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lngilizlerin tayyare filosu 
Habeşistanda çıkması muhtemel hadiselere 

karşı koymak üzere 

Sudana gitti 
Süveyş üzerinde büyük bir 
hav.a manevrası yapılıyor· 

Uluslar kurumunun toplantı-

Yurdun her yerinde 

Orman yangınları 
Yalnız son 
iki milyon 
metre mu
rabbaı or
manlık sa
ha yandı! 
Kast~monu, 4 

- ligaz mınta
kaıiyt" Daday 
merkc~i civarın-

çıkan GllmUşbane yaogıo1nda 

daki C'.\rman yan
gınları söndürül-sından netice çıkmıyor =~~~~~!:~!~: 

lngiliz ve Fransızlar bir uzlaştırma yolu bula-
1 

:::~::~~n :;.::~ 
madllar. Bir daha ne zaman mühendi.ıeri ta-

rafından tespiti- ' 

t o p 1 a n ı I a c a ğ 1 m a 1 a m d e g i 1 ! . . ne ba~ianmıttır. 
Gümüıane, 5 

llaiyan ve [(-;)~~l~J-c<';-A~RA~S~İ ~S~T~A~~~~ 1N1lllNlll111tıtf11Ulmııın~1Hlllllllllll11U1-lllt~ (A. A.) - To-
Habeş .,. 11 Eylülde rul ka.?asının E-

1 rikbeli ve Sume 
murah- ,-... : Bar/Jlı rostcın ormanlarında 28 

lı / 8/ 93:, de çıkan 

asları ııztikam ? yanrrn büyük 
atıştı gayretler ıarfı . 

Romanınıız , ve diier tedbirler alınması aureti tar on bin metre murabbadır.) 

* liigtltere, 
bat;hyor 1 le 31/ 8/935 de ıöndürülmüttür. Yangında Damhköy halkn.dan 

Yanan aa:hanın miktarı OJ'lblil\ mu- Fa'1r.Laın~lt: olcn·ak buturuın ita. . 
hendiıi tarafından 250 hektar O: yır ofullarmdan Tevfii•n batma 

yannut ı\ğaçlardan bir· düıerek Siiveyşl 
kaparsa 

ltalya da 
Ak denizi 

Şoförler !arak tespit edilmittir. (Bir hek· --he_m_en-öl_m_üt_tu-·r. ____ _ 
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hakkındaki .e_on -"!..~s!~c:l_!...2Y!:!~n~n-
. Türkiye fut:bol birinciliklerinde 

ortasın
dan kapa
Yacakmış! 
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Muh111rabe çıkarsa Ltalyan!arın bu ,ekllde 
llerllyeceklerl tahmin edlllyor 

yazımız Fener - TorôSspôJ.U 
2 nci sayfada 

<Yazuı 2incide) 

Bulgarlarla aramız 
gittikçe iyileşiyor 

Sofyadaki Türk- Bulgar dostluk 
kurumu yeniden canlandırılıyor 
Bul~aristanın Balkan andlaşmasına 

f{İrmesi bile muhtemel 
,___..,......._ 

Türk dostıuQu u~runa hayırla gayretler sarfedenıer: 
Bulgar 80§bakanı Bulgcuiıtanı.n Ankara El~iıi · Türk Bulgar Dostluk Cemiyeti 

K.öıc lvanol Pavlol B«ıkanı Stoycanal 
• · (Yazı3ı 2 inci ıaglatla). 

Altınordu (izmir), Demirsporu 
(Eskişehir) yendi 

Demlrspor, lzm·r famplyonuna ikinci golU böyle attı (Topun 
kaleclnln altından nasıl geçtlOI duman hallnd• görUlmektedl r) 

<Yazılan spor sayfamızda) 

Aslan yürekli bir baba 
Evladını kurtarmak 
için kuyuya atladı 

Fakat, oğlu boğuldu, kendi yaralandı 
Eyüpte Yi.vedud mahallesin · yu görmü§ler, üzerindeki kapaf,. 

de Tokmak tepede 13 sayılı evde nı kaldırmaya teıebbüs etmitler -
oturan mahalle bekçiıi Şevkinin dir. İki küçük çocuk t&tı gü~ 
alb Y•Jındaki oğlu Sabri ile ayni . halle Y!rinden oynatmr,Jnr ve ke • 
sokakta oturan bet ya~ında Hay~ nara çekmitlerdir. Bu snada Sab . 
riJe isminde bir kız civa~dak\ me- ri iımindeki küçük çocuğun ayağı 
:.rbia ıiderlerken yolda bir ku- (Devamı 2 incide) 
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Bulgaristanla aramız Şoförlerin bit~ez 
gittikçe iyileşiyor dertleri: 

Sofya, <Ozel) - Tilrk ve Bulgar 
Dıı Bakanlarının müşterek beyanatın
dan sonra Slovo Zora, ve diğer belll 
ba~lı gazeteler, Bulgar-Türk yakın· 
lıiı hakkında hararetli makaleler yaz
mağa başladılar. Bulaar gençliğinde 
Türklere karşı yeniden sempati doğ
du: Sof yadaki Türk-Bulgar dostluk 
cemiyetinin yeniden faaliyete geçece
ği söylenmektedir. Bu cemiyetin ba
§lllda olan profesör Stoyanof Petro, 
cemiyet lıalannı bu günlerde içtima
a davet ederek, yeniden faaliyete ge
çilmesi gilnilniln geldiğini anlatacak 
ve yeni idare heyeti intihabı yapılma
SJDJ isteyecektir. 

Bulgar dııt bakanı Gospodin Köse 
lvanofun, Cenevreye hareket etmez
den önce, Tiirk-Bulgar yakın1ıfının 
kuvvetlenmesi uğrunda her ,eyi yapa. 
cağını, biltUn maniaları bert.arat e
deceilnl bize söylemesi n h'll sözlerin 
bütün sazetelerde yer bulması Türk· 
Ieri seven Bulgarlarda derin memnu· 
niyet uyandırdı. 

Köse hanofun, Sof yada bat müftü 
kara Hasan Ahmedi dahi azledecetf • 
ni ve bu hocanın Türkiye ve Türklük 

aleyhine çıkarmakta olduğu (mede· 
niyet) isimli hurafe gazetesini ka.ap. 
tacağını ima etmesi ise, bütün Bulga
rlstanda Türkleri pek çok l!leVindlrdi. 
ÇUnkU bu hoca· senelerden beri me
deniyet ve kültür düşmanhğı ile işti
har etmiş, Bulgar ve Türk milletleri
nin yakınlaşmasına varkuvetiJe mani 
olmafa çahşmıt mafş'Qf bir adamdır. 

Kendisi Bulgar dış bakanlığı tara· 
fından 7 sene önce baş müftülük ma
kamına tayin olmuş olup, Köse lva
nofun emri altında icrayı faaliyet 
eden bir memur demektir ki, Tiirk 
dostlutuna candan taraftar olan Kö
se lvanof Jibf clddf bir bakanın buna 
tahammill edemlyeceği muhakkaktll'. 

Köse lva.nof gene dış bakanlık me
murlarından olup, Türklük aleyhine 
bir kitap yazan doktor Bojinofu nasıl 
azlettiyee, bat müftüyü de ta.bit azle
decek ve dostluk engellerinden birini 
daha yıkmıt olacaktır. 

M. Necmettin 

8ulgarların Balkan andıa.
maaına girmesi muhtemel 
Bulgar Dıı ioleri Bakanı Köse ha-

nofun bir diyevf, ve Tevfik RUştU A
rasın da buna kartı verdiği cevap ü
zerine Türkiye ile Bulgaristan arasın-
da.ki durum son zamanlarda çok iyi
leşmiştir. Dün şehrimizde, Bulgarla
rın da Balkan andlaşmasına girecek· 
lerine dair bir yayıntı dolaşmaktaydı. 
Bu mesele etrafında Bulgar Elçisf 
Gospodin Pavlof şu sözleri söylemiş
tir: 

- Bulgaristanın Balkan paktına 
girmesini kolaylaştıran bir formül 
bulunması mümkündür. Türkiye ile 
Bulgaristan araBındaki dostane mü
nasebat hakkında iki taraf dış işleri 
bakanlarl tarafından neşredilen müş· 
terek beyanata ilave edecek hiç bir sö
züm yoktur. Türkiye ile Bulgarist.a
nın dostluğu Balkanlar, Avrupa, hat· 
tA dünya barışı için çok önemli bir 
ihtiyaçtır. 

Bulgar dış işleri bakanı da şimdi 
Cenevrede bulunduğundan Tevfik 
Rüştü Arasla orada da konuşmak fır
satını bulacağı tabiidir. Ben bu fikrin 
tahakkuku için bütün kuvetimle ça
lışmağı kendime bir borç sayarım. 

Italyan-Habeş anlaşmamazlığı 
Ulu•lar Kurumu toplenta•ı _Vakit dardır. Birkaç güne de Süveyt kanalından on ltalyan 

Cenevre, 4 - UlualP\r kurum•.l kadar Habeıi.ttana kartı bir imha. vapur~ g~mittir. Bun1ard~~ üçü~ 
aoıyetesi bugün ıaat 16 da topla- harbinin bqlayrp baılayamıyaca· de yedı hın asker vardı. Dıgerlerı 
narak ltalyan .. Habeı anıatmazlı ğmı bilmek lbımdır, cümlesiyle cephane tqıyorlardı. 
ğını görütmüttür. Komeye Arjan- sözünü hitirmiftir. Ölen ltalyanlar 
tni delegesi Dinazo bqkanlık et- Konsey burulan sonra gayri mu- Roma, 5 - Resmi malUınata 
mekteydi. ayyen bir zaman için da.ğılmıttır. göre Habqistanda 29 hazirandan 

Celse açılır açılmaz ilk aiSzü f,. Ve cuınartesi ıününden evvel top· 31 ağustosa kadar 14 1talyan za
.d~n almıtbr. lnıiliz deleıeıi ev- lanmaıma da ihtimal verilmemek· bitiyle 79 zabit vekili ve aaker öl
veli Pariıte üçler kurumunun top· tedir. müıtür. Bir kanunusaniden beri 
lantııı etrafında konseye malUını.t Ulmlar Kunım~a bu ıe-kild~ ölen İtalyan aıkerleri böylece 
vermiı, büyu .. k harpten ıonra ye~ 130 b ı 
ni biıt avaıın önünü alrnalc içi:ı 

hararetli, faka.t neticesiz miizakere u u muilur. 
ler cereyan ederken bir taraftan lnglllz hava kuvveUerl sarfedifen.. ıatretleri hatulatmı~. 

İtalyan _ Habeı ihtiliffl.t.ın bir fıı . garbla Sicilyadapdırd rdr:Urdl o harakate geçti 
da İtalyan donanmaıı Trabluı· Kahire, 5 - Habeş iıinden 

giliz - ltalyan ihtilafı doğurmaaiv · garpla Sicilya adası arasında bü- doğmaıı muhtemel hadiselere kar
le münasebettar olmadığını söyle · 

yük deniz manevraları yapmak ıı koymak üzere bir İngiliz tayya· mittir. Ayni zamanda Habeıiıh.· 
ıçin hazırlanmaktadır. Söylendi- re filosu Sudan ve Kenya'ya hanın tamamiyetini katiyen ihlll et-

memek !artiyle uluslar kunımu- ğine ıöre bir harp esnasında Sü- reket etnıiıtir. 

nun idaresi altında Hah~tistanda 
genit ekonomik ve ıosyal iılllır.f 
yapılmasını teklif etnıiıtir. Rom.ı 
hük6metinin ileri ıürdüğü Doğ:.ı 
~frtka sümürgelerinin (müstemle-

veyt kanalı kapatıldığı takdirde Mısırdaki fevkalade lngili:ı: 
İtalya, Sicilya ile Trablusgarp &- komiseri, eylülün 10 uncu ve 
raıını tutacaktlt'. 11 inci günleri Süvey§ havzasınd:ı 

ltalya lfln içinde fena büyük mikyasta hava manevral4-
nlyetler ıllrUyor rı yapılacağım Mısır harbiye ne· 

lielerinin) her hangi bir Habeı hü
cumu tehlikesine k&r41 ltalyayt 
tatmin etmek için mütterek bir 
teminat verilmesini tavsiye etmiı
lir. 

Roma, 4 (A.A.) - lt.alyan basını 
Rlt.ket imtiyazından bahsederek bu iş- za.retine bi1dirmittir. 
te tngiJterenin gayet açık bir manev
ruını n Habqhıtanın da f en.a niyet· 
Jerlnln bir belsealnl ıörmektedir. 

V&ffnston,' <A.A.) - Standard 0-
il kumpanyasının ıubesl olan Soeony . Bundan ıonra Laval söz almıı, 
Vacuum Company, Habeflatan fınti

ro C:la Edenle ayni fikirde olduiu· yazı bfiytlk bir ılnfrlllik uyandırdıfı 
na söyledikten ıonra lt:ıiyan dele. için bunun terkedllmesi pek istendi· 
lai Baron Aloizi, Habeıistanın 1 · tini söyltyen Bakan Cordell Hlll'ln 
tal)'BD ıfimilrgelerini tehdit etmek- IJ&hst dllefl Uzerlne, bu imtiyazı ter. 
tıs oldujunu, tathhütlerini tptma- ketmete karar \'etmittir. 
'dıimı ileri sürerek fU ıözleri ıöy. B. Hllll, bu ribl imtiyazların bq 11-

lemt,ıir: radat barııın muhafar.aaı hususunda 
- Vahtl bir devlet Cilan Habe- önenıll bir ensel tetkil ettiilni ve bun-

'lıtamn medeni devletlerle hukuk lann afır •onu~lar dofurabilecefinl 
anlatmııtır. 

Italya Tilrktyeden 
sabun alıyor 

Romada bulunan bir İtalyan 
sa.bun fabrikaıı Türkofis vautaai • 

le Türk tecim~rlerine müstacelen 

bir teklifte bulunmuştur. Bu fir • 
ma yarım milyon kilo ıabunluk 

yağ istemektedir. Firma en seri 
şekilde bu yağları teslim adebi .. 
lecekleri tercih edecelltir. 

Bu fabrikamn Habeşistana 
gönderilen İtalyan kıt'alarına aa
bun vermek için taahhüde giriı • 
tiği anlatılmaktadır. ve vazife müsavatı söylemeie mec Adl••b•b•d• bir hldlae 

burdur ki eğer uluslar kurumun- Roma, 4 (A.A.) -Adisa.babada ye- A 1 U kil 
da Habeıistnnla ayni seviye ola- nl bir ltalyan mühendisine yolda ta- 8 an Y re 
rak müzakerelere devam edile· arruz edilerek yere atılmış ve bu mü- hl r baba 
cek oluna, medeni ulusun izzeti hendisle difer bir İtalyan mühendisi- (Bcqtaralı 1 incide) 
nefsi ağır aurette yaralanmıt ola,.. nin evleri taşa tutulmuştur. kaymıt, kuyuya dütmüıtür. Ka-
cakbr. İtalya, Habeıistanla bu ltalyanın Adi.sabaha orta elçisi ha· zayı görenler hemen bağırarak 
müsavatı tanımaz. diseyi protesto ederek İtalyanların zabıtayı haberdar etmiıierdir. Va. 

h k ileride meşıu müdafaa vasıtalan liul~ Biz are et serbestliği iıtiyo ka yerine birkaç dakika rıonra Sab 
!anmasından me11'ul olaıtnyacağını 

ruz. Bunu temin ve haklarımızı bildirmiştir. rini baba11 da yetiımiı, çocuğu -
koTWDak için icap eden bütün ted- Yeni ••vklyat nun kuyuya düttüğüni'i anlayınca 
birleri almıt bulunuyoruz. Bunun· Napoli, 5 - Ganj . vapuriyb büyük bir heyecana kapılmıı, ço 
la beraber uluslar kuruınundan dün alqaın 2058 kara iÖmlekli ile cuğunu kurtarmak üzere kendisini 
ayrılmak da iıtemiyoruz. 45 zabit Eritreye liareket etmi1tir. kuyuya atmııtır. 

"" İtalyan delegesinden aonra. Ha· Bu aıkerlerle birlikte 12 ya- itfaiye ıelmiı, çocul-: kuyudar. 
bet delegesi Fransız avuka.tlann- tında bir trampeteci çocuk da A.f. çıkarılmıttır. Sabri dü,erken ba
aan Gaıton Jaz söz almıf. ltalya- rikaya hareket etmittir. Bu çoc~k 
Dm - .. •-:-: ye :ddı'al·-.. red.&.. • . b t '-l :ı. ·ıt fi ve vücudunun muhtelif yerle .. :ıav..;ı..,.. &&•• • -~ 9~ ıçın uıuı u r mw-amere ver • 
mi,, ye İtalyayı Hahetistanm da· mittir. rinden yaralandığı için ölmüıtür. 
hilt i.tlerine karışmakla ittihamınt~et~·1 _ _1ffltl .. ~ılllnnJllllll!P~rru·--0011'!..UMrL-l....!B~a~h~a~s~ı ~d~a yaralı bir halde ıkanl-

cemiyet meselesi tatil edilen taksi 
otomobıllerı - resmi makamın söyle

dikler1 - b'z1m düşüncemiz 
Otomobilciler ve toförler Cemi· 

yeti idare heyeti azalarının top • 
tan istifa ettiklerini dünkü ıayı • 
mızda yazmıştık. istifalar dün 
vilayete ve esnaf mürakabe bü
bürosuna bildirilmiştir. istifa e• 
denler Necib, Mahmud, Tevfik, 
Hakkı, Sadık, Ahmed, Mehmedı 
Basri, Şükrü, Adil, Zülfüdür. Bu 
heyet on ay evvel ıeçilmitti. Müd· 
detini bitimseine daha on dört ay 
vardı. 

Böyle toptan istifanm a~behini 
öğrenmek üzere bir arkadqımn 
cemiyete gitmif, istifalarını yaz • 
makta olan azalarla ıöriifmü§tür. 
istifa edenler muharririmize §un· 
leri söylemişlerdir: 

plikalarınrn alıııacağı aöylcnme~ 
tedir. 

