
X: 9 Kara 
Maske Ardında 

Bugünkü savımız 

16 · Poll• hafiyesi (X:9J un g uncu formaaı 
bugUn •ah•• çıldl SAYFA 

5 kuruş • Telef on: 2:l872 30 Ev•üı 1935 Pazartesi Sene: 4 .• Sa), : ı:ıtı 

•• • 

ünümüzdeki haftaya harb .. v.ar. ! 
Yağmurlar kesildi, güneş topraklar.ı kuruttu 
Artık ordular çarpışabilir 1 iş .ka·n unu 

Proje üzerinde ·sanayiciler . 
görüşmeo~ başladllar 

Tedbir.sizlik ve ihmal . yüzünden işçinin 
kazaya u§ramasına sebep olan 

fabrikatörler 
Hapns ve paıra cezasına çarpacak 

(Yazısı 2 ncı sayfada ) 

SelAnlkte kanlı · 
~arpışmalar. oldu 

içinde emniyet müdürü de 
bulunan otuz kişi yaralandı ·. 

. üç kişi oıcıQ · 
Atfna, 30 - DOiıı SeMnl'lcte re

jim iti etrafında i.iç kitin.in 6lümü, 
ve birÇdk kimaenin de yaralanma
ıile biten kanlı bir vaka olmuflur. 

Habe~tanda genel seler"berllli Utfn «la 4-ullar oe Hlm-"berlllf Udn .,_ Babq tmpanıtoru, Haılm cumuriyet ldıine bir 9ay· 

MABESISTANDA =~=-~~=: 
S f 

hi .Ulhh &damlar ortaya atda-

• . · e er be r 1.i k · · -=-!!==~topı ... 
1 1 . A N E D 1 L D 1 JDI!'" Sofulisin krallık aleY'hinde-

... ki shlerini dinlemeğe başlamıt' 

Daha ıtmdlden casusluk harbi baş1amıştır ıu::· ematla stıvari liuvvet:ıer ıe. 
_Her hafta en az üç casus kurşuna diziliyor :;~1:,8:ağ~=t1ı:eı:: 
ıtalya, Habeşlere karşı zehırll gaz kullanacak mı ? ne de ateı açmıılardır. Neticede 

lngiliz donanması Akdenizden çekilemezmiş üç lı;ifi ölmü, biıçok kim••'"" ya· 

(Yazısı 2 ncı sayfada) ~. '<,,._,,,,".....,.., .1: .sq ~,. 
:--:=---:-----~---------~--~-:-...:._-----------:------~----------------_;.....;~----~~--=-

A J m an - Macar Balkan oyunları bitti 
ft Jİ l ft Ş m 8 8 } Yunanistan birinci, Yugoslavya ikinci, Romanya 

Bir hakikat mı oluyor üçüncü, Türkiye dördüncü, Arnavutluk ve 
Bu anlaşma, Avusturya • Macar, ıtaıya Bulgaristan beşinci oldular. 

Macar dostluQunu bozmıyacakmuş - ~ lısır .• eli Londra, 30 (Reuter) -Alınan-
... guz yada bulunmakta olan Macar Bat-

D u n ya bakanı Gömböıün Alman Bqba
kan muavini Göring ile avlanmak
ta olduğu haher verilmiıti. Dün 
Berline giden General Gömböt, 
birçok Alman erkiniyle görütmüt
tür. Her Hitler de daliil olmak ü
zere Alman S:i Bakanı, General 
von Blemberg, ve Okonomi Baka
nr, Dr. Sshacht Gömbötün görüt

Gilzell oldu 

D i;lya gü~eli olan Muır güuli 
Brübe~ 30 (A.A.) - Aram1a

•al güzellik müıabakaımda Mıaır
h kıs dünya güzeli~-

tüğij erkin arasındadır. 
(Der>anu 4 rıdJtle) 

(Yazısı 4 üncü ıaylada) 

Bu kötü modada 
yeni çıktı 

Gene bir 
talebe. 

hocası~• , 
Bıçakla aOır 

surette yaraıa.dı 
(Ymuı 4 llnci ..,_a~ 

Pulat üç adımda kendi8iM Balkan fkfncjliğini kazandnıaa atlayr şı yaparken 

(Tafsilatı spor aayfalarımızdadır) 



littbeŞl'stan seferberlik ilin etti 
RABER - A!;şam Postnııı.. 30 EYLCL-1935 

fftlbetisteıvla nihayet genel ı rafından tatbiki lıUMJSUDCla ıizinf KOllMJ belkl llu•Un tapla1111a•kı 111Jnd1Jr ~ luıd~~ Um gltmlı oldulu ı ln•lll• ••mlle... ıtaıyar• 
)lir •aut) eeferberlm illn edildi. bükimıetinizin ilerde ne dereceye Röyter ajanaının biıdirdiiine kolayca olcalebüır. kaPfı detllmı, 
• Hai>et imparatonı, ulmlar ku- İcadar emin ol&Mlecefini 31ren- ıöre. Habet imparatoru tan.Em-

1 
Pertinaks,k::o .de Parls de ıun - lncilterenin Akdenizde ıüel teCI 

,_.... bir te1ıraf f&ndererek mek. arzusunu hana izhar ettiniz. dan ulmlar kurumuna ~en a~:;:am~e Pa:b; araamda tldnd birler .ı,,,..mdan aonra, bunun İ· 
"8Jyan ordunmun durmabızın Bu h111usta bilhaua Avrupada, telvrafm birer aureti koııaey aza. bir görüşme oluyor. Bunun en iyisi, talyaya kartı olmadıima dair Mu
'liıatvetlenclirilme'kteolmuı dola- uluslar kurumu üyeli olsun olma· larma hemen daiıtılm-.tır. Kon- harbden 6nce oldufu gibi, kurmaylar soliniye teminat da verdiğinden 
~genel tefeıl>erlifin artık ıe- sın, herfıansi bir devlet tarafın- aeyin burün toplanmMı bekleni· arwdakl konuşmalara dhmektlr. bahseden "MQçester Gardiyan,, 
Çlrtiı ilemiyecelini bildirmiftlr. dan kuvvete müracaat eclilmeai ih· yor. .,,,,:is, J:ltereafn bayırlıfın~n da ıazeteai ezcümle diyor ki: 

~tor bununla beraber, u- timaline telmih ettiniz. • • ·-· ... i O, :;dift :::le~~ t~~!~ An:: ~':~ "Bununla lieraher, Akdenizden 
lualar kurumu ile tepiki meui Cenverede 11 eylalde söylediii T. R. Af8S ! Jerfn en blribirine uymıyaeak tutum - herbanai lqiliz ıeıniıini çekmek 
limmundllki temayüllerini ula nadaı hatırlattıktan 1011n. demit- Bir hafta aralık· lan haklı ıöeterecet der"'de lrth~ meseleei de yokbrr. tUnkü lnıiliz 
Clefittirmiyec:efini il&Te ediyor. tir iri: tan lstlf'ada (müphem) ve dolambatlı olmamala - rremfleri hir ihtiyat untunı olarali 

Romadan bildirildiiine gi>re Tekrar ehemmiyetle kaydedi- ederek n gerektir." bili. llzmıdırlar.,, ·-
muhasamatm gelecek hafta bqla- yorum ki, ulmlar kuruma, ve o- I I Slgortacllar mukavelelerine 
maaı muhtemel ı&iilmelrtedir. nunla beraıber BGyük Britanyaı Talimat almak ç D harp ~a:;!~:.::~·- .. , il 1 = il .... -

ltalya elçisi Hanr'dald ltalyan uluaİ• Jmi.umu paktınm olduiu Geliyor "Deyli Herald,, ıazeteılnde o- Y QOSI a 
koıuolo.luğuna hemen komolo.. gibi tamolarakelbirliiilemubafa- Cenevre, 29 (A.A.) - Ana- limatı odaıı toplantı yaparak. bü.- U avy 
hane,) kapatarak Cibuti'ye hare- a ;ıilmeıaniden ve bilha•a .be- dola Ajwmm kel a,.tan bil· tün lnıiliz ıemi ıahiplmne ban- Ofd USU 
ket etmesini emretmiftir. biyet verilmelulzin uframlacak diri70?: dan sonra yapacaklan her...., 

Habefi.tandaki eefert.rlik -- bütün tecavils hareketlerine kartı Dıtitleri Bakanı Rittil Aru mukavele için bir de harp t•~ Rtlrtık manevralar 
vadisinin, tatil rünü olan dün mütterek ve deTamlı mukavemet bir haftalık aralıktan iatifade Iİ kaydi koymalarını tavsiye et- • )'Bpıyor 
çmmuma raimen, ltalyada bü- gö·i•rilmeainden yanadır... :!;:1'~~=i::: mittir. Belsrat, 30-Yuıoalavya-. 
yflr bir heyecan uyandrrmadıfı. Sebebiyet verilmebizni vuku vv Bu maddeye aare, eler yük ı8n ~ Vinkonld ile Tala aruın-
ve mutat Y&!&Yltın bozulmadıfı bulacak bütün tecavüz hareket- ve talimatlannı almak bere h· dennekte olduldan her hanıi li- da Miyük ukert manenalar yap-
haher veriliyor. leı inden w..ecll,onnn. Bu dlm· ıün Anbraıa hareket etmfttir. man ablob edilecek oluna, yükü müta.ı.r. Ba mannralar umu-
30 kllometra 119111 .... rbwllk lenin hedıanıi biT kelimeti bütün ltalJU • Habet meMl,.I konu- ıönderilen bir diler limana botal· ınl ........ ı..i en büyük manev· 

ltalyan ıazeteJerinclen "Gazet· mana ve luymetile ahmm.hdır. tularken konHy lçtimamda ha- tacaklar ve bu y"1di esu yerine radd' T•-.ıenalan bizzat Su BB!· 
ta Popolo,, CeneYJ'eye liital>en fU Evveli. fUl'W bedihidir ki, zır halanmak için yalanda tek- ıötilrmiif ıibi ücret alacaklardır. kanı Ceaııal Jivkoviç idare et-
eözleri ~: paldtm on albntı maddesi maci- -~_.!'!a~1~.:.- lnıiliz hUktmetl adına plqan mektedir. 

''Cenevredelri bantıçıl baylar! hince sebebiyet verilmedik mm. 1-......r17811e ao ltalr• her hansi phu, bir lqllis .-1-11'7!!!!!!!!!'!~!!!!!!!!!!!~!!!~ 
Mil he.aha katılacak olan tef, 1Jet bir tecavm hareketine tatl>ik tevkif edlldl ıinin kaptanına hansi yol •• 11-1.;; 
hududun ate yanındaki 30 kilo- edilecek mul; bir muallede ablcl- B. V. P. ajana MlcliriJarı mana ıitmeai veya sitmemesl icap 
metre dejiJ, Mferıberlikti.r.,, mmın ıad.niifaıı smi, mmfi bir le1mncJeriyedeMr.ani, )nam ettifini bildirmekJe llnfftD&fbr. 

Okuyuculamnızm hatmndadır harekete bıhili tatblc defildir. JÜkilDl1 bofaltn4ı• notlar almakla SUYQf kllnall ~ .... 
ki, banclan iki sin önce . Habet Kem lruvvet.e mftracaat halin- olan &; ltalJ&D, liman polili tan.- Londra, 30 (Reater) - SGTen 
imparatonı askerlerini hududun ·de de mücrimiyetin ve tecavüzün fmclan tevkif olUllllllUlf, 80DI'& ltal· kanalı idare komitesi bir haftaya 
30 kilometre geri.ine çdmtilhıi bil- dereceleri olduğu ve binaenaleyh yan mabmLuma te.lim eclilmif. kadar toplanmala karar nrmlr 
dirmiı ve ltalyanlar we bunu sev· 16 mcı madde tatbik edilebildi- tir. tir. Birkaç zaman ince komitaln 
lmlceyf mahiyetinde ,&mBttG. ği takdirde bu madde mucı"bince ltalf_..P ........ ,. •Pin • avukatlarla iıtipre ederek kana • 

Çarpıfm• pek yakindir yapılacak hareketin nevi ve ma- zehlrll gaz kullan11blllrler mi 7 hn ltalya aleybine kapatılıp ka • 
Frauızca "Pöti Parizyen,, sa· hiyeti her hususi vakanm şartlan- Ba"1nkü po9ta ile aelm ••n- patılmamaıı dleaeleaini ılrilt • 

zete.i: "Kati olarak eöylenebilir na göre değişebileceği de gayet çeaıer Gardiyan,, put.mi ltaJyan. melde olduğu ,ariaları ortada do• 
ki, ltalya - Ha.bet mubuamaJa. sarihtir. lana HalMıt had>in\\e Zebi:r:li ıaz laııyordu. AJ .. darlar ~haberi 
rmm bqlaman busünden sonra Biliyoruaı ki, eizin biikGmetiniz kuRanacalı rivayeti!Ji el alara~ ~lan1Rmıaktadırlar, Kanalm n· 
~ yakmdtr,, diyar. bu farktan tanıyor. Ayni suretle banüD h&liiız bir hüiıliet olicafı! patılmaıı ihtimali katiyen o1mal1ı-

halya Ulualar Kurumundan muahedelerden doian taahhütler nı ~ı-1.:ı ltaJ-... bir muahede ile iını .aöylemektr.dirler. Eauen çekUecek mi 7 '!r...-u 3-- , 
lta)yamn ulmlar kurmnundan huaUIUDCla fUDU hatırlatmak icap harp eaneamda -ıHrli pz kullan- meTcut muahedeler bunu temin 

çekilmeei meaelesine ıelince,Fran- eder ki, eliatikiyet emniyetin bir mam•k taahlıüdünde bulunduğu etmektedir. 1888 tarihli latanbal 
ıızca '-Moten,, pzeteai yazıyor cüzüdür ve ulualar kurumu üye.in- bat makale.inde yazarak diyor anlapnuı, "kanalın daima, ~ 
ki: "Jtalyanm uluelar kurumun- den her birini bizzat kurum paktı. ki: ve sulh zamanında, her millet P 
dan çekilımeai tehdidi, l>azı kayıt· mn da tanıdığı ıibi clün)WUD ata· "ltalya, 1925 senesinde ihtiras milerine açık olacatmı, faarlh e-
lara 'balh -..1r1a beraber çok tik olmadığını kabul etmelidir. kaydt ileri Minneksmn p.z pro • der. 
katidir.,, İngiliz efkin umamiyeainin tolc:ulünil imzalaml'fb. Bu proto • 

Boyuna •eker glnderlll'or son haftalaT içindeki battı hareke- kol, buııtin mer'iyette olan arıaalu-
ltalyadan Afrilraya ubr J"OI- ti açııkça ı&tenniftiT ki, kencli.i aaıl bir muahecleclir. ltalya eoa za. 

lamnau heı- l6n biraz daha art· değiten ve bti olmıyan hir hisle mantarda anıubal muahedelere 
maktadır. On ıiinc:t.beri belde- hareket etmiy0r. lngiliz fili bir pek kalak umryona da, acaba 
nen f &!ist lcunetleri pnel toplan- teıekkül olarak kaldılcça batlı du- herfıansi kuvvetin muahedelere 
masının, taama emri Yerilme- racaiı ıenel anmlmal idare pren. brp lco)UfilDCla bir hudut yok 
den bir gün önce Japılacalmı bil- aipi'e ilıilidir. • mads? Eler lta!Ja, Habeı aefe • 
dirHiyor. O, şu mütaleadaarr ki: Mazi- rinde zehirli ıa2 kullanırsa dünya 
H~h'!•l•r dllrt mlly• franklık nfn şuursuz feliketlerini önlemek 1samoJuna (efkln 1amniyeaini) 

tUfek ,,. cephane aldılar ve ileride müşterek emniyetle nud mühim bir ha,...,t ve infial 
Bir Beliçika aueteaiae töre dünya banşmı temin etmek hu· içinde bırakacaktir. Çünkü en a · 

Habeı hükumeti 1700 tüfek 2300 susunda yegAne ve hakild bir ümit talı bir muatbecle daha bozulmut 
iku:ı:bina ve yedi milyon fi!ek • olan bu müessese, hiffetle hareket olacaktır. Fakat İtalyaıun böyle 
marlamıftır. Bu gazete, Haıbef derek bizmt kendi illkelerinde hf. Wr harekete 1irillni1ec:elmi um· 
l!~etinin bu •iparitini Petin 6- yanet etmek ve müştA!reien hare- ..-m«imktindür. Vahti cledili biT 
dendilini ve 3.700.000 fraıık bit· ketten imtina göstermek suretfle memleketi iatill elaNJi ulmal 
tulunu yaziJOr. kendi kendisini köt6rüm blrakmı- --'aatl iktaumdm alrle bile, 

Franea, ublar kurumuka mil= Jacaktır. wna ki, w n11fi denilen kim -
nm harp açan devlete rtı Fabl hu iman Ye hanlrat mit- eelerin de dltlnet>ileceiinden dıa
teClibirler almmumı emreden 16 .__._ L- -Lt- o'---"- L.!.. L- mulü . k ~olmabdır.Bahayatlllirnak· aa •-.- ,....,..,...~1' 
mcı maddeıinin tatbilrina iftira tadır. Lnt alnmda telaelere Dil tatblden lmgmu;alshr.,, 
etmeden önce, lnciltereye kartı kapslmalc lbnma llu 1-k• tara• p...-. ........ Pi Samoel 
bazı kayıtlar ileri eünniiftü. fmdan 1aPllmalıdır.. Hore aenp nrlfar 

Fransa, ltalya- Hal>ef ihtilafı Uluslar kurumu bi?.r.at kendi Pari8, 30, (A.A.) - Parla psetele • 
"·-•mda bu baddenin tatbikma rlnln DPUI ~ea, Bahit aeferber -
na&'J' kendisine önıek olarak '--di uaa...a -'-d ı-.-au.. ............ 1 • .&. taraftar ıönıünen İncilterenin, ra· a,,u ........ ~· e, ...... ...,.--d'•aaa•· 
rm A"""1nada bir bntıkllk çSm- mevcudiyetini •tıhafua ettiği ma Prum ...,.h•blmm •rpla • 

··--~ müddetçe Britan,a lı6k6meti ve rma nrdlll cnaplarcbr. 
ca ne gibi bir ta'Yll' ta\ımcaf- ulusu, kurumun ı.:un... ....___,plen"· Oeane, dl10r ki: 
öğrenmek istiyordu. uu"Ull .,.~ "On bet 11daaberldlr ldattlUI 10r-
8amael Horun Franaızlare ne uygun olarak Y'lllJl.Caktır.,, p1armma brpbk Jqllls •atmetl, 

cenıbı ı ... mz ...,.Heri ldlll •••ıde 11, aa -••eaha ...ıı, ,,.an, ,.ı . 
Sir Samuel Hor di,. lr:i: llkenderiyeden yadı,orı am Labrne ne Rta 111111'1anm Dil· 
"- Şimdiki ltaly• - Habet Cehelüttantctan Adene .._, itmekte oldalm 11J11ford8. Bqfln, 

mlatmazbfı müauebetile. ulm- 144 İngiliz harp ımıisi iltim Gze. hllltere ba ayni maddeyi her zaman 
!Ll.ııl! · &. rind d "Hr Ter41e tatbfb hazır balundatu-

Jar ....,.... paktmm auui '" ,,..y. e lllUJVI'· •• laaber ftrlJOr. ,.,.,,,... Sooget and-
...... mvıtıt. miinıcMt tallıcB- Mmmlald mldafaa tertibatı '• • AcrUutda ~rken. ı.. 
llnde mllekm 18 mcı macldealnde çok ilerlemittir. lnailtereden bo- etır7Dze u6nyaeak olan Rw aımrlarını 
;a~1 edllen bütün zecri tedbir- yuna asker geliyor. Be, ,.mden ~ &lr zaman mlldalaaya mecbur olma 
terin filen ve derhal lngiltere ta- fazla tanare toplandı. ..,. lttemlyn lngUterenln, o gün bu· 

Caauelar ı, ba,ında 
Aclisabaıbadan "Niyuz Kronlkl,, 

6zel aylan bildiriJor: 
Ha\>etmancla yatmurlar din • 

mittir. Bir iki hafta içinde ltal7an 
lar hücumlarını her hud~ ya • 
pabilecelC bir vaziyet hl8ıl olmu~ 
tur. 

Oç gündür, b~ saianak ıel
miyor. Toprak laaUJor Ye nehir • 
lerin- Mavini! de dahil olmak Ü· 

zere - aevi1eel a1çal!JW. 
Birkaç ,Un içinde bOtOn dalla· 

n &iipilrerek eunefe 'hqlıyac:ak o
lan rOqlr aon yaiaıur balatlamu 
ela dafltacak, toprak eertletecek 
" ukerlerin lıarekltma mtll&it 
bir ·tekil alacaktır. 

SICak eün ıııtı mhııtlar &l'MIB· 

dan kendini ı&teriyor, '* .,_ Y• 
ıilleniyor, çiçekler~· 

Gelen haberlere slre, HalJet 
hududu ile haJıJan Somalili hudu
dunda cumluk bir iptil& 1-Hni 
alm19br. Hududun öte taralmdaki 
harelcitı öfrenmek Güre ltal,.. 
lann, Somali yerlilerini, 99yh, ka
dın ve tacir kıyafetinde Habetitta· 
na ıönderdiii bildiriliyor. Birp~ 
kiti tevkif olunmuttur. Her hafta 
vasati iki üç kiti de bu yüzden 
brtum diziliyor. • 

Söylendiline ıare bu cw.lar · 
dan bir lm1111 incim Somallsi ka· 
hilelerine memuptur. 

Haıbefler de yüzlerce c:a-. imi· 
1 '\nmaktadır. Ve bunlardan birço· 
iu ltalyanlar tarafmdan J.akalan
mıftır. 

iş kanunu ~ 
Proje tlzerlnde sana
)'leller glrflşmeğe 

baıladılar 
Ulual eadGatri birLilinde bıt

aün Qleclen enel it kanunu pro
jesini obprak lurinde aaııayi. 
cilerin fikir ve mütalealamu tes· 
pit etmek üze!'e bir toplantı yapıl-...,....., 

Rn t"r'•ntr " · ;ı Anun st 
itçi 'Ye ıerek 't aalaibi için bu ka
dar anemli bir kam olduiu lıal
de, anc•lr altı kiti bulunmuıtur. 
Supa nim- kanunun cezai la
aaııalar.ı 0Jan11•111f ve lwm bulu
nanlar m8talelannı söylemiıler • 
dir. 

MJeJi clhlllJenler Gzerinde 
liud olan bıtiM pdur IC iı kanaı· 
llU projesi mOkelnmeldlr. Fakat 
aanaJic:Uer, projenin --yiciler.e 
tahmil ettiii mecburiyetlere mu • 
kabil verilen hapia cezalarını a • 
tır bulmaktadırlN'· 

M-1& projıaJe aBre, ltl•tme 
teaiaatmda ektlklik bulanan •• 
mealeld t.dbirlizlild.,.ten dolayr 
bir ltçlnia kazaya alramuına ... 
hep olao bir f abribtör 20()r_ lira
ya )laclar para cezuma çarptırı-
1.-ktn'· TedWrlerln almmama • 
.ada l»ildili halele ihmali aarii • 
iline iki mitli ceza ile iki aya bo 
dar hapiı cezasına çarpacaktır. 
Sanayiciler buradaki ihmal ve 
kattin pek ıeniı manuı olabil .. 
celi kanaatindedirler. 

