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Balkanları seller götürüyor 
:ı: [ tlP :ı: ;: pez; i\J t 

Habeşlilerin bir tayyare meydanı 

ltalyanlarla Habeşleri 
uzlaştırmak üzere 

ingiltere şartlar koşuyor 

~ 1 
l 

Fakat, ltalyanlar, susuzluktan kırılmalarına 
rağmen Afrlkoya hfilA asker yolluyor 

(Yazısı 4 ncü sayfada) 
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9uncu 
. ~ayfaımoz<dıaı 
~tYJ Dacaıkso lnl DCğ 

Çekilmesine bugün devam olu -
nan idman Cemiyetleri ittifakı -
nın piyangosunda çıkan bir kaç 
cazib numarayı yazıyoruz: 

70800 numara Viyana seyaha
ti, 23873 motosiklet, 12943 sekiz 
lambalı radyo. 

Dün ve bu gün çekilen numara
lar dokuzuncu sayıfamızdadır. 

Vergi kanunlarının 
eğiştirilmeleri için projeler 

J hazırlatılacak 
e ~ r m , ha nlar 

veraset ve intikal kanunlarıdır 
Kamatayın önümüzdeki teşrin 

toplantısında derhal görüşülmek 
i.izere, finan.s (maliye) bakanlığı 
tarafından vergiler üzerinde ya -
pılacak değişikliklere dair bir ta-

kım kanun projeleri hazırlanmak 
üzeredir. 

Yapılacak önemli (mühim) de
ğişiklikler doğrudan doğruya hal

km vergi kabiliyetini göz önünde 

bulundurarak kolay bir şekilde 
tahsil edilmek üzere mütehassıs • 
ların verdikleri raporlara dayanı-
yor. 

(Devamı 2 ncide) 

seıanikte nı.üthiş yağ
nıurlar çok zarar verdi 
Sofyada ise maçlar bile yapılamadı 

Rasathanenin fikri •• 
Yazısı ikinci sayfamızda 

Adada çiçek bayramı 

Hem gezmek, eğlenmek, henı de Çi~ekba1ramındarı üç manzara. •• 

~ a _ (Yazısı 2ncl sayfada) 

~~ 0 O IF©l i!<c§l~c§llfil mak ç 9k g12_zeı_ve~a~!!_bır o_yund211~ı:!~a 
ü~t~liifi1~~ liifilÜ~ÜlfilÜ~? Beşiktaş-Fenerbah

öyle ise size haber verelim : çeyi 3 -1 yendi ........................................................................................ 
1 Meşhur polis hafiyesi X:9 
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bunları siz de bulursanız 
içinde 50-25-10 lira para 
mükafatları olmak üzere 
21 hediye kazanacaksınız ···················•···················································•········ ...... .. 

ilk mahsül 
Bugün saat 12 de Borsa kapa

nacağı esnada ticaret borsasına 
bu yılın yeni mahsul ilk buğdayı 
gelmiş ve son günlerde pek de te
sadüf edilmiyen ucuz bir fiyatl" 
satılmıştır. 

Bu ilk mahsul Mersinden Ça- 8 .k .. d 1 .. N . 'l 
nakkale vapuriyle bu sabah lima- k efb.' IQ§k~u a u urı ı e Fene!" merkez muhacimi Namık arasında 

l . . 60 d ıı ı ır çe ı§me. 
na ge mıştır. ton ur. Gayette- .. 

Resmimiz, mqhur polis haliyui X: 9 u Y alovada bi~ vesika sak
larken gösteriyor. 30 Haziran denİ:z; gezintimize iıtirak edip de bu yir
mi bir onikanın herhangi bir tanesini bulan 10-25-50 liradan bag· 
lcımak üzere kıymetli hediyeler kazanacaktır. 

(Yazısı 2 nci sayfada) 

. u· B d . h (Sarledüen enerjiden yüzler ne hale gelmi§tir. Bakınız objektif ne 
mız ve ser ır. orsa a yem ma - .. l k l 
sulün etrafında bir çok talipler guze ya a amıf) 
çıkmış ve derhal 4 kuruş 35 para- (Yazısı spor sayfamızda) 
dan satılmıştır. 

Buğday fiyatlarında şimdiye 

kadar görülen yükselme tamamen 
tüccarın cebini dolduran bir yük
aeliıti. Köylünün cebine para gir
mesi imkanı bugünden sonra baı
lamışbr. 

Yugoslav kabinesini 
Stoyadinoviç kuruyor 

(Yazısı 2 nci sayfamızda) 
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B. . ·ı· t . e göre Bir oğul f>C!.~C! Eftime_so~~!._,a !._U~ __ ani ~bis~ 
ır ıngı iZ gaze esın ile gezmek müsadesi verildi 
.., • • Babasını bıçak- - - -- - --- - - -- - : 

Bogazları korumak ıçın ıa öldürdü "Ben zaten papas dbıse .. 
neler istiyecekmişiz? çoks;:~~~ ~t:;e~e:~'."::~de siyle . dolaşmazdımJ,, 

Hüseyın oglu lsayı kıraz almak 

.. Deyli Telgraf,, adlı İngiliz ga· 
zet:esi, Bükreş aytarmdan (Bük • 
ret muhabirinden) kaydiyle 
"Türkiye ve Çanakkale,, başhğı 

altında yazdığı bir yazıda §unları 
anlatmaktadır. 

önemli itlerinden biri olduğunu, 
Tevfik Rüştü Arasın Bükreşte Sov· 
yet elçisiyle Boğazları silahlandır -
ma mevzuu etrafında görüşmesi, 

Londra, Paris ve Rom·ada büyük 
bir reaksiyon (aksitesir) yaptığını 
yazmaktadır. Bu işte Berlin Türki
yeye taraftar olnıuJtur. 

üzere dükkana yollamk istemi, 
lsa gitmek istememiş fakat baba
ıımn ısrarı üzerine dükkana git
miş ve bir şey almadan geri dön
müştür. Bunun üzerine baba ile 
oğul arasında bir ağız kavgası baş
lamış gözlerini kan bürüyen lsa 
bıçağını çekerek babasını on sekiz 
yerinden vurarak öldürmüştür. 

Katil evlat yakalanmıştır. 

Diyen Türk Ortodoksları başkanı bundan 
sonra da lUzuıiı olmadıkça sivil elbise 

giyeceğini sUylttyor 
dıkça sivil kıy af etle sokağa çıka-

w ' cagım .,, 

Balkan antantmın Bükreıte 20 
Haziranda yapacağı toplantıda 

Türkiyenin Boğazları silahlan • 
dırması üzerinde arsıulusal (bey • 
nelmilel) bakımdan çok önemli 
me.releler görütülecektir. 

Türkiyenin ıon zamanlarda bu 
it için hazırladığı proje, Lozan 
anlaşmasının menettiği silahların 

yeniden iadesi teklinde bir me•e -
leyi ortay.l. atmıyacaktır. Mene -
dilen •ilahlar, ağır sahil batarya· 
ları, yerli tahkimat ve mayindir • 
Jer. Bu gibi •ilahlardan feragat et
mek, Türkiye için de kolaydır. 

Cenevredeki kanaat yeni bir Lo
zan konferansı toplanması lazım 

geldiği üzerindedir. 16 Nisanda 
toplanan uluslar kurumunda Avus
turya, Macaristaıı ve Bulgarista • 
mn silahlanmasına müsaade edil • 
diği takdirde Türkiyenin de Bo • 
ğazları tahkim edeceğini söylem~ 
si Türkiyenin müsbet siyasasını 

göstermektedir. 

üç ay kurakhk

iç işleri bakanlığının kisve ka - ı 
nununun dördüncü maddesine da 

1 
yanarak sekiz ruhani baıkana din 
evleri dışında da ruhani elbise 
giymek için verdiği müsaade ev • 1 
velki gece bu sekiz başkana bil
dirilmittir. 

Papa Eftim dün bu hususta de
mittir ki: 

Rum ortodoka ve ermeni pat
riklerinin bildiriği üzerine teh
rimizdeki bütün kiliselerde dün 
gayri müslim halka, baş.bakan 

lamet lnönünün sözleri hatırlatı
larak ellerinden geldiği kadar 
tayyare kurumuna yardım ehne • 
leri hakkında söylevler verilmiş • 

Çünkü bu koruma metodlarmın 
bugün modaaı geçmittir. Balkan 
antantı Türkiyenin fU taleplerini 
onaylayacaktır. 

t - Bir miktar müteharrik ıa· 
hil bataryaları kurmak hakkı , 

2 - Boğaza giden bütün kara 
geçhlerini müteharrik bataryalar 
ve baıka aüel (askeri) kıt'alarla 
koruma hakkı {yani Türkiyenin 
Avrupa kıt' asındaki parçasını aa
kerleştirmek hakkı), 

3 - Sahilde yeraltı torpil ko -
Yanları tesis hakkı, 

4 - Muayyen miktarda deniz 
altr gemileri ile Çanakkalede iki 
tane denizaltı gemileri üssü kur .. 
mak hakkı, 

5 - iki tane deniz ve kara uçak 
karagahının teıisi hakkı. 
Bir .Japon gazete

s\•ne göre Bohazlar 
meselesi 

Japon Timeı gazetesi bu husus -
ta yazdığı bir yazıda: 

Boğazlar meselesinin günün en 

Kabinede 
değişiklik 
Çaldariı, pek yakında tedavi 

edilmek üzere Almanyaya gide· 
cektir. Kabinede bazı bakanlar 
arasında değiJiklikler olacağına 

dair dedikodular olması üzerine 
başbakan, böyle bir değişiklik 

• olsa bile - tedaviden avdetinde 
olabileceğini söylemiştir. 

Yunanistan beş 
v•lda 300 uçak 

alacak 
Y unannistan ha va bakanının 

bilmrdiğine göre Yunanistan ha -
va kuvvetleri için 300 yeni uçak 
alacaktır. Yalnız, bu uçaklar hep 
bird~n alınmıyacaktır. Şimdilik on 
beşi avcı, yirmisi raıat ve bom -
bardmıan ve on tanesi deniz uça 
ğı olmak üzere kırk bet tane uçak 
uır.~.r lanmıştır. 

300 uçak beş yılda alınacaktır. 

ııugilo yangın 
oluyordu 

Bugün saat 12 yi çeyrek geçe 
Cağaloğlunda Emniyet müdürlü · 
ğüne giden yolun sağ tarafındaki 
dar sokak içinde bir çöp sandığı 
tutuşmuş alevler civardaki alçak 
bir dama da sararak hayli tela, 
uyandırmıştır. 

Kendisine haber verilen itfaiy~ 
derhal gelmi,tir. 

Ateı alma hadisesi çok sürme
mi§, itfaiye hemen 30 ıaniye de
nebilecek kısa bir zaman içinde 
söndürmüttür. 

Türkiyenin maksat ve niyetini 
göstermemesi bu iti Balkan dev-

letlerinin silahlanmaıından da
ha önemli (mühim) bir şekile 
sokuyor. BilhaHa Akdeniz
de arıuluaal kuvvet mü -
vazenesi bakımından yüzlerce yıl 
süren tarihi geçimsizliklel'İ hatır • 
Jarsak bu meselenin ehemmiyeti 
daha ziyade göze çarpar. 

Bundan sonra Japon gazetesi 
yazganı Boğazların Kırım savaşın 

dan baılayarak son zamana kadr 
geçirdiği ıafhaları anlatmaktadır. 

Türkiye her hangi bir müzake -
rede Rusyamn yardımım kazan • 
mıı olduğundan yalnız kalmıya • 
caktır. Fransa, İtalya ve İngiltere 
Boğazların yeniden tahkimi me.se
Iesinde krıkanç davranacaklar, 
fak&t hiç tüpheaiz kabul etmek 
mecburiyetinde kalacaklardır • 

Yalnız bu gibi değişikliklerde 
Avrupa devletlerinin makul bir 
yol tutmaları gerektir; demekte
dir. 

Şehir bandosu 
Şehir bandosu halkı musikiye 

alıştırmak için bir program doahi -
linde şehrimizin muhtelif yerlerin· 
d; k-0nserler vermeyi kararlaştır • 
mış ve bunun için bir proğram ter· 
tib etmiştir. 

20 Haziran salı günü Fatih par -
kında. 

27 Haziran perşembe günü Gül· 
hane parkında. 

29 Haziran Cumartesi günü Sul
tanahmet parkında. 

2 Temmuz salı günü Üsküdar 
parkında, 

3 Temmuz Çartamba günü Be· 
tiktaı parkında. 

4 Temmuz perşembe günü Ka
dıköy dairei belediyesi önünde, 

6 Temmuz cumartesi günü Bey· 
koz parkında, 

8 Temmuz pazartesi günü Gül • 
hane parkında, 

10 Temmuz çarıamba günü Ba • 
kırköyünde, 

14 Temmuz pazar günü Yalova·" 
da saat bette. 

Avusturyahlar 

tan sonra 
Selanik, 24 - Burada ardı a

rası kesilmiyen müthiı yağmurlar 
yağmaktadır. Vardar nehri taşmış
tır. Bütün ekinler harap olmuştur. 
Burada çıkan bir gazetenin yazdı
ğına nazaran, son yanan Vodena 

"-Esasen Türk ortodoksları • 
nın özel tüzüğü (huıuıi nizam· 
namesi) kifüe dıtında ruhani kı
yafetle gezmeyi meneder. Ben ö
tedenheri sokakta herkesin giydi 
ler. Bununla beraber ihtiyaç olma-

tir. · 
Türk ortodokslarr başkanı Pa• 

pa Eftim de dün Panaiya kilise .. 
sindeki ayinde bu yolda bir söy
lev vermiştir. 

ıehrinde ateıin yaptığından pek Adada çiçek bayranı ı 
daha büyük hasarı bu yağmurlar 
yapmıştır. Gökler delinmiıcesine Adaları Güzelleştirme Cemiye. , 
yağmurlar hali. devam etmektedir. ti tarafından tertip edilen çiçek 

idi. Üzerinde "tayyare kurumuna 
üye olunuz,, yazılıydı. ikinciliği 

Sabuncakinin arabası, üçüncülü· 
ğü Yat klübün, dördüncülüğü A· 

Sofyadan gelen bir habere gö- -;~vaıı dün Büyükadada yaplrmı§· 
re, orada da fevkalade bir yağış tır. Savaı saat 18 de başlmıttır .. 
vardır. Hatta bu yüzden Balkan Hakem heyeti lsplandid otelinin 
kupası oyunlarına devam oluna- ön kısmında yer a1mış, süslenen 
mamıttır. arabalar Kadıyoran caddesinb 

kaıya otelinin, beşinciliği de İs· 
plan,did otelinin arabası kazan• 
mıştır. Birinciye 50 lira mükafat-

HABER - Şehrimizde de aı'kasından hareket ederek 23 Ni- h kırmızı bir bayrak, ikinciye 30 
yağmur yağmak ihtimali olup ol- san caddesini takiben hakem hey. lira mükafatlı lacivert bir bay
madığını anlamak üzere Kandilli etinin önünden geçmiştir. Geçide 
rasathanesine sorduk. Bunun pek 16 araba girmiştir. Birinciliği Se
bilinemiyeceği cevabı verildi. Ay-

rak, üçüncüye 20 lira mükafatlı 

turuncu bir bayrak, dördüncüye 
eflatun bir bayrak, beşinciye pen• 
be bir bayrak verilmiştir. ni rasathaneye göre bugün için 

yağmur ihtimali yoktur. 