Bu aabah bu İ§le alakadar res· 
mi bir makamla görüttük. Şu ce
vap Yerildi: 
"- 931 seMıinde çıkan taksi 

talimatnamesi piyasaya çıkacak 
otomobiller hakmda birçok kayıt• 
lan tatmıaktadır. Beı, altı Mne ev 
Tel ~ık bulunan otomobilerin ka
roaeleri değiştirilerek hayatiyet 
müddetleri çojaltdmakta piyua· 
ya bu tekildeki bir otomobil çıka
rılmaktadır. Bu ıekilde otomobil 
çıkması iae talimatnamenin güttü· 
ğü gayeye uymaktadır. Bu gibi 
otomobilerin bize işleri di:ttüğü 
gibi yahutta muayeneleri esna.sın· 
da plakalarını almaktayız. Sonra· 
dan tadile uiramıt bu gibi taksi· 
leri çalıttıramryacağız. Ya1nı:z. es· 
ki hallerine dönerlerse izin vere· 

u_ idare heyeti bugünkü ıera -
it içinde çalılmayı imki.mız gör • 
mektedir. Şoförlere faydalı ol
makiçin cemiyete ginnit, mesuli· 

Yet almıttık. Bu kadar gayretimi• biliriz .. ,, 
Bizim ftkrlmlz 

ze, çalıpnamıza rağmen eınafa HABER: 

yardmı edemedik. Bir dertlerini Biz, kendi heaabmuzr, talimat· 
halledemedik. namenin bu tekilde tatbiıkini, ya· 

Çünkü ali.kadar makamlar bi· hut da böyle bir talimatnamenin 
zi himaye etmiyorlar. lateJikleri• olutunu akla yakın bulmıyoruz: 
mizi yapmıyorlar. Eh bu ıerait al· Bir otomobil aahibinin, otomo• 
tmda da biz it yapamıyoruz. Esna bilinin hayatiyetini uzatm~k için, 
fm daima bizden ıikayetleı-ini iti• onu tamir yahut tadil etme•ini is· 
tiyonız. Halbuki biz faaliyet ıös· temek ne demektir? Bu, her ıey • 
termek istiyoruz. Esnafın daima den evvel, piyasada fena otoıno • 
şikayetine maruz kalmamak için 'bil kullanılmaamı ve yahut harice 
istifayı doğru bulduk. çttiınuını teıviktir. 

Şoförler bua~ büyükaıkmhl&rH-------~~--
içinde çırpnırınaktadır. Senelerden •Bir kayıkçı 
beri halledilemiyen bir plaka rea• 
mi vardır. Bwıu bile halled~medik Başından yaralandı 
Bu para ayda on iki buçuk lira tu• Çatalcada Kamil Ovada ..ıtu . 
tuyor ve kıymeti 200 lira olan bir ran 23 yaılarında kaYlkçı Ihra · 
taksi bile bu parayı veriyor. Plika hiın, bugün Çatalca sah:linde, ka
re.mi vardır. Bunu bile hallede.. yıktan denize ıirmek iıtemit ve 
medik. Bu para ayda on iki buçUık küpefteden baıaıağı ıuya dalmıı
lira tutuyor ve kıymeti 200 lira o- tır. Fakat denizin altında batı 
lan bir taksi bile hu parayı Teri .. ıivri bir kayaya çarparıı.k ağır su
yor. Plaka resmini ınakul bir had" rette yaralanmııtır. 
de indirmeye çah.§tıık. imkan bu • lbrahimin baygın bir surette ve 
Iamadık. Bu hususta bir kanun kan1ar iç.inde suyun yüzüne çıktı· 
çıkmı1tı. Bu da tefsirlere maruz tını ıaren arkadaılarıt kendisini 
kaldı. Mesele de halledilemedi • hemen bir talui otomoh~Hne koya· 

Seyrüsefer talimabıamesinin rak Cerrahpaf& hastane•ine getir· 

değiştirilmesini istedik. Ded!k mitlerdir. 
ki: İbrahim, yaraları tedavi ed?'· 

"lstanhulun hususi bir v11ziyeH mek ve yuttuğu sular ~idesinden 
vardır. Müsaid taksi yerleri yok· çıkanlmak üzere bugün saat 12 
tur. yolları ve sokakları Avnı· de Cenahpaıa hastanesinde teda 
panın tokaklarma uymaz. Avru • vi altına almııtır. M•ıayen:?sin
padaki en yeni talimatnameleri de belkemiğinden de yaralarıdığı 
gözden geçirin ve 1stanhulun va· anlaıdmııtır. 
ziyetini göz önüne alarak çok eski ·c~so") 0011) 

olan seyrüsefer talimatnamesini 
değiştirdik .. Bunu da yapmP1dılar. 

Her isteyen, direksiyon kullan• 
masını öğrenen şoför oluy<'r. Şo • 
förler için de yetiştirme ıartlarnu 
gösteren bir talimatname hazırlan 
ıın dedik. Bundan da bir ıonuç 
(netice) çıkmadı. 

Buna benzer daha birçok dilek 
lerimiz var. Biz çekildik. Yeni ge
lecek heyet belki muvaffak olur. 
Tahminimiz budur.,, 

Diğer tarafta'!.. aldığımız mahl .. 
mata göre, evvelce açık iken son
radan kapalıya çevrilen 12 talui 
otomobilinin plakaları belediye ta 
rafından almmııtır. Bunun da ıe· 
bebi, bet ıene evvel açık bu·lunan 
bu gibi otomobillerin haber veril
meden kapalıya çevrilmesidir. Bu 
seneki muayene yapılırken bunun 
farkına varılmıt, 12 otomobilin 

" as alınmı 

Müthiş fırtına 
Jaksonvll (Amerikada Florida), 

5 - Keje mıntakasıncla bulunan bin· 
terce kiflnln lkibeti hakkında henüz 
kat't maJQmat alınamamıştır. Kejs 
denilen mıntaka, Florida y:ırım adarı
nın devamı olan ad:ıCTklar zinciridir. 

Bazı gazetelere göre kasırga neti· 
eesinde ölenlerin H)"tı:ıı 700 kfşjyi bul· 
muıtur. Bununla beraber, muhabere 
lmklMızlıtından dolayı çok müphem 
olan rMml tebltfler ölenlerin 20u kişi 
olduf'llnu bildirmektedir. 

Kasırka büyük bir mıntakayı ha· 
rap etmlıtir ,.e zararın miktarım tah· 
min etmek timdtıik imkinsızdır. YenJ 
bir kamrgadan da korkuluyor. 

Miyaml, 5 - 11Kızıl haç" kasırga 
neticesinde atenlerln sayısını 500 ola· 
rak tahmin etmektedir. 

Rtiqlr timdi daha yavaı esmekte· 
dlr, Kuırganın geç~ mıntakalar ü· 
zerinde uçan tayyareler her tarafın 
harap olduiunu ve bir çok ölUler gör-
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Zenginler! Gözünüzün __j; \--~::::::~-----=~~~~ 

zevki bozulmasın ... Mektepsiz 
kalan 

Söyled\l<lerimiz çıkıyor: 
Yalnız bunu düşünerek etrafınız
daki sefaletleri ortadan kaldırın! 

çocuklar 
KilltUr dlrektörlilğft 
yeni tedbirler araş
tırmak mecburiye-

Türklük aleyhindeki filmi 
Dost memleketlerde 

Ne zevkli kadın, değil mi? .. f · 
vini çiçek gibi ıüılemit··· 

- Hayır ... O kadar zevkli de 
iil. .. 

santimi santimine hesaplanıyor. 

Fakat, itçilerin o çahtma terai
ti altında dayanıp dayanam.ya
cakları heıap edilmiyor. tinde kaldı 

gösteri'11İyeeekler! 
- Allah Allah ... Niçin? Sofra· 

•ında ıalonunda, yatak odaıanda , . 
biç bir aöze batan teyi yoktur. 

- Fakat ahretliğine dikkat et
rrıedin mi? ... Elbiıesi ıoluk V•~ le
keliydi. terliklerinin kenarı yır
tıktı ... 
-? ... 
- Bunlar, bir bayanın ev zev

kindeki aksakiığını göıterir ... Öy
le ya: Etyayı süsle, püsle ... lnaan· 
ları pejmürde bırak ... iyi dütünü
lürae, b!r hizmetçinin terlikleri de 
ev eıyaıınd"an sayılmaz mı? ... 

. . . . . 
Kııacaıı, garip zihniy~ttir: 
Bu anlattıiım evde ve f abr;ka

da, canlı insanların kadri, kıyme
ti, cansız etyanınkinden ıonra ge
liyor. 

Bu, yalnız memleket ve yalnız 
itçiler bakımından fena ve ten· 
kide değer bir vaziyet değildir. 
Ayni zamanda mal · ıahiplerinin 
gözlerinin ve vicdanlarının zevki
ni bozacaiı isin, onlara da zarar
dir, ki, ıade 6u sonuncu noktımın 
birinci f ıkraıından onları ikaı. e
derim: Göz zevkleri bozuluyoı ... . . . . Çalıtan adam, muntazam h\r e

Bir ;malithane... vin ve muntazam hir f ahrikanın 
Sahibi, özenmif, bezenmif, du· hiç değilse bir tahta masası, h.ir 

Varları yağlı boya boyatmıı... parke tafı ve hir yağlı hoya duva-
F akat, itçilerin yüzleri ıoluk... rı kadar itina görmelidir! -
Defterler muntazam ... Her teY CVl·ftO) 

Rava tehlikesini.:..,___N_a_k_liy_a_tt_a_ 
bilen üyeler sıhhi imdat . 

Ankara, (A.A) - Han tehlikesini 
bilenler : 

8S97 Abdurrahman Necati bakkal 
lzmir, 20 8S98 Ahmed Kadri Rlza B. 
hancısı 20, Acıca 30 lra bağışlamıştrı. 
Ila.> ım ve Sala mon Suha,mi, evnlce 

o ııra erereK numara alım~ 9:.>'~ 

Tk Ura baftşlaiiiiftı • -~ 
'J!idi, eveke 30 Jra ,·ererek H. T. B. 

7:"ı l 1 numaraya kaydedilmiş aynca ı 
i:!O lira bağışlamıştır. B. 'Trifonidis, 
t'\ ' elce 50 lira ,·ererek 5638 numaraya 
ka) cledilmiş ayrıca 200 lira bağışla
nııştrr. 

Namık lımailin feci ıurt"tte öl • 
meai bir intiba haııl etmi,dr. Be
lediye, Şirketi Hayriye, Akay, Ha· 

liç vapurlariyle banliyo hatlarına 

i~liyen trenlerde ııhhi imdll,; va11-

tala?r'ile ec~a dol~platmın ~oksan 
oıctafNd6•~Mift WI • 
yes=ne karar vermittir. Sıından 

başka bütçe imkanı nisbetlnde de 

küçük ııhhiye memurları da bu· 

ye bu hue-cmf shrd shrd!nshrdls 
lundur.ılacaktır. 936 yılında bütçe· 

bu huıuı için tahıisat konacaktır. 
--0-

"Kanun mucibince,, 
boyalı makarnalar! 

Makarnaların zararsız boyalar· 
la boyanabileceği ve ancak iizer -

lerine "b<'yalıdll',, yazııının ya -

zdması ilgili kimselere hildiril • 
miti. 

Bazı makarnacılarm boyama 

itini kanuni hir mecburiyd gi • 
bi göstermek için etiketlerin üze

rine "Umumi hıfzıssıhha kanunu-

lıtanbulda okulların açılışında 
her yıl görülen darlığın bu yıl te· 
kerrür etmemesi için tedbirler a -
lan Kültür Direktörlüğü bazı hi • 
diselerin biribiri üzerine gelmesi 
üzerine maaleıef gene müı kül va· 

ziyte düflllÜttür. Kültür Dia.ktör· 
lüğü timdi yeni tedbirler adrlak 
için harekete geçmittir. Diıektör· 
lüğü ~ütkül vaziyete sokmut olan 
sebebler tunlardır: 

Türklük aleyhinde ıahnelerlt- dolu 
olan "Musa daiında kırk gün,. filmi
nin çevrilip çevrilmediği etrafı oda de
dikodular devam etmektedir. 

Filmi çevirdiii iddia edilen Mefro -
Goldvin Türkiye müme11ili ipekçi 

kardeıler ıu ıözleri ıöylemiılerdirı: 
"Bu film çevrilmemiıtir. Eauen 

Metro - Goldvin - Mayer film tir: 
keti çevirdiii filmlerin herhansi bir 
milletin hi11iyatma clokunmamuıaa 

çok dikkat etmekteclir. Sonra rene bu 

ıirketten 8 Aiuıtoı taTihiyle aldıiı· 
mız bir haber, filinin çnrilmeıi için 

Sofra 
ı - Li•e ve orta okullara tale • 

be kaydı için verilen müddet bit • 
mittir. Fakat talehe veli!erinin 
vaktinde hareket edememeıi yü • 

zünde~ müddet kafi gelmemit ve t UZU 
&ir çok talebe !İmdi hiçhir yere 
kaydedilmeden açıkta kalmııtır. inhisar idaresi yalnız 

1 

Vakıa mekteplerde hunları ka • kendisi yapacak 
bul edebilecek yer vardIT amma 

kabul müddeti bitmittir. 
2 - Yeni lisenin kapanmHı ü

zerine 300 talehe ve bazı yabancı 
mekteplerinden talebeler açıkta 
kalmıtlardır. 

3 - Askeri liselere ve meılek 

okullarına girmek için müracaat 
edip de oralara gİremiyen talehe· 
lerin de ne olacağı malUnı değil • 
dir. 

8ütün wılar · · .. t\ir Duek-
usr,üfii mlfcfdetln uzatılması Te 

İcab ederse yeni mektep açılması 

için çareler aranmaktadır. 

Parasız okuyacak 
talebenin im'tihanı 

Kültür Direktörlüğü bu yıl Kül

tür Bakanlıiı hesabına okutula • 
cak parasız yatı talebeıinin ıeç • 
me imtihanın 23 Eylulde yapıl -

muını alakadarlara hildirmittir . 
Bunun için 21 Eylule kadar müra

caat kabul edilecektir. 

Bu imtihanda yalnız muvaffak 
olmak kif i delildir. Zekaıı. çaht

lnhiaarlar idaresi tim.diye ka • 
dar ince tuz yapmamakta ve a • 
tıta çıl<armamakta idi. ince tuz 
busuıi müeueseler tarafmdan 
yapılarak (sofra tuzu) adiyle pa • 

ketler içinde aatqa çıkarılıp yük • 
sek fiyatla satılıyordu. 

idare, hu boıluiu doldurma)a 
ve ince sofra tuzunu yaptırarak 
satıp çıkannağa karar veruıiftir. 

Bunun için inhisarın malı olan 
lzmir Çamaltı tuzlasında teıiaat 

ricucli aetirilııiaeie ~ıtır ' 
Bu auretle ya.kında en iyi ve ince 
tuz inhiıarın eliyle aatıta çıkanla
caktır. 

Tuz inhiıarı hükumete t\id ol • 
duğu gibi ince sofra tuzu imali de 
diğer tuzlar giıbi inhisarın haklan 
içnde bulunmaktadır. Bu bakım • 
dan Çamaltı teıiıah faaliyete ıe· 
çince memleketin her yerinde sof· 
ra tuzu yapan imalathanelerin fa· 
aliyetlerinin durması icab edecek· 
tir. 

lnhisarın çıkaracağı ince tuzla • 
rın fiyatı hakkında henüz bir ka· 
rar verilmemitlir. 

kanlıiı ve aeciye1inin kuvveti ev • -==========:====== 
velce okuduğu 'okul tarafından iyi 
tekilde tavsiye edieln tafeb;ı; 
tercih edilecektir. 

dan aynen nqretliyoru.z: 

8~:'9 Banka Komerçiyala ltalyana 
'rür l<i) e şubeleri adına 500, 8600 Ali 
t i1.a Bezirgan oğlu Isparta 20, 8601 
1 mail Hacı l\lchmed oğlu Bozkır 20, 
8&02 Nuri Ödemişli oğlu Balıkesir 60, 
86o:.J lsmail Hakkı Varnah 25 8604 
l\tustafa Necati Giresunlu 20, 860:> 
Osman :Suri müskiratçı 25, 8606 Rüs
tem zahireci 20, 8607 Şükrü Çivici 30, 
86Q Hüseyin Bilal Zade 20, 8609 Fik
tl Yirmigün uray üyesi Başkale 20, 
8610 A. Savaş eski vali Sinop 50, 8611 
l\Justafa Balifaki öğretmeni 24, 8612 
h zet Koca C. H. P. Bakanı Sinop 100, 
861:1 Ahmed Ali Hamza oğlu 2S, 8614 

ltt -..hmed Bezirci 24, 8615 Murad Ak
H:ı: :.o, 8616 Osman Feyzullah oğlu 
20, 317 Selbay köyü' adına 25, 8618 
G "i ı 'issuyu köyü adına 25, 8619 · Şev
iti Karasuda manifaturacı ' 20, 8620 
l'aŞar Çolak oğlu 20, 8621 Abdülka· 
dir tecimen Osmancık 20, 8622 Osman 
tecimen 20, 8623 Ali Taşacu iskelesin
de Katip Silifke 2b, 8624 Fercullah 
ltiza Taşucu iskelesinden 22, 8625 ko
lfttası oğlu Ali Riza Nevşehir 30, 8626 
ı\hıned Göncü 20, 862 Tahsin Mutlu 

nun ıss inci maddesi ahk3mma Kurtuluş yangını 
ve olbaptaki talimatn~meye mu - Daha evel sUndUrill
vafık surette boyalıdtr .,, yazısını I k bil I dl '> 

d ki .. .. 1 .. t·· B . d' mes a m y , yaz ı arı ıoru mut ur. ~le ıye 

"Kurtuluıtaki yangında daha 
birinci ev tutuıtuğu zaman kilise
deki tulumbalardan iı~:fade edil
seydi, yangın hemen sör.dürülehi-

lirdi. Fakat yuak diye kullanıl
madı. ltf aiye geldiii zaman ıe · 

kiz ev tututmuttu. Ve ıu bulup i
te hqladığı zamansa 17 ev de a-

adık oğlu 20, 8628 ömer Bekir ağa 
0i lu 20, 8629 Ahmed Arap oğlu 25, 
86.'lo Mustafa Taacıoğlu 20, 8631 Ben-

tarafından dün tuhelere hh· yayım 

gönderilmif, "boyalıdır,, kelime -
ıinden fazla yazı bulunan etiket -

lerin derhal kaldırılarak ıahipleri 
hakkında kanuni takibat yapıl~a
ımı bildirmittir. 

