
Bu iki tlnlet araaıHa hiçhlr 

itıtillf mevcut olnıadıima Ye mü
naae&etmisin normal bulunCluiu • 
na ıö.;e bu iyi münuebeti herhal .. 
•e TiltldJe bozmıyac:Ü;br. ltalya• 
ıım da bozacatma ihtimal vermi-
7orm. Bu JOzden mahreci Atina 
ye bilclirilit yerleri meçh41 olan 
,U.rıki haMrlere inanmmnak i .. 
tiyoruz. 

h&Na ıilahlendıktan aoma, itiraa 
aadumı yükaeltti: ve İcap ettifi 
takdirde "G~ Almanpıun, 2 
milyon kadar tutan LltYanfa nü • 
fmuna hürmet ettirebileceğini", 
taylecff. Alın~ 1tuv vete bat
wrabilecelini ima eden bu sözle
ri, SoYJet Ru.,a11 da ilgilendiren 
bu ara•Nle, tehlikeli anlar y-.a • 
nrldıPu p6lılll rlsterir. Bilha11a 
Almanyanm ton ıünlerde daimi 
bir auntte Litnnyanm bu toprak· 
taki ıiyuaama kartı kesin bir pro 
paıanda yapma11, ve ayni zaman
tla Macarittan. Lehistan ile daha 
ırkı bir ıurette haflamnaır i'e, bu, 
bü•bütiin meydana çrkmaktadrr. 
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Vazifemizi yaparken 
niçin 'kaba oluyoriız? Maliye 

mütehassısı 
yetiştirilecek 

Sebze halının 
gayrı memnunları" 

çoğalıyor 

Bu, çoğumuzun kötü bir hu
yudur 1 Bundan vazgeçmeliyiz .. 

Biz, ferd ferd tetkik ec:liliraek, j - Aldırma olaıan teylerdir ... 
terbiyeli insanlarız. Toplu halde - Tabii, bilmez miyim, bira. 

Almanya ve Fransaya 
imtihanla talebe 

g6nderlllyor 
de öyleyiz. Fakat, garip bir §ey der ... 

Halın hamallık işleri çok fen$! 
bir vaziyette imiş 

söyliy~yim mi; bir vazife gördü
ğümüz sırada aksiletiyoruz; çekil
mez hal alıyoruz. 

Evveli kendi mesleğimden bat
hyayım: 

iki muharrir dosttur. incir çe .ı 
kirdeği doldurmaz bir meıe!eden 1 
dolayı münaka,aya tutuşurlar ve 
derhal ağız dolusu küfür sa vurma 
ğa hatlar. "Yahu! Bunlar kanlı bı. 
çaklı mı?,, dersiniz ... Yok, ha . 
yır! ilk tesadüflerinde gülüterek 
el sıkıtırlar: ..... , .... , ..... ~~ 

Bir noktaya dikkat 

Söz dinlemek, ideai -;;ıi-ı 
randa gap denil~ni yaıno, 
yapma denileni qapma-

mok eüzel şeqdir ,· 
f!e/f!elelım • 

Disiplin güzel şeydir; bütün 
~ir kitlenin, ideal uğruna bir sese, 
bir emre bağlanması; milyonlar -
ca kalbin tek yürek gibi bir ku -
mandaya uyup çarpması; bir mil
letin bir vücut olması, aynı duy . 
duygular, aynı istek1er avın (l"(i -

' ,J :-. 

rüşl€rle ileriye atılması gl.izcl şey~ 
<lir. Gönülden ~iikselip de gök 
kubbesine sığanuyan coşkunluk -
ları, bir ok hni)·le, gök bitimleri
ni deli_p geçmek istiyen hamleleri

1 

ov:::ıfarda dağlar ve dağlıklarda. 
yaylalar yaratan iradeleri büyük 
milletler daima,her devirde ve her 
inkılapta disipline borçlu kalm~ş
lardrr. Kollektif idçaHn. kollektif 
rnhu~ur. ki insanlara kudret ver
miş, onlaıı geliştirmiş, )ÜceJtimş . 
tir.Kuvvet disiplinden, beraber -
likten, inkiYattan doğmu~tur. ~öz 
dinlemek, ideal uğrunda yap de. 
nileni yapıp, yapryıa_ denileni yap
m2ınak güzel ~cy<lir. Gel gele -
lim ... 

Bay Aşır, Akmt1burnunda bir 
yahya konuk gitmiş. Gece yatağı. 
na uzanmış, gözlerini kapamış, 
tam tatlı uykuya dalac::ı.ğı 7~m:m 
bir ses çınlamış: 
-Aşır! ... 
Bizim Ba~· Aşır hemen yerin -

den fırlamış: 
- Buyur! 
Biraz sonra aynı ses gu .. rlemis: 

"'lT f " - ıat. ... 
Bizim Bay Aşır derhal yatmış: 
- Ba.)iistüne ! 
Ve böyle, bütün gece kulağın

da çnılıyan: Aşır! ... emriyle kalk
mış, yat! kumandasiyle yatmış ... 
işin içyüzünü ancak sabahleyin 
anlamış. Meğer, akıntıyı geçmek 
için yedekle çekilen sandalların 
ipi, nhtımrn bir kazığına rastlr -
yor, dümenci, yedektekine, ipi ka
zıktan aşırsrn diye sesleniyormuş: 
Aşır!. .. tp aşınca kumandayı veri
yonnuş-: Yat!... Ve yedekÇi, ipin 
ucu omuzunda, yatar durumda iki 
büklüm olup k~vığı gene yedeğe 
ahyomıuş ... 

Disiplin güzel şeydir, bütün bir 
kitlenin, ideal uğruna, bir sese, 
bir emre bağlanması güzel şeydir, 
amma ideal uğıı.ına... Yoksa her • emre itaat, her kumandaya inki -
yat insanlan Bay Aşıra döndü -. 
rür! - S. K. ı 

nııınıınıHıııııt11~ınıı1ıııııın1ttıııııı11ııuıııııtııHıı11ıt11A111ıwnııt1ll 

Sanki, vazife görüııken yapıl- { 
ma11 zaruri bir terbiyesizlik var· 
dır da bu mükellefiyete katlanı· 
yorlar... ' 

• N 'h . d y•ı . ., e z1 nıyet, egı mı .... 

Birçok memurların it aahible· 
rine kartı afur tafuru, auk suratı, 
çatık katlı• onları adam yerine koy . 

Htikumet. finans uzmanı (mali· 
ye mütehassısı) yetittirmek üzere 
Avrupaya bir talebe kafilesi gön
dermeğe karar vemıittir. Bunun 
için gelecek ay imtihanlar yapıla· 
caktrr. 

Finans bakanlığı Avrupaya 
gönderileceklerin ötedenberi mamama11, her fırsatta tazyika yel-

tenmesi de hep bu "vazife batın· liye tetkilatında çalıtanlar arasın-
da kabalık,, aalıınının icaplarıdJT. dan ıeçilmeıini muvafık bulmut 

Kerestecilerde yapılan yeni alınan 4 kurut 8 kuruJa çıkarıl• 
haldeki 

0

idari tekillerden ıon za. mııtır. Diğer yandan eski hamal. 
manlarda batlıyan ıikıiyetler ço - )arın ıimdi ancak bir kıımı çalıt· 
ğalmağa baılamıttır. Bundan iki • tığı ve bunlar da halin günde 
hafta eve) hal hamallarmdan bir 8000 parçayı bulan yüklerini ta· 
kısmı ücretlerinin kesildiğinden §ıyamadıiı için diğer iskelelerden 
ve itlerinden çıkarrldtklarından anıarya ıuretile hale hamal geti-
bahıederek tikiyetlerde bulun- ·ımekt d' Bu h lla 

S h tk l ve faaliyete geçmiıtir. 
. a san en nazı o an lri·mseler bi· 
J b Maliye tetkilitımızın ıslahı ıı· 

l d H 1 
'd . . b rı e ır. ama r angar-

mu, ar ı. a ı aresınm unu ya· • k · t diklerind 
e, u mevkie geçtiler mi, buna 

riayeti mecburi sayıyorlar. raaında, bilhaaaa lıtanbuldaiki ıu
beleri batına yüksek mektepler-

lanlamasına rağmen halde ha- ~ 1! ~apma 11 eme. en 
mallık itinin çok fena bir dmum. Y,iilderı çok yaT&f tqmıak • 
da ?lduğu iddia edilmektedir. t~ _bale ~kledilecek maim ~Ü· 

Geçenlerde Be.ikan toplantıları den mezun olan gençler gel'iril· 
dolayıaiyle, en fazla ikram görme mitti. Jıte Avrupaya gidecekler 
si gereken misafirlerimizin bulun- memleketimizde veya Av:rupada 
duğu bir resmi eğlence yerine git- yüksek tahsilini yapmıt olan ve 
tim... Kadınlar, erkekler ıece el· Almanca veya F ran11zcayı behe

Bu iddialara göre; halde lha- yiili blr bmı ~ylece geç valCte 
mallığın idaresi belediyeye geçtik- ICadar kalmaktadJT. Bu. da mü .. 
ten sonra evelce otuz kilo Irada tahlil malmm kıymetini diifürw 
küçük parçalardan parça batma , mektedir. .,, · ' 

biseleri ıiymitler. Aakerler, tören mehal bilmesi ıart kotulan bu --A------------
ünifonnalariyle ... Bir bahçedeyiz .. gençler arasından seçilecektir. Av dl iye Sarayı 
Buranın yalnız bir kıımı aydınla- rupaya maliye itlerinde ihtiaaa el- k • • 
tılmıt. öte tarafları karanlık. Her· de etmek için kaç kitinin ,önderi- an azı iŞi 
halde memurlara: leceği henüz malup değildir. Mu- Bir fftrlU 

-Davetliler ıu tarafa sapma- vafık görülenler ~ra11ndan icap balledllemedf 
aın ! · denilmiı. ettiği kadatı seçilecek ve bunlar 

Maksat onları karanlıkta düt· Almanya ve F ransaya gönderile- Haber verildiiine göre yanan 
mekten, yollarını kayhedip tozla- rek iki yıl kalacaklardJT. adliye sarayı enkazının kaldll'll -
ra bulanmaktan korumaktır. Avrupaya gönderilecek maliye maaı iti bir türlü halledilememiş-

d tir. Enkazı kaldnmak itini üzeri -
Fakat, kötebatına dikilen me - memurları lstanbol ve Ankara a 

mur katlarını çalmlf, auratını (lS· yapılacak birer tahriri ve sonra da ne alan müteahhidin bu iti yapma 
ık f k1 1 Ank d lacak b. • ma.sı üzerine mukavelesi felhedil-mıt. i ra ı erkekle bir tuvalet- ya nız ara a yapı ır ıı-

li kadın, konuta konuta ıeliyor . fahi imtihanda ıeçileceklerdir. mif, müteahhidin verdiği tenıina-
lar. Oraya dalsmlılda .-pmala o ı ta da milli emlak clirektörlüiü ta- 1 
kalkıııyorlar... TtltOn alma kano- rafmdan vazıyet edilmitti. Milli 

Hatin bir ıeı: nunda değişiklik emli.k direktörlüğü bu para ile 

- Hınt... Çıkm oradan.. Pö- Ekiciden tütün alma kanunu- eslkazı kaldJTmağa teıe'bbüs eUe· 
nün geri diyorum ... Ya'lak! ... Ya- nun görülen lüzum üzerine deiif. rek uraydan bunun için yer ııös· 
sak! .... Hut!... ' tirilmesi için bir müddettenberi e- terilmesini istemitti. 

Sanki bir cani yakala~ıttır! tütler yapılmaktadır. Tecim oda- Fakat uray muvafık bir yer&!-
Davetli olan yahut yüksek bir 11 bu it için bir anket yaparak tü- lamadığından enkazm kaldml • 

ücret vererek eğlenmeğe gelen tüncülerin fikirlerini ıonnuttur. ması iti gene suya dütmütütr. E. 
ve herhalde ömürlerinde böyle Oda tütün encümeni ıalı günü sasen müteahhidin teminat akçe-
bir takibata uğraınmnıt b~çare toplanarak bakanlığa bildirilecek ıi de b~ ite_. kafi görülmemekte l"i 

insanlar, peritan, mahcup, fakat dilekleri tesbit edecektir. dir. · .ı ~ 
yaptıkları kabahati bilmeden, ih. ~o--
timal türkçeyi anlamamakla be- Galatas~ray Polls 
raber ııeıten tekdiri sezerek: Merkezi satılıyor 

- Pardon! ... · diyorlar... Şimdiki halde Galatasaray po-
Süklüm büklüm geri dönüyor. lis merkezi olan bina milli emlak 

lar.. direktörlüğü tarafından a&hf& çı -
Söylüyorum: karılmıthr, 97000 lira kıymet bi -
Bu, orada' duran ve bu fena ha. 'tçilen bu binaya grup halinde' bir

reketi yapan n:emurun p.hsl kuau- 'kaç kiti talip olmuttur. 
ru da değildir. O, ,eminim, faıh. """""""'"'"'ltltllftlUffll"""1hıımıııııtt1111tııııuı"""""""ıı 
aa~ çok iyi ~damdır ... Ne yazık ~i, 20 ilkteşrin 

, çogumuza aıt olmak uzere "vazıfe 

ba,ında nazik olmamak,, kusuru Pazar - Genel 
vardır. Bu, eski devirlerin belki •• 
bir zaruretiydi. Fakat halkçı bir nUfUS Sayımı ... 
hükumet zamanında artık değil- Sayım işine \'erilen öneıq Türk ulu
dir. Bunu el birliii ile terkede- sunun kalkınma ,.e çoğalma çağında 
1• bulunduğunun belgesidir. 
ım. 

Ba~kôlet 
Statistik Umum Müdürlüğü 

o 

· Boyacı, sıvacı 
ve kalemkarlar 

Dün lıtanbul boyacı, sıvacı ve 
kalemkirları aralarında toplana• 
rak yeni idare heyetini ıeçmiıler
dir. Yeni idare heyeti Ali, Niko, 

Mehmet Hasan, Mes'ut, Ahmet, 
Hasan Dervit'ten mürekkeptir. Ay 

nca yedek aza olarak da Muataf a, 
Halik, Yani, Hasan, Salih seçil -
miılerdir. 

Yeni idare heyeti ilk it olarak 
senelik aidatın yüzde 30 niıbetin
de indirilmesini kararla~hrmıt ve 
bunu Ticaret Odasına bildirmit · 
tir. 

Atina Şarbayı 
lstanbulda 
Ltanbulda yapılmakta olan 

BaBian atletizm birinciliklerin -
de, birinci gelecek takıma veril • 
me1' üzere Atina Şarbaylığı tnra
f mdan hazırlanan kupayı dün A
tina Şarbayı Koçyar tayyare ile 
ş~ize getinniıtir. 

Koçyar Büyükderede lstanbul 
Şarbayı Muhittin Kr.tündağ tara -
fmdan karıılanmıt ve Peiapalas 
oteline misafir edilmiftir. Burada 
Muhittin Ostündağın misafiri o -
larak on gün kalacaktır. t 

-0-

Gene bir ev 
çöktü 

Dün Cerrahpatada Çardaklı 
~liamam ıokağmda 10 numarada 
polis memuru Ömerin evi çökmiiJ
tür. Tesadüfen o esnada evde kim· 
senin bulunmaması bir facianın 

önünü almıttJT. 
ı 101 t' :<•SO•): 

Açık teşekkttr 
Amansız bir hastalık neticesi ~ 

genç yaşında ölen Ziraat Bankası mÜ· 
f ettişlerinden oğlum Etem Faik'in ge
rek hastalığı sırasında derin alaka 
göşteren ve gerek cenazesinde hazır 
bulunan Ziraat Bankasr, Emniyet San 
dığı n melctepten bir heyet gönder • 
mek suretiyle kadirşinaslık göste -
ren Mülkiye okulu direktörlüğüne n 
hassaten Ziraat Bankası Umum mer
kezi erkanı muhteremesine, müfetti~ 
Ye memur arkadaşlarına, telgraf ,.e 
mektuplarla bizi taziyetle derin te -
essilrlerimize iştirak eden diğe.r kıy • 
metli dost ,.e arkadaşlara ayrı ayn 
teşekküre büyük tees.5ürüm mani o) -

duğundan bu ncibenin gazetenizle 
yapılmasını saygılarımla dilerim. 

Pederi Ali Faik lme~e 

Parti Bakırköy -mllml!I----------------------------------------~=-. ... c~~~~:.!::r=:ocaiı [ ·Ş E H D i N D ER D LE R İ ] 
kongnei yapılmlf v~ yeni idare ------------------..-----------------------.1 · 
heyeti ıeçilmittir. Jmıkat Ab- c •• t k • h ı '-' f 
dülkadirin bq~nlıf~~· ya~ılan . op ene esı ırsız ıgı • 
~toplantıda bı~o~ onemlı ha· Taksimde Zambak sokağında oturan Hasan, Sl'mti- Hatta bazan çöplerin evin önüne dökÜlüp t~n~b • 
hıslere temas edılmıı, geçen yılm ni11 dertlerini şöyle anlatıyor.: nin ortadan kaybolduğu da ı-akidir. Bundan sonra be· 
ocak hatkanı Necati Tunçyüzün - Her semtin baıka türlü derdi <:ar. Bizim semti11 lediyc memurları sokağa çöp dökülmüş diJJt cc:a J:esi-
raporu tasvip edilmi\tir. Netice- • derdi de çöptc11dir. Çöpçüler cvlerimfre akşamları uğ- yorlar. Bu tenclı:e çalmak iıi 0 kadar ilerlemiş ki üç ay 
de yeni ocak heyeti Necati T . ramagı.p sabahları çok erkenden uğruyorlar. Biz de çöp içinde bizim kapının önünden tam s ta11e çöp tenekesi 

.. J b I 'k" . -- . H unç lerl evın içinde muhafaza eclcmiyeceğlmizden,. tabiatiy- .<tır oldu. 
yuz, atan u ı ıncı nuu;rı asan 1 •· 1 k 1 •• · k - ·· ... -'· i'· • • . . e rt>P ene c erını ·apımn onıme um.""ıyoru:. Fakat Ş ımyetlerimizden biri de sabahları çok erken g~ • 
Ark. dıt tabıbı Rıza Akçer, Yqar ertesi günQ çöplerle beraber çöp tenelı:esillin de UÇll&Uf çen çöp arabalarının yaptıkları gürültüdür. Eğer bu i· 
ve Vehbi Tümanday seçilmitlir. olduğunu görügornz. 1 lı:i şey düzeltilirse lıiç bir derdimiz kalmıyacak! 

• 



TETKiKLE~ 

Sayım gününün 
büyüklüğü 

Bütün silahlardan iistiin silahımız 

AtatDrlc'Dn 'l 
teşekkUrU 

Ankara: 27 (A.A.) - Cumur bq • ı 
kanlıfl genel tııekretcrleiinden bildi • I 
rilmi, tir: 

Dil bayramından ötürü yurdun her 
yerinden gelen ve yurttaıtann s evinç
lerini gösteren kutlama yazılarına te
şekktirlerini iletmeye, Atatiirk. Ana • 
dolu ajansını ödcvlemiştir. 

kalabalığımızdır 
Yazan: lsmail Habib Yugoslavya 

cak tartacak da. Hayatın her alanın. lnglllzlere tayyareler M11~11N demişti ki: 
- Efer F;ransanın ntif usu Alman · 

yadan yirmi milyon noksan olmasa1· 
dı cihan harbi olmazdı. 

daki du111fumuz nedir? Banu bacO • ısmarladı 
nün cetvellerini dolduran sütunlar 

Doş sözler çoktur, hakikatlere ga .

1 ye olan sözler az; bu söz azların da 
azı olsa gerek. Bu yirmi milyonu te · 
llfi için Fransa dünyayı etrafında 

tÖİtladı. Fransızlar yirmi milyon faz • 
la olmadıklan için cihan harbinde in-

sanlık yirmi milyon kurban veriyor. 
Bugün Almanya yirmi milyon faz . 

fadır. Diğer Almanlarla beraber Av . 

rupayı t~ coğrafya üstünde yetml~ 
bet milyonluk bir Cermen kütlesi kap 
Jı,or. Yeaenin korkusu Te yenilenin 
.koıkldafa bundan. Kültürü denk gi • 
bi milletlerden her birinin ne kadar 
olduğmau söyle, o milletin ne olduğu. 

öfretecek. Zararlı bir yerde fazla mı 
~ıkmı§ız, be illi ki budamak, faydalı 

bir yerde kısa mı kalmışız, ıene belli 
ki boy ,·ermek rerek. • 

Böyle bir güne 'ısayım ıünU,, den • 
mesi yapılan itin yarısını bile siyle • 
miyor. Bugtin yaban sayı ile "kemmf. 

yetimiz,. defil her birimizin ne oldafu 
ile "keyffyet.,imlz de ölçillecektfr. O . 

kur yazar oldufamuzdan meslekle • 
rimize kadar her ,eyimizi ha sayımla 
anlıyacağıı. Çukur taraf ımııı da ıös • 
tel'8e her şeyden önce kendimizi bile • 
Jim. Kendimizi bilmek ne yapacağımı· 
zı bilmektir. 