Hem gezmek 
hem eğlenmek 

hem de ... 
Bilmem işittiniz mi? .. Yeni ti

caret bankasına ait 21 parça kağıt 
çalınmış ve bunun bulunması bi· 
zim polis hfiyesi X: 9 a havale e
dilmişti •.. . 

Çalman kıymetli kağıtları Ya • 
lovada saklayan hırsızın, arkasın
dan gider X: 9 bu kağıtları sak· 
lanan yerlerde bulmuı ve Haber 
okuyucularının da bulup bulamı • 
yacaklarını anlamak için gene ol· 
dukları yerlere bırakmıştır! 

Haberin, büyük deniz gezinti • 
sine iştirak edecek okuyucuları, 
X: 9 un tarif ettiği yerlerde saklı 
olan bu kağıtları bulabilirlerse 
her kağıdı bulan 5 - 10 - 25 li
l'a ve muhtelif kıymette hediyeler 
kazanacaklardır. 

Bu eğlenceli müsabakada bu .. 
lunmak için 30 haziran tarihini 
beklemek ve gezintimize iştirak 
etmeniz lazrmdır. 

Gezintimize herkes gelebi • 
lir. 

Kuponları bulunmıyanlar 125 
kuruş ücret öderler .. 

Yalova - Köprü - Büyükde
re, Caz - Saz ve ... 

Bayan Leyla 7 kişilik Azerbay-
can trupunun güzel şarkılarını 
ve danslarını görmek, dinlemek 
istiyorsanız, X: 9 un müsabaka -
sında bulunacaksanız gezintimize 
iştirak ediniz .. 

feroğlunun 16 numaralı arabası 

kazanmıştır. Bu araba çiçekler
den yapılmıt bir tayyare şeklinde 

Casus Lavrensin ölme
diği tekrar bildiriliyor 
Habeşistanda bir arkadaşlyle berabermiş 

Brükselden alınan bir tel.siz ha~ Şimdi Adis Ababa'da bulunan 
Derine göre casus Lavrensin ölme- Lavrensin yanında, genel savaşta 
miş ve Amerikaya giderek oradan Irakta yardımcısı olan Volton'un 
Habeşistana geçtiği zannolun- da bulunduğu bildirilmektedir. 

maktadır. 

Yugoslav kabinesini 
Stoyadinoviç kuruyor 
Belgrat, 24 - Y evtiç kabinesin· 

de Finans (maliye) bakanı olan 
Stoyadinoviç yeni kabineyi kurma 
ğa memur edilmiştir. 

Puriç de Dış işleri bakanlığına 

seçilmiştir. 

Yeni kabinenin Sırplarla radi • 
kallerin müzaharetini göreceği an
latılıyor. Muhalif Hırvatların da 
müzaheret gösterecekleri umul • 
maktadır. 

Vergi kanunları 
< Baştarafı 1 11cide) 1 

Değişecek olan madde şekilteri 
tunlardır: 

1 - Muamele vergisi . Bakan· 
lık bu vergiyi yapılan §İkayetler 
üzerine değiştirmek zaruretini 
duymuştu.r. 

2 - Hayvanlar vergisi. Bu 
vergi, memleketin iklimine göre, 
muhtelif mıntakalara bölünecek, 
sayım günleri ve vergi teşebbüs
leri bu mmtakalara göre deği§e• 
cektir. 

amelelerin önü alınacak, vergi 
matrahına esas teşkil eden men • 
kul ve gayri menkul malların tes· 
biti, verginin tarzı, gecikmesinin 
sebeplerinin önüne geçmek için 
aranılacak yollar .. 

Yeni vergi kanununa bir tay • 
yare hinesinin de konulması dil• 
tünülmektedir. 

Kongre 
Hilal Spor klübü genel şekr~ 

terliğinden: 

Habsbnrglnlara Bir deniz rekoru 
medeni hak verdiler Senegal, 24- Fransız deniz 

3 - Veraset ve intikal vergi
si. Şimdiye kadar tatbikinde bi • 
rinci derecede güçlük çekilen ver 
gi veraıet ve intikal vergisiydi. 
Onun için bu verginin baştan a
ıağı değiştirilmesi ileri sürülmek
tedir. 

Klübün yasuına uygun olarak 
yılda bir kez yapılan toplanma işi 

Paristen Havas ajansının bildir· tayyaresi (Cenup Haçı) düz hat 
diğine göre Avusturyanm Tirol e- üzerinde en uzun mesafeye uç • 
yaletinde bulunan Hal kasabası mak rekorunu kırmıştır. Tayyare, 
şarbaylık kurulu, eski imparator • 4325 kilometre mesafeyi 29 saat, 
hanedanı olan Habsburg haneda - 3 3dakikada almıştır. 
nmın bütün efradına medeni pak- Deniz tayyarelerine mahsus o
lar vermeği söz birliği kabul et- lan b-.ı rekor, bundan evvel bir 
miftir. .1talY,an tayyareciıindeY.di. 

Diğer taraftan yeni kanun la· 
yihasında en mühim olarak tU 
maddeler de vardır: Vergiyi 
vermemek için yapılan yolsuz mu· 

bu yıl da 7 - Temmuz - 1935 
Pazar günü yapılacaktır. 

Klüp kütüğünde adları yazılı 
sayın üyelerin belli edilen günde 
saat tam 10 da C. H. P. ErenköV 
Kanunu Sahrayı Cedid ocağı ça· 
tısı altında bulunmaları rica olu· 
nur. 
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Zabıta vak'alan 

ve gazeteler 
Matbuat kanununda bir "hay- Belediyeler 

dutluğu teıvik,, maddesi vardrr: 
Bir eıkiyayı, bir yanke1eciyi bir bankası 

Bazı 
kahraman gibi tasvir etmek, kö- mıza 
tü etkiler (tesirler) yaratabilir Istanbul belediyesine 

tüccarlar, ihracatı
suikast yapmışlar ! 

diye dütünülmü,, ona göre ya- yllz bin 11ra verdi 
saklar çıkarılmıf ... 

Pek iyi hatırlıyorum: Şehrimi

zin methur sahıkalılarından biri, 
romanlarda okuduğunu hayatta 

tatbik etliğini hana ıöylemiıti. 

Fakat acaba o haydut, roman o
kumaaaydı da fenalığı ıade ku· 
laktan ititseydi, masum bir deli 
kanlı halinde yetiıip, uslu akıllı 
kaleme mi devam edecekti? .. 

Kabil, mi öldüren Habil, ''Ci
nayet yuvası,, ve "Cingöz Ricai. , 
kar1i değildi herhalde ... 

Buna rağmen, "haydutluğu teş
vik eden eserler yazılmasında 
mahzur yoktur!,, diye bir iddia
da bulunmak, rekli.!J'l \'e propa· 
gandanın tesirini hiçe saymakla 
ettir. 
Bazı sayın arkadaılarımız, f U 

dütünc~dedirler: 

- Gazetelerin birinci sahif ele 
rine ve iri harflerle cinayet ha
berleri geçmesin ... 

Eğer bunlar, "haydutluğu tef· 
vik,1 teklinde olursa, ıüphesiz 
müddeiumumilik zaten uyanık 

bulunacaktır. Fakat, madem ki 
reklam ve propagandayı bir kuv
vet sayıyoruz (ve esasen öyledir 
de) niçin zabıta vakalarını ıaze
teler, radyolar, konferanslar, sine
malar yolile fenalıkla ve- cahillik
le mücadele fıraatı haline ıetirm!-

clim ? ... 

Belediyenin belediyeler bar.· 
kuından borç alacağı yedi yüz 
bin lira iti henüz bitiritememiıtir 
Ancak belediye buıünlerde bazı 
esaslı itlere girittiğ! için paraya 
:htiyaç göıtermit ve iç bakanlığı 
na başvurarak ileride faizle bera-

1 

her diğer tartları kararlaıtırılm:ık 
üzere alınacak paraya mukabil o · 
larak yüz bin liranın derhal öden 
meaini istemittir. 

iç bakanlığı belediy~nin bu di· 
leğini yerinde bulmuş ve bu para 
nın verilmesi için belediyeler ban· 
kasına tebligat yapmııtır. 

Belediyenin isted~ği yüz bin 
liralık telgraf havalesi gelmiı ve 
para bankadan alınmı§tır. 

750 bin liralık istikrazın üatta
raf ı Vali ve Belediye Baıkanı Bay 
Muhiddin Üstündağ Avrupadan 
lstanbula döndükten sonra bank.'\ 
ile yapılacak tam anlaımadan ve 
mukavelenin imzasından sonra 
alınacaktır. 

Şükrü Kaya 
Kayseriye gitti 

iç itleri bakanı Şükr l.i Kaya be
raberinde Sumer Bank genel di
rektörü Nurullah Esat olduiu ha!· 
de bu aktam Toros ekspresiyle 
Kayseriye hareket eu:. Şükrü Ka· 
ya itlemeğe batlayan Kayser! 
meQauçat zi cdc
celc ve salı günü teflrkize döne

Mahsul fiyatlarının gizlice 
zarar verdi indirilmesi çok 

İzmir ihracatçıları bu çıkma 1 za göre, Berlin mümeaailliği bu 
(ihraç) mevsiminin batlangıcm-/ firmaları ilitikli en yükıek ma • 
da Türkofisin öne düımesile top- kamlara bildirmittir. 
!anarak bu yıl baflıca çıkı {ih- incir mahsulümü
raç) maddelerimiz olan incir ve zün aatu' vaziyeti 
üzümün fiyatlarını lüzumsuz b;-: Türkofiı İzmir ıubesi bu yılki 
fiyata dütürmemeğe ve bütün çı· çıkı itinin düzeni için timdiki 
kı tecimlerinin (ihracat tüccarla- gelitmeye göre, incir ve üzüm ge
rının) bir fiyat üzerinden sahJ nel mahsul durumunu teıbit et -
yapmasına karar vermitlerdi. mittir. 

Bu yıl tatbik edilen bu uıul çok Yeni sene incir mahsulünün çok 
iyi sonuçlar vermİf ve ihraç qya- bereketli olacağı anlatılmıttır. 
mızın fiyatları her yıl olduğu gi- Vaktin erken olmasından ötürü 
bi beyhude yere dütmemittir. miktarın ne olacağı henüz ma-

Bu hal böyle devam ederken lum değildir. Yeni mahsul üze
Almanyadaki Türk tecim (tica- rinden alivre aabtlara baılanmıt· 
ret) odaıının ve Berlin tecim tır. 
mümessilinin birer raporu bazı Geçen ay ve bu ay içinde lz
yurttaıların bu çok güzel ıekle mirde incir .. tıtı h1.y yapılma
naııl hiyanet ettiklerini ve mah- mqtır. Çünkü geçen yıl mahsu
ıullerimizin fiyatlarını düt ürdük - )ünden elde hiç mahsul kalmamı§ 
lerini meydana çıkarmııtır. tır. incir piyasası yeni mahsulün 

Rapora ıöre, lzmirde bulunan piyasaya çıkmuına kadar hiç a
bazı çıkı evleri verdikleri ıözde!l çılmayacaktır ki bu kadar erken 
dönerek kararlathrılmıt olan fi olarak mahsulün elden çıkmaıı 
yatları arkadan gizlice kmnıtlar senelerdenberi ilk defa vaki ol· 
ve hatta bu ıuretle .. tıılar da maktadır. 
yapmıtlardır. Hasis bazı emelle - 933 incir mahsulü 934 mayrım
rin sevkile verdikleri sözü boza- da da muamele görmüıtü. 934 yı
rak gerek ihracatımıza, gerek lında 1,539 liralık 29,232 ton in
müstahsillere ve gerekse Türk cir ıablmııtır. Bu senenin ilk beı 
ticaret muvazeneıine yapılan bu ayında ise 2287 tondur. 
kast genel bir nefretle karşılan - Bu yılın üzüm mahsulünün de 
mııtır. çok iyi ... iekoltenin seçen yıllar-

Bu iti yapan firmaların adları dan çok olacağı ,ar&lmekte-

Fransada bir casus. 
yakalandı 

T ulonun huıusi poliı te!kilitı, 
Hyreı tayyare merkezi tayyare -
cilerinden Rolland adlı birisini ya.
ka1amı~tır. Deniz merkez ku • 
mandanlığr1 tayyareci Rolland'ın 

tevkifi hakkında şu m~dumatı ver • 
mektedir: 

Pol Rolland 27 yaımdadrr. Bir 
kaç zamandır geliriyle hiç dl" uy • 
gun olmıyan ıekilde para harca • 
makta olduğu göze batmıttır. Ya • 
pılan gizli araıtırmalar bu tayya -
reci hakkında kuvvetli kutkular 
uyandırmıt ve huıusi polis teıkilitı 
müfetlİ!leri kendisini yakalama • 
ğa karar vermi§lerdir. 

Poliı merkezine ıötüriilen Rol· 
land karmakantık ifadeler vermif, 
parayı aileıi ıöndermekte oldu. 
ğundan istediği kadar ha.rcayabi • 
leceğini aöylemiftir. 

Tayyare merkezine dair evrala 
beraberinde tqıdığı söylenince, e
vinde çal11111ak üzere bmıları gö • 
türdüğü karıılığnu vermiıtir, 

Rolland aorıuya çekildifden 
sonra, deniz kumandanlıiı diva • 
nına verilmiıtir. Bu adamm ya• 
bancı bir cuua tqkilitına bailan .. 
mıı olduğundan tüı>belenilmekte • 
dir. 

Tayyareci Roiland polis merlic. 
zine götürülürken cebinde bet bin 
frank bulumnuıtur. Her ne ka • 
dar bu paranın ailesi tarafından 
gönderiidiğini iddia ediyor .. da 

itin içinde çok ıüpheli bir kadmın 
bulunduğu ve paranın bu kadın • 
dan geldiği sanılmaktadır. Bu ka
clm bir kaç gün evvel Tulon ve 
Hy~raden kaçmı§trr. SmırJarın 
öbür tarafına aımıı oldup *anıl
maktadır. 

Babasmı öldüren adamla..- bu 
ayın içinde bir iki tanedir •. Dağs 
kaçırma vakalan keza... Hele en 
mühimmini haber vereyim: Kan 
dava11 ..• 

cektir. 

Denlzyollan genel da tesbit edilmittir. Duyduğumu- dir. + 

Memleketin ti öte yanından 
kalkarak lstanbula kadar kan da· 
vası gütmeğe gelenler var. Hatta 
bu kabadayı katillerin içinde bir 
de kadın olduğu meydana çıktı. 
Vak'a yerinde anket yapmağa 

giden arkadatımıza alikadarla,. 
demişlerdir ki: 

- Anladık.. . Kan davası ıe· 

refli (? !) bir ıeydir... Bunu er· 

kekce ... Yapmaiı biz de doiru (? !) 

bulunız fakat erkekce •. Kadınlar 

ne demeğe bu ite kantıyor ... 

Ba, bir zihniyettir ki, bununla 
boğuımamız elbette lazımdır ... [. 
suen her zabıta vakasının öyle 
bir İçtimai tarafı vardır ki, halkın 
önünde tethir ve tetrih etmek ik
tiza eder ... Ve sonra telkin et-. 
mele ... 