Kurtuluıta iki gün evvellıi le-
ci yangın laadiıe.ini u.zun uzadıya 
bütün talıilatiyle yazmı~tılı. Dün 

de bu mevzu etralında bir okuyu

cumuzdan Clfaiıdalıi mzlıtubu al
dık. Dikkate değer buldufumuz.-

let almıt bulunuyordu. Aca ha böy 
le mühim bir hadisede kilise ve 
sair yerlerde bulunan !.u!umhalar
dan neden istifade edilmesin? 
Fakir fikaranın açıkta İ<alıp mah
volmaaına yazık değil mi?,, 

Ankaradan cevap bekl~nilmekte oldu
ğun11 bildiriyordu. Bu haberden anln
ııldığı gibi Ankara hüitumeti r.ıüsnacfo 

vermeden film çevrilmiyecektir.,, 

Diğer t~·:ıft -!l bu filmin Erme:::i r.:
jiıör Manulyan tarafından çevrilmit 

oldu;u ve Türklük aleybind<:ki bazı 

ıahne'·:-: ı ~ 'l:·:· · Jildi,:, • :::. . onun 

da Amerikada seçmiı bir aık m:ıcera11 
haline çevril lifi söylenmektedir. Doıt 

Balkan hükumetlerind "'n Y qoılavya, 
Y:.:-:;.:ıİ&~-, ve P..<. ·- c!a l:u filmi 

kendi memleketlerine 
hnber v~rilmekteclir. · 

Kabzımallar 
ortadan 

kalkıyor mu? 
idare heyeti çekllen 
cemiyet hakkında 
Belediyenin fikri 

böyle"' 
Kabzımallar Cemİf.etİ idare 

heyeti, batkanı Ziya Kılıç oilu da 
dahil oldutu halde, hep birden il· 
tifa etmiıtir. Buna aeheb yeni 
aehze ve meJ.Va bilinin açılması 

aıraamda ~~etle belediye ara • 
ımdaki anlqanwmazhktır. 

Kabzmıallar Cemiyeti hile ai • 
recek kabmnallara l'Öl\~til•D anı 
lan ajır bularak o YMitae~h 
ye bat YUl'IDUf Te bu ~ann de
iittirilmeıini İltemifti. 

Fakat her tarafa yapılan müra· 
caatlara rağmen belediye bu tart· 
lann olduğu gihi kalmumda iırar 
edince cemiyet idare heyeti kab • 
zrmal eınafmm istekleıini yerine 
getinnemek vaziyetinde kaldığın· 
dan bwtu idare he1eti için bir aciz 
telakki ebnf ve çekilmittir. 

Önümüzdeki pazartesi giiDG 
~bzımallar Cemiyetinin yeni 
idare heyeti seçimi ve kolllfeıi 
yapılacaktır. Fakat belediy:e tim· 
di kahzımallıjın tamamen orta • 
dan kaldırılarak bunun yerine 
"Tüccar komisyoncu,, tabirinin 
ikame.ini istemektedir. 

Bu ıuretle kab:tnnalhk tama• 
men tarihe karıtmıı olacaktır. Fa· 
kat hunun kabul edilip edilmiye • 
ceği henüz bilinmiyor. Bu bakım· 
dan pazartesi günü yapılacak ıe • 
çim ve kongrenin vereceği netice 
hayli dikkate değer. 

-0-

Fenerbahçede 
kır balosu 

Kızıltoprak Türk Hava Kurumu 
tarafından bu cumarteıi akt'amı . ' 
haıılatı klmilen tayyareye aid ol-

i Yon d. Ttranto İstanbul 125 lira bir --------------_:.._---------------------------. · -- ·· · .. · n mak üzere, Kadıköyünde Fenerde 

f_We -~ .E H ~J ~ . ~ ER D L E R 1 _ ~~~:.t~~::~::~~!::Ee'. 
flefa 8632 sanayi birliği lstanbul 100 
lira bir defa, 8633 Mehmed Nedim 
liaınarat Zade 2:> lira bir defalık, 
8634 Herald Aşovar iplik fab. fen. 
'-le. 20, 86.'l"i Agop Magaryan 25. 

-0--

ProfesUr GuJeru 
şehrimizde 

Deri haıtalıkları profesörlerin -
1 

den Gujero dün Pariıten tehrimi -
~e ıeln:iftir. Sirkeci iıtaayonun -
~a 'bir çok doktorlar taraf:ndan 
L~rtdanan profesör tehTı:nizde 

1 

•r kas konferanı verecektir. 

Tophanelilerin dert plançosu !!~;~;~!~7:i~;::~~::~:· 
Tophanede Enli yokuşta oturan Ziya diyor ki: bir çöp yığını ı:ardır ki bu da çok çirkill bir manzara -----------------,,,;;;;;; 
- Bizim malıalle ve civan lstanbulun en pla, ve en teıkil etmektedir. Sonra tam köfBf:le bir urto. borusu 

bakınuız yerlerinden biridir. BUhaııa piıliği tarif edi· patltmııf, bütün civarı su, ve çamur altUIJla bıraknuf -
lemlgecek derecededir. Yan sokaklan bir yana bırakın, tır .• Ve nihayet gazın tozdan geçUemlgen yan sokaklar 
tramvay caddesi bile pislikten geçilemez bir haldedir. kışın tam manaıigle bir çamur denizi halini almakta • 
llele akşamları buhal büsbütün göze rarpmaktadır. Bir dır. 
rüzgar çıktı mı kfığıt parçacıkları, türlü röplcrle bir - işte dertlerimizin kısa bir bltinçosu. Bunların göz. 
ilkte etrafı tozu dumana katmaktadır. önüne alınarak icabına bakılmaıını, yan sokakların ta -

Bundan baıka merkez kumandanlığının dibinde de mir edilmesini ve bu çöplerin kaldınlma.sını dileriz. 

HABER 
ıstanbuıun en çok s~ıfan 
hakiki ak9am gazete•ldlr 

ilAnlarını HABER'e 
verenler kar ederler. 



Ankara-lstanbul 
hava yolu 
Daha krsahyor 

Ankara, 4 -- Hava yollan u • 
mum müdürlüğü pilot ve maki • 
niatlere telsiz telgrafçılık i-lğret • 
mek üzere bir kura aç.nnıtu. Bü· 
tün pilot ve makinistlerin hu kur· 

1& ıirmeleri mecburidir. Bir ko • 
mi.yon An.kara ile lıtaonbu! ara • 
11nda bir uçuı denenıesi yaptır · 
mııtır. Bu denemede b'r tayyare 
giderken ve gelirken ayrı ayrı 
yollardan geçmit ve h?ç bir yere 
inmemiıtir. Alın!'n netice iyidir . 
Bundan ıonra Ankara ile lıtanbul 
arasında doiru aef er yapılması ve 
tayyarelerin Eıkişehirde durma -
maları kararlaımııtır. Bu ıureıle 

lıtanbul • Ankara arasınd~ki me· 
aaf e yarun ıaat daha kıaal !lcaktır. 

Yaralanan 
· çocuk 

Y eıilköyde Sadettin bey soka
imda 11 numarada oturan Bayan 
Mihriyenin aekiz yapndt1ki oğlu 
bahçenin duvarı üzerinde oynar · 
ken dütmiif, yaralanmıftır. 

Çocuk otomobille Curahpaıa 
hattauıine ıötüriilmüı. )'afi kü
çu olduiundan butan~ye alnuna 
IJUI, oratlu Şif li Çocuk hastane
liDe ıötürülmüıtür. 

Fatihte Kıztatında nalbur Yan
konun dükkanında bir aaid dama
aıllalı patlamı1, çıkan chmiandan 
yaqm ıamlmq, cmr halin heye
eaa diflDÜıtiiT. Nilaayet itfaiye 
ıehnit, mesele anlaıılHDttır. 

("SO-) ımı 

Demir çawut11 yara
ftyan otomobft 

., Kaçmamış 
Yaralı11 nakfetmlt 

Florya yofuncla Çatalcalı. De • 
mir çavuta ~rparak ölümuae ıe -
beb olan otomo&ilin ıenel sekre -
tn'1iie aid hizmet otomobilierin · 
d.ea &irl olduğu anla§ılmıttır. 

Şoför Halil de yakalanar.ık ad
liıeıe veriTmi§tir. Aldığımaa ma -
10mata. ı6re, bu otomobil kua.clan 
IQDta kaçmamı,, yaralıyı J"ar:ıtk 
CerraJı,,aıa llutahaneıine getitı • 

,,_mifir. 

Maiyenin 
ytldönümü 

kutl ulanacak 
btanbul itf aiye.i 2S Eylülde 

~h2unun on üçüncü 11hın bi • 
tirecek, bu münuebetle Fatihte 
itfab'e müdürlüğünde oir tlSren 
1911'caktır. 

Meruim 25 Eylul çartamba aü· 
nü aut on bet buçukta olacaktır. 
Meruime iıtiklil mar§iyle batla • 
nacali, Mr siylev ıöylenecek, itfa-

:ye elradı tarafmdan spor talim • 
leıi yapılacaktır. Bundan ıunra 
bir yangın IÖndürme tecrübesi ya· 
pılacaktır. Bunun için iki ahtab f!V 

huırlanmaktadır. Merasimden 
sonra misafirlere çay ve puta ili· 
ram edilecek, bu eınada itfaiye 
cazbandı dana havaları çalacak • 
tır. 

Kızıreyın 

K-ermes'i-
Bu cumartesi akışamı 

taJuim bahçeıinde fevkalade 
eilenceli bir .,ece. ıeç\rilecektir. 
Bah~ kısmı bir, bar kıımı (bi. 
komomayonla beraber) iki lira. 
dır. 
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Arabaya koşu lan kad 1n1 Müstehcen neŞrı1at 
davası 

ölümden kurtaran Beraatle 

Maksinı Gorki neticeıendi 
Suratına yediği kamçının acısın• hadisenin 

geçtiği köyden aldıOı mektupla unuttu 
1891 1ene1itdi. Seneri kılıklı 

genç bir adam Rusyanm Hernnık 
vilayeti Nikolayef kaD,tına tlhi 
Kandibof köyünden ıeçi1ordu. 
T ıratı ve ıaçı uzaın.ıt, eski hiJ el • 
biaeye bürünmüıtü. 

E1i11de tuta tuta cilalanmlf, bu
ton vazifeaini •iten bir dein.ak ol· 
dutu halde g~n bu adam ttaıdi 
dünyanın en tanınm19 adaınbrr a
rasına ıeçen büyük Sovy8t edibi 
Makıim Gorki idi. 

Malrıim Gorki o laman büt1in 
Ruıyayı doJaınıak Üzt!re büytikhir 
seyahate çrkmrftı. Y oruhmctfa 
kadar, köy k5y, ıeh1r t~1ıir dolatı· 
yor, yürüyemiyecek &lr lıale teldi 
mi ya W:arıandizlerin aluna ya . 
hut da hayvan yüklü V'1!Jonluın 
içine giafeııereli ,ohana devam e
diyordu. Ve böylece dolatırken bu 
köye de Yatılllflı. 

Makaim Gorki köye g;rdiii za
man laalbim parça parça eı4en Mı 
mamara ile lımtt•lllt8bfh~ 

lriyarı, uzun çatal ıakallı bir a. 
dam elinde bir kamçı ofdaftt ha1-
c1e trir ara&anm &t&rre oturmUf. 
Bu arabamn bit tanıfma bir !ley. 
git, &triir tarafına İH' renç'" rti
zel bir hdm - evet kadm -· ko. 
f11111111f, çstal •lmRr adam elinde· 
ki örme kam~iyi Mr ctefa (Nytire, 
Mr defa da ıtfnf ill1fm• ft1'1l • 
yor. 

Rlnem iri bu lcachrıa pM de • 
nbilft mi &'tfrlı? !sn: aaçları dar
.. daim•lmaf, ~..,..._ •• 
alfamalttan fitmif ve rnoramııı 
Stğ eHy!e yırtılan •e ~mda 
kalan llfrini' ıizlftftef!' ~rlf · 
yor. Sol elinden kan ak174'r •~ 
hnlar ph olthf'ı 1111l111!llln' kar
nına dlnnlryor. 
~art çıple:ktır. Kartanl11 yü

riiye yürftytt yan damnut bir hal 
efedir. Ve çatal sakallı ı daırr her 
t!!Y• ratnıew nrr ile- b:mçiy: bir 
dm tieygire, bi., defa d• bdma 
vurmaltra devar ediyar. 
Arabanın arkaıından it. öy halkı 

yUrüym-; 

- G&yçenlbı !il\tester ! . Y .-p • 
ma yeter artık 1 

- Gayçenk aba!. s~n çok 
merhametlıi~ tiir eılammıtMil ! 

- s.nır eter 111111 iduttıyaa 
hapı! Kmhnasiır lllbllt a.,•. 
ıu! 

Sftleri yüknliycmlu. 

F"-abt' kendllimr ~mko- 5il
veltercliye hit.-etlilen".adaar lmt' 
ipyen oralı olmu10r, bilik-iw L'flll'I. 
diıinin merhametini tMir\J. et'Mk 
İlliyenlere .. nki inat ol.unı .~iıe 
ll&mfiyi daha tid«letli olal'tdt ındi
r.İJordu. V-e durmadan TUrm.\~tar. 
Yonalmut olmah iti hı.it hızl. IO 

IUJ"Oniu. Ara 111'&' a pyet kllfın 
bir Hale •lir ldifilrJw U'MID!fan: 

- Cebenin! !reni aICl&tmuı • 
nın cezasını tekaia. Kocuına al 
datan bir ka ... nm aezuı buJur. 
Böyle öiünceye kadar kam.:! ye· 
ve h:ıyvan gibi de araba C'~kf'r ! 

Diye ıöyleıriJonla. -
Evet, merhamebiZ' CW,~0 

SilvMter'in aösleri dojn i"i.O A 

man Ruqada kaDllm aJtfatan 
lmchnla1'1l blYle eesa veriH~. 

Elli bet yaıında, iri mı Ye. k6. 
yUn en zenrtn adamı olan m'lra · 
babacı Gayçenko bir aen~ evvel 
borcuna mukabil mallarını •Jep
çirdlldan MmaıWpGımatt neti· 

\ 

Manim 
&tsiade ölu bir .ava.lluhn oa .,., 
yatındaki. kızı fekle ile ~vlemiıti. 

Fekle, köyün en tirin v~ en ;·ana 
yaKın kızıydı. Köy delikanhta.rı · 
nın hepıi ona qıktı. Onur: iç:n ba-
9lt, fftrat' dOhttalch tarlC.lai' 1apıp 
........... ~erl-.ti. IUtıl .... i . ••bu tual lmfu ihtiyat ve bod
bia Cayçnko ele191innitti. Ve 
timdi za•allı kız yıldızı ço~ bir 
ıecede alet IÖDilllü bi!" çobanla 
ıeçirdiii hayatının biricik tath 
ıaatini hay•tı ve kanı ile ödüıor . 
db. 

BirdenbiN ltwrhıl fAtıttaft bir 
hadi•.W. Tıır-.ı ve iafı unmıt 
bit lrilllMllln taınmadıtt bir ı•nç 
bircienbiıw araöanm önüne çık -
llllf· lnu.faızca vurula kamçdara, 
hiç çekinmeden, yüzünü ıip•ı· e -
derele arabayı dutdurmuıtu. Cay
çenko bu ıenerlyi a8rünce 'bi~ kız. 
dı, bir kızdı ki ... Herkeı ne ohcak 
cll)-.-lieyeaıda hirlltirint hakıp 
ıuaarlarken kılın ıesli, ç:ıki,, ıu · 
raft ve çatal sakallı adam1a hu za. 
yd ,., ... ı ıemç adam ~ta•ıtlde 

fÖJle bir konutma ıeçti. 
- Önümden çekil diyorum pis 

uı-k! 
- Çekilemem, çirkin turat!ı a

dam! 
Delqet ! Aman yarabbi bu ne 

wareı? 0.H mi ltu a4aM 7 Ca1 
çen1'oya "çirkin ıuratlı aJam !,. d: 
ye naııl hitap edebiliyor? Sih:ı:len 
Gayçako çirkfa mi idi? [•et, 
doiru ... Hakikaten çirkin ... 

- Sen benim kim olduğumu bi 
liJOI' llNltln 7 

- Oftu ten de bilmiyoriutl ! 
Ne demek iıtiyor bu ada1111 Bu

nu Gayç..alco da anlamadı. Bit 
b lftMlltt, Ne4en ıontı teva~ ve • 
reMltfi: 

- Ben mi kim oldutumu bil • 
mi1orum? Bu adam delidir bel 
Hiç iman kim olduğuiu bilmezi 
mi? a... Miyle ıaaiyle C.yçan• 

•il 1 ,, ... ı · 
. f f l t. 

,.. J! f · ... ~., 

llarkl 
lao SiiTeater cierler. Bü liii~ en 

zenıin adamıyım. 
- Hayır sen bu köyün en zen· 

ıin adamı dejil, en merhamet.iz 
adamısın! Neden bu kadıncajızı 
dövüyorsun? 

- O benim karımdır. Ve heni 
aldattı. 

- Ya sen, hayatında kiıttıeyi 
aldatmadın mı? 

Gayçenko bu tdamın aözlerini 
lnhyamıyordu: 

- Çekil önümden ! Defol! 
- Çekilmiyeceğim. 

- Yokta ıana vururum. 
-Vut! 
Oatal sakalı idam hiddetle ko

lunu kaldırdı. Hayır ... Kartııtnaa. 
ki genç adam ne kaçıyor, ne de 
kendisine mukabeleye llazırlanı 
yordu. 

Kamçı Maksim Gorkinin ıura · 
tında takladı. O hiç kımıldama -
dı. Ve yüzünde tek bir hareket 
gHrülmedi. Bu vatiyet Gayçenko· 

yu taıırtryordu. Su etnada k6ylü· 
ler de ya vi.f ya vat iİetliyerek ara. 
hanın etraf ıhı almıılardı. Hatti 

biti sütatle :1avallı ı~ kadmm 
iplerini de çti•müı, onu ıi:ılice bh 
yere kaçırmıftı. 

Gayçenko arakdan indi . .Baiı
rr. bağıra beddua etli ve homur -
da.nataklin Kıliseye doğru yürü -
dü. 

• • • 
Au vaka lam 44 sene evvel ol 

mutlu. Ve Maksim Gorki 1895 ıe · 
netlnde yaıdığı "Vidov,. iıimıi bir 
hikltede bu hali tanir etnrit. o 
H1Danki cemiyette kadınm ne de· 
reee azap çektijini, Te naııl hay 
v6nclan f arktıi nyrlclığrth nun 
uzadıya anlatnnttı. 

Fakat hu 44 yıl içinde tt ıaya 
büyük bir inkılap geçirdi. Bamltaı 
ka bir yer oldu. Eski adetler ve 
ıc.-nı.r, yqayıı tarzla11 kökün· 

Köroğlu mizah gazetesinde çı • 
kan küçük bir hikayeden dolay! 
açılan bir dava dün birinci ceıa 
hak-yerinde karara bağlanmıftıf· 
Davanın eıuı müıtehc"n ysıı 

neıriclir. Bu )"azı ıazetetıin 11 
T emmu11 tarihinde "Mezarlık gii• 
lü,, iımi altında çıkmııtır. Gazet~ 
nin ıahibi Burhan Cahid ve a'Vll • 
katı, bu küçük hikayenin kPnarıll" 
daki "vaktiyle ustad rahmetli Ah• 
mecl Rasim amea anlatmı~tı., 
kaydından da anlaşılacafı gibi, 
bunun Ahmed Raıimin edebi bit 
eaeri oldufunu, eakiden fuh~u atik 
iaiıtıli eaetde de netrolundufunu i• 
)eri ıürerek müetehcen ıayılamaya· 
cağını ileri ıürmütlerdir. 

