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Harbin en şiddetli günü bugündür! 
Vaktile Faşistler Roma üzerine 28 

ilkteşrinde yürüdükleri için : 

Bugün Italyanlar büyük 
taarruza kalkıyor 

· Habeşler de bir taarruz qapacak 
iltica eden Habeşler meğer casusmuş 1 

Belediyeler birinci kurultayında 
-- 2-1 '-" s:ıwwws ~--- 3-1 - -2 2-2 s:ıwwws ~ -

ismet Inönü 
Cenevreye karşı olan 
dış siyasamızı anlattı 

Jap~nlarm 1 

Çindeki 
hareketlerini 

''----------..... -----.1 Sovyetler teenni ile 
karşılıyor Açılan yeD:l 

demlryollarımız 
Ankara, 27 (A. A.), - Bu

ıün aaat onu sekiz ıeçe lrmak
Filyoa battmm yapılıp bitiril· 
mittir. Bu ıuretle Karadeniz 
Akdenize bir defa .taba bat -
lammt oluyor. MemleJretin kö
mür yolu olmak itibariyle bil -
yük bir önemi haiz olan bu 
hattın 9Çdma töreni Cumhuri -
yet Bayramından IODl'a açıla -
cak olan F evzipqa • Diyarbe -
kir ve Afyon • Karaköee bat -
lariy)e birlikte 7Çdacaktır. 

Bayındırlık Bakanlıimm aöa -
terdiii çok ırkı alika ve bazı 
memur ve müteahhitlerinin bu 

aWa ile··=· ...... celi aündblü çalıpnalariyle 
GalJ.Ti llUflltazam Babq •klrlmnln 6lr ~ 1 

. Italyanlar n.asıl htleum edecek ? 
.Paşist 13 ncü YııitönümU rejiminin cephane ve eriak 10,000 ton ağırlığın· muvaffak ohmmuttur. 

kutlulanm881 münasebetiyle Habeşle · da top 10,000 tane amele bulundur • Filyoa hattının ikmalinden 
l'e karşı yapılacak btiytik hilcuma lta.1_ maktadırlar. / dolayı halk çok mütehaaıia ol-

hatlann bu tarihte ikmaline 

Yanlar 50,000 katır, 20,000 deve ile iş· Bu sabah F•_._. m..,•ıunı alyllye. · d ezah l 
tli'ak edeceklerdir. · · 99 .. H -r- mut, yerın e t ürer yap -

!,000 otoqıobU gUnlerdenberi· gece rek ltalyanlann bu mUthif tedarikleri 1 rn•stır. 
rtlndUz cepheye cephane ve erzak taşı_ ile htkama bqlıyacaklan beklen - ......... _. _______ .:ı 
nıakta.dır. · mekteycll. Gazetemizin çıktılı saate ka 

so.ooo katırdan ve 20,000 deveden dar bu taarruzun başlayıp başlamadı ,..,,umharı·qet 
Jnaada ltalyanlar cephede 60,000 ton ğı 3ğrenllmemfştlr. \_., ~ 

' . . * * ~ "..,,i, mıılaarririmizin tlÜfÜnceleri O• aon luıbcrl., 2 nci .aylaJa, Bayramı 
Habeı harbinin siyasal aln.lm 4 üncü .aylada 

Teiffö eden 
V·ali, kaymakam 

ve polis 
kom·iserlerinin 

isimlerini neşrediyoruz 
- :\nkara, 2Ş (Özel) - Trabzont talya, Kütahya valileri dördüncü 
"1-i Rif at birinci ımıfa, Çanak- ımıfa terfi etmiflerdir. 
Jc.Je ftliıi Nizamettin, Diyarbekir Mermeriı, Darende, Genç, Kırk 
.... İıi Faile ikinci ımıfa, Ama.aya ağaç, Ereili, latanbulun Betiktat 
0&1i.ai Kadri, Aydm valisi Salim kaymakamlan birinci ımıf kay -
zdeınir, Afyon valiıi Durmuı, makamlığa terfi etmi!lerdir. 

Erzincan valiıi Fahri, Gazi Antep ikinci ımıf poliı müfettitlerin • 
..ıiıi Ali Rıza ve Yozgat valisi den Cevdet birinci ımıfa, Balıke
~cü •mıfa; Edime, Bur - ıir üçüncü ımıf emniyet müdürü 
~, tankuı, Eli.ziz, Muğla, An- (Devamı ! nciü) 

Lise ve orta mekteplerde 

Parasız okuyacak 
talebenin isimleri 

Yarın 
Cumhuriyet ·bayramı münaae • 

betiyle buıiln öileden IODradan 

bqlamak üzere peııembe saba • 

hına kadar bütün reamt daireler 
kapalıdır. Hmuıl daireler ayın 

29 unda kapalı olmak tartiyle bu
IÜD ve ayın 30 unda açık kalahi -
leeelderdir. 

25,000 
Türk münevveri 
bugün S6 sayfa 

çıkan 

Yedigün 
Mecmuası 

okuyor 
Bugün ıiz de bir YEıDIGON 

almız. 36 sayfalık zengin mün
derecatı ıizi hayrete dütüre -
cektir. 

Moakovadan bildiriliyor: 
Sl)'U&l çevenler, flmall · Çindeki 

U.tlklll hareketinin, Şakar vlllyeti Jle 

dlfer flmal villyetlerlnin Mançarlleş. 
. lqtlrllmesl demek olduğunu söylüyor 

lar. 
AJDi ~evenler, Scrfyet htlk4mett te. 

ennl göet.ermekle beraber İtalyan -

Habeş harbinin, JaPonyaya Çinde da

hi faal htr alJU& glltmek fmıatını ver 
mi§ oldafunu kaydetmektedir. 

lamet lnönlJ 

(Ycuı.~ ıteıllMJ 

Ekmek narhı tatbik edilmeden indirildi 
~~,_- _..., _,---~ 

Çarşambadan itibaren 
Ekmek 12 buçuk 
fn·ancala 16 kuruş 

Bu sabah llbay Muhiddin 'üstün · 
dağın riyasetinde toplanan belediye 
daimi encümeni ekmek narhını konut
mqtur. Bundan dört gün evvel 12 ku 
ruı otuz para olarak tesblt edilen 
ekmek fiyatını cumartesi günkü buf· 
day fiyatlannm dütkiinlüğüntl gözö. 
nüne alarak ekmeği 12 buçuk kura§, 

francala~ ıa kunt olarak telldt il• 
mittir• 

Bu fiyatJar prpmba ıtlntlnd• 
itibaren muteber olac:aktlr, 

Bu nretle ftktindea enel auta 
tesbit etmenin dotna obaacbiı yohıa. 
dald lpretlmls ,Wntlne almmıı ol • 
maktadır. 

En •on moda (!?) ma.keli lnlılı: Zehirli gaz.a lrGTfı yalna yüzler 
tleğil, ayni zamanda ayalJar tla kapanıyor/ 

Deve etinden 98 
kişi zehirlendi 

Dört kişi öldü 
Gaziantep, 24 - Birkaç gün' baılamıılardır. Adetleri 98 e ft• 

evvel Şiveydin köyünde 98 kiti ran hasta köylüler arabalarla be
zebirlenmittir. men Gaziantebe gelmiılerdir. BUn 

Köy halkı bir devenin hasta- 1 d d .. d'. ld ··1m·· tü. D" ar an or u yo a o Uf r ı· 
landığını anlayınca bunu hemen 
keemeğe karar vermitlerdir. Deve ğerleri memleket haataıı .. inde tee 
keıilmiı, her ev halkı bu devenin davi altına ahmnıılardır. Huta
etinden birer parça alarak yemit· 
lerdir. 

lardan aeJuoni iyı olarak dün çık· 
mrılardır. Geri kalanların da bir Fiyatı ıo kuruştur 

(Yazısı 2 ncı sayfada) 
Haıta devenin etini yiyenlerin 

i . hepai aancılar içinde kıvranmaya 
kaç güne kadar iyileıip çıkacak• 

ı 

ları anlqılmaktadır. · 
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ıtalyan -
Askerlik 
görüşleri 

Habeş harbı 
muharririmizin 
ve son haberler 

ilk mektep 
kitapları 
hakkında 
Alakadar 

müesese nedlyor? 
Bugünkü Son Posta gazeteain

de, ilk mektep kitaplarının bulu· 
namadığından şikayet ediliyor • l'dfu .A.frikumdan gelen ha -

berlere göre cephelerde büyük bir 
harp bqlanaıcı manzarası görül
mektedir. 

Muaaali cephellinden hiçbir ye
ni haber gelmediiine nazaran A· 
duva ve Somali cephesindeki ha
rekat fU tekilde hülila edilebilir: 

Aduva cephesi 
11abet hükumeti bütün cephe -

lere ltalyan taarruzunun F qist -
lerin Romaya yürüdükleri tarihin 
yıldönümü olan 28 ilktetrinde 
(,.ani buaün) batlaması ihtimali 
olduğunu bildirmiıtir. 

Dün AduYa • Adiırat Aksum 
hattında İtalyanlar iki mevzii 
ilerleyiı yapmıılar ve Adimeaaa 
köyü ile Seremıa nehri üzerinde 
buhınan bir tehri zaptelmitlerdir. 
Bu yürüyiifler aradaki botlukları 
doldurmak, ve büyük bir taarruz 
için hazırlık yapmak mahiyetin -
dedir. Bu da ltalyan taarruzunun 
yakın oldu,iuna delil sayılmakta
dır. 

ltalyan planının ıimal ve cenup 
taki orduların birleımesi esasına 
müstenit olduiu ısrarla söylen -
mektedir. 

Somali cephesi 
ltalyanların Gorahei tehrini ele 

geçirmedikleri gene ltalyan men
balarından bu tehrin dütmek ü -
zere olduğun3. dair verilen haber
lerden anla§ılmaktadır. Bu cephe
de de ltalyan kuvvetlerinin mun • 
lazam Habeı kuvvetleriyle çar -
pı§m.:ısı tarihi gittikçe yakla§mak 
tadır. 

Gene Adiıababadan bildirildi • 
iine aöre V ehip patanın impara
tor tarafmdan azledilmit olduğu 
havadisi doiru değildir. Vehip 
paf a cenup mıntakasmda süel mü
tehaaaıs olarak ç.alı1131akta devam 
etmektedir. Kendisi ltalyanlarm 
ilerlememesi için Harrar mmta • 
kaımdaki yolların hepıini tahrip 
etmiı ve tankları avlamak ( !) 
için de üstü örtülü çukurlar kaz· 
dırınıttır. 

ltalyan tayyareleri bütün cep -
helerde keıif uçuıları yapmakta • 
.dır. 

Cephe gerisi 
haberleri 

Demlryalunun bombardımam 
ne neuce dojuracak? 

Fr•unz Somallslnden Adisababaya 
uzanan demiryolunun ltalyanlar ta -
rafından bombardıman edilmemesi i.. 
çin ı'·atsızlar, iki devlet arasında bir 
anlaşma \'Ücede gelmesini istemişler -
di. Buna göre, eğer Habeıler bu hat -
tan bundan sonra harp malzemesi it. 
halitı 3'lpmazlarsa, 1talyanlar da 
bombaırdıman •tmemete razı olacak
lardı. 

Fakat Habeş hUk1lmetl, hAl! bu hu 
susta bir cevap vermemlttir. Her iki 
devlet arasında bu yolda bir anlaşma 
yapılmasını bilhassa Adlsababadaki 
:rabaneılar pek btlyorlar. 

Çünldl ha hattın kfailmulnden za
rar görecekler, sah1lle münakaleleri 
gUçleşecekttr. 

Habe~lere gelince, yapılan teklife 
röre, ıimdi, Adiaıababada bulunan as.. 
'9r ft laarp Jeırazmmm sevkine mUsa. 
alı eclftecektlr. Habeşlstana bundan 
lönra ba 'hattan f thal edflme.4'1 isten ~ 
mlyen harp lenztmının ~ofu ~e, esa • 
leD Berberd Y.OlUJ.la relmektedlr. 

Efer hat bir bombardımana ufra. 
yıp kesilirse, hiç bir İ§e yaramıyacak. 
tır ve sahile gitmek bu sefer 15 rUn • 
lük bir kervan seyahatiyle mUmkOn o. 
lacakttr. 

- Mwı,tıter Gardlgan -dan. 

lnglllz parlamento•unda 
hararetll mUnakatalar 

lng(lizler ınuhafazaklrlan tecer • 
rüt taraf tarlarının lideri olan Emri 
bugün, Musolininin de Jloktai nazan 
olduğa söylenen, ''Habe§istanın ikiye 
aynlması,, teklifini parlAmentoda yap 
mış, Ingiltere FraıtM ve İtalyanın bir 
araya gelerek Habeıiataam Amarik 
(doğrudan doğnıya Habet) olmıyan 

vilAyetlerlnin - hepsi olmasa bile -
bir kısmının İtalyan ldar.tne bıra • 
kılmasını ileri sürmüştür. 

Bu suretle meselenin hallolunaca • 
ğı kanaatindedir. 

Loyd Corç ise, buna itiraz etmlf ve 
Emri ile taraftarlarının hUkOmetin 
giriştiği yegAne bUyük siyuaya kal§I 
geldiklerini söylemiştir. 

I.oyd Corç, tatbik edilecek ekono .. 
mi' ·rert tedbirlerin mahiyeti ne ol • 
d t u hükt\metten sormuştur, ve 
dışhakanına hitapla: "Bu azim tecriL 
be senelerce sUrebtılr. Bu ekonomik 
bir harptir ve ıiz bunu illn ettiniz!,, 
demiştir. 

Loyd Corç sorgulanna denm e· 
derken Fransadan Italyaya gfdeeek 
harp maddelerine de işaret ederek 
demiştir ki: 
"- Zecrt tedbirler tekltflerlnde bU.. 

yük delikler vardır. Habeşleri ez -
mek için bombalar. merml1er, ve tank.. 
lar gönderilmesinin önüne geçilmiye • 
cek midir? 

lJdncikAnundan eylQle kadar Uç 
aylık ambargo tatbi.kah zamanı da 
dahfJ olduğu haldı Fransa ltalyaya 
418 ton kymür ve 697 ton gilisrin gön
dermiştir. 

Biz ambargo koymakta iken, hftkd • 
met ihracat vesikaları vermekten lmtl 
na ederken, 'FraDMnrn ltalyaya geni~ 
478 ton kömür ve 697 ton glllserln gön 
derdiğini biltyor muyduk?,, 

İngiliz uluslar kurumu bakanı E • 
den ise zecri tedbirler tarihini tesblt 
etmek üzere mllletlerln tekrar toplan 
mB.!ından önce bir anlatma yapılabile 
ceğlnl umdufunu söylemlıtlr. 

ltelyenın yeni 11•mllerl 
Roma, 27 (A. A.) - Yeni ıe .. 

miler yapılmak üzere deniz büt -
çesine 414 milyon liret ilave edil-
mittir. · 

Bu krediler üç f inallı yılma ba
Jünmüttür: 

1935 - 36 yılma 185, 1936 • 37 
yılına 103 ve 1937 • 38 yılma da 
126 milyon ayrılmıttır. 

ttalya Habfletana hiç bir tekllt 
yapmamı, 

Adiıababa, 27 (A. A.) - Res
mi çevenlerde söylendiğine göre 
Haheı hükUmeti, davanm halli 
için ltalyadan hiçbir teklif kartı· 
aında bulunmamıftır. HiikOmetin 
bu husustaki bilgisi gazetelerde 
aördüklerinden ibarettir. 

Zehlrll bir elnek attarı 
öldUrU1or 

Asmara, 27 (A. A.) - Habet
lerin güney cepheeinde kuvvetle 
mukavemet ettikleri kaydedil • 
mektedir. Hergün çok tiddetle 
yağan yaimurlardan ötürü kuv -
vetlerin toplanmuı ancak ikinci
tqrinin ortalarına doğru yapılabi. 
lecektir. 

'~indef,, adlı zehirli bir ılnek 
Aamara bölgesindeki birçok bay· 
vanlann ölümüne ıebeP. olmak • 
tadır. 

10 gemi daha gellyor • 
Napoli, 27 .(A. A.) - ~'Naza -

rio Sauro,, ıemisi, ltalyaya dön • 
meai hükfunet tarafından kararlq 
trrılan "Metauro,, fırkumm bir 
takım kuvvetlerini yüklemek üze
re Trabluaa hareket etmi§lir. Bun 
dan bqka kamyon, levazım ve 
erzak yüklü olan iki vapur doğu 

Afrikasına hareket etmiıtir. 
Yakında 10 gemi daha Afrika4 

ya gidecektir. 

10,000 köle azat edlldl 

Tiıre cephesi, 27 (A. A.) -
Tigre bölgesinde bulunan 10,000 
kölenin izad edilmesi hiçbir töre
ne veaile olmamııbr. Bu kölelerin 
aahipleri bunları aiızdan lzad et
miılerdir. 

Son haberler 
Hlln delll ca•uemutl•r-1 
ltalyanlarla birlikte çarpı§Dlak 

iatefini göıtererek İtalyanlara ge
çen bir hayli Habetlinin, 10nra -
dan caıua oldukları anlqımlıttır. 

Caıuılar nezaret altına alın -
mqtır. 

- Mançester Gardiyandan -

Habeflere propaganda tllmlerl 
gl•t•rlyorlar 

Aduvada İtalyanlar, yerli hal • 
ka ilk ae.li filmi göstermiılerdir. 
Bu film, ltalyan askeri bvvetini 
ıösteren bir pa~aydı. lta.ly~ i1 -
gali altında bulunan AdUTa'IDDı 

meydanına ıeyyar oir sineliia kU
rulmUJtur. 

Aduva yerlilerine, ltalyanlarm 

bu yaz Alplerde. 50,000 askerle 
yaptıkları manevreyi göstermit -
lerdir. Filmin konu!an kısmı, 
Tiare yerli lehçesi üzerine yapıl -
mıftı. 

- Mançester Gardiyandan -
Saadet zinciri usullle 

proapande 

uv.<ı•ıı - sz 'ı~.u..v · ıou-ng 
lar burada yeni bir propaganda u• 
sulü kullanmaktadırlar. Halk a
raaında "Saadet 2inciri,, namı ve 
rilen mektupları yaymakta ve hal. 
ka İD8iliz mallarını kullanmadık
ları ve tanıdıklarını kullanmama
ğa aevkettikleri takdirde ıaadete 
iriteceklerini bildirmektedirler. 

Bu propaganda uaulü gayet ye
ni olduğu için ne netice vereceği 
merakla beklenmektedir. 

Hab•tl•r mukabil blaruz yapıyor 
Ciıbuti, 28 - Burada dolqan 

bazı tayİalara ıöre Habe§istan 
cenup cepbeıine gittikçe büyük 
bir ehemmiyet vermektedir. 

Habetlerin Oıaden.de büyük bir 
mu.kabil taarruza hazn-landrkları 
teeyyüt etmektedir. 

General Nacibunun Harrara 
gelmiı olma.ar ve burada kiliıe .. 
lerde Ayinler yapılmaaı da bu ha· 
vadili teyit ediyor. 
Sulh mUzakereıerı yalan mı "1 

Adiıababa, 28 - Geçen hafta 
cepheye ıevkedilen İmparatorun 

ıpuhafaza kıtaatı geri çaiırdmıı-

müzakerelrinin y~n olduğu ta• 
yiaııru doğurmuıtur. 

Vunanistanda 
__ ,_,zwwwı~ ,_, -~- ~ıwww-~ -

Kral gelir gelmez, Çaldaris 
Kondilisi devirecek 

Yunaniıtanda yeni bir ıiyaıall 
dunım çıktığı görülmektedir. Ge-
len haberlere göre, cümburiyet 
partileri, hük<Unetin ıon günler 
deki faaliyetini ıebep tutarak, ge· 
neloya (reyii.ma) ittirak etmeme-
ğe karar vermitlerdir. Bu parti• 
ler Yunanistanda krallığın tekrar 
kurulmaımı protesto etmek ve 
partilerinin bunu tanımıyacakla -
rmı anlatmak jçin her vasıtaya 
baıvuracaklarını ilan etmitlerdir 

Terfi eden 
( Ba6taralı l ndde). 

Sait ikinci smıfa, Kn-ıehir üçün -
cü sınıf emniyet müdürü Şerif i -
kinci sınıfa terfi etmitlerdir. 