Dil 897Jiyeyfm. ff:S Z:WWW 1 •:1a1111J.IA 

FAl1d emperyalizm yalnız ~engin ?ı. p Heyecan ••• Korku 1 
mak,fçfııdi ve !al~ı~ kuV\'etın ~akkı~: Ü ve sergüzeşt 
Je :J3pdırclı. Şımdıkı emperyahzm, nu- ::fil I i H 
fasa ioprağına sığmryanla yakın batr· • m er sevenler en 
da yapılmak is tenen şeyler bunu bir • ii 
baynk aibl öne sürüyorlar. Kunetin A L K A Z A R il, 
öailnde hak gibi görünen bf r şey nr- !f 
- o lmnet haksız da olsa korkunç O• Sinemasında H 
hır. 3 gUndenberl aooo ki•• il 

Vlllbelos Anadoluya saldırmak iiçn tarafından glrUIUp t.kdlr İl 
hizi bet alta milyon gösterdi. Bunun edllen il 
da )'81'1111 kürtmüş, şuymuf, buymuf. 

Biz ancak dört milyon kalıyorduk. ş A N o u 
Onlar biz azız diye gelmişlerdi. Onla · 1 
n yeııf§imiz onlann sandıfl kadar aı 
o1ma11f11Dızd:ındır. 1 SiHiRLi ADA' 

0

Bizdekl yeni devirle e!!kl devri a . 2 llevre t4 kıaım birden U 
ymaak için pek t-nk şeyler n sebepler •••• 11w1111armuw:am:::r.mm: 
MJJ]abilfr. Faka t asıl büyük a)'i'ılıf T 
şunda 01sa gerek: Eskiden bot yen enezzUh tehiri 
,-atanı ooşaıtırdık, bizden 01mıyan u . KOçOkpazar 
1.ak hudutlan tutmak için. 
Şimdi vat.-ında iki dera ,·atanı fet· Gençler BlrliQI 

hediyonız; dlşa boşalmadıfnnrı Jçin Geziıi 8. 10 • 935 pazar ıünü· 
bir, içte çoğaldığımız için iki. ne bırakrlc:lıiı bildirilir. 

Milletlerin yaşı yoktur. Çok eski bir 
millet eter ~oiahyorsa genç çok yeni 

bir millet eter duruyorsa ihtiyar sa· 
y.ıhr. 7.engln Fransanın en sakat tara-
fı d1IJ'l'lllllağodor. Biz durduğumuzu 
~eifl çoialdıflmızı göstereceflz. Bu 
yamumm göstermek olacak. 

Sekiz yıl önce ilk defa ntifusumazu 
aaycbk. En sivri dU,Unceler bile bizi 
~• ~ .u.ız milyon olarak ktıatirfyor· 
'ta. O. dört milyon ~ biz sevin . 

C1lk ft dtl§man dfifilndi. Şimdi birkaç 
ml17011 daha artmlf olaral[ Çlbnak ... 
bir gtla bizi dtişı:ıan hl~ dUftlnıalye . 
ce1', dlflnmeyi aklına getlrmt1eceff 
içba. 

Milletlere asrl yapmak hakkı Teren 
korku dQJDamak değil korku vermek 
t ir. Gelea dqmana karşı blrlıaizl en 
21§3.iı Dd •yabilirfz: J9tiklal harbfnbt 

destanJAn yer yer gösterdi, sıkJqta • 
jmıız zamaa birimiz on da oluyor.Şim 

10 ve 15 llraya 

KIŞLIK PALTO 
VE PARDESCJ 

• 20 ve 25 llraya 

ISMARLAMA 
Safi yUn ve dayenıkll 

• MUntaJaap Pffitli, ueru• blllllf • 
lardan en '°" moda, iki pova

lı temlz malume, llfİ İf 11aprlır. 

• 

Ankara caddeai Orhan 
lleY ham birinci kat 
Terzi Halil Kindi 1 

dl bile korkumuz yok. Fakat her re · -------- -----
len yıl hbl her g~n yıldan daha ka· TEPEBAljl ŞIHIR TIYATRO-

labohk lnılara .. azken bile korlnlnç SUNDA 

olan o zama n n~ olar? BUtUn st1Ah· İs~nbul lıltdiııtsi 
ıarc!a11 tbtlln ~ilaI1m11ı k:ılabaltfnnn: · ~ıhir1iyatrosu 

e.r;;llfyonıı., mllletterln gtıcü yalnıı 1 1111111111111 
kdaba.lıfl ile CS!çtllHydl Çln1e Hint 

clftnyanm umacıın olurdu. Bizim lmpa- lll 11 
:ratorlak §İm diki bizden ka~ clef a bl · 
yük ka~ defa çokl11kken çlldL lrt • 
gntt. çttrllk ı~ Od defa çUrlJdllkUlr. I 

Blrbadtefrln 1 u 
lr 20 de Öl~:re 11· 
çtı, 2 prfam1- 20 
de Ölçtlre 81~11. 3 
Pftjlmbe204eOJ. 

çire lltl. ' eama 
a • öltlf• 11~ 
s-......ısde 
Coeü t1Jatron, s 
~ 20cle 
Yarua,lpaar1a Fakat dlee sende içinde de hancf 1< 

kun-etl b6y1lk hlr feJ ,apaMHrGT 
Jiem lf, ht111 dtf. 1"I 1871• rhl, ftd, 
.slndea de lmtnaana ~lffflmkhl si. 

hah ıo da çoe1* tb'atren, ı ,.., 
15 ete Yana, t pa•r 2Jn ele Y•rua 

"Niyuz Kronikl,. yazıyor: 
Yuıoılav hükumeti lngiltere • 

nin Relaroyı f abrikaıına 250 
bin ıterlinlik tayyare maki • 
neıi ı•marlamıtlır. Makineler 
Derbide yapılacakrtr. 

Bundan önce Yuıoılavya, tay -
yare makinelerini Franıadan a . 
lıyordu. 

--o-

Izmlrde 
Tren kazası 
İzmir, 27 - Dün ıal>ah ıaat • 

8,30 da Jzmirden Aydına hareket 1 

eden Aydın treni Gaziemir iataı • 
yonunda bir kazaya aebep olmuı· 
tur. Nakliye kamyonu yoldan ge
çerken tren kamyona çarpmıı ve 
içindeki yolculardan üç kiti ajır 
IUJ'etle yaralanm19tır. Kamyon da 
parçalanmıflır. 

Yaralananlar Ödemitli Mehmet 
oj)u Muıa, Valtit ojlu lbrahim ve 
Mehmet'tir. Muıanın yarası ha • 
tında ve kolunda, lbrahimin ar • 
kaımdadır. 

Derhal hastaneye kaldırılan ya 
ralılann vaziyeti çok tehlikelidir. 
Kazadan aonra Devlet Demiryol· 
tarı idaresi tefleri ve adliye tah • 
kikata elkoYmutlardır. 

Son dakikada aldığımız malu . 
m.fta göre yaralılardan ikiıi öl -
müılerdir. 

Girit işçileri 
kralhk 

aleyhinde 
Atina, 27 - Hanyadan gelen haber

lere göre Giritteki işçiler yeniden baş 
kaldırmışlar ve polisle aralannda kan 
h çarpışmalar olmuf tur. 

Bütün Girit işçileri kralın getir il • 
mesini protesto makj;adiyle 2·i saatlik 
bir grc" ilan l'tmi~lerdir. 

-o-

Ankara Unlversl
teslode Macar 
prof esUrlerJ 

Budapefle (Özel aylarımız· 
dan) - Reımi mahafilden öiren· 
dilime göre Ankarada kurulan ye 
ni üniversite için biri tarih, biri 
ıanat tarihi, biri de dil mütehasıı· 

ıı olmak i!zere Macariıtandan üç 
bilgin çaAırrlacaktır. 

Birkaç ıün evel Budaltf!lenİn 
meıhur Pazmany Peter ünivenite. 
ıinin 300 üncü yıl dönümü kutlu
lanmııtır. Bu üniveraite 1635 yı· 
lında rahip Pozmany tarafından 
kurulmuıtur. Hukuk, mülkiye, tıp, 
eczacı, f elaef e, fizik, tabiiye, ka
tolik illhiyat k11nnlarını haTidlr. 

Bu mlnaaehetle Macar parla. 
mentoıunun hOyUk kubbe Alo
nuncla tlftlTenlte relctarU Komlı· 
Gnıla'ın baflianlılında büyüle bir 
tiren yapıhnttbr. 

Vesh YENO 
mtftr. 

1ltllh hbl• 1abm kak'-llıl•m 
deltl • e14wtnawza 41a ..,_.-. 
Biz • ........ aa hlllrfz ll8t11nz. t. 

, ..... ,, ... kra ..... ıatu11d*•t - -----------

tathtflh W11H411tal kltnH ...... 
.Kara.._. nbm kaftl111tktır. A74nlk, ta..,... 4ofnHıa ne pkaaaltz, 
Bu :a"1!' Jhl Md ,.a1tmı .,._.,.. .. 

• IMtrfta• cleları ... ,.. elep •· 

8fdr arttmlla ~ ~trla•lt llitl 

HABER 
ıstanbuıun en çok satllan 
haklk1 ak•am gazetesidir 

ilAnlarını HABER'• 
verenler kar_ ederler. 

tıhaunla icara• Yfftl• tarela ••r · 
tcaıı bm1ee Klflk~•Med• ~.,. 
ı~cte • - 9 - 9SS stl•I•• ıelen pa
r.an.t ... t 9,IO 10.H • kadar hlrt11ıl 

1 elnv, ~~,.._..,. 
,_ ____________________ _, 

~" !';YL 'tt - "11"'i 

Bu ...-v---.a~ta_.,,,,,,n~iç~in...,,--a..,,.,..,,...._ lii olan bif--
yu rtdaşı n oğluna 

Mekteplerimizde 
mutlak yer olmalı! 
Yatı mekteplerinde neden yeryok? Acaba 

o meliteplere hatır ve gUnOlle alınmıı 
talebenin sayısı kaçtır~ 

(Bcq taralı 1 incide) 
rek biricik oğlumu okuttum. Bogtin 
artık takatim kalmadı. On üç yaşın
daki oğlumu bir yatı mektebine yatır

.,<OJınlar diye Kültür direktörlüğüne baş 
Yurdum: Yer yoktur, olamaz ce\·abını 
aldım. Bana olan olmuş, fakat oğlu • 
mun hali ne olacaktır1- Beraber mi 
dileneceğiz. Bu da elimden gelmez. 

Divrikli Jbrahim oğlu Haydarın e
lindeki tel.kereyi okuduk. Bu harp 
malum vatandaş ayın 26 ncı g ünU Kül 
tür direktörlüğtine baş,·uruyor ve ay
ni ıUn, derhal tahriren şu ce
vabı alıyor: 

rup dinlemeden hemen cenp nrllme
sine de daha çok taştık. 

Kültür direktörlüğünün cenel 6808 
özel 4542 numara ile verdiği bu cevap 
zaruri olabilir, fakat bedava yatı mek 
teplerine böyle bedbaht vatandqların 
okuma yaşındaki çocuklarını alınak. 
onları herkesin çocuğundan enel ko. 
rumak daha zararidiT. O yatı mektep. 
)erinde yer neden yoktur? Acaba o 
mekteplerde hatır ve gönüUe ahnmı~ 
talebe sayısı kaçtır? •. lşte böyle yara
lı, ayağı eli tutmaz bir vatandaş baş. 
vurduğu zaman, kUltUr direktörlüğü 
evveHl bunu tahkik etmeli ve herne 
suretle olursa olsun, böyle vat.anda§ • 
ların çocuklarını k•yırmalıdır. 

"26 - 9 - 935 aünlü dilciinizc kar
§Ihktır: Bu mektebe talebe alınma • 
dığından dilekçenizin kabulüne im • 
kan yoktur. 

I • r~:u:: D: ld'" - -'•'*4llllllllMlllll ........ _ ... ___ _ naza. nruw.r .re oru" 
Evveli, direktörlüiün bu çabuklu- Serseriler yataQı 

ğuna şa~tık. Biçare bir vatandaşın is- Ve 
teğine. dakikası dakikasına cevap ver- Ragastanın ogv lu 
ma-i bizi şaşırttı. Öyle ya, verilen her • 
hangi bir istidaya aylaTdan sonra ce- Serseriler Yatağı ve Ragas~nın oğ-
vap almap alıtık oldufumuz için ba Ju roman1arı ciltlenmifUr. En geç bu 
hız bizi hayrete düşürdü. Ve bira - akşama kadar alınması rica olunur. 
yağı topal, karnı yaralı bir çocuk lllllt11111ıııımıının111ııılftllıtttııınıuMllllllll111111ıııııınıııı111111ıııı11 
babasınm dilejine, ceffelkalem, so • 

Ahmak talebe
nin öldürdüğü 
öğretmen 

Meğer ona yardım 
da etmiş ı 

lunirae beyİn•İz ve tenbel bir 
ldllebenin ....ılı IHr maalli,mi öl
tlürtlüğünü geçen gün yazm&fhk. 
Bu leci uak'aya dair, lzmirden 
bugün gelen Yeni Asır aaetain· 
de fU lalsilôt utırdar: 

Muallim Bay Haydar mektebin 
resim öğretmenidir. Kendiıi muk· 
tedir bir ıençti. Evlidir. Bir de 
minimini yavruau vardır. Katil Re. 
tal mektebin birinci ıeneıinde üı
tU.te iki ıene ıınıfta kalan Mer· 
ıinli bir çocuktur. 

Hesap ye hendeıe muallimi 
Bay Sıtkı ukerlik hizmetini yap· 
mağa ıittiiinden ikmaı imtihanı· 
nı mektep idareıinin tensibiyle 
öğretmen Bay Haydar, Bay Sabri, 
ve Bay Rahmi yapmıtlardır. Re
ıat imtihanda cevap verememİ!, 

merlium Haydar kendi~ine reıim 
öğretmeni olmak ıuretiyle hathırr 
tarif yollu yardımlardft da bulun· 
mutlu. Buna rağmen muvaffak 
olamıyan Rept ıınıfta kalmıttır. 
Reıat leylt mecc•nl idi. iki ıene 
ıınıfta kalma11 dolayniyle mek· 
tehin nizamlarına tlhi olarak Ü· 

~üncü ıene ücrete tihi tutulmuı· 
tur. 

Vak'a ıünü ıabahleyin mektep 
idareıi Repdı çeğrrarak Merain· 
deki ebeveyni yanına d6nmeıini 
ve onlarm muvaf akatmı temin et. 
tili takdirde Ucretli olarak oku
makta devam ede1'11ecetlnl bUdlr
mlftlr. 

Rept paraıı olmaclılmı IByle
ylnce keadlalne 390 kunıı para 
verllmlt " bir ela nnıf bentle bl
let a1111111ıpır. 

R•t alctam U.ttl mekt9Pt• do
latmallta ve Ba,. Ha.,darı IMJcle· 
meltte7mlı. 

Hl9 lrlmaenfn Wr .. ,den ma· 
lftmall yelıtu. BaJ Ha1dar da n8· 
betti arlladqlulyle vedalqlp e · 
•• slttt. E..tnde taYUlc lteıle1en 
Ba1 Haydar 1tlrlta9 ,umurta ala· 

Bir afyon 
kaçakçısı 

tevkif edildi 
Sekizinci ibbıaı ınahkemeai bu 

ıabah bir afyon kaçakçıaını tevkif 
etmiıtir. 

Kösele ve deri tiq.retiyl~ ~t • 
ıul olan ve bundan bir müddet ev 
vel af yon kaçakçılıiı da yaptığı 
teapit edilen Neaim Çipati kendi • 
ıine avukat tuttuktan aonra orta• 
dan kaybolmllftu. Nesimi bulamı • 
yan aekizinci ihtısaa iıtintak hi • 
kimliii hu kaçakçıyı avukatın • 
dan iıtemit ve avukatı da uzun 
bir aramadan ıonra bularak bu 
aabah mahkemeye getirilmittir. 
Neaim, derhal verilen bir kararla 
tevkif edilmittir. 

o 

Bağcıların toplantısı 
lzmir - Maniaa havaliıindeki 

baicdar vaziyetlerini konutmak 
için Y ozıat aaylan Avni Dolanın 
baıkanlığında bir toplantı yapmıf 
lardrr. Bu topl&ntıda h~k ıay • 
lavlar ve üzüm satın almak için it 
ve Ziraat Bankalarmm miittere • 
ken teıkil ettikleri IOlyete direk· 
törü lamail Hakkı hazır holunmut 
lardır. Bu münaıebetle bağcılığı • 
mısın ilerlemeai, l>ai sahiplerinin 
muhtelif ihtiyaçlanna kar!ıl~k 
vermek icin alınacak tedbirler gö· 
rütülmüftil'. 

rak tekrar mektebe döndü ve JU· 
murtaları qçıya verdi. Bu defa 
eve döniifünde mektebin yanında
ki köprülü aokaiında, dirsekte 
heldiyen katil Reıatla brplqtı. 
Katil Reıat aal taraftan tabanca
ıını çekti. Eafa taamdan ve ta· 
lcatmd&ll pralanaa •nllı Hay
dar yere eerll Qn.r kalabahlC 
olmuı buehl,le hemen ;retiıUe • 
rek ,aralı memleket butaneaine 
Jralclmldı. Burada tarfedllen b~ 
tlln pJre'l_.. rafmea fedalrlr. 
atremeal lrurtarmalı 1ca1'11 ola • 
madı. 

Bu hldlaeJl t .. Jaıar derin teeı· 
ıllrlerle yuarlren lcecler ıören at • 
leaf ne ve ldlltOr arkatlaelarıaa baı 
taldı aanarıa. 
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Tsss ı ... Bu noktaya bilhassa dikkat et 1 
Sarayda Manastırlann usu olduğunu Türkler 

akıllarına bile getirmemelidir 1 
G•9m 1u91 ...... n hUll••• 1 mak üzere ve diaimise laiaıaet içini için, Hri adllDlarla, Hritantiı'in 

Bft11111l kclll&ııın eo _,,u.; bisim ukerlerıa elhileaiai siydi. bölütüne cloiru Jfiriklü. ,,,..,.. ol.,_ aialıl/flll Bızır, Şimdi vazifeaini Wtlrdi. ltıJ'afetİ· K&ı.,a .._İDİll ha~i lralaha • 
ıw., o ,ın, A'""°8 preıulnln ni defiıtiriyor. Ben, ubr elbiıe· lık olclulmN ,ardl. Blrpk T81'1i 
-~=.~ 6ad.,... ferini alarak bölüie teslim edece· hD'isti7an .. erleri, papaslar, klf· ,.,,,.,, .... - .,. .,,.,. ı· k . d . i . . h Jıtl .._ __ .ll-l&...:: c1o1~-
~ lllı.UJman 1 '11' de 1111, ço nca e erım, e er 111 ı· wer, ....., ...... uuuma GWlllUf • 
lalrtanp (/Ötilreceldlr~z":ı,.1 • riltiyaman, ne fazla bir .. , tor, larclh Panayır yerinde cam~~ 
degl ıeven ~ ....,.. ne de ı•vezelik et. .. Anladın mı?... rifeti seyreder ıibi, odanın ıçme 
ma. •tıra,ıla fıındalıkta ~ • Ramarama, aaray tarafmda U· bakıyorlardı. 
flTJcen, pılılar fl1'flllMa ~ • Aldan uzaia iaminin çaimldılını içeriden, ci~ bir ..., k.lbya-
l/lUllllllf bir •hrie t.k ol• w d11J1D&Mydı 'belki çömel dili yer· ı,· - •- id bir midilli 
Mltallı 6lr .,_ ........... Re • ' mn ,.. ıı.uu ı en 
......... ...,.: .O, lda _, den b11muyacaktı. eUratiyle - habire söyleniyordu. •• 
,.,_,, •r••lln& gin/Jllwı • Fakat, yarı ,.AnJa M>JUIUllUf Hani çenesi diifüık Rumlar olm; 
"""- O amnan, beni terktırw • ıenda llaJdbten nefer üniforma- kartılarmdakine nefes aldırma • 
nln ne ol4ıılıınu Zibeıde,e ııaı ıatmdaıı pkardıiııu ve köylü d 1-.--1 ..... _ L 1 wı •-.. t .3:-ı ~--'·fi ~ d an ~ -a ara e ......, 

l/08 er(HIQ ,, - .. .,.. · luhifna sir•iiini ıör ü: çıkarbrllr; itte Hri.aıatie de hun-

Sakallı adam, yan •orVnmUf 
"delikanlıya: 

- Ramarama bizdendir. Kork· 
ma. •• Bisi ele Yermes. eledi. 