Bir kan davası, bir baba katli 
vakasını gazetenin bir kenarcıl•
na ıeliti güzel hir vak'a halinde 
kaydedip geçiveren bir ıazete, 

benim nazarımda, ödevini ( vazi· 
fesini) iyi bap.rmamııtır. 

(Vl·ftG) 

Haftada 40 
saat iş 

Cenevre, 23 - Arsıulusal it kon
ıresinin, konare komiıyonu tara • 
fından tasarlanan projelerine ıö -
re 40 aaatlik hafta andlapnaları 30 
oya kartı 79 oyla kabul edilmittir. 
Tekaütlük lıakkma dair olan and 
laıma da toplulukla kabul edilmit· 
tir. 

dlrektUril 
---------------------- Avrupanın en genç 
Kost Esklşehlre gitti BtıyOkadada bir kaza anne annesi · 

Bir müddet evvel gemi almak 
üzere yabancı memleketlere gi
den denizyolları genel müdür~ 
Sadettin dünkü trenle ıehrimize 
dönmüıtür. 

-o-

Fırıncılar ekmek 
fiyatlarını arttır· 

mak istiyor 
İstanbul fırıncıları, buğdayın 

yükselmesi yüzünden ekmeğe ya
pılan bir kurut zamm.n daha art
tırılmasını istemitlerdir. 

Bir kaç ıündenberi ıehrimizde Dün, Büyükadada, bir Yahudi 
bulunan meıhur Franıız tayyare· çocuiunun acınacak surette baca· 
cisi Koat dün ak1a1J1ki \renle Eski- ğının kırılmasına ıebep olan kü
ıehire gitmittir. TayyPreci orada çük bir çökme vak'a,ı olmuttur. 
bir kaç sün kaldıktan sonra lıtan· 12 yaılarında kadar ~:'.züken Nı.
bula dönüp Eskiıehire gidecektir. um Dil' de kayaların üzerinde o)· 

narken bir kaya parçuı birdenb;-
........................... ·-·--.... - re kopmuı ve denize yuvarlanmıt· 

KURUN gazetesi 

Sayısı 100 Para 

Yıllık abonesi~ 

750 kuru• 
a a a 

tır. Naum, btı ini çökme karııım
da kendisini tutamamtf ve kayala
rın üzerine yuvarlanarak bir baca
ğı kırılmııtır. 

--0-

Mualltmler birliğinin 
seyahati 

Muallimler Birliii Temmuz a· 

Y ugoslavyada Pozeıanm Sla • 

~onaki ıehrinden Matilda Françiç 
Avrupanm engenç nineıi olduğunu 

iddia etmektedir. Şimdi ancak o-

tuz bir J&§mdadır. On dört Y•tın • 

da iken evden kaç.mıı ye evlenmif. 

ti. On altı yqmda iken doğurdu· 

iu kızı bundan bir yıl önce evien
mittir. Bir kaç gün evvel de bu 

kız dünyaya bir erkek evlid geti~ 
mittir. 

31 yqmda anne olan bu bayan 
timdi Avrupanın en ıenç nineliği
ni iddia ediyor. 

Belediye, yaptığı tetkikat neti· 
cesinde fırıncıların elbde bulunan 
unların son yükselitter. önce alın
dığını görmüt ve yeniden ekmek 
narhına bir zam yapıl :.mıyacağını 
fırıncılara bildirmit tir Bununla 
beraber, buğday fiyatbrında yeni 

Her gtln sabahlan 
8-10-12 sayfa çıkar yı içinde Anadoluya bir tetkik s~- Londra 

yahati tertip etmittir. Bu ıeyahat n9 

• 
hayvanları 
yiyor? 

yükseli, görülürse, belediye ek- 5Bug0nkü sayısını1 
mek narhı meselesin\ tekrar göz·ı ! OKUYUNUZ. 1 
den geçirecektir. 1. ....... - ............................................. l 

on bet aün sürecek, Ankara, iz
mir, Aydın, Balıkes\r . Afyon. 
Konya, Adana,, Mersin. Kayaer\. 
Sivas Samıuna gidilecektir. 

(.__Ş_E_H_R_İ_N~D_E,_R_D_L_E_R_ı· _-_ı, 
Seyyar satıcıların bağırmaları 
SUleymaniyede Molla Şemsettin Giirani mahalle- tle61ıtirmeği falan dü§iındilm. Fakat. nasıl olsa ıonra-

sinde Medrese sokağında 26 numarada oturan HuHisi dan gideceğim yerde de ayni dkibcte uğrayacağımı dü· 
anlatıyor: §Ünerek vazgeçti!". 

-lfinı icabı eı-e çok qet; dönerim. Gündüz de öğ,le- Belediye ::abıt08ı ıabahleyin anibir teftiı yaparsa 
ye doğru evden çıkarım.. Yani sabahUI sa.at ikisinden bu ıekllde sabahları avazları çıktığı kadar bağıran yüz-
gündıiz ona kadar evde kalır, uyur Ufirahat ederim. lerce satıcı yakalıyacaktır. 

Fakat Mrde bu bahtlgarlık? Sabah ıaat altı oldu mu Diğer bir derdim. bittabi sokağımızın otomobU ge-
çemlyecek kadar berbat, ve pis olmaaıdır. Jstanbulun Nggar Batu:ılar avazlan Çıktığı katlar bağırarak gtf· 

IMje baflıgarlar. Sözde bunlar saat aeldzden evvel ba- l/Üzlerce ıokaiı gibi burcuıı da kıfın çamur, gazın toz 
tlergaaı oluyor. Hele bazan sokağın bir kısmından Sü· 

iırtlllUllacak, ve ne sattıklannı twazlalt çıktığı kadar 
legmani.ye camünl gezen seyyahlar geçirUiyor ki bun

bağırarak değU, yacaş bir tıeıle sögligeeeklerdi. 
ları görünctt tıokağın halinden adeta mahcup oluyorum. 

Bu •alıcılardan o dere~e rahat11z oluyorum, o dere- Sokaklanmız berbat .• Bari hiç olmazsa memleketi-
H raluı&ız oluYQrum ki tarif ede'IMm. mlze gelen yabancılan bu berbat yerlerden 11eçtrmiye-

Bunlann azabından kurtulmak için bir kaç defa evi lim.. Kendl aleyhimizde propaganda yapıyoruz. 

Lond'ra hayvanlar bahçeıinde 
her gün sarfedilen yem nedir, bili
yor musunuz?. 

145 ton ot, 122 ton aaman, 
24,427 demet burçak, 11,520 kilo 
kuıyemi, 10.000 kilo "Y çiçeği to
humu, 9450 maymon cevızı, 
203064 ton muz, 21344 tane por • 
takal,440 libre karınca yumurtası, 
26,100 tane tavuk yumurtuı, 257 
libre meyva ıurubu .. 

• Dnlü dlnleylcllerı - -
İstanbul radyoıundan dün g~ 

ce töyle bir hitap iıitildi: 
"- Ünlü dinleyiciler! 

"Ü ı·· .. o. l " n u,, nun man ıcası me1-
hur11 demek olduğuna göre bu hi· 
tap acaba Türkçe bilmeyiıten mi, 
yoba lıtanbul radyosunun bütün 
dinleyicilerini "ünlü,, ıayarak bir 
nevi kompliman yapmak iKeyi
tinden mi dersiniz?. 
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Eden dedi ki : J sabah Gazeteıer i l ~~coU!~ ~5>tD21_!0_: 

'lngiltere tek başına hava u.~~;,.;~:~;;;;.;.b:z:: yaban ördeklerinin 
andıaşması Yapmıyacak den yazısında hükumetin yaptığı plci· gaı· rb ve meraklı 

nın çok yerinde olduğunu söyledik • 
ten sonra diyor ki: 

Bir hava ordusunu yoktan var e· y a ş a ş 
debilmek için de hem para, hem za· Y } } lngiliz Bakanı Eden bugün ltal 

ya Baıbakanı ile Romada görü • 
§ecektir. Eden Fransadaki konuş· 
malarını Londraya bildirmiş ve 
talimat istemiıtir. 

Fakat talimatı ancak İngiliz ka
binesinin toplantısından sonra a • 
lacaktır. 

Dün de haber verdiğimiz gibi 
İngiltere ile Almanya arasında bir 
hava anlaşması mevzuu bahis de -
ğildir. İngiliz Bakanı Eden, Lo -
karno anlaşmasını imza eden dev· 
Jetler de iştirak etmedikçe Alman 
ya ile İngiltere arasında bir hava 
anlatması imzalanmıyacağına 
dair İngiltere namına fransaya 
teminat vermi9tir. 

Eden Romaya 
niçin gitti 

.S. &abah gelen İngiliz gazete -
lerinde okunduğuna göre, İngiliz 
Bakanı Edenin Pariste konuşur • 
ken birdenbire Romaya gitmesi 
şöyle olmuştur: 

Once, Romaya gitmek karar • 
lamış değildi. Eden Pariste ko • 
nuşup dönecekti. Fakat İtalyanın 

Uluıtlar kurumunu terketmesi yo • 
lundaki yeni bir tehdidin önüne 
geçmek üzere apansız Romaya 
gitmeği kararlaıtırdı. 

Bu apansız emri, İngiliz dıt ba
kanlığından almıştır. Kendisi 
Fransız bakanlariyle görii9tüğü 11-

rada bir haber gelmif, 
ile bir mülakat tertib 
söylenmit ve Romaya 
tebliğ edilmiştir. 

Muaolini 
edildiği 

hareketi 

İtalya ile Ha bet isatn arasında • 
ki münasebatın son gerginliği, Ha
beşistanda ltalyan bayrağının 
yırtılmasından doğmuştu. 

İtalyanın Uluslar Kurumunu 
bırakması meselesine gelince bu
na "Affari Esteri,, isimli İtalyan 
gazetesindeki makale buna ae -
heptir. Burada, İtalyanın Uluslar 
kurumunu hemen terketmek üzere 
oluşundan bahsediliyor. Ve Ulus
lar Kurumundan bir Avrupa dev • 
Jeti daha çekilirse, Uluslar Kuru· 
munun "ölmüf,, demek olacağını 
yazıyordu. 

Ayni gazete, İtalya için Habe
şistan üzerinde bir manda salahi
yeti istiyordu. Uluslar Kurumu 
misakının muahedelerin tadiline 
işaret eden 19 uncu maddesinde 
bilhassa itaret eden "Affari Es • 
teri,, gazetesi demektedir ki: 

"Hükme kulak asılacak oluna 
ıa, 1 talyanın Cenevrede bili işi 
vardır. Aksi takdirde Cenevre • 
nin hatta 25 Ağustostaki konsey 
topalntısma İtalyanın iştirakinde 
fayda yoktur .. ,, 

Yeni İngiliz kabinesinin Uluslar 
Kurumu itleri bakanı olan Ede • 
nin bu işle uğraşmak üzere Roma
ya gitmesi beklenirdi. 

500 kilometrelik 
otomobil yarışını 

Monthlery, 24 (A.A.) - Fran. 
sa otomobil kulübünün büyük 
mükafatını, Mercedes, Benz mar· 
kalı bir otomobil ile Caracciola 
kazanmııtır. 

Carcciola, 500 kilometrelik me· 
safeyi, saat birbiri üzerine 124,571 

kilometre olarak almış, gene ayni 

markalı otomobiJJer içerisinde 

fon Brauçiç ikinci, F agioli dör • 

düncü, Maserati markalı bir oto • 

mobil de Zehender üçüncü gel -

mitlerdir. 

ltalyanlarla Habeşleri 
uzlaştırmak üzere 

Landra, 24- Deyli Ekspres ga· 
zetesinin verdiği bir habere göre 
lngiliz nazırı Lord Eden tarafın -
dan İtalya hükumetine verilen tek
lifin e&ası ıudur: 

İngiltere "Habeıistan üzerin • 
deki meşru imalini,, tatmin etmesi 
için ltl\)yaya müzaheret ede • 
cektir. Buna karşılık İtalya silah
la taarruza geçmemeği taahhüd e
decektir. 

"İtalyanm meıru amali,, şun -
lardır: 

Eritre ile ltalyan Somalisini 
bağlayan bir §imendifer insası 
hakkı; 

Ogadenukdaki bazı ~u kaynak
lariyle otlaklardan istifade etmek 
hakkı; 

Şimalde pamuk yetiştirme işi -
nin inkişafına imkan verilmesi .. 

Bu haklar üç taraflı 1906 mu -
ahedesinde kısmen tanımıştı. 

1925 muahedesi de timen • 
dif er yapılacak bir araziyi, hal -
yan nüfuz mınhkası olarak tanı • 
mıştr. 

Londra, 24 - T aymis gazetesi
ne Kahireden bildiriliyor: 

İtalyanın tarki Afrikada büyük 
bir ordu bulundurmak için ne ka
dar mü9külatla kartılaftığını an -
)atmak üzere yalnız ıu misali söy· 
)emek kafidir. 

İtalyan gemileri su almak için 
350 mil mesafe katederek Masana 
dan Port Sudana gitmektedirler. 

Sudan resmi mahafili, Habeşis
tanm Sudandan yaptığı ithalatın 
son zamanlarda pek çoğaldığını 
bildirmektedirler. Bilhassa araba 
çeken hayvanlarla buğday salın 

alan Habeıistanm Sudandan tim
diki ithalatı geçen seneden elli miı 
li fazladır. 

it:alyanlar yeniden 
asker gönderiyor 

Ajans haberleri 'ralyan-H,. . 
beş harbinin gittikçe vaklatmak· 
ta olduğunu bildirmektedir. Ta~~ 
İtalyan kuvvetleri do["U Afrika~:
na yeniden gönderilrn~ktedir. 
Napoli, 23 (A.A.) - Gango vapu 
ru 29 sübay, 50 küçük zabit v~ 

1800 asker ve önemli ıava! ger(·Ç 
(vasıta) lariyle Massac.ınua'ya h<ı
reket etmittir. 

man lazımdır. 
ismet lnönünün uyandıncı sözleri sorguçlu bıldırcın ördeklerindeıı 

bütün ulusu ayaklandırmıştır. Bir bir çift yuva yapmıılardı. Buraya 
yandan Türk ulusu hava ordumuzu daha bir yumurta yumurtlar yu· 
kurmak için üzerine düşen fedakar- murtlamaz bir çift kadın ördeği 
lığı yaparken, öbür yandan da hüku· hemen yuvaya saldırarak bir kaç 
met üç yıllık planı tatbike girişe -cektir. dakika içinde yuvanın altını üstü· 

En çok 1938 yılı sonlarında öz yur· ne getirmişlerdi. Ancak bıldırcın 
dumuzun /ıaı;ası beı yüz yeni harp ördekleri yirmi dört saati geçme-
uçağile bezenmiş bulunacaktır. den yeni bir yuva yapmışlar bu 

CUMHURiYET - Yunus Nadi baş Yaban ördeği diyip de geçme- sefer birisi uçtu mu ötekisi oturup 
yazısında atıldığımız tayyare sava - yin. Bunların da türlü türlüsü var. yuvayı beklemiş ve böylece düı· 
•ında muvaffak olabilmemiz için ya - u·· Ik · d b I I l ~ılması Uizımgelen şeylerden bahse • emız e u unan arı avcı arı - mana karşı yuvayı muhafaza et· 
derken diyor ki: mız batlıca iki cinse ayırıyor ve mitlerdi. 