Poliıte ikinci komiserlikten bi
rinciye terfi edenler !unlardır: 

Çankından Abbas, Balıkesir • 
den Ömer ve Salahattin, Aydın -
dan Kadri, Sıvaıtan Emin Naci, 
Gazi Antepten Ragıp. 

Üçüncü komiıerlikten ikinciye 
terfi edenler: 

Boludan Rifat, Ankaradan Şa -
hin Zeki, Kayıeriden Mehmet 
Hayri, Niğdeden M. Hayri, Kay
aeriden Yılmaz Nuri, Muğladan 

Rilttü, Sıvaatan Bekir Sıtkı, Mar
dinden Y akup Kadri, Kocaelin • 
den Mehmet Rilttü, lıtanbuldan 
Cemalettin ve Seyfi, Edirneden 
Cemal, Muiladan Nusr~t, Aydın-

Siyasal çevenlere göre, kral 
geldikten sonra açılacak parla· 
mentonun ilk toplantısında eıki 

Batbakan Çaldariı, Kondilis ka • 
binesine kartı itimat meselesini 
ileri sürecek ve elinde bulundur
duğu ekseriyete dayanarak v~ 
kabineyi ekalliyette bırakarak is
tifaya mecbur edecektir. 

Ayni çevenler de, kralın yeni 
kabineyi kurmak üzere Çaldariıi 
memur edeceği muhakkak görül 
mektedir. 

memurlar 
dan llyas, Kırtehirden Ragıp ve 
Kazım Şinasi, lstanbuldan Ömer 
Fazıl, M. Celalettin, M. Şevket, 
Niyazi, 110 Raıit, 107 Ra,it, 107 • 
Ali Haydar, Bahkesriden Niyazi. 

Lise ve orta 
mekteplerde 

Parasız 
okuyacakların 

isimlerini 
neşrediyoruz 

Ankara, 28 (Özel) - Lise ve orta. 
mekteplerde parasız yatılı okumak tl.
zere mtlsa baka imtihanına girmiş o • 
lan talebenin imtihan evrakı tetkik e. 
dtlmlt. neticeler belli olmu§tur. lmtl
hanlarda lstanbuldan kazanmış olan. 
larm adlarını bildiriyorum: 

lstanbul Erkek Lisesinden: Hüdai 

du. 1Ik mektep kitaplarını dağı • 
tan (V akıt) müeaaeıesi ile göriif
tük. Bu tiki.yet etrafında bize fU 
malumat verildi: 

"- Şimdiye kadar hariçte ba
ıılanlarla halen Devlet matbauı 
tarafından basılan mektep kitap
larının nefaset ve fiyatlan gözö • 
nüne getirilirse, mektep kitapla • 
rmın biraz ıecikmit olmasmm ae
bebini anlamak büyük bir keha • 
nete tevakkuf etmez. 

"Devlet matbauı, büyük bir İf 
deruhte etmittir. Muhtelif tashih
ler ve tadiller görmesine rağmen 
bu kitaplan basıp yetittirmek bu
ıuauncla elinden gelen ıapeti 
sarf eylemektedir. 

"ikinci okmna kitabmm yet • 
mit bet bin olarak tab' ve tev~ 
inden ıonra betinci okuma ki • 
tabını yetittiren Devlet matbaan 
bugün aatrfa çıkan üçüncü okuma 
ile, ciltlenmekte olan Ye bayram 
erteai aatl§& amade bulundurula • 
cak olan dardüncü okuma kitap
ları arumda orta okulların bi
rinci, ikinci ve üçüncü okmnala • 
rmm üçer foramdan ibuet olan 
ilk f aaiküllerini dahi nqretmiı • 
tir. 

"Ban ağretmenler, lier kitaP, 
netredildikçe ilin edilmit olma.aı· 
na rajmen talebelerini çrkmamq 
olan kiıao.lar:ı d.- alnuab~etıaııı 
diy:orlar. Bulunduklan yerlwdekiın 
bayilerde kitabı tedarik edemi • 
yenler bulacaklan ilmidiY.le AD • 
kara cadde.tine inmekte " idi • 
tüpbano kütüehane dolapuakta • 
dırlar. 

"Her sene birinci obma ldta1iı 
alfabenin bitmeainden aonra Okut 
turulmaktadır. Bu da klnunua • 
niye tesadüf ediyor. Henüz ilktet
rinde bulunduğumuza göre Dnlet 
matbaaamm bu kitaplan ferih 'M 

fahur yetittireceği ıüpbetizdir. 

"Çocukların kitaplarmı aJ,naJE 
husunda geç kalmalan f{ipbe.m 
ki, hiçbirimiz tarafından arzu • .. 
dilen birıey de_ğildir. Velilerin Ye 
öğretmenlerin "yok,, luk kartı • 
sında çektikleri sıkmtıdan aoma 
ellerine aldıklan temiz buılm11 
ve timdiye kadar Türkiyede qine 
tesadüf edilmemiı kitaplar karp
aında duydukları haz ve çocukl ... 
rm bu kitaplarla okuma babamda 
göaterdikleri heves ziyaa uğrayan 
kısa zamanı belegan mabelağ te • 
lifi edecek bir vaziyet göster • 
mektedir. · 

"Kılavuzlara. gelince; 340 sa,. 
fadan ibaret olan ve birinciler p 
bi nefts ve temiz bir ıurette tabe
dilen cep kılavuzlarının türk~ • 
den osmanhcaya ait olan kısmı da 
hazırlanmaktadır.,, 

ruk, Peyran, }Lt\tfiye Niyazi, Meliha 
Nuri, Niyamet Tahir. 

İstanbul Erkek LBesinden: HUdai 
Namık, Suat Hamdi, Refet Ali, Hil8r 
yin Şanver, Muhteşem İsmail, Needet 

Saim, İsmail Yılmaz, Şerefeddin Bay .. 
dar, Lltif, Ihsan, Mustafa, Ham Allt 
SaJahaddin ŞilkrU, Turan Hakkı, Va • 
hap ŞükrU, Hamit Musa, lsmail Şilk
rU, KAmran Ferit, Ali Şahin, Rahmi, 
Ali Zaim, Aziz Hasan, İsmail Orhanı 
Hayri İslam, Hasan Adnan, Remzi Ha 
111, Semih Yusuf. ----
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Viyana Avrupa siya .. 
sasının merkezidir Trakyada 

yetişen 
mahsuller 

Ihrac lmk4n1ar1oın 
arttırılması için . 

çalışılıyor 

Buğday fiyatları 
daha yükseleeekmi? 
Şehre· gelen buğda~ ihtiyaçtan 

fazla, fakat fiyat düşmüyo 

•aottıa roll&r Roma1a gider_. 
Roma lmparatorlufunun, fhnalden 

~nuha dotnı, lngiltere sahlllerlnl ya • 
lınrak Sahrayfkeblre kadar, garpten 
farka dotnı, Atlantik Okyanmundan 
l&tkt Anadolu içlerine, ve Kmldenl • 
le kadar JaJildığı zaman Romalılar 
1Dağrurane: 

- DUnnda btltftn yollar Romaya 
ıider! derlerdi. 

Şimdi ise Avrupa sfyasasmı tetkik 
edince bu sözün ba§ka bir şehir için 
doğru olabilecebri aklımıza gelir. 

"Avrupa siyasasının bütün yolları 
Viyanaya çıkar.,, 

••• 
l·iyana olmasaydı Musolini kat'iy-

Yen Habeşistan sergüzeştine atılmu • 
dı. Çünkü Fransa siyasasının son a • 
~rdanbeti değişmiyen ana hattı kuv -
letli bir Almanyanın teşekkülüne mL 
ni olmaktır. Avusturya - l\facaristan 
inıP<lratorluğu büyük harpten sonra 
Ylk.ıhp ve Avusturya küçUcük bir dev
let haline geldikten sonra Almanya 
için en büyük gaye Almanlardan mü • 
teşekkil bu devleti Alman imparator • 
luğu içine katmak oldu. Hitlmn ırk· 
Çı siyaseti ve bilhassa kendinin Avus • 
turyah olması Almanyanın bu arzu. 
sunu önüne geçmesi güç olacak bir ha
le getirdi. Avusturyalılar cihetinden 
işe Avusturya ekonomisinin yeni A • 
lUsturyanın dar sınırlan içinde boğul 
lrıa.sı üzerine Almanya için birleşmek 
'1'ıusu Avusturyalıların kalbinde de 
:ter aldı. Fakat Fransa bundan mUt • 
hl§ surette ürküyordu. ÇünkU Avustur 
:tan ilhak eden Almanya da Tuna 
deTJetlerine hakim olmıyacak ayni 
lamanda Akdenize akıp gidecekti. Bal 
tık Te Ak denizine kadar A vrupanın 
ortasında uzanan kuvvetli bir Alman· 
Yanın bUtUn Avrupa !Iİyasasma h!kfm 
1t\ ıAt csileccfi ;Uphesizdt. lıte bu. 
n11n ..tfr:erfne Uivnl Avusturyanrn Is • 
tlk1AUni İngiJtercden garanti etmesini 
istemişti. İngiltere Fransayı dalma eJ 
altında bulundurmak ve istediği zn • 
ntan tehdit edebilmek için bu garantL 
li reddetti. Fransa bunun üzerine 1920 
denbcri arası açık olan ltalyaya dön· 
dü. 

Musolinl 1,000,000 kişilik ordusu i· 
le Avusturyanın istikHl.lini müdafaa 
edeceğini temin etmesine mukabil 
F'ransanın ltalyan sömürge siyasasına 
muz~heret edeceğini öğrendi. ltalya -
bın Afrikaya asker se\·kinin geçen i · 
lcinc..'ikanundan sonra başladığı hatır -
lanırsa hakikat daha sarih anlaşılır. 
}trllSollnl - Uval anlaşmasş tam o za. 
ltıan vukubulmuştu. 

••• 
Büyük bir Lehistan yaratan Versay 

muahedesi Almanyaya ait olursa zen· 
ıin madenlere malik bulunan yukarı 
SiJezyayı, ve Leh koridoru namındaki 
araziyi Lehistana verdi. Bu Almanya 
ile Lehistan arasında büyük bir husu· 
metin doğmasını intaç etti. Bu yüzden 
leh - Alman düşmanlığı o kadar ger 
tin bir vaizyettc idi ki Lloyd George 
hu mıtnka için "Avrupanın barut fıçı· 
St,, ded1. 

Fakat 1933 senesinde nasyonal sos· 
l'alistıerin Pan _ Germanizm siyasası 
durumu değiştirdi. Hitler Avusturya. 
tıın Almanyaya ilhakını baş gaye yap· 
tı. Viyana üzerine te\·cih edilen Al • 
ltlan iyasası bugünkU Leh - Alman 
dostluğunu doğurdu. 

••• 
llarp neticesi koskoca Macaristan 

-Avusturya imparatorluğu öldü. Mi. 
tası Yugoslavya, Romanya, ve Çekos • 
~ovakyaya kaldı. Fakat imparatorlu -
tun ölmesine rağmen Viyana yaşıyor· 
du. Haşmetli günlerini hatırlıyan A -
;·tısturyaldar ve Macarlar çoktu. Bun_ 
k.~r geçmişin bir rüya olmayıp bir ha· 
ıkat olduğuna inanıyorlar, ve tekrar 

ranıanabfleceğine iman ediyorlar. 
\·e b • 

u hususta ç.alrşılordı. ümitleri im· 
l>aratorluğun banisi Babsburg hane _ 
danının n • d . . 
1 uzerın e temerküz edıyordu. 
~?l.ra da onlnrn müznheret eder gibi 

gor .. ·· unuyordu. Avusturya tacının mi -
tasc;ısı Prens Otto Musolinl den büyük 

iltifat ıörüyordu. Tehlikeyi sezen Ro • 
manya, Çekoslovakya, ve Yugoslavya 
imparatorluiun canlanmasına mAni 
olmak için birleşip Fransa ile 
beraber küçük andlaşmayı vücude ı:e.. 
tirdller. Fransa vaziyeti olduğu gibi 
kalmasını istiyor bu suretle İtalya ile ı 
küçük andlaşma arasında ba§I'olü oy
myarak Tuna, Balkan ve dolayıslyle 

Avrupa sfyasas:rnı hAldm oJabileceğJ 

n1 fi.mit ediyordu. 
Fakat Fransız - Italyan anlaşma· 

sı küçük andlaşmanm vaziyeti n1 de.. 
ğiştirdi. Çünkü Fransa Prens Otto • 
nun Avusturya tahtına gelmesine razı 
olmuştu. Fransız siyasaları Babsburg 
lann Viyana hUkdmetinin bafma geç
mesiyle Almanyanm Avusturyayı iL 
hak etmesine mlni olunacağını zan • 
ne diyor lardr. 

Halbuki küçük andlaşma devlet -
leri bunun son derece aleyhinde idi • 
ler. Fransa ile aralannda bu ytizden 
bir soğukluk peyda oldu. BattA do • 
laşm bazı rivayetlere göre Yugo.slav 
sabık başbakanı Yevtiçfn istila etmeğe 
mecbur edilmesine sebep onun Fran. 
sız taraftan bir siyaset giitmesinl Is· 
temesi imiş. Yugoslavya ve kUçilk and 
taşma devletleri Fransanın Habsburg 
ailesini Avusturya tahtına getirtmeye 
razı olması üzerine Fransız dostluğu· 
nu pek hayırb görmemeye başlamış .. 
lar. Ayni zamanda Titulesco'nun in· 
giltere seyahati gene bu mesele ile il· 
gili imiş. Habsburglann Viyanaya yer 
leşmesini Almanların Avusturyayı iL. 
hak etmesinden kendileri için daha 
tehlikeli bulan bu U~ devlet Avustnr • 
yanın Almanyaya geçmesi için lngil • 
tere ile görüşmeler yapmıtlar. 

••• 
Görülüyor ki Fransız, ltalyan, Leh, 

küçük andla~manın, velhasıl bütün 
A vrupamn siyasası Viyana mihveri U
zerinde dönüyor. Şarktan garpt.an, şi· 
mal ve cenuptan Viyanaya akan bu 
muhtelif siyasalar memleket dahill 
poUtikası ü:ıı:erinden büyük değişiklik • 
fer yapmaktan hali kalmıyor. 

Geçen sene Başbakan Dolfilsün 
katli bu tesirlerin bariz bir te7.ahü -
rüdür. Berlin tarafından yardım gö • 
ren ve kışkırtılan nasyonal sosya -
listler büyük bir ihtil!l yapıp, Fransa 
ve ltalya taraf tan başbakanı öldüre.. 
rek hükumeti ellerine almağa teşeb • 
biis etmişlerdi. Buna gene hariçten bir 
cereyan karşı gelmiş, Paris ve Roma· 
nın müdahalesi ile Viyana Hitlercile -

HükUmetimiz bir yandan doğu 
illerinin baymdıriaımaıına, ge • 
liımesine ve ik~iıaden yükte} -
meıine büyük bir gayretle çalıtır
ken diğer yandan Trakya genel is
pekterliği bölgeıinde batlanılan 
itlerin neticelendirilmesine hiç 
durulmadan devam edilmektedir. 
Bugünlerde en çok önem verilen 
İf göçmen akriıile günden güne 
kalabahklqan ve çalııkan bir 
zümre kazanan T rakyanm iktisa· 
den yükselmeaidir. 

Öğrendiğimize göre bundan bir 
müddet evvel Trakya genel is -
pekteri General Kazım Diriğin 
Türkofiı lıtanbul ıubeaine yap • 
tığı ziyarette bazı esaslar karar 
laıtırılmııtır. Bu arada ilk ıafta 
olarak Trakya ihraç mallarının 
istihsal şartlarını düzenlemek, ih 
racatçıları teıkili.tlandırmak ve 
böylece Trakya mallarının daha 
fazla ihracma çahımak variddir. 
Peynir, buğday, arpa, çavdar, 
bunların batında gelecektir. 

Trakya kavu.,, karpuz ve yo -
ğurdunun iç müst~hlik pazarlar • 
da daha genit mikyasta yer bul· 
ma11na aynca çalıırlacakbr. 

Türkofiı İstanbul 9ubeai direk· 
törü Mahmut Celalin batkanh · 
fında,,b~.hey:~\ b:q ial~ üzeİ')ııde 
tetkiklerde bulunmak üzre Trak-
yada bir ıeyah-lt yaP.acaktır. 

--o--

llnlverslte rektUril 
Romaya gitti 

Universite rektörü Cemil dün ak • 
şam trenle Romaya gitmiştir. Rektör 
gitmeden evvel demiştir ki: 

- Romada yeni yapılan üniversite 
binalarının açılma töreni var. Bu tö. 
rende İstanbul üniversitesi namına 
bu 1 una cağım. 

Geçen bir hafta içinde tehri -
mizde buğday piyasası yirmi pa • 
ralık bir dütütle vaziyetini muha
faza etti. Son üç gündür lstanbula 
üatüste yurdun muhtelif yerlerin • 

den normalden çok fazla mal gel
diği halde buğday piyasaaı gene 
düımemittir. Mesela evvelki gün 

şehrimize 559 ton buğday gelmit
tir. Halbuki ıehrin günlük ihtiya
cı 300 tondur. 

BuicJay fjyatlannm önümüzde· 
ki hafta ne cereyan alacağı biline
mez. Y alruz muhakkak olan fu • 
dur ki hu hafta değilae bile gele
cek haftalar içinde buğday fiyat -

lan gene ;v.ükselecektir. Bu duru -
ma göre bir endişe ortaya çıkı -
yor: Acaba buğday fiyatları yük
seldikçe hariçten buğday gelmek 
tehlikesi var mıdır? 

Alakadarlara göre buna verile -
cek cevap ıudur: Eğer dahilde 
buğday fiyatlan 12 kuruıu geçer· 

ısıtmanın yeni 
bir tedavi şekli 

Sovyet Rusyaya dönen Sovyet pro
f esörlerinden Roman Sarla burada 
verdiği bir konferans esnasında l\fa • 
larya tedavisinde yeni bulunan bir 
metoddan bahlletmiJtfr. TUrk doktor
lan arasında bilyUk bir allka ile kar -
şılanan bu tedavi şekli şöyledir: 

ıe hariçten buğday gelebilir. Çün
kü buğdaya konulan gümrük res • 
mi 6,80 kuruştur. Mesela Liver • 
polda evvelki günkü buğday fi • 
yatları da Türk paraaiyle 4 kurut 
küsur santimdi. Şu halde fiyatlar 
12 kuruta çıkana dJfa.ridan bir 
buğday akmuı ihtimali akla gele

bilir. Fakat hükümetimiz bu va • 
ziyete kartı her türlü tedbiri aldı
ğı gibi buğday fiyatlarmm bu k,a .. 

dar fazla artma.ama da imkan 16-
rülmüyor. 

Bir yandan da buğdayı koruma 
kanunu ile İ&tanbulda wıun bir 
çuvalından alınan 100 ve 150 ku
rut verginin kaldınlmumı, çiinkU 
buğday fiyatlarmm aldığı fU fiyat 
ıeviyeıine göre artık konmmaama 
lüzum kalmadığını ıöyliyenler de 
vardır. Halbuki bu vergi ile Zira .. 
at Bankası eliyle buğday alnımak
tadır. Şu vaziyete göre verginin 
mahiyeti sadece buğdar.ı kona -
maktan ibaret değildir. 

Bahkçıhk Ens~ 
titüsünün ıslahı 

Ekonomi .Bakanlığı taraf mdan 
kat'i surette ıslahı kararlaştınlan ba
lıkçılık enstitüsü pek yakında yeni oe. 
kllde çalışmaya başlıyacaktır. ~ono
ml BakanJrğrnın hazırla~rğr program 
enstitü dire1dörlüğilne bildirhmi§tlr. 
Bu seneden itibaren tetkik işleri 
ne çok önem verilecektir. 

Bakanlık bu tetkiklerin sonuçların 
dan bütün memleket balıkçılannrn is
tifadesini temin i~in mOtehassıslann 
verecekleri raporlan broşilr halinde 
neşredecektir. 

Faydalı balıklan yutan yunus n 
köpek balıklarının da imhası için in .. 
celeme1er yapılmaktadır. 