Hakyeri neticede ekıriyetle bd 
yazmm müstehcen olmadıfına "' 
razete ıahibinin beraetine kartt 
nrmiıtir. 

-- --~----------
den d•litti. 

BİJ'ka§ ay eYYel aynı köyd~ bit 
traktör bayramı yapdmıı, ve l:ö • 
yün konferans aalonunda gen" bit 
kliylü, Makainı Gorkinin hu Vido" 
hikiyeaini okumuıtur. Kendiıiııi 
dinliyen köylülerin hemen hepıİ 
bu vakayı ıörenlerin Çocuklarıy • 
dılar. Ve elueriıi babalannd.O. 
yahut analanndan bu vakanın bi
klyeıini duymutlardı. 

Gayçeftll:o Silveıter'in oturduld 
ve öldüğü evde timdi Dina Mak • 
aimova lıminde çalqlcan bir k51ld 
kadın oturmaktadır. Köy çocuk • 

iarından Dqa ltolot timdi mül:edl 
mel bir makiniıt olmuıtur. Şat' 
Milenko hem köy tiyiltrOsunun bi" 
rinci artiıti, hem de tamnmıt •pot* 
ılien erdendir. (Seçen ıene kWylü • 
İer arumda y•pılan bir kotu nıi1" 
aa'l-.kaımda üçüncü olmuttur. V• 
Gayçenko'nun Maluim Gorki ta • 
rafından ölümden kunanlan ka " 
n11nın terunu Anna Koıtenka d• 
orada bulunuyordu. Anna Gorki• 
nin müıtear bir iıimle bahaettili 
kadının büyük annni oldutuno 
anlamıf, çektili azapları cluyuncl 
teeaıllrUnden bayılmııtır. 

itte bundan ıonra ihtiyar köy " 
liilerclen mürekkep bir heyet Ms1' 
ıim Gorkiyi ziyarete ıitmit ve kıi
yün ıimdilri halini, ve yapılaıl 
tn.ktöt bayramınm tafıilatmı a_. 
laldlqtır. 

Makaim Gorki verilen izahatı 
büyük bir memnuniyetle dinlenıift 
Ye köye ait bazı ıualİer ıonnufı 
müıpet cevaplar alınca memnuıl 
oldujunu ıöylemittir. Ayn, as ' 
manda fimdilik yedi tınıfhk ol•" 
köy mektebini 10 ımıfhğa ihlil 
etmek için çalııacaiını ıöylemif • 
tir. 

Malllim Gorki timdi çok ihtİ • 
yatlamıttır. Ve ihtiyarlığı yü:ii -
metine mini olmaktadır. Bcıd~ 
için heyete köje gelemiyeu!tiıi' 
büyük bir teeııürle söylemi• "' 
köylülere hitaben bir mektup 1s• 
zatak kentliı;ni ziyaret eden ht. • 
yeti• ıöndermitlir. 

Bu mektup f6Yle bitiyor: 
"Ey Mahlm0tn~! lfe tillıırJıJ 

mümkün ol•tıydı Ja KtıntlilatJ it' 
yüne bir dela tlaha gidebllı~~ıttl 
oradaki Joıtlarının ellerini ,.ita • 
bilHydin/ 

"Fakat bizim Gorlıi artılt ;1ıti: 
b•f yarlamııtır. Mtıale.ei 6ra.yn 

tlalwi 1irlemi1ecelı, oe o fidel yır-
l•i h117f11ırttla blr tlalwı tir•~'~ 
celt IMJ,,; ilttiyarltırmtlir. Bıtie' 
tuellUi matlan tüzel luı6.ırltf 
Jaymalthr .,, 1.1 

Murad SERTOOL 
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ORMANIN KİZI Serseriler 
11' .... .........,.. ......... AhMı_,_....,.,,,.., ·""' Yatağı 
.... ~_..,. .. ......_,,,_,.,. ... L..,...,.,.,,,,,,,,mm Ciltleniyor 
•N~· 98 s Ya~an: Rıza Şekib 

1 

s 

Dünya gQzeıının 
peşftnde ...... 

Nakıeaen: 
(Halit• Stre•ro) 

PahrOnftam• -•• -•• .. .... 
t•rt" l'Otft8ftından .,.,, ...... . 

No.54 Roma••ım biriktirmiı olan o-
KbO lu IADl D bajırışıyle, taşın bllyllk bir ~..-,_.·e•rdea:n bunları ciltlet· Kapısından ·ıçerı·· g·ırd·ıklen· •eh·,, 
a11rtllt8 çıkararak dlşmeıl arasından ~k .... - "'° y 

zaman ~medt. Maj"ar&DID 8~1 ba ka:°!:!!!~d-:.:d~~-K~; bomboştu, Seslendiler, Cevap 
eareUe kapaamıı oluyordu ldit8phplllae 1t 1 d •• k k 

-Bu okadar kolay delil. A.. ıörmek iaterdik.. bi~inde bırakma~d=~r~J·t::h: veren o ma ı, ur ere 
lanlar timdiden maıaranm almı· - Botuna zafunet.. inanıp ten ıonra milraca1atları lubul e dışarı çıktılar 
da puudalar. inanmamak ıize aid •• Şimdi me • dilmez. " 

- Ne vakit lnraktm onlan b • zarbia girdifiniz mataranın al. Ciltleme ücreti 10 kuruttur. Oç kahraman bir oldular. Kı- rafı •ezdiler .• Bir tek canlı ferde 
PIJL- • zma bakın. Ne olacaimı &Öl'eeek· _________ ;_____ lavuz önlerinde, yürii.meie baıla- raıtlamadılar .• 

-T111Danauıclan. ıiniz!.. cidar. Geceleyin, kıa, hakikaten Hayret içinde dıtan çı:ttıklan 
EllülGll emin olmak~ ılr'at· Ebült\ll atmıı delikten ayırdı batb bir tarafa naklolunu7ordu. vakit, tarlalarda ki51IU k.lıtincla 

le priye d8nerek yirmi metre ka. ve Karp.ra ...ıendi: Büyük bir uker kalababiınm mu- bir inaana rutlaclılar. Bwuının 
clar maJdqtı •• Oratlan mataranın -Dltlr tap!. hafazaıı altındaydı... Oç kahra- niçin böyle bot oldujunu Mrchdl· 
atzım pyet kolaJlıkla stSreltili. EbüJAIAnm MJkll'lfiyle tafm man, askerlerin ortasme atıldı . ları vakit, onlara, kö,lii deJi kiı 
JOhlu. büyük bir llrtlltG pkararalr düt • Hepıini çil Je'n'UIU ıibi datıttılar. - Baran Ra telarl dlJ • ma • 

Karta haklıydı .. llriıi de koca. mesi ara"'Mlan çok aman ıeç • Kızı alarak, kaçırmata baıladdar. raftu. Padiphm ollwm e;ftl'da 
llWI hatlan matarum alzma medi. M ......... ata tamamiyle Epe7ce bir mesafe katettiler. türeyen met'um hir ulan.,.. .... 
d6nük olcluiu halde kayalann ar- denecek d ... ct. bpanmqb. Hayır, kaçmıyorlardı. Çünkü kor- dı. Bu hayvan, öyle JUDan im 
kaıma çelrilmitler .,. kendilerin • Filhakika tatla, malu•ınn atzı kuları yoktu. Ad, bütün orduıunu hayvan ki, kimaenin rahat ve hu • 
den ... 1n bir tama un.nmqlar. üatiiacle ltir acık'• llallllttı am • arkalarmdan 1ÖDcle•ine hepeini · zur içinde yaıamasına me7tlan 
dı.. ma, ._...,. tama==u illlrlnı ko- mahvedecek kuneti kendilerinde vermiyor •• Hepimi& elind ... el'& • 

Dlltll kaJUUD nud mçılaca. la1 .. .,--.-.... Güzelligv in sirrı buluyorlardı. man dedik. lıte, tehrin bot•I• .... 
lı U'afbnnafl eonraya lnrabaak Tqaa ..... etlnMa ....,. ma • Sahilde bir ıeml huldular. Kalk na ıebeb de hem bu aslu, hem ile 
tarafbııydL. JCartaya: iara ı~ lilllhlt bir ...ık '-t . Çh;eklerln merkezindedir mak Uzere7di. Bu pmiyi zaptetti- padiplnn matemidir. 

- Şimdi biz itimise halrahm... ladılmı delikten,._... sGrGI. Franıınnı Midi havaliıi kur · ler. içinden yolcuıunu ve kaplanı- Femah çok taa~ etti: Blı Al• 

Bunun nud açdacajmı .omadan tüler açılıp~ bünde yaflJ&ll kadınlar. tabiatin nı attılar. içine kedileri yerleıtiler lan, bunu nud yapabilir? Bu. ae 
&l'afbnr'a.. Meli. llllltllam btldn ... i bu rü • çip)deria merkezine Y&&ettiti M- Ancak icap eclea ta1fayı almq- yaman bir c:an&ftl' olacaktı. ıca,. • 

_ Pek&l&, bakalım.. rültllerl ltutıNn kir bir balmumunun cildi beyaz- lardı. IU., kendlıine çaiE llileklr bir ha7 • 
Jldıi ele 1arp kayalara sorlalda - Nud .-..ı ilam ne demek latmak ve ıüzelleıtirmek buıuaun- Bir müddet yelken açıp yol al- van oldutunu töylmaektle bera • 

tırman.arak maiar&J& qık ..,.. oldalma ...... mmT. claki f&JaDI hayret huauını tanır- diktan aoma, tinlerine ikinci bir ber, ehemmiyet vermedi. 
delip ulatma,-.çalqblar. c..alt nrm JOktg.. Neden ıon· lar. ıeml çıktı. - Şunu aTle.mala pdecelim 1 

EJııılilAliı ra api w: Bu nazik cevherin tufiyeaiyle Konanlık ederek onu da apt- • dedi. · · · 
- Amma bb •- lbumau - Şimdi bia ne yapacafla? Pı· huaule ıelen ve (Cire Aleptine) ettiler. Mehli: 

bir it J&pl)'oıvz. lkimialn de bura· tan nasıl çrkabilceeliz? teamiye eclilen ve cild üzeriııde Haman'a dediler ld: - Vaz pç, telaadem! • cli7e 
4a IMllUPMll lb• •7 Matara - Dııan çıkmak için hepinizin fevkalade bir teıir icra eden bu - Sen, aevailinle yalnıa kalmak çok yalvarcb. 
•lzmı k•pwnak ica), ederM ae ıillhlarmı l»iae vermeel llmn. Bu ıüse11ik bla1m1; akfamlan Jat .. iatenio. Bi:1im huzurumuz ılzl ra- - Sen ıitmeaen, hen Jahm 
.ı~?. bahıi ancak bu it bittikten soma mazdan evvel tatbik edUdikte cU · hata~ eder. Onun için, ıiz bu ıe- bqnna ıideeelim. Ba:rle l»rr tehir 

tlakl~ !.b4lhll~..- JÇf'km ıörüıe})iliilz.. • cliaisba ~iJ~ld ~ka · mide kalın. Biz yeniıine ıid~lim ! halkını kaçtran aalan d 1ae de-
Dtitemadi,en kayama Mlll ,ep1a.. ~11111tflr-9••• .. •r:.tt•-... "!lll~~-------- ,. • ._,...."":ııı•••~•aır.Jra,. ••' "lfi. 1 
C&iını arqtuıyor .. Sen burada bu· larımızı bırakmıya ra:nyıt.. Yol filriir. SU.bl~ tatanur ede· bal ettircliler. Mehil eledi ki: 
( ..... u .. lıl.ara•- ........... L-- ıicle. ..a t · mediğiniz bir ıüzellikte taze •e ,.. ___ b" "bi-ı-,• · ka be S 1...1 u • d L.~ 
- ..... - -- 8'111 •"' erın... - ~ , lrl n111lZI J • - en D r yere &ıaerttn e ucn 

rim.. Çünkü ka7amn aud dütü • Ebültli bu prültünün bu ka • nermin yeni bir cildle karıılaıa • decek deiiliz ki •.. Neaıl olia ayni gitmez olur muyum, tehza:iem ? ..• 
rülecet"ni biliyorum. dar kolaylıkla halledilelMlecelin• c:akaum. Ayni umanda mün · iıtikamete ridiyonız. Sen benim yeJinimetim.in, beni i .. 

- Onu da ka7anm nasıl açıla - inanmıyordu. Y aalıı itittitin~ kail beait menmab, ıiyah henleri ıi · Haman, bu teklife razı oldu. t .. eydin, 6ldürebllirdin.. Fakat, 
cajı aibi bilmiyonun.. ollllaflu. dermit olacakbr. Bu Cire Aaep - A'""', ayn ıemilere bindiler. Bir kurtardm •• Ha,.li, ..adelim 

tine denilen -:l--11ik tılaımmı kul- ,.. •• 
- Ha)'ll', hayır .. Emin ot. Ba • - Silihlamuzı vermete ruı •--- müddet ıittikten tonra, birden • iki kahraman, ldlydea aldıkları 

Lam onu çok yakandan ve tekrar m111nrz?. lanclıtnncla yüzümün çilli Ye çir- bire havalar, deiitti. Fırtına çıktı. atlara bindiler. Kıbçlamu, okla. 
anlablufb. Unutmaya i•lcln yok. - Evet .. Bise yol il.terin. lcia cildini .. yanı hayret bir ıuret- Dalsalar tiyle yük.eldi ki, de • rmı ela yanlanna aldılar. K87lfi, 
Adeta u&er biliyorum.. Sillhlannı veı*eklenli. Fakat te ıüzelleıtirmiı ve beyazlatmıt- jil öteki ıemiyi ıörmek, ıemi merak içinde, arkadan ıeliJOI', 

- Pekili iiyleyae •• halli mütkül bir meaele vardı. içe- br. lıtimali ıayet kolay Ye fiyatı halkı biribirini bile ,areme.1. oldu. alacii oluyordu. 
Karta majaranm aizma ,ider • ride bç kiti ftl'clı?. Banlann üs. ucuz olan bu Cire A.eptine'i kol· Herke. canıND kaydma diiftü.. Nihayet, ormanın kıy11ma ftl'. 

lıen EbülGli da ıtılc deliline doi • ttincle ne kadar ıili.h bulauayor • larıma, omualanma Ye 1!1lerime de Çok ıeçmedea, direkler çatırdadı. ddar .. Burada, Ferruh, 1' .ı 
ru ilerliyordu. ela?. Banu anlamak imkl1111:1 ol• tatbik edi7oram. Bütün eczane· bir deniz kuuı oldu. atb. Niradan, kurtlar, kutJ.U' ürk-

Ehü14ll, W&flllCIJa kı&dar ol· elalana fire nuıl hanlcet fte. lerde parfümirilerde aabltr. - Batıyorm, Mehil... tü. Ormanda bir aürilkü olcN.. 
clukça siiçliik çekmifli. c:elcti? Ya ekaik aililı YSirler ele -~-e-p-eb_q_ı -B-el-ed-i-ye-B-ahç_ea_i-nd_e_ - Evet tehzad.-. .Haydi, de • Sazlıklar arasında UJUJ&n ulan 

Nihayet vardı. lçeriıini ıiirmek dlf&l'IJ& çıkar Pnna• hücmu BU HAn A nize atlayalım.. da lıicldetlenerelr, homurdanarak 
imkAnsa ı3riinU .. ordu. kalbrlana.. Ud kifiydiı... Bu Uzaktan kara ıBrünüyonla.. batma kaldırdı. iki atlımn «alar • Cuma, Cumartesi, Pazar ıünU 

En lril76k ıiçlük asri ıimdi lralabalılda bata P.•larma a)qamları ıaat 21 de Hazım Atladılar.. ela dolqtıimı ıirdü. 
bqlıyordu. Derdini nud aniata • maddeten imkin yoktu.. 8aau tarafmdan Yüze yüze tahile çıktıla?. (D..,,,,,,. INlr)' 
takb?. latedilinl 1erlilere na11J kurnuhkla aınım• kola1lıiı Orada, elbiaelerini kuruttular.------------
L·ıcli---1~1. .ı --L K A R A G o z 111 ~• aa .-.. slriinmtlyorcla. Bir köye ıeldiler •• K3yl6, keneli· 

Tec:rGheden bqb çıkaı 101 Kaç kiti olclaklannı aıcılmca mı oynatılacaktır. lerine izzet ve ikram etti. Parmak 1 
)Oldu.. Belki içlerinde arapça iti· eormalıydı?. -"""':l:-d-anhu-=-~, -r.llil:"'":'ltel--:-Tlı:r-cı--=-M~emu-r-lu-. larmdaki yüzük tqlarmcla.:.a birini 
len ltiri Yardı. Elbette kola)"DU halac:aktı.. funtlcın: atarak, kendilerine yeni :\at baı 1 

Sealencli: içeriye ymid• Mllendiı Mahçuz olup ıablmaarna ka • edindiler. Bir miiclclet aonra, rene 1 
- Hey arapça bilen Yar mı - Si:1 bç kitleinls Ye fidriniz rar verilen Fiat marblr &09 model yola çıktılar • 

~inizcle ·,. de ne kadar aillh ftl'?. huıual müstamel ıpor otomobili iki üç ıtln ıittikten aonrs, ufuk. 
Mataradan ıealeninceye bclar Ayni ... cnab ftl'Clh tO _ 9 _ 935 tarihine raıtlıyan tan bir ıehir pründü. 

ıelen botuk süriikUler biTdenbi • - Biz yirmi J,ir kiıi.yiz .• Oaeri • ıalı ıünli saat 8,30 dAn itibaren - Oh, çok tükür! Artrk mede· 
l'e climniftİ... mizcle de atalı yukarı bu kadar Taksimde Merkez Garajında l&b· nl, Ml;rük bir yere ıeliyorm!. 