Tayyareyi kendimizin yapacağımı • bunları kıymetli ördekler, değer- Kılkuyruk dediğimiz ördekler 
zı şimdiden programımızın en baş ter siz ördekler diye ayrı ayrı adlar- yuvalarından çıkarken yumurta
rafına geçirmiş olmalıyız. Bunun i · la çağnyorlar. larıru su yosunu, yaprak, çalı çırpı 
çin fabrika ve laboratuvar isteriz, ve Kıymetli ördeklerden bizde ile örterek gizlerler. 
nihayet kendi aleminde bu bilgiyi de- buluna:nlar: Ye9ilbaı, Tekir, Ka- Fakat su tavukları ve kadın ör-
rinleştirecek bir akademimiz olacak • d tır. Akademinin türlü yolunda çalı - dın ör eği (buna çift çığrıkçın dn dekleri pek cingöz ve dolma yut-
ıacağız, laboratuvarın var bilgileri denir) ve Fiyo.. maz olduklarından bekçisiz bıra
kendi tecrübelerile saklarken bunlara Kıymetsizlere gelince, testere kılan bu yuvaları bulmakta güç-
yenilerini katmaya uğraşacağını ve e burun, Kaşıkçın, Sütlabi, Elmıı lük çekmezler. 
ğer olaganlığı varsa yeni bulu~lar ya- baş ve Patka'ları sayabiliriz. Pat· Avcılar yuva yüzünden 
pacağını ıöyleme11e yer bile yoktur kalar da Zülüflü Patka, onna:'l b d ki 
ve olaganlığı vardır. ya an ör e eri arasında kanlı 
Başbakan General 1smet lnönünün Patkası, Paspas vesairedir. Bir de kavgalar olduğunu çok defa gör

hava telılikesini karşılamak üzere or- Sakarımki ördeği vardır ki bun·a mütlerdir. Hele dişi ördekler yu
taya attığı teklifin vardığı mantiki ayrıca Kara ördek de deniyor. murtalar için aslanlar gibi dövü
ve tabii sonuç budur. Tayyare işini Su kıyılarımızda ve göllerimiz- şiirler ve ekseriya da düşmanı ka
tamamlıyacağız. Bu şüphesiz. Fakat de bulunan yaban ördeklerinin çırmakta muvaffak olurlar. Böyle 
biz biliriz ki memleketin koruma kuv- adlarını böylece saydıktan sonra ka l d b' 
vetleri biribirini tamamlar· Bunları vga ar an ır tanesini ben gö-
en tam kılacak yola gidecek bütün asıl yazımızın mevzuuna gelelim. zümle gördüm. 
sil6hlarımızı kendimizin yapmaklığı - Geçen gün size haydut kuşlardan Bir yuvayı yağma için sinsi 
mızdır. Millet namına bir gün dahi bahsetmit ve guguk ku9larının sinsi bekleşen iki su tavuğu yuva 
kaybetmeksizin hemen bu yola dökül • hiç zahmet çekmeksizin ve kuluç- sahiplerinin uzaklaıtığmı görünce 
mesini hükumetten olanca önemle is- kaya yatmak yorgunlugvuna kat- h )) emen çu andılar, meğerse ayni 
tiyoruz işte- )anmaksızın civcivlerini ba-.ka k dl TAN - Ahmet Şükrü Esmer Ja - :s ma sa a pusuda duran bir çift 
ponyanın üç amacı adile yazdığı baş- kutlara nasıl yetittirttiklerini an- de kadın ördeği vannıf. Bunlar 
yazıda Japonyanın genişlemek yolun· latmı!lım. Böyle madrabaz ve da saldırmakta gecikmedi. Şimdi 
da tuttuğu yolun yaruuıda oldulunu hayclut ku,lar yalnaa karada. el•- .19.+ 7ağm ... oa h:rroı°' a.ı"i!Sllnla gU• 

aöyledikten sonra diyor ki: ğil, su kuşları arasında da vardır rültülü, patırdılı bir dövüıme bat 
Japonyaııın üç amacı vardı: ve bunların düşmanlarının başlı- göstermişti. Gürültüye başka ör· 
1 - Mançuryada yerleşmek, caları da gene kendi cinslerinden- d ki d k Ç k 2 - Çini ele geçirmek, e er e oştu. o geçmeden 
3 - Sakalin adasının kuzey taraf - dir. Su tavuğu, en büyük yumurta yuvanın temelleri gevıedi ve ye-

larını almak.. hırsızlarından ~iridir. Bütün gü- rinden koparak suya düştü; fakat 
Japonynmn Mançurya üzerindeki nünü muhafazasız yuvaları ara · batmadı su yüzünde sürüklenip 

hakimiyeti artık su götürmez bir şek- makla geçirir. gidiyor, ördekler de boyuna biri-
le büründükten sonra şimdi de kuzey Geçen yıl İzmit körfezine Ye- birini gagalıyor, kanadlariyle vu· 
Çini ele geçirmek niyetindedir, •ilba-. cinsinden, •imdiye kadar ) d B k 

Çin Uluslar Kurumundan Mançür- :s Y Y ruşuyor ar ı. u ertede yuvanın 
ya hadisesinden snnra artık ümidini Türkiyede görülmemit gayet na- asıl sahipleri, gittikleri yerden 
kesmiş bir halde olduğu için Japonya dide bir cins gelmitti. Bu ördek döndüler ve yuvalarının acıklı du
ile olan davasını da kendi konuşmala· deniz kenarında kalmıı, yuvasını rumunu görür görmez öyle bir 
rile halle gidiyor. kurmak için Sapanca gölüne ka- saldırdılar ki yaıbancı kutların 

Afrikuına gitmiıtir. dar uzanmıştı. Meraklı avcılar bu· hepsi az zamanda çil yavrusu gi-
Adis Ababa, 23 (A.A.)'- Ha- nun burada yumurta yapmasiyle bi dağıldı. 

bet hükUnıeti Habetistanın sefer· üreyeceğini sanmışlardı. Halbu ki Erkek ördek su tavuklarının 
berlik yapmakta olduğuna dair o- su tavukları, rahat bıral<mamıılar birinin peşinden giderken dişi de 
lan yayıntıları (tayiaları) yalan- ve bütün yumurtaları çalarak ye- yuvayı gagasiyle eski yerine ıü· 
lamaktadır. Resmi çevrimler mitlerdi. rükledi ve yeni baştan tamire bat· 
Habeşirl.anın uluslar ıoıyeteıi kon- Hırsızlardan birisi de kadın )adı. 
ıeyine baş vurarak durumu ince- ördeği denilen soydur. Bu ku!lar Şehirde gördüğünüz ehlileşmit 
lemek için nötür (bitaraf) gör- çok kincidir ve başkalarının gelip ördekler Yeşil başların azmanları
menler gönderilmesini iıtemit ol- kendi mıntakalarında yuva yap· dır. Beyazlarda da Macar tohumu 
duğunu hatırlatmaktaıfır. malarına hiç müsaade etmezler. karışıktır. 
SON DAKiKA Çekmece gölü kıyısında tepesi 'A. E. 

Adisababa, 24 (A.A.) - im· 
parator Haile Selisiye, Malin ay
larına (muhabirine) tunları söyle
mittir: 

"Harba tutuştuğumuz takdirde 
komfu islim ülkelerinden maddi 
yardım göreceğimiz bir sanıdan 
(zandan) ibarettir. Kimseden bir 
ıey dilemiş değiliz. Eski Türk 
generali Mehmed Vehib burada • 
dır. Fakat söylendiği gibi Habeı 
ordusunda komutanlık (kuman. 
danlık) etmiyecektir .. 

Masrafı bizim tarafımızdan Ö· 

demek üzere, nötr bir heyetin 
buraya gelip de, ltalyanın sandığı 
gibi, ıaldırıma hazırlanmadığımızı 
yerinde gerçinlemesini {tahkik et· 
meıini) istiyoruz. Habetiatanın 
barıtsal niyelterini bir kere daha 

6000000 ecnebiyi 

Amerikadan dışarı 
~ıkarmak istiyorlar 

Amerikadaki itsizliği kısmen 
hafifletmek için altı milyona ya-

kın yabancının Amerikadan çıka • 
rılmaaı hakkında saylav Diesin 

projesini 155 birlik kabul etmiştir. 
Bu 155 birlik beş milyon ki§iyi 
temsil etmektedir. 

Saylav Dics, Amerikan kongre • 
sinde 155 kişinin de bu projenin 
taraflısı olduğunu söylemi9tir. Deyli Ekspre::, ltalyaya verilen '° lmtiyaılara mukabil lngiltere • 

nin Habeıistana denizde yeni bir 
mahrec vermesini muhtemel gör
mektedil'. 

Confideuza 
ve ağır savat 

vapuru da beygir isbat etmek için bu önergeyi yapı
gereçleriyle doğta yorum.,, 

Bundan sonra hiç bir yabancı 
Amerikalıların başarabilecekleri 

i9elere tayin edilmiyecektir. 
HABER - Amerikada en esas· 

lı itleri öz Amerikalıfara vermek 
yolunda eskidenberi bir teamül 
vardı. Mesela bankalarda yüksek 
ve esaslı yerleri daima öz Ameri· 
kalılar alır ve müteferrik itler 
baıkalarına verilirdi. Amerika, 
yabancılara karşı işlerini kıskan • 
mağa, ilk muhaceret takyidatını 

koyduğu zamandanberi batlamı§ -
tır. Önce dııarıdan İçeriye ya • 
hancı gelmesinin önüne geçmeğe. 

çalışan Amerika, bugünkü planla· 
riyle içeriden de dııarıya doğru 

yabancı çıkarmağa baılamı§ olu • 
yor. 
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Hüsmen reis benim esirim değildir. 
Onu Fernando öldürürse benim 

günahım nedir? 
- Şüphesiz.. . ı 
- O halde bu ikisini 'r-iribitiyle 

deği~tirirsek siz de kar!ısımz, bi:J! 
de ... 

- Değişmek mi? 
- Elbet ... Değişmel-r ya ... Çün· 

kü s~zin babanız bizim )anımızda. 
dır. Bizim elimizdedL . Onu biz 
kaçırdık Fakat ona. h.jç bir ıey 
yapmadık. Bir fiske ':.ile vurma
dık.. Yalnız kaçırırken inatçılık 
etmek istedi de bir tek yumnık at
tık. İtle o kadar. Şimdi sapsağlam 
ve aklı başında olarak ~ .zıl Kadır
gadadır. 

-Sözünüze inanayLED mı? 
- Bunu nasıl isterseniz: size is-

pat ederim. isterseniz hendek 
kazdırmak bahanesiyle kaleden 

görünecek kadar yakına getireyim. 
- Olur... Eğer bu sözleriniz 

doğru ise babamı kurtarmak için 
her ıeyi yaparım. 

- Biz sizden yalnız bir ıey is
tiyoruz. O da Hüsmen Reisin sağ-
1,5~. Onu ölclürtmiyecekıiniz. Sa.i
lam olarak bize geri vermesi için 
F ernandoyu kandıracaksınız •. 

- Kanmazsa ve öldürürae ..• 
- O zaman Civani Pakaçelli 

de ölecektir. Size parasının nere· 
lercle ıakb veya gömülü olduğunu 
söyledi mi? 

- Hayır ... Fakat l>u cihet beni 
o kadar düşündürmüyor. Babam 
ölmemeli ..• Ölmemesi için ... 

- Hüsmen Reisin yaıamaaı ve 
kurtulması lazım .• 

- Fakat Hüsmen reiı Denim e
limde ve benim esirim değildir. O
nu F ernando öldürürse benim gü. 
nalbm nedir? 

- Onu siz kaleden kaçırabilir
ıiniz. Hiç olmazsa içimizden bir
kaçıtnn kaleye girmeleri ve onu 
kurtarmaları için yol gösterirsiniz • 
Bu iıte sizin suçunuz olduğunu 
kim anhyacak? Biz Hüımeni kur
tardıktan sonra babanızm kılına 

zarar gelmez .. 
- lıpanyollara uıak'-ık etmek .. 

ten ne kazanıyorsunuz? .. Gemisi -
ni kurtaran kaptandır. Eğer ba -
banızm bizim yanımızd:s. olmadı -
ğına henüz inanmıyorunız ıize 
onun mektubunu getiririz. Yalnız 
bu mektubu verebilme?; için sizin 
ile teltrar görüımemiz iizım. Bu. 
na da imkan yok. Kalenin nere
sinde oturuyorsanız, oranın pen .. 
ceresine bir ıapka kor..ın. Mektu .. 
hu o pencereden içerive, bir ıa .. 
panla atarız. 

- Bu plin iyidir. Beliyeceiim. 
- Hüsmen Reisi INrtarmak i-

çin yardım edecekniz, cJeğil mi? 
- Evet ... Yalnız kııle kapıımı 

aize açamam. lçinizd-.." bir veya 
ikisini içeri alabilirim. Hele siz 
Pemandoya çok llenz~diğiniz i -
Çin yardım edecel<Ainiz1 ·değil mi? 

- Ali!... Kaleniz l>aıınıza yt• 

kılıın ..• Onda gözümüz J.Ok ... Fa· 

kat gizli yol nerede dır?... f 
- Babamın mektubunu aldık -1 

tan ve onun sahiden sizin yanınız
da olduğunu öğrendiktt:n sonra 
bunn size söyliyeceğim 

- Bu da güzel... Namusunuz ü
zerine söz veriyorsunuz1 değil mi? 

- Namusum üzerine söz veri
yorum. 

- Sahiden bir töva!ye olduğu
nuzu göstermek için iy! bir fırut 
ele geçirdiniz. Umit ederim ki bu 
fırsatı kaçırmazsınız. 

- Siz de öyle ... Hüsmen Reisi 
kurtarmaktan batka maksadınız 
olmadığına ve hiçbirimize zararı
nız dokunmıyacağına bir daha ıöz 
verirsiniz, değil mi? 

- Ona füphe mi var? Yalnız 
sizin de bize zararınız dokunmı· 
yacak ve sözünüzü tutmanız ıar
tiyle .•• 

Antonyo l>eyaz b'aynğı telirar 
b'avaya kaldırdı ve indirdi. 

F renIC Süleyman da onun gibi 
yaptı. 

Antonyonun da, Fren Süleyma· 
mn da yüreklerinde tuhaf hisler 
vardı. Bu, korku ile sevincin bir 
anda ve bir yerde bütün kuvvetiy
le çarpmasından doğuyordu. 

-34-

Glzlt yol 
Antonyo kale kuinandanmm 

yanına döndü ve Fren!" Süleyma
nm dediklerini söyledi. Bu sözler 

F ernandoyu, oldukça f&fırttı. Hiç 
bir zaman, hiç bir savaşta bir tek
lifin kabul edilip edilmemesi için 
bu kadar az zaman v.uUdiği iti
tilmemiıti. 

Demindenberi ınazgalların Ü· 

zerinden Türk donanma ve ordu
sunun hazırlıklarını seyrediyor, o 
da kartı koymak için lazım gelen
leri yapıyordu. Ayni zamanda 
Türk donanması ufukta görünür 
görünmez Napoli dükuı Don Al
varo'ya gönderdiği habercinin de 
dönütünü merakla bekliyordu. 
Karannı oradan gelecek olan ce • 
vaha göre verecekti. 