--o-

ri n eline düşmekten kurt ut muş ve 1 · !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Profesöre ıöre Malarya tedavisi 
tıpkı frengi tedavisinde olduğu gibi 
birkaç illcı bir arada vererekten ya • 
pılmabdır. Kinin başlı başına kMi 
gelmemektedir. Bu sebepten Almanla 
rın Akridin boyalariyle yaptıklan l .. 
lflçlara müşabih olarak Ruslar Meti • 
len mavisini kininle beraber vermekte. 
dirler. Ve elyevm Atebrfn ayannda 
çok değerli ilaçlar vardır. BUtUn bun 
lara rağmen Malarya sinsi olduğu ka 
dar tedaviye güçlUk çıkaran bir hasta 
lıktır. Öyle vakalar görülmektedir ki, 
bunlarda hiç bir ilaç fayda verme. 
mekte, bilAkis ateşi bir ild gün için bL 
le düşürememektedir. Ozbeklstanın 
Kandhar şehrinde 250 iğne yapılma.sı
na rağmen ateşi düşürülmemiş bir çok 
vakalar görülmüştür. Bu muannit va.. 
katara karşı şu tedavi bulunmuştur.: 

Şehir Meclisinin 
toplantısı 

talyaya müzaheret eden bir idare ku • 
rulmuştu. 

Bir hafta kadar evnl Başbakan 

Şuşningin kabineden iç ve ticaret ha. 
kanını çıkarması gene dışardan bir 
müdahalenin eseridir. Kabineden çıka 
rılan lçbakanı yüzbaşı Tey Berlin ta
raftan olarak tanılıyordu, ticaret ha· 
kanı da öyle .. Binaenaleyh bu iki AL 
man taraftarının Ani olarak işten el 
çekttrilmesi Prens Starhembergin A • 
vusturya siyasasının tamamiyle Hal • 
yan J><'litikasma uysal kılmak isteme.. 
sinden ileri geliyor. Esasen Avus · 
turyadaki diplomatik çevenler bu 
memleketin dış ve iç siyasasına perde 
arkasından bir yabancının hakim ol • 
doğunu söylemektedirler. Bu şahsiyet 
Italyan sefaretinde oturan ve Musoli 

kan bağlı olmayıp ekonomik bağları 

daha kuvvetlidir. Avusturya sanayün 
de şimdiden Almanya ile birleşmek 
taraftarıdırlar. Dar vaziyette kalan 
halkın büyük bir kısmı ayni siyasayı 
tasvip etmektedir. Gençlik ise Alman 
olduğuna müftehir daha büyük bir Al 
manya görmek emelindedir. Binaena· 
leyh yanılmadan diyebiliriz ki ltalya 
ve Fransanın avuç avuç ı>ara dökme.. 
!ıine, ve hükQmeti elinde bulundur· 
malarma rağmen Avusturyada gizli· 
den gizliye buna karşı bir cereyan ak. 
maktadır. istikbalde bütün Avrupa 
ulusal siyasetlerinin karşılaştığı bu 
bölgede yeni hftdiselerin vukuunu bek. 
liye biliriz. 

Nuri MAHMUT 

Bu tedavi, taannüt etmiş her türlü 
vaka1arda belkemiğinden su alnrak ve 
ayni suyu tekrar geriye vererek ayni 
ameliyeyi tekrarlamaktır. 

----<>-

Cevat Nizami ge1di 
Ekonomi Bakanlığı kredi işleri dL 

rektörü Cevat Nizami kredi işleri ü • 
zerinde tetkikler yapmak üzere şehrL 
mize gelmiştir. 

Şehir meclisi teşrinisani toplantı • 
lanna cuma günü başlıyacaktır. ilk 
toplantıda enciimenler se~iml ~P.I • 
lacaktır • 

--o-

Kadırga talebe 
yurdundaki anıt 

'l'ürk Maarif cemiyeti Kadnp 
talebe yurdu bahçesinde yapılan Ata; 
türk abidesinin açılma töreni çarşam. 
ba günü 14,30 da yapılacaktır. 

--<>--

Gayri mil ha dillerin 
heyeti 

Gayri mübadilJcrin Ankaraya gön. 
derecekleri heyet cumhuriyet bayra • 
mrndan sonra seçilecektir. 

~----~----~----~~~----------------------------------------------------------~-n inin Viyanadaki adamı olan Marioli _ :: 

imiş.. DoJfüsUn katlinden sonra yeni [' E • ~ E R D> L E -~ 1. • ]' kabineyi seçtiren, ve son değişikliğe se Ş H D 1 N . ~ 1 
bebiyet veren hep o imiş. 

Mariolinin oynadığı mühim rolü da.. •---------------~----------~,.,_---~!:llZ2!211--~---llllll 
haiyika'fl'lyabilmekiçinşunuhatırda Kodaman sokag\J ının halı· tutmak lhımdır. Prens Starhemberg 
ve taraftarlarının Avtısturyada hüktl· 
met sürmesini mümkün kılan Haynver 
namındaki "stiel,, teşkillttır. Bu teş -
kilAt ise Mariolinin temsil ettiği hü -
kQmetln, İtalyanın parası ile idare e· 
dilmektedir. 

• • • 
Yeni kabinenin tamıımiyle İtalya 

taraftan bakanlardan müteşekkil o · 
Jup kuvvetıl bir Hlmehr (Haymver) 
tarafından müdafaa edilmit olması 
istikbalin siyasasını kat'iyyen göster. 
mez. A V'U8t11rya Almanyaya sade rr • 

Nişantaşrnda Kodaman caddesinde 91 numarada 
Hüsnü Vamık yazıyor: 

"Eskiden Poyraz sokağında otururdum. Bu sokuk o 
derece berbat idi ki, birkaç defa ~ikiiyet ettim. Aldıran 
olmadı. Bunun üzerine Ni.şantaşında Kodaman sokağı • 
na taşındını.. 

l'ağmurdan kaçan doluya tutulur diye bir atalar sö 
zü vardır ya, işte başıma aynen bu lıadise geldi. Bakı • 
mz semtimiz nasıl: 

85 numaralı eı:le 91 numaralı apartıman ar:asın . 
daki arsadabulunan ahır ve 11 numarada bulunan nal. 
bant dükkfinı mahalleye atsineğl ihraç eden birer lab-

rikadır ! Yanınuzdaki evin balıçesinde bilmem kaç tane 
arı koııam varmış. Buradan çıkan anların korkusuy -
la en sıcak günlerde bile pcnt'erelcrimizi açanuyoru•. 

Sokağınuzda elektrik feneri yok değil, var. Var ama 
Bokak münlıani, ve elektrik fenerleri biribirinden çok 
uzak olduğundan yol gene tam bir karanlık içindedir • 

Bundan başka kış gelmeden cadde ismi verilen if -
b!! Arnavut kaldırımlı sokağımızın tamirini, mektebe 
giden çocuklann düşmemeleri için açık bulunan kuyu -
/arın kapatılmasını, şimdi apartınıan ı,apıcılan tara -
lından yapılan sokakları temizli!• işinin de çüpçüler ta. 
rafından yapılmasını istiyoruz.,, 
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Habeş harbinin siyasal yüzft 

Akdenizde Cenevre 
esaslarına dayanan 

bir barış! 
Tevfik Rüştü Aras, bunu 

ıstedf~ımızı söylüyor 

Ekonomik tedbirler karşısında 
Fransa, Amerika ve 

diğeı devletler 
TayfH' Ru,ıu Araa1n eözlarl ( Bu da yeni bir ~ahmtn 

Parisie iken bir diyevde bulwı~n l\lusolininin Habeş işini bitirmek 
DJ~ız Tevfik Rüştü Aras Ha • hususundaki plAnı, IÖylendiğine göre 
beş- l'talya harbinde lngiliz ve Fr !Ant tarafmdan İngilterenln ParfS. 
sız mesaisini tahlil ederek deml§tir ki:- teki el~e verilmiştir. Şu yoldadır.: 

"BUyük Brltanya ''e domlnyoıılan 1) Çi~ beW başlı mıntakalannda 
barı§! muhafaza etmek hususundaki oldUfu ıibl Habe§istanda. bir imtiyaz 
kararlarını açıkça bildirmişlerdir. Bu, lar sistemi kurmak, 
bütün devletler için bir teminat oldu • 2) ltatyanın Habeşlstandaki silAh· 
ğu kadar bir ihtardır da. Sir Samuel lı kuvveUeri muayyen bir miktar üze· 
Hor'un son söylevinin bence müstes. re tahdit edilecek ve polis kuvveti şek. 
na bir d~eri vardır Fransız hükOme • linde olacaktır. 
tini:o rolü ağırdL o~un yorulınak bil. Buna mukabil - evvelce yazıldığı 
mcden sarf ettiği gayret ,.e büyük Bri· gibi - Italya, Habe}istanrn, impara • 
tanyanın aldığı durum sayesinde bu torun hWmiyeti altında olan kısmı • 
defa misak normal surette işliyebildl,.. nm sllahlardan tecrit edilmesini fs • 

Askeri zecri tedbirlerin Cenevrede temektecUr. 
asla konuşulmadığµn da söyliyen Tev 
ffk Rüştü .Aras Balkan andlaşmuınm 
bu meseledeki fikrini soran ajans mu 
ha birine şu cevabı ,·ermiştir: 

Balkan andlaşması azalan, Ulus • 
lar kurumunda fikrini .söylemiştir. 
Batışı tehlikeye koyabilecek her ltl -

dir,e de eh mmiyetini ve canlılığmı 
isbet etmiştir. Alcdenizde ahengin ve 
Cene,·re andlaşması esasına dayanan 
bir barışın mu haf azasını istiyoruz." 

Dışbakanımız kiiçlik andlaşma i· 
le Balkan andlaşması arasındaki mü . 
nıısebetl de izah edercık: 

"Her iki nndlaşma iiyeleri arasın • 
da t<inı bir itilafın devam ettiğini,, 

söylemiştir. 

"Cumlıuriyct gazetesinden hiUdsa 
olarak alınmıştır." 

rransa va ekonomik tedJ>lrler 
Cenevreden gelen haberlere göre. 

Fran'3a hUkQmcti, ayın otuz birinde 
toplanacak olan tanzim komitesinin 
tayin edeceği tarihte ekonomik tedbir. 
leri tatbika hazır bulunduğunu U • 
!uslar kurumu genci sekr•terliğine bil 
dirt.1lştir. 

Anc.-ak ı~ransa, komitenin karariylc 
tayin edilecek tatbik tarihi arasında, 

dört günllik bir müddet istemektedir. 
Bu müddet zarfında gereken son ted • 
birleri alncnkhr. 

Amerika ve zecrJ tedbirler 

Amerika Uluslar Kurumunun ve.r. 
diği muhtıraya cevnp olarak diyor kl: 

"Amerika, barışın tekrar kuruluşu 
için lflzımgelcn bütün tedbtr1eri almış 
bulunmaktadır. 

Amerika hUkumeti, öteki ulusların 
barıŞI korumak ve harbi kısaltmak yo. 
Jundakl çabşmalannı büyük bir ıo;em • 
pat5 ne takip etmektedir,,. 

ispanya Hollanda 
ispanya ve Hol~nda da zecri tedbir 

ler içl,Q birer kanun kabul edilmiştir. 
İsviçre ulusunda zecri tedblrltr a .. 

. - Deyli Miror'dan -
Kör ltatyan b .. kanı ne demlf? 

İtalyan eski nıuhadplerinln harp • 
te kör olmu~ ba§kanı Karlo del Kru -
va Pari.s'te .Fralt!IZ Başbakam IAval 
n sol cenah liderlerinden Heryo ile 
uzun bir görü;ımede bahınm~r. 

ltalyan eski muharibi, sulhUn mu. 
hafazas:ı için Avnıpada herkesin bera. 
her olacağı gü.nfin gelebileceğinden 

bııhsetmlş;bu sebepten ltalyanın müm 
kün olduğu kadar çabuk yardım gör • 
memnl ve ldil4ne tatmin edilmesini 
ht'1'!iye etmişttr. 

- Dcyli !Jllror'dan -
Siyam ne dO•Un~ar ? 

Bang~ok: 28 <A.'A.) - 1talya a • 
Jeyhlne zecri tedbirler tatbiki hakkm· 
daki kanan ne~redilmi~tir. Bununla 
beraber İtalyanın, Siyama dört torpl 
do vermesi hakkmda kDllturatı tatbi. 
ka devam edeceğini bndlrmektedlr. 

EvkafgenelmUdUrtt 
geldi 

Evkaf Genel direktörU J'ahrl Anka 
radan ~ehrimize gelmi~tir. l!tanbulda" 
ki teşkih\t ite me::gul olacaktır. 

--0--

Halık ihracı artıyor 
Son günlerde komşu memleketlere 

balık ihracatı 'artmaya b:ı~lamı~br. 
Bilhassa mühim miktarda palamut 
sevkedilmektedir. 

·-O--

Haydarpaşa hastaha
nesi yıl başında 

a~Jacak 
Uaydarpa~daki nümune hasta. 

neelnfn nobanlaiı tamamlanamamı~ 
tır. Ha..oııtane ancak yılba§ında açıla • 
caktır. A vrupaya. ısmarlanan Aletler 
de )ıenüz reJmemi}tir. Hastane be~ 
paviyondan ibarettir. Haydarp&§& Nü.. 
mune hastnn'-'f• lstanbuluıı en gUzeJ 
ha.stane.sl olacaktır. 

leyhlnde bir cereyan olduğunu "Nö.rt -------------
Basnr Zaytung,, yazıyor. Bu gazE'teye 
göre: ''Eğer İsviçre federal kurulu, 

uuJ tedbirler hakkmda görüşmeler 
yaptığı takdirde, lsviçreoin Uluslar 

kurumundan sekiUşi lehlne bir han ~ 
ket uyandırnuş olacaktır" . 

Napollye uAramıyan vapurlar 
Bir çok yabancı vapur kumpanya .. 

ları ve bu arada iki lngfllz, iki HolAn.. 
da, bir Japon, bir de Jngiliz - Muırr 

sosye196l ekonomik zecrt tedbirlere 
uymak için NapoUye uğramamala 

karar ve.rmi§tir. 
24 U buldu 

Türkiye ve ırak da. dahil oldtılu 
halde ml!ak muctb!nce !tabaya kal"§I 
lllJlh ambargon koydtik1anm Ulus .. 
lar kurumuna bfldlren devletlerin sa • 
J1S1 yirmi dörde çıknu~tır. 

- Marıçester Garillyamlan-

Bursanın 
altında 

Kıymetli tarihse! 
eserler 

Bul'M.dan bildirildiğine göre 
Ahmet Vefik pafa haatabaneıinin 
altında bundan 2000 yll eneline 
ait duvarlar, paralar, toprak hey• 
kelcikler bu1unmıqtur. Hafriyata 
devam edflmektedir. 

Bu eski eaerin bir ıaray mı, yok
a bir mabet mi olduğu henüz an· 
l&fllamamııtrr. 

Tamamen topnk albnda bulu
nan bu binanm eıki Bitanyalılara 
ait olduju zannedilmektedir. 
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Belediyeler 
---~ ,,,_,,,_,,_,, - ~ 

birinci kurultayında - ~ ___ ,__~ - ...,,..-,, -....... ~ ~ ~ 

Başbakan Cenevreye 
karşı siyasamızı anlattı 
Uyuşturucu maddeler ve hayat pahahhğı 

hakkındaki düşüncelerini söyledi 
Ankara, 27 - Belediyelerin bi

rinci kurultayında Be.tba.kan lı -
ıuet lnönü bir aöylev vermif ve ez
cümle tunlan demi§tir: 

"- intizamla ve itibarla ifli • 
yen her belediye memleketimizin 
hayatında mühim bir uzuv, yük • ı 
selmek için ve ilerlemek için mü • 
him bir mekanizmadır. Memle -
kette birçok temaslar yapıyoruz. 

Bunlardan belediyelerimizin va -
zifelerinin ve faaliyetlerinin her 
rün daha ziyade arttığmı yakın • 
dan görüyoruz. Bu artmada 9ika -
yetçi olmamalıyız. Memleketin 
nıedeniyet seviyesi yükseldikçe 
ihtiyaçları artacaktır. 

"Faydalı olmak imkanımızda 
ve elimizde olduğu zaman beledi· 
yelerimize yardımcı olmayı değer
li bir vazife saY.acağmıdan emin 
olabilirainiz. 

Uyufturucu maddelerin 
amansız dUfmamyız 

"Arkada§lar; 
"Uyu~urıucu maddeler gibi mü

cadelelerin bir kumma da yakın .. 

semerelerini daha zi1ade ilerlet - / kip ve tetkik etmek taahhüdüm61 
meniz için kıymetli fırsatlar ola - icabıdır. Cemiyeti Akvamm kol• 
caktrr. lektif emniyeti premip olarak ta• 

Enternasyonal hayat huzur kip etmesi bizim Cemiyeti Ak • 
içinde deOll 1 vamdan beklediğimiz en büyü)i 

"Türkiye, bütün hayabnda ıulh faydadır. Eğer bütün milletleriıı 
içinde ve intizam içinde Y&§Ama • sulhu muhafaza etmek için hep 
nın araruluaal güzel bir nümuneıi- beraber kefalet altmda bulunma " 
dir. Arkadaılar; enternaıyonal 

hayat huzur içinde değildir. Bü -
yük vak'alar milletleri çok metgul 
etmektedir. Biz bu hadiseler için-
de memleketimizi gaileye kaptır· 
mamak için ciddi bir ıurette itina 
ediyoruz. Sulh hayatı, ciddi bir 
ıulh politikası bizim ıiyasetimizin 
eaaııdır. Bunu ıizin huzurunuzda 
tekrar etmek benim için bir fır • 
saltır. Sulh hayatım temin etmek 
için Türkiyenin bClğh olduğu mu • 
ahedelere dikkatli bir aurette ria· 
yet etmek §ia.nmı~ır • 

"Şüphe yok ki kollektif emni -
yet noktai nazarından bağlı oldu
ğumuz bütün muahedeler Cemiye
ti Akv,PJPla aramızdaki taahhüt 
çerçevesi dahilindedir. 

lan zihniyeti tatbikatta, pratik 
hayatta ve her hadiseye kabili 
tatbik olmak yolunda daha ileri 
merhaleler alrraa biz böyle bir te
kamülü temin için çahım.aya mü
temayiliz. 

"Arkadqlar; onun için Cemi• 
yeti Akvamın ıulbu muhaf a.za içio 
olan gayretlerinde ve taa.hütlerin
de Türkiye birinci ıafta çalqaa 
de:vletlerden biri olacaktır • . (Al • 
kıtlar) 

"Arkadaşlar; bu feyizli çalıı • 
malarınızm güzel ıemerelerini 

dan alakadar ve vazif edar olma • Cemlyetl Akvam taahhUllerlnde 

dlgvın b ide · ı· ::1• tm ı· TUrklye blrlnçl safta oıacaktlr 

· gerek belediyelerimiz ve ger~ 
cemiyetin içtimai hayatında elde 
edeceğimize eminim. Sizin yük • 
ıek phıılannrzda temıil ettiğinis 
milyonlarca vatandaıı ıelimla .: 
mak bizim içiıı değeri yük.ek bir 
vazifedir.,, (Şiddetli ve aüreklf 
alkı§lar). 