Harem atuı ha;,retle bakıJor· 
du: 

S. iki adam, ba çalıklar anam· 
da h... de lriri hu kıltkta ne arı
yor? ... 

Gerçi, tek ıhliiJü tanıyordu: 
Pek aofu •• papallarm pek Hfti-
Mubafa bölüi\iaıüa lmmamlan aa11 
aviniydi. Adına Torello d•lerdi, 
it bir sima olarak meıhurdu. Hat· 
fi, ......... ~ ... 
o, manaıbrlarm, aaray ipndeki 
mümeuili imiı... Hinihacette ca· · 
1ualuk vazif eaini bile tek ıhiine 
rağmen pek mükemmel yaparmıı. 

Mullafn balüiünün a11I ku · 
mandanr prenae dalbwklak •e 
onun bha takalarına pnlakpldc 
etmekten bqka iıe yaramıy.ab lrir 
aıilaade olcluta i,in, INtüa ukıri 
hizmetler bilfifl bu Torellonda e· 
liadeydi. 

Fakat ıu aaatte, çah dilNnde, 
ceketinin ve külotunun düimele · 
ri ~üt deHkanlınm 1anıaa, 

• ...... d ? ııa ıı, ne arı)or u .... 
Kwmar ap..ı, ı..nu bir tiirlu 

iula .... edi. 
Sakallı: 

- ş.....,. Çömel de ıörünme .•. 
dedi. 

Kamarama. iukiyat etti: 
Torello dnalDJa: 

- Bedim ne diai Mitin hıriıti· 
yan oldufumu ~fktaln, delil mi? •. 
Ben de ayni ıuretle Mftia i_.nı• 
nm tamamlılıl,ndan ........ ().. 
nun için ıu eınada dinimiz •lnma 
çabthiıma kaual ıetir ft-pr. 
düiünien kimHY• bah.ebne. .. 

Zenci, bili hiç bir ıeı an~-
yordu: 

- Peki amma, bu delikanlı 
kim? ... 

- O kadarına kanıma .•. O da 
benim earanm ••• 

Harem aiuı haJret ve ıüpheyle 
bakıyordu: 

- Sırtmda pr .... ait aekerlik 
elbileei nr .•• Fakat,.,_, bilik 
teki bütün neferleri teker teker 
tamma. •• Bu, bizim otlulardan 
deiiJ .•. 

T orello, çalmm dibinde duran 

. -N• Unrime vazife? •.. Benim lardan biriydi. Kapmm önünde, 
kendi yapacak itlerim bqımdan ellerinde torbalarla beldiyenleri 
atkµa... Ben ukerlere de, papula· birer birer İçeri çal81J«, ,.tir. 
ra da bnımam... dikleri paralan .. 111or, deftere 
Delikanlı bu ıefer oirdenbire kaydetm•i için, kitmine emirler 

urper.. di: 
Yeriyordu. 

- ''Papulara,, mı dedi? ..• Bu H-..ın DMnılda 91fikten eli • 
nereden biliyor? .... diyerek .-.ı. lerek baktıiı feY, lrihyanqı para 

111& 1-ktı. ..JlflDdaki mehuetti. Çjfto bm
Torello, .,ıar,m ~tb. Tek ,a. harlu ~1 bira daha bmhar- • 

sünü, pek korkunç bir ıeldld, Ra· latbrauf, .ıunı,onhı. Peri,~ 
maramaya çevirdi: ainde,n çabak itli,..da. Sacda hie

- T1111 ••• Bilhaua bu noktaya 1e1ine diifeai aetirenin torbumı, 
dikkat ... Bu ıarayda manastırların 

önündeki masa üzerine bol':ltı -adamları olabileceğini, Türkler ..., • . Mr 

Sonra, yanmdaki ıence döndü: 
- Hiç üzülmeyin, monsenyör! 

Ramarama cidden emniyetli bir 
'damcafmdlT ••. Beni aize karf· 
mahçup etmiyecektir ... 

Zenci, itin içinde, tahmin etti 
tinden bile fazla fevkaJidelikler 
olduiunu ıezmitti.. 

- Ben ıicli,.-... Verdiiim 
ıiizde duracatm. .. Kin:aeye bir 
ıey ıöylemifecelbn ••• dedi. 

- Haydi, ularlar ohun öyley· 
ae ... 

Kızlaraiuı, utlk, arkasrna bi
le bakmadan, araya doiru, hızlı 
adıml.rla ilerletti. 
"- ihmalde Y ılanb manastır, 

ıene lllqeyler çeririyor ... - diye 
cliitü..,_cla. - F•t, dönenler 
nedir aca1-T ••• Ali, fU eanada, izin 
al ldrlar ot.aydı da orada 
bir Be..._.,.., ne eua • 
ra YAlaf oı.rctum, ne earara... 
Hem de... %111.,..ıe !... Zübe, .. 
de! ... itte• -elimden ula 
kurtaıı.lliliM 

Ba,le ~--ırtli bpmm önün-
deki kan r tam yanı • 

11Lllll.._-.e111armdan 

imla, bafdöndfiriici Wr stiRde \1-
ribirinden ayınp i.tif ediyor; eon
ra, bir elinden bir eline, telile Iİ· 
bi ıeçiriyordu. Bu teJileden, ha • 
zan, "çmnn,, diye bir •İkke ııçn -
yarak, ötede ajsı açir duran aan • 
drğa dü9üyorda. 

Ve kihyanm, brulmuf sibi 
durmadan iıliyen çenesinden ıu 
sözler fıtkll'ıyonlu: 

- Bana kalp para yuttm;ılmaz 
demedim mi? itte, awcumdan •· 
vucuına geçirirken hemen anla • 
drm ••• Fiskeyi vurdum mu. hop 
sandıfa ... Onun yerine batkumı 
ıetirecebiniz... Kalp parayı iade 
edeyim diye aptal aptal yüzüme 
mi 'baluyoraun, Barba ..• Nafile ..• 
O, yanclr ••. Benim aanclıta ıitti ... 
O da benim hakkım ••• Burada ni • 
çin oturup çalıı•Yorum? •.. Hop 1 
Çmnn ... Al bir kat., altm daha. .• 
Bak, pfmp da kalptan hatkumı 
fiskeliyor muyum?··· Çınn ..• Yal • 
lah aancbfıma... Ha •. Geldin mi, 
Ramarama .•. Neredeain? ... Sabah· 
tanheri seni aratıyoram... Daha 
ıelmeıeydin, fena kızacaktnn ha· 
ni •.. ÇünlriJ., 16z ani.yan kim varsa 
hepıini 'bir yere aaldrrdnn •.. Hızır 
Reiı ef endimlz husün ac:ele ıidi • 
yorlar... Bac biuel•rini ça1'u
cak toplatmak lazım... Senin de 
Y rlanlı manutR'a ıitmen icap e • 
diy •.•• 
Cmı•rrrrr ! ... 
Hop! ... 
Çmnn! ..• 

1Kr bohça11 açb içinden çıkan "- Kamhar klrata .. Arataeak 

- Sandıla hir altın daha ıit • 
ti •.. Yüzüme aptal aptal halana, 
Ramarama .•. Y danlı manutırdan 
450 altın gönderilecekti ••. Rasia 
ne yapıp yapıp akpma kadar ye • 
tiftininler •.• Git, ftSiyeti ..- • 
ılpçe anlat ... Fazla izahat verme· 
le vaktim yok ••• Çnmn •.• 

(Deoantı 011r >. 

k&,10 elbi..Jerini slatet•rÜ: tam da um•nım buldu ... ,, 
- Soyunmamın aebebi de lnı· j MaamafiJı, klhya, omm lmlrly-

dur: Yalam hir ıeceye mahaua ol· eli. Emre itaatsizlik edeıni1eceii 

euNDAN BUNDAN 

Birtavşan yüzünde 
bir aile mahvoldu! 
Yu adlı çiftfinin ,.olda sördü • 1 l>aflamqtır. Zavallı, dünyada 

ğü yaralı bir t&vf&lll kaldırmak ı lik oWUla bütün nakit paramı 
için merh•mlte ıelmeai yldDclm 1 ı., kaçmakta olan taytaDm 
çıkan acayip ve acıklı bldiaeler ımdan tam iki kilometre Kllıll&l'I 
Çiacle Çifu ıehrinin bellibqlı de· batırarak kovalamıfbr. Sonra d 
dikodu ••W• tetldl etıiae'lde· Mlda 1.ir halde yiizlkoyun 7e 
dir. yuvarlanmıfbr. 

Yu. o sbU en -on AmiarRıan Aradan biraz zaman ıeçince 
fıatıiı mahaullDO •tmak için idi- Y u, ayala kalkarak çiftliğine d 
çüeük çiftlliinden çılrarak çarıı • na yürümüt ve ujradıiı kederin 
ya doiru yolJammıtr. Çarııda mal büyü]düfü yürinden çok ıitme • 
larmı 15 lira kadar bir pill'&ya 1&• den üstüne birdenbire bir fenah 
tarak aümüt paralan kemerine ıelmiı ve kalb Hktesinden ölü -
yerletthmit1fr. vermiftir. 

Gerf7e dinerken yolda tozlann Çiftçi çocaklarmclan biri, yel 
içincle yatan bir ta'Yfanla brtılat· üatünde Yu'nua llÜ9ÜDÜ ıörünee 
mqtır. Hafftll fena halde yaralı kotarak brnma haber vermiıtir 
ıörtındUfüaclen, JmDUtak JGrekli Kaclmcaiız akpm yemeğini ma 
y u, ha merhametinin lamcllıine ıalm üstünde bırakarak dııarı fır 
ve aile.ine çok pahalıya malala. lamıı, koeaunm Uatiine Jlidmıt
'bileceiini aklmdan hile ıeçirmi • tır. Ancak ba eanada mutfakta 
yerek, kemerini çözmfif ve bmm bınlcm11 oldalu küçücük çocuiu 
Y&r&lı haJTUU tatmıak için hir her nudaa mansah devinnit ol • 
aedye haline lmp:M1ttur. duiundan zaten çerden çöpten o-

Biraz toma ilthhat etmek için 
lan ev birdenbire batUf41Ut hu yolun kenarına oturmuıt, omuzu-

k arak fer de b.dm J&'ft'mlllhl kurtar. 
na &amlf oldulu kemeri çı ar mak L-in kendini kml alevler i 
yamJ,qm. koymufhır. TaVf&D ~ 
blJl ba M)mcalC eı1ti kemerin i . çine abmf ve ne yuık ki kurtar • 

•• mak i9tediii çocufa ile beraber ~ir. Ya, flyle ıırtGltil uza • 
narak çekik 18zleriıli bpemlfln'. yanmıttJr. 

Birdenbire :r-""-pnda Wr la . Bittin cinrdald çiftçiler iN kö-
pırd- CluJ......-. Ta,.....Ja pa- tü teead6fe acı acı aflamıt1ar ve 
nmaa bqrda tarlatla bpaak - eıteti a6nii iç Blü,ii birden ıam • 
ta oW1liuaa a&'6Dce binleabiıe dükten eonra uim1UZ bnpnı ara. 
ful171D'U 4imdik -....,. ....,. mata çdmuılar, fakat hiçbir aeT 
da a,.la hhnıll bnlamala ha'-'amlfludır. 

Alman dampingi 
·IJQilizleri telaşlandırdı 

lnsilila ~açılır a • 50 iacllNMeaW• qttilet O. 
çılmaz aaylaYlar Nai dampinci • tarıdan ıİparif al-.z olmatlar 
ne bqı tedbir alımnasmı hükU - dır. 

metten iltiyeceldenlir. Mühendillik alltı, ~·mal, 
Almaa,..m •oacmi -dl&tata • mensucat ve diler ~ eıyayı 

rü Doktor Şaht, .Alman ihracatmı Almanlarm :.ı---:-: '--11mda 
tepik için 80 milyon lnsiliz lira - -....• ...-, 
lık (bizim puumzla 500 milyon lngiiizler 1braç eC1ememelctedh 
lirablr) Wr tahliaat koymaftıur.Ba ler. lncilis Ticaret Odale.n Birli. 
tedMr 0 bilar iJi neticeler ftnDit ii yaptığı yılbk konaı ede bunu 
tir 1d lnıitlz çelik tic:aNti felce protetto etmit " 1riildbnetin der • 
uiramqbr. Bur ıiaalluda AI..... hal harekete ıeçmeai için l>ir layi· 
lar fiyatlan yiScle 30, 40, hatta ha "1111iftir. 

AfrilcaJa gabani 1 llrltll sögl~e sôglege 
lıagoanlar c:olalıgor tllbıgagı gezen şarkıcı 
"Afrikada ulanlar•ittikçe art- B.t ............ dijayayı hi.HC-

makta ve i ... nlara aaldırmakta· letle odl .. .-,. olan ıenç bir A· 
dD'. Su ayıırlan o kadar artmııtır watral,.Jı ..,-, Ul&Jurdu ola 
ki artık yollarda otomohiHerle Melbana tebs iDe yaklqmıı bulun· 
çarpıtmalctadır. TimMlılar Afri- nwka ..,.Jaatiniın 80D kademele
kada J,ir tethlt çalı a~ olduk- rine anıaııtır. 

larmclan hunlann ele geçen tlitUe• ~~ ;::ı~ :~i 
rini llditrmek icap etmiftir.,, iı '8karr 200.000 kilometre yol 

Bu cümleleri Ufanda'nınyaba· altlltf w: bu seyahat eana11nda 
nl hayvanlar av kontrol müfettiıı türlr:ü aöyliyerek hayatını kazan. 
yüzhap C. R. S. Pitman'ın 1834 mıftır. Kendieine timdi "Biıik • 
Hileli iPıı ~iti aenel raporcia"'";, Jetli ıarkıcı,, lakabı takılmıttır. 
alıyoruz. Sö,tedifine ıare bazı ülkeler· 

Parçalanan i111Ular ve ağıllar- de prefine ziyafetler verilmiı, 
la çiftllld-. ıık .ıc yapılmakta o- kamı doım ulmuı, hazı yerlerde 
lan hleaalUdan &ilhuaa aalan- de tahkir edilerek hapıe atılmıt • 
larm Pek pialm&kta oldukları an. tır. 
lqılmaktadtr. Bu adam Hitler, Dr. Goebbelı 

" Rokfellerle toblqarak konut
Sedl}e IJstlJnde rolenen mut olduiunu ılflemektedir. 

adam 
lnsiltenain profeayonel futbol· ı.----------.... 

aalUmclan Joha M. Wrlıht bir o-
tcqolail k•zaamda alır bı.. IUl'et· 
te yaraJan••ftL Halbuki o ıün 
nlıllaı ~ Futbolçu, hu· 
tahaaedea MC11e ile kilite:re ta • 
.._ • ., nikahı kıyıldıktan IOIU' 

ıene haıtahaneye dönmiiıftür f 
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Amerikahların , 

Con 

ıg EYLUL - 1!'135 -
" 1 Numaralı halk düşmanı,, 

Amerikalı bir kadın, 
çocukluğundaki bir 
gülümsenıesi için 

Dilinger 
~================~~~ No.3 ========.,l~ 

187 bin lira kazandı/ 
Nevyorktan yazılıyor: 
Bir gülücük yüzünden tam yir

mi yıl bir adamın hatırasında ya
pdı ve bu adam vasiyetnamesin
dede gülücüğün sahibine bizim 
paramızla 187.500 lira bıraktı. 

Bundan yirmi y1l önce, yoksul
lar mahallesi olan East Sayt de 
Kristi sokağmm ''fakirler yurdu,, 
da Hannah Gruber adlı 11 yaşın 
da bir kız bir merasimde dam 
etti. 

Yurdun büyük salonuna top-
1anmı§ olan yoksullar v~ davetli
ler arasında bekar ve fıkara sever 
bir adam olan doktor Hovard Lo
ren de vardı. Doktor, Nevyorkun 
yoksulluk ve sefaletten kıvran- 1 

makta olan bu köşesine biraz can, 
l>iraz neşe vermek iç.in "Yoksul . 
lar Yurdu,, nu kuran ve masrafla

ne Yoksullar Yurdunda çıkarıl . 
mıı bir fotoğraf göıterdiler. Dok -
tor parasını kime bll'akmak · stedi. 
ğini göstermek için fotoğrafta be
nim resmimin üstüne bir istavroz 
işareti koymuştu. 

"Resmi görünce hatırlar gibi ol
dum. Bu, daima bana iyilik etmek 
istemiı yaılı bir adamdı. Yoksul -
lar Yurdundaki dansımdan sonra 
beni yanına çağırmış ve tiyatroya 
hiçbir vakit girmemekliğimi söy • 
lem işti...,, 

* Fakir ve yoksul olan Medoff a-
ilesi avukattan paraları aldıktan 

sonra Broklin' den ta~mmışlardır. 
Şimdi Nevyork'un en kibar soka· 
ğı olan Park caddesinde yaşamak
tadırlar. 

rını keselerinden veren adamlar • ----------------
Clan biriydi. Şundan bundan 

Bu incecik, sarı saçlı, saz heniz- Şahnamenin nadir 
1ı fakir kız dans esnasında dokto- bir nüshası 
nın yüzüne halcmış ve çocukluk 

Kazakistan ulusal kültür araı· umiyetiyle, füsununun özü o -
tırma enstitüsü Firdevsi'nin Çağalan güzel bir gülücük gönderpıiş-
tay dilinde yazılmıı ıahnamesin-

ti. den nihayet nadir bir nüsha bul· 
Doktorla çocuk ondan sonra bi-

muıtur. Özbekçe, tükrçe ve ira
ribirlerini hiç. görmediler. Han -

niceye bir çok kelimeler vermit o
nah Gruber ise bugün Broklinde 

lan Çağatay dili 16 ncı asırda ,ark 
Madam Medoff' dur ve sekiz ya • 

aristokratlarının kullandığı dildi. 
ımda bir kızı vardır. Geçen hafta Bulunan nüsha metin itibariyle 
gülücügüniın tam yirmi yıl doktor tamamdır. Kazakistan enstitüsü 
I.:oren"in l<albinde yaşamıı oldu . 

bu nüshayı rusça ve kazakçaya 
'ğunu öğrenmi!tir. 

tercüme ettirecektir. 

Poli• ~alılıklar arcuınclan çıka 

rak "Ne iıtiyorıun?,, diye ıorJu 

Poliı, bu adamın gazetede çı • 
kan fotoğrafın aynı olduğunu an

lamıftı. Bu itibarla bu adam Dil • 
linger çetesinin azılılarından "a· 
ranan,, Makley idi. 

Bir sivil polis Makley'i, takip 
etti. Ve bir pazar yerinde yakala
dı. Mak1ey şaşn-nııştı. Çarpıtma • 
ya hem girişmedi, hem vakit bu • 
1amamıştr. Polislerden, kendisini 
nasıl tamdıkllarını öğrenmek isti -
yordu. Ve dedi ki: 

"- Dillinger'in kendisi bu ka
dar kolay yakalanmıyacaktır.,, 

Haydudun bu sözünden polis • 
ler, Dillinger'in de bu yakınlarda 
bir yerde olduğunu öğrendiler. 

Bu suretle o küçük evi gözaltında 
bulundurmakta devam ettiler. 

Polisler evin önünden ve arka • 
smdan yavaş yavaş yaklaştıkları 
zaman i~eride bir erkekle bir ka • 
dm gördüler. 
Şermen ve F ord isimli iki polis 

hafiyesi, ön kapıya doğru gitti. 
Kapıyı çaldılar. Kendilerini giye-

1 
diye haykırdı! 

Dillinger. polis memurunun ko
luna sıkııtırdığı küçük makineli 
tüfeği de görünce itaat etrnifti. 

Beklemenin mükafatını gördü· 

ler. Çünkü çok geçmeden bir oto· 
mobil yana,tı. Ve Dillinger'ni 
kendisi, beraberinde bir kadın ol
duğu halde dııarı çıktı. 

Dıtarıda mevki alinıt olan po
lis bir ara Dillinger'i teşhis edeme. 
di. Hatta bu geçikmesi yüzünden 
bütün planı bozuyordu. Gelen a
damı masum bir yabancı aanıyor
du. 

Çahlrklardan çıkarak liendisi
ne "Ne istiyorsun?,, diye sordu. 

Dillinger bunun üzerine: 
- Affedersiniz, dedi. Yanlıı 

eve gelmitim. 

Dillin.ger, tam bir nezaketle 
cevap vermişti. Fakat bir polisle 
karıılaştığım da anlamqtı. Ve sev
kitabii ile hemen arka cebine ta· 
bancasına davrandı. 

Polis memuru bu sefer derhal 
adamı tanıyarak: 

- Yağma yok! Buraaı tam ıe· 
nin aradığın evdir.. Kımıldama, 

Kendisine refakat eden kadınla 
birlikte Dillinger'i, Makley ve Ra· 

sel'in bulunduğu hapishaneve 2Ö· 

türdüler. 
,,. w • 

Hapishanede Dillinger çeteH• 

nin batlıca azılıları yatıyordu. 

Yalnız bir tanesi müstesna olmak 

üzere... Bulunamıyan l?u haydu• 
dun adı Harri Piyerpon idi. O kü· 

çük eve gelmedi. Baıka yerde 
de görülemiyordu. 