Eğer oradan imdat gelecekse 
Hüsmen Reisi hiç.bir :taman Türk· 
lere geri vermiyeeckti. Çünkü o, 
bütün Akdeniz kıyılarmı korku i
le titreten, bir yıldırım gibi, bugün 
Cenovada iken, ertesi gün lspan· 
ya kıyılarında görünen bu Türk a· 
kıncıaını Şarlkene götürmek isti
yordu. O zaman onun da Don Al
varo gibi dük olmaaı işten bile de· 
ğildi. Bu ise onun en büyük emel

lerinden biriydi. 
Antonyo henüz sözlerini bitir. 

mitti ki bir mülazı~ koıa ko§a O· 

nun önüne geldi: 
- Hümberto döndü. 
Dedi. 
Hümb'erto, Feman"donun Napo

liye gönderdiği haberciydi. 
'( Defktn11. var) 
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iŞTiRAK ŞARTLARI 

E) Ellerinde iki senelik daimi okuyucu kartımız bulunanlar parasız 
iıtirak ederler. 

G) Ellerinde iki senelik daimi okuyucu karbmlz bulunan okuyucula. 
nmız yanlarmda en çok dört kiti getirebilirler ve bunlann herbiri 
için ıı.lkaener kuruı ücret verirler. '(Pulu ve vergili dahil)~ 

E) Ellerinde bir senelik daimi okuyucu kartı bulunanlar paraıa itti· 
rak ederler. Y anlarmda en çok iki kiti t;etirebilirler ve bunlann her 
biri için 90 ar kurut ücret verirler. (Pulu ve vergisi dahil). 

(i) Ellerinde bir aybk kupon bulunanlar (90) kurut ücret öderler. 
(Pulu ve vergisi dahil)~ Bunlar yanlarmda bir kiti de getirebilir· 
fer, bunun için de aynca 100 kurut ödel'ler. 

Ellerinde ne davetiye ve ne de bir aylık kupon bulunmıyanlar 125 
(i) kurut öderler. (Pulu ve vergisi dahil) 

Gezintimize ittirak için timdiden hazırlanmız.. Tam bir buçuk g\in 
eileneeek ve iyi bir tatil geçirmit olacakmuz.. 

Gezintiye iştirak edecekler arasında 
ayrıca bir mUsabaka tertip edilmiştir 
lştnıralk e<.dlnnnz. IE<ğJDeınıeeelk ve 

tam bnrr ınıeşe nçnınıcıe cını selk.nz 
saat geçn ırecelksn ını nz 

.· ,.. ·- . :..:::· ',- - . .. .. -~ ... :::.::. ,,..-:' ... ~ ... :'-_ . ·. "'• 

Bir AşkJ1n 
Hikdvesi 

; ················································ı f i~akleden : { lfo. · 
~ Hatice Süreyya 53 ~ 
=················································; ••••• 

"Ah ku'un ah .. Ben ne ahmak - \ 
~·ıım ki tuttum ta damın tepesin

• n a§ağılara düştüm ... Bak, işte 
_ni nasıl üzüyorum. 
Genç kız, baıbasını teselli etme

ğe uğraşıyordu. Hadiseleri iyi ta
rafa yormağa çabalıyordu. 
Fakat ihtiyar, kızının azabını se

ziyordu. 
Başından geçen hadiseyi, en kü 

çük teferruatına kadar anlatıyor
du. 

- Yavrum •• Annen sana teılim 
dir ... Ben evde değilken ona gayet 
iyi bak .. Zaten bakacağını c'i ı bi • 
liyorum ya ... Ama, ihtiyarlık •. 
Çenesi düşüklük .. Söylfrr.orum it· 
te ...• 

Samiye, babasının ibu sözlerine, 
gayet kua kelimelerle cevaplar 
veriyordu. Biribirlerinin yüzüne 
aşıklamaşuka gibi bakıyorlar -
dr. Anlaşmak için konuşmağa ih -
tiyaçları yoktu ki... Ka1pleri, et 
ata11dr ••• 

- Ya öliirae .•• 
- Ya ölürsem de l>u yavruca • 

ğrz istinatgahsız kalı:raa .. 
İfte fU f'Hıada ikısi r ~ ayni ate• 

seleyi ayn ayrı taraftardan düşü· 
yorlardı. 

ihtiyarın liali y:~. Nefes ne· 
fese konuşuyordu. Vüc•ıd- çok ağ .. 
rıyordu. Fakat kızma belli etme· 
mek için inlemiyor'du bile. 

Nihayet, eve gitmek, annesine 
baJanak üzere, genç kadın baba • 
smdan ayrıldı. Onun kmlmamış 

sağ elini öptü. Babası da onu al. 
nmdan öptü . 

Yolda nasıl yürüdüğünü, nasıl 
tramvaya binerek eve geliğini bil· 
miyor .... 

Bu üstüste felM(etler, onu, bu 
derece yormuş, örselenmit, harap 
etmişti. 

Evine varchgı vakit, kapıcı: 
- Vah, hannn.cığım ••. BunlaT 

sizin batınıza gelecek miydi? •• 
Ne kadar taliinb: varmıf .. - De
di. 

- Sorma, sorma .. 
- Şimdi neyle geçinec~lisi .. 

niz .• 

- Orasını l>en de, dütünüyo
rum: ya ..• 

- Dur, lianımcığım .. Benim ta
nidıklarımdan biri var .. Bir ye~
de çalışır .• Şimdi b'astadır ... Ye~ 
rine namuslu bir vekil koymak 
istiyor ... Sen git bari onun yeri .. 
ne çalış ... Kim bilir, o zaman iyi 
olur ... O zamana kadar ekmek 
paranı çıkarırsın.. Kabul eder 
misin, hanımcığım? ... 
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e ABOrtE ŞARTLARI i 
! Türkiye Ecnebi ı 
E Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
56 aylık 730 ,, 1450 • 
53 aylık 400 " 800 • 
! 1 aylık 150 ,, 300 • 

~ ıLAn TARiFESi 
: Ticaret UAn1amım 11&tın 1%,50 
: Resmi UAn.lar 10 knroşt.m. 
• 
5;hihi"";";"Fi~Ş;i;;:t""Müd

0

ÜrÜ: 
HASAN RASlM US 

Basıldığı yer : (V AKIT) Matbaaal 

- Kabul etmez olur muyum? . 

Lakin, ben evde yokken annem 
ne yapacak? ••• 

Kapıcı: 

- Ona ben baıkarım, üzülme .. 
- Dedi. - Hem fabrikada iş te 
fazla değilmif... Patron gayet i
yi imiş ... Anlatıldı, değil mi? •. 
Yarın İ§e başlaraınız ... O kadın • 
cağıza da haber vereyim ... 

- Pek ili .. Olur .•• 
Samiye, kapıcıdan ayrıldıktan 

sonra, annesinin hafı ucuna git .. 
ti, kadıncağız, hala, sabit nazar

larını meçhul bir noktaya dilaniı, 
öylece yatıyordu. Benzi kül gibi 
sap sarıydı .•• 

Samiye, ona liir müddet esef
le liaktıktan sonra, ·derin Clütün .. 
celerine daldı. 

Kapıcmm bulunduğu İ§, ao1nı 
su, onu hiç te alak'adar etmiyor
du. Baıka türlü bir ınetraleyl 
tercin ederdi. lakin timdi tercilt 
zamanı mıidı? Mesele, elöneli 
parasını çıJiarmaktayClı. Ne 1:nı
luna öpüp liqma JC.oymuı la .. 
zımı gelinli. 

- Peli ala .. Her ne olursa ol• 
sun, girecefim.. Diye liararmt 
verdi. 

Ertesi saliali, randevu Teıldil<
leri ıaatte, bir lia'.dın gelereıK 

Samiyeyi aldı. Zavallıcilc, Jceıidi
ıini tutacali olan her kimse ü
zerinde fena b1r intil:Ja liırak'ma.
malC için, siyan ve ciddi 61r elb"i
se giymişti. Bu elbise, ona pe~ 
yak'rtmrftı ... 

:Yilrüdüler ••• Bir tramvaya bin .. 
diler. Beyoğluna gelnnılerdi •• 
Bir liaç sokaktan geçtiler .. 

.Yanmdaki kadm, izaliat veri .. 
yorduı. 

(Deoctntı 'VCZJ")' 

GeçenleıJJe 1•pıanyanın Barse· 
lon ıehrincle üancılık qler1 kon• 
gresi toplanmqh. 'R.ellimtk gördü
ğünüz ıaJam bu kongre münase
öetile Barselon sollıaklarbtJa ilan 
dolaıtırrrlıaktcıJır.1lana 'dikkati 
~ekmek için güzel bir ~ 

iJeğil mi? 

KUPON 
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Haber' in 
Hikayesi 

CeUDO Tuffan anoesnınan lVakın tarihten 
ycDcuOukDaıro ....____...______ kanlı yapraklar 

ittihat ve Terakkinin eski Çankırı k2ttib 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 67 

Başına bir felaket geleceğinden 
korkuyor, vehminden birşey 

Yi.yip içmiyordu 
Maltaaaki lngiliz hastahaneai hanız varsa içersiniz .. 

herıeyi itibariyle mükemmel bir Saat yarıma kadar gene istira • 
müeueae idi. En mütehassıs dok • hat .. Yarımda öğle yemeği saati 
torlar ve hem§ireler getirilmiıti. gelmittir. 
Servis mükemmeldi. Gene mükellef yemek salonuna 

Sudan dehşetli korkardı. ! 'unun gözü önünde, tahlisiye man-
Suyu ancak bardak içinde tarlarile bahçelerin-deki su fıçısı -

görtip içmeğe cesaret edebiliyor _ nın içinde ite bqlıyarak suya ve 
du. "ıu tehlikelerinden,, kurtulmaya 

Yağmur yağdığı vakit, sel a1ıp 
ortalığı götürecek diye yüreği 

alıpnağa giri§tiler. 

Sonra, it fıçıyı 11.fb. Ve mutfa • 
ğın terkoıunu açık bırakarak ora-

Sabahları ıaat yedide haıtaha • gidersiniz .. Öğle yemeğinde, sa • 
ne hademeliği yapan askerlerden bah kahvaltısını gölgede bıraka
biri odama geliyordu. Eğer ben he- cak bir tenevvü ve bolluk vardır!. 
nüz uyanmamıı iaem öksürük veya Et suyu, balık, garnitürlü et ye
biraz takırdı, tokurdu Y,aparak be- meği, sebze, hamur iti, ismini be • 
ni uyandırıyor ve elime ıütlü çay ceremediğ.im bir İngiliz yemeği, 
dolu büyük bir bardak tututturu • hamur iti tatlı, meyva ve koca bir 
yordu. fincan sütlü kahve .... 

hoplardı. Karlar yağsa, yann bu 
karların daha çok yağıp, sonra gü
neıte eriyip evlerin, dağların üze • 
rinden bir çağlıyan gibi akacağını 
sanırdı. 

Akarsa ne mi olacaktı? Celil 
Tufahın en ko~ktuğu §ey, bu çağ
lıyanm herkesten önce onu ve ka • 
r111nı alıp götürmesiydi .• Y af&Jlla
ğı aeviyorlardı. 

• • • 
Ama günün birinde Celil Tufan 

zengin oldu. Celiİ Tufan zengin o-

lundl, tabii karıaı da zengin olmU§· 
tu.Hatta daha zengin olmuştu di}e 
bilirim.Çünkü paranın büyük bir 
parçası karıaınm elindeydi.Karraı

nın hesabındaydı. Ancak,her ikisi
nin :\ıotuna gidecek,ıeyler üzerin 
de pai'ayı l»ir1eıtiriyor ve yqayı • 
tın tadını ortaklqa çıkarıyorlar -
dr. Hiç değilse, çıkaracaklardı .. 

• • • 
Celil Tufanluın zengin olmaaı 

liavadiai yayılır yayılmaz bütün ta 
mdıklan başına il§üttüler. Tanı • 
d.ı<lar kötü düfiince beslemiyor -
lardı. Söyledikleri, Celil Tufanla· 
rm iyiliği içindi. Mesela biri "de -
niz yolculuğuna çıkın!,, diyordu. 

öteki: 

- Ben sizin yerinizde olaam 
deniz yolculuğuna çıkarım .. dedi. 

Bir baıkası da bir çok eğlence 
yolculuklarının §Öyle bir hesabını 
yaptrktan aonra, en iyi ve sıhhate 
yarıyacak yolculuk olarak "deniz 
yolculuğunu,, buldu ... 

Deniz yolculuğu dütünceai Celil 
T.ufanın zenginlik rahatlıkları i • 
çinde korkunç bir hayal gibi dalga 
lanmağa baıladı ... 

Acaba gitse miydi? 
• • • 

ya biriken sularda boğulmamak 
ustalığını göaterdiler .. Deniz kıyı-

aına gidip, ayaklarını suya aoktu -

lar. Ellerini su İçerisinde çalııtır. 
dılar. Kayığa bindiler. Kayığın i
çinde hoplar gibi yaparak cesaret-

lerini pekiıtirdiler. Tam bir Cle • 

niz kurdu olmuşlardı. Y abut bun
dan yalnız kendileri tüphe etmiye
cek kadar emindiler. 

••• 
Deniz yolculuğu günü geldi. Ön 

ce buradan Karamünele gibneği 

dütündüler. Takunye gibi bir va-

pur seçildi. f.tya hazırlandı. De -
niz albümlerine uzun uzun bakıl. 

dı •• Mantarlar, huausi ıurette yap -
hnlmıf, kurtarma shmtJeri; sepet-

ler, ·valizler içerisine kondu. Or -
talık, adeta masmavi görünü~or • 
du. Deniz! Oh güzel, sevimli ve 
cana yakm deniz! 

Seninle nihayet kav\14&cali mıy 
dık .• 

Celil Tufan };u hülyalarla oCla -
aının kapıamdan çıkara'k sokak 
kapısında kendisini bekliyen oto
mobile doğru merdivenleri, birer 

birer inecekken nasılsa birden to
parlandı. Celil Tufan dütmüftü. 
Kafasından aldığı büyük yara, 

eararh bir cinayet izi gibi, kendi • 

sini aldı götürdü. 

Ve Celil Tufanın lCanıı, aalia 

büyük bir yolculuk hazırlığı dene

bilecek bir takım · yü:mıe derileri 

vermek ıuretile bir timarhane o • 
daamda eliailderini tamamlıyor. 

••• 

Y arm ıaat aonra şüveyater ziya-
rete geliyro, banyonun hazır oldu • 
ğunu bildiriyordu. Banyo yaptık -
tan ıonra yarım saat dinlenme ve -
riliyor, ondan sonra lngilizlerin 
çok ehemmiyet verdikleri ıabah 
kah'valtrsı zamanı geliyordu. 

Haatalianenin liusuai kınnm'da 
büyük bir yemek .alonu vardı. Bu· 
rada İngiliz zabitleriyle beraber 
yemek yerdilJC. Buraya gelemi
yecek kadar naata olanların kail • 
valtılan odalarına götürülürdü .• 

Size !İmdi İngilizlerin sabah 
kahvaltısı olarak yedikleri, içtik -
leri ıeyleri §Öyle bir ııralayıvere -
yim: 

Çay, ıüt, kat<ao, liızarmıı e'JC.. 
mek, reçel, tereyağı, tatlı aütle pi· 
§İrilmi§ huğda>: ezmesi çorbası, 

balık yumurtası köftesi, yumurta • 
lı domuz paatırmaaı. 