ız a gene J§ U'AA e e ı-
ıiniz. Biz afyon yetİ§tİren bir "Arkada.tlar; Cemiyeti Akvam· 
memleketiz. Bunun ziraati ve ti • daki hukuk ve vazifelerimizi ta • 

careti ile bu memleket için fela - ---------------------------

ket oıa.n ~yuşturucu maddelerin Lehler ve Çekler ş;kagetıer oe temenniıer 
kaçakçıhgı kısmını ayırmakta çok 
yardım edehilirainiz . .»u~ aya - arasında RI kl:lırlUy-0 dAp.Ak.--
madıkça memlekette afyon mah - atmı~lar 
ıulünükıymetlendirmeğe imkan Gerginlik bftyftyor Büyük Çekmecenin~ 
yoktur. Afyonu me§ru bir ticaret Lehistanla Çekoslovakya araaın- köyünden ÇaVUf Mustafa oilıı 
olarak, ilaç olarak kullanacağız, da mevcut olan bir ihtilaf daha Şevket gazetemize gönderdiği bir 
satacağız. Bunu uyu§turucu mad. ciddi bir hal almağa bqlamı§tır. mektupta eylO.lü:n 29 unda k81ı 
de olarak kullananların gerek ti -
caret ve gerek ziraatte amansız 
düımanı olacağız. Bu hususta çok 
71: "ı.n ctmcli:;'ni~. C" rı1 • • 

yetimiz bundan tehlikeye uğrar. 
Beşeriyetin miiJterek bir af eti o • 
lan bu mevzuda Türk milleti bi -
rinci derecede yardım edecek yük 
ıek seviyededir. Bunu bugün tek
rar ettiğimin sebebi geçen kon • 
grede bahsolunduğundanberi A • 
nadolu içinde bazı uyuşturucu 
maddeler kaçakçılığı yapıldığını 

iıittiğimdendir. Anadolu içinde 
kaçakçılık yapmak ceaaretini bul
mak, bu cesareti kendinde bulan· 

ları cemiyetin ayakları altında ez· 
mek baı ö<Jevimizdir. Öbür kon. 
gred'e söylediğim gibi büyük bir 
~hlike içinde değiliz. Fakat bü • 
yük bir tehlikeye uğrıyacağımız -
dan korkmalıyız. 
Hayat pahantıöı ile mUcadele 
"Arkadaşlar; 
"Yüksek vazifeleriniz araıında 

hayat pahalılığı ile uğrapnak mev 
%\!unu burada uzun uzadıya tet -
kik bu}'\ll'dunuz. Ben de sizin gibi 
zannediyorum ki bayat pahalılığı 

ile uğraımak ödevi belediyeleri -
mizin if leri arasında her gün bir 
parça daha artacaktır. Ve her gün 
bize yeni tedbirler almak vazife
lerini verecektir. Bugünkü vazi .. 
felerimizi dikkatli bir ıurette ifa 

edeceğiz. Fakat bu, yeni vaaıtalar 
ve yeni salahiyetler icap ettirirse 
bunları dahi ihtiyaca uyarak te • 
min etmeğe, tetkik etmeğe borç • 
luyuz. Ümit ederim ki yeni kon -
greleriniz tecrübelerinizi birle~tir-1 
mek için bu kurullaf. hayatının . . . 

Eğer ltalyan - Habeı meselesi ol· 
masa herk~in dikkatini daha çok 

oraya çekecektir. Evvelce de ha -
her verildiği gibi Çekoslovak hü-

kumeti Moravska - Ostravadaki 
Leh konsoloıunu reımen tanıma -
dığmı ilan et.mittir. Bu meıele ü -
zerine Lehiıtanda şedit hissiyat u
yanmıttrr. 

Haftalardanberi, Leh matbuatı 
Çekoslovakyada Çekoslovak ida

resi altındaki Leh ekalliyetinden 
balısediyor. 

Bugün Çekoslovakya aleyhine 

açılmıt olan Leh hareketini, Al • 
manyanm Litvanya aleyhindeki 
propagandasına pek benzetiyor • 

lar. Her ikisinin de müeaairi he· 
men aynıdır. 

kahveıinde batma gelen bir hi.di• 

aeden bahaederek lıtanbul viliye-
tine §İkiyette bulunduğunu haber 
vermektedir. 

Mektupta anlabldığma göre 
köy içinde ve yol üzerinde bulu • 
nan ve etrafa hutalık yayan bir 
ağıl yıkılmı§, köy halla bunun yfl

niden yapılmamalı için birlik ol • 
muştur. Bu İ§e kızan ağılın aahibi 

teıebbüılerde buhmmut ve bu ba• 

rekete önayak olan ÇaVUf Mmta· 
fa ojlu Şevketi dövdünnüttür. 

Mektqp sahibi kendiıini döveıı 
ve dövdürenler araamda V aafı, 
Mustafa, Ya§ar, Şefik Huan v• 
Hüseyin iıimli kimselerin bulun • 
duğUııu iddia etmekte, bmılardaıı 
tikiyetçi bulunmaktadır. 

Çekoslovak hükiimetince rea .. ----------------
men tanınmıyan Leh konsolosu ZA Yl COZDAN - Z'I Dktqriıı pa· 

zar ak§allll Asri sinemada içinde para 
Koltz'un, gene Çekoslovak top • bulunmıyan bir kadın çantası say:l oJ,. 
rağı üzerinde bulunan Terlikoda muştur. Çantadaki nüfus katfdı ve _. 
verdiği bir söylev Çek aleyhtarh- lenme cilzdammızla diğer evrakı ge • 
ğmı daha arttrrmı§br. tirenlere bahşiş verilecektir. 

Tepeba§ı Perapalas karfıa Kabrı... 
Koltz, bu mevkide gömülü o • tan sokağı numara 41 terzi Yeıuvaleol 

lan iki Leh tayyareciden de bah- ------------
ıederek T erliko'nun "yabancılar 

tarafından müsadere edilmi1 Leh 
toprağı,, olduğunu söylemİ§tİr. 

"Yabancı,, ıözüyle bittabi Çek

leri kudediyordu. 
Leh koıuoloau, burada gömülü 

olan iki Leh kahramanına hakiki 

bir tükran yapılmasına Çek ma - 1 

kamlarının müsaade etmediğin • : 

den fikiyet ederek "intibm gü -
nünün geleceğini,, ıöylemiıtir. 

- Manç.ester GardiY.andan -

ZAYi -Tatbik mUhUrtimü bybe" 
derek yenisini çıkardığımdan eskfslnUI 
hUkmil yoktur. 

Çatalca Ayazma köyil ihtiyar he,,... 
tinden Seyfettin. 

KUPON 
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finekli 
l>rAklkal 

Kt§ly~ O@Ol6!1 
Tabiatta, vahşi hayvanlarla ve 

bi~btrıeı:-iyle boQazıaşan insaoıarın 

.heyecanla romanı . 

18 ( NakU, tercüme ve iktlbaa hakkı malıluzdur.) 
11 

Yazanı Rosny alntl • TOrkçeye çeviren: Naciye izzet - "' Üs•ad batıııı salladı. • .F 1 
"Mabnazel camilerde okuyan 

hafızlardan değil mi? Bırakın 

kendi kitabından, kendi üslubiyle 

bir parça okusun.,, 

Ostadın bu fikrini gençler oriji

nal buldular ve derhal bir "mizan. 

niıt onları, ceb~uden defterini çı· No.18 

karmıt kaydediyordu: At l • k l kl 
· "Rab meleklere, biz dünyaya eş erzn lZl lŞl Q)-l 
hi.kim olscak birini (Adem) gön• 

d~rece~iz, dedi~· ~-:n~n. onlar, sarı e1özlerinin parıltıla-
bız ıenın kudııyetını ıla, aana ' , 

h d .. 'l • l k d Y4 "' 't am uıena ı e meıgulken, ıen 

sen,, yapmağa koyuldular. Sarıtın 

genç - .§Urayı devlet azasından 

Osman beyin oğlu Galip - bir rah· 

le buldu getirdi, Şevki üstün~ iki 

muın yaktı, Hilmi karısının oda

sından beyaz dantel bir baı öttüsü 

kaptı getirdi. Rabıanın başına 

örttü. Hafız kızın beyaz çerçevesi 

içinde dar yüzü iki mumun titrek. 

beyaz alevleri arasında görünün· 

ce havadaki " dram,, kokusuna ka

pılan "Peregrini., piyanonun üs

tündeki lambayı kıstı. Birdenbire 

gölgelere dalan qe !otlukta hatları 

birbirine karı§an eşya araSfnda 

Rabıanm yüzü bir Meryem ana 

tasviri gibi göründü. O vakit üstat 

ellerini oğuıturarak: "Beatris 
Danteye ilk defa böyle görünmü~ 

beklemiyordu. Yalnız onlar pek kur. 
nazdılar. Tuzaklar yapmasını biliyor 
lardı. 

oraya fitne ika edecek, kan dö· TllJ e QTlŞllJOT U. ef l 
~.:~~.~:;.~:~··mi gönderiyor· yüzündeki duljguları saklı1Jordu. 

Pıyanıst defterini cebine ko) du. 

"Beni Allahımdan, ruhbaniyet· 

ten ve manaıtırdan ayıran itte 

meleklerin bu mantığı, bu itirazı 

Gökırmaklılar da Ya.ban Domuz o. 
ğulları gibi iğrenç hem de kendisine 
daha yabancı idiler. Onlar adetlerile, 
görenekltrile, silahlarile, sesleriyle, 
her şeylerile genç kıza derin bir tik • 
sinme ,·eriyorlardı Yalnız Kaya oğlu 
nu Yaban Domuz oğullarının tilkesine 
ıötürebilirdi. ötekiler de işin içerisine 
girince hepsini aldatacaktı. Onlar 
yanlış bir iz üzerine götürecekti. Ka • 
ya oğlu genç kızı ateşin titrek ışığında 
gözetiyordu. Yüreğinden geçenleri an 
lamış gibi idi. Pek üzülüyordu. Pa • 
patyenin de birlikte getirmesi için 
başkana bir kaç defa söylemişti. Buna 
Kaplan oğlu ile, kayırıcıları karşı koy 
muşlardı. 

değillerse ateşleri görecekler. 

olaca.k,, diyordu. Üç gencin gözle· 

ri CJOC"!.ffun sesinin üstada yapaca· 

ğı tesiri kaçırmamak için "Pereg· 

rini11 nin yüzüne, fakat Peregri

ni'nin gözleri kız hafıza daldı , 
kaldı. 

olmuıtur,, dedi. 

Hilmi ve arkadatları sustular. 

Onu, yem ve bambaıka bir cep

hesinden görüyoılardı. Onun fel· 

sefi ve tarihi malUnıatından, ıark 

ilimlerindeki vukufundan ziyade 

garpta fikir cer~yanlarını dikkat· 

le takip ediıi, genç talebesinin 

zihninde kuvvetti tesirler yapmıt. 

tr. Fakat en ziyaJe onu dinsizliği 

için, yani kilisesini, tarikatini ter· 

kettiği için severlerdi. Türk di· 

yarında her deg 'şikliğe, her ileri 

atılı§a dindarları mani gördükle· 

ri için kendilerin: dinden a'Zade 

farzediyorlardı. Bundan dolayı 

sabık rahip Per..?grini ile araların· 
da bir fikir doatluğu, kanaat bİt'· 

Belki b ir uzun dakika kızın vü- 1 1 iği o duğuna inanmışlardı. Ra~ 
cucfo' donmuş gib; hareketsiz bek-

ledi. Sonra içine gizli bir hayat 

suyu akıyormuı gibi evvela batı 

ve omuzları belli belirsiz, sonra 

bütün ince vücudu dalgalanmağ;. 

dudaklarından yarım ve çeyrek 

sesle rden yaradılan ağır ve garip 

bir ahenk akmağa baıladı. "Bes

mel~,, ile başlarken bu hareket ve 

ses hafif ve pea, fakat gittikçe kuv. 

vetlendi , hummalı bir damar gı · 

bi atııı kudretlendi ve en nihayet 

"Sadakallahülazim,, de yavatladı 

v~ birdenbire kesildi. 

Şimdi küçük hafız gene don

muş gibi, okurker. vücudunu kav

rıyan kudret akmış, tükenmiş gibi 

canşıı duruyordu. 
~ 

Uç çift göz, kendilerine pek 

alelad-e gelen bu manzatanm 

"Peregrifl.ı,, ye tesirine biraz şaştı . 

Onu bir feylezof, her feylezof 

gibi din~İı; ve he.- h a lde dinsizliğ ! 

bir softa taasaubu kadar kuv

ve tli sanırlardı. O, timdi baş . 

önüude, tüzü huşu içinde, gü

n<).hJarına tövbe ed en bir rahibe 
benzemişti. 

Başını kaldırdığı vakit, tavrın· 

da ki acele ve mübalağadan eser 

yoktu. Müteheyyiç bir sesi~ ço 

cuğa: 

"Okuduğunun m~nasını bana 

söyler misin?,, dedi. 

Rabia omuzlarını silkti. Henüz 

bunu anlıf acak kadar arabi Jerı

lerinc\e ileri gitmemitti. 

Hilmi gene koıtu. Patanın kü
tüphaneıinden, yaprakları sarar

mıt bir tefsir kitabı getirdi. 

Rabianın okumut olduğu ayet

leri.n tü!Hi!P.-e~, pifa-

bianın Kur'an cl(umasiyle, sanat

karın gföterdiği hassasiyet onlafı 

biraz f&şırttı. 

Hilmi sordu: 

"Bu ıesi terbiye etmek istemer 

misiniz, cher maitre?,, 

Rabianın gözleri isyanla tutu§· 

tu, fakat Peregrini kızı ' te,kin 

eden bir samim:yetle dedı ki: 

"Hayır, Seza:·m malını Sezara. 

Allaha ait olanı Allaha vermek 

gerek ... Ben SezaJ'ln, ben Şeyhnın 

zümresindenim. Çocuk Allahm 

bırakın olduğu yerde kalsın.,, 

• 

Bir hafta so :ıra, gene bir per· 

ıembe akıamı Rabia Sabiha ha· 

nımın emriyle tlilminin odasına 

çıktı. "Peregrini .. ile Vehbi Dede 

karşı karşıya konufuyorlardı. ber

mutat Dede sa~<in ve telatsiz, pi 

yanist ateıli ve heyecanlı. Pereg

rini bir hafta evvel zümresinden 

olduğunu iddia t ttiği Şeytandan 

bahsediyordu. Şeytan ve Aflah. 

bunlar Rabianın he§ yaıındanbe
ri muhitinde he r gün İ§ittiği ba

hisler. Yadırgamadı, oturdu, din

ledi. 

"Peregrini,, diyordu ki: 

"insanı ilk defa ilim ağacının 
yemitini yemeğe aevkeden Şeytan 

değil mi? O olmaıa, insan sadece 

yiyen, içen, iki ayak üıtünde do· 

latan bir mahliiktan ibaret kalır · 

dı. Tece11üı he: bilginin an.thta 

rı, bu anahtarın ilk sahibi ve bize 

ilk bu anahtarı veren de Şeytan · 

dır . ., 

(Devamı wr) 

Çocuğunu bırakmasmı kendilerine 
engel olacağını söylemişlerdi. 

Genç göçebe söylemişti: 
- Ben çocuğu taşıyacağım! 
Babası ile kardeşi de atılmışlardı: 
- Biz de taşıyacağız! .. 
Kaplan oğlu dinlemek istememişti. 
Aslan oğlu da Papatye ne olursa 

olsun kulak asmadığı için sesini çı • 
karmıyordu. Kaya oğlu Çiğdemin öc. 
alacağını söylemeye çekindi. 

Ertul nU e- a4awtları•<ılan Mr 

kaç,nı gördüler. Bu adamların yüzü 
Yaban geçiteri gibi upuzundu. Sivri 
kulaklan kapkara tüylerle kaplı idi. 
Sincap gibi gözleri vardı. tleriye doğ
ru sarkık dudakları küçük hortum • 
lara benziyordu. Kemikleri ince karm 
lan oyuktu. Saçlan tepelerinde çıp • 
lak aralıklarla tutam tutam çıkmıştı. 
Derileri pis, iğrenç bir yağ çıkarırdı. 
Ost dudakları yırtıcılar gibi dişleri ü
zerinde hiç durmadan inip kalkıyor • 
du. SilAh olarak yalnız kargı, sivri taş 
lar kuııanırlardı. 

Yirmi yt1danberi Kaya onlarla or
manlarda buluşuyordu. Dillerini epey 
ce öğrenmişti. Söylerken ellerini kol • 
larını da oynatıyordu. Söyledi: 

- Gece adamları Gökırmaklrlarla 
blrJikte gelirle~e pek çok taze etler, 
kanlar bulacaklar .. 

En ya~h adam karşılık verdi: 
- Niçin gece adamları Gökırmaklı

larla birlikte gidecekler? 
Yaban Domuz oğuııannı yakala _ 

mak i~in yardım edecekler. Yaban Do. 
muz oğu])arı bir zamanlar gece adam. 
larmı da öldürmemişler mi idi? Şimdi 
öclerlnl de alacaklar. Gece adamlan 
düşmandan ne kahrı:ıa hepsini alacak
lar. Gökırmakhlar daha kuwetli ol • 
dukları için bir şe-y ic:ıtemezler! Savaş 

ta bütün kuandıklarını gece adamla
nıia hıraka('aklar .. 

Gece adamlan çok kurnaz olmakla 
beraber, çabuk kanarlardı. Ertesi gün 
ler onlar için varılamaz bir uzunluk· 
ta görünürdü. J{ızaran etin kokusunu 
da almışlardı. Oburcasına etleri ye • 
meğe başladılar. Hep birlikte yola 
düzüldüler. Yürürlerken yollar üze· 
rindeki bir ağaç kovuğundan, orma • 
nın altından bir Gece adamı çıkıyor, 
ötekileri görerek o da karışıyordu. 

Kaya başkac:ıına söyledi: 
- Her gün bol et bulmak gerektir. 

Et eksilirse Gece adamları bizi bıra· 
kıp giderler. Gece adamlan iyi avlı. 
yamazlardı. Büyük bir güçlükle ateş 
yakarlar, hep kıtlık içerisinde ya~:ır 
tardı. 

Aslan oğlu karşılık Yerdi: 
- Ormanlarda av çoktur. Et bula. 

bileceğiz. 

Astan o~lu Gece adamlarının dUş • 
man üzerine atılarak d~vilşeceklerinl 

Birkaç gün sonr,a elliye yakın Gece 
adamı toplanmıştı. Bunlar cılız boy. 
larilye durmadan atıştırmak, kanlı, 
taze etler yemek istiyorlardı. 
Gökırmaklılar ortaklarının kanlı 

isteklerini kamçrlamak için boyuna 
yaban öküzleri, geyikler, karacalar 
avlıyorlardı. Bu bol, bu kolay yaşayı· 
şa pek seviniyorlar, gündüzleri dağı. 
hyorlardı. Geceleri ateşin çevresiJ!e 
toplanıyorlar, pişmekte olan etin ko· 
kusu ile kendilerinden geçiyorlardı .. 

Bu adamların tilkilere, kokarca.la. 
ra benzeyen kokulan Çiğdeme bulan· 
tı veriyordu. 

ilk akşamlardan sonra savaşçılar 
onu gözetmeyi biraz gevşetmişlerdi. 
Irmağın yükselen yerine varılmış. 

tı. Sandallar yetJşmiyeceğl için Gece 
adamları Gökırmakhların yardımiy
le birkaç sal yaptılar. Onlar salları 
daha iyi kullanabiliyorlardı. Sudan 
hiç korkmuyorlardı. Hepsi bir su sa. 
muru gibi yüzmesini blUrlerdi. 

Irmağın yukarısında yürümek ol· 
duk~•u•ı-,_ı,t.ı 'O., .11 .. da •r•P"'• 

yol almışlar, Gökırmak yakınına gel. 
mişlerdi. Irmak taşmıştı. Sular orma· 
na giriyor, dağlann eteklerini ıslatr. 
yordu. Irmağın karşısındaki karaya 
varmak için günün dörtte biri geçti. 
Orası da suların altında kalmıştı. 

Kıyıya yaklaştılar. Orası da batak· 
lığa dönmüştü. Sandallarla, sallarla 
geçilebilecek ti. 

Aslan oğlu .sözünü geçirebilmek f. 
çin sert bir yüz takınmıştı. 
Akşama doğru Kaplan oğlu bağır· 

dı: 

- Gökırmakhlar sümüklü böcekler 
gibi sürünüyorlar ... Bu gidişle Yaban 
domuz oğu])arının ülkesine hiç de 
nramıyacaklar. 

A.qlan oğlu sert bir sesle kar_Şılık 
verdi: 

- Sular taşmıştır. Kanlanmızı ka. 
çıranlar bu bataklıklar ortasında ko· 
Jnyca yol alamamışlardır. Gökırmak. 
lılar onların izini çok geçmeden bu· 
Jacakhr. 

Kaya oğlu ~ağırtarak sordu: 
- Kaya oğlu kadınlan gördüğü va. 

kit Yaban domuz oğullan ırmakta 

mıydılar? 
- Hayır, onlar bir, ya iki gün daha 

aşağıdaydı. 

Kaplan oğlu atıldı: 
- Yaban domuz oğulları ormanın 

içerisine yayılmışlardır ... Irmak kıyı. 
larını bırakmak gerektir. 

Aslan oğlu: 
- Şimdi olamaz. Diye karşılık ,·er 

di. 
Sarı kığılcımlarla tutuşan gözleri . 

nl Kaplan oğfona dikerek gene söy• -
ledi: 

- Kaplan oğlu Gökırmaklıların sa 
vaş yolu üzerinde olduklarını unutu. 
yor. 