Fakat, ıeaine ene veren bu· ıUlla ...... lacaktır. Artırma ikincidir. lıtelc- - Evet, tehzademl Öyle ıörü • 
1'1nmamıftı .• Biraz daha bekledik· - Glnl .• Y .Jna bir t.ııklifim Ji olanların yerinde haıır hulun- nüyor ! Artık bir kaç Jiin nbat e-
ten aonra tekrarladı: var •• O halde enel& yirmi bir ıi • malan ilin olunur. deri• 1 •• Fakat, acaba buranın bek· 

- Hey! •• Size t8yllyonun •• içi· Wu bana, .felild.n aarlut11eaiım ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!I çileri nerede?. itte, kapıya var . 
llitde ~hilen var mı?. ipe ballwak awetiyle teelim e- den aonra ulan 1&lıftl'ilbıeaine dık. Klmae ıörünmüyor .• 

Botalı Wr ... c:nalt ftl'dh dec:eksiniz •• Soma ıizi birer birer razı deliliz. Ba ulanlar ne yapa • Yaklqmca Ferruh batırdı: 
- Var!. Ne iltiJ011UDU" ne· clıpnya çıkaracap.... Dıf&l'IJa caklar .. Ne liisamu Y&r?. - Hey .. Kimse yok 1r..u?. 

teclen auleniyonanm?. yirmi bir kiti .... IOnra ... • - Mad ... ld hepini• yirmi hir s .. ine, keneli ıaclaımm Jcıin • 
- Benim nereden ...ıeoclilim taraya iki ulan aa1rNrecetma.. · kitiıiniz, ulanlarm ltot mataraya den hqka ceva1; veren olmadı. 

llae lbım detiJ •• FUler mearh • Bu prtlarm _....... bulu • aalneril .... inden neclen çekini • BiT daha ıealnecli: t"- sirenlerin aonu BlllmclGr.. nanlua ka1'ul edilmeai sGç ola. yonunu!. 
...._ oradan a1nlmara ltekm • lac:akb.. Ebü16li bu ıualine ceval: ala • 

.... tek fildltine c1o1m ..... çarpıl· - EYet.. Yahut: madr. Ba mada matuaDm atzı • 
~ d .. elctir. Banu umdn:•JID •• - Peki •• demeleri U117orcla.. m lrapa-Jı ~ln biru enel ken • 
-... aJnlm. Neden aoara: diıinden aynlmq olan Karta da 

- Hey ••. 
Gene aea yok. •• 
iki kahramanı ela dehı~ ald, . 
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Cocuk baltası ÇiNGENELER , 
Hediye kazananların ARA S 1 N DA. 
adlarını , yazıyoruz 

11 - 8 - 935 tarihli bulmacamız r 108 - ls erkek L. 565 Bekir, 109 - Ko. 
SAMSUN (un, Masa, Namus) idi. camustafaşa paşa, 35Alpaslan,110-

Doğru bulanlar arasında kur'a çe- Göztepe 40 Güler, 11- Çemberli T. 
küerek, Kum.kapıda Şerif kızı 361 Batırbay, 112 - Divanyolu 114 Sabih, 
Fatma Nigar linci, Tophane yokuşun 113 - Fatih ~2 Feyziye, 114 - Rumeli 
da Akay'ın Yusuf oğlu Asım Turgut hisar 24 Tuna, 115 Beşiktaş 37 Sabi -
Z inci hediyemizi kazanmışlardır. ha, 116 - Aksaray 2 Makbule, 117 -
1K1ŞER PAKET NANE ŞEKER! Karagümrük 50 Emel, 118 - 28 inci 

KAZANANLAR: mek. 196 Faruk, 119 - Pangaltı L. 

3 - Şişli tramvay deposunda 338 412 Nubar, 120- Karagümrük 50 Yıl
Hayri, 4 - 1s 44 üncü mek.148 Kenan, maz, 121 - 15 inci mek 4 den Mela -
5 - 2 inci mek. 182 Ağuş, 6 - Bakır - hat, 122 - Boğaziçi Remzi Atay, 123 
köy Hilmi, 7 - Eyüp 27 Hüsamettin, - lsmet lnönü M. Hurşit, 124 - Ni -
888 - Aksaray 16 Necati, 9 - Is Er- şantaş 33 Sabahat, 125- Kumka.pı Ha 
kek L. 510 Fikret, 10 - Kurtuluş 39 let, 126- Beşiktaş 14 Sahir, 127 - Fa 
:Yosifidis, 11 - 2 inci mek. 38 Hüsa - tih, 10 Vecihe, 128 - Zilede Cabir M. 
mettin, 12 - 44 üncü mek. 69 Saime, Rahmi, 129 - Is erkek L. 396 Burhan, 
13 - Büyükada 16 Bilge, 14 - Çam - 130 - Beşiktaş 26 Sıddık, 131 - Ka · 
Jıca kız orta mek. Yegane, 16 - Ka • sımpaşa 62 Hayri, 132 - Galata S. S 
sımpaşa 71Merkado,17 - Cumhuri - M. Raif, 133 - ls. Erkek L. Cel3.l, 
yet orta mek. Nuriye, 18 - Sirkeci 1 134 - ls. 3 Canan Ruhi, 135 - Beşik
Fazıl, 19 - Beyoğlu 30 Nermin, 20 - taş 10 Vedat, 136-Eyüp Kenan, 137-
ls. Kız L. 1238 Ayten: Bey K. Mitat Akın, 138 - Beşiktaş 14 

KİTAP KAZANANLAR: Nihal, 139 - Göztepe 40 Ümit, 140 -

21- Pangaltt 7 Nazire, 22 - 5 ci 
mek. 126 Ahmet, 23 - Davutpaşa 46 
Saadet, 24 - 19 cu mek. 349 Kazım, 
25 - Şehremini Faik, 26 - Beyoğlu 
157 Nuri, 27 - Sult.anahmet 15 Reha, 
28 - Ayazpaşa Tevhide, 29 - Süley
maniye 29 Bedri, 30 - Feriköy Növ -
ber, 31 - Yeşilköy Ali Kemal, 32 -
Beyoğlu Ayazpaşa park otelinde Naci, 
33 - Kandi11i kız L. 455 Muall~ 34 -
13 üncü mek. 609 Ragıp, 35 Pangaltı, 
cedidiye 54 Nimet, 36 - Paşabahçe 
Zühal, 38 - Binbirdirek Boyacı S. 
14 Ziya, 39 - Beşiktaş 11 Nuran, ö
ze), 40 - ls 42 inci mek 336 Nejat, 

(:;µ .ıu.a...ıı.GKT.V.~L KAZANANLAR: 
mr r/"!fl 41 ~ Zi.ncirlikuyu 134 Ferdane, 

42 - Kasrmpaşa 9 !sak, 43 - Ba.ğbır
başı 60 Ayten, 44 - Kadıköy Altıyol 
lrf an, 45 - Darüşşafaka L. 212 Masa
Kazım, 46 - Beşiktaş 4 lsak, 47 - 27 

inci mek. 44 Selamettin, 48 - Beykoz 
yalrköy ıs Füruzan, 49 - 1s kız L. 832 
Pakize, 50 - ls Cağa1oğlu 3 Nihat, 51 
- b posta nakliye M. Orhan; 52 -
42 inci mek. 594 Samibe, 53 - 18 inci 
mek. 599 Burhan, 54 - 60 cı mek. 
229 Ziya, :>5 - Fatih 11 Cemal, 56 fs 
erkek L. 803 Nihat, 57 - Pertevniyal 
L. E. özek, 58 - Pangaltı 19 Selma 
özoral, 60 - Kurtuluş 23 Pantazi. 

DEFTER KAZANANLAR: 

61 - Parmakkapı 33 Hrant, 62 -
bavutpaşa ortamek. 515 Muammer, 
63 - Samatya :>2 Berç, 64 - ts krz 
orta okul 738 Malike, 65 - Sultanah -
met 61 Sami, 66 - Mahmut paşa 6 
Feyyaz, 67 - Gazi Osman P. 866 Hulfı 
si, 68 - 43 üncü mek. 268 Ahmet Fa -
zıl, 69 - Süleymaniye 29 Nesrin, 70 

· _ Kadıköy 15 Üftade Tüzün, 

KARTPOSTAL KAZANANLAR: 

71 - Beyazıt 21 Memduh, 72 -
Işık L. 13 Nimet Bedri, 73 - Sultan -
ahmet 3 Rükneddin, 74 - Sarıyer 102 
Raif 75 - Demirhan M. 34 Meşkure, 
76 ~ Pangaltı 148 Behiç, 77 - Edirne 
kapı öıcan, 78 - Beykoz 40 cı mek. 
Yeli, 79 - Tepebaşı T. Tan, 80-: Be
şiktaş Nejat, Erol, 81 - Beyo~lu 1 
Todori, 82 - Edirnekapı özdemır, 83 
- Beşiktaş 18 M. Orkunt, 84 - Kan
dilli Kız L. 403 Mua11~ 85 - Cihan • 
gir 4 T. Senigr, 36 - ls Erkek L. 1074 
Sabiha, 87 - Kartal 46 Nermin, 88 -
Yakacık 119 Fazilet, 89 - Galata 7 Fe 
hime, 90 ls yeni nesil mek. 44 Hayat. 
91- 59 uncu mek. 28 llhan, 92 - May 
riye L. Kemal, 93 - Gülhane H. Le -
vazım K. Sabire, 94 - ls. 1 inci mek. 
106 Vedat, 9:; - Kocamustafapaşa 88 
Osman, 96 - Bostancı 130 Samime, 97 
- Ortaköy Muhabere gedikli Erbaş, 
okuluası E. Adnan Sökmen, 98 - Ak· 
saray 27 Samin özden, 99 - Beylerbe 
yi 17 Hikmet Ünal, 100 - Beşiktaş 

.Mahir, 102 - Beyoğlu 14 Asüman, 
102 - Süleymaniye 6 GüJgeç, 103 -
Gelenbevl ortamek. Celal, 104 Be'yollu 
3 Nermin, 106 ls Posta tevziatı HalDf 

Ameli Hayat S. S. Cemal, 141-17 nci 
mek. S. 38 Riza, 142 - 11 ci mek. 432 
Halak, 143 - Vefa Erkek L. 789 Os
man, 144 - Cibali Bayram oğlu Nuri, 
145- G. Antep 22Fatma,146 - Be· 
şiktaş 81Selçuk,147 19 cu mek 349 Ka
zmı, 148 - Sirkeci 43 Mahmut, 149 -
19 cu mek. 228 Türköz, 150 - Beyoğlu 
Eseyan M. Halaçyan, 151- Fenerbah-
çeli Celal, 152 - 19 cu mek. 80 Aptal
lar, 153 - Beyazıt 26 Selma, 154 -
Sirkeci 7 Gültekin, 155 - Çapa kız 

muallim M. Malike, 156 - 36 cı mek. 
Mehpare, 157 - Kum K. 9 Tutüla, 
158 - Eyüp 1Avni,159 - Edirne K. 
Mehmet, 160 - Fatih 4 Seniha, 161 -
Uzunçar§t 5 Bedriye, 162 - Aksaray 
12 Şehnaz, 163 - Ku1eli As. L. 249 
Mu.stara, 164-Gülhane H. Sami, 165-
40 cı Mek. Müfide, 166 - 54 cü mek. 
Neriman, 167 - Beyoğlu 22 Nimet, 
168 - Kasım P. 9 Tahsin, 169 - Pan
galtı 130 Mihricihan, 170 - Kadıköy 

'1!1Neriman,171- Altınbakkal Vedat, 
172 - Divanyolu Salih, 173 - Edirne 
K. Todondi, 174 - Beyoğlu Blagay, 
175 - Göztepe Muazzez, 176 - Cağa· 

loğlu 14 Mustafa, 177 - Erkek L. 510 
Fikret, 178 - Kız orta mek. Nüveyde, 
179 - Bakır k. Nadir, 180 - Süleyma
niye Argun, 181 - Edirne K. Dürhan, 
182 - 13 cü mek. Haşim, 183 - Gelen
bevi O. O. 432 Asım, 184- Kabataş L. 
1485 Ali, 18:>-Beşiktaş 18 Nuri, 186-
Uzunçarşı E., 187 - Galata S. L. Zeki, 
188 - Kıztaşı 7 Reşat, 1~ - Aksaray 
Şükran, 190 - Pangaltı L. Vahan, 
191 - Arnavut K. Koça, 192 - Erkek 
L. Hikmtt, 193 - '1!1 ci mek. Orhan, 
194 - Cağaloğlu Naciye, 19S - Divan 
yolu P.agıp, 196 - Kasım P. 102 Se· 
miha, 197 - Gazi Osman P. 81 Ri:za, 
198 - Heybeli Ada Affan, 199-P. or
ta mek. Akyıldız, 200 - SüJeymaniye 
Ayhan. 

- Hediyelerimiz lıer halta Cumar
tesi günleri matbaanuzda dağıtdır. 

Hayattan ~oaırnmoş G=llaı~nlkii ~nır maıc~ıra 
I::::== N o 62 \'azan: Osman Cemal Kagsırsız --

Bu nıübarek benim dört ayaklı 
süt ninenıin sütünden daha tatlı! .. 

- Abe ! Bitti ninniniz, kesildi 
tıngırdınız, aha ne kurarsınız ora· 
cıkta fiskoa, fiskos, gelseni.:e sof
ra baıınua ! .. 

Emine: 
- Ben yalnız bu Etemi pek he- f 

ğenmiyorum .• Ara sıra çalıf' filan 
tutmak için hizim Sulukuleyc de 
gelir amma nedense bu herif bana 
bir tuhaf geliyor •• 

- Aldırma, cambaza b:ık !. 
- Pek aldırdığım da yok zaten 

ya ... Şey irfan Beyciğim, ben o 
Benli Latif Beyden de pek hoşlan· 
mıyorum!. 

- Al benden de o kadar Emi -
ne, soğuk herifin biri o.~ 

- Amma mühendis İzzet Bey 
baba adam! .. 

- Öyledir. Tornavida nuıl?. 
- Bırak ıu fasa fisoyu ıen de •. 

lki kadeh yuvarladı mıyd, hatlar 
dayak yeyinceye kadar çamurlan· 
mı ya •. 

Emine ile sofra baıına geldi -
ğimiz zaman baktık ki Bedi La • 
tif Bey hasırın üzerine yan uzan -
mıı, başının altına da bir yer iı· 

kemleai yerleıtirmiş horul horul 
horlıyor ••• 

Reha Bey Utifin bu haHne ba • 
karak: 

- Hızlı giden itle böyle çabuk 
istop eder, dedi, hiç durmadan 
boyuna içti, sonunda böyle küfeyi 
devirdi .. 

Ahenk tekrar batladı; bu tek -
rar batlayan ahenge arasıra Etem 
de tulumiyle karıııyordu. Seherin, 
Zinetin, Rinanm pürüzsüz billur 
gibi sesleri, Eminenin zilleri ln -
cirlik, Şifa, Kanlıdere, Göbekli -
bostan taraflarını çın çın öttürü -
yordu. 

Tirte gözlü Gülizar ise !imdi 
gözlerini yere dikmiş, batını iki 
ellerinin arasına almıf, derin de • 
rin düşünüyordu. Etemin karısı a
ra sıra kocuına çaktırmadan ufak 
ufak rakıda cümbüşleniyor ve ge
ne ara sıra kocaaı yuvarladıkça o
na çıkışıyordu: 

- Gavur Etem, az iç, değildir o 

ananın aksütü ! .. 
Etem de ona fU cevabı yapıttı • 

yordu: 
yordu: 

- Sen aldırma, bu mübarek 
benim dört ayaklı süt ninemin sü
tünden daha tatlıdır! .• 

Bir ara Etem: 
- Şöyle çadırların yanım bir 

dolaJ&yım, ne var, ne yok bir gö -
reyim!. Diye kalkmak istediyse de 
karısı bırakmadı: 

- Yok lazrm mı gide -
ıin tinci çadırlar yanına .. Otur ye
rinde!. 

Nazlı da ne kadar gecikmişti 
ya .. Şimdi gelirim dediği halde 
yirmi dakika olmuş, hala gelme • 
mitti .. Benim ikide bir saate ha • 
karak Nazılyı merak ettiğimi ça -
kan Çakır Emine: 

- Çadırların yanında köpek 
filan yoksa, ben gidip Nazh abla -
ya bir bakayım!. 

Dedi. Etemin karısı: 
- Ha kalk civanım, barabar 

gidelim .. 
Deyince ikisi birden çadırların! 

yolum· tu!tull'lr •. Ve onlar yanı· 

mızdan ayrıldıktan birkaç dakika 
sonra çadırlar tarafından acı bir 
ıarhoş nara11dır koptu. 

Hala yattığı yerde horlayan 
Benli Latiften başka hepimiz bir· 

On beş yıl ön :c lstanouıun eTL u.ızel 
maşacı ve falcı kızlarından ve Nazlı -
mn akrabalarından tombul Zillıa! 

den ayağa fırladık. Ayni nara ile 
birlikte bir kaç da kadın çığlığı 
koptu .. Belli idi ki Emine He Ete· 
min karısı narayı atan sarho§la 
kartılaımışlardı. 

Etem karısının sesini anlayınca 
bir gülle gibi o tarafa atıldı, bir 
kaç adım koıtuktan sonra döndü, 
geldi, ağaçta srmsıkı bağlı olan 
koskoca ayısını çözüp yedeğine a· 

larak: 
- Ha oğlan, koca oğlan, göre· 

yim seni, utandırma beni!. 
Deyip ayısı ile birlikte çadırlara 

doğru koştu. 
Etemni bu halinden cesaret a

lan Tornavida Hasan da yerden 
boş -bir şarab binliği yakaiayınca 
onun arkasından seğirtti. Reha 
Bey ayal-ta boyuna k.ahveciye ses· 
leniyordu. Mühendis izzet Bey 
yeleğini, ceketini giymiş, aı;ele a • 
cele fotinlerini giymeğe uğraşı· 

yordu. 
Kör Andon: 
- Aman, diyordu, bir hela çı

karsa beni bırakmayın burada .•. 
Malum ya, el ermez, göz görmez; 
heni bir köşeye saklayın !. 

Zurnacı Şahin ağa: 
- Bir şey yok canım, diyordu . 

Sarohşun biri nara atıyor. Şimdi 
gelsin buraya, ben ona bir matiz 
havası calayım, kuzu gibi olur ... 

Zav~llı Rana ise ayakta: 
- Ah kardeşim, kardeşim, kar

deşime bir şey yapmasınlar! 
Diye çırpınıyordu. 
Etem ile Tornavida Has!ın ça· 

dırlara doğru gittikten biraz gon· 
ra üçüncü defa olarak ve daha 
tiddetli bir na.ra ile ıslık sesleri 
geldi. Bunların arkasında :ı Ett" • 
min bağırtısı duyuldu: 

- Tut bre koca oğlan t?Jt, hı • 
rakma herifi tepelesin biz! saldır 
bacaklarına canabetin ! 