Bunlan yedikten sonra 'doyma -
yıp bala ağız Japırdatanlan ve ta· 
bak tabak jambon, dil, aalam ye· 
yenleri gördükçe hayretten ağzım 
açık lialır, i§tiham kapanırdı. 

Malta.da fUDU öğrenClim ki tlün
yada en fazla )jyen millet lngiliz
lerdir. Ye bu m11letin iştihaıma 
liudud Y.oktur !.. 

Sabah kaltvaltısm<lan aonra bir 
saat kadar istirahat .. Ondan sonra 
hastahane bahçesinde bir iki tur ... 

Ben gündüzleri ekser vaktimi 
ıeYhiılim Hayri :Ce'fendi)' nin ya -
nında geçiriyordum.. Merhumla 
dereaen tepeden anlatır, gurbet 
diyarında dertleıir dururduk. 

HaY.ri :Cefendi) merhumla bu 
ikinci mevkufiyet hayatımızdı. 
Kendisiyle 328 ıeneainde, büyük 
kabine zamanında., bir kere 'daha 

---·--·---·--·-·---· tevkif edilmi§, Bekira:ğa bölüğüne 
Jiı1Ta::~:~a~ere;a;~~:U~;::r :a~ i:1:· .... - .... - ... D-ÖktQ~ ........ -....... ,. kapatılmıı orada bir ay kadar kal-

mııtrk. O zaman Hayri r(efendi)', 
raaızlık yüzünden yapamamıılar - ·: Al• • •ı 
aa, Celil Tufana öğüt veriyorlar - ii 1 1Sm81 ihtilattan menedilmi§ti. 
'dı. :: Batına bir f~liket geleceğinden 1

• HaydarpClfa luutanui bevliye , ı;._ b · Celil Tufanın gözünde deniz lev lCorAuy.or, vehminden ir feY yiyıp 
müteluuaı.ı . 

lialan o.nh canlı oynamağa bqla- içmiyordu. Merhum Hacı ~dil de 
dı. Ve nihayet bir gün dütündü: Urologrıe - Operateıır bizimle beraberdi. O, bu mübarek 
"Ben ıudan, denizden neye kor - Babıili caddesi Meserret ote- zatın haliyle yalmidan ali.kadar o-
~yonmı? Neden korkuyoruz... li 88 numarada her gün öğledenlf luyor, kendi eliyle çay pişiriyor ve 
Şizi öldürecek diye mi? Hah hah! ıonra ıaat ikiden ıekİ7.e kadar.P. benimle o·dasma gönderiyordu •• 
:Yüzme öğreniriz be! .. Yüzme og·· "'. :! Rallmetli hepimizden ayn bir 

aaı aaıwm::::::m 

renmezaek, kurtulma yollarını öğ- yerde buhmuyordu.. Biz muhafız • 
• • B · .,, kand d . • renırrz. unun, neresı zorı .. ,, lan ınr, o asma gırer, rıca e-

• • • dereli, yalvararak bir kaç piıküvi 
Bugünden sonra Celil Tufanın DOKTOR ile bir bardak çayı zor içirirdik ... 

ve kansmrn kafuma yeni bir yıl- Kemal özsan itte Şeyhiılim Hayri '(efendi) ile 

Bu yemeği ancak ıaat 1,5 da 
bitirebilir, odanıaz çekilir, istira -
hat edeniniz. Fakat rahat yok .. 
S.aat üç buçuk oldu mu ikindi ça -
yının vakti gelmiıtir. Kapınızı vu
rurlar ve: 

- Kahvaltıya Duyurunuz! diye 
çağrırlar. 

Bu kahvaltıda bol hol kızannt§ 
ekmek, tereyağı, reçel, peynir, 
jambon yer, istediğiniz kadar da 
kahve ve ıüt içebilirsiniz. 
Akıam yemeği ıaat ıekizdedir • 

Bu yemeğin de öğle yemekleri ka
dar muf aaaal ve çeıitli olduğunu 
aöylemeğe bilmem lüzum var mı ? 
lngilizler bu kadar yemekle de 
doyınıyorlar olacak ki geee saat 
onda icapmızı v~ vac..,,rarlaT: 

- :Acıktınız mı? Ka1<ao ve 
meyva iıter misiniz?. 

O IC&dar yemekten sonra bizden 

1:>u suale hiç bir zaman: 
- Evet! cevabım alamaaılar .. 

Fakat İngilizlerin içinde: 
- HaY.ır ! de~enlerini de görme

dim. 

Şurasını unutmadan kaydede .ı 
yim ... İngiliz neferlerine bu kadar 

fazla yemek verilmez. Sebebi ne • 
dendir, bilmiyorum.. Her halde 

yokluktan olmamak lazım .. Fakat 
askerler zabitleri .kadar mideleri· 
ni mes'ud edemiyorlar. Biz esaret· 
te kampta iken İngilizler askerle • 
rine ak§amları yalnız çay ve pek • 
ıimet veriyorlardı. Memleketleril)o 
de günün sekiz saatinde yemek ye• 

yen bu adamcağızların bu kadar 
yemekle karınları doymadığı mu • 
hakkaktı .. Onun için bizden ye • 

mek isterlerdi. Hatta yalnız ye • 
mek değil cigara, harçlık da .. 

Bunun da aebebi aldık • 
ları paranın azlığından değildi. 

Onların hemen hepıi, hovarda 
meıreb kimselerdi. Hafta başında 
yevmiyelerini alır almaz meyha • 
nelere, barlara kotuyorlar, ceple • 
rinde ne var ne yoksa botaltıp 
kampa küskütün sarhot bir halde 
ve meteliksiz dönüyorlardı. On· 
dan sonra bu hovarda adamlar 
bir hafta kampta kapanrp kalıyor
lardı. 

Burada liayatmnz tam bir mali
rumiyet içinde geçiyordu. izin 
K\P1lerini_bir mekteo talebesi be • 
yecaniyle bekliyor ve o günü dqa • 
rıda bir bayram neı' esiyle geç iri ,. 
Y.orduli. 

Her lialde ıılmıtıaan olacak, en· 
ıemde çıkan çıbanlar gittikçe az • 

dığı için doktorlar ameliY.ata ka • 
rar verdiler ve bana: 

'(Devamı var), 

dTz akmış gihlydi. O vakte kadar Vrolog _ Operatör dert ortaklığımız ti o tarihten bat-
geç'irdnderi Korb ve içi içine Bevliye MUtehauıaı lıyorau. 
~ liay&t, birden su yemif l>ir Krakög - Ebelaigor mağazaaı Sadede gelelim: Sa\;all liabval -
Slinger gibi bbarmağa, gefııme'ğe yanında. Her gün öğleden ıonra hamdan iki saat ıonra hademe ge-

(}JlüJdrJa Selam.ada: 48 üıci ilk mektep talebesi den yılı ıotııJ 

miinıtulebetile bir sergi vücuda geti rmİ.§lerdir. Yrıltandaki · resimJe 

bu HrgiJen bir köıeyi görüyorsun uz. Aıaftclaki resimde iıc ayrıi 
t •d 1 d 2 - den 8 • e kadar.. Tel: 41235 

b•qladr .. Den ze gı ecek er i.. l'llı•••••••••-••ılJ ne gelir, elinde bir fincan sütlü 
G~~- kak-. Y.&idıı\ Buna a. ~itti•. 

mektebin birjnci auul ikinci f" be t~liui muallimleri ettJ;ılırıJ" 
•ôrilnile!C tedü,, 
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Çok güzel ve hakim 
bir oyundan sonra ... 

Beşiktaş•Feneri 3-1 yendi .. 
Yazması benden: 

Gallblyet 
böyle 

olur 
Din, Beflkta§ zorlu rakibi Fener

bahçeye karşı, çok cüzel ve şerefli 

bir galebe kazandı. 
Baştan başa daha hlkim, daha 

canlı ve daha güzel bir maç yapan 
Siyah beyazlılar, böyle 3 - 1 gibi 
yüksek dereceli bir zaferi tamamen 

hak etmittiler .. 
Senenin flit şampiyonunu aşait 

yukarı katiyetle tayin edecek böyle 
bir maçta, Betiktaf p.mpiyon olma· 
ja tam mlnaslle llyik olacağını gös 
teren bir 0111n çıkardı. 

Ye lstanbul lik-lllaçlarında en i · 
]eri derece almıt olan rall&inf, n 
götürmez, ezici bir mailftbiyetle şilt 
maçlarından tasviyeye ufrattı. 

••• 
Fener niçin yenildi? Beşiktaş na· 

sıl kazandı? 
Bunu şöyle izah edebiliriz: 
• - Umumiyet itibarile Beşiktaş 

Fenerden (bire kaqı Uç) kere daha 
faik ve güzel bir oyun oynadı. 

• - Bir buçuk saatlik ilk iki dev· 
re yenlşemedikten aonra, oyunun u· 
zatılan 15 şer dakikadan iki devre -
Jik son kısmında, tlmitlerin tamamen 
aksine, Fener yorgun, Beşiktaş ise, 
muhakkak bir galebe çalmak için 
iman dolu bir enerji ile oynadı. 

• - Fener takımı haf hattı, bil -
bula Ali Rna mu valf ak olamadı. 

RalbuJd, Beşiktqm senç merkez 
muhaclmi Hasan, sonralan biraz yo
rulmasına ratnıen, ilk anlarda nefis 
oyunUe, bltün takmwun açılmasına 

Te F•erl ptırtan h8cumlann hafla· 
muma Amil oldu. 

• - Fener f onetlerinin becerik -
tdslild•rine topu fazla ayakta bekle· 
terek; s~ pas Termelerine ve Niya • 
zlniıa hUcumlan ofsayt va7Jyetlerine 
dtitürerek heba etmesine mukabil, Be 
şiktq f onetleri genç Muzafferin 
ayafile açılan, çok seri bilgili ve e· 
nerjik hiicumlarile, Fener miidafaa
mnı mütemadiyen hırpaladılar. Ve 
ılhayet, f1S1ltılardan mükemmel isti

fade etmesini ve ayaktan çıkım toplan 
hedefine atmasını çok iyi bilen Hak

lmun, Muzafferin ilk dzel solUne 
Ulft edilen Dd nefis saym ile nutul 

mu zaferlerine ulqtılar. 

Maçın bir buçuk saatllk ilk devrelerlnde iki taraf yenişemedi ı 
oyun yarım saat uzatılınca, Beşiktaş iki güzel 

golle neticeyi kazandı 

.'1açtan evvel fener~ ve Beflk laf oyuncuları bir arada 

Romanyaya gitmek üzeTe olan{ daima uzun gidiyor, ve kaçıyor-
F~e dttn 811 .... la wt -. 
ıeneki ,ilt maçı için karf ılattı. ()yun bu tekilde cereyan e
Ve neticede bire karıı üçle mai· derken 12 inci dakikada Muzaf
liip oldu. fer, Şereften aldıiı bir paıı on 

Hakem Kemal Halimin idare- metre meaafeden kaleye atarak 
ıinde maç batladıiı zaman iki ta- takımına ilk ıolü kazandırdı. 
rafın !U ,ekilde dizildiği görül- Bu ıolden ıonra Fenerliler a· 
dü. çıldılar. Ve Betiktat kaleaini ıı· 

F enerbabçe: kıtbrmaia batladılar. 25 inci 
Bedii, Yatar, Fazıl, Eıat, Ali dakikada Niyazi Naciden aldıiı 

Rıza, Rept, Fikret, Şaban, Na- bir pula topu ağlara takb. Ve 
mık, Naci, Niyazi • vaziyet deiiımeden birinci dev-

Betiktq: re böylece 1 - 1 berabere bit-

ti. İkinci devre batladıiı zaman 
birden ileriye ablan Betiktqblar 
Hakkmm ayajile ikinci ve biraz 
ıonra ıene Hakkının ayaiile ü
çüncü ıollerini atblar. 

Bu eanada hakeaı müdaf ~ 
Fazılı da çıkanhi~ndan F ~
nerbabçe on kiti kalmıtb. Ve 
maç ta bu tekilde Betiktatm 
3 - 1 ıalebeeile bitti. Siyah be
yazlıları bu muvaffakıyetlerinden 
dolayı tebrik ederiz. 

Betiktatlılar bqta Nuri, Ha-

san, ve Hakkı olmak üzere çok 
pzel oynadılar. F enerbahçeye 
ıelince, vuatm altında bir oyun 
çıkardılar. Bilhaua bet nedeme 
haf battı çok bozuk idi. Namık ta 
yavqbiı yüzünden bir iki tane 
yüade yüz ıol fmatı kaçırdı. 
Fenerlilerin en muvaffak oyuncu 
ıu Bedii, ondan aonra Y qar. 
Fazıl, Fikret, Niyazi, ve Naci 
ıelmekte idi. 

"· s. 

Melamet Ali, Nigtuinln tela likeli bir fiitinll kaTfllıgor 

Mebmet Ali, Hüınü, Nuri, Fey- ti. 1---------------------------
zi, Haaan, Faruk, Etref, Şeref, ikinci devrede Fenerliahçe niı- D C N S A B A H Y A P 1 L A N 
Muzaffer, Hakkı, Hayati. beten bikim olmaıına raimen i-

Maç Betiktatlılann aeri bü- ki taraf ta bir çok fınatlar kaçı· 
cumlarile batladı. Oyunda oyna- rarak ıol çıkaramadı. Ve maç 
yan Beıiktatblarm topu hem u- 1 - 1 berabere bitti. 
fak, hem de çok hafif oldujun· Bunun üzerine maç on beter 
dan oyuncular bir türlü topa bi· dakika iki devre uzatıldı. 
kim olamıyorlar, verdikleri paalar Birinci devre de ııfır ııfıra b; 

Atletizm müsabakaları 
Galatasaray birinci, Pera ikinci, 

Kurtuluş tlçtlnctl oldular 
Galataaaray ldübünün tertip et 

mit olduğu atletizm müaabaka -
ları dün T akıim ıtadyomunda 
ıüzel bir hava içinde yapıldı. 
Her zaman olduiu gibi müaaba
kalar az bir aeyirci önünde icra e
dildi. 

Sırıkla yükaek atlamada F etlıi. 
sünün en iyi dereceaini elde etti. 
Buraada 3, 11 atladığı halde bu . 
sün 3,40 atladı. 3 m 50 yi bi; 

yoktan dütürerek yeni 1'ir reko . 
ra mani oldu. Kendiıini tebrik e

deriz. 
Müaabakalara ıiren klüpler 

tunlardır: 
1 Galataaaray, 
2 Beyoiluapor, 3 Kurtulut. 

(Devamı 8 ineüle) 

• - Son olarak ıunu da unutma
mak Jbmaclır ki, vtıvut kabiliyeti i · 
tlbarile Ttlrldyeniıa en ytlbek takı • 
mı olu Beflkta§, dtlnk8 plebeainde 
de mtllüm bir rol oynayan, YUeut 
tefenuk• ile, futbolln 81Je blr ka· BetildfJfUI 11en9 msrb:ı mııhadmi Mu aller, 18 paa içinde w 4 tane rakip 
l'lf boyla pek oynanallll)'&caim• bir oguncu arasından gli:ıel bir elfl'Glllfla arkadtıfUUI bir kala ""81 verigor. 