MüeıMaeaiade mer'i it tarda• 
nm deiittirmelr için iti duTduran 
fahrikatlr 2llO liradaa 2500 lir~· 
ya kadar ,.ra cnm..- Te toplu 
bir_....._ olana in ayak olanlar 
altı a7U.Jair ..-Je kadar bapae 
konalaıa.lllsr. 

Sana,WW bir fahrikatörüa 
hapeedilmı W o fabribnm ka • 
pa•eev " blnnetica lKi"in ipia 
kal••• balrmundan dolnı bul • m• , ... dll'lar. Banan için b11 
noldaJ& itiru edu...ine karar 

·..tllaittir· 
Dinkil toplantıda bitin pro • 

jenin okunmatma dnUD edile • 
memif ve projenin netriyle ıana • 
yicilerin bundıın ıonra mütalea • 
lal'ıın almmaıma karar verilerek 
datılmlfbr. 



ihracatımıza kast 
yapan bir musevi 

Ticaret odasile takas komisyo
nunu kandırmıya çahşırken 

foyası meydana • çıktı 
ihraç mailanmız& aon zaman • ı 

le.rda yapılan kuıtlar hüldbneti • I 
'mizi ihracatta diıiplin temini için 
miMtacelen harekete ıevketmek • 
tedir. Ywnurtalarnnız bu yıl Av • 
rupa piyualarmda fena mevkie 
dütürülmüt, fındıidarmuzm fiyat
ları ıpeküli1Yon nuduadiyle kas· 
ten indiribniıtir. 

Bu arada ıon günlerde lıtanltul. 
da bir Musevi ihracatçmm yaptıiı 
bir oyun herkeıi hayrette bırak • 
mıtlır. Jtalyaya yumurta ihraç e . 
den bu Musevi ticarethanesi, ltal
ya ile aramızdaki busuıi takastan! 
istifade edebilmek için ltalyada 1 
yumurtayı göndere:eği firma ile i 

anlqmıı, sonra takaa komiıyonun 
dan ltalyaya iri taze yumurta ih . 
raç ~ecelini bildirerek takaa mu
amelesi yapılmasını iıtemi9tir. · 

Halbuki ayni yumurtalar için 
Tecim Odasından istenen men,e 
§ehadetnamesine sanayie mahaua 
bayat yumurta ihraç edileceği tek 
linde müaaade iıtenmititr. 

itler tam yolunda giderken ta • 
kaa heyetiyle Ticaret Odası ara -
sında bir kartıla§trrma yapılmaaı 
h!lkikati meydana çıkarmıttır. Bu 
Muıevi tİQrethan~inin ih•aç et · 
yamıza kartı ol.-n bu kaıdi hare· 
};eti üzerinde tet1''k!er yapılmak · 
tadır. 

Kış d-ıiba geıınedl, bir Mimarlar dört sınıfa 
aylık yazımız varmış aynldı 

Dört günclenberi birdenbire Doktor ve avukatların sımf· 
soğuyan havalar birçok kiınaeleri lara taksiminden ıonra, mimarla
telita dütünnüt, palto, J>ardeau, rin da kazanç kanununa göre ıı
giymelerine, hatta b&zı_la~uu IOba nıflara taluimı yapılmııtır. 
bile kurmağa .evk etmiftı. Bu tunifle mimarlar tarafın· 

Hayvan sergisi 
Varın ilbay UstUndağ 
tarafından açılacak 

Her yıl açılan İstanbul vilayeti 
hayvan ıergiıi bu Y.JI da yann a • 
çdacaktır. Sergiyi Vali Muhittin 
Oatündağ açacak ve bir aöylev ve
recektir. 

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
Edimekaprdaki temizlik ahırların 
da açılan hayvan sergisine kayıt 
iti nihayet bulmut ve eerıiye İfti
rik eden hayvanlara jüri tanlrn
d .. dereceleri verilmittir. Bu yıJ. 
ki .ergiye seçen yıldan fazla ola
rak yüz iki hayTan ıetiribnittir. 
Bu hayvanlar arumcla hüktmetin 
damızlık ayplarr da bulunmak • 
tadır. 

Halk .on yıllarda haynn yetit
tirmefe büyük bir ehemmiyet ver
diii ve ıerailerde Terilen ınUkl • 
f atfar tetvik edici mahiyetine ıeç· 
tiii için her f'll, biT yıl enelkine 

nazaran, daha iyi yetiftirilmlt hay 
Tanlarm ıeraiye ptirilCliji -rill
mektedir. Bunun iÇin hu yıl tef'Iİ· 
ye getlrilen hayyanlar arasında 
birinci ve ikinciyi tayin huamunda 
büyük bir miifkülit çekilmittir· 
Ali.kadarlar bundan eomaki eer • 
rilerin daha iyi yetiftinl~iı bay · 
vanlarla dolacağını temin etmek • 
tedirler. l 

Bu yıl ıerıi üç gün açık kalaeak 
ve herket sezebilecektir. 

F aıkat ruatbanenin verdifi nıa- dan a]l'ılan bir komisyon metıul 
lunuda bakılma havanın bu tolu· olmuı, ve memleketin bugünkü 
yufu tmnamiJe arızidir. Anadolu· ıartlarını ıöz önünde bulundur•· 
nun birçok yerlerinde hava tama. rak çahımıtlır. Mimarlar arasın- _____ __..,;, ______ _ 

mile açıktır. da yapılan ıinlf taksiminde fev· _, ........................... , 
Barometre dündenberi JiilcaeJ. kalide ımıfa hiç bir mimar aynl

Mekte olduiundan bizde de hava- mamı,, diğerleri c!ört derece üze
nm açıliiWi.a ~....,1,111& • 'Y..- t...p ı bulc:.a .u.&c:a iLaaiıt&r. Di.rLKoi •ınw 
kadar daha önümüzde bir aylık fa ayrılan mimarlar arasında altı 
yaz vardır. mimar vardır. 

20 llkteşrtn Pazar 
Gen~I nllJus sayımı 

Yerli, yabana herk• o dn bu11111-
dafu yerde kenclfslnf yazdıracaktır. .,,,.,.., 

Statütlk Umam MD41r'llllfl 

7 irol dallarının çiçeli 
Salaburı'da A· 

vuıtmya, Bal')'•· 
ra ve ltalyan lm· 
lan arasında ya
pıl.mq olan ıü· 
z.ellik yarıımda 
A TU1turJ&lı Mat 
mazel F ebr bi
rinci ıelmit ve 
"Petrollerin çi-

F -ıt:hte "Cümhuriyet Bi~lf; ve DiJıiı Yarda,, bir halta ~Jı Jaran bir 
•ergi asmıı, bu seneki mezunların •alaini teımr etmiftir. Reaminaizl 

6u ıeneki mezunlardan bir gnıpa ~öateriyor. çeli ünvanmı kaza!Mlllfbr. 

S&S 

( ŞE 'HRİN 
• 

DERDLERI 
• 

Köprü altında kapalı parmaklıklar 
tkt dn evvel Karaköyde bir 1fim wrdı. Ban11n için Orada bulunan memurlardan birine demir par • 

köprüden seçmek mecburiyetinde bulunuyordum. Tam maklığın kapalı olması "Sebebini sordufum zaman al • 
köprünün ortasına gelmittim ki ntmakta olan Yat • dıfım cevaptan hayrete diltUim. Nitekim siz de pp · 
ınur birdenbire hızlandı. Usktidar ı.kelesinden a~ caksmJZ. Memur dedi ki: 
inerek köprünün mulıaf azalı yerinden cideyim, böyle • - KöpriinUn altlanndan geçilmesin diye kayma • 
likle 1slanmayayım dedim. Merdivenlerden lndlaı. Bu kam bir emirle kapattırdı. 
e •na~ Yitmur gayet hızlanmıştı. -: Sebep ne imif '! 

lı,akat Üsküdar Jskelesine inip de Adalar iskele • - Sözde hamallar da sırtlannda y8klerle buralar. 
si taı·afına ıreçeeeifm sıracli bu kısmı ayıran demir • dan geçiyorlarmış da, hazan ötekine berikine çarpıyor-
f!" rmakhklann, kapab oldufmau gördüm. içimden: larmış. Sebep bu! 

- Anıa,ıtan tamirat olaeak! diyerek yaJmurun al- Demek istediğim şey bu kapılana kapalı olması • 
tından bir çok kİlll8eler slbi ters ;fiiztlne merdivenler- nm pek çok zararları olup hiç bir faydası olmadığıdır. 
den tekrar köprilniln tlstıllne ~ iki dakika şldlet- Eter birkaç hamalın yükle - ki bu yijkler de her . 
li bir YBiınur altında ytlridlktea · aonra yağmurdan halde vapur ve yoJeuJanna aittir - buralardan geç -
korunmak ipn tekrar Adalar iskele.tinin öbUr yanma mest birkaç kişiyi rahatsız ediyorsa, kapıların kapalı 
kaprü altına indim. Tamiratı görmek için kapab par • olması binlerce ldfiyf rahatsız etmektedir. 'Bu soğuk ve-
ıuakhklara doİna ririidtlm. Fakat görflntirde bir ta • ya yafınurla havalarda Bay kaymakamın bu kararını 
~falan yoktu. Bir ~ ldmeeler benim gibi al • dejftUrnıeslnf ve kapıları açtırmasını bekliyoruz. Eğer 

cbnarak buraya geliyorlar. Kapab oldafunu görünce hamallar hakikaten zarar yapıyorlarsa lskel•lerde o 
:ra küfrederek ters merdivenlerden köprünün flstilne kadar memur var, bunların aşağıdan geçmelerine mAni 
çıkıyorlar, yahut paçalan SIVa1-JP demir parmaklıtın olabilirler, 
lserlndm~ SERTOCLU 

. . ... 

~~DV©V~ [Q)~~R 

Parazitle mücadele 
eden memleketlerde 

Avrupanm diğer birçok mem
leketlerinde olduğu gibi Fransa
da da bir "Parazitle mücadele ka
nunu,, vardır. Kullandıkları a
letlerin kaçırdıkları elektrik ce· 
reyaniyle komıusunun rahatça 
radyo dinlemesi~ mani olanlar o 
memleketlerde kanunen ıuçlu 1&· 

yıhrlar ve ceza görürler. Kanun, 
o memleketlerde elektrikle i§liyen 
motörlü ilet kullananlc.n bu llet
lrine küçük bir ilave yaparak pa· 
razite mani olmak mecburiyetini 
yüldemiıtir. 

Framrz posta Te telgraf bebn
lıijınm neırettili bir teblite ıöre 
bu bakanlıi~ "Parazitle milca • 
!erine kUçUk bir lllve yaparak pa. 
razitten 1ikl1et edilen 3888 yerde 
tetkikat yaptrrmıf, parazit yapan 
13485 elektrik Aleti me)dana çı· 
kararak bunların aahiplerine pa
rnzite mani olmalarım ibta retmit-
tir. " ~ • · · ... ' · .. 

* M .. har Belçikah nmliurlr M• 
riı Materlink'in 1011 kitabr •«(). 

rümcekler Te stnercmJ..,, ••rlnı· 
de yazdıfına g&re, ra.llyo Defi iJ&
tı Y..-n bir istaqoa dftl'IDda 
dolqan aenaJı ıtıTercinler latt -
bmet takip etmek huaalarmı by 
betmektedirler. Yapılan tec:rilbe
)er hep bu nedoeJl 'IWllllftlr. 

Son zamanlarda Franet.da m· 
ntll bir radyo fata.,.,.a JU!Dda 
iki yüz tane NJY&h ıtlteıda 9llt" 
bnrilerek tıecrilbe yapılmrıtrr. Bu 
,nyercinlerin hemen hepsi fltika
met tayin edemiyerek tatkm tat
km ap11anqlar Ye antenin etrafm
da toplanmıtlardır. Antenden ce
reyan keaildiği zaman percin· 
Jer bu tatkmhktan lmıtalmutlQ· 
d1r • 

* 
Pariate tabi otomobillerine 

radyo makineleri konulduktan 
aonra timdi Fransanm timal de· 
miryollan kumpanyuı trenlere 
radyo koymap tetebbüa etmiftir. 

Jarda bulunan radyo makineleri • 
nin yekunu da 24,5 milyon oldu • 
ğuna göre bütün dünyada aşair 
yukarı 48 milyon tane radyo alıcı 
makine bulunmaktadır. 

Bir makine ile dört kişinin din · 
lendiğini farz edersek radyo din
leyicilerinin yekUnu 200 mil;ronu 
bulur ki bu mıktar bürun düny4 
aakinlerinin onda biri demektir. 

Lehistan radyo teşkilatında 

kadınlar mühim mevkiler almıı· 
lardır. Lehistan radyo enstitüsü, 
nün direktörii ile radyo program· 
lan komisyonu reisi, Varşova is
tasyonunun teknik müf ettit i hep 
kadmdl1". Ayrıca Lehistan radyo 
te,killh hizmetinde on kadın spi· 
ker bulunmaktadır. · 

* ~ Amerib.c:la polla me • 
mmlan için blT radyo mektebi a • 
çılmqtır. Amerikan poliıleri raci • 
JOCQIUk haklqnda malOmat •hl • 
bl olmafa mecbur tı+Jmaktacbı • 
t.._ I -

"" 'Ji....ıaııa radJ'llim- •&""' 
tfll .-elik rapora ... 1934 .. 
-- lvlnde Viyana racbo- 4590 
1Ut 1Wfil1at yapmq. ba mGddet 
iÇlnde ancak 814 aat plak pim.,. 
tir. 

~ lll&DW ıwilJoea ae~ 
de bo eaat pllk ça&,ort 

* lnstttereınin "B. B. C.,, radyo 
teıkilit:ı bq mtihendiai Noel At
briç'e, ıenelerdenberl lngiliz rad
yo netriyatma hizmetlerde bulun
dufu için ualet fblTaM veri.lmit
tir. • ltalyada J&aJ1cm n.CJ,o,a olan 
allkumı arttırmak İçin bir "Rad• 
yo piyanıosa,, tertip eclilmittir. 
Bir radyo makinesi alan herkee 
parurz olarak bu pİJ'UllOJa it~ 
rak edebilecektir. Büyük ikraml· 
yeler altı bin, Uç bin bet Jl:a .,.. 
iki bin lirettir. 

Tecrübe için vaıonlarma radyo ------------
konulan bir tren halk tarafmdan Piyangolu at yarııı 
beğenilmiıtir. Yakında kumpan- Hava kuruma üyelerinden do't 
yanın hütün trenlerine radyo ko· tor Andre Vahra.m taafmdan iJe. 
nulınuı olacaktır· ri ıilrtileın pİJaD1ol11 at ,anılan . w• 

T hava kurumumm 80D toplanbım-
Sta,tiıtikler üzerinde yapılan da kabul edilmit Te tefeniiatmm 

beaaplara göre 1935 senesi h&fm· tesbiti için merkeze ı&ıderifmit
da Avrupada 23,5 milyon tane tir. 
radyo alıcı makine1i balunmak - Yanılar, Ukl)aliar •• aonbahar 
taydı. Avnıpadan bqka kıta - da yapılacaktır. 

lnllİliz lntellicens Servisinin en tanınmı§ ad_amı Lavrenı., so a
manlartla T. E. SH A W adını al mı! tı. Bi r motosiklet kaz.asında öl ·· 
oltın SHAW (yahut Lavrens) /ııgil tcrede, yukarda resmi görülen 
bir arlra odasında bfr sene kadar oturduğu İfİn kcndiainin oh 
tarihleri gösteren ve ta.k?ndıiı ~smi yaz.an bir levha o evin ha, ~ ına 
anlntıf l•r. 
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Okullar açıldı 
Talebeler devama başladılar 
B~ ıabahtan itibaren ilk ve S3Z'!r.\E~~-;ı~~~P'..l 

orta okullarda derslere baılanmıt· 
tır. Üç ~y müddet gezen, dinle
nen talebeler bu sabahtan itibeı 
ren yeniden mekteplerine devama 
baılamıılardır. 

Yeni den programlarına göre 
derslere sabah aaat 9 da batiana
cak ve her ders 50 dakika süre
cektir. Bu teıciJde günde 5 dera 
yapılacaktır. 

Mektebe yclzdmak için müra • 
caat eden bütün talebeler kabul 
edilmiJlerdir. Bunun için birçok 
mekteplerde yeni ıubeler açılmıı-

tır. Bunların arasında 8 ıubeli 
olan sınıflar bile vardtr. 

Çamhca kız orta okulu, tale· 
besinin azlığından dolayt Gazi Oa. 
manpaıa orta okuluna nakledil • 

~~...-.-~~~~A.;~~· 

miştir. Şimdi Hl.\ydarpaıa lise _ 
sinde bulunan erkek muallim mek 
tebinin eski Çamlıca kız orta oku
lunun bulunduğu binaya nakledj 
leceği haber verflmektedir. 

Yeni dera senesi ınüfreclat ~rog 
ramı da mekteplere bildirilmiıtir. 
Bu yıl lise ve orta okullarda bazı 
aeği§iklikler yapilmıştır. Bir k11ım 

Bu •Abah okullarına ~den 
ihi tql~be 

derslor k11alülmıı, baıı ımıfla
rın muAyyen bahiılerl d~ bir ıinıf 
ygkan veya bir •tnıf Mai• alnımit· 
tir. Bazı kitaplar da bu yıl kal~ 
dırılmı§br, 

lıtanbul ünivereiteıi de yann· 
dan itibaren dersl~re bqlıyaçaki· 
br. 

Okumak için gelen 
iki talebe 

Mektepsiz ve aç kaldı 
Bir iki gün evvel Erzincan or· ı 

ta okulu talebelerinden olduğunu 
aöyliyen Bekir ve Sellhaain adın-

1 

da iki genç matbaamıza geler~ 
§U sözleri ıöylemitierdir: 

- Biı: Erzincan orta okulu me
zunuy.uz. Vilıiydimizde lise yok .. 
tur. Biz de Ankara ziraat okulu· 
na girmek için müracaat ettik. 
Notlarımız buraya girmek ıçın 

Şimdi çok fırx:i bir vaıiyetto kal· 
dık. Evrak1mıı: mektepte kaldığı 
için b~gka yere do müracaat ed~· 
memiıtik. ~imdi vakit de ıeçti. 
No yapacaiımızı )rilmiyoruz. Er· 
zin~ dönmek, hatti yemek ye
mek i'in bile paramız yok. 

müsaitti. Bilhassa istedikleri gİı 
bi riyaziyed~n iyi notlar almııtık. 
Üstelik birçok maıraflar ederek 
lstanbula geldik. Burade aylarca 1 
han kö§elerinde kaldık. Fakat i- I 
ki gün evvel mektepten aldığının: ' gr;, .. -;:&~t::~MiıiW 
bir mektup bize kadro dolduğu i
~in kabul edilemiyeceğimizi bil
Clirdi. Ve evrakımız iade edildi. 

Bekir ve SeltShattln 

lstanbul ilk tedrisat kadrosu 

·•4"'1!!!!!!1111 ·- ---- -
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Bu kötü modada 
yeni çıktı 

Gene bir 
talebe 

hocasını 
Bıçakla ağır 

surette yaraladı 
Dün tehrimizde bir cinayet ol

mu§ v~ Burhan ia.minde 19 yatla
rında bir tale~e kendi,ini sınıfta 
bıraktığı için nıektebin almanca 
muallimi Liitnır'i bıçakla. ağır ıu· 
rette yaralıyarak kaçmıttır. Bu 
kanlı vak'a ıöyle olmuıtur: 

Burhan dün kendisini sınıfta 
bırakan muallimi Tünelcieki evin
de ziyaret etmif. Almancadan do· 
layı ıınıfta kaldığım, timdi de 
memleketi olan Kayseriye gitmek 
mecburiyetinde olduğlJn\! aöyJİye-
rek orada almancasıru ilerletmek 

30 EYL'O'L - 1935 
-------:---=-=--=~-------------

Meme l de geneioy = 

bitti 
Neticesi ancak bir kaç gün 

içinde anlaşllcak 
London, 30 <Röyter) - .l\femel seçi -

mi dün yapılmıştır. Hiç bir önemli ha-

disenin ''ukua gelmediği zannedil -
mektedir. 

Seçim yerleri o kadar kalabalıktı 

ki halkın büyük bir kısmı ta geeeya -
nlarına kadar heklemeğe mecbur ol -
muşlardır. 

Kabine alelAcele bir toplantı yapa -
rak seçimin uzaltılmak ihtimali ol -
duğunu blldfrmi§tir. 

Neticeler ancak bir kaç güne kadar 
ilAn edilecektir. 

tefsir edilen bu hareket, B. Bitlerin 
ğu Prusyasına lni hareketi siyqal 
~evrenler arasında gerçek bir haYret 
uyandmnı§tır, çünkü B. Hitle.-, ilk de-

fa olarak Koenigsberge hareket edf •· 
yordu. 

Lih'anyaya karşı bir cösteri§ olarak 
tefsir edilen bu Jıareket, B. iHtlerin 
Memel seçimine çok büyiik bir önem 
Yermekte olduğunu göstermektedir. 

.. Memeldeki Alman kardeşleri,,nt 

son bir çağırı yapmak lizere B. Hitle • 
rin bir söylev vermesi beklenmekte • 
dir. 

Bu münasebetle unutmamalıdır kt 
Nürenberk kongresinden beri Alman 
dış siyasasının merkezi sikleti AYustur 
yadan Meme1e geçmiştir. liftlerin de 
bfr çok söylevlerinde ima ettiği gibi 
icap ettiği takdirde Almanya bu top -
raklardakl Almanların haklımna ria
yet edilmesini Lih'lln;ralılara öğre .. 
tecektlr. 1 

için kendisine kitaplar vermesini 

İ•l~~~:deyirmi kadar kitap Trakyaya yerleşti-
•y•r•rak bunları paket yapmala rı· len go·· çmen ler· 
ba,Iamıf. Bu arada Burhan biraz 

i,i olduğunu ıöyliyerek dııan çık· Yerleştirme işi bUytlk bir faaliyetle 
mıf, fakat üç dakika ıonr• &eri devam edlyo 
gelmiıtir. Muallim sırtını Bur har G . . 1 r • • • • 
nadoiruçevh·diğibirııradaBur- oçmen ere tohumluk ve OkUZ 
ban cebinden çıkardıtı kocaman dagv ıtıldı 
bir btçap ini olarak mualliminin 
trrlma, boynuna ve dile'" yerleri

ne ıaplamağa baılamııtır. Bu oa
nada bı~ğın kırılması Lübıer'in 

hayabnı kurtal"mlttir. Bunun üze

rine Burh~ kaçmtı, muallim de 
ıüçbeli pencereyi açarak imdat, 

diye baıırmıt ve oldulu yere yı· 
iılıtııJUr· 

İmdada 1eti,eDler, gayet ağır 
ıurette yaralanan Lütneri derhal 

Edime - Trakyaya göçmen dan sonra Sallık &akanının Trak· 
yerleıtlrme iti büyük bit faalıyet- yada bir tefti~ çıkacağı ıöyleni· 
le devam etmektedir. Kıt baıtır- yor. 
madan evvel gö~menlerf3 e• inıa Aynca göçmenlere yiyecek ve 
ebnek için yapılan çalıımalar çok tohumluk olmsk üzere on mi!yon 
ilerlemiatir. iki &Un evvel Tekit' kilo buğday ZSraat Banka&ıncA 
dağı fabrikat6rlerine 3000 evlik hazırlanmıt bulunuyor. Dört bi· 
kapı ve pencere çe~eveai umar - ne yakm çift ökü~ de ıatın alına • 
lanmıfbr. Bunlar bet ay içinde' rak göçmenlere dağıtılmfttlr. Di • 
parti parti teslim edileceldlr. ler ta'taftan gene gaçmc Eic- .. 