Derken acı acı köpek havlama· 
ları başladı. Şimdi İş büyümüş, 
çatallaşmış gibiydi. Nerı:!>de ise 
belki de sil:l.hlar patlayacaktı. Ar· 
tık benim için durmak olaaaazdı •• 

Kahveci Mıstını köy korutusuna 
saldırıp kendim çadırlara doğru 

fırladım. Amma şimdi kadın ıe&· 
leri kesilmiı; yalnız Etem~n ayıya 
verdiği dütmana saldırma emirle
riyle sarhoşun gırtlağından zorla 
çıkan kaba kaba küfürleri duyulu· 
yordu. 

Bir de çadırların yanına gelince 
ne görsem beğenirsiniz! Eyüp 
Defterdar, Ayvanaaray sokakla • 
rında her gün çocuklcrr, peşme ta• 
kılıp da: 

- Küüp ! Aynalı küp! 
Diye kızdırdıkları saçaakala ka· 

rıtmış, o peri§an ve hiç ayılamz 

herif ile Etem karşı karşıya geç· 
miş biribirleriyle hırlaşmıyorlar 
mı?. 

- Tüü ! Allah müstaıh~kinizi 
versin! 

Deyip yanlarına sokuldum .. Ay· 
nalı küp beni görünce pek okkalı 

bir küfür de bana savurd\.!; ıonra 
da elini seksen yerinden yırtık 

gömleğinin içine sokarak bağırdı: 

- So .. kul .. ma .. Dinim rabbe· 
na .• hakkı.. için.. ya, ya, ya • 
karım .• Haaa .•. 

Etem tekrar ayrya kumanda 
verdi: 

- Abe hazreti kalıp, bak n~ 
aWer savrot herif; bizim eli nı • 
metli beyzademize .. Sen durursun 
bu lakırdı karııaında avanak ava" 
na.k, bakarsın etrafına .. Ab'! sal • 
dıraana .. Bu belalı herifin haldır• 
larına!. 

Aynalı küp bu sefer kahkahayı 
salıverdi: 

- Kah, kah, kah, kah!.. Ula11 
koca .. çingene. O .. ayı, bendenizİJ1 
amcazadem.. O, hiç •. bana sal• 
dırır mr? Kabadayı isen, ıen aai" 
dır .. köpoğlu! .. 

Etem bu sefer benden cesaret 
aldığı için ayıyı hemen oracıktaki 
bir kazığa tutturup yerden kaptığı 
bir odunla zavallı Aynalı küpüJ1 
üzerine atıldı .. Atıldı amma beıl 
hemen bileğinden yapıştım: 

- Kendine gel Etem, bırak Oı 

divanenin biridir! 
- Divane ise kör müdür göıLİ 

timarcıyı ! (Akıl doktorunu) .. N' 
arar burada gece vakti çadırlar ş 
rasmda .. Yatar içeride bir takır" 
kibar f amilyalar ! Bunun buraJı 
değil at, ya eşek pazarı; buraıf 
herkesin mekan yeri .. 

Aynalı küp gene kahkaha ata " 
rak: 

- Vay anam .. Vay .. UlaaJ1• 
Gece yaruı destursuz harmanı;• 
çadırlarına uğradık diye bukad&f 
kıyamet koptu be~. Ya .. yanlıthk' 
la, Sulukuleye uğramış olsayd~k·; 
Kimbilir kaç araba kötek yerdık· 
Uzatmayalım, Aynalı küpü orıt" 

da bir ağacın arkasına ıinmı§ olsıt . ,, 
Tornavida Haıanın kolun "erın 
biz, Etem, Nazlı, Emine hep bir" 
likte geriye döndük.. Yolda çol' 

·dkorktular diye Etem, Torna\'1 

Haıanın, Nazlı da Eminenın d•" 
maklarını kaldırıyor; Emine kor

1
" 

k 'd· ~ ··. l ktat• u geçır ıgı ıçın e çırpar;~ tı 

bir keriz havası yapıyor; AY11g. ı 
küp de iki adımda bir kahkah,.1 
salıvererek: 

(Devamı var). 
ı l:,Q7 - 39 uncu mek. 305 Müktrrt"' 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---



Caf erin ~Örüşünden: -
Türkiye futbol 

ızmlr .. mplranu Altlnordu .. lumı 

Alt d · birincilikleri ınor O (lzmlr) Memleket eflc&n mnami1eıinin 
alaka ile takib ettiii Türkiye 

Demfrsporu (Eskişehir) futbol birincililclerinin ı.ıanbulcla 
brinci devre maçlan icra edildi • 

3 2 d • imar ırub brinciai Albn ordu • 

Y e n 1 ükitehir Demiraporu temclitli o-
- yunla 2 • 3 yendiii ,U,i, Balıketir 

Dün Albnordu ile Demirapor, l 
" F enerbabçe ile Toroı Spor kar
plıtarak Tiiddye futl>ol birincili· 
li aoa maçlarının ilk bmını oy
Dadılar. Albnordu dört haftaJll' 
aGren 1'ir maçtan sonra Demirspo
ru pçlükle 3-2 yenebildı. Fener
babçe İle çok üstün 1'ir oyundau 
IODI'& rakibini 9-0 yendi 

Tüze l>akanı Şükrü ~racoilu-" 
aan da hazır bulunduiu maçlann 
tahilltı ıudur: 

Saat tam 3.35 de önde Demir
por, arkadan Altnıordu a)kıılar a-. 
.ıuında .. haya çıktılar. 

Demirıpor: 
Hayati, Mennan, Nimet, Yaaal, 

F.,,ri, lbralaim, lmaail, Son..,r. 
Arif, Ahmet, Saim. 

G l 12 . d ı . . d l . arub birinciıi de Fenerhahçe To-
o tam ncı a11.ıka a o · 9 o ilAb tt• tu roaporu • ma u e ı. 

mut • Maç ıeraitini, aeyrini, kim na • 
2 • 2 ıd oynadı ıibi teferrüatı anlat • 

Bu ıolden ıonra Demirıporlu maktan ziyade tenldtlerimma he-
lar büabütün iiltün oynamaia ha•· def"mi daha batkı cephelere çe • 
ladılar. Ve 18 ncı dakikada De

virirsek Türkiyede futbol inhiu • 
minporlular ıüzel bir hücumla be. rmm neden yalnız lanbulda kal· 
raberlik ıollerini de çıkardılat. mala mahkGm olduiunu anlama • 
Vaziyet 2-2 olunca oyuıı büabütün 

la çahfınz. 
hızlandı ve heyecanlandı. Fakat Memleketimizin 25. 26 mmta. 
ltiitüıı ıayretler ıemera vermedi. kasına daiılan ıpor heveai, fut· 
Ve maç 2-2 berabere b\tti. . bol zevki hattl lıtanbulda da bir 

Maç ~zatıldı çok
0 
müeNeteler dahil, bqıbozuk 

. Bunun üzerine maç on bete" bir dialplinle ilerlediiini dün e-
dakikalık iki devre uza :ıldı. lemle takib ettim. 

Üçüncü devre, oyun bqlar Koca bir Türkiye birincilik mü-
bqtamu Demirapor hücum etti aabakaıında Balıkeıir ırulı birin
Altınordu beki topu c~za çizıiı· ciıine rakip aradım, bWa•dım. 
dahilinde eliyle tuttu. Bu mü · Memleket menafiini korumak 

latanbul .. mplyou P'enerllahç• 

FEN~RBAHÇE 

Torossporu (Adana> 

9-0yendi 
Günün ikinci maçı Bahkrı•r kem .. ymadı amma, bir dakib 

ırup ıampiyonu F enerbahçe ile, ıonra Naci üçüncü ıolü yaptı. 
Adana ıruP f&IDpİyonu Toroı 44 üncü dakikada da Ali Rıa 
Spor arumda yapıldı. Niyaziden aldıiı bir puı, histle 

Toroı Spor fU kadroda idi: nadir ,&iinen müthit bir tiltle 
Oaman, Orltan, Brırltan, llela· dinliincü defa Tona Spor kale -

met, Nari, Naun, Emin, •u-1- aine aoldu. Ve birinci hafta,m 
'-• Sa.ior, Ali, M.,.,,.ef. 4-0 Fenerin üttünlülü ile 1'ittl. .ı 

Fınerı.hçe de fiJle uralandı: ikinci ha'ftaylm 
Hucımettin, Y..-, Faıl, Ce- <>,un 1-ılar bqlamu ilk lile 

oat, Esat, R.,at, Ni,azi, Saban, camda Fikretten ıüzel bir pu .. 
Ali Rıu, Ntıt:i, Ff/ırd. lan Ali Rıza 5 inci ıo!ü attı. Q. 

Oyun Fenerlilerin üıtünliilil ile yun 'bundan IODr& Fenerbabpnlm 
lttlaclr. Fakat Torauporlu ıeaç • mutlak h&kimi1eti altına pdi. F• 
ler de ıa11etli ve iyi oynuyorlar •• nerhahçe kendisini yormamak içia 
10 uncu dakikada Naci muhakkak aılmuJordu. Toroa Spor da dm 
bir ıol kaçırdı. Fabt 12 nci da- fazla ıol yememek için bütün ıaJ'• 
kikada komerden aldıiı 1'ir puı retini aarfecliyordu. Bana raim• 
kaleye sokarak bu batumı düzelt- 31 inci clakilratla Fikret a1&---. 
ti. ......._. 

Altınordu iıe: kemınel bir penalb idi. Fakat ha • için yiyecek, içecek inhiaarmın iyi Bu ıolclea aoara F enerliJer «>-
kem çizıi dıtı ıörmU.tü. Penaltı neticeler venneıi çok maimi ve yuna i~a iri~ hlkin Ölclular. 
vermedi. Serbeıt vurutta da De· mantıki olmaaı huebi,le acaha 11 iacl daJdlriıda Nipzi, 18 ncı 
mirıporlular ıırf taliıiziik yüzün • ıporda da böyle bir teY tathik e- dakikada Naci, 17 ncl claldlrada 
den yüZtle yüz hir ıol daha kaçır · dilıe daha önemli neticeler almır da Fikret 1'üyük birer fınat ka
dılar. mı diye k~ndimce dütündüm. çırdılar. TorOI Spor kalteıine atı-

37 nci daki~a'cla Ali Raa ,..dia-
ci, 40 ıncı dakikada Naci teki· 
sinci, 42 nci daJrikada , ... Naci 
dolmnnca aolil attı. ve maç da 
hu tekilde N olarak Fenerin ka
bir üıtünlüfü altında bitti. 

Sabahattin, Cemil, Ziya, Veclaı, 
"Mil, Nm, llutala, Sait, T eu
Mt. 1tla.lta, Hamdi bdl'oaunda 
idlJer. Hakem Şazi Tezcandı. 

Meç tam (3) e (17) kala bM· 
ı. lt~ hücumları.Demi 

ar yaptı:ar. 
nci alCikacl ' 'Dem& •rıllP~~~~-~~~~r"lf!~~ lan ıütlerin hepsi ya ~ukardan 

• 11 erin Ye ıpor sa ·;1t-~U ft M•n· ptlylt.li. 

Curna s\iftii ~ltmordu Karad .. 
• pupa .. 11r;...ıı 5amsma 

Her ·k tal'af da karıısındakinin 
•·1n·,·etini yakinen hilmedili için 
dilckatli oynuyorlar. Fakat Alt1· 
r~r--!unun üstünlüiü vavat yavat 

dütürdü. Sol iç yetiıerek kaley~ bilıinlerin nezareti P'enediler tallerini ikinci defa 
ıoktu. memleket ıpor refahını yükaelt. ancak 37 nci dalribda yendiler. 

Sporla kartılqacak, IMmu da ka
zandıiı takdirde dolrudan doi· 
ruya fim.le kalan F enerhahç~ İl• 
pazar ıiinü çarpıpcaktır. 

Dördüncü devre de mütevazin mei~ çalıtan komtu milletlerden Niyazinin demir gibi bir ıütü i
ıeçti. Hakem 1 O uncu dakikada büabütün ayn bir Joldan ilerliyo • kinci ıolü yaptı. Bir dakika IOD

ra da Ali Rnanm bir ıolünii ha- il. s. 

Eak fehlr .. mpıronu Demlrepor .. lumı 
Wirmeie bqladı. Şimdi oyunf Demmpor aantraforunu oyundaıı 
daha zipde Demirıpo!' yarım ıa- çıkardı. C>,ua ela bu tekilde din 
huında cereyan ediyor. devre oynandı ve lzmir tampiyonıa 

ilk gol Altınordu 3-2 ıalip çık~ı. 
Nitekim hu üıtünlük 16 ncı da· M. S 

Jdkada ıeaı~eaini verdi. Ve ~ltı· Adapazarı 
aordulu Saıt aJmıt oldutu ıuzeJ 
ı.ir ,... 1oıe çevirıpekte ıecikme- idman yurdu 
.ıı. Altınordalularm i'ıt"örlüii de 5-1 galip 
nm ederken 25 inci dRkikac:la loJ• Adapazan kltiplerl arasında Bava 
ikinci defa olarak aai içlerinin a Kuruma menfaatine haşlaDQ hpa 
Jalıyla Demirıpor kaluine virdi. ma~lanmn ilk haftasıyapıld.ı tik maç 

aençlerblrllti - Yenia1 takımlan a. 
Pmt ofaayt aayıldı. Dmerspor raamda yapıldı. Her iki takun 2-2 he· 
~eai arka arkaya tebt keler atla- raber kaldılar. lkind maç ldmanyur· 
tıJl>r... da ile Sakaryupor arasında yapıl· 

44 üncü dakikada Albnordu • dr. Ba maç da ldmanyurdunun hlki
am sol içi topu 20 paıtan ikinc ·. ~~yeti albnda 5-l galibiyeti ile bit. 

Mfa olarak kaleye sokuyor veı ------------

Wtaym bu tekilde 2-0 Aıtınord" Yugoslavya ile 
mm ıalebeeiyle bitiyor 

2 ıncı hattavm Çekoslavakya 
ikinci haftaJJD da mütevazi~ 1 

Wr tekilde bqlaclı. Bir ara Demi" kafŞI 8ŞIY0f 
aporlalar OJUllı9 blldw olclular. Yapal&TJ& ile Çella91oYakya mil-
Altmorduya üıtüate iki kamer ol· il futbol takımlan 6 eyl61de Belpad 
ela. Bunlardan ikincitillde De • da karıılqacaklardır. Bu maça bUylk 

ehemmiyet veren Yug081avlar bun· 
aalnpor merkes mlihacimi topu elan on beş ailn en-el Polonyaya kar· 
bl91e sokarak vaziyeti 2-1 bate P. e.-ıtp ıelclllderi takımı ~acak • 

~ 

ruz. 
Klüb qabeylerimizden birinin 

Ruayada ıördüiü ıpor azametini 
tarif ederken kaihi titredilini Ye 
onların on milyonu ıeçen ateltik 
çalıf1Duında çok mütkülllt utra· 
dıklannı duydum. 

Zavallı bizler 30 • 35 aene1e 
yakın bir futbol mazieine aabib 
Türkiyede futbolu kavramaia ya· 
km olarak tek bir mıntaka mı IÖl
terebileceiiz? •• 

Her aene Miytik maddi yaıd.n
larla TüNiye birincilikleri icra 
edilmekte ve memleketin her ta • 
rafında hüldlmet otoritelerinden 
azami derecede yarclmı ıören bis· 
)er, büyüklerimize liyıki derece • 
de ıükran borçlarımızı Yeremiyo
ruz. 
ÇalıtmaJanmızda ne kadar ka· 

biliyet, laınet, kudret ılaterinek 
memleket büyükleri de bizlerden 
o kadar memnun kalırlar. 

Yubncla yazdddanmı .Anado • 
lu mmtakalan tatbik mi etmi)'OI'? 
Yokta onlar bulunduktan mahal· 
lerde çabtmıyorlar mı? He: ikili· 
ni de li,,lmıdan ziyade yapıyor • 
lar; fakat metodik çal1f1Dadan zi· 
yade haftam mulc•nnen sünle • 
rinde vakit pçirmek iç.in yalnız 
top oynayan, vücud kabiliyetini 
ilerletmiyen, blltini, dimatım 
iyiye dofru ptürtmeyen zümre • 
ler daima zenle cloiru ıitm91e 
mabkOmchirtar. 

EelriteJıirde ırut. birinc:iUlderi • 
ni idareye ıittiiimcle orada mu • 
but !tir aaha, dGz çimenlik Yr 
ıtadyom yeri gördi~m. Burıtda her 
sün yüzlerce ıenç top oyniiy-., 

~. '-°...," .,. onlatla Mır-

a...... ..... p'7enu Toroaapor 

likte idarecileri de uirafıyor, fa " Ba kadar ıpar kabiliyeti yükaek 
kat bir kaç yüz metre da.arlar ko- olan pnçliiin daha ziyade ilerle • 
ca bir mahalli tahdide bitçeleTi elerini temin için mahaklcali 
müaaid bir mmtakanm el Ye yüz muktedir bocalara ihtiyaç. oldup. 
yıkamaia mah.ua ufacık bir ıu ım ye ancak bu temin edildikten 
·tertibatını hile billhareye bırakan sonra Türkiye birinciliklerinde 
kbmel•, tabii ki ıençleriu apor snüaavat olabilecelini tahmin edi· 
kabiliyetini de kontroldan uzak yonma • 
olclulrlan anlqıbyor ! Bu yazda • Galib taJandan teWik ederken 
nmla hiç hir mmtakaya tarizde lzmir ıibi kendilerinden çok eald 
llaluıwnak kutiyle hareket etmi • bir mmtabya ancak temdidde 
yorum. 3-2 mafleh olan Eskitehirlilerle 

Sporda ilerlemek İçin onun en birlikte, spo; lmen Toroapor o
buit icabatını tatbik etDJek zaru • ,_ ela aynca tel>rike de!er ta • 
reti ıizetilmeue ıe-liiin inkita· rafları __ ... -y Tarulr • 
fı ancak kendi kudretleri niabetln· 
de kalır .• 

lıte o vakit apor rekabetini 
maflGbiyet, ıalihiJetinde arama· 
ları onları makOe aelicew.ıcte bed· 
aara ulrarlar, Wdtdlan içi ... 1&rf· 
dilen binlerce liralık fedakirlık • 
lu ela W. ol.r, süler· 

J>1akP TGrklye birinciliklerin • 
de laair, Etkitehr, Adana ıe~ • 
lill çok pHI, canlı oywı ı~tterdi
lt. Canla &atla mmta1ıa ıeref • 
lerini korumak için ':'i'&fbklanm 
iftilaarla ..,......_ 

Büyük bir tevuula aial>eyleri • 
nin renıini taııyan Adanalılar o
yun tonuna kadar varl:lclarmı 

bozmadılar. Onlar FtWıer:n ezici 
lnıneti kaq11mcla yeaihnele 
mabkGın oldular. Fakat ıonu• 
kadar o,..Iarmr cleiittirmedil• • 

Fenerbahçenin malnr oyum 
kartnmda onlar müteTuı 'bir di • 
aiplinle ••)ilerini larmadılar • 
Ben ıalib kadar mailGbu d'a teb
rik ~ 



il . --

TÜRKİYE. -KIZILAY ·CEMİYETİ 
GENEL ME-RKEZİNDEN· : 

• 

1 - 7/6/1985 tarthll ve 276'1 sayılı kanunla monopolo cemiyetimize verilip icra Veklllerl He
yetince tasdik edilen llA.çların listesi aşağıdadır. 