- Kaplan oğlu başkasına boyun e· 
ğer. Yalnız savaşçılar da toplanarak 
~öz söyliyebilir. 

Aslan oğlunun yüzü kül gibi oldu. 
Savaşçıların toplaşma.c:ıı yalnız başka. 

mn bir beceriksizliği görülünce ola· 
bilirdi... Göğsündeki kini büsbütün 
kabardı. lri adamın ölümiinü daha 
büyük bir i~kkle dilemeğe haşladı. 

- Aslan oğlu ateşler yanınca sa . 
rnşçılan top hyacak. 

- Yaban domuz oğulları uzakta 

- Kaplan oğlu çocukça sözler sif 
lüyor 1 Başkan ateşleri nasıl saklrY'' 
cağını bilir! 
Akşam üstü Aslan oğlu ateşleri. 

yaktırmak için bir tepe arkasında çıı 
kur bir yer buldurdu. Odunlar tutıı.: 
şunca adamlarını çağırarak söyledi• 

- Savaşçılar toplansınlar. naşk'11 

onlan dinlemek istiyor. 
Once Kaplan oğlunun kayırıcıl•r' 

geldi. Bunlar onbir kişiydiler. HeJ'81 

otuz yaşından yukarı değildi. 
Başkanı se\·enler alçak gönüJiüJii• 

olmak üzere, yahut ona inanmaJart1'1 
göstermek için daha sonra geldiler· 
Kaya, Kaya oğlu, kardeşiyle birlilı'' 
on beş kişiydiler. . 

Daha kuvvetli tarafa boyun eğili' 
ğe hazır duran kararsızlar vardı. J.5' 
lan oğlu büyük bir tasa ile düşma11ı · 
nın kaymcılarını gözetiyor, çok yak'" 
olan düşme çağını düşünüyordd• 
Kaplan oğlunun büyük bir sabırsız ' 
hkla bu çağı beklediğini iyice biliyor' 
du. 
Şimdi başkanın, kendine olan in•": 

cı bile azalmıştı. Acı bir tasa yüreilb 
nl k,. ... ı .. ;.,~ • .ı.. 12'.-.l."lor:tn lirırJli'J.' 
masr, tocuk1arın, yaşlılann fü11iirii1 • 
mesiyle bütün göğüslerde doğan dt '. 
dikoduları biliyordu. Onu suçlu tutu 
yorlardı. Düşünmüyorlardı ki bu, ali· 
srzın, beklenmeden olmuştu. . 
Ayağa kalktı. Ateşlerin kızıl ışık1' 

rı sarı gözlerinin parıltılariyle kat1 '. 
şıyordu. Yiğit yüzü bütün içerisinde 
ki duygularını saklıyordu. Söyledi: 

- Başkan savaşçılarını topladı· 
Düşüncelerini öğrenmek istiyor. fol· 
ları sular kapamıştır. Bu yoldan 11'

1 

gidilsin, yoksa karadan mı gitmeli!" 
Savaşçılar konuşsunlar. 

Kaplan oğlu ayağa kalktı. Pek kO( 

kunç gözüküyordu. lri omuzları 1•·, 
\·aş y:ıvaş oynuyordu. Çeneleri kısıl 

·ııl 
mıştı. Dudağını açtı. Aslan dişJerı 
benzeyen dişleri gözükerek söyledi: 

- Başkanın görgüsü daha bü)·U•: 
tür. Savaşçılar ona boyun eğeceıder 
dir ... Yalnız şunu söylemek isterit1' 
ki düşmanlar ırmak yolundan gitıtı" 
diler. lç topraklara doğru daldılar• . 

iri eli batıyı gösteriyordu. I~ayır• 
cıları sözlerinin doğru olduğunu :ıJI · 
tatmak için başlarını sallıyorlard" 
Gene söyledi: . 

- Irmak kıyı~ında avlanmak gUÇ1 
tür! Bu akşam Gece adamları ço1' ' 1 
bulamıyacaklar ... Onlar yalnız et b'' 
mak için bizimle birlikte gt>liyorlııf· 
Eğer çekilirlerse Gökırmaklılar (,. 
azlık olacaklar. Düşmana saldıralll1 

' 

yacaklar! • 
Gene kayırıcıları yaptıkları bir~, 

hareketlerle, "Evet. ent !,, diye oıtıl 
düşünce..;ini doğru buluyorlardı. sı( 
kaçı yeni kunete ho.run eğmeğe it~'. 
zır, korkak, ona doğru başların• çt 
riyorlardr. ti 

Aslan oğlu bu sözleri dinler" f 
göğsünün titrediği görünüyordu. si 
ledi: 

- Kaplan oğlu kurnaz bir sav11~ 
dır?. .. Bunu biliyorum. Yalnız dilf,ı 
manın izinin nasıl bulunabilecei1 

hilmiyor. Once hu izi arayıp bullll~j 
h ... lşte aslan oğlunun istediği: \1 1, savaşçı Gece adamlariyle, k<Spekter , 
birlikte kıyıda izi arıyacaklar. A,·JJl 
drklan avlann etlerini getiretekler; ~ 
Başkanın istediği budur. Sa,·aşçı11I c 
boyun eğeceklerdir 1 

(Devamı ""'') 
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MAKEDONYA 

ihtilal Komitesi 
tt .. 

Bol~onları ölüm tuz11lı v• puıu yeri 
lıalıne geti,mi~ olan teşkill2lın ic IJÜd 

Tefrika Noa 1 S -
* 

Yazan: 
Stoyan Krlstof 

na dahilt ve hatıci ne itler açaca · ı 
jını akıllarına bile getirmediler. lll•••••ai 

28JLKTEŞRIN - 193;; 

. Alekaandroffun Vmroyu yeni· 
den diriltmen Pariı kararma kar
~ılctı. Onun lid~rliii a1tında Ma-

dqoyalılar manevi bitkinlikten l -
cl0Parlandı. Alekaandroff Make-

onya. ihtili.l ruhunu kendinde 
tenıail etti. ''Ya hürrivet ya Ö• 
1iiın .. 1 • • '•• k d . , b" ,, IOZ ennı ına e onyanın tr 
littından öbür u-:una taııdı. Kar
ııtl.facağı güçlükleri biliyordu. 

Petriç vilayetinin topofrafya· 
11 çok değitiktir. Sanki Romah· 
lar ltalyadan kaldırılıp da Bal
kanlarda hakim iken buralara ge
tinnit ler eibi lombaı:dıya kavak
lariyle, küme ki.ime ıöğüt ve mey· 
va ağaçlı vadiler vardır. Keçi ve 
koyunların dolaıtıkları met kap
lı dağlar vardır ki bunların ya
maçlarındaki açıklıklarda buğday 
ve arpa künefe kartı tebe11üm e

Polis · hafiyesi. Tomson .. bankaya geUnceye 
kadar, Juli kişeden sıvışmışt1. O gece Klarkla 

Tomsori bir· lokantada buluştular! 

~ka.t o hayalperver, ve mutaas• 
~ıp e>lduktan batka ayni zamanda 
~ Pratik bir adamdı. ite yeni• 
~ ~tan batlamak lazım oldujunu 
lıyordu. 

d:ılıte bunun için bald~rlarına yür. 
~ laklar geçirdi ayak'arını öküz 
"iainden çarıklara ıoktu, dara -

:~.15ğıüne fiteklik kayıtlarınr 
~. omuzuna karabinayı aıtı 

~ Sofyadaki istirahatiyle emni -
>'etini bırakarak MakeJonya kO" 
~leciliğinin ıüçlük ve tehlikele 
tiııe atıldı. 
du!htiyath ve prdik b;r adam ol . 

h için evvela Ma ~edonyanm 
~ıaristana ait Petriç bölgesi.ne 
titti. Burası Makedonyanın en 
~ilk parçaııdır ve bütün topraJc.. 
lt ahalinin ancak onda birini tem 
~l eder. Böyle clmakla beraber 

-.ltedon1a idi. Makedonyanın 
t:ı aüzel vadileri, yaylaları ve 
~llariyle bezenmit bir parçuı 
di. 

~ Burası Balkanlarda oldufu ıl
ı l.aılı bapna küçücük bir dev
t\ti, fakat Todor Aleksandroff i
~lll ifade ettiii xnlna bundan çok 
d~büyiiktü. 
: 1~nyalrlann muhtariyet 
~~dialanna Bulıarlar biç bir va• 
dıt ciddi nazarlarla bakmamıtlar· 

1
• Bunu sevgili evlitlarmın bir 

~1'enası olarak kabul etmiılel"' 
ı. 

~ Bütün yaramaz çocuklar gibi 
tıların da ııkıtbkları zaman te-

~li bulmak, yeniden ıüçlen-
"ıeı_ • • d • L b • • 

1t ıçın aıma 1;: a a evının sa • 
~~lan altına aığınacaklarmı bi -
,•torlardı. Filvaki Pariı ıulh J..on -

~tt~da Bulaar deleıeleri Ma
"ı•donyanın 1913 Bükreı miat 
d '•ıııda yapıldıfı gibi parçalan· 
1l1nı rörünce, bir Makedonya 

~~la.r devletinın yaratılabilmeaı 
~~il Sırp ve Yunanlıların kend! 
ı 'tlarından va7.88'meleri prtiy
~· llulaariıtana C:üıen parçayı ter 
~eie hazır "lduklarınr söyle-

... it) .. d' A b" 1 b" · · t .. r ı. ncak oy e ır ıtm 

~ts~~lettirilmeaine imkan yok · 
t.' Çunkü Sırplar kendilerini müt-

~:ıilclerin ujrun• feda etmiılerdi, 
~· lrı nıükif atlandırmak gerekti. 
I •tekim iunanlılar da mütt!fik-
eııı L h' •• h • d d t'\ IQlr~ı ıç §UP eatz ostça av 
h lllllıılardı. Halbuki Bulgarlar, 

e.~trt de Moğol ırkm~an olan bu 
~· 'nılar dütm mlara yardım et· 

1tti. 

~\ı11tte ahval bu merkezde olunca 
do tarlar Alekz.androfun Make • 
S\ t\yanın kendHerine düten par • 
t ••na aid.ip oraı::nı Yunan ve Yu· 
~~•lavlara kar,ı bir ihtilal merke-' 
1 )1. 
~'ki Pnıaaına y .ılnız ses çıkarma· 
y a kalmadılaı, ayni zamanda 
~:ı:aan ve Yuroılavların Make 

llya .. tü' d ~e uı n eki haklarına karı\ 
Ilı d ... e azım oluna kuvvetle sa-
~la devam Pbneklifin iyi bir 
Qll e olduluna da inandılar. tt;11? ne kadar tehlikeli olabile-

1111 ve Bulgar devletinin bqı-

derler. 
Burada Alp dağları büyüklü -

fünde dağlar görülür. Meseli Ma. 
kedonyanın en yüksek daiı ve 
Balkanların en ibtitamh tepesi Pi. 
rin bunlardan biridir. Daim adı. 

nı almıt olduğu Slav tanruı Pe
run insanların hir fırtına tanrıst 
bulunduğuna inandıkları günler
de ıözde burada yqarmıt •. 

Alekıandrof bu güzel manza
ralı bölgeye gidf'rken kendinden 
çok yaıh ve kendi gibi ihtilalin ea. 
ki kodamanlarından olan General 
Aleluandr Protogerofu da bera • 
berrinde götürmüıtü. Alekaand • 
rof Ştip' de lvan Mihailof doidu -
iu tehirde doğmuıtu. Ştip ise ih · 
tilll hareketine Makedonyanm 
baıka her banıi bir tehrinden da• 
ha fazla lider vermitti. 

Louia Barthu ve Kral Alekaan· 
drı öldüren katiHer de dahil ol
mak tartile hemen hemen, bütün 
Makedonyalı katiller Ştipden çdr 
mqtır . . 

f 

General Protoıerof; Makedon 
yanın Yusnlavyaya düten.D&rÇ&· 
sındaki Ohride doğm\J!tu. . Ohri 

Bulıarlarm en büyük tarihi hatı
ralarını muhafaza eden bir ıehir
dir. Balkan yarım ada11nda ilk 
Bulgar peskopOAluğu burada ku • 
rulmuıtu. Bulgarların Makedon• 
yada Ohriden daha çok ıevdikle-

Amerika zabıtaıının ıazeteler · 
de en çok adı geçen ıivil memur

larından T omson, iki ar~adaıın· 
dan birini k&pıya dilc~rek; ıiteye 
geldi. Banka memurunun kulağı
na eğildi: 

- Parasını almak için elbette 
tekrar gelec:ektir. Telefonla va
kit kaybetnıemek için, buraya bir 
ıivil memur bırakıyorum. Gelin
ce, ·o memura uzaktan bir gCSz ita• 
reti verirsin! Ondan öteılne kant· 
ma •• 1 . 

Dedi. T omto.rıun bundan daha 
mühim itleri vardı .. İkinci memu-
ru da bankanın önünde · bıraka
rak, her ikiıirie de talimat verdik· 
ten sonr~, otomubiline bindi .. Po· 
lis müdürlüğµne döndü. 

Bankadaki memurlar IM>ıuna 
bekliyorlardı. · Akpm üıtü ıite 

kapanıncıya kadar Necil bankaya 
ugr" amad.ı. . ' , -

Banka kapandıktan aonra sivil 
memurlar da polia müdüriyetine 
döndüler. 

• • • 
T omıona bu it nanl aksetmir 

ti? . 
1 OkÜJüculamnıu mer~n br· 
WiiaJr Tç n~"llii nb'rdii.yi'ji:aca ~~ 
maı etmeden geçemiy~eiiz. 

Klaı~ Julinin kendisine sahte 
ben yaptırdığı gün atelyeainden 

çıkarken, maıanm üatünde bir 
zarf buldu. Bu :rarfın içinde Ju
linin fotolrafı vardı. 

1 

Fotoğrarfı tetkik ederkent 
ri bir tehir yoktur. Buraıı Bu~gar ~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!İ!!!! 

kültürünün betiii olduğu gibi, kendi ordusuna kartı müdafaa e
timdi Yugoslavya ile Arnavutluk den General Protogerof olmuıtu. 
arasında paylqılmıt olan Ohri Vmroyu uyandırmak üzere Ma
ıölünün kıyuında Makedonyanın kedonyaya doğru yola çrkan bu i• 
en güzel tehridir.. ki mühim komiteci neye bqlamak 

Ohride bir insan ıesi ititilecek ta olduklarım belki de bilmiyor· 
kadar uzaklıkta Pessen vardır ki, lardı. Bunlar kendilerinin bir 
burada Bulaaristanın birçok yıl • çoklariyle birlikte ölümlerinı in · 
Jar baıbakanhiını yapan Andre taç eden çok kanlı bir drama ba! -
Liyepçef doğmuıtur. Son za • lamıtlardı. 

manlara kadar Bulgariıtanın Va · Aleksandrofla Protogerof se -
ıington elçiliğini yapan en büyük çim için turneyi) çılanıt iki poli • 
Bulgar tarihçisi Simon Radeff de tikacı gibi Makedonyaya gitme • 
burada doğmuttu. Görülüyoı ki diler. Bmılar 11Çıktan açığa, bit 
Makedonyalılar Bulraristanuı kül tehirden ötekine, köyden köye 
türel, ekonomik ve ıiyaıal haya- gidip ahaliyi mekteplerde, kilise· 

-- Ne güzel kadın ... 
Diye mırıldandı .. Fotoğraf, ce· 

bine koydu. 
· O gece l~kantacia yemek yerkerı 

çok iyi dostu olan meıhur poliı ha 
fiyeıi Mister T omsonla bulutmuı
tu. 

~ Klark; Tomıonun çocukluk ar 
kadaııydı .. Onunla hemen he~ ge
ce denec:ek kadar sık buluıurlar· 
dı .• 

Klark biraz fazlaca konuıur • 
du. O gece gene her zamanki gi · 
bi gevezeliği üzerinde idi.. Gün · 
lük hayatmı anlatıyordu: 

-Atelyeme ıelen kokotlar ara• 
ımda namuslu aile kadmlarr, ve 
kızları dayok deiil, Tomton ! Bu 
gün makyaj içi~ gelen kadmlar
dan birine küçük bir ameliyat 
yaptım. 

- Ameliyat mı dedin? 
-~ Evet. Neden pfıyonun?! 

Bir kadmın uıe,eli kolunda veya 
kalçasındaki zarif bir beni çıkarıp 
yüzüne yapıftırmak ameliyat de· 
ğil de nedir? 

- Bu kadınlar çıldırmıt olma" 
lıf Tabiat lüzum görseydi, onun 
kalçaımdaki beni suratına yapıt • 
tmrdr. Bu, adeti tabiatla müca -
a~e d~eklir. Doğrusu çok. in • 
~,.. ~ bir aanaL 

- Para kazanmak için, sana • 
tımda çok bü~ maharet ve in . 
celikler göstermem lazımdır. 

Cebinden fotoğrafı çıkardı: 
- Bu kadar ince ve güzel bir 

kadın, bu ameliyata tahammül e • 
aerae, ben elbette onu memnun 
etmeğe çalııacağım. 

Fotoirafı Tomsona uzattı: 
- Bak azizim, fU kadının gü • 

zelliğine. Sol yanağına vaktiyle 
Kaliforniyada sun'i bir ben yap . 
tırmıf. 

T omson fotoğrafa bakmadan 
sordu: 

- Sun'i benler ne kadar za
man devam ediyor? 

-Sazan bir ı~ne, iki ıene .. Ba
zan ölünciye kadar. 

- Bununki çabuk dütmüt olma· 
lı . 

- Evet .. Çabuk düımüı. Fakat, 
benim yaptığım bu ameliyattan 
ıonra, yapıttırdığım benler ölün -
ciye kadar yüzünden çıkmaz. Bak 
doıtum, tu ince kadına! Ne tatlı 

bakııı ... Ne güzci vücudu vat! 
T omson birdenbire ka,Iarını Çl\ . 

tarak fotoğrafa iıaktı .. 
- Cidden güz.el.. Ve gözünün 

ucuyla arkadaımı süzerek sordu: 
- Sen bu güzel meleğin 11.dre• 

ıini biliyor musun? 
- Hayır ... 
- Merak edip istemedinse, ap· 

tallık etmitıin t 
- Bir aile kadını olduğunu söy 

ledi •. Ve beni yüzüne yapıftırır

ken, gözüme bile bakmadı. Bana 
cesaret vermiyeıı bir mütteriden, 
nasıl adres istiyebilirdim? 

T omıon birden elini cebine sok• 
tu: 

- Bu ne benzeylı, azizim! Ba
na gösterdiğin fotoğraf, kaç gün
den beri izi üzerinde yürüdüğüm 
kadmm fotojrafma o kadar çok 
l>enziyor ki. .. 

Cebinden liartpostal kıtasında 
bir fotoğraf çıkardı: 

- Hele bir ıe·.ı de l>ak, dostum ! 
Ne de olsa sanatkar gözüyle bu 
benzeyiti sen daha iyi görebilir • 
sin! 

Klark ikl fotoğrafı yanyana 
Iioydu .. Üzerinde birkaç dakika 
göz gezdirdikten aonra, ağzını bir 
karıı açarak bağırdı: 

- lkiıi ayni liadın, azizim! A
rada fark aramak gülünç olur .. 
1kiıi de lıtanbulda çekilmif ... 
Tomıon, Klarkın bu lethiıini 

çok garip bularak güldü: 
- Mümkün değil I Bendeki fo· 

toğraf Türkiyeden bir bankaya 
gelmit ve banka direktörü tara· 
fından bana mahrem olarak tes • 
lim edilmiıtir. Halbuki sen bif 
Amerika.lı kadına yaptığın ben a• 
meliyatından bahıediyorıun ve bu 
fotoğraf füphesiz ki o Amerikah 
kadına aittir. 

- Yanılıyorsun, Tomıon ! Bu· 
nu timdi sana isbat edeceğim: 
Fotoğrafların arka kötelerinde 
matbaa harfiye (lstanbul - Foto 
Moda) kelimeleri yazılıdır. 

Tomson ıatalamıf tı. 
Klark gülerek mırıldandı: 
- Nasıl .. Benim dikkatime ne 

dersin? lısiz kalırsam, zabıta işe 
lerinde muvaff akiyet gösterebili
rim, değil mi? 