Muratlıaa SilhlC Bilinınm iitdmaJC Uzere Iatanbuldtı da t.'in • 
l)aşkanlılm.da yapılacak toplantı - )erce pulluk hazırlanmııtır. 

hastaneye kaldırmıtlardır. Katil ----......:..--------------------
Burhan da her tarafta aranmakı· 
tadır. 

Öğrendiğimize göre, Burhan 
gayet tenbel ve haylaz bir talebe 

imtı. Sınıfım geçmek için çalıı .. 
maıı lazım ıeldiii yerde iti biçak 
ve tehditle yijriltmek istemesi, ken 

diaini de f ellkete ıUrüklemittir 
Burhanın bugün, )Vl1I poiiıin 

eline düfeceli muhakkutır. 

SelAnikte kanlı 
~arpışmalar oldu 

içinde emniyet müdürü de 
bulunan otuz kişi yaralandı 
. üç kişi öldü 

r' Şehrimi.zin il~ tedrisat kadro-! Bu.ndan baıb bir okul~~ ~i- Normandi kendi 
]arını taadık ettırmek ilzere An- ğer bır okula nakletmek ııtıyen -
karaya Jiden ~l~ür. direktörü öğrebnenlerin arzulan da imkin rekorunu kırdı 
Mehmet Emin Entırgıl dUn gel·· nisbetinae yerine getirUmlıtir. 
ıni§tir. , . Yabanc;ı~e azhk okullan kad.· Bahri muhit yolunu 6 

Cümurıvetçl 11derler halka hitaben 
bir protesto neşredecekler 

< Btlftaralı 1 nclde) / vermit ve Geneloyda baJla kral. 
B'-mM 'Üzerine Atinada cumu· lık lehine rey vermeie davet et

riyet~i liderler topla.llml§lar, hal- mitir .• 
ka hitaıben proteıtoname neıret· Diler ta.raftan Cumuriyetçiler 

l tık tedrisat kadrolannda mü~ rolannda yeni değiımeler yapıl.. saat daha kısaltı 
lıim değiımeler yoktur. Yalnız di- mııtır. Kapanan azlık ve yaban
ier vilayetlerden lıta.nbula veri· cı okul öirebnenlerinden bazıları 
len kırk öğretmen ilk okullarda açıkta kalmıttır. Bunlar yeniden 
açılan yeni ıuoe 8ğretmenlikleri.. açdacğ öfl'etmenlildere taybı e.-
ne tayin edilmitlerdir. dileceklerdir. 

Alman - Macar 
anlaşması 

. <Ba,taralı 1 nctde) Maca.r bqbakauı lle ucalr 25 da· 
Buııdan anlatıldığına. ıöre AJ. kikahk bir göriltme Japan B. von 

inan .. !"~car yaknlqmuı tam Neuratb, görüımede ham bulun· 
olmak ııtidadmı ıöatermektedir. 
Sade bir ıiyaaal anlatma olmayıp 
ayni zamanda ökonomik ve ıilel 
bir mahiyettedir. 

Bu göriitmeler hakkında hiç bir 
resmi bildiriğ nqredilmemiıth· .. 

Berlin, 30 (A A.) - Havas A
=-Janıı aytan bildiriyor: 

Bitler - Gömböt konuımaaı iki 
• aaatten fazla türmilttilr. 

Bu konuımada yalnız B. G&. 

.ıing hazır bulunmuıtur. Evvelcel 

mamııtır. 

Alqama doğru B. G&nbaı, A· 
vuaturya elçiai ile ltalyan buJiik 
elçiıini kabul etmiıtir. 

Siyual çevrenler, bu iki diplo
mabn kabulünü, Macar .• Alman 
konu§ma1arının, A vustun-a • Ma
car ve İtalyan '" Macar dostluk il· 
ıilerine hiç bir tekilde zarar ve· 
recak mahiyette olmadıimı göster 
mek iıtiyen bir hareket olarak tef
sir etmektedirıer. 

B. Gömböı, bu alqam yahut 

Londra, 30 - Dünyanın en ibii

yük vapuru olan Nonııandi, hah
rmıuhiti geçmekte kendisine ait o

lan rekoru 6 aaat gı'bi büyük bir 

farkla kn1ıırttır. 

yarın Almany4dan ayrılacaktır. 
M•c•r 9a~eteıerl ne diyor? 

Macariıtandaki hükUınet taraf· 
tarı gazeteler, Gömböıiin ba•ı 
ıiyasal konuımalar yapmak için 
ıeyahate çıkmıt olduğunu yazmak 
la beraber, bi.iyllk mikYasta baıı 
kombinezonlann bu konuımalara 
bajlannıuı doinı olmıyacajuu 
söylemektedirler. 

Bu gazeteler diyor ki: 
0 Her hangi bir memlekete kallı 

bir ıtıel andlquıa veya her bsnıi 
bir anlqma bu müzakerelere gi .. 
remez.,, 

Mace.r Ba§bakanı Berlinde bu .. 
lunduAu mUddet içinde Alman ba.· 
kanlariyle de konu§malar yapmak~ 

ta.dır. 

meğe k,a..-r venni§lerdir. mukabil IÖylevler vermiıler. 
Saraycıhk rejiminin öldü1'\inü, Atfna, 30 { A.A.) - Atina •· 

j.-ı bildiryor: cumuriyeti .korumak uğrunda 
Seli.nikte çıkan hadiseler üze· hapse girenlerin affedilemesini, 

rine hu ıehirde yapılan gerçin aksi takdirde geneloy ittirak et. 
(tahkikat) Venizelistlerle konıü- miyecekelrini söylemişlerdir. 
niltlerin Pllatraıı ve ölüme mah- Cumuriyetçi birlikler Londrada 
inim ihtilalcılan alkıılayarak ifıü.. bulunan kral Jorje bir telsnf çe
kametle ka.rfı tarktlar eöyledilde- korok Yunaniatanda kralbioı ia-

deaino imk&n olmadıimı, taht hu. 
n·nı· meydana rıka'l"ITIKtır. Hü,_..__ ·:ı- ·~~ ~u kokundan feragat etm .. ini bildir· 
met, bunlııra aük<inet taniye edin-

mitleniiT. 
ce, V enizelistler · ve komüniatler Pire ta!ebesi de cumuriyet re. 
jandarmalara kartı gelmitler ve jimi lehinde büyii.k ıöıteriler yap.. 
Sofuliı ile komün\.t Passalidia bal m.rılarcla. 
kona çıktıklan vakit daha. bü~k -----------
bir ıiddetıe bağırmağa ve küfret· Romen oçmauları 
meie bqlamışlardır. ıBu hareketi Aukarada 
doğru bulmayan bir kııım halk, 
Venizeloe taraftarları ile komü
nistlere hücum ebni§lerdir. 

Gazetelerin verdiği haberlere 

Ankara: 30: CA.A.) - Misafir Re ~ 
men u~manlar bu sabah saat ıı,15 de 
ıehrlıaln relmf§lerdlr. 

.--------
göre, aralo.rında 'Selinik emniyet '..._. · H A B E R 
direktHril de bulunan 30 kiti ha· 
fifçe yaralanmııtır. 

Ati na, 29 - Ahali partisinin· 
yaptığı b!r top!antıda B~;bal:nn 

ıstanbutun en çok •atatan 
hakiki ak•am, gç:1aetesıdır 

UQnlarım HA11E~'4ıl 
verenler kCr "derter, 

,Çaldaria kTallrk lehinde bir aöy.lev ______ ..._.-._..._. ........ _ __. 
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Tavandaki makaralara geçmiş· bir sürü ipler, 
işkence dairesjnin boşluğunda efsanev~ iri 

örümceklerin ağları gibi sallanıyordu 
Geçen kl•mlann hUll•••• ı bet tlakikı ifiacl• ilününüs di,. / •rtiDJaiı dolu, diW ial~ ~ir 

111t11111,.....m•l Cç,.. ...._...,, _ elle ... Hatd, Mt • 1.....,ia ,......a irili ufaklı huııi· 
,,,.,. ,.,,,,,. .,_ .....__. ,..,.. lblet ceaapları, claha bCl • ı.. ... Kimi daftl'& uılmlf, kbni 

::':r =--=='= 1lk MI ...... ...ı Wle ~ • kaalı olaralc,.. atılmlt ltaltal•· 
,.,.. ..,....,. ..,. .,,. ... ,., ... Jlaql .......... eder .. .... ................. ..,,. • 
",,..,_.. ,..,,, • .,.,, .. ,. ..... oa•lı llı·elıli•t.- leter • ..ı •... 
kflıltıttltl.,.,.,,,,. __ ...... ..,_.,.,_ı.lldıaWrb Y&al, ...._ ........ pa • 
,..,.,, ,.,..,., ........ -. ..... ........ .......... ...... .. ................ Wmı 
ld,.,,,,. .,, ,.,., ... ..,,,., ........... ,. •ilalir - .... ı ı... ..... dal • 
, ...... ,.,. .,, ,.,.....,.. Wr ................... Hallaa. it- neiae •otra- lla kMar '-'z 

lir.,.,._ ı..,,.,,._.. tnut.lı•ll•ma. .. m... hü ak olar-~ 1lurada ta. 
reği ~ ti....._ ite .-lr W •nalbnla ,..acJerüais Mı ..... Jtlalaet ....... ftl', .. 

da do1ap clö,..ktır.JL Ne oha • ...._ - lwa.. 11ıe....,.ıan. telle W.. ........ tufflı l•I Mri· 
yordu Onu, lııo11q ..,__ twttp etltlen pl&aJan Tiirld .. kbn kine ............. Sblee -ap1a • 
dibiıule botualclv ••l'lı7 ... ''Ç* halııer ftri:ror? ... O. llJl.,US... rmm ne ka"- tlds, ne War ane
mular dehlisi,. dedikleri btarNı 0-lnld Tan, lftl&ll h...,- • rakb olc:haiıaata Mimi,...,.... au. 
m1v 'ı?... ıl.teaı pktıtma Wnbir ta1'it itti• ld ... Daha tesea lh laaJalmala 

Y-.,.da: ,_ M.....,, malmtlmut ltir ... iflttinls: "C.lt&t clairetl Wle be • 
- Tuı .•. hBıt ..• - diye bir sea le: nim be,as aiWercinlerim kadar 

duyuldu. - 5a1"7ecek hiçbir teJİmİI saf ve lelce.lz olmalı!,, dedi. .. At., 
Yer a 1t1 deh il z 1 erde 1-··· - detti. -- Getirdiiiniz fel· bu büy6k ruhlu adam, keodiabt • 

Bottan dolabı durdu. Herhalde, lahı ım,tmn ... Belki enw onda • deki )'Ülclek meai1etleri ıize nuıl 
papazlardan yalnız bif laneti yu. dw... qdıyaçak? .•. Yeraltı dehlizlerinl 
karıda k•lmıt olacaktı. Zira kıı. Moneeny&o, Mekine dCSndG: bir SÜll teftit etae de: '1naaallara 
1..-al••· d""1inki rahip ayakları • - Y • ._? ··· Sen ~ diy~lc • bu pWik •• İntizamtızlık ~inde 
nrn Y&nmd-. iki çift rahip ve bir tin? ınl itkence ecliJol'IQDas ,, dae 
çift kBylU ayaimrn daha belirdi • Atalı J"llcan ayni derece &itkin yüzünlls kaanalJ&Calc mı? ... 
ğini ı6rdü. bir_..: Rahip!•, tell,Jaı 

Papqlar, iri kalaslar Userincle - Nud olaa Wr ~en zipde - MOD1eftYÖr ••• Hakbtınız, fa· 
a~~,. huf!Wug i~iqd~ dı&v•· Yll!lf&Jll&m... Bu zamaıumı da kat, kuaura b.lmıaym ... Dün ıe • 
ra yakJq ılir. onat. JtırteJter MI~ cnauılı\dt dUt•et'ı• ~. lh,U~ ıniiiiifiöiiilflii 
Yaptılar. Zencinin aralık lhü ~lriyorum ... Beni manen olıun ra- rahibeler pldi, &Jin yapıldı da. 
faltafı ıibi &Çfldı. Zira, kuruııua hat bırüm ! herkes uykmm kalııa MWıl.,Jn 
duYarında bir İnMllln ferah ferah - Ya Mn 1... ıes kalkıldı .•. Onun gin ifkence • 
ıireeeli büyüklükte bir bpı he • - • • • b&Qeain temlslenmeai hu ıaate 
Jirmifti. 0.-aa -.lep, ........ lıelllm kaldı ... Bizi affedin, hem rica e • 

Dört adam, kızlarajNıııı m.- _. u .... oldaia ~ eew.p ..., deriz, Sinoe cenaplaruıa da 1'a 
ladı. B" giali kapıcluı ~ri tok • r ••eli. pdülderinizden h.baetıoeyin. .. 
tular. Sonra, tekrar m.thali ka • P..-.lar, aMll8 ~ dalb • Ylnl, ,trüdG: 
P&ttdar. .-WC .eth - Peki, fakat, alz de derhal 

lsleriuclen biri, hem.ıa or.da - Ne m.tcı ati ......... Detti buralarını temizleJin ..• Madem ki 
ham bulduJu feneri ,aktı. Xıs. elli, ef.aliaab? •• lmlara fueli cliln ,_. rahlWer ıel•i11 Wr k• 
laralaaı, &Unun aycbDlılmda et . f&nlek cesuı tıMip etmeli .le re de hfu saa>bekl8ft sld• ,.. 
.._,a ı8z •tarak. bir dehJlade ~I • Jibalni a&ailal•··· rakı 1oluDa da baktıra... Saıtao, 
d"twıu ,.. laer 7&111 küherçele,Je Y&ai i•W aaht• olarak taı . dandiikleri enda ı~ eefer ba
kasaı. 'bu klJir koridorun ileriye na Momen,.., .....,.._,.,. sı ,...ı.n kirlenmiıti, batırlannus 
do~ -..ndıfmr ıtrdu. baktı: ,... •• So--. zannederim, elenin 

1:• it papu W... 1UriMQ. - h ,.....,... Tüdder li&i ı..ı· ,..., 1eraltı :rolun~aq biraz aon • 
rahip•• Ramara.&'11 batın. la aiıılı delllclir... Olllarnl IMJ• ra ıeçmem llzımselecek. .. Geçi• 

dan ve .,.._dan ya!raladı. ()-.i UlradılPll ela ,anlil... HerWde din eonunclaki ıidi ._,arad. da • 
ldeta bit kar. ktllfetlnhı isi Wı ..,..,. ..... 11rwe1tµirb... ran ,.OCenliJl derhal hanrlatm r 
bü7flk bir 1-. a~trdiler. ar Papuı.,clu birim clWG: Bu yolun bUttln tuzaklumı ben 
Zembı '-f, ...._.... ı.t, k-.. - Bhdtr ı Sill fQPQD u.tünG ıeçlnclye kadar kaldmıı '" JQG • 

Ier ve ı.n.nlar 1-fh. Blrbç ,_. batmı .,..,... da, ne bulunun teharrik tatlan aabitleıitrbı, dal • 
fen'11er &lllmlftt. ,..._.. aetfria Mlrafna ... Ben. &a,. paldc tarafıma ıellp ..... bir 

~unaruna, bani.,_ ıtılı aa . ,...,. Si-.'un ,..ma tldi7o • it .......... . 
Yetinde, pall mathlt ,..n'l&ralar ...... - Emred ... lnbr, efenclhnls ... 
ıBrdo: 1>il• iki ,...,...: _ M..-ffh, ben de sene dlJı. 
~__.erin ~- a.-ıı dol - ffa,-41 ••• - dl,. ltant etti. bt ederim ,.. •• Dott.U, 1'a ,. • 

ru ıpler aallmmlfb. ~ 11 • YtlrtldGler. raltr ,olunda ranlıt !tir adan abp, 
cunda, ellerlnln 'bat~- Y'lni, du.ann bir tarafım itti. açılan ,.,.1ı lrapeJ.tq &f&tr,... 
dan, •tlamlar aulı clw.,ottht. A,.. Gbli Mr bpı ~. Bir &lehllze ftl'lu-ak, :rahat tepe&iea m. 
•h inaaalartlaa l>iri "'118 lalılf. meliler. 8arqm da tawmncla le. manneWı Mr 1a!ın albacla,...... 
~ raflnen deUkaahJI tamdı. p_. .-1er ,..ııJ•Ula. Sol tan.ftald bir yuaı kesilmek lıiç de hot h1rte7 
&ıb bir tGrqe,leı e ..... iniltiler ,.117orc1a. Ald... olmu 1 

.._ Hahta... - ct..ii. ma4a ~-.Mow,e.. •lda. - Sial beır tıarlll lra-.lu Allah 
v~~~' • itlıınaıee .... a • iri t• ..,._ lferi 1-ktı. Bu 0 • ...... MoDllDJ&ı ••• Sis, hm.. 

, ~ Te.ı. aWw, .. , ...._. dada birtakım alet .. ednat 1a - tipabla ~. bala ... 
an adı. •llrllrot... T~• 1-tı •"cıdel..mde ea 
. Mdoki~•ölQılr, .... ...,., ıa ..._ Ta.....,lsi •abN1ara l9PDit slftDdiliaaia bir ....ı.miaiı ... 

11
" 

0 
"'17i ce1-i. Kifh .W.. Wr ıiril q,ı., ••ınm laotluiunda. Katoliklil• '" ortocloDluia ~ 

mt.dı bile... eftunl iri &ISMeldm. atları madu, bfitia h~ TM 
- Siz, Y"'8a a.&I& aı'11d11I•. liW • .,..,.,_.._ Jpleria.... l8kal.,W....ıerMr-..1111&p. 

nııı haber •Wllıı,-..._, IW, Wr ta. .n. teldlli ko1tuWt.na. 1-net • ı.,...... ... 
Mıiıli daha 1U.l•dtk itte- O... ı-. -.&Wana lteline hrMiM - Tabii delil mi 7&-·· Mabet 
1'ileri de WMatıs- Hele 1lq •· tala1-b. o.a.. erimit Nfllf&. Tilrklüiii eanek. •• Baınm isin de 
ltutmn ~lnd•Jdl.t. .. ~ ldm ol lu •Jr.111'fr' acü ... Ka,alma ha- en enel, oaua daialerle rabıta • 
duldarmı W.• "'lenenız, iflıen . ....,_, {1) Wr _,... tabanı ,..... .-.ı ı...u)'b ... HallMci YaJnq. 
~ 1r.urtalup r..m.t bir iila.le l cfiWt bir ~- Y-.n yarv.a ~n ojallan ndcen imkA• ).ok 

V cıhfi laayvanltır uoaırvlo ue Alrilt onan bcaııo ıirmcmİf ormClllla

raula w~n ...,. .,. """""'"'"'''· •• ,...,.. •eror .,. 1et•i• f'OllWlll 

•No· ııs•'' Ya,.an: Rıza Şekib 

EblllOIAoıo yanında ger~l bir aslan vard,. 
Fakat gece yarısına yakın bir zamanda 
bunların pe,ınde daha çok ilerlemek btr 

tedbirsizlik olurdu 
- S.. hemen ıelmiye çalııı lik olurdu. Geri döndü vo aol~iil 

rım. yollardan kaf unun içinde kt\"1'ı· 
- Pekli& 1.. Yalım sitme, a• lan iatifbaaıı halleclebiluıek ~ç:n 

!anlardan birini yanına aJ.. d\ifüne düıiine Kart a'nn buluıub.a· 
... iMolwwr bir Mrinlil. Ormıt.'1ın. iu yen seldi.Karta, onu beldi7or

en kuJtu ıerluine kaclar ciaiılmq. du. Takip iti 111idelerini dütünm• 
tı. Ay, tepede o bdÜ büyük ve 1~, açlıklamıı ı~denneie ye• 
o bdar JJkın ıöriiniiyordu ki tor öteberi toplamalarına ms.ni nJ. 
bq süadiil a1clmlıjmı da Afrika mutlu· 
topraklarım.. bu Jiiıden bu kadar Genç kız: 
bol vercliii l&llllırdı. - iri ki geldin ... Bu ıece a~ mı 

EINhalt. karubktap ı~lyct;i ya*9.iız? 
doiiJdi, batt& her ihıilllale bqı - COrdOn mi Jaa>tıiımızı T .. 
ken .. !aiai bir tehlikeye kartı ko- Bunu biç de dütünemeclik ... Am• 
ru,abibaek i'aa dal•• qaç ıil· ma alç birfe7 delil. Şimdi temia 
ıeleriae clal&fak rol al11ortlu, 86y ederiz. 
lece taın yarım 1Ut daha Jilrü • EMd6ll daha lMmu .&,lerlcee 
dü. a7fl)mafa J'(bt~ 

Yiiluek, etrafı T• Oniinil btltGn Kartama Mr dlmleai ona 1'it 
asıkhiJJla ıöıeıa bir nokı.1& ıtl· mlhldet Qha ahlı.,,.dur 
mifll. Batıaı ilci tare.fa Jaftf 1•• - Blslm .-O yerli de ortade 
v•ı pvirerek ,aznnün alabilaiti yok ... 
yerlere kadar arattmb. EhGltlbm blumda bir.., 

Solan .. •ır qdr parlıJorda. E· .,,_..,,, elutlftl. 
..,. qaktr. 1'ig6cik, ...... - Salan ,....... hu ftlaıil• 
,.... .a .... ba parlaklılm bir ri lll1ll&1ı.t ed• ha adam ohu • 
WI ol4haluma .. ı .. akta sGçlUk un? •• 
ç ... etli. Karta cetap YameılL Dütiinc• 

ipim ,.... •••i ... ... . li d.,.,vrda. 
fında dolqanlarclan ileri ıeliyor • Ela61Ml Dlw elll ı 
.ı,.. -&ı..d ....... be111Urus. 

Elnahall. lmnlan ılrmlJorcha· ~iauli ._ ~ tapllmel• ıid~ 
Fakat lluu Jrilbaetti, Kendi ka. ,.. .... 