Şehrin motosikletli polislerin· 
den birisi, birkaç gün önce, Tas· 
kon otomobil kampında, ruhsati· 
yesi Floridadan alınmı! bir otomo
bil gördüğünü ve bu otomohildeld 
eşyanın, ynagında çıkarılan ba
vullara pek benzediiini hatırla· 
mı,tı. Bu vakayla bir münasebeti 
~labileceğini d\ifünerek derhal 
motosikletine atlayıp otomobil 
kampına gitti. 

Oraya vardtiı zaman Florid .. 
ruhsatiyeli otomobilin hi.li. götü
rülmemi! olduğunu gördü. Fakat 
içerisinde bir adam oturuyordu. 
Ve makineyi hemen itletmek üze-o 
re idi. 

Polis neferi nezaketle bu oto
mobilciye karakola kadar gelme. 
ıini söyledi. Ehliyetname.sine fa· 
lan ha.kılacağını anlatıyordu. 

Motosikletli polis, bunun Piyel' 
Jon olduğuna kanaat getirmiıti. 

Avukatın yazıhanesine davet e-
dilip de Doktor Loren'in kendisi· 
ne vasiyetnamesinde 30.000 in • 
giliz lirası. (bizim paramızla 187 
bin 500 lira) bırakmış olduğunu 
öğrenince ıaşa kalmııtır. 

iğne yutan kız cdc nev'inden şeyler satmak isti. ======================= 
~ akat adam, bqka bir isim verdi. 

Ba.ılangıçta çok nazik ve vekar 
sahibi gibi hareket ediyordu. 

* Doktor o gece Y oksuUar Yur • 
Cfundan çıktıktan sonra NO'J'ork
tan ayrrlmı§ ve Şikago' da yerleşe
rek 400.000 lnıgiliz liralrk (bizim 
paramızla bir milyon dokuz yüz 
bin liralık) bir servet biriktirmiı -

lngilterenin Loughboro tehrin
de Şeltorp sokağında şimdi on 
dört yaıında olan Betty Dakiv ad· 
h kız üç yaıında iken bir çengel 
li iğne yutmuıtu. Geçen hafta a
pandisitten ameliyat olurken dok
torlar apandisit civarında bir çen · 
gelli iğne görmekle ıaı~rmıtlar ve 
iğneyi çıkarmıtlardır. Şimdi kız 
bir hatıra olmak üzere bu iğneyi 
ta21maktadır. 

tir. Bekir ve kimsesiz bir adam •·•••·•···•··········•·····•····•···········•··· ........ - .. 
olduğu için paralarını kendisine ····················oakto·r······· ......... ~ 
ıevinç ve saadet getirmiı olanlara Al. ·sma·ıı = 
tıağıtmı§hr. işte bunların araaın - 1 1 ft 
Cla da ortayaşlı doktora nasıl bir Haydarpafa ha•taneıi bevliye i 
saadet vennit olduğundan haberi mütehaııın H 
bulunmıyan bu sarı saçlı kız da Vrologue - Operateur Ü 
vardı. ii Babıali caddesi Meserret ole· K 

Böylece yoksulluğun kızı hu - :ı ı· 88 1 d Ü :; ı numarada her gün öğ e en5 
gün zengin bir kadın oluvermi~ · i! sonra ıaat ikiden ıeki7.e kadar.fi 
tl·r Talı'h ru"" zga· rının bı"rd ... nbire a: ................ ı··-······:ı-·····-.. ····---·-· .. -. ~ : .......................... ···············-----·· .. . 
'dönmesinden şaşa kalan Madam 
iMedoff gazetecilere şunları anlat-
mıştır: 

"- Avukat tam bir senedir be
ni arıyormuş ... Çünkü evlendikten 
sonra East Sayt mahallesinden ta
şınmıştık Avukatın yazıhanesine 
gider gitmez bana: 

"- Siz çocukken Kriıli sokağı 
Yoksullar . Yurdunda danseden 
Hannah Gruher misiniz?,, 

"Diye sordu. Aradan bu kadar 
zaman geçmişti; epeyi düşündüm 
Bundıtn sonra da Doktor Loren'i , 
tanıyıp tanımadığımı sordular. 
Hatırhyamadığrmı söyledim. Bu -
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mm üzerine avukat: Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
•-Bu adam ıizi mirasçıların- · Hasan Rasim Us 

''Dedi. Bu İfte bir yanlıthli bu - ... 
elan biri yapmııtır.,, 1 Ba11/dılı v•r (V AKIT) 1nat6aa11. 

~andım.. Bunan Uzeri.. ~=========r 

yen birer komisyoncu olarak gös -
tereceklerdi ... 
Konuşmayı Şermne idare etti. 
Ve kendisine kapıyı açan kadı

na, ismini sordu. 
Kadın: 

. - Madam Deyvis ! 
Diye cevap verdi. Ve sonra, 

"Bi;~y satın almak niyetinde ol • 
madığmı,, söyledi. 

Bu sırada gayet çabuk bir ha • 
reket oldu. Polis hafiyesi Şermen 
içerideki odndan bir adamın sü -
ratle daha içeriye doğru kaçtığım 
görmüş ve eve dalmııtı. · 

Fakat kapıdaki kadın da çabuk 
davranmış ve kapıyı derhal kapa
tarak öteki polis hafiyesinin içeri· 
ye girmesine mani olmuıtu. Bu 
ara, ikinCi polis hafiyesinin par
mnklari ezildi. 

Bu sırada içerde Dillinger'in 
çetesinden olduğu anlaşılan Rasel 
Klrakla polis hafiyesi Şermen dö· 
ğüımeğe başlamı!lardı. 

Polis hafiyesinin hayatı artık 
tehlikeye düşüyordu ki, evin arka 

1 kapısından iki polis daha girdi. 

ı 
Haydut Klark, polis hafiyesi 

Şermen'i bir yatak üzerinde baa-
hrmı!, öldürmek üzere idi. İ§te 
bu srrada, yeni gelen polislerden 
biri, tabancasının kabzasiyle 
Klark'ın kafasına vurdu. Klark 

1 serıem!edi. Ve yakalandı. Tabi
atiyle kadın da birlikte oradan 
kaldırıldı. 

Şimdi polisler, eve tamamen 
hakim olarak, gelecek diğer hay
dutları bekliyorlardı. Bir hafiye, 
bir küçük makineli tüfekle müveh
hoz olduğı.1 halde ön kapının ya-ı 
nındaki çalılıklara çöktü. Diğer 1 

P.Oliıler, evin içinde mevzi aldılar.1 

10yaşında 
şampiyon 

Poliı karakolundan içeri girin• 
ce, tuzağa düştüğünü anlamıt ol•· 

cak ki kaçmak için ~balıia ka1-
kıflllrıtı. 

Tabancasına aanldı. Fakat çe
kip ç.ıkarmaaına meydan kalma
dan polisler kendisini yakalayıp 
kelepçelediler. 

"' .. 
Taskon polis müdürü, Vollard. 

ın anlattığına göre Dillinıer çetesi 
lndiyana, Ohayo, llliyonis ve Vis· 
konsinde yapmadığını bırakma. 

mııtı. 

Bu çetenin yaptığı bazı rezalet· 
ler arasında Jubirkaç. banka hır· 
sızlığının acı dehşetine halem: 

Dillinger çetesi, yukarıda adı 

geçen yerlerin bankalarından mü• 
teaddit zamanlarda 75000, 50000, 
12000, 25000 gene 25000, gene 
12000, 20000 ve 3000 dolar kal• 
dırmıştı. 

Çetenin bavulları aranıldığı 
zaman, bunların hayli silah v• 
mühim.matı bulunduğu da öğrenil· 
di. Üç binden fazla fitek. etli ta· 

ne muhtelif tipte tabanca, bet kü. 
çük makineli tüf ek ve dört tane 

de "kurıun geçmez,, yelek mey• 
dana çıktı. 

On beı bin dolarlık mücevhe

rat ve otuz altı bin dolar da para 

halinde çantalarından çıkmııtı. 

Bütün bunlar, kendi özel mal-
(" 

Londra'nın Stamford Hill ma· lariyle birlikte müsadere olundu. 
hallesinden Moris Springer tam Dillinger bundan sonra sıkı sıkıya 
yirmi dakikada iki kilometre me- kelepçelenmi, olarak ve tayyare 
safe yüzmü~tÜr. Londranm cenup ile lndiyana hapi~hanesine nak· 
belediyesinin bu mesafe rekoru !olundu. 
evvelce 23 dakika idi. '.(Devamı vur). 
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Roman, şiir, hikaye kitabı s; :X:A""' 
neden okumuyorsunuz? ... 

• "K,itap okumuyor değiliz; oku-J 
yacak vaktımız _yok •.• Kitap oku
mak istemjyor değiliz; okunacak 
kitap yok. Okunacak bir kitabı 
r:-halı da olsa alırız ... ,, 

Ne ,süzel değil mi? Bu ;yazıı,ı, 
'u başladıfım tarzda yazsam, her 
halde §İmdiye kadar bu İ§ üzerin
de yazılmış yazılardan farklı o -
lur. 

Fakat !İmdiye kadar yazılmı~ 
yazılardan farklı bir§ey ortaya 
k:>ymal: neye yarar? D.oğru olan 
birşeyi yüz defa da tekrar ette . 
ni7, eğer kof bir orijinallik sevda
sm:l düşmüş bir adam değilseniz, 
her vakit fnydahdır. 

Bir dert iyi olm~mı91a, onu dü
zelmiş gibi görmek neye yarar ... 

Kitap okuyacak va.ktnnız yok 
da, onun için kitap okumuyoruz 
diyemeyiz. Bu, küçük bir mazeret
tir. Kitap okumağa alı§mış bir in
san iç~n bunun belli bft!lı vakti O· 

lam:ız. V tt kitap okumak bir kiU -
fet de değildir. 

Okunacak kitap yok dersek, bu· 
nu da biraz izahla ve yerini gös
tererek söylemek lazımdır. Belki 
bazı ı•'1alarda okunacak kitap 
gerçekten olmıyabilir. Fa.kat ba • 
zı ıahalar da var ki, orada fayda
lı eserler çıkıyor. Fakat her kitap 
hrekeıi iliılemez. Meıele orada •.. 
Ve kitap okumk ıibi bir mevzuu 
da çeki9tirirken elbette, kitleyi, 
büyük kalabalıkları kudederelc 
ıöylüyonaz ... 

"Okunacak kita1'ı pahalı da ol • 
aa alırız.,, demeie ıelince; o ki -
tabm da mümkün olduiu kadar 
ucuz olmaıı elbette faydalıdır, 
bir kitap paraıiyle iki tane neye 
okumayalım... H.. kitap alımı 
çoialmca, ucuzluk ela kendililin· 
den gelecek ... 

~ ~ * 
Velhiııl kitap okumk İti, hal • 

kımız mevzuubabit olunca, henüz 
lcotanhn" hir meeele deiildlr. 
Bunu !İmdiye kadar halk bata .. 
mmdan, halka çatarak yazmali • 

Kitapçllar kitaplarını ucuzla
tamadıklarından, okuyuçular 
iyi kitap bulamadıklarından 

şikayet ediyorlar. 

"Kitap çok oku
nursa ucuzlıgacak 
ve iyi kitaplar mü
nekkitlerin qazısı 
ile bol bol satıla-

cakmış!,, 
Kitap satısına yarıyacak 
nanıar belediye resminden 
ve posta ücretinden muaf 

tutulablllr mı ? 

Yazan ı Hikmet Münir 
taydı1ar. Kitapçılann ı3züyle ba
kacak ol•mz, ortada ODiarı da 
haklı çıkaracak bir vaziyet pek 
yok ya... F alcat ne de olA, iti bir 
b~ka yönden, batka..ıtrk altmda 
sörija~ «~Di "yler ~ • 
yonunua ... 

Size bir tuhaf hakikat aöyliye
ybn: Memleketimizde "kitabı en 
çok okunan,, birinin 1930· da 2000 
tane olarak ba11lmıt eeeri henüz 
tamamen aatrlmamıf ... Bunu basan 
kitapçı, "Daha da ü~ ıene aynı 
!eyleri satabilirim .. , diyor. Gördü
nüz mü iti!... Yalnız lstanbulu 
diifünseniz bu kadar kiti Yarız ... 
Ya memleket içi?... Onlar da mı 
almadılar? Biz ne1e almadık? Ki· 
tap pahalı mı? iyi mi deiil? .•• 

* * .. 
Görünii!e bakılma, kitapların 

temin edilit .f&l'l)arı ile bunların 
ıürülmeai arumda yakın bir ili . 
tik var. Fakat kitapçılık dünyaıı
nı o kadar karmebrıtık Ye kon • 
trolıuz eaerl« de sarıp bürihnilf 
ki orta halli bir okuyucunun İyiyi 
kötüden amdec:lemediiini aöylü • 
yorl~. 

önüne ıelen kitap bum.bili • 
yormu9 .•• 

Oç 1&tır tiir ,... - MYpliıi • 
ne "hula ç~, için mi ne • 
dir. - bunları kitap halinde bas • 
tıranlar Y&nD•f· Parayı veren dü . 
düiü çalıyor. "Eeeerini,, kitapçı • 
lann camekinına da lcoJldaruyor. 
Slıtemli Ye ıenel bir kk.p tenki
di netriyatı da olmadıiı ~in, irim· 
ıe, bunlann adı hile ıeçec•k feY • 

ler olmaclıimm f arkmcla delil. .• 
Alıyor bir tane ... Bir tane daha .•• 
Gene o cimten ••• 
"-Yeni çılmaıı birter •ar mı?,, 

diye ıonıyorlar. 

"- EYet var, buyurun r,, 
Ve mütteri1e yenilerden bir ki· 

tap veriliyor. Miifteri baıkıyor ki 
ıene entipüften bir,ey ... Ve hela 
de ıoğuyor. 

"Adam leD de,, diyip &8ÇİJ.Ol'• 

l,ı.ı ele bunun yanında kaynayıp 
ıldlyor mu derılniz:? ••• 

Soma eaki yazılan tekrar tek • 
rar batan mUelltfJer de bulunu • 
yonnuı ... Fiyatlar aynı fiyat ... Q. 

~- DeftDitlik plriiyor ... Ve 
kitaplar vumıı 'ki, onun nam ver
mit müellifi başlangıçta iyi ve iti: 
nalı yazarken, sonra iti çalakale· 
me bindiriyor, bayağrlqmaktan 
çekinmiyor, hem kendini, hem o
kuyucuıunu yalancı bir dünya i • 
çeriıinde ıeleceği belliıiz bir yol 
üzerinde ıürüyüp ıidiyormuf .•• 

* * * "Münekkit az,, diY.orlar. Az o-

lan münakkide de bir kitabı "kö • 
tületmek olsun,, kabil değilmi,. 
Gerçi miinakkit denen akıllı çaça
rona bir kitap verip de. onu kötü
letmeden · ıazete tiltunlarmdan 
kurtarmak pek kolay de'ğildir. 

Fakat bu kötUlemenin bile yol· 
ları vardır. "Bu kadar kötü bir ki· 
tap daha timdiye kadar yazılma • 
mııtır. BiR NUMARALI BER • 
BAT!,, demekten bile inaanda ga· 
rip bir okuma ittahı uyanabilir ... 
Gerçi fcötülüfü bir disiplin içerisi· 
ne koYmak taraflrıı değiliz am -
ma, pek seyrek olan münekkitle
ri ~dırmak, hü~ıa, pek güç • 
IDÜf ••• 

Halbuki tenkidin kitap ıürü .. 
müne fayduı oluyormuş dC\. Bu • 
nu kitap utan biri söylediğine gö
re, münekkidin imzasındaki tesi • 
ri övmeyi dütünmekten ziyade 
hakikate bakacağız. Madem ki 
bunun fayduı var. Neye tenkit 
yolunda netriyat organize edilmi
yor? 

* • ~ 
Düfiinülen fU: l~ 

Bugün pahalı olan, iyi veya kö
tü kitap çıkar, ıözü dinlendiği an· 
latılan münekkidin elinden geçer, 
tenkit ıütunlarında ~liyat gö • 
rürae, mukadderatı belli olarak 
dereceıine göre sürümü ba,lrya • 
cak ... 

Kitap sürüldükçe, fiyatı diifebi-

~ 
iilSPiRIN J/ 

, 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ~ ve komprime· 

' lerln üzerinde hellsllOlnJ ~tekeffül . 
eden~ markasını arayınız. 
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lecek. •• l • 

Bir kitapçı diyor ki: 
"- Bugün bin tane bastığımız 

meseli bir romanın kaç tanesi sa· 
trla:bileceğini biz kestiririz. Bu da 
çok defa 200 rakamından yukan 
de~ildir. Bu yüzden heıabmıızı o
na göre yapıyor, 200 kitap üzerin
den biçtiğimiz fiyatla masrafımı· 
zr gözetiyoruz ... Ziyan edecek de
ğiliz... Bugün bin tane bastığımız { 
birer lirahk kitabın hepsinin sa • 
tı1acağmı bilsek bu kitap yanm Ji. 
radan satrlabilİl' •.. ,, 

Münekkit. kötü kitapları ya. 
zanlarm da ce&aretini 1ôracaktır 
belki ... Yahut basılacak kitapla • 
rm, - parası olan birkaç llevetH
ninki müstesna - ıı1a bir kontro
lü netriyat aabumı o'liuyueuya bi. 
raz emniyet vereceli liale toka 
caktrr. 

Müellfiten 1atm alıp kitap \;& • 
ıanların, "edebi haliemleriı, de, 
kitap, okuyucunun önüne çıkma. 
dan neıriyatın korunmuma bü -
yük yardımı olacak adamdır. 

Mesele muhakkak ki iki taraf . 
lıdır: Kitabm, aanat, doğruluk ve-

üzere l>iNmç muhanire yazı yaz ~ 
dırmayı denediler mi? 

Burada yazı yazanlann maddt 
menfaatını gözeterek ıöz ıöyle • 
miyorum.Kitaplarm sürümüne hıı 
vermek iti birçok ceohelidir. Bir • 
çok cephelerden okuyucunun he • 
veeini gıdıklamak, dikkatini bir 
oti gibi bir amaca doğru sivrilt • 
mek vardır. 

· ·* .. Kit&pçılarm reklam yapmal(, 
memleketin ti içlerine dojnı be1· 
li batlı kitaplar hakkında Han "da· 
iıtmaıi !liuauaunda bir ıızıltılan 
da var ki, o da posta parası ve be
lediye pul para11dır. 

Bakın, bu, üzerinde durulacak 
bir meseledir. Memleket ic:in za -
rarlr olmadıkları nn!nşıl:n~ş hitap 
larm küçük bro!Ür halindeki liı • 
teleri, ya.but bir ka~ıt'xk innbrı. 
kitap okumayı teşvik eC:ecek ma • 
hiyette basılı satırların memleket 

içinde her okur yazar yurtdaşa pa• 
rasız olarak ıibnesi faydalı ol .. 
maz mı acaba!? ... Bu gi:bi ilanlar 
pgllardan muaf tutulamaz mı? ... 

ya korku ve heyecan bakımından Herhalde okumak, okutmak is· 
deieri ... Ve sonra okuyucu! tiyoruz. Okuma iti yüzünden zen-

Bunun ara.tındaki eleme, temiz· ıin olmut adamların, memleketin 
leme ve tunma gibi vaııta soyun- genel refahında yer almalannı ; .. 
dan ,eyler en dokunaklısmdan ol· tiyonız. 
mak ve iyi idare edilmek tartiyle Ne,ir müeNetelerimizin biiyü • 
bu iti bir ylouna koyabilir... metini, halkımızın bunlarla kay • 

Sonra batlı batına yazılar İıter. n&flDUmı, kitap ıatırlarmın in • 
Kitapçılarm da herhalde baş • ıancıl birer bakıtla içeri hayatı • 

bata dilfünmeleri lizrmgelen iş • mızm gündelik ihtiyacı haline gel 
ler vardır. Yalnız bilginlerin, ki • meaini iıtiyonız ..• 
tap kurtlarının kendi hatlarına iı· Mecburiyettiz okuma iti, bu 
tedilderi ıibi yazılar yazmıt ol • aiin çetin bir meseledir. 
maıiyle kanmamahdırlar. Bunu gittikçe kurcalryalmı ... 

Hem bir ticaretçi gözüyle, kitap _ 

o~~ıa ~~ha .h~z verebilecek Satılık otomobı·ı 
sevımlı ve ogretıcı yazılar yaz • 
dırtmahdrr. Kullanılmıt fakat iyi b;:- halde 

Kitapçılar, reklimın pahalı ol • Beybi Ford otomobili ıatıhktır F e
duğundan ı*iyet ediyorlar. 

Acaba, Jtitap okutmak yolunaa neryolunda Muhtarpafa çıkma • 
"endirekt

11 
ve hem memleket için zmda (6) numaralı eve muraca • 

fay dalı bir propaaıanda yaptırmak at. . . 
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Güreş maçBaıro 

- Güreı kaç türlüdür? 
- Bizim memleketimizde üç 

türlü oluyor. 
- Naııl?!. 