(Devamı var) 

tına ~rqmq ve bu d~letle bir l~d~ köy meyd~~~da"toplrli~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i 
lik kurmak için çahtmıt insanlar· yarak eski mücadele için propa -
dır. gandalar yapar ve öğüt verebilir .. 

Bu ilci eıki komiteci Sofyadan 
Makedonyaya dofru yola çıktık • 
ları zaman Portogerof, ötekinden 
çok daha •eçkin bir tahıiyet ola• 
rak tanınmııtr. Bir iki yıl sonra 
ise Aleksandrof bu ıeçkin adamı 
gölgede bıraktı. Ve ileride anla· 
tacağımız acı akibet de itte bu 
yüzden olmuflur. 

Protogerof Bulgar ordusunun 
bir generali idi ve Nit' de Alman 
imparatoru Vilhelmle uzun uza • 

dıya konuımuıtu. 1918 kıtında 
Bulgar orduıu Selanik cephesinde 
iıyan edip de Bulgar paytahtı üsr 
tüne doiru yürümeğe baılayınca 
hemen bir tetkilit yaparak ıehri 

lerdi. 
Otomobillere atlıyarak, ken ~ 

dilerine Makedonya ihtilalcileri. 
diyebilirlerdi. Ve bCSylece Bulgar 
topraklarında kaldıkları müddet 
çe hiç bir memur onlara dokun
mazdı. 

Fakat Alekıandrofla Protoıe
rof Ma.kedonyamn bu bilfiil kur-

tarılmq böll'es~ne ıanki dü§IDan 
bir ulusun boyunduruğu altında .j. 
mit de kurtarmağa geliyorlarm?! 
gibi sokuldular. Oraya komiteci• 
leri saran bütün romanımsı ve es
rarla çevrili birer komiteci gibi 
gittiler. 

(Devamı var) 

Türk· Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~ştir. 
Y e.ni tertip planını görünüz 

1. ci keşide 71 2. cı 1 eşrin 935 dedir. 
Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 

Ayrıca: 15 000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye
, · ler.e ( 20.000 lira ) lık bir mükafat vardır .. 
P. anları okuyunuz. Ve bu zerıgin Piyangonun 

talili ' eri ar asına giriniz. 



işin şakası 
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Sovyet temasla- ı En çok para veren kim ?I 

randan hatıra 1 ar : iki müttefik klüpcü konuşuyor-
Lır: 

Güreşte 
Sırım glbJ 

87 ltilo güre~>e iki s"irci ko -
nu§uyordu: 

-· Rusa bak sirtm g\bi değil 
mi? 

Arkadarı cc:vap verdi: 

- lıte onun için Mustafa da 
t "b" ' op gı ı oynuyor ya .... 

Bir üçüncü adam bu muhave
reye kanıtı: 

- Aman sırım gibi deme, fut
bolcular duyarsa hemen topa ge
çirirler, dedi. 

••• 
Yine ayni güreşte Mustafa, 

~ 

Rus güreşçisini bir göğüsledi kro-
nometre duran sıraya fırlattı: 

- Yahu! Ne yapıyor bu 
Mustafa? Bir kaza çıkacak! 

- Ne kazası, güreşçiyi saate 
gönderdi, kaç dakika var baksın 
diye! 

• • • 
Ajır sıklette 1 

- Çobana bak bugün dehşe~, 

- Sizin klühe en çok para ve
ren kimdir? 

- (Öteki durmadan hemen ce 
vap veriyor) Bay Halit Tüccarba
şıoğlu eksik olmasın. 

- Hangi Bay Halit bu? •• 
- Hangisi olacak canım, mm-

taka sekreteri .. O da olmasa bizi:n 

klübün kasası böyle toptan 50 - 60 
lirayı nasıl görür? .• 

1934 • 1035 Şilt maçları gellrl 

Geçen sene tild maçlarının 
klüplere düşen gelirini, bugüne 

kadar kesilen cezaya rağmen Ka
dıköy stadı vermemiıti. 

Bu kadar zamandır her nedense 
veril em iyen bu paranın - faizi ile -
kimden almacağmı bazı klüpler 
İstanbul mıntakasından sormll§ • 
lar. Bölge de, bu paranın hangi 
bankada yattığını aramak, faizini 

sormak işini muhasebeci Bay Muh 
tara vermiştir. 

S. TURGUT 

o ne koı kapış, adamı çocuk gibi Türkiye bisiklet 
yere vurdu. 

- Sesi çıksın diye. 

- Şu sürüşlere bak, koca Rus 
pehlivanı dayanamıyor, Çoban bo 
yuna sürüyor. 

- Eyy; Çoban bu! Elbette sü. 
rer. 

Futbol de 
t"Jep yerde yattyordu 1 

Türk - Sovyet futbol maçların
dan birisinde oyundan sonra Sov
yet sağ içine sormuşlar: 

- Bizim aol bek için nasıl bul
dunuz? •• 

-- Ayağa kalktığını görmedim 
ki; hep yerde yatıyordu, demiş. 

• 1(. 1(. :,. 

Kardeş mi? 
Maçtan sonra Sovyetlerin sa -

rıtın :sağ içi (LUtfi ile Feyzi) yi 

göstererek sormuş: 
- Bunlar kardeş midir? de • 

miş. 

- Neden? Öyle sandınız .•• 
- ikisi de ayni tarzda oynı -

yorlal' da ondan. 
* 1(. • 

Llk maçlarına 
hazırllk 

Beykozlu lbrahlm dayak yemı, 

iki futbolcu konuşuyor: 
- Bu ıene lik maçları hazır -

lıkları her tarafta ba§ladı •• 
_. Gerçek ••• Her takım çahşmı

ya batladı. 
- Hele Beykoz takımı, sıkı bir 

antrenmana başladı ••. 
- Takımı nerede gördünüz? 

- Gazetelerde okudum. 
- Ne yazıyorlar? •• 
- Kelle lbrahimi (6) kişi el-

lerUıi, ayaklarını bağlamı§, vur -
muşlar, bayıltmışlar, ayıltmışlar 

dövmüşler; lhrahime birşey ol -
mamıt; bundan iyi antrenman 
mı olur? 

..ı.... Bqka kimseler de buna İm· 

renir de •• Onlar da çahtmıya baş
larlarsa •• 

- Onlar da lik maçlarına ha
zırlanmı§ olurlar ... 

• • • 
- Şimdi lbrahimden fazla ça

lıfDl&k antrenmanlarda onu geç -

birincilikle~ i 
Sürat birinciliğini 

lzmlt kazandı 
Ankara 27 - Türkiye bisiklet birin 

cilik müsabakalarından sürat yarışı 

dün öğleden sonra Akköprü - Sincan 
köy yolu üzerinde \·e bir kilometrelik 
mesafe dabilinde yapılmıştır. MUsa. 

bakaya, Ankara - İzmir - İzmit -
KocaeJi Denizli - Antalya - Ada
na - Ilursa İstanbul - Çanakkale 

mıntakalan iştirak etm~tir. 

Beynelmilel bisiklet nizamname _ 
sindeki şerait dairesinde yapılan ve 
çok heyecanlı olan yarışta sonunda, 
İzmit mıntakasından Yunus birin. 
ci, lzmirden Mustafa ikinci ve Istan
buldan Abdullah da üçüncü gelmiştir. 

Mukavemeti Ankara 
kazandı 

Ankara, 'ı:1 - Bugün yapılan Tür
kiye bisiklet birinciliklerinde Ankara 
Güvenı;;pordan Talat mukavemet yarı_ 
şı Tiirkiye birinciliğini kazandı. 

Meşhur Fransız 
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boksörü 

Marsel Thil 
Tekrar çarpışıyor 
Birkaç aydanberi istirahate çekilmşi 

olan Thil yeniden gene sahneye çıkı • 
yor. Vasat siklet dünya boks şampi _ 
yonu Rusyaya yaptığı bir turneden 
avdet ettikten sonra bir çok teklifler 
karşısında kalmış ve nihayet birini 
kabul etmiştir. 

Thil bugün Amerikalı Di • 
mond ile Pariste çarpışacaktır. Maçın 
organizatörü meşhur menecer Jeff 
Dicksondur. 

Dimond Amerikadan bu mak.<:ıatıa 

hareket etmiş ve Londraya gitmi~tir. 
mek ilttyenler olursa ne yaparlar Her iki boksör de bu mühim müsa. 

- Onların da (8) ktiiden da - baka için harıl hani hazır1anmaktadrr. 
pk pmeleri li.zrm. lar. 

Sovyetlerin izmirdeki son rnaç111ı 

4=3 k<aldğ<alliildok. 
Dün Sovyet hakemin idare ettiği maç karışık oldu. So" 
dakikada attığımız galibiyet golü tanınmak istenmedi 
İzmir, 27 - Sovyet takımile bugün oldu. hakem bunu vermedi. Hemen ar- duğunu ve maçın neticesinin 4-3 1'ilıt 

revanş maçı yapıldı. Maç çoY. heyecanlı kasından yaptığımız bir hücumda Sav- takımının lehine olduğunu bildirdiler• 
oldu ve 4-3 galibiyetimizle bitti yet kalesinin önü karıştı ve top ağlara Bu suretle birinci maçta 2-1 ınağlııV 
Takım şöyle kurulmuştu: Necdet - takıldı ve 4-3 takımız maçı kazandı. olan takımımız ikinci maçı 4-3 kazaııdı-

Lütfi, Reşat - İbrahim, Hakkr, Ce- Oyunun sonunda olan bu golü hakem Bu akşam Sovyetler şerefine bir f6' 
mil - Hamdi, Fuat, Adil, Sait, Necdet. saymak istemedi. Bununla beraber fc- len verilecektir. Misafirlerimiz yaf111 
Takım güzel oynadr. Bilhassa Lütfi, derasyon erkanı golün çok yerinde r l- hareket edeceklerdir. 

Necdet ve Reşat çok iyi idi. Hakem 
Sovyetti. 
l 7 inci dakikada Adil kafa vuruşile 

ilk golümüzü yaptı. Sovyet sağiçi 35 
inci dakikada beraberlik sayılarını yap
tılar. Birinci devre 1-1 beraber bitti. 

Yarınki maç 
İkinci devrenin ilk dakikalan Sov

yetlerin tazyiki altında geçti. Fak:tat 
müdafaamız bu hücumları kolaylıkla 

uzaklaştırdı. I 8 inci dakikada N ecdetin 
güzel bir ortalayışını kapan Adil 2 inci 
golümüzü ve yine N ecdetin bir ortala
yışından 36 ıncı dakikada Hamdi 3 ün
cü sayımızı yaptı. 

Galatasaray - Beşiktaş, Fener -
Güneş muhtelitleri karşılaşıyor 

lanmış olacağından, tamkadro]l.f~ 
yapılacak olan maçın çok heyecJI" 
olacağı muhakkaktır. 

Dün de yazdığımız gibi yarın Tak} 
sim stadında senenin en enteresan 
maçlarından birisi yapılacaktır. ilk 
karşılaşmasını <Atatürk spor günün
de) yapan bu iki muhtelit, yann da 
ikinci defa biribiriyle boy ölçüşecektir. 

Yarına kadar, dört takımın da o ~ 
yunculan, bilhassa Galatasaray ile 
Beşiktaşın Sovyet Ruslara karşı maç 
yapmak üzere lzmlrde bulunan oyun -
cu1annın getirilmesi imkanlan hazır • 

Diğer taraftan bu maç, Gala~ 
rayla Beşiktaşm, hemen önümütd , 
hafta Yunanistanm milll küme şsııı 
piyonu Panatinaikosun Apollonta ~ 
viye edilmiş takımına karşı yapa 
maça tam bir hazırlık ve kuvvet dt~ 
cesini gösteren bir miyan olacafllld 
da ayrı bir ehemmiyeti haizdir • .......,./ 

38 inci dakikada bir Sovyet şütünü 
tutan 'kaleci Necdet topu elinden kaçır
dı ve misafirlerimiz 2 inci gollerini ka
zanmış oldular. ·Oyun bizim nısıf saha
mızda oynanıyor. Bu sırada hakem hiç 
yoktan bir penaltx cezası verdi. Buna 
mukabil Kemal Halim L lldahale etti. 
Kaleci kaleden çıktı ve Sovyetler boş 
kaleye 3 Uncü gollerini yaptılar. Biraz 
sonra Sovyetler aleyhine bir penaltı 

lstanbul bölgesi başkanına 
............ --- cwwwıı .... ._.-... - -

Lik maçları 

Bir açık mektup 
Çahşkan bir gayri federe kulOP 

Hakemlerinl seçmek 
için kulllp delegeleri 

~ağrılıyor 

federe olmak istiyor 

T. /. C. / lstanbul Bölgesi Futbol 
Heyeti Ba~kanlığzndan: 

3-11-935 gününde başhyacak olan 
935-936 yılı birinci ve ikinci küme lik 
maçlannı idare edecek olan hakemleri 
seçmek üzere salahiyettar kulüp mu
rahhaslarının 30-10-935 çarşamba günü 
saat 18 de bölge merkezinin bulunduğu 
Beyoğlu Halkevi binasına gelmeleri 
lüzumu önemle bildirilir. 

Hakemleri davet 
T. / C. /. İstanbul Bölgesi Futbol 

Heyeti Başkanlığından: 
Adlan aşağıda yazılı lisansiye futbol 

hakemlerile hakem namzetlerinin 31-
10·935 perşembe günü saat 18 de böl-

ge merkezinin bulunduğu Beyoğlu 

Halkevi binasına gelmeJeri önemle rica 
olunur: 

Nuri Bosut, Adnan Akın, Kemal Ha
lim, Sait Salahaddin Cihanoğlu, Sadi 
Karsan, Suphi Batur, Cafer, Ahmet 
Adem, Basri Bütün, Halit Galip Ezgü, 
İzzet Muhiddin Apak, Şazi Tezcan, 

Saim Turgut, Mehmet Reşat, Kadri, 
Sabih, Rıfkı, Zarif, Memhet Ali, Ba
haettin, Sinan, İzzet Asaf, Talat Özışık 
Samim Talu, Ali ~ıdvan, Ekrem Ersoy, 
Halit Özbayrak, İsmail Tahir, Mehmet 
Sabit, Refik Osman .• 

Galatasaray 
güreşçileri 

Romanyaya gidiyor 
Balkan güreş olimpiyatlarından 

sonra Galatasara} güreşçileri ile Ro • 
manya güreşçileri ar'l'iında, Rflmanya 
da güre~ müsahaktlan yapılması ka -
rarlaştırılmıştı. Sovyet temasları ö -
nümüzdeki haftalarda yapılacaktır. 

Gayri federe kulüplerin en çalıfkan 
ve en iyi varlık göaterenlerinden olan 
İleri Bozkurt kulübünden aıağıda oku
yacağınız açık mektubu aldık. 

?:myUk""btt" pçltx ı:ıaını.u, ı;ı.a -.~ 

isteği karşısında böyle i§lerde ciddi 
hassas olduğunu bildiğimiz İstanbul 
bölgesi başkanı Fethi Başaranın derhal 
faaliyete geçerek, lamn gelen tahkikatı 
yaptıracağını ve İleri Bozkurt kulübü
nün federe olmak hakkı ise bu faydalı 
işi vakit geçirmeden başaracağına ina· 
nıyoruz ve mektubu aynen koyuyurw:. 

T. 1. c. /. lstanbul Bölgesi B~k<r 
nma: 

Sayın bay; 
Kurumumuz, çevresinde teşekkUl 

eden dört gayri federe kulübü de ken
disine ilhak ederek kuvvetini artıran 
büyük bir spor teşekkülüdür. 

1930 senesinde resmiyetini alan ku
lübümüz her sene daha çok artan bir 
çalışma ile beş senedir sporun muhtelif 
sahasında faaliyetler göstermektedir. 

Fakat bütün bu çalışmalanımz mev
zii kalıyor. Çünkü maalesef o kadar 
müracaatımıza rağmen federe teşkila· 

tına almamadık .. 
Kulübümüzün 250 yi bulan üyesinin 

100 ü mütecavizi, sporun muhtelif kı
sımlannda çalışmakta olup, hiçbir fede
re ku1üpte kayrtlan yoktur. Bütün bu 
gençler büyük bir feragat ile kurumla
rının federe olmasını temin için yılma· 
yan bir azimle çalışmaktadırlar. 
Mıntakamz tarafından üçüncü küme 

kulüpleri seçilirken, gayri federelerin 
en faalleri intihap edilmesi lizımdı 1 Ne
dense kulübümüz bu fırsattan da isti· 

Vefa Samsunda 
Samsun ilbay ve şarbaylığmm otuz 

bin lira sarfile yaptırdığı büyük stadın 
açılma töreninde İstanbuldan bir takım 
çağırmağı muvafık bulan Samsun spor 
mmtakası Vefa kulübüne müracaat et-
miştir. 

Samsunluların büyük bir spor hare-
Romanyaya gidecek olan Galata - keti doiayısile yaptıkları teklifi kabul 

saray güreşçileri: 56 kiloda küçük eden Vefa İdrr , yurdu dün Cümhu::i
Hüseyin, 66 da Sadık, 72 de Ankaralı yet vapurile Samsuna hareket etmiştir. 
Hüseyin, 79 da Şaban, yarı ağırda Vefalrlar B takımlarını takviye etmek 
Nuri ,.c ağırda Çoban Mehmettir. 61 suretile bu seyahate çıkarmışlardır. 
kil o da Gala tasµ ray takım m a Deşik ta. !!!!.!!.!!.!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
şın kıymetli giireşçisi Abbas alınacak. tiyat olarak refakat edecektir. 
trr. Göriildüğü gibi Galatasara~ gU _ Kafilenin başında Galatasaray gü. 
reşçilert içinde dört tanesi millt güreş reş şubesi kaptanı ve federasyon kati 
takımımızın elemanlarındandır. Ka • bi umumisi Seyft Cenabın bulunacağı 
fileye yeni güreşçilerden bazıları ih • söylenmektedir. 

fade ettirilmiyerek ihmal edildi. il~ 
ki o zaman mmtakaya alman Jnı1UP1 
içinde bizim faaliyetimiz ve ge~ 
kadar muntazam olanı petc udı-
15:1.uuac:u Ull!iVJDau, oa.7--·&.J.9 ~ 
kulüplerde kayıtlan olduğu için. son 
detlerini dolduruncaya kadar ııı~ 
katara da İ§tirak edemediler. I 

Bizim kulübün böyle mUtkOlltı eJ 
madığı, çalışmaya haztt birçok ı 
olduğu halde hep ihmal edildik. 

Bugün bir spor kulUbUne Jbıııı.~ 
alanımız muhtelif ıporalr için çaıı~• 
vaaıtaianmız ve Otakçılarda muntaP"" 
ve nizami bir de alanmuz vardir· gi 
sene gayri federe kulilplerin heaapwı: 
ve evraklarını tetkik için tayin edil 
mmtakaruz sekreteri bay Halit de, ~ 
tııma tarzımızın intizamıru göre IJ 
hayretle tebrik etmiı ve raporun~ 
biltün gördüklerini bildireceğini ~ 
detmişti. Fakat maalesef hlll bir ne 
çıkmadı.. ; 
Şimdi sizden kulilbümtizilıı dile 

vaziyetimizi kontrol ettirip federe ~ 
kilata alınmamızı temin etmenlı 
Yok eğer teşkilata şimdilik kulilp ~ 
yorw: derseniz ne zaman alacak~ 

Yoksa biz hep böyle gayri fe~ 
olarak gençlerimizin istidatlarmı Y V 
muhitimizde mi yaşatacağız? Bqka ~ 
ha ne türlü çalışalım ki bizi aranıza 

smız? . elJ 
Bunlara cevap vermenizi teme~,J 

rek mektubumuza son verir aayY 
mızı yollarız. Wb' 

İleri Bozkurt spor ku " 
genel sekreteri 

REFiK ATACE,V 

ingiltere 
lrlandayı 3-1 yeneli 

Şiddetli bir yağmur ve rii 
altında ve fevkalade bir kaJı. 
Irk önünde lrlandanm Belgatt 1' 
rinde oynanan bu maç çok be 
canlı olmuştur. Birinci de~ i 
Browu şahane bir kafa vurut~. 
bir gol yapmıf ve bu suretle b• iA 
ci haftaym 1 - O lrlandanm Jelı 
bitmiştir. f 

ikinci devre bir yağmur t1J 

altında oynanmış, rüzgan clıa . 
kalarına alan lngilizler taıll~i 
hakimiyeti ele alarak f asılır.1', 
üç gol yapmışlar ve neticede 

karfı üç ile salip gelmiılerdit· 



• ' ' • ' . , ' 'ı • -r ' • .~ • :-

iznı i rde 2 - 1 biten i 1 k maçta 

SovyetDere Na~uo V~lfi1öD<dlök? 
Dostlarımız çok ~üzel ve canlı bir oyun oqnadılar 

lzmir, 24 - Kalileye refakat rından tekrar kornerle kurtulduk. Sovyetlere korner oldu. Korneri Şimdi 1-1 berabereyiz. Oyu · 
nun birinci devresinin 37 dakika
sı da oynarunq bulunuyor. 

da istifade edemedi. Yeni bfr 1-
niıimiz de V ehabm yüksekten vur 
duğu topla nihayetlendi. 

eden arkar:lcqımızdan: Bugün İzmir takımında oynı sağ açığımız avuta bıraktı. 
Yurdumuzda geziler yapmakta yan sağ açık, pac;)arını mütemadi - Gene Sovyetler hücuma geçti-

olan dost Sovyet futbolcuları bu- yen misafirlerin ayağına atıyor . ler. Sol açıkları Hyin'in abtını kor 
&ün lzmirde ilk maçlarını oynadı· du. nerle durdurabildik. Bereket bu• 
lar. Halk, bugünkü maçı büyük bi! nu iyi idare edc=ınediler. Bizim 

Bütün halk çılgınca bu golü al• 
kıılıyor, bar bar bağırıyordu. 