-Gft. •• ç-.. ... ,.m ... 
- BualU, ma11ü:J lr .. _. Dlltll ~ 80Gra Kar· 

altüat eden •htiltr olaeak, tl .. i.. ta, kana ollıula ~ baaırla • 
Eb&l6M banda JWlmlJOlcla. -.ıa ......... 

.... htlrilrAt• _._... .... ~ 

.... -..ıwdı. o......~..w-· .... , kal 
~'l ........ DGlOllDlla PWili 8'ia .. 
ite.._. ual,...k ~ kat't "• d..ı-1, cuamdaapk eerilli ha1 

kilde t&J)emek bnkamrsdı. ......IJle llttalili .... .....uı 
EMtltM• ,_.,..._ ~ Wr,.. olım,,_ "~ wh 

lan ..,dı. Fakat...,.,.._ 7a • sbd• ... fulal&117onhı. Bun· 
km Mr ......- 1*nlann ..... 41a DOltlbıft bbeJ.ti.,... m11clı? 
..... to1c u.ı.111 bir '841Wniı • '(Deo.ma w) 
--·-·· --- -- - --------- -------·--- -- ------------....-------
itin w.w- ,.ı.aı,..ektlr .. 
~ ha,.b,~·· ,.,..., .. w .. 
dile 1 0.-.'ıı ..W aıttik.- •ada pla 
u.ıa ...,.ffald,et balsn oldaiu i· 
çbı pek llMllm'lllalll- Şimtli .... 
..ı ... J'llll•• ı.Jdı: ffAlr ... Kar • 
....... 'Yerditlmia ... bir ... 
bu oa. da~ ramak kal. 
....... Alt, f1I Golot 1'1ıkmmda 
JUUTÜfÜ olaem •• , Haber aldılı. 
ma fire, Hmr, INndaıı ,dcmca, 
eoıo.•a afraJJP orada ıemUerinl 
,.1bJacak, ,.olana deftm ede • 
cekmft. .. Onun ~in, ben, o karfe • 
m .,._. k•lp beldiyen clllt Sen 
.... plilbae (2) ondan yanlma. 
malarmı 1la leceden itiı.r- ,.. 
- .... WdeaaMlerini haher ft. 
..... -. •• Rüss&r mm.itlsen ho • 
.... harelcet ederim lci. Hmt'm 
w.....ı .. daa 6ac. ftft.YllD"· 

iki papu: 

- Hın.ti7Ubiaa JiilbO tül · 
dürecek aizainb, efendimiz ••• Bü. 
tUn Omitlerimb aiacleclir ! JW,a, 

Oiul " Ralriilkadüa tetebbüaü • 

lar. Bu tatlık ...,. .-it. qdm. 
1 .. maaıtu .. •• tmds bir binaya 
ait alt tola libi bir ıerdi. o.. ilci 
tw ıaennea- llltanu YUtlı. Çıktık-
ları tbli mercli•.m ..,. ... , ha 
ıw mer atlbmlardu 'biri. bici• • 
ıiyle 5rbnek YUlf•lni ~ 
"' kitinin mercin-. bı•HI Ü • 
zerme ,.... doinı ...,..., pçi411 
IPl'lll· Soıı çıkuı ... ,.., ...,..., 
ıütumı lrolayblda it..tc ...,div .. 
nin metbalini teiav aidecli. 

A-..k iki le adan Uerlemifle'l'
cli ki, ..&irll cb.t. IMlki kırk elU 
tane irili ufaklı ,..ı.am dert bir ta
raftan flllararak üaerlerine doiru 
yijr\kl;ilQaU prdüler ... 

Yi-' irkilip ıeri ıeri ,.ndele 
di • 

( D.oarn• ua,.) 

(1) Barll"'' ,....ı bbutm&nın ak
si; bakk~flıaek ıuretl11e v8cude ı• 
tiril• ...... 

(1) Hlrltlf:bU bmplanu Yeri ....... 
.o.de IDQY&ffak etsin! - diyerekl.---..-------.... 
dalka~ ~ılar. 

Y ..ıtı ıe5lclbıla bir '5rtJol al· 
............... MonMl'flr,bir 
ldlıl'la .... lkl tatı illi. YallanJa 
•o11u ,.._._ w. .... u •• sa • 
rillclü. Elrk elli lauemık bclar 
~D IODf&, bir tatbia TUciı • 

KUPON 
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ŞUNDAN BUNDAN 

ArsıulusaJ. elmas 
dolandırıcıları 

Çbk kurnazca yaptıkları dolan
dırıcılıklarla bütün Avrupada bir 
çok kitilerin canmı yalmuı olan 
elmas dolandırıcılan timdi Fran
sız, Belçika, Holanda ve Alman 
polisleri tarafından tiddetle aran 
makta.dır. 

Bunların dolandırmıt oldukla
rı paralar on binlerce liralık ye • 
kUnlan çoktan aımıtbr. Hatta el
mas tüccarlarını bile ne kadar ko
laylıkla kandırmış olduklanna 
Paris polisi taf1P kalmaktadır. 

Hepsi de cenubi Afrikalı olduk
larını iddia eden üç erkek ve ilri 

kadından mürekkep bir çete var -
dır. Bunların eleb~111 kendine 
Julius Hartmann adını vermekte -
dir. Elinde bu ada verilmiı bir de 
cenubi Afrika pasaportu bulun -
ma.ktadtT. Fakat pasaport belki de 
sahte, yahut batka birisinden ça -
lınmışhr. 

Bu çete ilkönce lüks otellerde 
çahfmıfhr. Bunların anlattıktan • 
hikaye kendilerinin cenubi Afri • 
kada birtakım elmas madenleriy

le alakadar oldukları ve bunları 
iıletmek için para toplamağa gel • 
dikleridir. Hatta parayı toplamak 
için beraberlerinde getirmiı ol • 
dukları maden nümunelerini yok 
pahasına elden çıkaracaklarını an 
)atmaktadırlar. 

Dolandırılacak adam bu hiki. . 
yeye alaka gösterince, kendisine 
hemen elmas dolu küçük bir pa • 
ket çıkarılmakta, herhangi bir el· 
masçı dükki.nına beraber gitmek 
teklif edilniektedir. 

Elmasçı dükkanında ortaya ko
nulan lemaslar hakikidir ve tüt> • 
car eunlara hakiki bir fiyat koy • 
maktadır. 

Bundan sonra çete dolandıra -
cağı adama tahmin edilen fiyat . 
tan çok &§ağı bir fiyatla elmasla • 
rı satacağını söylemekte ve tabii -
d ir ki bu adam da kelepir malı 
kapıfırcasına aatm almaktadır. 
Neden sonra bu zavallı adam ken· 
<Iisine verilen ta,larm güzel tak . 

lit edilmit birer cam pa~sı oldu· 
gunu anlama.ktadIT. 

Lüks otellerde dolandırılanla • 
rın sayrıı çoğalınca çete Amster • 
dam, Berlin ve Brüksel tehirleri . 
ni ziyaret ederek buralarda büyük 
elmaı tacirlerini aynı biçimde do· 
landrrmağa ba,lamıştır. 

Bundan sonra da çete Franaayı 
baştan aşağı dolaşarak bütün be • 
lediyelerin ikrazat yapan emni • 
yet aandrklarını dolandırımıtır. 

Fransız polisi emniyet sandık . 
larından dolandırılan para1arın 
yek6nunu söylememektedir . Fa • 

kat son iki yıl içinde bu sandıkla
ra yatırılmıt bütün elmasların in -
ceden inceye muayene o1unması · 
nı emretm iştir. 

Her iki tarafa harp 
eden asker 

harbettikten aonra ağırca bir yua 
almııtı. Ha.ata.hanede her nedense 
yurt duygusu deiitmiş, bir kolayı· 
nı bularak Alman topraklarına ka. 
pağı attıktan ıonra, harp bqlan • 
gıcında Franeadan çıkamamıı ol· 
duğunu ve zorla Fransız ordusuna 
ıokulduiunu söylemi.ı, kendi ala • 
yma gitmesine izin verilmeai için 
yalvarmııtır. 

Almanyada bu hikaye kabul e· 
dilmit. ken~isi de harp bqlangı • 
cında bulunacağı ~laya. gönderil • 

mittir. Ancak firarı da Frana&dfl 
duyulmuı olduğundan gıyaben i . 
dama mahkUm olmuıtur. 

Aradan yirmi yıla yakın bir :ıa · 
man geçmiı olduğu için Weisa • 
mann, bu hi.di'le artık unutulmuı· 

tur, diye therine gitmit fakat gi • 
der gitmez de yakalandıiı gibi 
Pari.a divanı harbma gönderil • 

mittir. Her ne kada.r bu gibi va . 
kalar için Fransa umumf bir af İ· 

lan etmişse de, bu adamm bir mah 
kUmiyeti vardır ve bunu divanı 
harbm kaldırması lazımgelmek -
tedir. 

}an Dark'ın arıları 
Fransanm Lamoge tepesinde 

J andarkm hatrrumı lrutlulamak 
için yapılan bir kilise ~ardır ve 
bu kilisenin dammda da Jandar . 
kın içi bot bir heykeli durmakta • 
dır. 

Anlar, itte bu heykelin içini is
tila etmiılerdir. Heykeli ziyaret et-

mek için tepeyi t1rmanan aeyyaıh -
lar, içeriden gelen arı vızıltılarını 
duyarak şaıakalmaktadır. 

Fransanın azizesi kendi arıla -
nnı iyi korumaktadır. Çünkü arı-

larm içeride yaptıkları balları çı· 
karmak için heykeli yerinden kal· 

dmnaktan b~ka çare yoktur. Hal
buki buna kim cesaret edebilir? 

ilk göz ağrısı başkadır! 
Yugoılavyada Serajavo yanı • 

batındaki bir köyde geçen hafta 
bir adam on ıene iç.inde dördüncü 
defa evlenmiı ve bu dördüncü ni· 
kahta ilk karııını tekrar almıştır. 

Bundan on yıl evvel Riçitza kö· 
yünden Mujo Arifoviç evlenmek 
istelniş ve Zarife adlı bir kız al · 
mı§tı. Aradan çok geçmeden bu 
kadını bc:>!amıı ve Rahima adlı bi
risiyle evlenmittir. Tam iki yıl 
Rahima ile Mujo Arif oviç büyük 
bir saadet içinde yatamrılar, fa • 
kat çocuk olmadığı için Mujo, çok 
sevdiği ikinci karmnı botamıı ve 

Hasna adh genç bir dul kadınla 
evlenmittir. 

Hasna i1e geçen dört yıllık mes' 

ut bir evlilikten sonra Mujo hali. 
baba olamadığından üçüncü karı· 
yı da botamak mecburiyetinde 
kalmış ve geçen hafta yine birin
ci karuı Zarife ile evlenmittir. 
Köylü nikah dairesinden çıkar • 
ken: 

- Canım, ilk 2özavrm baska . 
dır! 

Demittir! 

Şimdi Paris harp divanında 

muhakemesi yapılacak olan Fe • 
liks W eiumann cihan harbında 
önce Fransa için, sonra da Alman. 
Ya için harbetmit bir adamdır. ~----~----__,;.---

HABER 
ıstanbutun en çok satılan 
hakiki akşam ... gazet••1d1r 

ilanlarını HABER'• 
verenler kar. ederler. 

Harp patladığı zaman bir Fransız 
kadını olan anasının tesiri altmda 
kalan delikanlı Weinmann bulun· 
ciuğu topraklar Almanyaya ait ol· 
duifu ha1de gidip Fransız ordusu
na gönil11ü yazılmıttı. 

Tam iki yrl FraMJz sıralarında.,.. __ ...,_. _,,, .... __ _..,... _ _. 
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D üı liil Y/ ©l y ~ P ca\ 1r ca\~ o~ 
ID©D<§l~tom 

No. 1 

Yazan: SeppL Popf in ger 

"Bedavacılar kralı,, adını bana 
nasıl ve ne için verdiler? 

ıJlarsilya limanının rılıtımlarından biri; bedavacılar kralı bu rıhtımda aünler ce müddetle oturarak bedava bir de .. 

Robenson Krczoe'nin batından 
birçok sergüzeıtler geçti; fakat 
hunları kendi arayıp bulmadı: 
sergüzettler birer beli gibi gelip 
230 ıene evvel ona çattt. Şimdiki 
zamanlarda ise dünyayı görmek 
için yola çıkacak bir adamın ne
lerle karıılqacağını dütünüp du
rurdum. itte bunun için günün 
birinde Ba.,,,eradaki Toedtenried 
köyünde babamın çiftliğinden kaç 
tun. Sırtımda bir yol çantası, ce
bimde de bir buçuk lira kadar bir 
para vardı. On yedi yaıındaydım 
ve bütün dünyayı görmedikçe ba
bamın evine dönmemeğe kat'i ka
rar vermittim. 

Yolum Almanyanm, Belçika · 
nın içinden kıvrılarak beni bir 
gün Fransanın deniz kıyısı tehri 
olan Kaleye götürdü. Cebimde
ki üç bet kurut daha yolculuğu
mun ilk iki gününde tükenmiı ol
duğundan artık serseri bir dilen
ciye dönmüttüm. Yolda yiyecek, 
içecek dileniyor, geçen arabacıla· 
ra beni de almaları için yalvarı· 
yor ve nerede rasgelirse orada ge
ceyi geçiriyordum. 

Yatağım hazan bir ot yığmı, 
ara ııra bir yük vagonu, birçok 
defalar da belediyelerin fikara 
yurtlarıydı. 

Baıarılması çok güç bir ihtira
ıa kapılmııtım. Giri§mit olduğum 
itlerden nasıl ııyrılabileceiimi dü 
şünmek için daima zekamı en ıon 
kertesine kndar çalııtırmak ınec· 
buriyetinde idim. Bütün dünya 
denizleri üstünde parasız yaptı • 
ğım yolculuklar yüzünd~n nihayet 
bana "Bedavacılar kralı,, adım 
verdiler. 

* Evimden çıktıktan tam altı 
hafta sonra kendimi K!lle'nin rıh· 
tımında buldum. Bur.ada bir ln
giliz gemicisine, karşı yakaya gi
decek olan gemisinde beni gizle
mesi için yalvardım, durdum. A
damcağız ban:ı <layanamadı; aldı 
ıemiıine götürdü ve makine dai · 
reıinde su sarnıcının arkaıına giz
ledi. 

Yolculuk çok kıı& sürmekle be
raber hava fırtınalı, yerim de çok 
l'&hataızdı. Fakat çoktanberidir 

niz ıeyahatı fırsatını göztllmrlıti. 

görmek istediğim İngiltereye bedft j 
va bir ıeyahat yapmakta oldu
ğumdan rahatuzlığa aldırıt etme· 
dim. 

Dört ay ln ..... :1:-z adalarında gez
dim, tozdum. .1emleketi İngiliz
lerin bir çoklarından daha fazla 
gördüm. Ekseriya dilencilik ya
parak geçindim. Sonra ıeyahat· 
lerimi daha çabuk yaJ":ıhilm,.k ;. 

çin kartpostal bastırarak bunları 
ıatmağa karar verdim. 

Bu kartlara resmimle birlikte 
ıu yazıları da bastırdım: 

"Partul% ilünyayı dolaııyorum. 
Yegane para kaynağım bu kartla
rın satı§ından elde edeceğim pa
radır. itte bunun için iyi yürekli 
insanlardan bu kartlardan birer 
tane satın alarak, dünya yolculu
ğumu tamamlamama yardım et· 
melerini dilerim.,, 

İngilizler cömert insanlardır. 
Kartlarımdan beni doyuracak ka. 
dar satın alıyorlardı. 

Günün birinde Southampton
dan Holandaya doğru mecburi ve 
bedava bir yolcu!uia çıkarıldım. 
Çünkü polisleri benim yafama 
tarzımı beğenmemitlerdi. Şunun 
doğrusunu söyiiyeyim: lngiltere 
den dıtarıya süriilmüttüm. 

Holandamn Fluıhing limanın
da vapurun merdivenini iner in. 
mez kartıma birçok poliı dikildi. 
ve elime, beni Alman sınırlarına 

kadar götürecek bir bedava bilet 
sıkıttırarak hemen yola çıkmamı 
söylediler. 

Buna raimen Holandada bir 
haf ta kadar kalabildim. Fakat en 
sonunda polisler yakama yapıf • 
tıkları gibi, benim gibi dört be~ 
kiti ile birlikte hem de poliı re 
f aaktinde olmak üzere Almanya • 
ya götürdüler. 

Almanya topraklarına ayak 
bastığım halde yurduma dönmeğe 
karar vermi§tİm.Saar vadisine doğ 
ru giden yolda yaya yürümeğe ba1 

ladım. Bir gün kara bir otomo· 
bil sürmekte olan iki Fransız u
keriyle karııla!t?m. Buniar Fran
aızların Saar işgal ordusundandı 
ve arabalarında ölü bir arkadati 
Fransaya götürüyorlardı. Eğer 

istersem tabutun arkasında otura
bileceiimi söylediler. Teklifi ka
bul ettim. Fakat Franıız sınırına 
yaklatırken arabadan aıağ1ya at
ladım. Çünkü tabuttaki ölü yol 
arkadatım siniı-lerime dokunmağa 

bqlamıftı. 
Altı ay kadar Franıada dolat· 

tım ve nihayet anayurdumdan da· 
ha u ... ~ "'r ,, .... git:m •K ıti ıyacı· 

nr ıiddetle duymafa baıladım. 
Marailya limanından Cezaire 

ıibnekte olan bir Holanda tile .. 
binde &§ÇI yamaklılı buldum. E .. 
vimden ayrıtalı timdi tam on alb 
ay olmuttu· Bütün bu a.nada lü • 
zumundan fazla ıergüzeıtli bir 
hayat sünnÜf olduğum halde, da -
ha heyecanlı sergüzeıtler için can 
atıyordum. 

Cezairde, lıpanyol ve Fransı:s 
Faslarında üç ay kadar dolaıtık· 
tan ıonra, istediğime erdim, hem 
de yatadığım müddetçe hiç unu· 
tamıyacağım bir ıekilde ! 

Bilmem aiz de öyle miıiniz 7 
lnıan vardır ki hayatmrn bir ıü· 
nünde kendinin bir kral damadt 
nına mahıuı üniformayı tatıdığını 
olduğunu ve ıırtında kral haneda
hayalinden geçirir. Çocukluiwn· 
da ıık ıık hayalimden ıeçirdiiim 
bu rüya bir ıün çok tuhaf bir bi 
çimde gerçekleımeıin mi? 

Atlu dallarını qarak, Afrika· 
nın karanlıklarına dalmak ümİ· 
diyle Fastan yola çıktım . Birik-

tirebilmiı olduium ıadaka para· 
larından ıapaıailam küçük bir e
tek aldım. Ben ömrünıde bu ka· 
dar dayanıklı ve gözü tok bir hay· 
van ıörmedim. Hiç de romantik 
olmıyan bu binejin ıırtmda Ka • 
ıablanka tehrinr. vardım. 

Afrikanın ıöbeğinde beni ken
dilerine çajırnıakta olan eararh 
ülkelere denizden ulatmak daha 
iyi ıibi ıöründü. 

Seneıal kıyısında Sent Luiı li
manına gitmekle olan bir ıilepte 
it buldum. Ancak biziırı iyi yii· 
rekli kaptan yolda beni Yanın" 

çağırarak Sent tuiı' de bıraknn · 
yacağını . fakat Kanarya adala· 
rında Las Palmıu ,ehrine kadat 
götürece!Zini aciyledi. 

~Devamı var). 



~ ~.!J jvan:ıvanıın ~~~ e arzusu 
- - - • ·~ Jngilterenin Afrika mu.temle • ı 

" ~ kelerinden birinde yamyamlığa f .. bili. devam ettği anla~ılan bir 
~ . zenci nıuhaıkeme netke1Sinde ida· 
\: ma ınahkUın olmuştu. idamından 
~ / önce kendisine sordular: 
~ / - Son yemeğin için ne \ster-
~ ~~ ıin? 

Terbiyeli 
köpek . 

!ki arkadaş köpeklerini methe • 
diyorlardr. Biri şöyle dedi: 

- Benim köpeğim öyle iyi ter· 

biye edilmiştir ki her sabah beni 
saat altı buçukta uyandırır! 

öteki anlatb: 

-~-WZi Jı fjf :fu- a: Me.hk<mı, hiç düıünmeden, ce • 
- O da birfey mi? Bemm kö

pek akıamları eve geç kaldığanı 

görünee hemen ıilpürge sopasını 

ortadan kaldırıp saklar ı 

Gazeteci - Naaıl mUuoner oltlunuı> 
!tlilyoner - Karırmn aayesinde- Onun masrafına uy. 

gun gelecek bir ıervetln dünyada mevcut olup olma • 
dılmı öpenmek f&tedfm. 

Kadın - Her aabah böyle Ylrml dakika yapabUsek vap verdi: 

tkimb için çok tyl ol~! .. Hem birat ıatın alnwktan ~ Hakimin filetosundan güzel 
bir biftek! da ku,.tulıırBun! 

Hasta, 
sarhoş 

GELECEKBARPLERDE 1 Zavallllar· 1-
,,,,._ iki genç krz araemda: 

Doktor, haıtayr muayene etti, . 
&onra: 

- Nabzınız çok gayri munta -
zam, dedi, muhakkak içki kullam
:Yorsunuz. 

Hasta ıaımııtn 
'·-Evet içki lrullanmm amma 
doktor, dedi, ~ok muntazam iç.e • 
rim' 

Müfteri <Acemi berbere) - BtıTi 
bana da bir ustura ver de kendimi 
müdafaa rdeyiml 

Fanz 
Mektepte muallim talebeden bi· 

rine ıordu: 

- Samuel, söyle bek.ayım, 100 
lirayı yüzde 2 faizle bir aene müd 

detle ödünç versen sene aommda 

kaç lira al~rn? 

Samuel clu:Iaklanm büktü Ye 

cevap vermedi. Mua11im tekrar 
sordu: 

- Neden ceva.p vermiyorsun? 

Samuel cevap verdi: 

- Biliyormn amma, bu kadar 
az f ai2le verilen bir para hesaba 
değmez ki! 

' _ Ahmet benimle evlenmek iı-

" tediğini aöyledi. 
~ ·· - Zavallı delikanlı! Demek ... 

- iki klıillk '11ıCU~ 11ok mu1 

Kıırkayk ve 
mnnvooııer ı 

Otomobiliyle çiğneyerek bir a
yağmm kesilmesine ıebep olan a
.l--. -- ~=~·: I{ .. ....J;.;.,ı .. ,, 
on bin lira tazminat istiyordu. 

Kazaya sebep olan mahkemede 
itiraz etti: 

- Ben bu kadar parayı nasıl 
' ·eririm, mil) oner değilım ki ... 
Ayağı kesilen adam atıldı: 
- Ben de kırk ayak değilim 

ki! •• 

- O kadar hızlı gitmeyin çocuklar. 
artık gençliğimdeki gibi hızlı yürü • 
gemJyorum, romatizmalarım var! 