- Stadyom kapısının önünde 

- Stadyomda, ııkmak için ıu 
iıtiyorlar... Radyo başındakiler. 
bir hayli heyecanla bekledikten 
sonra, halkın, ringin etrafında top 
!andığından dağıtmak iç.in ıu is · 
tedikleri anlatılmıt, ve rahat bir 
nefes almışlardır. 

Dünyanın 
en hızlı 
yarışı 

bir •• : Ortasındaki koridorda iki ... 
Ringin üstünde uç!. .. 

... .y. ... 
Güıreş Fedeıras

Y o n u ırn u ını b 1 rr 
kaıraıro 

Geçen haf ta Brookland'da dünyanın ne zorlu ve en hızlı otomobil ganıı yapıldı . 
BlUIDgaırnstaında 

bDır günDük 
şampnycınDulk 

(10()()) kilomi!tre üzerindeki bu yarışta, birçok tanınmış şampi11onlann ne çetin bir karıılaıma.,,,,..,,,.. • 
lamak için feukaldde büyük bir nıclıa retle alınmıf olan yukarıki resme bak nıak yeter! .. 

Bundan böyle ringin etrafında Burada, en tanınmış otomobil şam pi11orı ı·e rekortmenlerinden John Cob bun bir viraj alııını ve h •••m• ofo-
(25) metrelik b~r ıaha açık kal- mobilinin nasıl yerden kesildiğini görüyorsunuz!. 

Bdlkan güreıinin B11lgariıtan· 
'J aki tikial eri: 

Bulrarlar, burllya: 
::·::~:;i:i!ç~::::~d:~~::~!; Altıncı Balkan 
sonra, dorl tarafına 3 metre de oyunlarınd8 

- Ne vaziyetteyiz? tliye telıiz-
le ıormutlar. 

Buradakiler: 

- Biz çıktık! diye cevap ver-
. .. ı ? 

mı,.er .... 

Bulgariatanda büyük bir sevinç 
meydana gelmif. Her taraftarı 
derhal tebriklr, tigrafla:- yağmıf .. 

Fakat Bulgar güretÇıleri mem
leketlerine dönünce ( ! ) kaç pu
van aldıkları ıorulmuı: 

- Hiç puvan almadık! diye ce· 
vap vermiıler ... 

- Peki, güreıte nasıl biti~ci 
çıktınız ya? ! diye ıorulunca: 

- ilk güref ten itibaren yenil
dik, ortadan çıktık! cevabını al
mqlar ... 

• • • 
Güreflerden aonra, birinci gü. 

nün akta mı; ilk dakikada yeniden 
Yunanlı rüretçiye sormutlar: 

- Büyük Mustafayı nasıl bul· 
dun? · . 

- Bir fey anlıyam!ldıµı,! Çünkü 
ok.dar çabuk yenlidim ki! .. 

~ ~ ~ 

Radyodan ıon güreıi dinlemek 
üzere toplananlar, radyonun kar
ıııında kulaklıkla dinliyen arka
daılarına ıonnuşlar: 

-· Ne oldu? .. Güreıten bir ha. 
ber .. 

- Fena, demit, yangın . 
rüreı olmıyacak galiba! 

- Neden' anladın? 

var, 

rinliğinde bir au hawzu, onun dı-

ıarıaına da bir tel örgü,. onun dı· 
ıarısma da aıralar, oturulacak yer
ier konacakmı§ ... 

Bunu itilen biris sormuf: 
- Ey, güre§çiler nasıl geçecek

ler? ... 

Ona fU cevabı vermişler: 
- İki dütünce var: } a üstün

den köprü ile, ya altından tünel
le! ... 

ansnknetçnoeır 
· Romanyada son yarı~a girerek 

birincilik kazanan bisikletçileri • 
mizin gümrükten geçerken, biıik -

letleri gümrüksüz geçmiş, fakat 
kazandıkları kupaları az kalsın 
geriye göndereceklermiş ! .. 

Bisikletçilerin küçük karde,ıe.. 
rinin ağlaması iti kurtarmıt? .• 

Upaır yatı 
YUNAN GA.lETELERlNDEN 

BiR TERCÜME 
Son zamanlarda güzel bir ha

vada buraya gelt:n bir kotra ve i
darecileri, ıimdiye kadar hiç bir 
kotracınrn yapamadığı bir maha
ret göstermitler ''biz kotrayı idare 
ettiğimiz gibi vapuru da kama· 
radan idare ederiz,, diyerek posta 
vapuriyle. dönmek maharetini gös 
termitlerdir. 

S. Turgut 

Avrupa futbol kupasında . 

Macarlar .- Çe_kleri 
yendi· 

Peştede yapılan maç 

•• gun son 
Romanyahlarla aramızdaki farkı azaltmak 

ne yapmah ? Raif 400 metre koşmalı 
Yann Balkan atletizm oyunlarının yazacağım için bugün bu meseleden Atef lbrahim yerine v.,..._ lflll• 

son günüdür. Balkan atletleri yann bahsetmiyeceğim. atmasını teklif ediyorum. 
son kozlarını oynıyac:aklardır. 110 manialıda Sedat yok. Alabilme- Her ne kadar Ateı lbraJdm ~ ... 

BUl'Ül\kÜ görünüıe göre Yunanlı - miz :muhtemel en iyi derece 16 8{Lniye )erde Veysiyi seçmiş ise .. yaptıfr .. 
lann şampiyon olması ihtimali yüzde olduğuna göre belki finale kalıp bir tışlar Veysinln rekorun ... p geri -
70 tir. Yugoslavlar kendılerinden an- iki puvan kazanabiliriz. dir. Sonra Veysi disk ~h .. ların
c:ak on puvan ileride olan Yunanlıları Gülle atmada irfan n Ateş lbrahi- da çok ,.Uzel dereceler ..... iti Ti r
geride bırakmak için her tedbire baş· ~n al~ca~ı derece~e~n dördündi - kiye rekora kırmıştır. Ba itibarla 
vuramtadırlar. Hatıl bütfin Yugoslav lukten ılerı geçec~na ummuyorum. M. SBlrl'ot:LU 
gazeteleri vasrtasiyle adresini bilme -
dikleri meşhur mania koşuC11Su lva
noviçi tayyare ile lstanbula dant et
mişlerdir. 

Yarınki mü."8bakalarda eğer lvano
,·fç lstaabula gelebilirse Yugoslavlar 
110 manialı, tülle atmak, 100 bin met
re, çekiç atmak, 4Xl00 de birinciliği, 
ve diğer müsabakalarda da iyi dere
celer alabileceklerini, neticede de a -
radaki 10 puvanlık farkı kapatarak 
Yunanhları geçeceklerini ummakta -
dırlar. 

Yunanlılara gelince hanoviç gelse 
hile 110 maniahyı Mantikasrn kaıana
canığı, 400, 1500, üç adım, sınkJa yük
ıı:ek ve 4X100 bayrak yarışında birinci 
olacaklarını ve şampiyonluğu muha. 
faza edeceklerini ummaktadırlar. 

Bence Jvanoviç gelse bile gerek id
mansız olması, ve gerekse Mantikasin 
tam formunda bulunması Yugoslav -
tara ancak ikinciliği kazandırabile • 
tektir. 

Rize gelince atı alan Bsküdarı geç
ti. Dost Rumen atletleri tam on do -
ku

0

z karış boyuııda bir ata binmiş, 
Üsküdar sırtlarından bize latif te -
bessümlcr]e selamlar gönderir bir ha) 
dedir. Biz onlara yetişmek i~in henüz 
Salıpazarı iskelesinde mavna aramkla 

Bunun için bunlardan biri ve mesel! (Deva"" 11 ~) 

Japonya - Amerika· 
yüzme mü.sabak 
Japonlar 26 puvana karşı 36 
puvanla Amerikahları yendiler 

Dünyanın en iyi yüzücülerine malik ı 
olan Japonya Amerika 1936 Berlin j 
olimpiyatlarına hazırhk olmak tizere J 
Tokyada karşılaşmıştır. 

Yüzüciilük sahasında en ileri safta 
bulunan hu iki memleketin çarpışma-

sı her tarafta büyük bir alaka uyan -
dırmış \e neticenin ne olacağı sabrr
sız)ıkla beklenmiştir. 

~füsabakaların programı 12 yarışı 
ihtil'a ediyordu. Bunlar da sırasiyle: 

100, 200, 400, 800, l:>oo metre serbest 
yüzme. 

100, 200, metre sırtüs\ü yüzme. 
100, 200, metre kurbalama yüzme. 

Ve üç bayrak yanşı: 3Xl80, ( X1°' 
4 X200. 

Her yarıp bir milletta " . .. . 
bık iştirak edebiliyor ve 1ıiriacl plene 
3; ikind gelene 2 ve üçüactl selene de 
1 puvan veriliyordu. 

Umumi tasnifte 26 puvana brp Ja
ponlar 36 puvanla Amerlmhlan .,._. 
mişlerdir. 

Müsabakalarda on beş bla ..,trct • 
den fazla bir kalabalık ........ • 
tur. Japonlar birinci gel• :A1llerika -
lılan da şiddetle alkt§l .... ohaüla 
beraber kendi millettaflarnua mu -
,·affakryetlerini çılgın taü .. t ile 
kaT§ılamı~lardır. JaponlaJar 1"f bl
ı·incilik almışlardır: 200, 800 ,,. 150I 
serbest yüzme; 100, 200 metre karba • 

(Devamı 12 lnelde) 
m~~U~Ne ~urd~g~en pazar ~~~~~-~~~~~.~~~~~~~~~~~-~~~~~-

1 - o bitti günü Hüseyni uzun atlatsalar, ·re Se - Den iz b is 1k1et1 e rl 
· mih 200 metre koşabilseydi? Bu su -

193;; - 19!;6 .An upa futbol kupası 

maçlanna başlanmıştır. Kur'a ilk 
müsabakada Macarlar ile Çekleri 
kar,ılaştnmıştrr. Bunlar ~;rminci de
fa olmak üzere çarpışıyorlardı. 

Müsabaka Pcştede 30 bin . seyirci · 
nin önünde pynanmıştır. . . . ' 

Düdük çalar çalmaz Macarlar hü -
cuma geçmişlerdir. Fakat Çekler sıkı 
bir mlidafaa tertiba(ı aldıklarından 
karşı tarafın biitün hücumlarını kır • 
mışlar ve gol yaptırmak fırsatı ,·er . 
memişlerdir. Birinci devre bu suretle 
~ıfır sıfıra bitmiştir. 

ikinci devrede dah~ hakim oynryan 
Macarlar Çekoslovak kalecisi ile bek
lerinin kuş uçurmıyan müdafaasına 
rağmen yirminci dakikada güzel bir 
gol yapmışlardır. 

Hiç değilse beraberliği temin et -
mek içjn canlarını dişlerine takarak 
oynıyan Çekler maçın sonuna kadar 
çok çalışmışlar fakat bir netice elde 
edememtşler ve sonunda sahayı mağ
Np olarak terkdmfşlerdir. 

~lçlkalr l.angenusün hakemliği 
çok beğenilmiştir. 

Yukarki resimde gördüğüllÜZ dünya 
kür~k fampiyonu Ted P/ıclps bu ayrn 
sonunda, l'n zorlrı rakibi Barry ile ya
pacağı müsabaka için mütemadiyen 
hazırlanmaktadır. 

retle en az altı puvan biz alır, altı 
puvan da Rumenler kaybederler. Ne -
ticede aramızdaki fark 7 puvana ini • 

nrirdi. O zaman bugün i ~in bambaş -
ka tü rlii konuşabilirdim. 

Hüseyin Şükrü meselesini ,·adimi 
tutarak Balkan oyunlarından sonra 

Japon 
Negarni 

800 metre dünya 
yüzme rekorunu 

kırdı 
Amerikalılarla yapılan yüzme 

müıaba.kalarınclan iki gün ıonra 
nıethur Japon yüzücüsü Negami 
800 metreyi 9 dakika 55 saniye 
4 5 de yüzerek yeni bir dünya re· 
koru yapmıthr. 

Eski rekor 1 O dakika 1 saniye 
2/ 5 ile Makino'ya ait bulunuyor -
-lu. 

Bu senenin en yeni deniz sporların dan olan, yu1toriki resimde oirdllliinii• 
deniz bisikletleri bu sene Canneıde bü yülc bir ralkt qörmüştür. Hattd .bun. 
lar ile bir çok yarıılar bile yapılmııtır. 

Yukariki resim işte bu yarışlardan birini ,,oater1tU>ktedir. Cannn• Mflll· 
yede bulunan lnglllz veliahdi prem dö Galin bu yeni şist~m dneii bişfl:let· 
feri o kadar lıoş11na gitmi§tir ki bir ttı ne de kendisi alnuşhr. 

T'e elle çekilen kürek yerine ayaklf revrilen bir uslmrla yii1ii!f'!n bu bisi/;· 
letlcı le lıer9;in murıta::am gezmeler ya/ı mağa başlamıştır. 

• 
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SINEM.4. 
Acaba neden ? 

ı
lyl filmler ıstanbula 

getlrllmlyor? 

1 

lstan.bul sinemacılarının bazı çok 
me§hur artislerln filmlerini burada 
göstermemelerindeki garabete geçen 

1 

gün işaret etmi~ Katharine Hepbur -
ne'ti buna bir misal olarak göstermit
tik. Bul'Un bir misal daha ,:eriyoruz: 

Ellzabet Bergn~r. 

Bu aı1üt Almanyada meşhur bir 
sahne ve ,Sinema artistiydi. Sonra Hit
lerdlerin ırk prensipleri dolayısiyle 

Abnanyacla çahpmaz olunca Lond
ra:ya ıitti, orada filmler çevırıyor. 
Fakat her nedense senelerce evvel gös 
terilen bir iki sessiz filminden başka 
buraya hl ç bir fflmi getirilmiyor. 

"Lfbelay,, gibi bir film lstanbulda 
diğer Avrupa şehirlerinden tam iki 
sene sonra gösterildi. Fransızlann 
••Gençlik,, "kadınlar gölü,, filmleri 
claha ıösterilmedi. Daha e\-vel de 
şimdi sasiz sinemanın en gazel eseri 
soyılan "hey limanda bir kadın,, filmi • 

iti Förnea bir aucare elbiıeıilc 

.Tayyareye bin· 
mek yasak ı 

Tek ıözlü ta)'yareci Yilll P•& ılı 
beı aber blr ta)"J'al'i' 'kualre lnll'ban 

&'İden sinema artiati Vil Rocen'ln ilü-ı 
mü üzerine bütün sinema kampanya • 
ları artistlerin mukanlelerine yeni 
bir madde ilive ettirmişlerdir. Bu 
madde, artistlerin tayyare7e blamele. 
rini ,Jİıe~tmeldedir. 

Yil Roeers'fn Blflmü, mensup ol • 
dutu afnelna lnnnpaDyunaa milyon 
1 rca ıaraı: 'ermiştir. 

Türkiye topraklarından içeri girmedi 
Acaba neden? Hepsi sanatklrane 

oldufu bittin Avrupa münettiklerln -
ce kabul edilen bu filmler Amerika -

nm haydutluk filmlerine nazaran da
ha az para retitici sanıldığı için mi? 

~avaUh yıDdızlar 
Sinema yıldızlarının kazandıkları 

paralara bakarak hallerine çok kims. 
rrpta eder, fakat işin iç yüzü acaba 
ndll? 

Bir Amerika meemusııun verdili 
fU ubere bakın: 

"Bir m8ddet enet iHea sinema yıl
dızı Mabel ~'Dl ,,...,.. bir di • 
.-.. pamllln a1tat1191imta •tıl
m•• elde edJlen para ile bu yıldızın 
ondan-sonra ilmUş olan artist kocası 
te Rodi'nin bif boreu ödenmiştir, ı 

Moren O'Salioan iimnaatik yapıyor 

La Dübari /ilminde Gitta Alp 

l.a Dii1'.11ri,, •sut::4e ~ .... ,,,. .. Jı«a o a a il 

J 
G~enl.,.,/e Düına Napi78 ile ısi
çanltınan RifarJ Taobflr Lomlra
c 1 ,euirdifi "Kalbimin neıai,. 

/ilminin ilri .almui araınJa 
nifanluiyle bir tD'aıla 

- .. (( tlçUk haberle!91 -
;ı: Jül Vern'in"Mifel Strogof,, eseri 
ı ·ı ansa da yeniden filme alınmaktadır. 
Sessiz tilmde han Mujokinin oynadı· 
iı rolü bu Cilmin fransızca kopyeein
de Sari VaneJ, almanca kopyesinde ı. 
•• "rnukeli kadın,, filminde ressam 
rolünü yapan Adolf Vöhlbrunk oynı
yacaklardır. Filmde Arman Bernann 
da rom vardır. 

FUmin harid sahneleri BuJgaris . 
tanın Vidin civannda çevrilmiştir. I * Elki•en sessiz filme alınan E • ı 
mil Zola'nın "ttara,, romanı yeniden 
:filme ahnacaktır. * Ml'şhur Lehistanlı tenor Jan 
J\ipura Amerikada çevireceği ilk film·! 
için bizim paramızla 140 bin lira fic • j 
rtt alacaktır. Kumpanya, ayıü artiste 
ikinci bir fllm çe'fi~ek istene ken· 
df.Qne 200 bin Ura "Verec&tlr. 
-k Bir statiatiJc: Jlfltün dünyada 

sinema •&strisine 40 milyar Fran • 
sız frup yatmtm11tır. Bunan 30 mfl
nn Am'rlb slne..allfmm serma -
yelddlr. 
~ ıu.ı en aşağı 2000 en 

,,.. ....... 91 M• sille •lollanda gösteri-

* A•eribda ll!ılaretin ilgasından 
eTTel Hndlmn haJ-atına dair meşhur 

bir roman olan "Tom amcanın kulü • 
besi,, eseri yeniden filme alınacak -

trr. ilk film 1927 de zenci aktörlerle 
~eVl"ilmiştir. Grela Nissen 



1 Hikaye Küçük Prensin Oyunu 
1 Bugttnkil bulmaca 1 ŞUINJ~AN ~UNDAN .. 

Hayvanların zekası 

1840 yılının T emmu2 ayında 

İngiliz sarayında Lord Shaf tas· 
buory ile karıaı Prenses Elizcıbet 
arasında baılıyan geçimsizlik, sa· 
ray halkının göziine çarpacak ka
dar ilerlemitti. 

Lord, çok inatçı bir adamdı. 
Karııına teıadüfen, beya~ bir !feye 
ıiyah demiıae, onun ıiya.h oldu
iunaa aaatlerce, günlerce israr e· 
d~r dururdu. 

o !MlSf U o nzce<dleını 
cığım ! Ben, artık annemle babam 
arasında geçen kavgalardan u • 
sandım. Annemi kederli görme -
ğe tahammül edemiyorum.. Şu 

babama hafif bir ceza versenii ol
maz mı? 

Kral güldü .. Ve yeğeninin zeki.· 
sına hayret ederek: 

- Peki, dedi, babana hafif bir 
ceza vereceğim. Fakat, annen ba
na ,imdiye kadar babanı neden ti· 

Prenıese gelince, o da inatçı kayet etmedi? 
değil, fakat çok sinirli ve her §ey· - Belki çekinmiıtir. 
den ç.abuk müteessir olan bir ka- - Peki.. Sen babana bir ceza 
aındı. dijıündün mü? 

Dokuz yıldanberi, her gün bi. - Tabii.. Düşümez <!lur mu • 
raz daha artan geçimsiziiğin gü- yum?! Şöyle Afrjkaya. Kadmsız 
nün 'birinde ayrılıkla bitmesi bek- bir memlekete seyahate çıkması 
Ienebilirdi. ' çok faydalı olacak. 

Kral Afrikadaki müstemleke -

l 
2 ----·3·---lı 12)3 K" s s11 

-6 
7 

Bize dost yedi harfli bir mem
leket adıyım. Soldan sağa ve 
yukardan apğı okunurum. 4, 5, 
6, 7 harflerim au kabıdır. Sondan 
iki harf imi tersine okursanız kor
karım ki beni avlaraınız ! 5, 6. 7 
harflerim Anadoluda yaylaya ben
ziyen bir düzlük ifade eder. A-caba 
bu şehir nerededir? 