2 - Monopola tabi sıtma ve frengi llAçlarının ı eylt\11985 tarihinden itibaren toptan ve pera• 
kende satışlarına başlanmıştı_ı:. . 
lslanbulda Yeni Postane civarında eski Zaptiye caddesinde Aksaraylılar hanmda 22 nu• 
marada Kızılay Cemiyeti satış deposu direktUrlilğilne milracaat edilmelidir. 

S - Hariçten yapılacak siparişler , Banka vasıtaslyle veya Postanın bllşar<lıttedlye uıullle 
derhal g6nderlllr. 

4 - Depomuzda bttyOk ambalAJlar içinde satın alınarak dışarda ambalAjları perakendeye eev• 
rllen 114çların ne evsafın dan ve ne de ambalAJlarından Kızılay Cemlyetjpj_n mesully et 
kabul etmlyeceğl alAkadarlarca bllinm~ek ilzere ilAn olunur. 

Acethylarsan 
Atebrln 

" Rlsmarsol 
Blsmogenol 

" Dlhınutbuse . 
Blsmutholodol 
Blsmutb 

" ,, 
Blvatol 

,, 
Casbls 

,, 
Hectlne 

" lodure deppotııslum 

(Ampoule) 
(Comprlmu) 
(Ampoule) 

" (Llqulde) 

(lojectable) 
(Oxyde de) 
( ,, ,, hydrate) 
(lodure de) 
(Ampoule) 
(Solutlon bolleuse) 
(Ampoule) 
(Solutlon) 
(Ampoule A) 
( ,. 8) 

Iodoblsmutbaite de qulnlne 
Iodoblsmutb 
Kınakına kabuğu (yalnız] 
Mercure benzoate de 

,, bl-lodure de 
,, cyanure de 
,, Jactate de 
,, protolodure de 
,, Sallcylarsenlate de (Eoesol) 
,, sallcylate de 

Mesurol (Ampoule) 
,, ( Llqulde ) 

Muthaool 
Myosalvarsaa 
Neosalvarsan 
Novarsenobenzol 
Neo ı;c.ı 

Neosalotan 
NeooJesal (Ampoule) 
O Ihla 
Plasmochlne ., 

,, " · Comprlmes · ....... .._ 
" " lbbpl6 ,, ,, ,, ... oompoıe 

,, ,, dragdeompo&e. ~ 
qulooplasmlne Ampoule .. 

,, ,, Comprlmes 
,, ,, Dra_s;es 

Cc,n!nle• sto.•arsu.t: 
i";I ,, ~-

qohilne base ı 
,, bf .. brombydrate de 
,, bromhydrate de baılqae 
,, 1• ,, t · neatre 
,, bl-sullate de 
,, bl-chlorhydrate de 
,, chlorhydrosulfate ds 
,, chlorhydrate bastque 
,, ,, ,, neutre 
,, valerlanate de 
,, tannate de 
,, solfate de 
,, carbooate de tArlstoeblne) _ 
,, ethylcarbonate de (Buqolnlne) 
,, poudre, comprlme, tablette, drage 

Sllbersalvarsan 
Sal varsan 
Solusa) varsan 
Stovarsol co~prf merı·., 

,, sodtque 
Splroclde comprlmes 
Treparsol ,, 
Uclarsyl 

Kinin, Bizmut, ve civayı veya, milhlerini havi 
olup sıtma ve frengide kullanılan mtlstahzarla
rın memlekette yapılması veya yaptırılması~ 



harplerde makineli ·Gelecek 
adamlar çarpışıacak! 

Bir makinen 
tUfank neferi 

Makineli 
asker 

Kalbinden yara
lansa kendisine 
yeni bir kalp 
takılarak tamir 

edilir! 
Makineli 
doktorlar 

lçbıde adam olmadan 
uçaıı tayyarelerden 
lnqilizler on beş 
,; tane· qaptılar 

Böyle birer va- . ·" _ 
~ife de aı·acaklar~ ~.. - ... ~ 

~,..~..,.... dU••n ).alr Roboto. kırda 
Geçenlerde yazmıştık: "lçinae e§lenen bir- ailenin yanınd.a parça 

Roboto doktor, askerin yUreölne 
aaplanmı• ku rf unu rontkenle 

muayene ediyor hiç adam bulunmadığı halde ka· parça oluyor 

tadan telsiz kuvvetiyle idare olu
nan bir tayyarenin lngilterede de- 1 
nenıe!eri yapılmıştır.,, , 

"An kraliçe,, adı verilen bu 
tayyaı·en!n denemeleri çok -iyi ne
ticeler vermiştir ve tecrübel~re 
hala devam olunmaktadır. ~ 

Muzlka neferi 

lan yerleştirmek için en elveri,li 
fırsatı kollar. 

caktır. Bundan l:iaş'ka bütün terti· 
batı mekanik olan hastaneler de 
yapılacaktır. 

Sinema alıcı ve ••• veren 
makinelerle mücehhez 

bir Roboto 

sacık bir zamanda çullanabiİe ~ 
cektir. Yuk~rıya çıkan her§~yin 
muhakkak a§ağıya inmesi lazım 
olduğu gibi hava Robotolarının 

birkaçı da elbet tepetkalak yu • 
varlanacaklardır. 

~ Bu Roboto ukerler belki de u• 
luslarm gözünü korkutarak harp
lerin büsbütün ortadan kalkması· 
na vesile olacaktır. 

!ngili.zceôen çeviren: 
A. E. 

Havlu 
yutan 
adam 

Doktorlsrla başa 
çıkıp onlardan para 

sızdıramadıl 
Dünyanın en garip dolandın· 

cıhğı geçenlerde Muns.ter' de ya. 
pılmı§lır. Vak' §Öyledir: 

Hastaneye müracaat eden bir 
hasta midesinde pek şiddetli san-Tayyare, tahtadan küçücük bir ı 

kabineden idare ediliyor. Karada 
bulunan bu kabinenin içindeki a· 
letin yedi tane beyaz anahtrı var
dır. Bu anahtarlardan birisine do· 
kununca tayyarenin motörü işle • 
ın eıe başlamış, diğer anahtarlara 
clo~unu!mak suretiyle de tayyare 
ha. valandırılıp istenilen istikamet· 
lerde uçurulmuştur. 

leceği düşünerek gerçekliğe çok 
yakın birtakım Roboto askerlerin 
resmini çizmiştir. Resimlerç ba • 
kıp da sanatkarın çılgın bir ha -
yalperest olduğunu sanmayın. Bü· 
yük ülkelerin teknisiyenleci hep 
bu gördüklerinizi gerçekleştirme· 
ğe uğıaşmaktadırlar. 

Yarın makineli tüfeklerin arka-
sında insan yerine, siperlerde ma· 
kine tüfekli Robotolar görece -

ğiz. Makineli tüf ek kullanan bu 
Robotolarm en önemli uzuvları 
gözleridir. Gözler olmadıkça o · 

nun elleri beş para -etmez. Göz~eri 
İse onun ateşini radyo ve televiz
yon vasıtasiyle idare etmekte o -

Geçen asva§ta keşif, en tehli • 
keli işlerdi. Halbuki havada uç • 
makta olan ve sinema makinesiy· 
le sesi zapteden makinesi bulunan 
bir Roboto, dü,manrn hatları üs • 

tüne hiçbir can tehlikesi olmaksı
zın saldırır, geriye en mükemmel 
ma)Uınatı getirir. 

Askerin yürümesi, yüreğine f e
r ahlık verilmesi için bando mızı • 
kaya da lüzum vardır. Yirmi beş 
otuz kişilik bir bando takımı yeri· 
ne, kafasına bir radyo makinesiy- cılar duyduğunu, ara sıra tıkana • 
le beş altı boru ve bir hoparlör cak gibi olduğunu söylemişti. DolC 

torlar hastayı hemen muayene et-

Kabinenin başında durarak tay 
Yareyi kontrol eden bir zabit e • 
ftı~rler veriyor, bu emirler ü2erine 
bir makinist 18.zımgelen anahtara 
dokunarak tayyareye zabitin iste· 
eliği manevrayı yaptırıyordu . Tay 
Yarede telsizle işliyen bir de ma· 
kineli tüfek vardı. 
Şimdi lngilterede bu şekilde İş· 

liyen on beş tane "Arı kraliçe .. 
tayyaresi vardır. Bunlar şimdiki 
ha.ide idare edildikleri yerlerden 
~ncak yirmi kilometre öteye ka -
dar gidebiliyorlar amma daha bü
Yük telsiz kuvvetleriyle bu mesa • 
feyi daha rok arttırmak mümkün· 
d.. -ur. 

* 
içinde hi!,: adam olmadığı hnl-

de işliyen bu tayyareİeri işleten 
kuYVete bir nevi uRoboto = Ma • 
kineli adam,, diyebiliriz. Müte · 
haaaıslar gelecek harplerde işte 
böyle türlü türlü "Makineli a -
daın,, lar kullanılacağmı ıırarla 
•öylüyorlar. 

Tanınmış sanatkarlardan Eıik 
Nitçe, bundan bir asır sonraki ge-

lan adamlardadır. Bu Roboto can-

lı idarecilerinin gönderdiği telsiz 
telgraf dalgalariyle ileriye doğru 

sürünerek ilerler, karşısındaki düş 
man Robotonun canevine kurşun· 

' 

Bir asker, yüreğine veya ciğe • 
rine kurşunu yedi mi, yahut parça 
parça oldu mu artık işi bitmiştir. 
Fakat Roboto için böyle bir§ey 
yoktur. Ona sanki otomobilde las
tik değiıtiriliyormuş gibi kolayca 
yeni bir kalp konabilmektedir. 

Genel savaşta doktorların ek -
sikliği her yerde hissedilmişti.Bl.4n 
dan başka doktorluk da çok teh -
likeli olmuştu. Halbuki Roboto 
askerlere. Roboto doktorlar baka-

yerle§tirilmi§ bir tek Roboto, mer
kez istasyondan mar§lan ve haf· 

ka havaları alarak bütün bir alay, 
yahut fırkaya verebilir. 

insan oğlunun gücünün yetmi -

yeceği savaşları Roboto asker pek 

kolaylıkla başarabilecektir. Me -
sela Roboto uçaklar stratosferde 

biribirlerine kar§ı harbedecekler· 

dir. işte bu bölgeyi kullanmak su· 

retiyle bir ulus dünyanın öteki U· 

cundaki ulusa iki üç saat gibi kı -

Stratcaf~rde ma;;inell ~:ıkeı·rErln kullandıjiı 
tayyareler arasında bir muharebe 

Makineli askeriein tedavi ve tam r edllmelerıre 
mahsus bir hcstana 

mişler, röntgenle midesine bak

mıılar, vardıkları netice onları 
fevkalade ıaıırtmııtır. 

Çünkü adamcağızın midesin-de 
bir havlu bulunmaktadır. Hastaya 

hemen ameliyat yapılmış, havla 
midesinden çıkarılmıştır. 

iyileştikten sonra söylediği şu
dur: 

- Geçenlerde apandisit ameli
yatı olmuştum. Doktor ameliyat 

esnasında karnımı açtığı zaman 
havlusunu dalgınlıkla orada unut. 
muş olacak. Kendisinden dava
cıynn 

Mahkeme meseleyi anlamak i
çin bir doktorlar heyeti teşkil et~ 
mİ§, bu heyet a :lamın biraz kaçık
ça bir dolandırıcı olduğunu ispata 
muvaffak olmuştur. 

Apandisit ameliyatı esnasında 
yalnız karın yaı ılır, bu ameliya· 
tın mide ile alakası yoktur. Bu i
ti barla operatörün dalgınlıkln ha\t 
luyu midede hırı kması imkan ha
ricind~ bir İştir. 
Açıkgöz olup olmadığında §ÜP

heli bulunduğumuz dolandıncı bu 
nun üzerine itirafta bulunmu,, o
peratörden para koparmak için 
havluyu yuttuğunu söylemiştir. 

Viyanacla çıkan T elegraf gazc. 
teıinclen.. -

~ 
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Para Sahipleri 
Rahata Kavuştular 

HtikQmetin ve dört büyük m;ıı; bankanın 
1,000,000 Ura ile sermayesine iştirak ettiği 

ADAP AZ'~ R 1 

Ticaret Bankası 

Bütün şubelerinde 

1 50 liradan itibaren 
Her türlü mevduatınıZI kabul etmekte ve ~ 

Her ay başında faizini 
Odemektedir. 

'ı--•ı·----1 inhisarlarU.Müdürlügünden:I 
1 -- Ankara ba§müdüriyeti binaımda yapılacak 3000 it

' ta muhammen bedelli Kılimatizu yon tesiatı açık eltaflt.aeye 
konulmu~ur. 

2 - Şartname ve projeleri Kabataşcla Levaınn v-e mü· 

bayaat ıuhesinden 25 kuruı 'be~el mukabilinde aluur. 
3 - Ekailtme 23/ 9/ 935 tarihine rutlayaa pazartesi Paü 

saat 14 de Kabataşda Levazım ve mübayaat fGOefiadek.i alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Fenni tartnamenin 14 üncü ıaacldeai macibiace !i&tuz 
teklifler fen heyetince tetkik edilmek i~e müınakaıadaa 15 
gün evvel bütün teknik izahat ve projelerle heraher biitün falt
rikalar ıubeıine verilecktir. 

5 - Eksiltmeye eirmelr isteyenlerin 225 lira .DMW&kkat p.. 
venme paralariyle muayyen gün ve saatte mıezk6r komiayona 
müracaatlan. ( 4147~ 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
Paria Tıp Fuülteai Deri ve Firenıi profetÖrii doktor "H. 

Goujerot,, Üniveraite merkez binuındaki biriad denaaede 

ayın altıncı cuma günü saat 14 de "Modern Fiıenıi teôariai,, 

hakkında bir konferans varecektir. Herke. prebilir. (8288) 

Ademi· iktidar 1 
VE 

1
, 

eJ gevşekllQjneı 
Hormobinu 

T•f.net: ttalatll -p09te fi 
1 ladl•• t2N i! ... 
..::ı:a;:::mmm:mm::::a.".:::::==a:::m::: 

8808 Dnıya satılık 
bl&k8vl fabrikası 

U*idar :Selimi Ali elenii mahal. 
iminde &m••· caddl9iade m -328 
aumarah 358 metre maraı.ı..ı ııemin 
üer.iade ve ,.azti 32;80 metre uz1111)n -
j111ula iki kat klcir bina ile içindeki 
lncitiz VJkan markalı ahit 111akiae
lerl" otmnatik fmnı birlikte attla. 
-:ığıadan iaha fazla ma16mat Mlin . 
mek ve fabrikayı prmek için istek • 
1i1eriB Utüriidar lcatliye Çamlıca cad
desi 33 ayrlı evde fa.brik& eahibine 
MJnmna.lan. 

KiMYAGER 

üsameddin 
ldnr. kaa. kazurat ,.e ticaret tah-ı 

illeri yaprkr. Etainiaü., Eml&k n 
E,._.......,, br!RJRda l&zetbey;! 

-- ii 11 
ımıma=::m=m=:::ı=:.lft".nmu:aaa:wwwii 

E c]__ 
as 

"#o r ti u o'/o ı·a 
ahi ~lacaJ: .. 
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Yüksek iktisat ve 
Ticaret Mektebi 

ı Direktörlüğünden : 
1 - Okulun her Üç kısmına yazılma 2/ Eylül/935 Pazar· 

lesi ıünü baıhyacal< ve 25/ Eylül/935 Çarıanba gününe kadar 
ıürecektir. 

Yazılma itleri pazarteıi, Çarıanba ve Cuma günlen saat 
10 dan 16 ya kadar yapılır. Yazılmak isteyenler l>ir dilekçe ve 
belli belgelerle oku) direktörlüğüne bat vurmahdrrlar. 

2 - Yüksek iktisat ve Ticaret kısmı Üç, Ticaret lisesi bir 
ihzari ve üç asli, orta Ticaret mektebi dört sınıflıdır. 

3 - Yüksek iktisat ve Ticaret kısmile Ticaret lisesine ya

zılacakların en az lise veya orta okul de.recesinde Frarı.ızca bil
meleri gerektir. 

4 - Yükıek lktiaat ve Ticaret mektebine liıe mezunların• 
dan Bakalorya veya olgunluk imtihanlarmı pek eyi veya f'yi de
recede vermit olanlar almır. 

S - Orta Ticaret mektebiyle Ticaret lisesine ya:ı-ılmak için 
bat vuranlann aayıı1 her kısım için ayrı ayn tayin olunan kad· 
royu 1ıeçtiii takdirde içlerinden müracaat tarihi ııruiyle pek 
eyi ve eyi derecede mezun olanlar ve bunlar araımdan da tab • 
ıillerine ara vennemit bulunanlar ayrılarak kabul olunur. 