Sovyetler yedikleri golden 
sonra kuvvetle ilerlemeğe batla ~ 

Oyunun 22 nci dakikasındaı. 
Sovyet kalesi önünde mütemadi• 
yen dolaııyoruz. Sağ açık Necde. 
tin ortaladığı topa Vehap kafa ile 
çıktı. Çevik Sovyet kaleci bunu 
Vehabm .Kafasından kurtardı. Bi
zim çocuklar, bütün gayretleriyle 
oynuyorlar amma, ne yapsınlar ki 
bir türlü netice alamıyorlar. 

Saat 14 de A.~sancak stadının alaka ve sükun~tle seyrediyor ve hücumumuzdan kopan bir Sovyet 
hali şuydu: ı, günü olmasına rağ · 
nıen, loca tarafı dolmuı. İzmir 

la.hasım bilen okuyucularıruızın 
tahınin edebildikleri stadın a.rta
daki bütün trib'..inü hıncahınç, lo · 
calar da }nsan kafalariyle dolu ... 

Birçok local.:ırda devlet adam• 
ları, parti mensupları, or Juya 
ınensup generaller yer almıtlar ... 
Birkaç locada misafir Sovyetler, 
İırnirdeki saylavlar mevkilerini 
1buhafaz,ı ediyorlar. 

Saat tam 14 25 de Sovyetler 
•ahaya çıktılar ve kapının bulun
duğu taraftaki kaleye §Üt atmağa 
başladılar. Anla~ılıyor ki bu ka
dar erken çıkmalarının sebebi sa
haya alııabilmek içindir. 

Sovyetlerin sabaya çıktığını 
RÖren, Sayit Hilminin tabiriyle; 
o K~nuni devrinden kalma Sipahi 
fotoğrafçılar fa9.liyete geçtiler. O 
koca alametleriyle bir aıağı, bir 
Yukau koıuıuyoriar. 

Bu sırada bizim lzmir takımı
lrıız da sahaya alkıtlar arasında 

J ~rak aıağı lialeye geçtiler. Ka
le intihabından sonra tekrar her 
iki takım ıtada girdiler. Bunu 
halk hayretle karşıldaı. 

Nihayet 14,35 de her iki milletin 
't>orcu gençleri sağda Sovyetler, 
•olda bizimkilet kolkola sahaya, 
hakem Muıtafaam düdüğüyle gir 
dikleri ::...<..man halk, delicesine bu 
dostluk nitaneaini alkışladı. 

Kaleler alındıktan sonra, ta• 
kırnlar yerlerine geçtikleri zaman 
Sovy~tler en iyi oyuncularından 
eksik olarak yer aldılar. Bııgün 
tadyonun da methedip bitire
lniyen meşhur oyuncusu Oimentif 
'.(küçük oyuncu) , Simirinj, Sto 
l'ontin Andre, Renin takımda yer 
alrnamııtı. 

lzmir muhteliti: 
Necdet, Cemil, Zübeyir Ali, ibra• 

hirn, Hakkı Adil, Hamdi, Fuat, 
Vehap, Sayit, Basriden müteıek
kildi. 

Hakem lzmir bölgesi futbol ku·· 
t'unıu baıkanı Bııy Mustafa .. 

14,45 de Sovyet hücumuyla o• 
:tun başladı. Sovyetlerin kuvvetli 
hiicbtnuna mukıııbil Fuadın mün· 
ferit btr hücumunu kurtardılar. 

Y~diğimiz ilk gol 
Setvyetlerin yeni bir hücumu 

ofaaytle oitti. Bunu takip eden ve 
101 açığın yaptığı akın, kornere 
gitti. Kornerden sonra topu sol 
açıkları tekrar !lir çalımla müda
f iinıizi atlattı ve attığı ıüt, oyunun 
dördüncü dakikasında, bir oyun· 
curnuzu sıyırarak kalecinin gör -
hlesine imkan olmıyan sol köıe ·· 
den kalemize girdi. 

Henüz oyun baılamıı olması • 
na rağmen çok ~ena bir gol yiyen 
t~kınınnız, kuvv.etle hücuma geç -
~ve kazandan bir firikiki Vehap 

alenin üstünden avuta attı. 
Sovyetlerin yeni bir hücumla-

l zmir halkevinde 

güzel oynıyan misafirierın oyunu• 
na dikkat ediyo•du. 

.. Sovyetlerin santrforlarının yap 
tığı bir inıti Necdet Şejostkinin a
yaklarına kapanarak kurtardı. 

Oyun mütevazin oynanmağa ve 
Sovyetler sağ açıklariyle birbiri
ni takip eden ofsaytlere düımeğe 
haşladılar. 

Şimdi oyun kah onların hücu• 
miyle, kah bizim hücumumuzla, 
ekseriyetle ortalarda oynanarak 
geçiyor. 

miacıfirlere verUen çay ıölenlnden bir görUniif. 

paslaımasını Necdet güçlükle kur. dılar. Sol tara.fmıızdan ortaya 
tardı. Gene sııuımağa baılıyo - gelen bir hücumda Sayitle Sovyet 
ruz. Hem öyle ukııma ki bir ara- kaleci Rijöz kartı kartıya kaldı, 
lık bekleri orta çil.giye bile geldi. fakat Rijöz bunu kurtardı. 

İzmir mubte!itinin muavinle- Oyunu beraber oynuyoruz. Fa-
ri iyi oynıyamıy.nlar. Bütün yük kat dostlarımızın hücumları daha 
müdafaanın sırtında kalıyor. tehlikeli, mütemadiyen kaleci 

31 inci dakikada sağ açık Bas- Necdet degajman yapıyor. 
ri çıkarak yerine Necdet girdi. Haftaymın nihayetlerinde Sov-

32 nci dakikada sağdan yaptı- yeller hep hücumdalar. Sağ hafla· 
ğmıız bir hücumu Sovyet müda• rının çektiği kuvvetli tüt kalemi
fii ceza sahasının yakınında eliyle zin solundan fHenin dıtarısma 
tuttu. Kazandığımız firikiki kur- çarptı. 

-~,.,..........,....,T"""",.-..~~--:~~-.....--:---:,....,~!"fl Sonuncu dakikada bir korner 
kazandık. Korner atıldıktan son• 
ra Sovyet kalesi üzerinde birincı 
haftaym 1-1 berabere bitti. 

ikinci devre 

Siminof' dan bir pas alan Ya • 
kuşin bize bir gol daha yaparken. 
Cemil bunu kornere atarak kurtar 
dı. iki müteakip cihetten yapı· 
lan kornerlerden kurtulduk. 

Mütemadiyen bizim kalenin 3.. 
nünde oynamağa başlıyan Sovyet 
ler, mütemadiyen tüt alıyorlar, 
kalemizi tehlike içinde bırakıyor
lar. 

Sovyet takımı sağ iç Yakotinln 
yerine Lopfinie.ldı. Ve tekrar hil· 
cuma geçti. ~lyunun 29 uncu da~ 
kikaıında aleyhimize verilen yeni 
bir kornerden kurtulduk. 

Tekrar sağ açığımız neticesiz 
bir hücum yaphlar. 

Son gol 
Haftaymın 31 inci dak:ikaımı 

da lvim' den gelen topu Simiri
of sol açık llyine verdi. lviıı to
pu insayd yerin.:len sağ açığa gön• 
derdi, sağ açık Şilof ski soğuk kan. 
ldıkla, kuvvetli bir tül atarak ta
kımına ikinci gal~biyet golünü ka· 
zandırdı. 

Bizim Lakımda haflarla forved 
arasında irtibat yok. Bu yüzden 
forved, hasmımızdan kopan bir 
hücum, çabucak müdafilerimizle 
karşı karııya, kalemizi her an teh• 
dit ediyor. 

Bizim takım, mağlubiyetten 

kurtulmak için hütün gayretlerini 
sarfetmeğe bathdılar. Vehabm 
kafa ile attığı bir topu, Sovyet ka• 
leci güçlükle atlattı. 

ikinci haftaymda Sovyetler , 
santrfora meşhur Simrinofu, so~ 
hafa Remis'i a!mıılar. Bizim ta
kını ayni kadroyu muhafaza edi 
yordu. ilk hücumu İzmir muhte· 
litimiz yaptı. Ofsaydle nihayet· 
lendi. Mukabil Sovyet hücumun
da Pavlofun attığı şütü Necdet 
kornere attı. Sol tarafa ilerledi• 

35 inci dakikada soldan bir Sov 
yet hücumunu Necdet durdurdu. 
Türk takımı kendi nısıf sahaların. 
da birbirine ba.'<:mağa baıladılar 
Belki nefes kabiliyetleri kalmadı. 

lzmir kız enstitüsünde 

Oyun b~lıyalı 15 dakika ol - tardılar. 

duğu halde bariı bir faikiyet gö- Tekrar Necdede ilerliyoruz. 
rülmüyor. Bu sırada bir hücumu- Necdetin ortaladığı top Fuadm 
muz da Sovyetlere az daha golle l yerinde bir tülüyle Sovyet kaleci-
neticelenecekti. sinin ustaca elinde kaldı. 

Titiru'nun kaleciye verdiği kı· Halk arasındıı fısıldamalar bat' 
sa pasa yetişen Sayit, bir saniye ladı: {lçerde tuttu ise, gol yahu .. ) 
istical edebilseydi takımını, daha Beraberlik 
lSinci dakikada mağlubiyetten golümüz 
kurtaracaktı. Ne yazık ki bunu, 37 nci dakikada yaptığımız bir. 
kaleci Riyoj maharetle atlattı. hücum Sovyet müdafaasını karıt· 

ğimiz bir akın avt oldu. 
Vehabın kuvvetle çektiği ~üt, 

Sovyet kaleci Rijöz kurtardı. 1 -
kinci haftaymın 13 üncü dakika -
smdayız. Bir iki hücumumuzdan 
sonra, 50} haflarının çok uzun 
bir pasını sol açıkları koşarak şü .. 
te tahvil etti. Bunu Necdet kur~ 

tardı. 

Şimdi sağdan hücum etmeğe 

çalışıyoruz. Netice alamıyoruz. 
lzmirlileri çalıştıran Galatasa· 

rayın antrenörü Şari sahanın ke• 
narında V ehaba bir şeyler söyle· 
mek istiyor. 

Bizimkiler ağn oynamakh de· 
vam ederken yeni bir Sovyet hii• 
cumu bize bir cehlike daha ge-

Oyun, Sovyet forved hattı hü 
cum ediyor. Bizjm forved hattı 

da seyrediyor gıbi bir manzara 
gösteriyor. 

Misafirler tamamiyle hakimi · 
yeti aldılar. Onların müteaddit 
hücumlarına biz münferit bir iki 
hücumla mukabele edebiliyoruz. 
Oyun da bitmek üzere... Lehimi · 
ze verilen bir favlü kaptılar. Bizim 
kaleye doğru inerlerken hakemin 
düdüğüyle oyunu bitirdi. 

Böylece ilk lzmir maçııu da 2 - 1 
mağlup bitirdik. Sovyet takımı 

iyi oynadı. Bi-ıim takımda iki 
Necdetler, fbrahim, Sayit, Ali i• 

Oyunun 20 inci dakikasında · tırdı. Vehap ayağındaki pası iyi 

yız ... Bu dakikalar bize, İstanbul kullanarak Nec :lete verd., Necdet 
ve Ankarada enteressan anlar ge- uzaktan kuvvetli bir şütle Sovyet 
çiftmİftİ. Bakalım burada ne ola• kalecinin kımıldamasına bile va· 
cak? !. kit bırakmadan beraberlik sayısı• 

çirtti. yi idiler. Hakem oyunu muvaf -
Fuadt'l bir hücumuyla bir kor fakiyetle idare etti. 

Soldan yaptığımız bir akın nı yaptı. ner kazanan takımımız, bundan FAUL 
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ŞUNDAN BUNDAN MemDeket mel!<itupDaırı 

Satılık kadınlar ve 
Clünı 

halinde 
Evlenen kızın T ekirdağında kültür 

kocalar da varmış! acıklı macerası ve ziraat işleri 
Nevyorkta oturan lr!andalı bh· Habeşistanda yağmur Ylnrmik~hsemneemlik0r0bir T f ·ı d k İ I k •• ı ·· ı 

kadın ana :r.urdunu öğlemekten bayram n e ecı er en ur a r 
hastalanarak yataklara dütmü! ı . hatıralarını anlatıyor u n oy u e 
;!!~!'::=~~=ıı:e:disi:::: ya:u;~~~u 1::~r!:h~~:::: sin~~;:ı;ı1:~!:1~::!:~;~;:~:;~ bu seneki mahsul vazıyetinden 
lığa çıkanlmumı teklif etmiş ve Bu, aynı zamanda dini ve süel bir mış olan J. W. Lickley bu hafta kendi ÇO k m em n Un 
bu kocaya asgari fiyat pefin para bayramdır. lmparatonın önün - isteğile tekaüde sevkedilerek memuri- • • ı 

d k 1 · b" · yetinden çekilmiştir. Bu zat The Pe -1800 lira de•er konmn•tur. Ancak e as er erı ır geçıt resmi yaptı-
0 ~ ople gazetesinin ayt.arına penbe renkli 

kadın bu tabf uzlatmasma bir lar ve §efler, hükümdarlan önün- kocaman bir inci tanesi göstererek de-
ma.dde koymuttur: Genç kadm- den geçerken, mE.thur Adova har miştir ki: _ 
lar mil§teri olarak pazarlığa giri· bmda kendilerinin veya baba.la • - Şimdi artık memuriyetten çekil
ıemiyeceklerdir. nmn yaptıkları kahraınanlıkları dikten sonra size beyanatta bulu -

anlattılar. nabilirlm. Bu inci bana Johor sultanı 
Koca satmak ıuretiyle para evlendiği gün hediye etnri~ti. Yirmi 

elde etmek çok nadir hadiselerden Şimdiki imparator Haile Se " yıllık niklh memurluğum esnasında 
"dir. Fakat karılarm satıldığı §İm· lasiye, Menelik'in yerine geçliği aldığım yegane incidir. 
aiye kadar çok görülmüt ve iıitil- zaman taç siyme bayramiyl" bu Dünyada nikli.h memurluğu kadar 
mittir. yağmur ıonu bayramı birleRtiril • efJencell hiç bir it yoktur· Her gün 

buraya gelip bitmez tükenmez tören 
Geçen ıene Nevyorkta hir adam mitti. Törendıs bütün yabancı el- ve gösterilere şahid olmak kadar zevk-

genç karıamı 6250 liraya satmıştı. çiler ve bu ara.la ltalyA e-lçiai dük Jl bir şey var mıdır? işte bu hal bir 
Başka bir adam da Berlinde tak- Daosta da bulunduiu için kabile niklh memurunun en büyük mükifa
ıitle ödenmek üzere sevgilisini ko- §eflerine, İtalyan harb:r.dan hah. tıdır. 

setmemeleri ııkı ııkıya t~mbih eP Prens61er ve dilenciler, milyoner-
caıından 180 liraya almı§tı. Bu a- ter ve cebi delikler, "İÇek satan kızlar 
d ,_. ı · ı dilmitti. Fakat coıan ft!flerden bi ~ am talQlıt er1 160 iraya varınca- hep bu küçük odada durmuşlardır. 
ya kadar ödemİJı fakat sevgiliden ri bu emri unutarak Adovada ken Veııtmln.i.!ter dilkU nik!h gününde Tekirdağ nwallimlerinden bir kısmı Trakya genel i.spekteri General Kazım 
de bıkıp wandığmdan geriye ka- di eliyle elliden fazla ltalyan 81· bana gümüş bir hokka takımı verdi. Dirik ve vall Haıim lşcanla bir arada 
lan paraları vermiyerek karıyı dürmüş olduğunu herkeıin önün- Onun arkasından da cebinde bir me -
eaki kocauna göndermiştir. de ıöyledi. tetiği bile olmıyan bir askerJn nikl • 

hını kıydım ve nikah Ucretlerlnl ben 
Avrupa hatta lngi1terede karı- Çok tükür ki törende hazır bur kendi cebimden verdim. Size bir tezad 

ları satmak iti dii§ün .. 11üğ"nd e-n lunan yabancOatdan hiçbiri Ha- daha söyliyeyim: Vestminister dükü 
~o!'{ daha fa;,r.]a ve uk aık yaprl- bet dilini bilmiynrdu, v" dük Da- niklhı eııınasında bu odayı sa.dece bir 
maktadır. Bundan dört ay eve] ost bu hadiıedep haberJar olma• badem ağacı dalı ile sü.sletmişti. Re -
lngilterede pul tüccarlarından yac dr. dlng Markisi ise odayı iğne başı kadar 

~ boş yer bırakmamak şartile en pahalı 
hca bir adam ıüzel karısını 1so li- Gürültü yapmakla zengin ıçtçek ve ıüllerıe donattı. 
raya ıabnağa muvafakat etmi~ olanlar Gelinle güveyi görmek için bütün 
ve yazı!an konturatı bir notere . , .• .. koridor, merdiven hatta sokağı tıklım 
•-sd·k tt' · t" p b k Holıvud da gorulogelmekte o .. tıkıaık dolduran kalabalık nlkihlar 
ıı.c ı e ırmı§ ır. ara e§ ta - l h b' I l '$ 

sitte ödenecekti. M 1 . 1. an tu af ırçok meı ek er araıın - Juydım· Böylelerinde nikah odasına gl-
ese eyı pıo ts d .. "I .. k 1 .... . d d b"l k . i . ba l k • · d" h I h . h a guru tu yapma mes egı e e l me ıç n polıs na yo açma 

1§1 ınce em a ıcı, em satıcı em d mecburiyetinde kalmıştı Basit in· 
d • k'f d var ır • • e noterı tev ı e erek mahkeme- . . '" • sanlar gibi nikahla!'Jnı kıldı~aR.tbit 
ye vennittir. İtte hu gnıpta yırmı bet kitı sok prensler g-ci'rdilm. Runlarin lçlndı 

yalnız gürültü yapmak İ§İndeu İsveçli prens Sugvard'ı hiç unutrıiam. 
koca koca servetler kazanmakta- Ben bUtün nfk!h töreni esnasında ken
dırlar. Bunların adları heyaz pep dislne hep "devletli prens hazretleri,, 
dede biç bir vakit görünmez ve diy• hitab edip durmuştum. O, nihayet 
stüdyo dı§ında da kimıe bunları pasaportunu çıkararak barut uzattı. 
b"l f k t b d l im üstünde "Bay Bernadotte,, ismi yazılı 

Yataklı taqgareler 
Amerikan hava seferleri sosye· 

teleri uzun yolculuklar için Ame
rikada bir yıldan beridir yataklı 
tayareler kullanmakta ve bunlara 
gösterilen rağbet günden güne 
artmaktadır. Yapılan istatistikle
re göre yata.kir tayyarelerin ~u bir 
eenelik hizmetleri esnasında 8000 
k:ti bulutların üstünde uyumu§
lal••!ır. 