Doğru bulanlardan birinciye: 

5 lira 
ikinciye bir mektep çantası ile ay
rıc.ı (200) okuyucumuza da muh
telif hediyeler vereceğiz. Bilmece 
müddeti 17 gündür. Prenses kocasını çoK seviyor

au. Lordun da karısından mem
nun olduğu ve daima her y~rde 
hatırmı saydığı görülüyordu. 

le:ri teftiı için, hemtircsınin ko - H A B E R 
casından baıka rr.ünasip bir adam ÇOCUK SA YIF ASI 
bulamadığını ıöy)emiıti . Bilmece kuponu 

Bir İngilizce mecmuada Profe
sör Brewster adh bir alımin hay
vanlar üz'erinde yaptığı tetkikleri 
çok meraklı ve faydalı bulduk. 
Prof eaör uzun müddet a:1ılarla ve 
m~ymunların zeka ve muhakeme
lerini tetkik etmit ve bunların 
yaptığı dikkat Çf:ker hareketll'lrin 
sırf mümarese eseri olduğunu tes
pit etmiştir. Şimalden getirilen 
ve terbiye edilen bir ayı, kendisi
ne ait olan yem sandığın· her i'Ün 
ahıtığı gibi açıp kapamasını öğ • 

renreiıken, ~nün birinde bu ıan -
dığın değiıerek, kapağının ev • 
velce üst tarafında iken timdi yan 
tarafa gelmesiyle eski mümarese • 
sini derhal kaybebnit ve yem san· 
dığını açamamıttır. 

Çok zeki sandığımız maymun -
farın muhakeme kabilitetleri ol • 

mayıp her hangi bir hareketi tali • 
lide istidatları olduğu anlaşı1mtf • 
tır. 

Bu tetkikata göre, hiç bir hay
vanda muhakeme kudreti yoktur. 
Hayvanların muhakemeye muk • 
tedir olabileceklerini iddia etmek 
de çok gülünç ve manas17dır. 

Profesör bunlardan aonra fil
ler fü~erinde tetkikat yapmıı ve bu 
büyük cüsaeli hayvanın diğer bü
yük cüsaeli hayvanlara nisbetle 
çol: duygulu olduğunu görmüt -
tür. 

Profesörün iddiasına göre, fil
ler iyiliği ve fenalığı Katiyen u
nutmazlar. Çok kincidirler. On 

yıl önce hortumuna b:r iğne ba
tıran adamı, on yıl sonra tanımıı 
ve üzerine su ho§altmak suretiyle 
kendisinden öç almıftır. 

Kutuplarda otomobil kızağı 
Şimal kutbu 

Bir de çocukları vardı. Prens 
Hanr! yedi yaıını henüz bitirmi,
ti. 

Lord ShafteEbuory Afrikaya 28 - 9 - 935 
seyahate çıktı .. Karısından kav - 1 t 
galı olarak ayrıldı ve sadece ço · ,,....._ ___ _....._..._..._~ ' 

kiti fi erinden 
Frederik Kook. 
vaktiyle seya • 
hatten dönütün • 
de Kopenhag'a 
uğramıı, orada 
kar üstünde YÜ· 

rümek üzere dit
li tekerleklerle 
hareket eden bir 
otomobil kıza • 

Hanri çok zeki ve anlayıt!ı bir 
çocuktu .. Annesinin yüzüne bak· 
tıkça islırabmı sezmek~e gecikmi · 
yordu. 

O gün Lordla Pren3es ar.:ıaın
da müthiş bir k:ıvga oldu. Lord: 

- Ben çocuğumu ahp gidece
ğim. 

D:ye bağırdı. Hanri bu gürül
tüyü ititince, .saray teırifatçısına 

cuğunun yanaklarından aptü. G c N E ş 
Prens Hanri, babasın~n arkasın. 

dan: 
- Beni ve annemi unutma, ba· 

ba! 
Diye haykırmııh. 
Lordun seyahati altı aydan faz

la ııürdü. Lord Afrikada beyaz 
bir kadın yüzü görmcder. dolaştı 
ve bütün geccler~ni çöllerde çadır 
içinde geçii·d i 

Gene doğuyor günef, 
Ufuklarda göründü. 
Pek sevimli bir ateı .. 
tıte doğuyor güneş. .. 

Onu dört gözle bekler 
Kuşlar, hem kelebek-Ur. 
Ondan bize fay"(J.a var .. 
işte doğuyor güneş. 

~ 
Yıldızlardan renk alır, 
Renkten renge boyanır. 
Doğmazsa bir gün eğer, 

~ 
Dünya karan!ıh kalır. 

Çok severiz ui:neşi; 
Güneşin yoktur eşi. 

L----~:!,eld ::en~:_ 
koştu: j 

- Dayımı göreceğim .. Haber ~~ilimi 
verin! ı 

Çocukları 
-~===- eğlendlrellm derken •• 

Çocuk doktorumuz antatıyor: 
- Birçok ailelerde .t:üçük ço

cukl:ırı, daha kucakta veya emek· 
lem ekte iken, fazla güldürürler ve 
zekalarını yoklamak isterler. Hal
buki çocukların akıl ve zekasını 

gösterecek §eyler yaptırıp güldür
mek ve söyletmeğc çalı§mak • ho. 
şa gitse bile • doğru değildir. Bü
yükler bundan zevkalayım der
ken, çocuklarının bu itiyada alış
tığını farkedemezler. Çocuk bu 
suretle küçükten sinirli olur. 

Dedi. İngiltere kralı, küçük 
prensin dayısı idi. 

Kral, yeğenini hayretle kar~ıla
dı. 

Hanri, Kralın huzuru.n.a çıkınca 
ağlamağa baılamıftı. 

Kral merakla sordu: 
- Niçin ağlıyorsun, yavrum! 

Seni kim incitti. 
ı Hanri büyük bir insan gibi, göz. 
lerini yere indi~di.. Anlatmağa 
batladı: 

- Beni mazur görünüz, dayı -

Markoninin 

Yirmi yıl önce bir İngiliz kim
yageri vahşi hayvan avcıları için, 
ucu ıtıkb bir tabanca icat etmitti. 

Lord, Londrdya döı.Ciiğü 2a • 

m ın çok dcği~miş, sakin, uysal 
bir adam olmuştu. 

Bu kısa ayrılıktan sonra, tek • 
rar barışan karı kocanın saadeti. 
İngiliz sarayında gıpta edilecek 
k~dar derinleşmi~ti. 

Lord, aradan yirmi yıl geçtik · 
ten ve ihtiyarladıktan sonra, bir 
gün oğlundan bu seyahatin içyü -
zünü dinledi ve Hanrinin alnın . 
da.n öptü. 

** 
son icadı 

Bu tabanca evlerde de kullanıla· 
bilecek bir halde idi. llk önce ı
§ık tetiğine basınca, kartınızdaki 

Çocuğun birinci ve ikinci yılla
rında yalnız vücudunun "neıvü 
nümasına,, itina etmeli, akıl ve ze· 
kasını ölçmek gibi tehlikeli itlerle 
me§lul olmamalıdır. Çocuk bü. 
yüdükçe zeka ve kabiliyetini ken· 
diliğinden gösterir. 

-
mahlukun gözleri kamaııyor, bir 
yere kımıldıyamıyordu. lngiltere 
hükumeti o vakit bu icadı yasak 
etmitti. itte bugün ltalyaya büyük 
bir icat hazırladığını iftU.arla söy. 
liyen Markoni'nin (Esrarengiz 1· 

şık) diye bahsettikleri alet bunun 
daha müthişi ve daha ~ekemmül 
etmiJi imif. 

Yirmi yıl önce İngilterede me
nedilen buicat, bugün ltalyada al· 
kışlar ve takdirlerle karıılanıyor ! 

revaç 
kızaklar kutuplarda Y.eniden kullanılmağa haılanmıştır. 

Lokomotiflerin tarihi 

t:ov•t l,ıt K'•o; 

•cc.tc!;ı •"'C·~\ıll · C._'I\• 
1806 

Lokomotif!erin ilk .cat tarihi 
olan 1763 den az çok · t~kemmül 
ettiği 1853 tarihine kadar geçen 
zaman içindeki muhtelif şekilleri· 
ni gösteren bu tabloyu bir Ameri
kan mecmuaımda gördük Loko· 

motifin bugünkü müteralcki ı.:-kli 
ile eski zamanlardaki şekli ar.um· 
da akılları durduran bir fark var· 
dır. Fennin yarattığı harik~ları 
eski eserlerle ölçebilmek için l.un .. 
dan daha güzel bir örnek olamaz. 
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Kundura. ve oto·mobil astiği 
para~iyle niçin yol yapmıyorsunuz? 
Modern bir şehir haline gelen Berutun, · 

Türkiyede yetişmiş, bir belediyeci~i 

B e·u ce <dl ü vem .n ~ n · 
tefilköt e<dlöy©1r 

''Keşke lstanbul sokaklarını da su bassa da 
Venedikie olduğu gibi sandalla gidip gelse.k!,, 

Cenup komşumuzun Berut !eh
ri, bugün, tanrnmryacak derecede 
ilerlemiş, belediyecilik noktasın . 
dan yenileşmiştir. Bütün sahili, 
"Korniş,, denilen bir geniş asfalt 
yol kaplıyor. Eski binalar yıkılıp 
}-erine yenileri açılmış ve mun • 

ta.zam yollar tarhedilmi§tİr. Eski. 
den deve kervaniyle Beruttan Şa

ma iki günde gidilirken şimdi, o • 
tomobiller, iki saatte iki şehri bi . 
ribirine bağlıyor.· 

J(ışacası, cenup komşumuz, be
lediye ve nafıa işlerinde pek ileri. 
]emiştir. 

Bugün şehrimizde bulunan Ab
del Rahman Nsouli Berutun bele· 
diye Rzasıdır. Bu ·ümran faaliye . 
t;nde büyük bir yararlı!İı doku • 
nan mieafirimiz, Türk mektep1e . 
rin .. le tahsil görmü~,' Türk' oı-cJu • 
a~~da çalı§mış ve Türkiyeyi ikinci/ 

b~: vat~n. olarak tanıyan, tür5eyi 
Turl( gıbı konu§an bir dostumuz - ı 
dur. 

Ke~ıdisinin İştanbul hakkında 
düşüncesini sordum. 

T-."1kitlerinin bir yabancı tara . 
fından değil "bizden,, biri tara • 
fı!lclan yapıldığını ){abu] etmemiz 

şartiyle görrlük!erini anlattı. Bun
lann l'cnı B~rnt te:rüb:::lerine, 
hem de "gözü a 'ışmamış. , olma -
maP,a, hıl"m el~ bi!ha~sa samimi -
yete Ye hüsni.iniyete i~tinat ettiği ı 
iç=n pek faydalı o1acak'annı um~t- : 
Yo .. um. 1 

fs r.ı:-ıbula girerken' 
Pay N~ouli diycr ki: 1 

Vapur geldiği zaman insan J.ı .1 
lil.n hulu p~lc be~eniyor. "Şehirle . ! 
rin Krarçea:,, diye bildi~:miz bu 1ı bel·1cn'n gi'.:r.el m'nareler~. saray · . 
lan ef'.nebileri ıneftun ediyor. Bu-

1 

ı-a :la gökle deniz renginin ne mü.! 
ltemmel bir imtizacı va!'. Bilhassa 
Saraybu•·nunun su!nra. rarkan ye· ' 

şil bir dil gibi uzanması pek hoş 
bir manzaradır. 

Aralarında Pierre Loti de ol . 
mak üzere, hiçbir muharrir bu gü· 
zelliği icap ettiği derecede tasvir 
edememiştir. Bu öy]e bir güzellik· 
tir ki, Allah ancak hu müstesna 
memlekete vermi~tir. 

Bütün yolcular fotoğrafları ve 
dürbünleriyle vapurun küpeşte . 
sine dayanırlar ve gördüklerini 
tespit etmek, yahut daha iyi gör· 
mek isterler. 

1 

Türk polisi ve 
gümrükçüler 

Nazara ilk çarpan şey, Türk po
lisidir. Polis, bir hüsnü nazarla 
yolculara bakar ve pasaportlan 
nezaketle, Ti~rklere ha, bir disip • 
tinle muayene eder. 

Sonra, hamallar, ye1mesak el· 
biseleriy:e ve numara1ariyle önü • 
nÜzde ~ı;:alan!". Pofülerin nezare· 
li altmd~ bavullar: salona a-ötürÜl" 
ve gümrük memurları önüne ko • 
yar. 

~ 

Muavene başlar. Bu muayene 
de nazikanerlir ve s:?yjablar 'üze • 
rinde ekser diğer memleketlerde
kinden daha iyi bir intiba bırakır. 

Sanki denizde fırtınaya tutul • 
duğunuz kafi gelmiyormuş gibi, 

aalmtm çok dar sokaklara dalar • 
sınız. 

Ah, bu sokaklar ki, ezelden e
bede kadar tamir gördıemiş gibi
dir. 

Lakin şayet yolcu yabncıhk, • 
sahte'~aı-hk ederse vay ha'ir.e ! 

Toplıanedcn Cihangire çıkan bir yol 
Namuskar olan 

ı stanbul şoförleri 
arasında böyleleri 
barınamamalldır ' ! 

Jlk gayri resmi temas memle . 
kelin şoförleriyledir. Bunların a • 
ı-asında b:Ihassa ecnebilere kar§ı 
hoş olmıyan bir. tavır ve hare1~et 
takınanlar yok değildir. Bunlar . 
dan ba:z:ılannn yabancı insanlan, 
gidecekleı-i yere §ehrin malum o • 
lan haritası mucibince değil, ken • 
di geniş muhayyelelerin.Jeki hari- 1 
ta üz::r'ne götürdüklerine phit ol 
dum. 

Fırıdıklı civarında şaheser bir yol 

Benim ~ahsan bindiğim otomo
bil taksisi 6$ kuruş yazdığı halde, 

ıoför, hedefe vardığımız zaman, 

derhal bayrağı indirdi. •Benden 
100 kuruş ve üstelik bavul nakliye 
parası istedi. 

Ben, otomobili yalnız basıma 
kiralamıştım. Ayrıca bu ha vuİ nak 

]iyesi için cevaz vedlmesi bir be -
Iediye noksanıdır. 

· Bilhasıa hatta saat ondan ev • ı 
vel de gece zammı iıtedikledne 
rastladım. Ecnebilerin daima muh 

Bu gördüğünüz "yol,, Fındıklı civarın dadır uc J.:iiçücük çocuklar bu "yol,,da"lt 
llergün geçerek üst tarafın daki mektebe giderler. 

Bcrutlu. belediyecinin bu halde kalma sına akıl erdfremedği sokaklardan biri~ 
Yemiş civan • . ı - < · 

ta§ oldukları taksilere bir kontrol 
konulmalıdır. 

Ya hele tramvaylar, ya hele 
tramvaylar ... Bunlardan kiHi de . 
recede gazeteleriniz ş'k~yet edi -
yor. 
G.örülmemiş bir 

ot:eı nizamı 
Soma oteller ... 
Bunlar, modern ve büyük olma· 

larına rağmen, pazarlrk usulün . 
den vazgeçmemişlerd ir. lki ah • 
bap aync otele iniyor; ikisinden 
de ayrı ayrı fiyatlar alınıyor. Me
sele anlaşılınca netice'de çirkin 
münakaşalar zuhur ediyor. 
Meşhur bfr otel, evvelce beğen

diğim odayı bana vermediği için 
başka yere taşınacağımı ~öyledim. 
Bavullarımı geri istedim. Bir sa • 
at eşyamı muhafaza etmiş olduk -
!arından bir lira ücret ( ! ? ) kesti • 
ler. Bu da dünyanın hi~bir yerin . 
de görülmemiştir. 
Garson değil bah
şiş t:ahsil memuru 

Bilhassa otel garsonları. ancak 
bol bahtiş verenlere hizmet edi -
yorlar. Yoksa, hir vazife olarak 
hizmet etmiyorlar. Bunlara gar • 

sondan ziyade bahşiş tahsil me .. 
muru demek daha muvafık olur. 
Ayakkabı ve ot:o
mobil ıast:iği para-
ıarıyıe niçin yol 
yapmıyorsunuz? 

Yollara baflıyorum. 
Bir vi!cutta damarlar neyse, bir 

şehirde de yollar odur. Takıim 
gibi mi~stesna kısımlar bir tarafa 
bırakılırsa 1stanbulunkiler orta a· 
sırlardanberi hiçbir itina görme • 

mişlerdir. Dünyanın en küçük ş~ • 
hirleri bile asfalt yollara nail ol • 
muşlardır. insanın şöy:e diyeceği 
geliyor: "Acaba burada asfalt 
pek mi pahalı, yoksa me-:hul mii ?,, 
Cinım lstanbulun yollan, gü • 

zel bir gen: kızın yüzüne sürülmi.if 
çamur gibidir. Arkaclas~arımla 
şöyle konuştuk: ~ 

"Keşke burasının sokaklarım 
da su hassa da Vencdikte'ci gibi 
sandalla gidip gelsek !,, 

Söyleyin: Karmızh ve ç,..cnk • 
larımzla birlikte Aya!paşadar. Kn
bataıa kadar nasıl inehiliyoı·su • ' 

'~':\· N tl) 
(Dernmı 12 incide) 
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Altıncı Baı·k 
oyunları 

n 

<Safı.rafı B indtle) J Hm •• arar Raif kot&rkea kopa•· 
mannf kavretJ rok yilmek ,.. yeria • Ti ta•ı•lam7aQfnu ._tlnclik • • 
dedir. Ayna. tam formun old11P .tuna txıeo için yonı ....... te-
da muhakkaktır. iki sene evvel Ati • min •akaadlJle Yanfl bltlrmecla 
nada 13,79 atmak suretiyle bir defa· yanm bırakabilir. Bu takdirde hiç Mr 
da Balkan pmpiyonhıtua kuandl • rq lla1betlalf olma1& N .. ı ela ifa 
tı pzini.'ae alınacak elana ba debr· f••IM•ra da flnale kal•uma llÜtn 
il atletin slllle atma,a 87111•-.. JOktat. 
çok isabetli o!acaiı •e1.._ oDr• 
Esuen Atq lbrahı.ta de 7erhd .. • 
yfik bir memaualyetle V QWl1e ftr • 
•ekte tereddtlt etmlyeeetlai -1118 • 
ram. Be:ld her nedeae blse tlaqm si· 
bl olan şans \ eysinia ellaM detifivt· 
rfr. 

Uç l'J'!ımda eter Palat pDAh bir d 

Btft teldlfhl &Wdne abaır da 
Raif .aoe k~ olana benken· 
dillala lalı ol••m ba •-'•>i 52 de 
kopcatnu môakkak slrl)"onım. Jta. 
iftn • deki bbil17etl 50 • 52 •niye 
arunaüdır ,.. bisde fba411Uk bı dere 
celere ,-aklapeak bqka atlet )"Oktar. 

nhde bul•ana ime 1eal 1llr dekor Bir de ,anm Jamalak ... shler • 
kuandU'abillr. Kolaylıkla lkllld, hat- de blsbn " Rmnealerln alabll•eleri 
tl )'flzde 10 U.timalle lrirlnd bile o1a
billrlz. 

1500 de Gtlf• ve Reeep yarıpcak • 
lanaa slre bir iki pu' 1n ümit etıaete 
llakknaız vardır. Bilhusa Galiptea 
daha $Ok paç olan 9'a istidat eter 
~ pleeek •ne Ddnellik, ~
dltlk ıfbl dalla iyi dertceler alabile • 
ali •ahakkaktrr. 

Sınlda 7tibek atlamada da iJi 
pppwn Tar. Birladlftl almmk 1'IJe 
l'.W 1,-i bir llnilade olana Raaea 
rald1ıladen ilstiin bir derece aJalııUlr. 
Hayclann da aJ&tı 1Jiltf8llH bir de
rece alma!l lbtimall Tardır. 

•Üte••• , ..... 1an ........ uaml 
hlllnU niyet " pala dtlfilllerek tah
mtnlae ~lıplım: 

110 da onlar bl&da 1 UOO de 2, 
1000 de,!, ~ç ateada l,,..... faz· 
la al•lar, blade •larün ıtllHe 4, 
it adımda 3, • de 3, llJ'lkJa irtifada 
3. nı •yra1ı k.,....da 2 P11ft11 fula 
a ·ı ık aetla4e Hlara ucü 1 l"lftll 
,... ... lllllrls ld .. talullnle U'UUZ• 

dald 11 paT&Dl* fark 13 e IMllOlr. it 
te • MiJlk maT&ffakıJethals de bu 
olalllltr. 