ıözünde dmuyor ! 
- Ne demek ifti)'orsun 1 
- Evvela 'beniınle evlenmek ta-

"B tiyorclu, razı oh:nayınca 8.§nna 
bir felaket gelirse ınes'~ü siz o . 

lacaksmız ! .. ,, deınitti. 

---

_Allah aşkına, kemanının tellerine 
biraz yağ sür! 

Hasns seyyaıh 
Çok hasis bir seyyah Istanhulu 

g~zmeğe gelmiıti, Bir taksiye bi-

n erek ıehri dolaıtı. Aktam üstü 
otelde arkadaşlar 1 sordular: 

- lstanbulu nasıl buldun? 
Cevap verdi: 
- Bir ıey göremedim ki ... Gö· 

züm hep taksi saatindeydi. 

~..: . 

/ 
( 

( 

- Yabtığın numara frna değil ama 
(~~plak kadın modele bakarak ~~sim yapatı ressamlar, kadın ressamın :ıu vaziyette şarkı söyleyip dansetse1 .. 

etegz sıyrılınca) - Btıst, baksana.. / ~ .ı-ı.a gu' .. · • k , IOMU' , ..,e-ı ()(QCll , 
ı 

• e e o 

- Bu kravat llenl elblaeme uygun 
diJıecek mJ derıin? 

OzrQ kabaha-
1tından büyük 
Lokantada müfteri söylendi: 

- Garson bu ne hal? Yemek ta 

baADlıll kenarında kirli parmak 
izleri var! 

· Garaon ıük<inetle cebin.den men 
dilini çrlcararak tabağm kenarmı 

silince adamcağızın ağzı açık kal
dı, aonra: 

- Bu ne? diyebildi, timdi de 

tabağr mendilinizle ailiyoraunuz 1 
Garson teminat verdi: 
- Merak etmeyin efendim. 

mendilim zaten kirliydi 1 

~~ ~ ;, 

- Çok canım 11kılıyor, bir tek doı -
tum vardır, onu da kaybettim! 

- Öldü miJ? 

- Bayır! Piyangoda kazandı, zen· 
oln oldu! 

MD<dle hastaDo~o 

İki arkadat arumda: 

- Mide rahatsızlığın naııl ol . 

du? 

- Geçti azizim, tamamiyle iyi
le~tim, dokotrum sayesinde ... 

-Ya! .. Nasıl bir ilaç verdi? 

- Bana hiç birıey vermedi• . ' 
yalnız kanının yemek pişirmesini 

ya..ak-ettH - ~.. ~. . . 

Temiz 
lokanta 

Lokantada mii§teri, garşonu ~ 
ğrrarak tebrik etti: 

- Bravo, dedi, mutfağınızın 
çok temiz olduğu anla,dıyor • 

Gar.on sordu: 

- Demek mutfağımızı gezdi • 
niz?. 

- Hatır amma, anlatılıyor, bü
tün tabaklar ıabun koh.'"llyor ! 

- Ken(llntlen kilçilğünii d6vnNI 
bflyilklilğe yakışır mı? ' 

- Dövmüyorum 1..i!, Medenüeşti • 
rlgorum ! 

Knneo> nne 
iki muharrir, bir baıka mulia!' ~ 

rirden bahsediyorlar: 

- Romanı nasıl aatıbyor ma 
bari? 

- Ekmek gihl. •• 

- Yani kilo ile mi demek isti-
yonun?. 

Amiral (gemileri kalb şeklinde dl~
dikten sonra) - şimdi artık aşkıTTUJ 
inandın ml sevgilim? 

Nle yapaDom ? 
Otelde ganonu çağırarak ıöy • 

lendi: 
- Bu ne giirü1tü garson... Bir 

ıaattir gürültüJen gözümü kapa • 

mak mümkün olmadı. 



Türkiye 
Eskrini 

Birincilikleri 
Dün sabah 
sona erdi 

Dünkü nüshamızda ilk bünkü 
Epe ve Flöre sonuçlarını yazdıeı
mız Türkiye etdaim birincilikleri. 
nin dün sabah yapı1an son kıstın 

müsabakasında Flöre müsabaka. 
lan da neticelenmİ!, ve böylece 
Türkiye eskrim birincilikleri sona 
enniştir. 

Dünkü müsabakalarda alman 
sonuçlar şunlardır: 

6 mübarİ'Z ara~ında ilk dev
rede: 

110 manialı biterken (lstanhul) Me1ımet, (Ankara) 
Mustafa (Ankara) Muhip 4 der 
galibiyet, 1 rer mağlubiyetlebera

sporlular 2, Cağaloğlu 1 sayı çı- bere birinci yeri tutmu,Iardır. , 

Kovaçeviç gUllede Bal kan f(Unplgonu olugQr. 

Karagümrük sahasında Eskırımın menşei 
Dün Karagümrük sahasındaki 

oyunlardan ilki Karagümrük genç 
takımı ile Ca.ğaloğlu gençleri ara
aında yapıldı. Havanın soğuk ol
ması dolayısiyle sahada pek faz
la kalabalık gözükmüyordu. Oyun 
saat 10 da ba!ladı. Daha ilk daki
kalarda Karagümrük gençlerınin 
rakiplerine faikiyeti göze çarpı 

karabildi ve oyun da bu tekilde Üç kiıi arasında yapılan final 
Akın sporun galibiyetiyle bitti. müsa.bakalannda Ankara.dan Mu-
A ltı n hilal genç • hip her iki baemmı yenerek birin
Tekirsarayı A ciliği, lstanbuldan Sermet ikinci
Altın Hilal takımının hakimi· liği, Ankaradan Mustafa da üçün

yetiyle başlıyan bu oyun gene o- cülüğü almı~lardrr. 
nun hakimiyetiyle ve sıfıra kartı --- --------
2 sayı çıkarmasiyle geçti. Bu 1 gar 

Leviski takımı 
Bu hafta geliyor 

Bulıgaristanıı:n L"iski takımı, 
3nümümeki cumartesi ilk maçı 
F enerbahçe ile, ikinci maçı da pa

zar günü Rus spo:reulara hazll'lan· 
makta olan futbolcula.rmuzm çı
karacağı bir muhtelit takonla Ka
dıköy Fener stadında yapmak üze
re §ehrİmİ'ze gelecektir. 

sayısını bu suretle temin ettikten 
sonra hakim va2'İyete geçti. Bu 
sayı Sumerlileri pek fena sarstı. 

Sumerliler bu sayının acısını 
çıkarmak için, Karagümrüklüler 
ise galibiyet ayıını fazlalaştır 
m.alc için canla haıla oynuyorlar
dı. Birinci devre 1 • O neticelendi. 

tecız ~~"""' -'-~ z-._,......e ... 

Kılıç ve kalkandır 
Hepimiz biliyoruz ki tariıhte 

atrfh ıilMılat çıkmadan evvel 
Türklerin daha Orta A..yadaki 
cenklerinde kılıç kullandığını da 
bize tarih bütün açıklığı ile nak
leder. 

Türklerin bu epora bu kadar er-

remnanlı bulunması lazımsa o za
manda ata.lanmızm oynaıııaları la 
zrmdı. 

Kılıcın Türkelerde bu kadar es
ki ve ayni zamanda milli oluşu 
bu spora daha ziyade önem veril
mesini icap ettiriyor. itte hunun 

Mantikas 400 metrede rakiple rlnl geçerek bbinol oluyor. 
Dünkü kcilabalıktan bir glJrllnlJı 

Kısa bir istirahatten sonra ikin
ci devre baıladı. Bu devre, ilk 
devreden daha çetin bir tekilde 
cereyan ediyordu. Oyunun onun
cu dakikasında ikinci ve ıon gol
lerini de yaparak rakiplerinden 
üıtün olduklarını gösterdiler. Ve 
bu şekli oyunun sonuna kadar mu 
haf aza eden Kara gümrük takımı 
Sumer sporu 2 • O yenerek galibi
yeti kazandı ve günün son oyunu 
da bu suretle aeticelendi. 

yordu. Neticede Karagümrük 
genç 3, Cağaloğlu spor 1 sayı ya
pabildi. 

Akınspor B - cağal
oğlu B 

İkinci kar§ılaşmayı j'apan bu 
iki takımın oyunu ise müsavi bir 
§ekilde cereyan ediyordu. Bir a
ra her iki takımda bir canlılık gö
zükmiye başladı, böyle devam e
'den oyun sonlarına doğru, Akın 

Karagümrük 
Sümerspor 

Günün en son ve güzel oyunu 
bu oldu. Karagümrük birinci ta
kıını ile Sumer birinci takımları 
arasında yapılan oyunun ilk dev
resinde Karagümrüklülerin üstün
lüğü göze çarpıyordu. Devrenin 
yirminci dakikasında güzel bir a· 
km yapan Karagümrük takımı ilk M. Zeki Yilcealp 

ken bB.flaması nesildelcıi uzak ga. 
rütlerini ve seçişteki kabiliyetini 
bir daha ortaya atmıf bulunuyor. 

Atalarımız zamanında harbe 
hazırltkh bulunmaları için kendi 
aralarında bir takım, ufak savaş
lar tertip ederlermif. İtte bu ha
zırlııklar bizim timdi eskrimde 
yaptığmuz antrenmanları andırı· 
~r. Naıaıl ki !bir iskTimci ıııiisa· 
baka yapaıhilmeıi için daİfll& ant. ___________ ... _______ ,,.._.._......,.'5 - __. ~ ...., ,_~,_, 

Dün gece verilen 
büyük ziyafette 

Atletlerin mükafatıarı 
dağıtıldı 

Türk atletizm federasyonu tarafın • ı milsabakasını biriblrlmizi her gün da • 
dan, dün gece, Tokatllyan salonların- ha fazla sevmek yarl.§ında görmek is
da, Balkan atletlerine mükellef bir tlyoruz. 
ziyafet verilmiştir. Teknik perfiimamlarının da müte • 

Davetliler arasında, şehrimizdeki kabil sanıi!!"Yete doğru her sene iyi· 
Ba1kan konsolosları, lstanbulda misa- leştiğirıf. gorTIU!k hepimizin ilk amıcıcı
fir bulunan Atina şarbayı, İstanbul dır. 
11 ve Şarbayı Muhiddin {)Stündağ. ve Yarışlarda üstün gelenlere şimdi 
bütün Balkan kafileleri başkanları vereceğimiz takdir nişanelerinin ya -
bulunmuştur. nında Balkan davaınna inanarak hi.z • 

Saat 10,30 a kadar yemek sUrınilş, met edenler de mükafatlarını bu mii -
yemek sonunda, bütün davetlilere tekabil samimiyetin pekle§mesinde 
şampanya ikram edilmiş, bu sırada bulacaklardır.,, 
Türk atletizm federasyonu başkanı Burhan Felek, Balkan oyunlarının 
Burhan Felek ayağa kalkarak güzel yapılmasında elbirliği eden Balkan_ 
bir söylev vermiştir ve demiştir ki: federasyonlarına teşekkür etmiş ve 
"- Balkan oyunlan, Bcilkan genç • "yaşasuı Balkan gençliği, yaşasın Bal 

liğlni biribirlne iyi tanıtan, onların kan ulusları, yaşasın Balkan birliği,, 
kuvvetini, hareketlerini meydana ko· diyerek sözlerine son vermiştir. 
yan ve böylelikle !lJOr gibi en asil bir Burhan Feleğin çok alkışlanan bu 
l•astcayı vesile vererek her sene on • sözlerinden sonra, Balkan kafile baş
ları birlik amacı etrafında toplıyan kanları da sıra fle birer söylev ve -
bir kurumdur. üç gündenberi salıada rerek, Türkiyede gördükleri misafir 
sanki miişterek gayemizi sembolize e- perverlikten ve gösterilen· yüksek aHi· 
den vanş çizgisine daha evvel eriş. kalardan dolayı teşekkür etml!\!lerdir. 
nwk için kanter içlıuU kalan genç. Bu arada, hilhas.._~ Arnavut knCilesl 
lerin, işi bittikten sonra Balkan 0 • başkam, doktor Samfnln temfr. ve pü -

için edmiın ~bu iti 
ciddi t\ıtal"ak alakadar olmaıı ve 
ıık eık mübare.zıe yaptumuı, hal. 
ka tanı:tınaU bu nıilJt tıpOnlDlUZ 
için çak haınrlı olacağı hiç. fiiphe
aizıdir. 

Kı1rç kalkan !bugün memleketi. 
mizde daha ziyade Buna havali. 
sinde oynandığından, uzun teteb
büaler arasından gelen Buna JilIDI' 

(Dtroamı 16 nclde) 

11unlarının en büyük ve heyecanlı (Det•amı. 15 ncide) Uç adım blrinci, ikinci, üçüncüsü 
1 

l 'unan Pateralı:i.'i 3 adım atlarl•cn 



Altıncı Balkan oyunları bitti 
;~~~:;:·~~:~c~uv;~•:,:ırrn;c~, Vugosıavlarr 1123 puvanıa Dklnca, RcmenBeG" ~5 

:; r r puvanBa dörrdüncO, Arnavutnaır ve StYIDgaırDar 
• beşer puvaınne lb>eşDncn oDduDaır 

Yüksek atıanıa dün yapılamadı bug· u·· n 
Balkan oyunlan ıuın)da Tfibek at.. I 

yapılacak 

lama müstesna dün bldrfldL Bu sayıl. 
madığı takdirde yunanlılar 148 pu • 
vanla birinci, yagaeJavlar 123 pu _ 
~nla ikinci, Ro111enler 85 Pll'Van]a tl
çuncü, Türkler 72 puvanla dördüncü 
Arna,·utıarla Bulgarlar da beşer pu
vanJa beşinci oldular. 

Sırıkla yüksek atlamada birincilik 
kat'i surette Yunanlılarındır. Ddnci-
1ikte Yugoslavla diğer Yunan çe _ 
kişeceklerdir. Bize en iyi bir 1 
dördiin~~lük düşüyor. Romen ~~ı: 
ci ve dıger Yugoslav da ltm 1 •

11 
G"' .. 

1
.. a cı o a -

bı r. oru uyor ki sırıkla yüksek at-
Jama puı.·anları ancak y 11 1 · unan ı ara 
Yugosl~vların Ye ugoslavlarla Ro -
menlerın arasını bir daha f la 

b·ı· . az az a -
ça ı ır. Bızimle Ro d k' manya arasın a ı 

]f~rkBı da bir Puvan kadar eksiltebi -
ır u takd" d · 

1 
ırde Romenlerle aramız -

l
a 0 an l3 Puvan fark da 12 ye inmiş 

o ur. 

1 
Esasen bu netice ikinci günü belli 

0 ~uş.tu. Romenlerin bizi 19 puvan 
gerı bırakmaları bugünkü dereceleri 
daha evvelden sıfıra indirmişti. 

baflangra orta.dakl "8zltvdil blrlnol. ,,.ı.,. Bru""""1". 

4x100 bayrak 
Bizim takım: Cemil, Raif, llal<kl 

Semihten mürekkepti. Cemil, Raif ,; 
bilhassa Semih çok güzel koşular yap
tılar. Birinciliği 45,1 ile Yunan ekihi 
ikinciliği, 45,6 ile biz, üçüncülüfrii 4~ 
ile Romanya, beşinciliği, '6,1 ile Bul
garistan ve altıncılığı Arnanıtluk ta • 
kımları aldılar. Eğer Raif yerine ken
disinden iki beş daha iyi olan Hilmi 
koşturolsaydı n Raifle Hakkı arasın
da bayrak alıp vermekte karışıklık 

olmasaydı tereddüt etmeden birinci 
olabilirdik ve bir puvan daha fazla 
ala bilirdik diyebilirim. 

Sırıkla yüksek 
atı ama 

Sınkla yüksek atlamada iki Yunan
h ve bir Yugoslav 3,60, bizim Fethi ile 
Romen ve diğer Yugoslav da 3,50 i aş
mış vaziyette kaldılar. Haydar 3,40 
dan fazla atlıyamıyarak elimine oldu. 
Bu mUsabakalann sonu bugUn yapıla
caktır. 

Dünkü müsabakalar bizim için kıs
men muvaffakıyetli geçti. Yugoslav -
1ar ise çok talisiz idiler. Nikhazı 
gibi en iyi yarım mukavemetçilerlnln 
ınemleketine dönmek mecburiyetinde 
kalması on binde Kanglerin ayağına 
kramP girmesi, 110 manialı yanşta, 
Uç adımda 4Xl00 de fena derece al. 
maları Yunanlı ile aralarındaki 10 pu. 
vanlık farkı 25 e çıkarıverdi. 

l00001Mtre 

bederlerdi. Raşldhı koşturulmaması 
sebeplerini başka vakit yazacağnn. 1 

bir ht~ ytlztlnden 4 punn kaybettlfl _, Burada da eter Veyalye sille attır • 
mılze kanlim.. salardı en az Romen Maryam geçerek 

Beace atletlerin fena !eçJlmesi ve 
'8DStzlığmuz neticesinde dUnktl mü -
sabakalarda 11 puvan kaybettik. Ro • 
menlere de 4 puvan kazandırdık. Bu 
da 15 puvan eder ki sırıkla yüksek at
lamak hariç &manya ile aramızdaki 
13 puvan farkı kapatabilir ve bizi 
ATLETLERlMlZlN HıAK ETl'lGl U
çUncUlUğe kaVllftllrablllrdl. 

110 manlall 
Ilk seçmelerde Yunan Façeas, Yu _ 

goslav Ellih, Romen Maeskuik ve Tev
fik ko;µular. 16,4 ile Yuna.nlılarm A
merikadan getirttikleri Façeas blrind 
oldu. Yugoslav ikinci, Romen ü~dl 
oldu. Tevfik müsabaka harici kaldı. 

ikinci seçmelerde Yunan Skiadasa 
Faik, Romen Negru sıra ile blrlnd, f. 
kinnc~ U.çüncti ceJeı.ek finale kaldilar. 
!unanlılar Fn~e , . ile Skiadasa çok 

gUvendiklerinden l\lantikası 110 koş • 
tunnarnışlar, kendisini 400 metre için 
saklaınışlardr. Nitekim 400 metrede 
l\fantikasın güçlükle birinciliği ka -
ıanması bu kararlarında çok isabetli 
Jtareket ettikleri . .. t i tir 

N t
. nı gos erm ş . 

e ıcede ı.~açe 15 5 ·1 b' · · 
k

. d as , ı e ırmcı, 
S ıa as 15,9 ile iki . Ellih 16,2 il . .. .. ncı, e 

Ftiç~kncbeu, ~laeskuik 16,5 ile dördüncü, 
aı şınci, Negru altın ld 1 
"!.: 1 b cı o u ar. 
uvz er u koşuda Ra idi k dı 

n ... •t k d ş ço ara . 
.I\aşı oşs;ay ı en az Maeskuiki .. 1 b geçer 
boy ece u mesafede 2 yerin ı 

b
.
1
. R 

1 
e 11: puvan 

afa ı 1r. omen er ise bir pu k van ay-

400 metre 
Bizim için en talisiz geçen mttsa -

baka bu oldu. Maalesef ne Mehmet A
li, ne de Mufahham finale kalama -
dılar. Mehmet Alinin finale kalama -
masına sebep yarışı bitirmesine 20 
metre kala yakın bir mesafe ile kendi
sini takip eden Yugoslavı arkada zan
nederek kendisini gevşetmesi ve arka
ya bakmasıdır. Bir saniye süren bu 
yavaşlayış neticesinde Yugoslav ken • 
dlslnl geçti ve Mehmet Ali sona kadar 
aradaki mesafeyi kapatamadı. 

e olil : 
Birinci Yunan Mantikas 53,7, Jkfncl 

Romen Nemeş 53,8, üçüncü Yugoslav 
Ban~k 54,9, dördüncü Yunan Misa
lidis 55, beşinci Romen Yordaş, altın
cı Yugoslav Hofer. 

Bu suretle burada da en az 1 puvan 
fazla alabilirdik. Raüin bu mesafede 
tecrübe edilmesini teklif etmem bit • 
tabi nazarı itibare alınmamıştı. Eğer 
Raif koşsaydı, en aşağı Uçtincülük biz 
de olacak ve 4 puvan kazanabilecek _ 
tik. Halbuki Raif bayrak yarışında 
koşmasaydı bile oradan olsa olsa bir 
puvan kaybedebilirdik. Onlln için ben 

!600. de son sani.y_eler. Ucinci GaliP.tir~ 

1500 metre hem bize bir puvan kamndmr, hem de 
Birinci Yunan Yorgokopulo: 4:,23,5 onlara bir puvan kaybettirlrdi. 

Jklncl Romen Nanea: 4,26,3, tlçttndl Çekiç atmada Yugoslav~ 45,&'7 
Galip Türk: 4,26,5,dCSrdtlnctl Adamldla ile birinci, gene Yugoslav Stepinlk 45, 
Yunan: 4,35, beşinci Reeep, altına Gur 49 ile ikinci, Yunan Petropulos 43,30 
da Yugoslav. lle Uçtlnctl, gene Ymıaıı Dlmltropuloe 
Koşu çok heyecanlı ve gıtlzel olda. 42,M lle dCSrdilnctl, irfan yeni Türkiye 

Recep vazif estnf yaptı. Galipse vaztf e rekoru yapmak nretlyle M,86 ile J>e.. 
sinden daha fazlasmı yaptı Yukar - şlnd, Romen Maryan da 26,90 ile al
da da dedi~imlz gibi çamurlu bir pist- tıncı oldular. Burada da eğer Veysi 
te koşuldugu için derecesi düşük olan ye lkind adam yerine çekiç attırsa _ 
bu ko~unun tafsilatı şöyledir: tardı nasıl olsa ın metreden fazla ata. 
Koşu başlar başlamaz Recebi en ön rak Roment geçerdl Hem bi bl • 

d 
.. u ·· ni z r pu 

• aor yoruz ve uç tur ya aşağı Yll· van fazla alabilirdik, hem de Romen-
kan 1200 metreye kadar Recep 30 met- Jer bir puvan kaybederlerdi. 
re ileride koştuktan sonra nef esl bit-
tiğinden yavaşladı ve kendisini sıra f. 3 adım 
le Yorgakopulo, Menea, Adamldls, 
ve Galip geçtiler. 

Bundan sonra Galibin nefis bir fini
şini seyrediyoruz. Bu çok genç ve 
müstait genç çok gUzel bir süratle A
damidis ve 1500 metreyi 4,10 da koşan 
meşhur Romanyalı Manee.yı geçerek 
Ddnd vaziyete geldi. Fakat Roman -
yalı son metrelerde Galibe yetişti ve 
bir göğüs farkiyle kendisini geçerek 
lkind oldu. Galipten sonra dördUnctl 
olan Adamldls kendlslnden 50 metre 
geride idi. 