Balkan kupası 
Müsabekalar dün 
yaomur yüzünden 

yapılamadı 
Sofya - Dün aon kumı oyna

nacak olan Balkan futbol f&lllpi
yonluiu müaabakalan, mütema. 
diyen yajan yaimur dinmeclilin
den yapılamadı. 

kere daha lsbat etmlf olda. 
* • * 

Ta•ı=• utrene ve çak kunetli 
eldufuna aon yaptıfı bir çok maçlar
la glstermlf olan Fenerbahçeye kar
fi, din kuancbjı yüksek galebe ile 
Befiktat .. kaclp' ., .... J.:erldlr· 

• 

Bu 3 - 1 lik maç, yalnız neticesi Ve bu siclitle, bu takımla, elindeki 
itibarile delil, Beşiktqm aiaterdili bu mükemmel kablllyetli çocuklarile 
oyn için de, siyah beyazhlarm bat- lteflktalt lstilnde ltlendlkçe, :r• 
taa bap şerefle dolu, spor tarihle · nilma llir kuvvet olarak y(ikaelecek-
rinde en kıymetli bir mevki alacak • tir. 

•• luctMıılıüldin APAK 
Yağmur dinene, buıGn veya 

7-U°ID JapıJmuı ihtimali ftl'dır • 
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Vahfi hayvanla/' ara.ında ve Alrikcznın balta girmemi§ ormanla
rında gıeçen Qfk ve kahramanlık, heyecan, eırar ve tetkik romanı 

•_N_o_: _3_9~~~~-Y_a_z~n: Rıza Şekib 
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Karagümrük sahasında 

Federe olrnıyan 
klüpler arasında 

O, yirmi dokuz fili bir ordu halin- ·Fatih • 
de, bağırışlarla hücuma geçi - kaldılar, 
rerek ortahğı paniğe verecekti 

Alemdar spor berabere 
KüçükpazarCığaloğlunu 

4 - 2 yendi 
Şerif aldatmadığına emindi. arada itini görmek istiyordu. 

Onun burnu yabancı kokusunu Bora ile F atuıu yanına alan As
en uzak yerlerden bile alırdı. lanlı adam Niyam Niyam köyüne 
iki yüz yıla yaklaıan ömrü için- ayn bir yoldan ilerlerken, 29 fil 
de bir defa olsun aldattığını bil- de doğrudan doğruya hücuma geç
miyordu. mitler ve Şerifin idaresi altında 

Aslanlı adam tekrar Şerifin hareket etmişlerdi. 
sırtına sıçradı ve bu sefer dah:ı Onlar, Aslanlı adamdan icab e -
çabuk yol almağa, daha hızlı git- den emri almıt bulunuyorlardı. 
meğe batlamıtlardı. Bağrış !arına ilk kulübeyi geçtik -

Yirmi dokuz fil ve iki aslanın ten sonra hep bir ağızdan başla
teşkil ettiği bu kafile kuru top- dı1ar. 
raklardan toz bulutları havalan - Yükselen toz bulutlariyle geç • 
dıra.rak, her adımda az daha Ni- tikleri yolları göz gözü gömez bir 
yam Niyam merkezine yaklaş ı - hale getiren bu fil kafilesi oldukça 
yorlardı. hızlı kotuyorlardı. 

Artık köye yaklaş"ıyorlardı. 1- Fil seslerile köy biran içinde bi 
leride ağaçlar arasında görünen ribirine karışmııtı.. Kulübelerde 
siyah kulübeler, Niyam Niyam- bulu,an ihtiyarların ba,larını ka
ların haşmetlu hükümdarı Medk- pılardan çıkarmalariyle yeniden 
yonun şehrine aitti. u ... aktan ba- içeriye çekmeleri bir oluyordu. 
kanlar burasının bir şehir veya Onların bağrışı da fil sesleri a -
köy olduğuna kolay kolay hük- rasına karışıyordu. 
medemezlerdi. Kulübeler arasın- Filler, dokunmadan geçtikleri 
da ki mesafe ve bir çok kulübele- ilk kulübeden sonra rast geldikleri 
rin ağaçlar altına gizlenmiş bu- kulübeleri ufak bir dayanma ile 
lunması büyüklüğü hakkında bir yerlerinden söküyor ve deviriyor -
fikir verdiremezdi. lardı. Böyle bir fil hücumunu hiç 

Niyam Niyam köyleri temizdir. bir yerli hatırlamıyordu. Bunlar, 
Kulübeleri birbirine bağlayan yollarını ıaşırmıı, yahud kudur • 
geçitler, köyün ana yolları genit muı filler miydi?. 
ve düzgündür. Yol kenarları ek- Yerlilerin teli.tı gittikçe artıyor
seriya ~itlerle kapatılmıştır. Her du. Meydanlığa toplanan halkın 
lfolübeİıin ge~f ve gene böyie daha bir şeyden haberi yoktu .• 
çitlerle kapalı bahçesi vardır. A- (Devamı var) 
ma buralarda hiç bir ıey ekilip Şı·k ... t / i .1 
b. ·1 N' N' 11 b aye er emennı er 
ıçı mez. ıyam ıyam ı ar, ae - -- ___ _ _ .. -

ze ve ottan çok ete dütkündür - Bostancıda 
ler. si ne ki er 

Yalnız her evin avlusunda, aul 
kulübeden başka arpa suyu sak
lamak için bir, hatta iki üç ayrı 
kulübe bulunur. 

Erzak kulübeleri ayrı, çocuk
Jarın yatıp kalktığı kulübeler ge
ne ayrıdır. 

Fakirlerinin bile en az çitlerle 
ayrılmıt toprakları üstünde ku
rulu üç kulübesi vardır. 

Genit sahaya bu iki bini, aşkı~ 
nüfuslu köyün yayılmıt görünüf ü. 
aia~Iar yüzünden çok küçük gö
rünür. 

Aslanlı adam köye yaklaıtıkça 
bir yerli taTafından görünmemek 
için tertibat almak mecburiyeti
ni duyuyordu. Bu yüzden kendi
si ~ktan Şerifin sırtından atla -
mı~ ve yanına yalnız Borasını ~

larak fil sürüsünden ayrılmış -
tr. 

Filleri önden göndermek tehli
keli ~lacağı için, her hangi b!r 
taarruzu önlemek dütüncesile 
kendisi öne dütmü,tü. 

Daima yerde sürünerek ilerle -
meyi ufak ağaçları, boysuz çalı
ları siper almayı tercih ediyor
du. Şimdi fil sürüsile arasındaki 
mesafe iki yüz metreyi aıkın
dı. 

Aslanlı adam, kulaklarına da-
lia hızlı ve kuvvetli çarpmaya 
ha! layan borambanka sesleri a
rasında doğruldu. Kimsenin bu
lunmadığına kani olduktan son
ra fili.erinin yanına koftu. O, 29 
fili, hi1' ordu halinde bağ1rıılar
la köye hi\.cum ettirerek ortalığı 
paniğe vermek ve kendisi de bu 

Bostancıda oturan okuyucula · 
rımızdan Melek Şadan yazıyor: 

"Bizim Bostancıda sinek ve 
sivrisinek diğer semtlere nisbetle 
biraz çokça dır. Bunun için her 
sene mücadele yapılır. Bu sene 
nedense bu mücadele işi vaktin
de yapılmamış. Yumurtalar im • 
ha edilmedi ve bugün de mevsi • 
min girişile hepsi meydana çık· 

tılar. 
Mücadelenin vaktinde yapıl -

madığı yetişmiyormuş gibi şimdi· 
de buna layik olduğu ehemmiyet 
verilmemektedir. Mücadele itin · 
de bu gevıeklik devam ederse 
Bostancı ve havalisinin pek ya
kında bir sıtma ve sıtmalılar di· 
yarı olacağı muhakkaktır. 

Bu sivri sinek salgınının amil
lerini de bu meyanda haber vere· 
yim: Bu havalide evler arasınd?. 
tutulan tavuk ve kaz, ördek kü
mesleri... 

Sıhhat kaynağı olduğunu um
duğumuz ve bildiğimİ'Z bu yerle
r in s ıkı bir teftiş v~ tetkikten 
geçir ilmesini ve sivrisinek müca
delesine layikile ehemmiyet ve -
rilmesini mevcudiyetile gururlan · 
dığımız sıhhat it lerine bakanlara 
sıhhati umumiye namına dile-. 
rım.,, 

..... _...•••••••••n-•••• ... ı•nnmı"• ... n•••• .. I 

HABER 1 . 
lstanbulun en çok satılan ha·E 

kiki akşam gazetesidir. llô.nla ·l 
rmı HABER'e verenler kire ·i 

ı derler. i 
1 ....................................................... : 

Dün Küçükpazar aemt ocağının 
tertip ettiği futbol müeabakaları
na büyük bir intizamla bqlanıldı. 

ilk karıılatmayı saat 14 de F e

tih ile Alemdanpor takımları yap
tılar. Oyun Fatih idmanın vuruıi· 
le başladı. Önceleri her iki taraf 
ta hiribirlerini denemekle vakit ge 
çiriyorlardı. 5 inci dakikadan son 
ra Fatih idmanın ağır bastığı gö -
rüldü. Fakat 16 ıncı dakikada ka • 
lecinin hatasından istifade eden 
Alemdarapor forları devre sonla • 
rına doğru bir gol daha atarak 

devreyi 20 - O galip bitirdiler. 2 in
ci devrede rüzgarı arkalarına a
lan Fatih idmanlılar ikiei de pen· 
altından olmak üzere A'bdurrah • 
manm ayağile 2 gol kazanarak 

oyunu 2 • 2 berabere bitirmeğe 
muvaffak oldular. 

Sıra Küçükpazar - Cağa1oğlu 
maçına gelmiıti. Oyun saat 16 da 
Küçiikpzarın akınile ·batladı. Da
ha baılangıçta canlı bir oyun oy · 

Dünkü atletizm\ 
müsabakaları 
Müsabık adedi elliye yakın i

di. 
Umumiyetle müsabakalarda Ga

latasaray ile Beyoğluspor kartı • 
laşıyordu. 

Günün en güzel kotusu 800 met 
re oldu. Bu müsabakada Omer 
Besimin derecesi 2, 7, 4/ 5 ol
makla beraber son derecede ra · 
hat bir koıu yaptı. Ve rakiplerini 
35 metre mesafe ile geride bırak

tı. 

Teknik neticeler: 
100: 1 - Semih G. S. 11 2/ 5 

puvan 5, 2 - Y eorgiadia K. 3, 
3 - Kalfopulos B. S. 1. 

800: 1 - Besim G. S. 2, 7, 4/ 5, 
2 - Agop B. S. 3 - Simeonidis 
B. S. 

Gülle: 1 - Kangelidis B. S. 
12 m. 10, 2 - Naili G. S. 11 m. 
79, 3 - Karakıq G. S. 11 m. 62. 

3000: 1 - Teoharidiı G. S. 
9.35 3/ 5, 2 - Andonidis B. S., 
3 - Bil B. S. 

200: 1 - Kalfopulos 8. S. 24 
2/ 5, 2 - Fikret G. S., 3 - Mer
kuris B. S. 

Yüksek: 1 - Cihat G. S. 1 m. 
71, 2 - Asmanidis K. 1 m. 66, 
3 - Nubar B. S. 1 m. 60. 

Disk: 1 - Naili G. S. 39 m. 
67, 2 - Hezencioğlu B. S. 35 m. 
37, 3 - Keıitoğlu K. 34 m. 12. 

400: 1 - Münci Cevat G. S. 
54 4/ 5, 2 - Agop B. S., 3 - Pa

padopuloa B. S. 
1500: 1 - Teoharidiı G. S. 

nıyan Küçükpazarlılar 4 üncü da
kikada muhkkak bir gol kaçırdı • 
lar. 12 inci dakikada Cağaloğlu ta 
kmu hücuma geçti. Küçükpazar
hlar firikikten bir tehlike atlattık
tan ıonra derhal hücuma geçti. 
ler. Fakat forların isabetsiz vu -
ruşları <lii~en fırsatları heba e -
diyordu. Küçükpazarlıların oyun 
sistem~ yavaş yavaı bozuluyordu. 
Hakimiyet Cağaloğluna geçti. Fa. 
kat Küçükpazar müdafaası feda • 
kir ... 

Cağaloğlu takımı arka arkaya 
kaçırdığı müteaddit fınatlardn 

sonra Küçükpazar ani bir hücum
la ilk gölü yaptı. Devrenin bibne-

sine bet dakika kala Cağaloğl~ 
da penaltıdan bir ıayı yaparak 

devreyi 1 - 1 bitirdi. 
ikinci devrenin ilk anlarında 

Küçükpazar kalesi tek kale §ekli
ne girmİ§ ve ,üt yağmuruna ma • 
ruz kalmıştı. itte bu hakimiyet an
larında Cağaloğlu bir ceza vuru -

tundan bir aol yaparak 2 - ı galip 
vaziyete geçti. Cağaloğlu müdafa
asının bir hatau penaltıya sebep 
oldu bu suretle Küçükpazar be • 
raberliği temin etti. Bundan biraz 
sonr~ ~a Süreyya !kafa vuru§ ile 3 
üncü gölü attı. Ar~ıra Küçükpa -
zar tazyikinden kurtulan Cağaloğ• 
lu tehlikeli hücumlarda bulunu • 
yordu. Küç.ükpazar Süreyyanın a
yağiyle bir gol daha atarak bu 
mühim maçı 4 - 2 kazandı. Ala, 
Süreyya, Necdet çok güzel oyna• 
dılar. 

F. N. Altan 

BAYRAK MAÇI 

Yine ayni ıahada sabah saat 
8,30 da Fener Maraton ile Lonca 
karıılqmıf tır. 

Oyun neticesinde 3 - O Mara
ton mağlup olmuftur. 

Ve bayrağı vermedikleri için 
kavga çıkmıı; 20 de.kika daha 
oynamıtlardı. Oyunda 3--2 gene 
Maraton mağlup olmu§tur. 

r 

4.313/~2 - İbrahim K., 3- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kalfopulos B. S. 

Uzun: 1 - Cihat G. S. 6 m. 
45, 2 - Bursalidis K. 6 m. 10. 
3 - Mitat G. S. 6 m. 07. 

Cirit: 1 - Karakaş G. S. 51 m. 
82, 2 - Fethi G. S. 39 m. 90, 3-
Cambazoğlu K. 36 m. 

Sırık: 1 - Fethi G. S. 3 m. 40, 
2 - Viçaropulos K. 3 m. 20, 3 -

Karabinidis K. 2 m. 80. 
4X 100 Bayrak: 1 - G. S. 47 

2/ 5, 2 - B. S. 3 - K. 
G. S. takımı Raif (B. J. K.) 

Mufahham (F. B.), Semih (G. 

S.) Münci Cevat (G. S.). 
Neticede: Galatasaray takımı 

11 birincilik, 3 ikincilik, 2 üçün-

cüliik 66 puvan ile 1 inci. 
Beyoğluspor takımı 2 birinci· 

lik, 5 ikincilik, 7 üçüncülük 32 

puvan ile 2 inci. 