•· BBll'l'OQW 

10000 metre üurlade fala ....... Japonya 
me41ea 50DO l kuanaa Y....ıa• Bn • 
pmlll ... , ...... WEllyeWUrls, , .... A .k •. 
19k ld keadWnl ..._ler Ye Ywa· merı 8 yuzme 
ldar takip edeeeldlr ... _, ... * .. b k 
... •· 11uu1 ....... Mabat.... . musa a ası 
cMJar. Blla MU..t ti•dl,.. kadar 

C&.fludılbad .. ) .. ...,.,. la.iç ........ • ..... 
...... lliıtaei stlal 5000 kepran laaa; • ••tn artMB Jlaae; n _.il apleur," düa iyi~·•· bir de •x200 ı.rnt 1&l'lfl. 
laattl aradaki mHafe)"i J&T&f J&T&f bd dbJa rebn kınlmıftır.: Ame • 
bpatmuı 10000 metrede daha fasla rikalı Jak Media 400 metreyi ' dakika 
muvaffak olaeaiına bir deUI sayıla • 45 aanJye 2/10 da n Japon takımı da 
'bilir .. Bu mesafenin uıl adamı Rem. 'X200 O 8 dakika 52 saniye 2/10 da 
slden de 1* ..,.ıer ...... ıea, e • 7flzenk )Wl lld ... ,. rebnl elde 
lfrt .,. ... .,..,. 
~•&uMIW 4a Y.,..lavlana bl • Mfilllhüalarua teknik clereeelerinl 

rlndlifl b•···· ·••taktır. Bb ...... ,. .. )"Ul7enl; 
den Çoı.a Meh..U. trfaaa pU.ee 100 •etre (91r._): llldad ~ • 
ırtu ~- ••1mettn .... tecr1 • a lklad Ja,..,.: ...._: n IUl7e 
belidir ft ..... ,. ...... ...,.,,, 2/10 

bdnel .... iPii lltNlllabl .-,.ıe,ın. 100 •ttre (kuı.ıa .. ) llrhlcl Ja • 
fstedtlials lladar itim._, hen Vey- ,_,_ lldad Aawı .. : .,_: 1 tlakf. 
sinin .... fasla a11'faffü olaalma ka U ...t19 Z/10 
•inim. > - ..,..ts lllth dedi • 200 •etr. Ser""*>: Blrlacl JQlll • 
Jmdalan w DtlraJan bir ,-ana a. • ta lldad Aeerlb:: .._, ı Uklka 
rabnk .__lerle aramn:dald •11 13 •1111• z;ıo 
fadmu a,.a.+ olllalıdır. Bir pu • • metre (karlıôl•ı): lllrlad ve 
ftll farkla 1llle lılslm için ne kadar 
mtlldın oldah mtinakqa kabal et • lkiad Japea: denee: ı •·JrOra a ... 
mez bir hakllc•ttlr. niye 1/10 

100 metre <Slrtlmtl): Blrilld ikin· 
4Xl00 myrak J&l'lfl ipn flkrilll ... d Amerika dueee~ t daldlra 10 lnlye 

ha e1Wlden ya• .... lllllNbla • 2/10 
rm ikinci günU r&zel bir 200 c:ıkaran 200 metre (artlatii): Birbad Ja • 
Hfld asıl mtsaf esf olan 100 de dab 
iyi netice alacağı muhakkaktır. Raif, ponya lldnel Amerika: derece: 2 dald-
Semlfl, Cemil de bu mesarenin dıter ka 3:> saniye 1/10 
ada111landrr. Yalnız k•lalıma çalm _ 400 111etre (ıerhtat): Blrlad ile i · 
dıidla ıört son giialerde C.iHn &Jll· kind ayni zamanda ıelmitlmlir, 811 
ima Kramp girmit. bll tıak ..... e oa•n suretle Amerikalı )'tiridi Meda ile 
yerini en iyi olarak Hakkı del•vabi- Japon Neıanabdn dereeeltri birdir: 
Ur. Semihin suform olması, ve Cemilin 4 dakika 45 •niye 2/10 
ayafına kramp girmesi, bu mesafe • 800 metre: (werbest) Blrfnd Japon· 
de Umft etttflmlz birfncilifl de 111ya ya ikind Amerika: bu iki yflzUdl de 
dflşifrmti§ oluyor. IPIDi il• Medleadır. Her tklll de 

Evlt, gelplelim 400 metreye .. Bu . ayni zae&•U,.... hltirmtflerdir. 
nun etrafmda ban •ni flkirlerbn •1. Fakat Japon birlnd addffilmiftlr.De. 
daicnclaa bililti&a.;. en •na laınk • rece: H dakika 2 aniye '110 
tım. Mehmet Ali 53 IUk ve Maf ahbam Ueo metre: Birinci. ildad tl~neii 
M llk atletlerdir. Bu derecelerle ala· JaPoQa: ürece: 19 dakika 12 saai)"e 
bileceiimlz en iyi netice beıindliktlr. 300 lletn (I~ )'iddlnla andttelif 
Hele gen( Ye mlstalt atlet Mufahha · şeldllercle. Cfraw1, serhat, kurbalama 
mm finale kalmasına hnkAn yoktv. yftzme) Wrhld Amerika Hıhad Ja • 

Buun l(i• ben Mehmet AU•n llOll· ponym. 
400 naetre •.,,.s BlrlMt Amerika, 

ra Udnd atlet içi• Ralftn kotteral • ildnd Japnn: ..... : 
3 

d•ldJra 53 .. muını teklif edb'orum. Ba fllcnı J&· 
pdması muhttmel itirazlara fimdi • niye 8/10 
den cevap vtri)"Onım: 800 •etre •Jl'Ü• .._. JafHJa, 

ikin.el Amerika: deneeı ...,.,.., 62 
Evet Raif şb•diye kadar hl~ 400 kot- ani e S/10 

mamıştrr. Fakat unatıumab ki Raif __ ,. ______ ~..,...--
hir Sprlnter koşueadur Te u iyi 

400 c&ı.r Sprinter kotueulardan yetif- Satılık otomo 
mittir. Randan başka Raif itli~ ve ne. 
fesli kopndar. Raldpleriw.e Mllau - Kallaml ııı fakat iJi Wr UWe 
• eo11Janaa doln yetlflr ıre ~er. a.,w Fn otomdıllt eatılıldlr Pe
Ben k•dlllacle ab arkan iki Jk 
metreJl•w21....,..dı~blleee- nerrolmiL .........,.._çıkma· 
lfne fnam1onım. Ba takdirde en a · _ ... _ ı .\ 
yıl otc!ulamu bu mesafede ea iyi ele- uuaa ..\lı. N !!'!f-alı •• miraca • 
reeelerlmWea bhtnl yapabiliriz. 

BABD- :Akşam Poetuı 

enorlta 
Llzana 
I~ ara•lııNI 6iaı1i 1* te

m. ffll'lllll/Ontlll •"""ınailadır. Din • 
,,.,.,,. dört taraf""'-. p,U pfit qor ... mi......,...,,._,.., Lora· 
d,,,,,a gel,,,,,,.,.,. 

BunJann lglnM en ~k muvalfolıı • 
,,et kazanan. lfllianla rmnlıd ,artli · 
iliniz şuı ,,,,,.,,,,,_,, 8...,,,, 1A • 
-- olmuftıır •.. Cllllıbt .......,,.,, 
faz, ince glirllflni, iMıbeUl krfd°*'f· 
aln oe """""' """"',,,.,,,,.• ndJMm. 
mel ,,,,. tnı.çı °'"""""' ı.&at .,,, • 
tir. 

Hayatın n••••I 
Dinç oırna 

H 
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Kundura ve otomobil 
listiği para ·yıe ni 
y y~mıyo 

(Başbrafı ıı lflfide) 
nua? Ve ıo,ra y vrularqııda an • 
nele 1 titıı ıizde Y• WJt 
iı~~temi7ecekler mi? lıtan
bul il hrWı.i~•ı _..o· 
tomobil llıtiii puelanıu birikti . 
:riP Jliçin 101 ar? 

.,...ıuııı.rabele • at 
klrıı hara~e._r 
llal" har ıa1Ulnı eçia .. 

ce la tine YaTIY~· 
Burada Pompei ve Balebek hara • 
beı.üıiaad pvarQ-~ 
Aradaki 9u farkta: ı İutufm"i 
~"'O Tahı~..-.... 
nedırt 

Limon iabletine esbabı nt.lu • 
ye hiç uirayıp oranm durgun su 
larma 1-lrmamtf mı? Bundan mu· r-.• ._ .... ,., 
tatamr olan ,.Jaa ı._t cleiil 
ara• amanda fhd&r. latdbal • 
lülar, bıara4an •lem hattahMar 
f.Pıtmamaıfttt ancak talriatm 
fevkalidelitme med7Un'cl•rlar. 

BQyO~terın r••lm-
ıerını h• v•r• 

••mamalı 
Şimdi birlikte Galata tarafına ...... 
ffenqin Wr hdil .... i ftl' • 

du_. -Göze .siial ıirilmelidir. 
M..... ... aatan dGlrkinlara 1H 
la bepimisin laürwt dili btl,tik

lerinina NIJDll.mi utlinft ılr • 
mele beni çok ticlif. Hem.et diye 
birt~ va.Vır. 

T-.vu.k p~arında ..... .......... 

da1ma 

tarafına 19ÇİD... Yüalenıe taYalc, 
----------"!"-----------k olcul arm ı. Ye bkelderini cinr e• 

len .-ç-kta "~ .... . 
leri lalclrir beledi,. taldWne .. . 
ram•ınaldadtr. Tawlıtaan.ler te • 
hirden uza :rerlerde bCıJgnmalı. 
ancak o ıünün ihtiyacı Diıbetin • 
de çar~ya tavuk ıetirilmeliJlir. 
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1 NE K TEYZENiN 

f 

KARABAŞ 
sôı.<iND 
is SAT 
fÇiN 
TAPULA~ 
&c5STt;Ri-

Yo~ 

MAZON 
Jtrim ve markasına dikkat 

Mazon Meyva Tuzu 
Sabahlan aç karnına bir kahve 

kqıfı alındıkta 

Kabızlığı def' eder 
Yemeklerd~n bir saat sonra alın -

8U~OvM -SANA 

!>AHA J~6VIJ 
İZ.İN VE ~~EGf 

MEC B uftJUQ 

aamam 111 m:awı111aıı .. aı 1 KiMYAGER 

Hu~~j!!!!?!ı~t~!ı~ 
Bilumum tah1illt Eminönü, Emllk 
n Eytam bankası kar§tsınü lzzet-
bey hanı. 

dikta 
Hazımslzll9,I. 
Mide, ek.Hık 

n yanmaJannı slderlr. Ağızdaki lls:m::;ımm-mm•••--••=
Mll~Gaıı.. tatlızlık Ye kolnl7a bale eder. 

Kolaylık olmak üzere 
perüade 85 lmı ap 
•tllaa Neler piya . 
..,a pkanbmıtır 

kumda U Jio. 111 llAZON 
ederek bedelini geri alabilirler. 

Fazla lir 70lek n içme
den llOIU'a hllledilen yor

gunluk ft flfldallfi hatme. 
tir. M A Z O N tazu
nun teairlnden memnun kal. 
mıyanlar Nesi apk da olsa 
Bahçekapıcla it Jlankaa ar

BOTTON eeza deposuna iade 

BestekAr MARKO'nuo gecesi 
Yajmur mUn.•b•tll• tehir •dllmlftlr. 

17 Birinci Te•rln Pazar gQnQ aktJamı 
Tek•lmde Abide kar•ı•ında 

KIŞLIK Belvü Salonunda ol•c•ktlr 

13 

MIRASI 19 -

Bllllf llllimlllrl IB lflBRllrl Iİ~le lilll İ~lrlll illnlırı 
Muhammen bedeli 5444 lira olıın 30 tane 500 kiloluk ve 3 ta 

de 250 kiloluk İ>aıkül 24 - 10 - 1935 Perıembe günü ıaat 15, 
da kapalı zarf uıulü ile Ankarada idare binaıında ıatın alınacakt 
Bu ite girmek iıtiyenlerin 408.30 li ralrk muvakkat teminat verme) 
ve kanum tayjn ettili veıikalar ve ite ıinneie manii kanuni 
lanmadıima da:~ bqamıame ve tekliflerle ayni gün ıaat 14,30 
kadar Komia1on reialilbıe vermeleri Jlzımdır. Bu ite ait ıartnamel 
T .. ellüm ve Sevk M8diirlüfünde Ankarada Malzeme dairesinde 
raıız olarak dafıtılmaktadır. (6815) 

D. D. numaralı gidiı • da nüt Jolcu tarifeeinln Eyltll 935 
84 

nunda bitecek olan mer'iyet mtıd deti, BirinciKinun 935 ıonuna k 
dar olmak üzere ve ayni prtlarla üç ay daha uzablmıtbr. 

\ ' 1 1 t . :<2733). '(5888) 

Hayaarpaf& t:lepoauna Mr aene zarfmaa TUl'Ut edece)[ 28500 to 
maden kömürünün 1-12 metre meaafe1e tahliyeai iti 15 - 10 -
ıalı ;ünü aaat 10 da Haydarpqa da ıar biwı clahUindeki 1 inci 
letme komiıyonu tarafından açık eksiltme ile ihalesi J&pılacakt 

Beher ton kömürün tahliyeai için 9 kanıt nwhalU'en bed.el kon 
muıbır. ireson Şarbay ı ından: 

Gireıon belediyeıin!n 40 lira ull maatb yol ve yapı itleri mü· 
hendiıliii açıktır. Bu maaım barem derecesine göre tutan 108 liradır. 
lstiyenlerin ehl.iY.c b eleri,Jle:Ci~D wha,-- • ...,.. • ._ 
ilin olunur. (~ 

isteklilerin 192 lira 40 kUruı hıJC muvakbt temfnatiyle kanun 
tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince iıe gi 
meğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname vermeleri lazı 
dır. Bu ite alt prbumieler Haydar pap 1 inci itletnie komiıyonu 
rafından paruız olarak verilecek tir. (5934) 

t• A K U A TA N L A R - ..._, -·-~ ·-··----..._... ----.....-··---------
-- Okuyunuz! Çünkü bu size gelen 

bir emirdir. · 
Alr. lstemlyerek ve büytik bir ıstı · 

rapla klfıdı açarak okudu. 
"' Eter muvaffak olursak yam 

Luvrda bulununuz.. Eter muvaffü 
olamusak izin alarak bu hafta lsfnd• 
hemen geliniz. Kraliçe sizinle konU§ . 
mak istiyor.,, 
Mtithlş bir inOti aenç kızın dudak . 

ları arasından f'ır1ach. Sonra ıtd . 
detli bir sinir buhranı içinde oldaiv 
Yere yıkıldı. 

Nayar kraliçesi AJlse mnhametlr 
bakarak: 

- Gidiniz! dedi. 
.Kız Yavaş yavaş kalktı. Eliyle ka • 

pı) ı ıöstererek kraliçe haktı ve kısa 
adımlarla k~pıya kadar gitti. Titre . 
yen elleriyle açb Te dıpn fıktı. O ıa. 
man bir deli libi ko§maP ba§ladı. 

.Tan Dalbre bundan sonra odadan 
çıkıl' iki Jantiromun beklediği basılı 
~lona ıirdi ve: 

- Gidelim arkaU.Ju! dedi. 
Arabasına giderek btneceji sırada 

Alisin ne oldujunu CÖl'lllek için &ait· 
na soluna 1.ıakındı. içini tekfp: 

- Za\·alh kız! Ey Medl(i bütün 
hanlara sebep :ı;ensfn ! · 58zlerlni 
mrnhlandr. 

Birkaç saniye sonra araba atlarına 
binen iki Jantfyomun muhafazaaında 
olarak hızla uzaklaştı. . ,,. . 

Alis dö Lüks, evden çıktıktan IOn 

ra Y11kancla aö1lıcUiimiz gibi delicr 
koımata baf)aınııtı. Aklına ilk ge • 
len dBfilnce rezil oldufu evden acelr 
U7.aklB§tnaktr. 

Şatonun öniiHe bulunan meydaru 
ıeçem nereye aitdiini bUmlden kot· 
tu 

Birdenbire, tltriyerek ve etrafına 
bakınarak durdu. 

- Nereye sltmeli? Nereye Aklan .. 
malı? O, nzaletiml duyunca halim ne 
olacak? Mahvoldum .. Ne yapmalı? .. 
Parlse gitmek, gaddar Katerlnfn d • 
nayetlerine alet olmak! Oh asla! as
la!. Ben ne yaptım? Navar kraliçesini 
öldürtmek istedim. Ben kimim, ben 
neyim? Ne kadar alçakmıp? Oh, u • 
tanenndan yerlere reçfyorum! .. Bere
ket Tenin ki gece, beni kimee görmU
yor .. Fabt birkaç saat sonra ubah o· 
Jaeak. Beni herkes g8recek. Herkes 
ytlztlme tUkUrecek .. !izlerini mınl • 
dandı. 

Çenesini iki ellerinin arasına ala • 
rak bir tqa oturdu. 

Bu kadın çok genç ve esmer rengi, 
cildinin mathğr, açılmıı nar çiçekle -
rine benziyen dadaklan, sık sık açılıp 
kapanan gôıkapaklan altında parh -
yan siyah ateşli gözleri ile çarıncı bir 
gUzellite sahipti. 

Jan Dalbrenfn otlunun gezdlli dağ 
farda ona gflr.el Bearnelf diyorlardı. 

Bu istm tam ona göreydi. 
Fakat bu dakikada, kırJf&n yüzün. 

den, korkuyla açılan sözlerinden, 
moraran alnından kimse onun gilul 
olduğunu anlıyamazdı. 

T•krar mınldanmata bafladı. 
- Ne yapayım? Kateriain §errin • 

den nasıl kurtulayım 1 Ahmek, ondan 
kaçabilmek için mezara airmekten 
bqka çare yoktur. Ben ise ölmek is -
temem. Hayır, oh hayır.. Daha pek 
gencim, bu yaşta ölmt-k istemem. YUrU 
sefil t Cinayetin alçaklığın sonuna ka
dar gitmelisin .. Haydi kalk casus kızr 
kraliçe seni bek11.ror-

ltte bu bedbaht kız böylece kendi 
kendisine llnet ediyordu. 

PKRDAYANT,AR 
..... --~ .... ------------·---- - ....-._._ 

dotnı aiaçlıkb )'OkUfU inmeie bat -
Jadr. 

lhtbnal ki bu nretle uaklaftıiın • 
dan dolayı çok kederlenfyordu. Çfin -
idi atını kendi halme y8rihn~e bı -
rakmııtı. Takip ettiif yol fena bir 
patika ve Yok11f ta pek dikti. 

Yirmi dakika i~de, Kont dö Mariy 
yak Marey köyüne varmı~. 

Karanlıkta kapwnın iizerfnde me -
te dallariyle çalılar bulunan bir evi 
f arkedebfldi. 

Burası bir handı • 

..f nmlf oldufa yamacı ghden re -
çirlr gibi arkasına baktıktan 10nra 
durdu. Fakat geee pek karanlık oldu
ğu için Sen Jer01en yamacm 'tJzerinde 
ancak siyah bir hayal gfbf görünüyor
du. 

içini çekti. Ba saatte Parla kapıla -
nnın kapalı olclufunu bllditi için hu· 
rada sabaha kıdar heklemeie karar 
Tererek atmdan indi. 
KJlıcınm kabzulyle kapıya vurdu. 

On dakika içinde bir köylü kapıyı a · 
çarak ntilen parlak bir Fküden çoll 
kördüitl kılıcın deh~tfnden iirküp 
Konta ocafm yanındaki bir masada 
yemek hazıTladı. 

Deocla, hayvanı ahıra götürülürken1 

dirseklerini masa~a dayayıp ayakları
nı ateşe dofru uzattı. 

Acele ham'lanan omlet epeyce za • 
mandanlterf önünde duruyordu. ~lnf 
bile ~Urmemi§tt. . 

Yalnız dU~UnUyordu. 

• • • 
Kont dö Mar.iyyalun gidiflnden son 

ra, Navar kraliçesi de bir kaç dakika 
kadar odada dtl§Unceye. dalmııtı. 

Nllu&yet aklmı baflD& toplaınaP 

çabprak bir zlİe ufal~ bil' -tokmak~• 
ild kere vurdu. Bir dnkiku kadar bek· 
JedL Fakat kimse gelmediği i~in tl'il· 
rar vurdu. Bu sefer aÇJlan bir kapı • 
dan Alls dö Luks i~eriye girdi. 
Tatlı bir şive ile: 
- Hapıetpenahdan affımı Jste -

rlm. Zannedersem benl ild kere çağır· 
dılar. Fakat biraz uzakta bulunuyor· 
dum, dedi. 

Navar kraliçesi bir koltufa otur• 
mU§tu. Parlak gözlerini pnç kıu dik· 
tL Alls dti Ltik8 bu afıefll 'bakıılanrt 
altında ezildi. Kalbi çarpmafa 'baıla
dı. 

Nihayet Jaa Dalbre: 
- Alil, o 1118tlti1 feliketten kartal • 

dufumuz aman size beni köprüden 
geçirdiğiniz f~ln çok tedblrsisce hare
ket ettiğinizi, sediyenin perdelerini aç. 
tıtmız için daha büyük bir mUnase -
betslzlikte hulundufun.uzu, bana 111oa 
derece dü~man olan halkın önftnde is· 
mimi ytikMk 8esle Söylediğinizden do. 
Jayı çok büyük bir kabahat f~ledifinl • 
zi ~ylemlttim, s8slerhll l!llÖyledL 

- Çok dofru, fakat ben de o 7.amae 
affımı lstemlttfm. 

- AHs, &ize tedbirsizlik ettiniz, di • 
yerek ben aldanmış n aldanmış gf. 
bl rirllnmUtttim. Çiinkii o vakit asıl 
dll§lneeml 1'Öylemi~ olsaydım, bc1kf 
benim l~n daha kötü olacak olan 'e-
111 bir mtinasebebı!lzllkte bulunacak f 

tınız. 