Galip hakkında fazla bir şey yaz -
mak istemiyorum. Bu genç eğer ça -
lışacak olursa önümüzdeki sene 800 ve 
1500 de Türkiye rekorlarım kıracak ve 
Balkan şampiyonasında birincilik için 
en telılikeli bir rakip olabilecektir. 
Bu mesafede Recebi de unutmamak 
lbımdır. O da çalıştığı takdirde en 
kuvvetli ikinci adam olmağa namzet -
tir. 

10000 metre 
Hasta hasta koşturulan Remzi 10 

tur kadar koştuktan sonra yanşı ter
ketmek mecburiyetinde kaldı. Rıza 
l\ftaksut bu mesafede ilk koşusunu yap 
tığı halde çok muvaffak oldu. Bize 
dördüncülüğü kazandırmak suretiyle 
5000 deki hata._~ını tashih etti. Netice
ler şöyledir: 

Birinci çok güzel ve rakiplerine çok 
üstün bir vaziyette koşan Yugoslav 
Bruçan: 36,3,4, ikinci Yunan Vlahos, 
üçüncü Romen Dinu, dördüncü Rıza 
Maksut, beşinci Yunan Gutis, altıncı 
Romen Komanesku, Remzi eğer hasta 
olmasaydı muhakkak surette beşinci • 
llği kazanabilirdi. Bu takdirde biz 2 
puvan daha alır \'C Romenler de 1 pu
van kaybederlerdi. 

Atmalar 
Gülle atmaya bizden İrfanla Ateş 

İbrahim girdiler. Birinciliği 14,43 gi
bi güzel ve yeni biı' Balkan rekoru ya
pan Yugoslav Kovanoviç., ikincilfği 
13,72 iJe irfan, fiçüncülüğü 13,68 ile 1 
Yugoslav Narançiç. dördüncülüğü 13, 

Bfzim için en muvaffakıyetli geçen 
müsabaka bu oldu. Yunanlı Lambra -
lds 14,19,5,ile 1 nciliği aldıktan sonra 
Pulat 14,69,5,lle 2 nci, Zeki 14,96, ile ü
çüncü, Yugoslav Miyankoviç 13,99 ile 
dördilncU, Yunan Paterakls 13,51 lle 
be§ind ve Yugoslav Mikiç 13,50 ile 
altıncı oldular. Gerek Pulat, ve gerek
se Zeki ikisi birden bu atlayışlariyle 
Türkiye rekorlarını geçmişlerdir. Her 
ikisini tebrik ederiz. 

-. --. -r--, 

Son söz 
latanbulcla yapdan 6 ncı Balbn o

yun]armda 5 Balkan ve 6 Tflrldye re
koru kırılmıştır. Ştmclfllk m:nkla at. 
lamada Tilrldye rekorunu ecale etmJt 
olan Fethinin bu dereceyi,,.. Yunan. 
lılann Amerlkada.n gettrttiklerl met
hur at1ayıcm 3,90 ı ~rlenıe _ ki 
kuvvetle muhtemeldir - kınlan re -
korlar 8 şar da olabilir. Dtln. pisti• 
çamurlu olması bize 1500 ve belkJdı 
10000 de yeni Balkan ftl Tllrldye rı. 
korlan vermMl.ne .... •11Pur. 

Müsabakalarda m'lkla Jt1bek ..ı • 
Jamak hariç TUrk atletleri 1 blrlncilfk. 
6 Udncilik, 3 flçtlnctlltlk, 4 d8rdüncU -
lflk, 4 beşincilik, 4 altıncılık kazanmı'9 
Jardır. Buna mukabil Yunanlılar: 
14 birincilik, 2 lkhıcfllk,' tl~ncülUk, 
7 dördüncillük, 7 beşlncillk, 1 altıncı -
lık; Yugoslavlar: 
5 birincilik, 5 lklncillk, 11 lçtlncilliik, 
4 dördUncülük, 4 beşin~ 4 altına • 
lık; Romenler de: 

7 ikincilik, 2 ilçilndlltlk, IS dirdtine&. 
ltlk, 2 beşincilik. 8 altıncılık kazanmıı 
JardU'. 

M.SERTOCLU 

l 
:11 fte Yunan Florns, beşinci1iği 13,61 
ile Romen Maryan ve altıncılığı da 

'12,84 ile Ateş İbrahim kazandılar. Bruçcuı 10000 de birinci geliyor. 
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Bütün dünvanı-n dilinde dolaşan 

Kra ar kr l ı 
Devlet reisliğini nasıl elde etti, 

nasıl bir adamdır ? 
Uuzun zamandanbetı mefluç 

bir halde yatmakta olan imparator 
Menelik 28 ikinci teırin 1909 da 
öldü ve ölümü 11 birinci kanun 
1913 yılına kadar çok dikkatli bir 
surette gizli tututldu ve o tarihte 
Habeıistan tahtına çıkma töreni 
resmen açıldı. 

resmiyetle müsJümanicır ve Avru- Adisababada Yunan konsoloilu -
palılar partilerine dayanmak iste- ğunu yapan bir Ruma gizlice bak-
di. tırır. Onun ilaçlarını kullanır .. 

Papuları o kadar gücendirdi İmparator, işinin çokluğu do 

ilk bakı,ta imparatora kimin 
halef olacağı !ıiç bir zorluk gös
termiyordu. Buraya veraset bakı
mından Lidj Y auu çıkacaktı. Ni
tekim bu za t 1 ~ubat 1913 de A-

ki günün birinde bu ıınıfm en Javısiy]e ıık sık mülakatlar ver · 
yüksek ıefi olan Ahuna Mateoı mez. Yaptığı mülakatlar ise çok 
imparatoru alenen ve hiç de hoıa uzun sürmez ve yanında daima 
gitmiyecek sözlerle halletti, yeri-. oğlunu bulundurur. Böylece ço ~ 
ne Ras Tafari Makonneni İmpa- cuğa krallık ıan'atını öğretmek 

ratorluk namzedi ve impara.toriÇe ister. 
Zaoditoyu da hükumet naibesi Senede bir iki defa Adisaba -
yaptı. bada yerle§mİf o~an bütün yaban -

Naibenin bükUınete hiç bir mü- cıları huzuruna kabul eder. Bu 
dahaleıi olmadı, daha doğrusu bu- f ırıatlar imparatorun doğum gü • 
na meydan verilmedi ve üç yıl son- nü, yahut tahta çıktığının yıldö -
ra buz gibi soğuk bir banyo neti- nümü gibi törenlerde olur. Hu -
cesinde aldığı zatürreeden göçüp zura çıkacaklar üç bölüğe ayrılır. 
gidince ortac~ ne naibe, 11e de im- Birinci sırada diplomatlar vardır; 
paratoriçe kaldı. Ras Tafari Ma- bunların arkasından ınemurlar, 

konnen doğrudan doğruya impa- en sonra da Adisababada bulunan 
ratorluk dizginlerini eline aldı. bütün yabancılar gelir. Diplomat· 

lşte bunun üzerine taç giyme tö- ların imparatorla. bir kaç dakika 
renleri yapıldı ve Raı Tafarinin a- konutmak hakları vardır. Bunla
dı İmparator Birinci Haile Selas· ra huzurda birer bardak tampan
siye oldu. Bu tarihten itibaren ya ile kuru yemiş ve tekerleme ik
de Habeşistan hnkiki bir ulus ola· ram olunur,. Memurlar impara· \ 
rak ortaya çıktı ve A vrupada bu 
ülkenin tarihi baıladı. Uluslar 
sosyetesi Habeş delegelerini ka -
bul ederek bu değitikliği pekle§ -
tirdi. 

H abeı imparatoriçesinin 
son resimlerinden biri Bu iti gerçekleştirmiş olan a-

dis~haba ıehrine resmen girdi. damı sık 11k görür ve kendisiyle 
Bu törende bulunmak için uzak ya daima konuşurdum. 
kın bütün ilbayl~klarm tefleri gel- İmparator yavaş ve tatlı bir ses· 
mi~ti. le konll§ur, fransıcaıı oldukça kuv 

Bunların arasında ufak tefek, vetlidir. Kendisine çok çabuk söy
cılız ve sanki rüyasında yürüyor· lenilen fransızcayı mükemmel an
mu~ gibi olan bir ilbay vardı. Kim- ladığı halde daima bir tercüman 
se bu ufak tefek adamınfarkına vasıtasiyle konuımağı tert.ih eder. 
varmadığı gibi cJamarlarmda ha- Elbisesi umumiyetle gayet sa
kiki kral kanı taşıdığını da kim- dedir. Bacaklarında Habeş usu
se bilmiyor gibi davranıyordu. lü daracık bir pantalon, sırbnda 

Bu adam, Decaz Tafari idi. bir Habe~ harmaniyesi vardır. Ba
Kendisi pek az tanınmıştı. Her - tında daima sömürgelerde giyilen 
kes daha ziyade onun ha basım, mantardan geniş bir şapka vardır . 
Mene-lik'in amcası oğlu oian Ma. Kendisi Habeşistanda ilk Avrupa 
konneni hatırlıyordu. ayakkabısı giyen zattır. Bu ayak~ 

Menelik kardeıi gibi sevdiği bu kabıları herkes giymeğe baıladı
adamm çocuklarını kentli oğulları ğından nihayet imparatorun onü
ile hep birlikte ydiştirmek istedi· ne ayakkabı ile çıkmak yasağı 
ğinden Lidj Ya4su ile Decaz Ta- kondu. Sağlık dolayısiyle yalın 
'fari beraber büyümüşlerdi. Ar- ayak gezemiyenler, doktordan ra~ 
kadaş değilse bile eskiden beri ta- por almak §artiyle, potin giyebi
J11dıklan idiler. O sıralarda genç lirler. 
rt°afarinin tahta yaklatabileceğini Neguı nahif bir adam olduğu 
kimse aklından hile geçirmiyordu. için daima hastadır. Hiç durma -
Ufak tefek adam Harrar ilbayı i- dan çah,ması ise bu hastalığı büa
'di ve orada rahat rahat oturabi- uaq !lf1?AH.:I •ııp'BP{VtlLlQl.IV umnq 
lirdi. kendisine uzun zaman doktorluk 

Fakat tali mutat muzipliği ile yaptım amma, imparatomn Avru
ige karıttı. Lidj Yassu gayet kuv. pah doktorlara itimadı yoktur. 
:vetli olan papaslar partisine kar- Kendisini ıenelerdenberi Habe • 
şı geldi ve lüzumundan fazla hi?' şistanda yerletmiş olan ve şimdi 

Prenıe• Çahai, şereline verilen bir bir ziyafette Alman elçi.i ile Türk 
' - fahri konsolosu Böhnen berger _(solJa) arasında 

Habq lmparat;,runun büyü.k 
oğlu Veliaht Aslav Vauen 

toru sadece selamlarlar, o da on
ların birer birer ellerini sıkar: U · 
çüncü sıraya kalanlar ise ıadece sa 
lona girerek grup halinde kralı 
selamladıktan sonra çekilirler. 

İmparator yabancı diplomatla
ra sık sık ziyafetler de verir. Ko
caman salonda at nalı gibi yerleş
tirilmit iki yemek sofrası vardır. 
imparatorun ba~kanhk ettiği sof· 
rada en kıdemli elçinin karısı dai
ma imparatorun sağında oturtu · 
lur. 

lki yerli tefin arasına dü,en 
genç bir Avrupalı kadının bütüfl 
yemek müddetince içi sıkılır, çün
kü bu tefler hiç bir ecnebi dili 
bilmezler. Yernekler umumiyetle 
Avrupa usulündendir. Yavaş ya
vaş yenir. Her yeni yemeğin ge .. 
litini &ofra Ü5tünde buıunan kü· 
çük elektrik lam balarının yanıp 
sönmesi bildirir. 

Habe§ lmparatomnun kızı Prenseı Çahai, Ping Pong oynarken .• • 

çok bağlı gibi görünür. 1mparato · 
riçe devlet işleriyle hiç alakadar 
olmaz. Ailede erkek evlatlar en 
ön sırada gelmektedir. Çünkü kız
lar evlendirilmiı ve kendilerine 
göre bir hayat kurmu§ bulunmak· 
tadır!ar. Bu kızlar evlendikleri 
günden itibaren artık unutulmuf 
bulunurlar. 

Herkesin ve A vrupal darın göz
leri şimdi imparatorun iki oğlun· 

dadır. Bunlardan birincisi veli -
aht olan yirmi beJ yaşındaki Asfa 
Ouesaen'dir. Çevresin" hafiyel r 

sannıı olduğu halde paftahttan u
z:'\kta ya!Jamaktadır. Bu prens ha· 
Hnden hiç de memnun değildir ve 
kendisi gibi memnun olmıyanları 
da hep etrafına toplamış bulun · 
111aktadır. 

On iki yaşındaki prens Makon
nen ise anne ve bahasının bütün 
ı.>evgilerini kendine çekmiş bulun
mRktadır. 

Kabul resimlerinde, ziyafetler
de hep o bulunur. Babası onu 
Harrar valisi \.ayin etmittir. Nite
kim kendisi de imparator olrnadan 
önce bu vilayetin valisi idi. Vali. 
ahta bir lala bile verilmernitken bu 
küçük çocuğa F ransadan sürü sürü 
öğretmenler ve mürebbiyeler ge
tirtilmiıtir. Çocuğu gözünün ö -
nünden hiç ayırmamaltta ve ter -
biye ile tahsilini çok yakından ta -
kip etmektedir. 

~ 
Haile Selassiye bütün yurtdat· 

}arının aksine olarak Avrupa te
rakkiyatiyle ve icatlari fle çok a
lakadardır. Meulih hastanesinde 
yapmış olduğum bir çok ameli • 

yatı batından sonuna kadar bü , 
tün dikkatiyle takip etmiştir. 

Habetliler imparatoriannr dal• 
ma aralarında görmek, kendiaiy .. 
le görüşmek istediklerinden, Hai• 
le Selassiye bunu hiç ihmal etmez. 
Meseli. yeni bir yol mu yapılacak; 
imparatorun omuzunda bir ta.ıla 
gittiğini ve yolun ilk köşe latım 

kendisinin koyduğunu görüraü· 
nüz. Geçenlerde Adiıababaya 
gelen cephane sandıklarını kartı· 
lamağa çıkmıttt . ilk sandığı ken
disi ıırthyarak kamyona ta ı \!§': 

ır. 

Habeıliler çok sade olan Mene
liği bütün yürekleriyle severlerdt. 
Müthit Lidj Ya11u'ya da heybeti, 
yeğitliği, kuvveti ve hatta zalimli• 
ği yüzünden ıevgi bağlamıtlardı. 
Fakat kendini.debdebe ve salta .. 
na ta fazla kaptmnıı Dl an, vergi .. 
leri boyuna arttıran bu timdiki 
Negusu sevmekten ziyade saymak
tadırlar. imparator bir a&vaşçı 
değildir, halk da ıavaıçı ohnıyan 
bir hakana ısınamamaktadır. 

Beri taraf tan da uluslar cemi· 
yetine girdiğinden beri Avrupa o
nu esirlik meıeleai için çok ııkıt
tırmaktadır. İmparator bu İ§te e
linden geleni yapmıt ve yapmak
tan geri kalmamııtır. Şurası göz 
önünde tutulmalıdır ki birinci 
Haile Selaasiye tahta çıktığı za -
man Habeıiıtan vahıi bir ülke i • 
di; bugün iıe yarı medeniletmiJ 
bir memlekettirt 

İmparator, memleketi imar ve 
medenilettirmek itinde gerçekten 
yenilmez ve yorulmaz bir azimle 
çahtmış ve çalışmaktadır. 

Habeş imparatorunun Adleababadakl earayı 



HABER - Ak~m l"ostam 

Kızıl Ordu ,. ... c; • .... "'' ' 
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Bir harp çıktığı takd·irde 
10.000.000 kişilik taze ve dinç 

• • 

bir ordu çıkarabilir 
Sovyetler iki sene sonra 8.000 -askeri 

tayyareye sahip olacaklardır 
"Volkerlund - Die A6nutrmgı 

Konlerenz,, adlı almanca mecmua 
son nüahalanndan birintle "Kızıl 
Ordu,, ıerlevlaalı bir ytUı nqret. 
ınİffİr. Sovyet Ru•yanın culıerl kuv 
vetin: inceliyen ba yaıtla, 11eri
le11 malumatı alıyaruz: · 

''Sovyet Ru•yanın ı.iır harp 
sanayii, bugün dünya •itr harp 
aaanyiinin hemen en ilet t olanı
dır . 

• Du ajır sanayi coğrati bir tak-
ıinıe tabi tutulJDUf ye öyle yerler
de kurulmuttur ki bir harp vuku
unda baıka b1r memleketin tayya
releri bu ıanay; merke:zıerini ka· 
tiyen keıif, ve tıııhrip edemezler. 

Bu merke-ı:er ıcçilirken dikkat 
edilen noktalar evvelen.irde bu
raların gayri mt:skUıı olmalarıydı. 
B·ı suretle Avrupa hükUnıetlerin· 
d=:ki haritalardan hiç bırinde bu 
merkezlerin bulunduklar• yerlere 
dair uf ak bir itarel bile yoktur. 
Halbuki haritalarda bembeyaz gö-

rünen bu yerlerde timdi muazzam 
fabrikalar, sayı11z modern amele 
evleri vardır. · 

Bu hüy,ijk fab.rikalarm ekıer" · 
İptidai maddelerin çok ~I olduiu 
Yerlerde kurulmuştur. Röyle yer
de o.mıyanların depolanna da en 
az O!l sene yetecek kadar iptidai 
ınaddP istif edilmit bulunmakta -
d ı r . • 

Yalnız daha tamamlanmıyan 
cihet varsa o da münaka\libn mü-
ke11Uneliyeticlir. Henüı bu mer -
kezleri iatendiğ; yerler! bağlıya . 
cak demir yollar ve şo,eler o!ti -
rilmemi~tir. ı 

Sovyet Rusya da bunu biidi -
ğinden bava nakliyatına çok önem 
vermit bulunm.ıktadır. 

1 

l933 aene •• nde itlemeie bat - · 
lıyan hava llaklivat yolları uzun -
luğ•ı 51 .000 lcdır>metred'r Bu yol . 

lann uzunluiu içinde bahınduiu • 1 
muz ikinci bet senenin tonunda, 

1 

yani 1937 de iki miıli artmıt ola-
caktır. 

Bütün Ruıyada 5000 kada:
tayyare iıtuyonu vardır. Bunla
rın bir kıımı sırf aıkerl iıtaıyon
Jardır. 

Buaün Kızd Ordun~n •kara 
lr ;ı vveti tö1ltdir: 

23 kolordu, 115 piyade, 16 ıü · 
vari fırkası .• 

Bundan batk!\ 6 müstakil top
cu alayı vardır. 

tunlardan 52 piyade, 11 ıü· 
vari ve 2 müıtaitil topçu a1ayı garp 
cf'pheıinde bulunDJaktadır. 

Sovget müdafaa komiseri general Vo 
ro,Uof, Kızılordunun en büyük ku -
mandanıdır. 

Sovyet Rusya dünyanın en iyi 
tnplanna ve topçularına maliktir. 
Dünyanın hiç bir ordUtUnda Sov
:!ı "t Ruıya topçuları kadar isabetli 
abt yapılamamı9tır. Eıaaen çar· 
lı'<- Rusyası zamanında ~e mesela. 

Açık havada veya kışlarda olsun Kı 
zılordu askerleri tıpkı z,abitler gibi ay. 
ni şerait içinde yemek yerler. Yemek
ler dörder ldfUik ve Üzerleri beyaz ör
tiUll maalarda beyaz gömlekli hiz • 
metçi kızlar tarafından verillr. 

STALIN 

"Slgaaamız, barıı ~ biltiJn ~ 
leketlerle ticari miinaebatuı tak
vigennl gözet-. bir al/UOllır. Bu 
ban, •ig,_,..,., Uerlde tk Ntiln 
ku11Nllmizle w her IHll&fa Ue ta
kip edece#lz. Ecnebi blr memlehl 
anut.inden bir parmtıldUı bir ku
ma dahl 116z flikmlf delUCz, buna 
mukabil bir yabancının bizim to11-
raklanmmn bir par""'1tlik kllnu
na dalıi göz koymaaına taliammül 
ede1111!yiz.., 

"Stalinin bir 1111.tkundan,; 

umumi harpte de Ruı topçuları İ
sa betli atıtlariyle töbret kazan
mıtlardı. 

Bundan dört •Y kadlr önce ye· 
d~nci Sovyet kongreıind~ Tuba· 
(eovıki, Kızıl Ordu mevcudunun 
940.000 olduiunu, ve bu·mikta-
rın diSrt ıene evveline nazaran 
378.000 kit ilik bir fazlalık göıter-
diiini söylemitti. Tuhaçevıki'nin 

ıöylemit olduiu bu rakam bugün, 
or dunun ıulh anmdaki mevcudu -
dur. Her sene siJ>h alhna alına • 

, ra k terhis edilen mevcudu hesaba 
katmamıştır. Ve nihayet ordu ha
ridnde talim ve terbi)e görenler 
d ~ buna dahil delildir. 

Eğer bunlar da sayılacak olur
ıa hazerdeki me-vcut 1 .500.000 i 
bıılur . 

. Biı: harp eınaıında ilk elde 32 
ya,ına kadar olanlar ıili.h altına 

ahnacaklardır. Bunların mevcu
du da ıekiz buçuk milyon kadar 
oldujundan bir harp vukuunda 
Kızıl Ordu ilk hamlede on milıon
hlk ıenç ve dinç bir kütıe hali~1de 
ileri ablabilecektir. 

Kızıl Ordu haricindeki teıek
fruııer, ve bunların mevcutları da 
9öyledir: 

150.000 develt jandarması, 
70.000 hudut karakolları mevcu • 
du, 80.000 nakliye ve 150.000 sa -
nayİ muhafızı~ 

Bundan baıka Kızıl Ordunun 
ıilib mevcudu da tudur: 

20.000 hafif ve 12.000 ağır ma· 
kineli tüfek, 800 ü bomba atan 
1620 piyade tov:ı . 4.700 hafif, 700 
ağır top. 

Kızıl Ordunun teknik bölükleri 
d '-' gittikçe artmaktadn. lstih
kim1 köprü, muhabere, §İmendi • 

ICml ordudan bir kıaım, Mo.kol1anrn"Xud •WJ4155ti•.,R• ..,ıt .... ,..,...,.. 

fer, hidroteknik ve kimya l"IP • 

ları pek fazla asrileımit ve çofal • 
mıt bir haldedir. Bunlar~n ara· 
ıında en fazla önem (ehemmiyet) 
verilen ıtube, kimyadır. Scn..,et 
Rusyada yalnız zehirli gaz imal 
eden 17 fabrika vardır. 

Tank adedi itibarile de 3500 ra
kamile dünya ikinciıidir. En faz· 
la tank'a sahip olan devlet Fran. 
sadır. Fransanın ıahip olduğu 

tank adedi 4000 dir. 

Tayyare ıahaıında da Sovyet 
Ruıya ile ölçüıecek develt yok· 
tur. 