Kurtuluı tn~umı 5 ikincilik, 4 

birincilik 19 p:ıvan ile 3 üncü ol

dular. 

• 
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Ktlçtlk Clftlk Parkı 
BQyQk bir yenlllkl• 27 H~zlran 

pe ... emb• gQnQ açılıyor 
Maaild .....ı .. sisel im ..,n~ Büıük aan'atklrlan hep Wr 

arada llriiP dinli1ecelainis. 

MI tr 1111111 f llllJI Sii ı11ın illi~ 
1 ı fltt - 11 ti - ftrll~i 

Ve Darllttalim J&Yl'lllan &J'l'IC& 9 kitilik he1eti lllUlikiJe, Ba
,...Wı Melahat, Sa'-hat, P-"n. TramftJ parkın aomma 
lradar phniftlr. 

• 

Sağlam ve Ucuz 
Kundura 

arayanlara goUarı IJzerinde 
bir kolaglık 

Sümer Bank 
Yerli Mallar 
Pazarları 

EMİNONO 
Kundura mağazası açıldı 

Yenlcantl m•dlvenl•I k•rtıeında 

Ujramadan geçmeyiniz 

Dl.kkat• lllramlfell ......_devam . _..,.,, ............. ... 
awı,. ve .a11revı,. 
Hutahldara mltebamıı 

1 
Dr. Ç l P R UT 

BeJotıa. Amılıalldt Bana 
ittisalinde Atlas Han 

TtL "43358,, 

DOKTOR 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Vapmlanmısm alafat itleri Mr w mlddetle w üaD.t

me Ue Wr mlt•hhlde ihale edile cMtir. 
F.biltme 28 8 831 cartam la ,cmı AbJ tefler wilmenin· 

de IUt ti de yapılacalmdaıı itte tdiltdP. o da _,..,..e ıelmele-

Ken1 ı-... 
tJnlöj - o,.,.,,, 

........ Mlteltau181 . ...... - ........ ,.,. ...... 
,,,,,... Bn dR afi-- ,_,. 
1 •.,. 8 ·•bilar.. f'el: lnll 

BEŞ R KEMAL NASIR ILACI 
Sizide 2-3 günde kurtanr. 
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' • 
a SBBSDILD T•'l'AOI 

-------------------et er bu hareketimden dola11 he .. lmrtaracaktma.. 
Di kabahatli addedifonuus taJ.in çm,eıie kamı: 
edeceliniz c:aa1a ~ Hatta - Ala!, Ne ..,.... kafalı imi • 
bu ceza idam bile olaa, ~an- ıim. •• Bama ~ diifüm"emiftim.. 
mı lmrtardıiım ivin m.at olarak dire bapclı.. 
ileceiim. - Arbk lnmu ~elim .. 

Reialerin biJGk bir imanı.ta- F•ıJ• lrir bre olcla. Ve tamirine 
cahil kimaeler olda1darmclıia hu de imMn JaL Füat -1a olamaz 
lider onlarm u..inde d..m bir ki aiaia.,..tılmm bu ttJi 1tatb 
teıair huule ıetirironla. lriıW J&PBllf ola1cb. omı lll'lltlab 

Faı.t lla aibi h....,,._. iMn • llclflriinlBm.. 
mayacak kadar akıllı olaalıp ııla Lbteaenia hicl'*i n JUi IOD 

poli. midiritniin id-mdaa et;eç dereceJi Wmuttu.. BUelini ihti • 
INiJOk felllr.etlere ulraplrilecek ~ JU' ladllllD elinden kurtararak ı 
lerini ..a,oılanb. - Umte uiı'lmabpm! dive 

JipeiJi cealwbrmak için hiç .... unklafb. 
kimH .. pbrmadı. Jipai !»ldaiu rercle lraldL 

o tla rahatp .-O•L Bir müddet HDdeli1erek uak • 
lapa, Lonnlıbta kaybolup pde"J 

Fabt 1mltlıbeaine ılreskea ace. clellkanlmm amaımdan 'baldllctu 
le,.... ..... u-...,s sini& • .... ditl..mi........ mınl.tu. 

Delllmnlı1-lc lcJetl oha,... hir dıs 
.tlikle: - Uaet mlT Sam mel'un ol • 

-Bu a.ı-aiçin ~T ...tılaiı kim .a,ı.tll W... 
•ire IOl'cla: • • • 
- F.ı.t d.U. .... ._ Mealda. Uat.-in J•i pek lllJfikt6 ... 
rm &ldOrOlmemeai.Di llrJe,en ... Etifell Dol•Ji lastarmak için 
det'd mirdin?. Qilw, IMm i,t Wr KwoJerJlrldeki tet•Wa• hot• 
191 pptıinm •w•li~ bldan IOIU'a s.-;ı.. Yataima 
U.._. elim alnım ftl'U'Ü: ..._ edilmeaiai ahınahkla 
-11.ıki de l:rWir. H.,.ıı sitil- beldlJwdu. 

ala Jipei .-.. Hi.t+tlmi affecli • Hlcamu Mmt Moalilum iü • 
... .,. ........ .. ... 11linl •· atr-itti-

lkipr kadm ODllD eliDll• tat. Plim pk. ..-w huktlı 
ta n: Dlwiit ...,...,.. daima fınat heJi. 

- Halrilretm fm mı Japbm ?. lemelr, JM11U Jmrmak, ft niha,et 
DIJ• ...m.. poU. mldilrilnl Mir etmek •• 
-8-ı.u-• .. eUlm... .Pella...ıUıri Wrkere ele sesti 

nua laptı" •bestlili ~ miO.IQi ....... ma ıiipbeal 
.......... hirWDID ....... ,...... 

snsntLBR YATACI 

MalJ•Min kaplllDI ... içeriye - Şimdi lise hanhan anletma • 
siıerek tekrar kapacb. LlmbaJı la nktim r.ok. Sonradan iiirenir
Jaldı, merdivenlerden incli. ıiniz. Y almz, Lbıteunin ıizi aa • 

Mcmk1ar# ula ula ball•!Mft!f Ye mak iatediiini •• henim tarafllll • 
aiaı tak•mn'I olclaiu halde rerde claa ~ Ulllıtmanw • 
JatıJOrda. 111&1 iltel im. 
~·ene karın hemenonup iple- - u~ lkWni de 

riai keaerek almadaki tıba ÇI • mıubmJ&Calnll. 
kardı. Çinpne kamı P.Meti .._ Bir 

- Beni taDIJ.OI'- MllJI .... ile bir .... .,elana. 
ii Monldu? tı. 

Polil mtldlrl ba cadı kanam - Kıbca>~mn. O ıisi .. 
p.,mda ..,..nı.te berahs kell- le .... Bir. 
diaiDi tahlôre ı•lcliiini wmede • Mmaklar 1N IW1 diDlirerek kıl .. 
ıek aoluk 1air ta'm'la: cım sibi'aı. Mu.w,a büribıdü ve 

- ETet. DO iltironun? ded\. ppb,. ._ ı..,.. ...... 
- Sisi Untene e1ir etti ö11e mi? Bir demir ai1ri d.,.... olan ba 
- Ent ! adam ne titrifor ne de lralhi her 
- la aada reieler mtdiai hak- .-.-aldDdm luslı prpırorda. 

kınada hir karar vermek ilere Sanki kendi kouimda imit sibi 
toplaacb. tıelltm ve aaldndL 

Monklar ommlanm ailJrerek ha- ffulrblc IOD& erince Ji119İ: 
bret dolu hir süliitle pilümledi. - GeUnis ! dedL 

- Hepai ıizi ui ......._._ b. Menliwnleri çatılar. 
rar verclilerae de içı.,ind• ~ lhti1ar çinaeae kapırı ldlitleriP 
ilimünbde mar edi1or.. Ve anahtarı cehille lro,da. 
ne,_ ki bunun lid p ıeçtiii Sen SoYir aoblma doiru JÜ • 
için muhakbk lla\lrınncla haJll' • rüdiiler. 
bolaaıranla•Jww~. Onlara ldw dMat etmiror • 

- E.. Bu ....._etais adam da. 
kim imit hebl•? MeJclaDm ortaamdaki meclia 

- Unteael hlll dnam edirercla. 
- Zaten lam bili10rclam.. o,. Sen Sodr. aobima, heDd tek • 

le ile acele ettin!. rar hir hGcma oı. .. ditü...Ue bir 
- Ben aizi lautarmaia ıeldim. Uç nlbetçl konulmuflu.. 
P .. ia •iicl;irii sizli bir aeYinçle: Fakat onlar zorluk ~-
- s.. mi? .. Wie pgtiler. ÇiDldi , .... . ...... 
- Ewt, ... ....,...... laaı• .. le 
- Beıai nisia ~tlfor- prclea ç•kam dell ~ ıe • 

iaa? leni ılzetliJarlu& 
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S'ERSElULER YATA(:\ 

Sokaim nihayetinde Jipıi kadın 
durdu. 

- Gidiniz Momeııyör 1 
-Ya sen? 
- Ben mi? .. Ben evime dönece-

iim •• 
- Fakat ya beni kurtanlıinı 

Wli oluna? •• 
-Olsun! 
- O vakit seni atdürilrler. Gel 

hen aeni timdiJ• kadar yapma
dıim bir rahatlıkta yqatay-. 

Jipai batım salladı: 
- Benim aaadetim için artık kim
le bir teY yapamaz. 

- O kadar betbaht mnm? 
- Bir iman ne kadar bedbaht 

olabil ine •• 
- Ne tuhaf kadmam ! Bir ıün 

Sen Deniı ıokaimdan seçerken 
bana likırdı aöyliyen aen delil 
miydin? 

- Bendim Momenyör. 
- O vakit bu Lintenenin tarafı-

m tubnUflun. 
- J>oiru .• Hili da onun tarafı-

111 tutarım. 

- Öyle ama, yapacaiım itin 
ne olduiunu bildiiin halde beni 
lmrtanyonun. 

- Hayır Moneenyör, ne yapa • 
calmm bilmiyorum. 

-- Ö,le iae ben aöyliyeyim. E -
ninde IODllDda Llntene bir sün be
nim etime diifecek ya •• 

- Olabilir .. Sonra? 
- Sonra mı? Onu diri diri it -

Daıce prkma ıerdlreceiim. De • 
mln de aöylemiftin ,., o beni kur· 
tum.k i.temedi !. 

- Söyledim, çünkü bir hakikat• 
ti Moneenyiir. 

- Ne tuhaf ıey?. Hem Llnte • 
nenin tarafmı tutuyorsun, hem de 
onu diri diri itkence çarkına ıer
direcek bir adamı kurtarıyorsun .• 

- Bunlar ayrı ayrı teJlerdir 
Momenyör. 

Polia müdürü bir saniye kadar 
diifündü,aonra: 

-Triko ne otdu? diye eordu: 
Trikoyu aklına getiren çinaene 

karlllDID son cevabı idi. 
Arso kralı ıibi bu lradmm da 

Li.Meneye kartı sizli bir kin bea • 
lecliti anlqdıyordu. 

Acaba bu kinin sebebi ne idi. 
Bunu dütünmeye lüzum ıörme

di. Bu aeraerilerin, fahitelerin, 
çinıene kardarınm kendilerine · 
mahauı düfiinc:e ve kanaaderi var. 
dı. Ayn bir ilemde yqıyorlardı. 
Cemiyetin ayrı bir kısmı idiler. 
Snıileri nefretleri, ıstırapları, ıa
adetleri ayn idi. 

Bu: 
- Triko ne oldu? Sorpauna a• 

cuze: 
- Oldü. Onu bizimkiler öldür • 

düler. Çünkü bize ihanet ettiği 
meydana çıktı cevabmı, verdi. 

- Bunu meydana çıkaran kim-
dir? .. 

- Untene. 
- Yalan aöylemiyorıun ya! 
- Çingene kansı titredi. Acaba 

Moaldar luıkikati anlıyor muydu. 
Sakin bir tavırla: 
- Niçin ,.lan töyli7ocekmi • 

fİm ••• dedi. · 
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snsntLn YATAnı n 

- Ne bileyim? Eler bu Linte • 
meden nefret ediyorsan .• 

- Hayır .. Ona kartı hiç bir nef
retim fok. Benim nazarım -
da esuen onun bir ehem
miyeti olamaz. Ondan nef
ret etmit olsam bile yalan 
.öylemeie tenezzül etmem. Ben 
bir imanı vurmak ietenem ken • 
dim wrunım .• Yemin ederim ki 
Momenyör inclirdiiim darbeler 
her zaman öldürücüdürler. 

Monldar ürpererek: 
- Ben öyle tahmin ediyorum! 

~edi. 

Biraz IUltuktan sonra iliTe etti: 
- Beni kurtardıiın için ne ister

aln? 
- Hiç bir ıeye ihtiyacım yok 

Monaenyör. Sizi kurtarmaklıiıma 
ıebep bizimkiler ıizi öldürürıe 
hepimizin büyük bir felikete ui -
ramak ihtimalimizdir. 

- Pek ili öyle U.... Allahaı-

marladık. .. 
- Uiurlar olsun Monaenyör. 
Jipıi Monklann sanki on dakika 

evvel büyük bir tehlikeye uirama
IDlf ıibi sakin bir ıurette ıiditini 
bir saniye kadar seyretti.· 

Sonra Hatarat. yatağına döndü. 
Reiıler mecliıi )ıili toplantıda 

idi. Çinıene karısı gürültülü söz
lerden müzakerenin çok tiddetli 
olduiunu anladı. Atete yaklata -
rak aeuizce meclise ıirdi. 

Bu kadına kartı her ıeraeri kor
lu ile kantık bir hürmet beıliyor
liu. 

Onun bazı teytanlar1a münue-

bette bulunduiuna inamlclıp P,i 
yıldızlardan da talii okumakla 
methmdu 

Devriye koluyle döVÜflllekten 
korlmuyan, darağacına ıülerek ıi
den bir serserinin karanlık ıece • 
lerde Jipaiye rulaymca adü pat • 
lardı • 
Çinıene kanıı reiıler mecliaine 

girerek aiilditü emreder tarzda iki 
zayıf Wunu kaldrrmca derhal 
auauldu: 

- Çocaklanm. Poliı müdürünü 
öldürüp öldürmemek için münaka
ta ecliyonunuz öyle mi? 

- Sen de diifünceni e37le ! 
- Benim clütüncem fayduız • 

dır. Hatti •İzin düfünce1eriniz de .. 
Polia müdiirii artık teneriler ya • 
tainıda delildir. Kaçtı. 

Asabiyet ve laqmbktan doğan 
bir ıüriiltü koptu. 

Bir çoklan Monkların kapalı 
bulundulu mahzene kottular. Ve 
ıeri dönerek Jipai ananın yanıl • . 
madığını IÖylecliler. 

Çingene kanıı: 
- Bu kaçıtın nuıl olduiuna 

anlamak için kendinizi bot yere 
yormayınız .. Poliı müdüriine ka • 
pıyı açan ve onu Haprat Yatajm
dan çıkaran benim, dedi. 

Bu aözler hayretten dolan bG • 
yük bir ıeuizlik yarattı. Jipıi de • 
vam ediyordu: 
-Poliı müdürünü •erbeat bırak• 

malda hepinizi kurtarmıt oldum. 
Onun ölümünün büyük bir katlii· 
ma sebep olacaiım cinler bana 
haber verdiler. Bununla beraber 