6 - - Her Üç k11rmda yazılı bulunan eski okurlarm 25/ Ey
lül/935 tnihiae kadM okul dir~rl:ijjüne bq YUl'Vak obl 
Harçlarmı vermek suretiyle kayrtlarmı Behemehal yenilemeleri 
gerektir. lstanbulda bulunmayanlar kayıtlarmı yenilemek için 
okul Direkötrlüğüne mektupla müracaat ederler. (5210) 

lstanbul 4 iincü icra MemaTla·ı 
iunılan: Ihsan Yavuz 

Bütününe ehli vukuf taTafın- C:: k I I 
dan 3889 lira kıymet keailen Be _,I g Y nen-
-tiktaıta Ekmekçibaıı mahalleıin .1 lerln terzisi 
de Ada sokağında eski 16 yeni 30 
numaralı zemin kab ve duvarları 
dolma üst tarafı ahıap bahçesi e . Her llyın 
vin 1/ 7 payı dairemizct: açık art- modeHnl 
tırmaya çıkarılmıt olup tartname- orada 
ıi 16 - 9 - 935 günlenıecinden bulabllfrslniz 
itibaren divanhaneye asılarak · 
7 - 10 - 935 günlemecine rut
lıyan pazartesi günü ıaat 14 den ISTANfUL 

Yenipostabane 
lr •rtttanda 

Foto Nnr 

16 ya kadar dairemizde satılacak
tır. Arttırmaya girmek için yüz
de 7.50 teminat akçesi n1tnır birik
mit vergi belediye rusamlan vakıf 
icaresi mütteriye aittir. Arttırma- yanında 
da gayri menkuleye kes) len kıy- Letafet b anında 

metin satılan paya rutbyan mile- -----~--------..... 
tarmın yüzde 75 ini bulmak f&rt ,~ r ınıııı11uııımıı111111ıuııııııın1111n11mıu1nııflllllllllııııım11l'--ı 

1 k · L_ u ~işli Etfal bastanesindtı 
o up a sı ıa.nıe en ton uttuanır. Göz mütabUlllSJ d ldoı 

t&abhüdü yerinde kalm.'\k üzere 1 ~ f 
artünna ıs gün daha uzatılarak Rıfat Ahmed Gozberk 
22 - 10 _ 935 .gün)emecine Taıt- C. Halk Fırkası sırasında kız li· 

l l .. .. . .."'9i karşmında 32 numarada. Mua· 
ıyan sa t gunu aynı ye; ve saatte 1= ' 

1 ak b r._ d k . ı ~ene saatleri Yat 15 tea 18 •kadar 
aab ac ve u aen::r e ıymetı-. .. . . u--...ıı111111ıı.-...-...,......_.. 

nın yazcle 75 ını bulma.ısa 2280 ·-.... ·-·-·-····· .. -----·· .. ·-·,--=-='" 
numaralı kanun ahkimma tevfi- ·-··-.. --.... 150 .. ktor·-· .. -
kan D'tl'f .,et"İ bırakıJac•ktır. 2004 • • • 
numaralı kanunun 12s ncı madde- Ah ısmall 
ai mucibince ipotek sahibi alacak.1 

blarla diğer aıikadarların ve İr · 
tifak hakkı sahiplerinin gayri men 
kul üzerindeki haklarını huıuaiy)P. ;: 

Haydarpa.fa h•taneıi bevliye 
müteAGUUı 

llrol.oıve - Opaateaı 

faiz ve masrafa dair bulunan id fa Babıali caddesi Meıerret ote
dialarını müabit enakla.;ivle bir !i li 88 numarada her ıün öileden 
tikte ve 20 gün içinde Jairemi~" :i sonra saat ikiden ıeki7.e kadar. 
bildirmeler; lazım olup .aksi halde ' ====111=11•m11111111:==-ınnn=:111nmm:111 
hakları tapu kütükleriy~ belli ol· bilgi edinmek iatiyenlerin 34 4784 
madıkça satış bedelinin paylapna- dosya numarasiyle dairemize mii
aından tafra kalırlar. Daha geni1 racaatları ilin olunur. 

ı~ 

b 
b 
1 
b 
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L• K zk le · ••Ht• laea• ta 1 U l 9aalnoaunda 
7 Eılil em..rt.i .......... ,..., .......... .. .......... 
...... olan mum• •• ilk im balosu bir çok yenilikl•rle 
fnblide olarak tertib .dilmiıtir. Mualarmm evelclen ...._ 

r _.ABD - n=m r.tur 
R4 ::::!: ~ fa.. : 

rnor dde•I mammn -•r•zı•mm-. _____ ı._ s raçhaneb••• H 

Le~·:;:::~· Hayriye L• • A -ilk ise J Ol'ta Lise 
Tam devreli 

Uk umflarclan itibaren ecnebi liMnma çok eb-ipt ...Ufr. Ku.ıar kıımı ayn dairelerdedir. 
Mellt•bt .._., oto1'ila1eri ife Df!harl talebe her..U. nlerincleıt ahbnlır. latiyenlerin adresine tarifname 

... ... .,.. ikmal imt!hacları E71Glla ildelndeclir ... Jdara ... laamııtır. Hetgün 10 dan 18 J& kadar 
···- rik iGla acele ..tini& Taflillt el il&nlanada. 

ltür Direktörlüğünden : •lracaaL t-Woa: .20530. 

..... ~pler t lebe kaydına Ey· 
de a acaktır .......... 

ne 928 doğumlularla .... , .... Ku··ı • 

META 
Yiadeld çillen n mllceaert ıeslrlr· 

Otobüs lfleri 
Direktörlüğünden: 

AKTıF 

Alan te döviı berine ••• 
fa.tllı fllmae &ftDI 

Cümhuriyet 
BANi< ASI 

31/8/ 1936 vazly t.ı 
PA81P' 

Ura 

43.A68t4.87 

.... ,. ·-·-... -... -............................. --
lbdnr aki!f .................... - .............. _._ .. 

1 •••wetdelll ~ ••ll•oU•rı 
Denbte edilen eYNh.a nlkdft ISl74&161.-

lC•11111m 6 Ye 8 inci ....W.. 
lerlıae revfi k• ba2ine 111'1 
fından vaki tediym • 10.640 880.-

Deruhte ec:Uıe. em·o MllfJt 

banyeat ·-- .......... - 141.ıoe 11&-
K ırşıbiı umamm a!Dlt cılanlr 
tedatllt UlYıten ftaedi1en 

TU Mevdullli ı 

10.000.ooa.- 151.IOl 111 

v-.ıa - ....... - t 17.441077. 
Vlldell -·· ' - - 17.446.077.41 

IDll .... c1 ..... 
Vadeaiı --·········-······-J lt.556141.08 
Vadeli -···········-·······- .SJD.017.24 ıa01MD1• 

••lltellt -·······-·-··----,--- 61581.atlll 

·'111111t -11U1erl lgla 50 ak pata almacaldtr. Tahmin 
.__ Şartname ve mühürlü niimun.,i Ankara Oto-
blll,ld.llll••lb_.lir. . ıw .. i ıoıı.1m ..ı. - -• 
•ta ,............ llteldileria % 7,1 ilk temiaatlariJle Oto

Hir•d•rl• ...... ·------~ 
.... hteHI 

44080'980 
4800000-
1108711 

i&f.iiila Yekin 7.111.Mt.• 

..._.._,eri Dhektlrlütlne teımew. tım' 

PARDAYANLAB 

llfte •• ,a1B11 1lnlmı10rdu. Onan lıktaıl at plllllllktıd M a ... llftr-
lfla Pra....,a Ur hlldbtı .a,ı.. •• JdClıla..,.. ......... Jmrk11. 
IMllı., llala w altü llurlJI ele •ır- Jotcla. 

mis .. lll'laelt •ta1119rdL '9c11a 1'9nlm• ·- 'illa• 
-SeYSIH koeam.. Ha,atmı al· acbalatla J1r11s ",.._ ..,...,. 

runda feda ettlllm .. ...ı inal_...., ...... lılr ,.,._ ol• 
0Ja10r da•• linet etll10n11n. fa·ı ...... Parllıla ...ı lllr ıer el•• 
Irat ........ ..,..ti )'Oktar. A1I, ... ' la• ............... lıile ...... 
,....... aa "81 •• laadar t11110r MI· 10rd• ,1 

.ea.. Kallllnl lurcblm illa Mtla 'fU'· • • • 
,.._ eadetlldla ,.1m feda edece- ~dl .,_.,n.,.. sNf· 
............ ,.,., .... Pabt..... tla•• lılr ...a .............. 
ili ••la..,... PrusaftatnaT. Br lar llurlala bala c••Mr' lılr _.. 
nl tü•r .._lyernnT iter Mr ke- ile pton ptlrdller. SaW. bl,.ms 
itme •rlemlt ola1h k ...... ildi- Mr tellt Ye IMı'ecaa .,..... llurt 
rlltclltl. ........ ! ... eoeal1a- ...... .uı.a& ....... cenüı 
••• ._ .... .......,...., Sn- ,.,.,. • ..,.. etti w: 
jlU ..... Al. J'&Ynmm k1MÜl&1 - Y...,aeü. falla& altı a1 1mn· 
dlJeall• ..... M katar mll'1d e- ta lmul...,...._ WI. 
lataklnll Gllll allla'8 ~ Ja1- Chl•ctlar a.Uo ırrra• l'ıaa-
lartle ~· RftJI ....... 1ar ... hlrat Yak'a k_. 

Jaa lll1le hararetli haranal llr .Uerlnt çok prlp ve delafetU alrb
lelllrelE .._. c111n 1'11ta lretarear- dtlltl ıpıa bir 197 lirle•ek ı.t.lledi· 
aa sfdl,oria. aı,at bfl•• 1b r ıer. 
dm bür ~ ••tiiw .... Rnlt• Banrbata mmlana iller 
btr ... ..._ .... ..ptelnl• erata aw aita•lf oı•.,_• .. eh. tctetop._•• oı••lamlı. bir atlmıa .. rtndea pek uı b9 Qk'a De l'rannY&-
dlrt •Da iletllW ..,.._ am aeel• lfcllll armaa lllr mbur 
-Alllımftll l'ronfal ............. ..... 
Bitin klm*tlle leYlfHslnln ...... • • • 

lıatuarak, - Mr pJftl1e DeılJt PraJ7e dl Parcla,.am Jloaaoraa-
Ud... ll:rl tılrktıt.M .,.r mte rat1a...-

Pek Pi- tr. laMa eh• ..._ı.m llaberl 
Bir kat .... ,. 1111ra Fraanva •· yoktu. Huri Moamoraalbt '11"9 

lakl ..... ~ .......................... ... 
SallaJI ....,_ ..... ,,....,.. ....,....., 

- Patlt ,ol•u ....... llr•& - Nihayet~ aaa..me ........ 
~ yt liıaf ......... wlrlMa renk._.. .... ı_,111• tllaaet 
..-... brar~ ~... etti& Ba...... 9ftlsaNl-
d , ..... ıı.Mr, JI. • l'rw'• Mr fi lllr 111 ..- • ta Mr ada· 
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Yüksek mühendis mektebi arttırma•·--------------------·• 
VARDIN AKŞAM 

ve eksiltme komisyonundan: Harbtye'de BELVO Bahçesinde 
Mektet"> Fizik labwatuvarı için Komisyondaki ıartnames!ne 

tnerbut liste ve kataloğları mucib~nce (14031) lira (39) kuruıluk Fı 
zik alalı kapalı zarf usulü ile alınacaktır. Tem~nat akçesi (1052) li 
ra (40) kuruıtur. Zarflar 4 - ın · 935 saat (15) de açılacağından is 
teklilerin zarflarını saat (14) e kadar Gümü,suyunda mektep dahi 
lindeki Komiıyon Reisliğine arttırma ve eksiltme kanununun 2 ine 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaik ile beraber tevdi etmeleri vt 
Şartnamesini görmek için de heı-gün mekteb: müracaatları ilan O· 

lunur. (4740) 
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Jlanri, onun tarafından gelecek la· 
net ve hakareti bekliyordu. 

Fraru;u,·a elile Hanrinin 
vı:frarak: 

- Gebereceksin! 
Dedi. 

omuzuna 

Hanri şiddetle bu taz}ikten kendi
ni kurtardı. 

Geriye sıçrayarak .kılıcını çekip 
siper aldı: 

- Galiba burada ikimizden birisi· 
nin ölmesi lazımgeleceğini söylemek 
istiyorsunuz ağabey? 

- Senin gebereceğini söylüyorum. 
Fransuvanın bir ölüm ıslığı kadar 

~j'uk sesi Hanti)i titretti. 
Fransuva kılıcını ağır ağır kının

dan çıkardı. 
Bir kaç saniye sonra ilci kardeş kı· 

tıçları çaprasvari biribirine değmiş 

gözleri biribirine dikilmiş olduğu hal
de karşı karşıya hamle vaziyeti aldı· 
tar. Hiddetle parlayan bu iki bakışta 
kin ve düşmanlığın, yeis ve acının çar
pışışı okunuyordu. Ortalığı kaplayan 
karanlıktan dolayı biribirlerini göre· 
miyorlarsa da gözlerinden Cışkıran 
ateş varlıklarım belli ediyordu. 

Ilanri bütün kuvvet ve dikkatini 
döğüşe vererek saht-e hücumlar gös
termiş ve hattA. üç kere ciddi hamle· 
ler yapmışken Fransuva kayıtsız dav
ranıyordu. 

GözleriJe kılıcı kontrol ediyor fa· 
kat düşüncesi bambaşka şeylerle uğ

raşıyordu. 

- Demek ki karımı kandıran kar
deşimmiş! Bir kardeşin ihaneti insa
na ne kadar ıztırap veriyor. Yesimin 
son dereceye varmasının bu kadının 

bir fahişe derecesine düşmesinden i· 

bu canavarlığı ve karımın aşıkının is
mini öğrenmekten başka isteğim kal· 
mamıştı. 

Yarabbi, bu anda niçin kederimden 
ölmedim? Bu ismi soracak yerde ken· 
di dilimi niçin koparmadım. Kardeşi
mi öldüreceğim .. Pek iyi, ya sağ ka-
hrsnrn?. Kardeşimin ihanetinden do
ğan acılanm nasıl dinecek? 

Hanri şiddetli bir hamle ederek 
kılıcını Fransuvanın boğazına hafif-
ce dokundurdu .. Bir damJa kan aktı. 
Bunun üzerine Fransuvanm düşünce
sinde bir değişiklik oldu. Hiddetle 
her şeyi, karşısındakinin kar
deşi olduğunu unuttu. Aklında yal
nız Janın Aşıkı ile karşı karşıya bu· 
lunduğu vardı. 

Kıhcının kabzasını daha büyük bir 
asabiyetle kavrayarak üç kısa adım 

attr. Her iki kılıç biribirine şiddetle 
çarpıyordu. Yavaş yavaş göğüs göğü

se gelmeğe başladılar. 

Bir iki saniye zarfında kılıç şakır
tısından ,.e iki döğüşücünün krs1k kı
sık nefes almasından başka bir şey 
duyulmadı. Sonra Hanrinin fırlattığı 
bir küfürü derin bir sessizlik takip 
etti. Arkasından bir inilti ,.e yere dü
şen bir cesedin gürültüsü işitildi. 

Fransuvanm kılıcı, Hanrinin göğ
süniin sağ tarafını üçüncü kaburga 
kemiğinin üstünden delmişti. Fransu
'\"a bir dizini yere dayayarak kardeşi
nin henüz yaşadığını gördü. Hemen 
hançerini ~ekerek hiddetle kaldırdı. 
Ağzından: 

- Geber sefil! sözleri çıktı. 
Bu anda kırmızımsı bir ışrk Hanri· 

nin mosmor kesilen yüzünü aydınlat.. 
teri geldiğini zannediyordum. Hayır h. 

i Yaşar ve Celôl in 
j Gecesinde 

BUyUk ••n'atklrları dlnlemeklft beraber. mefhur Kavuklu AH 
B y n or a oyunu, çengi ve monolog ve ,urpr.lzler. Tel,49091 
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Fransuva o vakit duraklayarak in· 
san sesine benzemiyen bir sesle: 

- Kerdeşim ! Diye mırıldandı. 
Kaldırdığı hançerini uzaklara fır

lattı .• Ayağa kalkarak başını döndür· 
dü. Kulübeleri on on beş adım ileride 
bulunan iki oduncunun kılıç sesini 
duyarak ellerinde meş'aJeler bulun
duğu halde kendilerine doğru koştuk· 
larrnı gördü. 

Fransuva, lakırdı söylemeğe gücü 
olmadığı için onlara yerde yatan ka.r
deşinin cesedini göstermekle iktifa 
etti. 

Sonra sütninenin kulübesinden çık· 
tığr zamanki gibi ağır ağır yürüdü. 

lki saat sonra Fransuva şatoya var
dı. Asma Köprüde nöbet tutan subo· 
yı onu görünce hayretle bağırmaktan 
kendisini alamadr. Ve öbür sübaya, 
Konnetabhn büyük oğlunun saçlarım 
gösterdi. 

Sabahleyin simsiyah olan bu saç
lar şimdi bir ihtiyar saçı gibi beyaz· 
}aşmıştı. 

Subay: 
- Monsenyör dairenizi hazırlaya

T~k .. rn~·e başlarken Fransm·a onun 
sözünü kesti. Boğuk ve güç anlaşılır 
bir sesle: 

- Bana bir at getirsinler! dedi. 
- Monsenyör şatoda biraz dinlen· 

miyecekler mi? 
Fransuva ayağını yere vurarak: 

- Size atımı istiyorum dedim! diye 
bağırdı. 

Bir kaç saniye sonra bir uşak atı 
getirdi. üzengiyi tutan subay sordu: 

- Monsenyör şüphesiz yakında ge
ri döneceklerdir değil mi? 

Fransuva: 
- Asla l diye homurdandıktan son· 

ra atına atladı. Hay-ranı mahmuzlayrp 

şahJandırdrktan sonra ileriye atıldı. 
Çakıp sönen bir şimşek gibi, beyaz ah 
ile gecenin karanlığında uzaklaşıp 
kayboldu. 

Tam o sırada: 
- Fransuva !.. Fransuva !. 

diye haykıran ve kucağında çocuğu. 
nu taşıyan bir kadın şatonun önünde· 
ki meydanda belirdi. 

Fakat Monmoransi bu acı çığlığı 

duymamıştı. Çünkü başını çevirip 
bakmadı. Atının dört nalla koşmasın
dan doğan gürültü ağır ağır uzaklaş· 
tr •• 

Kadın o vakit, ileride meş'aleler tu· 
t.an 7.abitlerin yanına sokuldu. Ve 
hayretle Fransuvanm gidişini gördü. 
Kesik bir sesle: 

- Nereye gidiyor? diye sordu: 
Jan dö Piyeni tanımış olan subay 

cevap verdi: 
- Gittiği yeri kimse bilmiyor Ma

dam. 
- Ne vakit geri dönecek? 
- Hiç bir vakit gelmiyeceğini söy-

ledi. 
- Takip ettiği yol nereye gider? 
- Parise .. O yol Pari~ yoludur Ma· 

dam!. 
- Paris ha? .. Pek ala? 
Jan uyuyan Luizi kolları arasında 

sıkarak hemen yo]a çıktı. • 

"' "' ,,. 
Çocuğu kendisine geri verilmiş ol

duğu sırada Jan ilk heyecan dakika· 
lannı geçirdikten 'c Pardayan 
gittikten sonra çocuğunu kucağma a· 
tıp yalnır. başına 'e ihtiyar sütnine· 
nin beraber gelmek için ısrar edişine 
kulak asmayarak Monmoran~i şato

sunun ~olunu tuttu. Sevgili Luiıi 
şimdi artık kucağında olduğu i<:in o· 
nu kimse ç.alamazdr. Hatta bir saniye 