Alls sapsan kesilerek ı 
- Sözlerinizden bir tf1 anlamı • 

yorum .. diye kekeledi • 
- Şimdi anlal'l!Jlnıs. Alis, Nnar 

kralbfl sarayına geldfllnlı 7.8.Jnan 
protestanlıtı kabul etmek bUdtflnb 
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Romanın mevzuun,u hazırl·ayan: Edgar Valas 14 -

Akay işletmesi Direktörlüğünden : 
Maliye V ekiletinden · 

.. iKTiDARSIZLIK 
V/AKITSil iHTiYlRLIK 
BiTKINLIK. ... 

' iSTEKSiZLiK 
BELGEYS~'KL\~\ 

Gidit Geliı Tam Bilet 

J. ci mevki il. ci mevki Eski Gümüş Mecidiye ve aksamının 1 Şubat 1936 tarihinden YORGU,NLU~li~.-'1~f1 
itibaren herhangi bir kıymetle mü liadele vasıtası olarak kullanılmı- .. ö~ 

yaca§ı ve bunun hilafına hareket edenler hakkında da takbat ya - · ~ m o8H~~1W~~ 

. . . 
1 - Köprüden Kınalı ve Burgaza 27,50 20 

pılacağı 2257 No. lu kanun muci- hince ilan ediJmi,tir. Müddetin UJi&A~MltlDtı. 8 AP;iJ96 ~Şll\aGm 
hitamına az bir zaman kalmıf olmasına mebni ha~kımızm yedinde ---------------

2 - Köprüden Heybeli ve Büyük adaya 30 , 22 
3 - Büyükada ve Heybeliden Köprüye 30 22 
4 - Burgaz ve Kmahdan Köprüye 27,50 20 

. ::mm:::::::::::::::=::::~::ı= mrsım 
mevcut bulunan eski gümüf paralarının gerek vergi borçlarına tedıye Si Diş hekimi 
edilmek ve gerebe ilan olunan fi atlar üzerinden tebdil ettirilmek i~ Rati p Türkoğlu 

Ekonomi Bakanlığınca iki ay için tatbiki tasdili edilen tenzilatlı 
Adalar ücret tarifesi ve ilgili iskeleler yukarda yazılıdır. Tenzilat 

"çin Malsandıklarma müracaat etmeleri tekrar il.in olunur. ~i Ankara caddesi Meserret yalnız gidit ve dönü§ tam biletlere müntia.ıırdır. Bu tarifenin 1 -
Te,rinievvel - 935 tarihinden iti haren tatbikine batlanaeaktır. 

(5984) 
2743 (5933) ~~ otell Kar,ısı numrara (88) 

:: ::::::ı:::::::::::n:c: ...... w • ... -.---·-

130 PARDA'f ANT,AR PARD'.AYANL:A'k .11111. 

için kraliçe Katcrinin zulmünden kur
tulmnk için kaçmağa mecbur olduğu. 
mızu söylemi~tiniz. t~te aı·adan se . 
kiz ay kadar bir .zaman geçti. Sizi de 
bir çok haksızlığa uğramışları kabul. 
ettiğim gibi yanıma almış ve iyi bir a
ileden olduğunuz için nedimelerim a· 
rasına dahil etmiştim. Bu sekiz ay İ· 
çinde siıi incitecek bir muamelede bu. 
Jundum mu, açıkça söylcme.nizi emre
diyorum. 

Alis kendisini l ıiraz toplıyn.rak: 

- Haşmetpenah hakkımda pek bil· 
yük bir lôtufda · bulundunuz. Fakat 
n1ndcmki kraliçem beni sorguya çek . 
n1e!t tenezzülünde bulunuyorlar ben 
de blr şey sormama müsaade buyut· . 
malarrnı dilerim. Acaba bu lfıtufla • 
rrnıza karşı bir nankörlükte nıi bulun
dum? Sekiz aydan beri pa) ım:.ı 
dü en vazifeyi yapmadım mı Bana 
gUzel ~ameli diyorlar, Lakin hu ka
dar güzel olduğum halde, Jantiyom • 
larınızdan bazılannc kandırmak e · 
timde iken acaba hangisini harbe git
mekten vazgeçirmeğe çahştıın. Dinimi 
deği!1tirdiğim gündenberi ibadetimde 
bir kusur görüldüğü mü? dedi. 

l{raliçe, genç kızı ümitsizliğe sü · 
riil•liren bir ciddilikle cevap verdi: 
- 1•·adette hiç bir kusurunuz olrnadı
im ı bilirim. Bazıları bu hususta hay

J'ette kalmışlardı. Ne söyliyeyim, ben 
ise sizi protestan saymakta mazur -
dum. Gerçi Jantiyomlanma karşı mu
~meleniz için söylenecek bir şey yok -
sada fazla. ciddi daınranmadığınızı da 
görüyorum. Vazifeniz olmadığı ve be
aim de size ihtiyacını bulunmadığı 
amanlar bile her şeyi duymadığınız 
1lalde hiç olmazsa gorebnmek için her 
za1'tan yanımda veya yakınımda bu· 
:tmııinağa ~•ordunV-

llu sefer, itham o kadar açıkça idi 
ki Alis dö Lüks sendeledi. 

- Oh, Haşmetpenah, anladığım şey 
bana dehşet veriyor. 

Jan Dalbre kıu merhamet dolu 
bir bakış fırlattı. 

- Çaresiz anlamaklığınız lazım. 

Ancak on beş gündenberi şüphe et -
meğe başlamıştım Aİis. Fakat sizi 
scydiğim için karşımda mahcup olma
nızı istemiyorum. Şimdi ise sizden ay. 
rılmaklığım Hizımdır. Çünkü bana i • 
hanet ettiğinize kanaat getirdim. 

- Genç kız: 
- Ilaşmetpenah, beni kovuyuı· 1tHI· 

sunuz? sözlerini kekeledi. 
Navar kraliçesi sadece: 
- Evet! dedi. 
Bir saniye kadaı· ses..'iizlik oldu. 
Bir ı,oıtuk sandalyesinin arkalığı • 

na dayanan Alis dö Lüks ağır bir 
cezaya mahkum olanların yaptıkları 

gibi, alrk alık etrafına bakınıyordu. 
Nihayet ıstırapla içini çekerek: 

- Aldanryorsunuz Haşmetpenah, 

ben alçak bir iftiranın kurbanı olu .. 
yorum, sözlerini söyliyebildi. 

Navat· kraliçesi belki de genç kız ~ 
dan daha fazla acı duyuyordu. 

Çünkü Yüksek bir kalb için son de • 
rece emniyet ettiği bir adamın ihane
tini görmekten daha acı bir hal ola -
maz. Bilhassa bu adam temizlenmesi 
imkansız bir günahla lekelenir, ağır 
bir itham altında. ezilir ve masum • 
Iuğunu isbat etmek için boş yere çır
pınırsa bu çok acıklı bir şey olur. 

Jan Dalbre, genç kızı titreten bir 
sesle: 

- Dinleyiniz, ihanetinizi isbat ede
cek detllleri ortaya koyarak sizi hl· 
klmle:re teslim etmek elimdeydi ve bu
nu yapmağa mecburdum. Ancak sizi 

st!vdiğim için buna cesaret edeme • 
dim •• Yalnız sizden velinimetiniz o • 
lan kraliçe Katerinin yanına dönme -
nizi istiyorum, dedi. 

Alis inler gibi bir sesle tekrarla • 
dı: 

- Haşmetpenah, aldanıyorsunuz! .. 
Navar kraliçesi başını salladı: 
- Odanıza girerek sizi mektup ya • 

zar görünce niçin m<'ktubu hemen a -
teşe attınız? Alis bunu size sormak 
h~kkımken ağzımı bile nçmamrştım. 
Alis suda boğulan bir adamın sertle 
şen parmakları arasında bir saman çö 
pü hissetmesi cinsinden bir gayretle: 

- Madam, doğruyu l'!Öylemek la -
zımgeliyor... Kalbimde bir aşk var. 
Se"Vgilime yazıyordum. 

- Ben de böyle f arzcttiğim için size 
bir şey söylememi:. tim. Peki, bir ke • 
resinde zabitlerimden birisi sizi Pari
se giden bir haberci ile görüşürken 
görünce herif uzaklaşmış n bir da • 
ha geri dönmemişti. Buna ne dersin? 

- Haşm4'tpenah, Pariste bulunan 
arkadaşlarıma bazı hususi şeyler ıs -
marlıyordum. Bu adamm tekrar geri

: dönmemesinde benim ne tesirim ola • 
bilir. K~mbilir, belki de öldürülmüş • 
tür. 

- Ordu kumandan1arı konuşmak ü
zere toplandıkları zaman niçin ko -
nuşma salonuna bir kapı ile bitişik o
lan odaya saklandın Alis? 

- Ordu kumandanları birdenbire 
geldikleri için dışarıya çıkmağa ce . 
sarct edemedim. 

- Evet, bana vermiş olduğunuz bu 
izahata o zamanlar inanmıştım. Fa • 
kat on beş gündenberi, demiş söyle • 
diğim gibi, sizden kat'i surette şüp -
he1enmeğe başladım .. 

- Niçin Haşmetpenah .• Niçin? 

- Benimle beraber Parise gitmek 
iÇin ısrar etmeniz demindenberi söyle
mekte olduğum ve diğer bazı şeyleri 
aklıma getirdi ve sizi tecrübe etmek 
için yanıma aldım Alis- Görüyorsun. 
ya, şüphelerimin boşa çıkmasını ne 
kadar istiyordum. Adamlamndan bir 
çoklan sizi casus olmakla itha1D et • 
tikleri halde ben masumluğun~ ıös
termek i~in hayatımı bile tehlikeye 
koydum. 

A1is dö Luks, titriyerek §a§Irarak. 
alnından terler akarak son bir gayret
te daha bulunmak istedi: 

- Öyle ise masum olduğumu anla· 
dınız değil mi? Çünkü henüz sağsı • 
nız.. · 1 

_ Sağ katınaklığım hatanızdan 1 • 
leriye geJınedi. Sediyenin köpr(lden 
geçmesini istiyen sizdiniz, perdeleri 
siz açtınız, beni gatillere gösteren 
sizin bağırmanızdı. Sediye devrildiği 
sırada bu cani1erden birisi şu pusula· 
yı size vermek istedi. Sizden daha aJ 

şaşırdığım anlaşılıyor, çünkü bu pu • 
sulayı dizlerinizin üzerine düşerken 
görerek alıp sakladım. işte hala da 
yanımda saklıyorum. 

Navar kraliçesi bu sözleri söyliye • 
rek üç köşe btikülen küçük bir kağıdı 
Alise uzattı. 

Genç kız o kadar utanmıştı ki kalbi· 
ni bir şiddetli bir azap içinde :>,kılır 
gibi dizlerinin üzerine düştü. Bir daha 
kalma.ğa cesaret edemi,> eceğini sa • 
nıyordu. 

- Alınız, bu pu ula sizindir .. 
Casus kız, bir taş heykel gibi kımıl• 

danmadan duruyordu. 
Navar krali~esi ~ertçeı 
- Ahnızl diye tekrarladı. 
Genç kız bu sefer itaat etti, başıru 

kaldırmndan elini uzattı. 

~--· 
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fmnıa..._,,, 

YEDIKULE : Çiraiı ~ mmW t.t.. 
haba kltelf it .-ı 14 ,_. 
82 Ayılı ftlİl / 2 l*J'I... • Wf 

T ARLABAŞI : Hüee1in ala F eridi,. aolca • 
it eekt 94 yeni lOI lı nin 
3. payı... .. 

AkSARA Y Kuma Yalı l&lraiı ..W 
Gaa:rıb.,....ta• 

m••ı... 

HASKbY 

ARNAVUTKÖY : Sahild~ -.ki 170 ill 171,_ı 
112 il& lt4 aaJJlı el7•Ylll "
depom 540 metrO"mara..._.. 
lratlı ana ile barakama l 7 ~ 

OSKODAR 

• kuım Etref efendi '°" 
kaiı eski 24/ S ıayılı &raanm ta 
mamı •• 

: Kısıklı mahallesi Kısıldı cad• 
... i nki 13 yeni 21 •Jdı ı.o.. 
tanın 7 / 40 payı ••• 

: Abclüuellm Kumbw..._. n 
Suyolcu tokakları ..W U, 1, 1 
M. yeni 114, il, Ilı 
ve dülrklnm 1/2" 

: Raaa kilUeai arbiı Ufıılı 
..W 19 aa,.Jı anum,... ... ıı.. 
: Y•imahalle Ka...._ ,. . 
..... ealri 20 ,.... ıı -~,, ... 
Ye clUklranm t/t 
ı ......... 1 eelca • 
lı elld 72 ' .. ,.. .. 
4/11 ... 

18 

ao 

1D 

141 

111 

371 

R A DER - Akeam roataflft il 

-------· &araçhaneb••• Horhor caddesi -------

H • L• • Ana-ilk 
Le:~::::~· ayrı ye ısesı ... ~:~:~ .. 
ilk~ itibaren ecnebi liaanma çok ehemmi1et •erilir. Kı.7.l&r laaau &Jfl dairelercleclir. 

MekteWn -..ı otobu.leri ile nehari talebe her.sün nlerinclen ald"nlrr. let!Jenlerin adretine tarifume 
,aad.uir. Her ıün 10 dan 18 J& kadar lraJll Japdır. Tel. 20530 

----ııiııllm---· 

KUMBARASI' na 
~lıiJ> l'alilılil~r 

illı te,rin 
lcarasıntla 

207 lıifi sooo 
lira ilıtam.ipe ---
•r:nol ..... ,. 

1000 Ura. 

lldnol Hcra_,. 
2$0 lir• 

....... , ........... 
1000 lira 

1•111,.,..ıo ....... 
1750 lira 

!.Edirne Jaridarma Efrad Okulu 
Komutanlığından: 

Un prtnam•incleld enaf detifmeıinden ötiirii (2480) aa,W kr 
nunun (12) inci maclcletine ıöre eYYelce yapılan kapalı zarf eDiJt. 
meıi hükümıüa bllll!fdır. Bu un un tekrar kapalı zarfla e1uiltmeai 
14/ 10/ 935 Puartai ıGai aaat ( 9) da Edime Merkez Malmüdür 
liiiünde J&Pdacakdır. Teminat tutan ve unun mikdan aıaiıda yan 
lıdır. ll&ekliler teminat mektublar ı ile birlikde Komisyona l'elmeli • 
dirler. Zarflar ıaat (9) dan (10) na kadar kabul olun~·. Husmt 
taıtlan ilrenmek ialeyenler Oka 1 Komutanhğına müra t edebi . 
lirler. (5885) 

Cim1 
Ua 

Kilo 
200000 

Tutan 
23000 

teminat 
% 7,5 
1725 

Şekli 
Kapalı ~a f ,~ 10 9 S 

P azarteci. 

Istanbul 3 üncü Jcra M~mur 'u w u nr r. : 

Emnıyet San • 
ıgı 

••• birinci derecede ipolekli olup ~i üç ehli vukuf tarafm. 
dan tamamma 2415 lira ~ıpaet tak•ir .W.n Boiaziçi ArnavudlllJ 
Bakkal n Boracı S. •· 9 N .. Y. 40 No. la alapp bir eY bahçe&, ~ 
arttırma,a ftWlilmlt oldufondan 5 - 11 - 935 tarihine mlta4llf 
aalı silnil aaat 14 elen 18 1• kadar dairede Wrinci arttomuı a. ildi· 
lecektir. Artbna bedeli laıawti mabawaenia ~ 71 lal ....... 
takdirde -..-W laeriade bndı lacaktır. Abi talalb ... ima art
tmm taalalaldl haki blm•k o.en artbrma ıs s1a ..Wetı.-... •tt ...__. _ ıı - 111 tarihi• .... ..,~ ... eaaı ıc 
üa 18 1a kadar km dalnmbde ,,... .... k ikiacl acdi ... 1 sa .. 

u arttırma bedeli 1u7meti lllilhammedıls'n %: 75 lnl ........ bil-
.. aatq 2280 No. 111 h- ahklw l8Yfikan ıerl m.Jahr. Sabf 
peebıdir. Arttırma,a ittlraketmek im,.ı.la qmetl ....-...... 
• ro 7,S nitpetinde P9J ·- • .,.. milli bir ...... llmhwt 
wi:tubunu hamil INl•• .. n ilamdır. Haldan ta,. alcbH Be tahit 
olmı,aa lpotelrll alecaJrler da ...... allbclarlumaa ft Mllai Mldn 
ahiplerinin ha laaldarmı ve hma aiJI• fais Ye -•tife dair olan id· 
dialannı evrakı milapiteieriyle hir ilkte illn tarihinden itilİaNl Diba .. 
yet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri ilamdır. Abi 
tö6cle h•k'*Y tipa alcilli ile • Wt o1mı,a..1ar .... ._...in l*J· 
lqmuından hariç kalırlar. Müterakim verıi, ten'YİriJe, tamifiyeden 
müteYellit belediJe nuumu •• ftlaf İcar•i Meleli mba,..deden 
tensil olunur. Daha fasla maltmat •lmelıO lltiıml• 21 - 10 - 935 
tarihind• itibaren herkeıin ılrelai lmeai hla ....... apk W ıhru· 
lacak arttırmt tafblameai ile 34/ lll Ne. la ...,.,_ _..•••tla 
mesktr doepda mnmt •eaaild ıltecekleri ilin~. '(.,.) 

lstanbul Gümrükleri Sa 
Komisyonu Reisliğinden: 

.. K. N. Aiırhlı 1CıJJMti Cimi etra 
K. G. LK. 

lto 2,800 3,92 Ellatlld pemp1' .--!. 
Yubrdaki eoa 1 - 10-935 G. saat 14 de açık aıttuma ile ... 

_......_. ..... ..._______ tdacektır. lıteldilerin 7bcle yedi buçuk peJ alrçelerbıi aleterlr _.. 
1illlla muanen zamanda komU,on reialiliu ıelmeleri il&a olamar. 

KATIP- B.na llbrt lllellllüa :(llOI) 
....... sı - 12 - 182 tarlla ft • 
awrah tuMJmı ... zayi olmQfhr. 

~=~ ... -- Asipin kenan 
Sizi sofu~ algınlıiJndan, nezleden, gripten, 

,._........,İıııuiı.ılİıuı __ ..,... ______ ,n baı ve dit afnlanndan koruyacak en iyi illç 
~~~----~~---~--------- bu dm~ 

--... ·-" Yavuz ismine dikkat buyurulması 
ürk 
Biiy 

Staaclıye ... 
z •t•ma.ıaı 

19. ıı tertip • t:i 'lt.,ide 1.ci 1 eşrfnJetlir 
B "k "ye: U r 
~:rr•ca: 30.000. 20.000, ıs.o&, ıtooo, ıo.ooo 
Jırahk ilcramJnı te beheri ( 50.000 Hra ) lık 

iki Aafat vardır .. 

•••vın 
·•DG•llnl 

ada 
........ nlnl• 

IST BUL 
Yı "zOltak• 

kartumda 
Foto Nar ,. ... 

Letafet hanında 

daire 
Kabatqta, SecliiltiiDde Çüriik 

aala Mahmud Pqa apartnnaıımda 
•• ,. aüael mamaralı bidk 
ilet oda n lalr sofalı, mükellef il.· 
... ltlr daire ldrabktır • 

Tramvay iıtaı10nunun hem~n 
yanmdacbı. TU.i .... c:le Jl!kmdır 

DOKTOR 

Kemal öuan 
D""°"-o~, 

ltnMı - BkNW,,., ...,._.J 
••••• Ber oGıa .,,._ ...n 
ı . , .. ' . • kadar. r111: ,,,. 

J.tanhl 5 liel ieia1aeıaar191aftn: ~~~~~~~~~~~ 
Evvelce Panpltıda Bayını~r so -

katQtM oturmakta iken 11elen nerede 
eliap Mlla•b'e• Vantnik ~a 

. -~~ nllmaralı doef&llmla Mllak 
ye Letter~ olan boJ"eunuz hakkındaki 
lnkannrzm hUkUmstlz kalmasına'" 
fQia saptıilda ikrar ettJflnb '125 lira -

yı ile takip taJfnlnden itibaren 1ene
vl Jllde 5 fals 1't aYUbtbk lentine 
alt ltlrunmrn kat'bu ref'fne icra 
h&ldmHlh• t - 5 - 935 tarihinde 
kanr ,.~rllmfş ol duğundan kt',·fiyet 
on bt>ş gün müddetle ilan ol unur. 

(14899) 



\ 

Çekoslovakya 

Arjantin 

Hindi Çini 

Danimarka 

Dünya Güze.ileri 
Güzellik müsabakalarana iştirak eden memleketlerin 

"Güzellik Kraliçeleri .. arsıulusal seçmelerin yapıtacaOı 
Srük~eı şehrinde · toplanmağa başlarnışlardır. Hakem 
hev.eti bunlann arasından bir kaç g9ne ka·dar "Dünya 
güzeli,, ni .seçecektir. 