Sovyet Ruıya harekete hazır 

~-300 tayyareye maliktir. Bunla -
• 

Sovyct süvari kıtaları kunuuulanı 
,encral Budfennl 

na 1.118 1 alır tiamLlnan ta7. 
yarelicllr. Ve k bat cl6ndlrüctl 

...... ···-dlt'8D ............... 
dll'. ' 1 ! 

Ya,.lanp'lhtara,...Macl'ht 
seoenin MHlmMlla · (,.aal 189"1 niha
yetinde) So'179lılhe)a 3.808 ~ 

Sovgetlerlu uzak ıark ordusu kıı ... rı.. 
dam General Blüher 

bardıman tanaresi olmak üzere 

8.000 tayyareye sahip olacaktır. 

Ve gene bu müddet sonunda 20 
bin tane de tayyaer motörü imal 

edilmit olacaktır. 

Sovyet Rusya ağır harp ea!la • 
yiinin bir husuııyeli de muhtaç ol
duğu bam maddelerin hepsini içe

riden tromin edebilmesi, dı~nrdan 

bir ıey getirmcie mecbur ol~a • 
maııdır.,, 



Nüfus sayımJ ve 
faydaları 

Yazan: Ahmet Ağaoğlu 
Ntlfas sa)1mı statistik arayışları •· sayım gibi ulusa iyi hizmet yollarını 

nın bir ':.evidir. Muayyen fasılalarla gösteren nsıtalara baş vurmağa baş
nüfus ~yımı l C\>mak artık medeni u- ladılar. 
]uslarda bir ilUiyaç ,.e kaide olmuş • Şimdi bakalım devlet sayım saye • 
t sinde ulusa kanıı ödevlerini nasıl iyi ur. ·ıt 

Hakikatle tarihin en eski zamanlar yapmak imkanını buluyor. 
da bile uluslar bu işin IUzum ve fay · Farzediniz ki bir sayım halkın sa • 
dalarını anlamışlardı. Tarih gösteri - yısının ondan evvelki sayımdaki mik
yor ki daha Mısırlılar, Sümerliler, tardan daha az olduğunu meydana 
Yahudiler, Romalılar ve başkaları nü- koyuyor. 
fus sayımı yapmakta idiler. Bunu gören devlet adamı derhal 

Türklere de bu adet yabancı değil · araştırmağn başlar, acaba azalma eY· 
eli. Scltukilerin Jr:ında, llhanılerin lenmelerin azalmış olduğundan mı, 
Hlntte ve Rusyadn sayım yaptıkları ya ölümün doğumdan çok olmasından 
kuşkusuzdur. Osmanlı devletinde de mı, veya gıdanın kifayet etmediğin -
bu Adet \'ardı. <Netayicülvukuaat) Sü- den mi, veya muhaceret \•aki olduğun
Jeyman zamanında yapılmış bir sayım dan mı? ileri geliyor. 
dan bahseder. Araştırmaların sonunda bu sebep • 

Garpte ise bu adet 14 ncU (Louis) !erden herhangi birisi kendisini gös
zamanında (Kolber)le başlar. Fakat terirse devlet derhal o sebebin izale -
bugünkü ilmt manasında bu iş 1846 si çarelerine bakmağa başlar. 
'da (Ketle) namında bir alimin teşeb-
büsü ile Be1çikada kurulur. Bu alim Meseli farzediniz ki ölüm doğum • 
ayni zamanda sayım ameliyesinin il _ dan çok olduğu anlaşılıyor. O halde 

hemen sıhhi kurumlarının kifayet • mJ temellerini de attı. 
sizliğine, \"eya gıdanın azlığına hü -

Sair devletler de bu işin faydala • küm verir, ve derhal sihht kurumla • 
rım kolaylıkla takdir ettiklerinden, nn iyileşmesi ve çoğalması, ya gıda • 
sayım yapmak kaidesi çabucak bütün nın bollaşması ve ucuzlaması için ted 
medeni dünyayı aldı; öyle ki bugün birler ahr; ~ünkü biliyor ki almaz • 
bütün dünyada bir tek medeni ulus sa ğitgide bu sebepler kuvvetlenir, 
yoktur ki muayyen fasılalarla sayım halkın azalma hadisesi büyür, soy in-
yapmasın. kiraza doğru yol alır ki devletin ken-

Bununla beraber sayım işi çabucak dislnin de inkirazı demektir. 
bir uluslararası meselesi oldu. 1853 Keza, farzediniz ki sayım arasında 
llellesinden başlıyarak Avrupanm muh okuyup yazanların sayısının azaldığı 
Wlf yerlerinde sayım kongreleri ku - veya durgunluğu anlaşılmı~tır. Der • 
raldu. Bütün medeni uluslar tarafın • hal devlet buna karşı tedbirler alarak 
~ g6nderilmiş mütehassıs mümes - mekteplerin çoğalmasına bakar. 
tliller bu kongrelerde sayım meselele • Bu suretle ulusal hal ve durum hak 
rlnl ilmen müzakere ettiler; herkes kında sayım yolu ile malQmat alan 
kendi tecrübe ve bilgisini ortaya ata • devlet adamları derhal en çok faali • 
rak uzun arayışlar ve tetkikler yapıl- yetlerln en çok ve en önemli eksiklik 
dı ve nihayet nüfus sayımını muay • Uzerinde toplar ve ulusu tutulmuş ol
yen ilmi esaslara bağlıyan ilmi bir dufu arızadan kurtarmağa çah~r. 
nazariye kuruldu. 

Görüyorsunuz: NIJfua •ayınumn Ö· 
Bu nazariyenin nüfus sayımı hak . Mm oe değeri büyüktür ve bllha.ıa 

kında tavsiye ettiği esaslar şunlardır: ulıu için büyüktür. Zaten böyle ol • 
1 - Sayımın ayni günde memleke - 17Ul8a bütiin medeni uluslar bunca 

tin her tarafında yapılması, zalınıetler 1:e •paralar sarf ederek sa • 
2 - Muayyen fasılalarla yapılma - yım yaptırırlar mı? ô11lc ülkeler ı•ar

sı; alelumum b~ fasıla 10 yıldır; fa • dlJ' ki her üç uılda bir bıı yolda bü11ük 
kat her üç yılda bir yapan iilkeler de paralar sarf etmektedirler. Fakat o 
Tardır. paralar f:n[ib?f fnll!JOr, lJÜzde bin fazla 

' 3 - Niifus sayımı yapılırken kaycle. geri alınıyor. 
dilmesi 1:\zımgelen maddeler: işte bu gibi yerlerde halk. sayımın 

A - Herkc..<.:in ndı, soyadı: fayda farını o kadar iyi anlamış ve tak 
B - Cinsi; dir eylemiştir ki devletin bu alandnki 
C - Yaşı; faaHyetini kola)'laştrrmak için elin • 
D - Evli olup olmadığı; den gelen yardımı esirgemez; halk 
E - Ne iş gördüğü: kendisi bizzat sayım listesini doldu-
F - Dini; rur Ye doğru ,.e hakiki malumat yer -
G - Dili <ar.a dili); meğe dikkat eder. - Çünkü hu malfı -
H - Okuyup yazmak bilip bi1meme- mattır ki devlete önderlik edecektir. 

si; 
Açıktır ki alınan mahlmata ynlan n-

l - Ulusu; 1 1 k fi 
J _ Nerede doğduğu; ya yanış şey er arı§lrsa masra ar 
K- Bulunduğu ~·ere ne için geldiği, YC zahmetler hadühava olur. 
L _ Vücutta noksanlıkları (dilsiz • Hiç şüphe yoktur ki Türk ulusu da 

liği, körlilğii, aptallığı) hu önemli ve erdemll işte devletin 
M - Nerede oturduğu; yardınuna koşacak ve iıin muvalf akı· 
Şimdi bu sayım ne için yapılıyor? yc:le neticelenmesine her türlü hiz. 
Bir deoletin btışlıca ödevi idare et- 71U!t sorfından oeri durnuyacaktır. 

tiğl ulıua hizmet etmek, onun nunla • -
atıcrinl korumak, chikliklerini dü- ,-Dün ve Var1n --11ıııı. 
fÜnmek, dertlerine çare aramaktır. Tercüme külliyatının 4 üncü 
Açıktır ki devlet bu vazilelerini ya-

pabUmek irin her ıeutlen evvel uluaun serisi tamamlandı 
ne kadar olduğunu, artıp artmadığını, 
Uerlcyip ilerlemediğini bUrn.ck mec • 
buriyctindcdir. Bunıı bilmi11en bir dev 
let karanlıkta iş görmüş gibi olur; bir 
fabrika müdürüne benzer ki fabrika
lann ne olduğunu bilmez: böyle bir 
durumda olan bir dcı•letin bütün iyi 
netioelcrine bakmıyarak hatcılar yap· 
ması, yanlıf l:arckctlerde bulunması 
pek normal olur. 

1 o kitap 520 kunıt 

Birirtci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 lrunış 

31 Rasin Ahmet Retit 
32 Ariıto Metafizik Hilmi Ziya 
33 lıkender Ha~dar Rifat 
34 Kadın..,. Sosyalizm s.biba 

Bu suretle, ulus hııkkında mah\mat 
Teren sayım, devleti bu gibi hatalar - 31 Demokrit 

38 Dinler Tarihi dan, yanhş hareketlerden korur ve u-

Zelreri79 
Haydar Rif- · 
Hilmi 0mer 
Suud Kemal 

Afaoilu 
Cemil Sena 

37 Filoaofi n ean'at lusa karşı öde\'lerini yapabilmek yol -
lannı gösterir. 38 Etika 

ı,te bunun içindir ki "devletler ul'"' . 40 Raht mucinlu 
l~ln ddft, u1ns1ar devlet içindir,, ka • Müracaat yeri - Vakıt müessesesi 

RAfiER - Uşam rostasr 
=-:=-=========~====:r"! 

Taçsız .petrol 
krllarının harbi 

Şimdilik lngiliz petrolcusunun zaferile netice~ 
lendi fakat Rokfeller mağlubiyete razı olacak mı? 

1927 ~lına i<adar lnıiltere il~ aım p.rk pazarlarında kuvvetli oturuyor. Bunlar~an biri Harrı De 
Amerika arasında sulh vardı. lıı· yerler temin etti. terdingdir. Öbürünü her Londra· 
giltere ve Amerika demekten mak Deterding kaybetmiıti. h tanır. Bu adam Lord Berated· 
sadım, İngiliz petro)eulariyle A· Fakat yılma~ı. Hiç tereddüde dir. Asıl ismine ve aan'atına ge· 
merika petrolcularıdır. Amerik11 düıüp vakit k•ybetmeden müea· lince, bu adam Ruayal Daç petrol 
garba, İngiltere ıarka petrol sa· deleaine denm etti. Deterdinı ln- t:-üstü direktörü Harri Deterdin . 
tardı. Fiatlard~ uyuımutlardı. Ve giltereyi Sovyet Rusyaya uzak bu· gin ortağı ve dostu Markus Semi· 
birbirlerine kar§ı rekabt-t yap- luyordu. Bunun için hareket mer· yeldir. 
mazlardı. kezin~ Almanyaya naklettirdi. Deterdinıin elinde bir telefon 

Fakat 1927 senesinde lngilte Almanya o zaman çok karıtık var. 
re petrol kumpanyalarmın batın· bir haldeydi. Orada para kuvveti Lcm:l Derated'in de ... 

,da olan Harri Deterdin, bu an· le kendisine bir.çok ad.ımlar te- Deterding konuıuyor. Öbürü 
laımayı bozdu. Rokfellerin batın· min etti ki bunların batında Jorj ayni yere merbut olan telefonla 
da bulunduiu Standard Oil pet· Bel bulunuyordu. . bu konujmayı dinliyor. 
rol tröatünün ıatıf mıntakalarını e Bu esnada piyasaya sahte Sov. Telefonun öbür ucunda kim 
le geçirmek, böylelikle bütün dün· yet paraları, "Tıernovau,, lar çık. var? Belli dejU •• Yalnız aeıin ya· 
yayı avucuna aJmak sevdasına t:. Alman polisi kalpazanları çok 'Y&f ıelmeai, güç ititilmeai öbür u
düttü. çabuk ele geçirdi. Bunların ha - cunda bulunan kimsenin Londra. 

tında Münihte oturan Jorj Bel bu- nın .çok uzatmda olduğunu mey· 
Fakat, bu iti yapmak için Ö· d k K' b'l' ? Ben-'" d lunuyordu. ana OJQyor. ım ı ır ıaı e 

nünde bir tek mani vardı: Sovyet Garip tesadüf! Bu ıırada Mü petrol kralı bqka bir memleket. 

Rusya.~ nihte nasyonal sosyali&t partisi ku. te bulunan biriyle konuımaktadır. 
Dünya petrol istihsalinde il · rulmaktaydı. Ve Harri Deterdin· Filditi kakmalı siyah abanoz 

çüncü mevkii ellerinde tutan Sov · ıin adamı Jorj Bel Münihte pek masa üzerinde bir üçüncü lükı te
yetlerin her nevi kapitalist teklif · sık görülüyordu. lefon makinesi daha vardır. Bu da 
lerini reddedecekleri meydanday- Deterdinı, programınaa Sov· ayni hatta merbut olduiuna ıöre 
di. Eaaıen Deterding, Sovyet in· yet Ruaya aleyhinde maddeler bu· bu telefonla da Deterdinıle mem
kılabından daha ~vvel, İran pet- lunan nuyoaal ıoayaliıtlere itte leket qırı konutan meçhul adam 
roJlannı ele geçirdiği 7amanlar, bu Jori Bel vaııtuiyle para veri- arasmdaki muhavereyi dinliyebi· 
Kafkasya petrollarına da el at • yordu. !ininiz. Hiç tereddüt etmeden 
mak için büyük masraflar yapmı,, Kalpazanların batk~na Bel te~· telefonu alıp lailainuza koyun, 
birçok petrol ıosyetelerinin hi11e kifhanede çok kalmadı. Suçlu ol· ve muhaverBJi dinleyin! 
senetlerine genit mikyasta ıahip duju, ve kalp paraların gerek j. Deterdinı -:-Declijim aibi •• Hiç 
olmuıtu. malinde, ıerek sürülmesinde bü- vakit geçirmele gelmez. Tam vak-

Bol~evi1' i!Jlalahı onu ıevin • yük roller oynadıiı kat'ı ıurette tidir. Derhal yırtın! 
dirdi. Çünkü Ruıyadan kaçan ka · anlatıldıiı halde aerbeıt bırakıl - ? - Nasıl olur? 
pitaliıtler, bu sosyetenin hias" dı. - Gayet basit ve kolay. Yalnız 
senetlerini kıymetlerinin yüzd" Deterdini, Sovyet Rusya Uze- cıeai~tm gibi .• VakiE geçirmeme i1 
birine, hatta binde birıne bile rinde heyetlerle iyice anlattıktan - Hiç bir tehlike yok diyorau· 
satıyorlardı. Halbuki Oeterdina ıonra yeniden Londraya döndü. nuz, delil mi? 
boltevik idarenin bir seneden faz· Artık arada Jorj Bel gfoi bir mu· - Katiyen yoktur. Veraay mu
!a dayanabileceğini ummuyordu. tavassıta ihtiyacı yoktu. Onu ba- ahedesinin yutılmuı için bundan 
Bütün kudretiyle bu hi11e ıenet • tından silkip atmak istedi, bunu müsait vaziyet bulunamaz. 
)erinden çuval çuval alarak kasa . hisseden Jorj Be!, bir takım ha· - İngiltere ne der? 
)arına yığdı. Bu tekilde Kafkas - kikatleri ifıa edeceğini i1an sure· - lnailtere biz değil miyiz? 

k tl'yle DeterdintWle naıyonal ıoıya· - Paramız az. ya petrollarının büyü bir kısmı - a 

nm hisse senetlerine sahip oldu. listlerden para koparmağa teıeb· - Sekiz yüz milyon daha yet• 
büs etti. Fakat Almanya bu tek- mez mi? 

Fakat umduğu çıkmıyordu. Bu lifi yapan Jorj Beli ölüme mah- - Peki ya Fransa? 
gün yarın parçalanmasını bekle- ktlın etmitti. Jorj Bel tehlikeyi _ E! Orası da sana ait .. fran• 
dig"i bol~vik idare parçalanaca · !> bera d · t ı 

:r- sezerek Avuıturyaya "'ozen .-a sayı a sen temın e • 
ğına, bilakis kuvvetleniyordu fehrine kaçtı. Fakat Hitle~il~r _ Abgemaebt ! Bu it oldu. Ya. 
Deterding o zaman düıtüğü teh· hududu ıeçmek suretiyle yetııtı • rın Veraay mushedesi yırtılıyor. 
likeyi anladı. Ve 1918 ite 1920 ıe· J • B 1· o"ld"' p 1 · h .. d. 1 • b ler ve bir otelo:le orJ e : ur · etro ııyasaaı a ıse erı ura-
neleri arasında Beyaz Rus Gene· düler. ya kadar getirdi. Bundan ıonra 
rali Verangel ile diŞer Sovyet a- ıı-Mart-1935 ne olacak? Deterdinsin manevra· 
)eyhtarı Beyaz Rus cemiyetletine Londradayız. Londra gibi mit· larına kartı Rokfeller ne yapıyor? 
genit mikyasta yardım etmeğe ba, yonlar barsndrtan büyük 'bir ıeh- O da mukabil ıeyler hazırhyoT 
ladr. Fakat ıeç kalmııtı. Artık rin içinde pire kadar kalan koca· mu? Ayni taç için çarpııan bu iki 
it İ!ten geçmiş, bo1ıevizm, Ruıya· man; aaray yavrusu ile kötk az· kral arasındaki mücadelenin ıo· 
da sağlam olarak yerleımitti. manı araaında bir binada .. Orta nu ne olacak? 

Deterding bunun üzerine Sov- katta büyük b;r salonda iki adam Wurcd SERTOCLU. 
y~RuQa~hh~tetmek h~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
büıünde bulundu. Sovyet Rusya
ya alayhtar yüzlerce cemiyete yar
dım etti. Bolıevizm düımanhlını 
ilerletmek için elinden gelen her 
ıeyi yaptı. Hatta bir ara lngil-

Kadıköy - Gazhane 
Tramvay seferlerinin işletme açılışı 

tere ile Sovyet Rusyanın araıını Üsküdar - Kadıköy ve havalisi halk tramvayları T. A. tirketin-
epey açmağa bile muvaffak oldu. den: 
lnıiltereye bağlı birçok devletler Kadıköy tramvay ıebekemizde IDf&&b hitirilea Kadıköy - Gaz· 
taklit ettiler. Sovyet Rusya bir hane hattı, yükaek nafia veki.ıe:tince tudik olaaaa ve tinad; tatbike
de İngiltereyi bu hususta kıımen dilmekte olan ücret tarifelerine ıöre, ı birinci ._,rtn 1935 aa\ahnadan 
müdtet adeti tec:rid edilmiı vazi- itibaren iıletmeye açılacak ve bu ıuretle Xadık&7 - Altırol - Si 
yette kaldı. ğütlüçeıme - 1'6prü - Gazh.ıne aru11ula •untuan. tramyay sefer• 

Fakat ani bir hadise Deterdin· leri teaia edileccktır. 
ginbiliiln~blannıw~ d~ür·ı-----------------------------

da. Rokfeller rakibinin tuttuğu ---------• Yeni ~ıkh --------•• 
yolu keıfetmit, ve istikbaı ıçın Dün ve Yarın tercim• külliyatı: Numara 39 
kendisine hazırlanan tuzağı sez HAYDAR RIFAT 
mitti. Tam 1927 senesinde !di kr ff E R A 1( L 

1
• T 

birdenbire elini Sovyet Rusyaya 
uzattı. Sovyet Rusyanın aataına · Eıki Yunan filozoflarıacan 

idesi hAktm lke.n de\'lctler sayıma ö • ı fıtanbul • Ankara caddesi 

nem vermezlerdi. Kaziyet tersine dön- ı~ .. -------------•ı 
düğü .zamandanberidir ki devletler, 

yıp elinde kalan petrolünü Hin 11 Fiyatı 2! kurut -- Dağıtma yeri VAKiT ır.atbaa11 fıtanhu1 
di~an piyMasma döktü ve~n . 1ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•~ dan böyle Sovyct Rusyaya bir kı · 
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bulunuyor ve bir atlının &e~ dikka
te çarpryordn. 

Bu sokak, bu ı dılfk "kraliçenin 
bO.:rU.k konafmm ,U]gest alında olduk 1 
ça esrarengts bir halele bulunuroru. 
da kmıı afrdflt. 1..U bpı • ., bundan 
daha fena ~ Oraya hiç 
kimse PmlJOr " ,,wm ba§ID& ola • 
rak elli 18flarmda 1nd11ll&D bir kadın 
oturuyorcla. . 

Onun bum. hbmetçt.l mı. hanımı 
mı oldufanu khn8e bilmiyordu. 
M.ahalledı Dm ~ra dfye ~ • 

yordu. 
Temiz pJlntr, nret u l&1ar4ı en,... 

Jer her zaman sakin a.ldn duT&rlarm 
dibinden ytlrllrdtl 

kisi gibi ~üı:elain I Adi bir şeyden kor
karak heyecana dü§Dlekte ne mana 
n.r7 

- Eskiden bana vermi§ olduğun l
llçtan biru hazırlarsın değil mi? 

- Sfmdi hazırlarım" Fakat bir şey 
yemek t.temez misin 1 

- Karnım aç delf]. 

DıUyar kadm dolaptan çık&ı'dıfı bir 
flleclen rtmtlt bir kupaya bir kaç dam 
la tip tlzerlne prap koyarak: 

- Stzlıa rlbl bir kadut için böyle 
haller ha.11'& alAmet defi.lclir 1 sözleri
ni IBylecU. 

:A.118 huırlanan ilacı bJr yudumda 
içti. K.entltslnde bfr ferahlık duyar gi
bi oldn. Sararan dudaktan kızardı. 

Her pazar JDUntar..am 1111rette klll - Elbisesini çık:anp beyaz yünlü kumaş 
eeye gider ibadette k11811r etmezdi tan beli ipek kordeJft. lle sıkılmış bir 

HerkMe karşı iltifat edici "Ye tefkat- entari gfydL Sonra etrafmda bulunan 

11 davranmuma rafnten kendisinden eşyayı gözden geçireli. Ve birdenblrı 
çekinilirdi- • gözü bir resme ilişti Vücudu ürpere -

SözUn mas bu kadın mahallede rek epey müddet bu resmi seyretti. 
kendisinden her zaman bahsedilen tu. Lora, genç kızm her hareketini göz • 
har bir mahlOktıı. den kaçırmıyarak takip ediyordu. Bu 

İsminin bir ltalyan ismi olması ve kadının bir hizmetçi olmadığı her ha a 

Katerin dö Mediçinin de Floransab reketinden açıkça belli oluyordu. 
bulunması ayrıca dik.kate çarpıyordu. &lki Alisle aralarında gizli bir bağ 

vardı. Çünkü Alis hiç bir şeyi kocaka· 
Lora, Alisin girdiğini görünce şaş

madı. Bununla beraber genç kız on ay 
danbcri bu eve uğramamıştı. İhtiyar 

kadın belki de onu bekliyordu. Hiç 
l1eyecan izi göstermeden: 

- O .. Sen misin Alis! dedi. 

- Eenim, fakat -.evgili Loracığrm. 

H n l«iz. hitkin, yor;.;-un, a l~akhktan 

rnahcup ve ya~amaktnn u~annuş ol -
c1u~hım halele g-e li yorum. 

- H;ıyc'i, ha~. eli! fiöyle liiınnumz 
~":·:er ::.üylemc ! Çol, ~ii l~iir tlaima es-

rıdan saklamağa lüzum görmüyordu. 
Alis bir kaç dakika seyrettikten 

sonra bu resmi Loraya gösterdi ve: 

- a Ytak odanıza kovmak itin de • 
ğil mi? 

Alis kızararak: 

- Hayır, büsbütün mahvetmek için l 
Şim di bunu gözümün önünde yırtma· 
lrı::m ! sözlerini söyfodi. 

Lora: 
- Zarnllı Marşa!! diycrcı~ bil" is -
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almasından rahat rahat uyuduğunu 

sanarak kendisi de masaya dayandı ve 

uyanmasını bekliyerek gözlerini üze -
rine dikti. 
Hancı, Jantiyomun bir şey isteyip 

istemediğini sorduktan sonra hanın 
kapısını kapayıp uyumağa gitti. 

içeride ve dışarıda derin bir sessiz -
lik hU.kilm sürüyordu. 

Deoda nişanlısını dinlemiyordu. 
Alis dö Ltiks ise uyuyor gibi yapa -

ra·: düşünceye dalmıştı. 
Ne düşündüğünü okuyucularımıza 

kısaca anlatalım. 

Bu kadın çok feci bir mevkide bulu
nuyordu. 

Kont dö Mariyyakı çıldırasiya sev

diği için ona yaptığı f enallkları söy -

]emektense bin kere ölmeğe razı olur
du. 

Katerfnin oğlu olan Deodanın cis
mi ve ruhu Jan Dalbreye aitti. 

Alis ise Jan Dalbrenin vücudunu or
tadan kaldırmak lstiyen Katerin dö 
Mediçinin casusu idi. 

Biribirine zıt bu iki vaziyetten mey

dana çok uğursuz bir sonuç (netice) 

çıkıyordu. 

Alis ile Deoda, biribirine tamamen 
düşman olmaları lazımdı. 

Yalnız arada bir fark varsa Deoda 
Alisin ne olduğunu bilmediği halde 
Alis Jan Dalbrenin bu casusunun her 
düşüncesini biliyordu. 

l~te söylediğimiz bu düşünceler A -
lisin zihninden geçiyordu. Bunun ti -
zerine iki ihtimal de durumsadr: 

İntihar etmek, yaşamak .. 

Bu kadrnm zihninden geçen bu iki 
neticeden hangisini takip etmek lazım-

geleceğini kararlaştırmak için nasıl 
diişündüğüne bakalım. 

Birinci halde, intihar ederse gene 

kurtulmuş olmıyacaktı. Czerinde, her 
ihtimale karşı, daima gayet kuvvetli 

bir zehir taşıdığından kendisini öl • 
dürmek onun için gayet kolaydı. 

İntiharla müthiş bir rezaletten ku?'
tulacaktr. 

Fakat ayni zamanda h<'nÜz saadeti~ 

ne doyamadığı bir hayat ve :.ı~J<tan 

vazgeçmek Jaz1mgeliyordu • 

Deodarı seviyordu. J{endi dil '.,IÜnce

sine göre bu aşkta pek sanıimi idi. 

Lakin doğrusu olan şu ki o Deodadan 
çok aşkı ıo;e\·iyordu. 

ölmek .. Seyretm<'ğ·c doyamadığı bir 

manzara):!. karşı göz1erini e!>~di.n C!t 

yummak, hayalperest k:ıfusmda ya -
şattığı saadete ermekten rnzge··rnekdl 

llalbnuki o, gen<; 'e güzel \·e . Hgi • 
ye düşkün olduğu i~in ölmek istemi • 
yordu, 

Onun için bundan rnzgeçti .. 

Hayır o ne ölümden, ne reıalcttcn 

korkuyordu. Aşk Ye se,·gi lıu kndrntla 
herşeyden fazla yer tutuyorclu. 
İkinci halde, yaşayacak olursa, De • 

odayı Paristen uzaklaştırmakağa ~:dr
şabilecekti. Evet bundA muva rfnk o • 
labilirdi. En lazım olan ey h~psin • 

den ev,·el onun hiç tıir şey öğrcnın.e • 
mesiydi. 

Buna muvaffak olursa kendisini t:e 

kraliçe aKterlnin pençesinden kurtar. 
mağa çahşactıktr. 

Bu yolda bir çok müşküllere belki 
de imkansızlıkJarla karş:laşmasr müın 

kündü. l<'akat çalışacaktı. 
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Londrada spor 
sahalara 

Ve biz 
Spor Postası bu hafta 
da h~yJe baykırıyo~ 

Türlz evorunun E.\1 büyük derdi 
olan saha meselesi için bu sabah 
çıkan Spor Pcrtasında güzel bfr 
yazı çıkmıştır. 

Türk gençliğinin en derin ya· 
rasını dC§en satırlar §anlardır: 

Lonı1ranın 20 mil murabbamdaki mü
him bir kısmından aşağı yukarı yarısın
dan fazlası açık oyun sahalarını ve diğer 
kısmı da Royal, Riçmond, Boşay, Hayd 
ve Rejant parklarını teşkil etmektedir. 

Bu oyun ycrcrile parklar İngiltere ı 
halkının yalnız altıda birini teşkil eden 
bir srnıf için tahsis edilmiş oluyor. • 

Halbuki Londra kadastro dairesinin 
ciddi bir tetkiki yalnız bu kısımda daha 
52,000 acre ( 1 acre = 4840 yarda rr u
rabbaı eder)park ve 35000 acre spor 
sahasına lüzum olduğunu meydana çı
karmıştr. 

Bir kanş toprak bulmak imkanı olmı
yan Londrada halkın bu hayatf ihtiya
cını temin için ne gibi usullere müra
caat edilmesi !Szrm geldiği ciddiyetle 
herkesi işgal etmekteir. 

Bugün yalnız Londrada 617 adet te
nis kurtunda bilfiil tenis oynayan 
29•982 tenisçiden başka 153 adet sert 
zeminli tenis sahasında tamam 18,880 
lisanslı oyuncu maç yapmaktadır. 

.. Bundan başka 392 sahada faaliyet 
gosteren 806 kriket klübü vardır. 

Sonra sırf kendilerine mahsus 29 muh 
telif sahada oynayan 7 5 hokey klübü 
vardır. Daha sonra da Londranrn 409 
tane futbol sahasında futbol oynayan 
947 adet futbol klübü vardır. 

Son sekiz sene içinde yalnız Londra
da 1300 muhtelf oyun sahası açılmı~tır. 

O halde ey zavallı İstanbul gen~Iiği 
hep elele vererek bir kere daha sesimiz 
yettiği kadar bağıralım: 

lstanbul 
B~lediyesine: 

lst:anbul sporcu 
gençliği için 

Y ırıyoruz! 

Bize misafirlerimizi kabul edecek o
nurumu::a uygun bir stadla bir kapalı 
spor salonu yaptırınız. 

Bu sizin lstanbul gençliğine ilk ö • 
diyeceğiniz bir borçtur .. 

Bu dileğimiz yapılıncaya kadar her 
hafta bu siyalı çerçeve içinde onu tek
larlamağa cuıt içtik .. 

Spor Postası 

Dün geceki 
ziyafet 

( Baştarafı 8 ncide) 
rii1..süz bir türk~e ile söylediği sözler 
ço!c alkışlanmıştır. 

Söylevlerden sonra, Balkan şam • 
piyonasında derece alanlara, lstan • 

bul 11 ve Şarbayı Muhiddin Üstündağ 
tarafından mükafatlar ve Balkan re

koru luran atletlere de aynca birer 
kupa verilmiştir. Son olarak Burhan 

Felek, Türk atletizm federasyonunun 
bir hatırası olmak üzere bütün kafi • 
lelere birer güzel şilk verdikten so • 
nra, kafile idarecilerine, Atina Şarba-

yrna ve İstanbul llbayı Muhiddin üs
dündağa bu şiltlerin madalye şeklinde 
kü~ültülmüş nümunelerinden birer 
habra vermiş, ve kendilerine; mü • 

sabakaların, en iyi şekilde başarılması 

için Türk atletizm federasyonuna 
gösterdikleri yardımlardan ötürü te -
şekkür etmiştir. 

Bunun üzerine, bütün kafile reisleri, 
candan geldiği açıkça görünen hare • 
ketlerle, Tiirk atletizm federasyonunu 
ve Burhan :Feleği, bu seneki Bal · 
kan oyunları oragnizasyonunu çok 
iJ; başardıkları için tebrik ettiler. Ve 
son olaral<, Romen kafilesi reisi or -
taya gelerek yüksek sesle: 

- Türk atletizm federasyonun o
nun kıymetli başkanı Burhan Felek, 
namına hep beraber üç defa horra di
ye bağırmağı teklif etti. 

Yüzlerce sporcunun hep birden ba
ğırmasiyle merasim de bitti. 

Bundan sonra, salondaki cazbant 

çalmağa başladı. Ve başta meşlrnr Yu 
nan atleti Mnntikas olmak üzere genç 
ler gece saat (12) ye kadar dansetti -
Jer eğlendiler. 

Bu arada, bilhassa Mantikasrn ken
di kendine yaptığı bir dans çok eğlen
celi oldu, 

Kıhç ve kalkan 
( Baştarafı 8 ncide) 

takası atıcılık, binicilik ş~si baş. 
kanı Mustafa Safvet Kıran v~ 

Acar idman yurdu sporcularından 
mürekkep bir ekip ilk gösteriş 
müsaba:kalarmı Türkiye es:krim 

birinciliklerinde yaptılar. Kayde 

değer olan fU ki bu aponı ilk gÖ· 

RARF.:R - ~kşam Po~tn!!'f 

KUMBARASJ'na 
Sahip Talihliler 

ilk teşrin 

kurasında 
207 kişi 5000 
lira ikramiye 

alacak 

Birinci ikramiye 

1000 lira 

ikinci ikramiye 

250 lira 

10 kl•lye 100 erden 

1000 lira 

20 klflye 50 ,erden 

1000 lira 

175 kl•lya 10 ardan 

1750 lira 

ren İstanbul halkı üzerinde çok ------------
büyük bir alaka uyandmmş.tır. 

ikinci gösteriş müsabakası Rus
lara karşı olacağından o müsaba-

kalara daıha ziyade önem verili· 
yor. 

Ihsan Yavuz 
ŞIK 

glylnenlerln 

TERZiSi 

15 
-- -

sıNtR "e AKIL D ·Etem Vassaf Hastalıkları mUtehassısı f • 
Cağa.loğlu Orhan B . aparbmanı Tel: 22033 - Ev. Kadıköyü Bahariye lleri aokak Tel: 60i91 

Nurkaler11 . . . . 

Kurşun Kalem Fabrikası 
Mekteplilerin, Mü·hend islerin, Ressamların, Devairin 
ihtiyacmı temin eden her cins kalemi yapmaktadll'. 
Her kırtaaiyecide satılır."' Ecnebi mümasillerinden 

· kat'iyyen üatün ve ucuz olan ç~it1eri aıağıdadır: 

801 No. lu Mektepli kUl'fun kalemi • 
501 No. ltı 1, 2, 3, derece sertlikte resim kurşun kalemi 
DAGDELEN 10 muhtelif sert lilde en iyi cins kurşun kalem. 

1011 No. lu Marangoz kurşun kalemi "14-

99 No. lu Taw kUrfUD kalemi 
701 No. lu B ve C, 2 sertlikte devar Jçln kopya kurşun kalemi 
702 No. lu A, B, C, renkli kopya kalemleri · 
901 No. lu BJr ucu kırmızı bir ucu mavi kalem 

1312 No. lu 6 renkli kalem 
1323 No. lu 12 renkU kalem 

Nurkalem: Türk yapısı, ucuz ve iistilndür. 
Nurkelem: Her Türkün elindeki kalem olmalıdır 

Dıılef lllllrJllllrl IB lilBDllrl illltme Ulll i~lflli llllllrl 
Muhammen bedeli 5444 lira olan 30 tane 500 kiloluk ve 3 tane 

de 250 kiloluk İ.>aıkül 24 - 10 - 1935 Pertembe günü ıaat 15,30 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında ıatm alınacaktır. 
Bu ite girmek iıtiyenlerin 408.30 li rahk muvakkat teminat vermeleri 
ve kanunun tayhı ettiği veaikalar ve iıe girmeğe manii kanuni bu
lunmadığına dai .. beyanname ve tekliflerle ayni gün saat 14,aO a 
kadar Komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu ;,e ait ıartnameler 
Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde Ankarada Malzeme dairesinde pa· 
rasız olarak dağıtdmaktadtt. .(5815) 

Muhammen bedeli 18829,80 lira olan 627,660 metre mikaJ;ı 
çam dilme ve tahta 8 birinciteırin 1935 aah günü ıaat 15,30 da ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare binasında aatın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenleıin 1412, ,23 liralık muvakkat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 iincil maddeıi mucibince i,e 
girmeye kanuni manileri bulunm~dığına dair beyanname 'Ye teklif. 
lerini ayni gün saat 14,30 abda-:- komisyon reisliğine vermeleri it~ 
zımdır. 

Bf ~IR KEMAl NASIR ıucı 

Eskrim federasyonu bir nizam· 

name ile tahdit edip iyi bir orga
nizuyonla meydana çfkarması 

Her ayın 
modellnl 

orada 
bulablllrslnlz 

~11':~1 Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daireıinden 
sevk müdürlüğünden dağıtılmak ~ 

Sizide 2-3 günde kurtarır. 

'J'EPEBAŞI ŞEHİR TİYATRO
S~ JNDA 

lstılnbu! Beledi~si Birinciteşrin 1 sa 
Sehir1i'yntrosu ıı 20 de ölçüye öl-

11111111111111 f~~· ~.~~~~~]~~.2~ 
Pcr~embe 20 de Öl-

1 1 

çüye ölçü, 4 cuma :o de Ölçüye ölçü, 

111 
1 cumartesi 15 de 
Çocuk tiyatrosu, 5 lllllllli cumartesi 20 de 
Yarasa, 6 pazar ıııa 

ba lı 1 ı cin ~ocuk tiyatrosu, 6 pazar 
15 t'e Ya:·:ısa, 6 pazar 20 de Yarasa - --

Türk sporculuğu ve TiiT'klük için 
lazım olan ·bir borçtuT. 

Biraz dütünür ve tahlil eder• 
sek; en yatlı bir kavim olan Tür-

kün bir hatll'a olarak kullandığı 

silahlar da pek tabii ki en eski ola
caktır. Şurası muhaıkkaktır ki tim 
diki eskrim Türklerle birçok te. 
maslarda bulunan Garphlann bu 
sporu değittirere'k, tekamül etti
rerek meydana çrkarmq olduğu 
bir spordur. 

yegane dileğimiz bu mUli spo
rumuzun ~rorunması ve taminı et
tirilmesidir. 

1 
He~~~~.:!:~çinİstca:n~h BiR İL VkAndınl S u ızapaıa yo uıun a 
65 No. A R J M O R 1 L Y A mazasını ziyaret ediniz. 

•·"" AHMET FEVZi Tal. 23407 

ISTANBUL 

Y enipostahane 
karı11mda 
Foto Nur 
yanında 

Letafet hanında · 

Kirahk daire 
Kabataşta, Sedüstünde Çürük· 

ıulu Mahmud Paıa apartımanmda 
gayet güzel manzaralı büyük 
beş oda ve bir sof ah, mükellef ha· 
mamlı bir daire kiralıktır. 

Tramvay istasyonunun hemen 
yanındadır. Taksime de yakındrr. 

G.E.CEL - GÜNSEL 

K•z i~~kek Vuca O 1 kü Liseleri ilk i.~~a -
( Eski : t N K I L A p ) 

Kuranı, direkt:örü : NEBiO&LU HAMDi Cllkümen 
Kuvvetli bir talim heyetine malik tir. Re•mi okullara muade!eti tasdiklidir. Kayıd için hergün 
'llüracaat olunabilir. isteyenlere mufassal tarifname gönderilir. 

----------Caialo,ilu • YanıksııraY.la~ oranı • Telefon: 20019 _________ .. 

ve Haydarpaıada T eaellüm ve 
tadır. ~ ,,. . ~ '(5814). 

Muhammen bedeli 19250 lira olan 425 ton fia.m döküm piki 
23 Bitinciteırin 1935 Çarıamba günü t.aat 15,30 da Ankarada lda· 
re binasında kapalı zarf usulü ile aabn alınacaktır. 

Bu ite ıirmek iıtiyenlerin 1443. 75 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi muci· 
hince iıe ıirmeğe kanuni minileri bulunmadığına dair beyanname 
ve tekliflerini ayni gün ıaat 14,30 a kadar komisyon reisliğine ver
meleri lizmıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Melzeme 
ve Haydarpatada T eı~llüm ve 
tadır. 

dairesinden 
(5806) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19. cu tertip 6. ez keşide 17 1.ci 7 eşrindedir 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır 
Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10 .. 000 
liralık ikramiye!er;e beheri ( 50.000 lira) hk 

iki mükafat vardır .. 



Kauçu 
Romanın mevzuunu hazırlayan: Edgar Valas 1s 

Veci 
'Y~n/. 

a'en 
Lıf/den 
bir.şey 

nlt ~cım ı yDnım 
i/1.1. Namvrlu 

oıl:Yuğun hala~ nİ
cln 611 hayo'ud/01-/a 

Veci hNr şey/ bilmiş 
zan,.,eoliyo,. ameıc 
alttanı yol".' 

ô9t:en-
tnıye 

1 'teşe6 .. 
hus 
eft/. 

Veci 
rapor 
verme/\ . . 
~,.,,., 

f/eJi 
ünfax 
"',.." ;ıi 

~nol,.a. 
.ya g/f.. 
tniş"ti. 

m . 

~ b~1-a 6e,.sl11? .----

Ald . Polis. 
/71Üdıirii he,,, 
heJdt'yor. 

J 

TROY~ vapul"lln 
n>ı<Jı eş ye;ı I a ,.,,., 
9ıll'ırt-n hir i. 
l'nolol'hane 
bu/d 11171. 

HABER - Akşam Postası 

.. -.. :.==·=··==== Saraçhanebaşı Horhor caddesi - ""' aaa fi 

LeyU-Nebart Hayriye Lisesi o~?a~t:~ ~ 
Kız .. Erkek Tam devreli ~= 
1lk sınıflardan itibaren ecnebi liaa",.ına çok ehemmiyet verilir. Kızlar kısmı ayn dairelerdedir. 1 

Mektebin hususi otobüsleri ile nehari talebe hergün evleYinden alı:brılır. lıtiyenlerin adresine tarifname ı 
gönderilir. Her gün 10 dan 16 ya kadar kayıt yapılır. Tel. 20530 r. 

-..&n = =:::--·------------..... =ıı=•••••••••••••••·-····••••••••••••••··~·--··•• ... •••nw:ı:ır.m Hm ;: 

·=-===r~---·~~~!-~~~~;~-~~·~~~ ~ • • s::s:awzas:s ui 
1 -ilk Orta ve Lise kısımlarına . yatı ve gündüz, kız ve erkek ta!cbe kaydına devam olunmaktadır. St 
2- KB'Yıt için her gün saat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. _J:: 
3 - lstiyenlere, kayıt §artlarını bildi~en öğrenekten bir tane parasız olarak gönderilir. 
-::::::::::::m:=ı:::::::::::: Şehzadf"baş; Polıs karakolu kuşısında. T P.lefon: 22534 c:aı mı-:-www 

K i R A L 1 K -·ı . epuısı•.u!>I ıse>1uea •ı nıOo~ae 
-.up zıuppvzvd iıpıs C.A nıvum .nı[lVAp 

sındaki ekmekçi fırını tekmil ta - . -,..l - .:ı 
Sanyerde, caddede hamam karşı-ı L' 

knniyle ve ehven fiyatla kiraya ve- 1 ·iırea 1Il!l!zua1 "'P!fll'I"'"' 3 "'!P"'l'l"'tlll!q ap.ıaıunsnq 1appnuı 
rilecektir. isteklilerin Rumelikava- ı ~npıo i!aqa U!AV1 uıuınpo :ıa.nr.>!L U!:S! a..<!Jsvı :n'fUilÔ 'Z!U!pa 
ğmda. Piyasa ltahvesindc Bay Rıf- 1 apır~qv! ıaAA~ uv l!q uapu!saA'.HRl U!lf~lalp!i ~.ın1VJ!tn!:W 

kıya müracaatları. C"'4 
Dr. ii Az 1 Mm:m N n }I ı-, o ~ .. 

Muayenehanesini, Beyoğlu Bekar fi 
t!IOkağından Hamalbaşı tramvay cadı····--- : ~ '1, NY A '1B 
desi <tngiliz Sarayı karşısında) --------------------------

~ ~mHQa n~l~m~~ ••••••••••••••••••••·-~---~ :=ı=::::c:::::::::::::::::::::::::::::::::::=-wı:c: 

KAŞE 
Satıhk otomobil 

Kullamlmıı fakat iyi bir halde 
Beybi Ford otomobili satıhktır.Fe

~lunda Malıtarpa~a çıkma • 
zmda (6) numaralı eve müraca · 

NEOKALMiNA 
at. Grip • nevralJi • Bat ve di' a§rll•rı • Artritizm • Romatizma 

'l1,..,·o1y o,., 
puruno'Q 
ap~dı'/miı 

bir halaeclli-. 

IREVUE --tı~l•teylfl 1K) · 
Uk ' 

C"lt'll;' lfl()del Ye !'Y&t husu a Unda d I ıi•" 'T ilk 

rTWtc. aatıerı• mu k• Y • s • • d 1n1 a ~ . ,. ' ıcuııarıiftıardan b 1 r • ı k 1 r~ • d " 1 n 1 a • 
l,ı.,-. o vakit neden harltuln 

REVUE 
uatını tarcııı ettıftrtf •~layacak.sınıa. 

Url'n.iAAf O;Po•u : fstanb'ur, l!lal'IQe ı<iPi: T .. Han ıÖ Ti'ıfbı\" 21854 

PO~T~5YUNÜZD[ 
SANDIGINIZDA 
V~YAı..IUT 
K.IQALlk. 
l(ASANIZDA 
SAt(LADIGIN iZ 
PARADIRı 

l='AKAT . 
BANk'ANIZA 
YATIRDIGINI Z;. 

PARA 
ÇAiZ 

GE.TiR i rı 
·o:~ 

PARADIQ 

l-IOLANT~h BANk' OMi ~ 
ICARAKOY PAL~S - .eı.L~LEMCi MAN 

-
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