Mezardan çıkarılan 
güzeller 

Kalifo:miyada Osean parkta 
be~ lt>n toprak altına doksan gün 
gö::nülü kakhktan sonra açılan yir. 
mi ya1mda .Matmazel Glorya G ~ 
reyvı ken:lini bir iddia üzerine 
gömrlihıni'ştü. 

Bu dokean gi!n içinde gıdası 
yer :vüzünden mezara açılmış olan 
bir c,el:kten aşağıya ıarkıtıldığı 
gih: me:?:ıra radyo ve telefon gibi 
a:n·t tc~hizat da konmuştu. 

I\T~tmnzcl Greyvs'i mezarından 
: ·

1
· -.. ··ı!d;fı ::arnıan uhhatı yerindey 

di. Ycı~nız güneı görmemezlikten 
ı-cn:n to1rnuştu. 

1 ohta yazı makinesi 
l-~oınanrn Saray kazasına yakın 

Sils:irevtzime köyünden bir köylü 
h'l, tan baıa tahta olmak üzere bir 
yam makineıi icat etmiıtir. 

Bu köylii bundan b&tka gene 
baıtırn bata tahtadan olan bir sa
at yapmı§trr ki hiç tatmadan itle
mektedir. 

1Jiya Lutçiç adlı olan bu köylü, 
sabahtan akıama kadar tarlasm • 
da çahıan bir çiftçidir ve ilk 
halaf(.a böyle icatlarla hiç bir mü
na1ebeti olmamaaı lizrm görünür. 
Fabt anadan doğma bir mucit o
lan ~ adam çok beceriklidir. 

.. 

ı mez; a a u a am ar 0 asa, idi bunu göstererek bana: 
filmler pek züğürt kalırdı. ~'- İ§te, dedi, bu benim adımdır,, 

Gürültü yapan bu grup, kapısı Büyük maliyeci Jlmmi White'in ga-
demir sürgülerle kapalı bir soıye- zetecilerl nasıl aidatını, olduğu hiç 

gözümün önünden gitmez. Maliyeci o 
teye benzer; kut sedalarını, ağ~ gli.n kendi otomobiline binmiyerek bir 
lıyan çocukları, ki§nİyen atları, taksi ile g~lmiş, nikah dairesine bir iki 
böğüren inekleri taklit etmek için sokak kala arabadan inmiş ve herhan
bu sosyetenin etiğinden kimse g~ gi bir seyirci glbi kalabalığın arasm
çip içeriye giremez. dan yürüyerek tanınmadan karşıma 

kadar gelmişti· 
Harold Löyd'in yeni filminde 1913 denberl evlendirmiş olduğum 

boğmaca öğsürüğüne tutulmuı bir 9000 kiti arasında bir vak'a vardır ki 'ı 
adamı taklit etmek için Mis Ruhi hatıramı fena ha.ide Uzer. Çok güzel 
Ray tutulmu,tu. Bu kadm geçen bir kızın yürek parçalayıcı simrun göz
yda kadar büyük operanın şarkı- lerlmln önünden hlç gitmez. Kızcağız 
cılarmdandı, fakat timdi Holi- bir sedyede nik!h dairesine kadar ge-

tirllmlt ve masanın önüne yavaşça 
vudun en iyi kuı taklitçisi ve ıılık konmu,tu. Zayıf eli kocası olacak irt 
ç.alıcısıdır. yan adamın avucunu zorlukla. ttıt:nıa~ 

Her gürültünün kendine mah• ğa çabalıyordu. 
sus bir san'atkarı vardır ve bun- Göğstlne de kıpkırmızı ve güzel ko-

kulu gUJJerden yapılmış birbuket ko
lar çok yüksek ücretlerle marifet- nulmuftlL Bu çiçekler hayatlarının en 
lerini satmaktadırlar. olgun neşe1erile sanki insana gülüyor

Lastikten at nalı 
Asfalt yoll~rda demirden at 

nıllan artık uygun gelmediğinden 
İngiltere ve Almanyada demir ye
rine kavuçuk nnl kullnnılmağa ba, 
lanmıştır. 

l)'mdi köylerden ıehirlere yük 
arabalarını çeken atların hemen 
ekserisi lastik nallrdll'. 

Bil(finlere imtiqazl ar 
Moskovada toplanm19 olan ar

sıluusal fizyoloji kongresine git -
mit bilginlerin hepsi Moekova 
tramvay ve otobüılerine bedava 
binmektedirler. Bundan batka ara 
halara ön kapıdan binmek hakla
n da vardrr. Halbuki Sovyet Rus· 
yada tramvay ve otobüslere önka
pıdan binmek 7ua•ktır. 

lardı. 

Kızın ba~ı beni bir köşeye çeke -
rek: 

- Onları evlendireceksiniz, dedi, 
zavallı kız ölmek üzere ... 

O vakit bu sözlere karşı ne duydu -
ğumu hiç unutmryacağım, sedye üs -
tUne serilikı:ıa bal{tım· Mütebessim, 
heyecanlı v~ sevinç içinde idi. Güveyin 
yüzüne baktım, tunç renkli yüzünün 
kmşıkları arasından iki kocaman göz 
yaşı damlasının yuvarlandığını gör • 
dUm. 

Nikah törenine ba~ladım. Gözleri -
mi bir bulut kaplamıştı, önümdeki ki
tabı göremiyordum. Fakat töreni uzun 
yılJarm verdiği a1ışkanlıkla yaptım. 

Bana teşekkür ederek ayrıldılar. 
lkl hafta sonra iri yan güvey geri 

geldi. Odamda, uzun uzadıya ağladı. 

Ne olduğunu söylemesini rica ettim. 
GöfsU hınçkmklarla kalkıp inerken: 

- Onun ölümünü tescil ettirmek 
f çfn geldim· 

Dedi.: •• 
• 

Tekirdağ muhabirimiz yazıyor: 

Son yıllarda Tekirdağ ve çev -
resindeki kültür hareketleri çok 
feyizli son uzlar vermeğe baıla· 
mııtır. Halkta iyi bir okuma sev -
gisi bat lamıt ve okullara kartı bü
yük bir ilgi uyanmıştır. 933 yılın
da ilimiz içindeki okullarda 9295 
öğrenici (talebe) varken 934 - 935 
derı yılında bu öğrenici mevcudu 

12, 100 eyükselmiıtir ki bu da te -
miz ve titiz bir isteğin belgesidir. 
Hal~ta ve bilhassa köylülerimizde 
klııt«t se~yesinin jil'ksetcliitni göt 

meft: en büy6U: isteklerden Diridir. 

Bu yıl yeniden yaprlmaj~ bq
landan T ekirdağmm F erhadanh, 
Sarayın merkez, Bağçeağd, Beyaz 

köy, Çayla, Çukuryurl, Çorlunun 
Muratlı, Aşağuırt, Kara Mehmet, 

Pınarba§ı, Paıaköy; Şarköyün Mü 
refte, Gaziköy, Hoşköy ve Erikli· 
ce köylerindeki 16 ilk okulun yapı 
i~leri bitirilmi§ ve bazıları aç.da . 
rak derslere batlanmıştır. 

Köylümüzün kültür ıtığma kar· 
fI gösterdiği bu derin ilgiyi takdir· 
le anmak gerektir. T ekirdağının 
934 • 935 yılındaki kültür durumu 
şu suretle tesbit ecHlmittir: 
Tekirdağ merkez bölgesinde: 23 
okul, 64 öğretmen, 3204 öğrenici. 

Çorlü bölgeeinde: 17 okul, 36 
öğretmen, 1923 öğrenici, 

Saray bölgesinde: 20 okul, 34 
öğretmen, 1955 öğrenici, 

Hayrebolu bölgesinde: 26 oku·I, 
36 öğretmen, 1868 öğrenici, 

Malkara bölgesinde: 25 okul, 
38 öğretmen, 1850 öğrenici, 

Şarköy bölgesinde: 17 okul, 28 
öğretmen, 1300 öğrenici vardrr ki 
Tekirdağ ili içerisinde ceman 128 
okul, 236 öğretmen, 12100 öğreni
ci olduğu anlaşılmaktadır. 

Kendi istekleri ve dilekleriyle 
Trakya köylerinin ince hisli halkı
na karı!arak onların kUltfa seviye." 
)erini yükseltmeğe -:alı~.an s~nç, 
idealist ve enerjik öğretmenlerin 
hu §Uurlu hareketlerini takdir et 
memek, hakikati öğrenmemek!~ 
birdir. 

Ne mutlu o öğretmenlere ki: 
En küçük köylere kadar giderek 
Yeşil Trakyamızın kıvanç verici, 
dir:ltici havasını teneffüs ede ede 
yurd ve ulus ödevlerini candan bh 
bağlılıkla yapmaktadırlar. 

Ziraat !şlerı 
TekirdaP ~ıısesinde tarım (zi 

raat) işleriyle uğraşan köylü ve 
rençperler ilimiz nüfusunun o/090 
nmı te9kil etmektedir. 5,630,000 
dönüm arazisi bulunan T ekirda · 
ğında heryıl 800000 dönüm kadat 
alım yapılır. Bu arazinin 958,975 
dönümü ekime elverişii değildir vo 
3,800,000 dönümü de mer'a olarak 
kullanılmaktadır ki bu yerlerde 
her türlü evcil hayvanlar otlatıl .. 
maktadır. 

-ws" gst 
Ku~khli: yıllarına~ ı;~r" e(:Ujı11 

nıahsulu alamıyan hır kaç köyYa 
bana: 

- Dedelerimiz bir çift öküzle 
anbarları doldururlardı. Fakat biz 
bir iki çift öküzle hiç durmadan 
çalıştığımız halde onlar kadar ka• 
zanamıyoruz.,, demişlerdi. Bir kaç 
yıl evvel de bol ve bereketli mah· 
sullerinin para etmemesinden sır· 
lanan bazı köylüler: 

"Ovaya ektik sel aldı, 
Bayıra ektik yel aldı. 
Üçüncü sene bereket oldu ama 
Onuda el aldı .. 
Şimdi anbarlar boş kaldı, 
Allah kerim be yahu ... ,, 

Satırlarını sık sık tekrarlamak· · 
la birbirlerini teselli etmeğe çalı· 
trrlardı. 

Tarımsal varlığrınızı alnının te
rine borçlu olduğumuz köylü il· 
daılar, artık tefeci tufeylilerin e· 
linden kurtarılmıştır. 

Bu yıl ilimiz bölgesindeki mah· 
sul iyi bir f eyzü bereket göatermit
ve mahsulün değer fiatla satılması 
da köylülerimizin yüzünü güldür· 
müştür. 

Aylardan beri Tekirdağ hona· 
sında hararetli bir alım satım faa• 
liyeti göze çarpmakta ve yabancı 
ülkelere yapılan zahire ihracab 
da devam etmektedir. Kuşyemi, 
buğday ve arpa. yilklii koca arab~
lariyle köylerinden kalkarak aaat• 
larca yol aldıktan sonra Tekirdafı 
na gelen köylülerimiz nefesini bor 
sanın önünde almaktadır. Yüzler
ce deve c?e hiç durmadan köyler• 
den kira ile hububat taşımaktadrr· 
Her gün birçok maddi yorgunluk· 
larla çarprean ve bin türlü me~ak · 
katle pençeleıen, alnı ak,kalbi pak 
köylülerimiz sevinç içindedirler. 

A. Hil Yi.iceb'l§oğlcı 
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Almanların evlenme 
şartları on üçtür anlamak Iizımdır ? Almanya sağlık bakanhğ, ka- ber doktor ond.3 ''radyo beyni,, 

Neolp Fazıl K..aklJrek'ln l/GÔ ı 
jı "7'olıunr,. pl,,ainln ,,ana a/cfG1ll 
Şeldr *l/fltroaında Ü tem.Ul ,,. • 
rill110r. 8flhlr tluatrwwula ~ 
lan •'lfl•k tlgatroau,. mec~ 
dan aldığımız bu yazıda "Tohum,, 
11Üdl bir fdllde tahlU «IU~lde
dlr. 

Ferhat hey iıminde 39 yqm
da bir iDltt.D vu. Meraıın ıoylu 
•e Zfnıain ailelerinden birinin çoe ;:h. Kendiıi bir Anadollu oldu-

halde muhitinin çerçevesini kır 
lbıt, latanbulda ve A vrupada oku
~. milyonluk tehirlerin bum- j 
!lbaaında piımif, kendisini ve dün~ 

1 
: haını iJice tanımıf ... 
ita ka,IGyle tehirlinin bqka ~ 
L. ~nmesi, birinin köyde, &• 

l~Gn de tehirde büyümeıino 
~ir. Şehirleri öyle kalabalıl;, 

doldurur ki efer bir köyde doi 
~ olaalardı en hınbd bir köylü! 

9la •JD'l edilemezlerdi. Buna 
"-haea, onlar bir köye girdikleri 
~"-an. ı&zlerinin hakaretli bakı· 
~ "- omazlarmm gururlu dikilie 
!iJ!e kendilerini ayrı bir cinsin 
~ ıibi göıterirler. Bilmezler 

La bqkalık ikisi arasmdaki 
.._,_ farkından defi), köyle ıehir 
t:;:.daki muhit farkından gelir. 

dan biriıi köyün, öbürü d~ 
hlabia priainde kalmıı ve tah-
~~etlerl olmadıiı için kendi alem. 
•tinin teri malı tah•iyetini aiyin
a.ıiı insanlardır. Köyün geriıinde 
"•Ya ilerisinde, köyde kalmıt in 
'-ıı ıeri kalmıı insandır: Onun 
~h'ica bir iımi yoktur. O ıaf n 
•ff etJi bir hareket nokt..ını temıil 
tder. Ona geri denmez. 

• Fakat tehirin gerisinde kalmrı 
lllaaııın, tehirin ilerisine 1eçmi1 in· 
"ıalar tarafından takrlmıı ilmt ve 
"'-t bir adı vardır. Yarı mü· 
~er. (Demi - intellectuel). Köy 
ll ile kadar geriden bakarsa baki' hiç bir ıey bilmediği için mah• 
1lt •e baıit değildir. Fakat ya 

_.. tll\inener, biitün büyük prob-
1-..ıen hallettiğine inandıfı için, rff&f bir kavanozda tatlı SU ba· 
1iı albi, farkında olmadığı çep
~._,e bir hudut içindedir. Onun 
~111d;. ki b"" ""k t 11 1ct·· ı k"" ltı •• uyu en e e ue oy-

den ziyade yarı münevverden 
•Ocunur. 
ita ~~di, Ferh•t bey o insandır ki 
)ı· Jiiaıaü hir ıehirden, büyük te· 

1 ~re ~f, o toprakta yoğurulan 
~ lıai1etinin hızıyla da tehirin 
ı._ '11aaltabp çerçevesini aımıı ve 

Yatın en ilerfainde çarpıpn kıy 
l'lethu··•-·· l .... ı· '- ' I .. .:um erını on ıyem mıtt1r . 
.... Ferhat bey, hadiseleri , kend: 
•Oz .. •• h· unun menıuru içinde seyrede 
•leceıc b" f d" · "kl"I" lik ı: er 1yet ıs~· a ıne ma. 

ti ... ; tam bır entellektuel ve muhi· 
c ·;·n Çerçevesi içinde ele geçmiye-
t.,. bı"r h · · fA sıyett:r. 

l' F;ıkat biz onu, memleket aka; 

r ~~Uıta yüzde yüz karıımasın:) 
~-. 

cı. • .':1~en, 11rtında bir avcı ceketi 
J aP.ında b" "f • h . . • tı' ~ ır çı t sıya çızme, 1çı• 

h:ı~e dııını herkesten gizler bir 
~. e tekrar köyün içinde görece· "t' 1 ~ ... ;· tte F erhctt beyin en derin 
''113° "b 1Yetı uradadır 

ş· , 
~i . :nıdiye kadar ıöyledikJe ... imİ· 
ı:ı· ~Yesin bütününden aldık .. Şim• 
' "-!ına geçelim: 

r:-:" Marqtayız. Marat iHal edil• 
r - ·

1
;urdun her köıesi parça par · 

1
· ' enu h c.... z JUrt er tarafını bi~ 
~n I·o ak • ruyac enerji bütünlüiü-

nil hir ara7a ıetirememiı. için i-ı 
çin hazırlıyor. Marq, kendiıini 
Marq olarak müdafaa ediyor. Bu 
ıııüdafaanm bir kolunda tipini 
anlattıiımız Ferhat beyi ıörüyo
ruz. Etrafını saran saf ve bilgi
ıiz imanlar içıinde, onlara anlt
yacaklanndan fazla bir ıey .a, 
lemeden, hattl anlıyac•klan ka 
dar bile IÖJlemeden, onlann cin
ıinden ve onların inaiyakmdan bir 

Necip F ad Kualtürelc 

insan olarak bqlarmcla yürilyor. 
Gariiııüyor ki o, bu saf imanlarm 
ruhlarmdald iptidai cevhere hem 
malik, hem de Atıktır. Komiteci 
ler kardetini (erkeksen- falan sa• 
atte falan yere ıel) diye çaiırdık. 
lan zaman ona (sitme !) ,..bat 
(adamlarınla ait 1) bile diyemi · 
yor. (Hiç gitmemek, yahut kala• 
balıkla sitmek senin ya~im 
it delildir) diyor. 

Kardetini bıçaklıyorlar. EVTel· 
den bildiii bu akibet onu 
f&fırbnıyor. Etrafındaki iman
lar, hiç ' seıi çıkmada~, kene 
dilerini ayni tabii sevkle idare e . 
den ve öz benlifinden hiç bir ıey 
belli etmeden, kendilerini, kendİ9 
lerine uymak IUl'etiyle ıürüıldiyen 
Ferhat beyin gizli farkını aeziyor·· 
lar. Onu M>zünden çıkılmaz bir 
kahraman tanıyorlar. Halbuki bu 
adam yalnız zahirdeki aksiyonla
nn ifade ettiii bir iman delildir. 
O taraf, kendiıini uydurduiu 
taraftır, kendisi değildir . 
Sazan kendiai de oluyor. Ölen 
kardeıinin karıımı kaçıran komi
teci reisini dafll kaldırmak ıçin 

bir batına itıal altındaki Maraıa 
girecek kadar :1udubuz bir cesa· 
ret gösteriyor. Bu hareketiyle, 
içinde yaıadıfı inıanlardan oldu
ğu zaman ne dP.recede olmıya 

muktedir olduiunu ıöylemit olu
yor. Fakat gene kifi değil.. Hl· 
li onun sevdiii ve kıymet verdiği 
huıuıl bir cephe·ri görüyoruz. Tam 
kendisini görmüıoriız. 

Ferhat bey yalnız, en akla ıel
miyecek cesareti yapmaktan iba .. 
ret bir adam değildir. Bunu bir 
çoban da yapabilir. Şahıına ve 
memlekete ait akıiyonlann pe
çesi albnda öz benliiini saklıyan 
bu adamın ruhunu nasıl tanıya
cağız? 

itte tanıyoruz . lstanbul
lu bir ihtiyat zabiti Ruayadaki e
ıirli~nden danerken Marqa ul · 
ruyor. Maraı ve F erbat bey onu 
büyülemiıtir. Birkaç ailn o alem
de kalıyor. Bu, Jüluek tabıil ıör 

· dın erkek bütün Almanlara •u on nı"len • · b 1 d ~ ·· · müf, hadiselerin içyüzündetı a% s 'S'eyın u uu ugunu gorm 
çok pmlblar ıezen, fakat ne de üç kumandayı v?rmektedir: tür. 

1 - Alman ı:>İlug~unu hatırkn • Odad b k b" · · · k olsa yarı münevver bir tiptir. Heı- a aı a ırısının e 
ıeyi anlamak ihıirasındadır. Fer- dan çıkarma! kendine sessizce okuduğu bir 

2 - Eğer uğlam isen beki: yi bu kız tamamiyle tekrar e 
hat beyin mahremiyetine girmek kalmamalısın! bilmektedir. Kız framızca 
ist;yor. Ferhat beyin onu daima 3 _ vu··cuduna temı"z tut•. h · ı ' manca ya ut ıngt izce metinle 
belli batlı bir mesafede tuttuiu ve 4 - Ruhunu ve düşünceni te· hepsini tekrarlıvabildiği halde 
içrriye bırakmadığı bellidir. Bu• mı"z tut·' d il d i er en biç biriı;ni bilmiyor. 
na raimen biraz açılıyor. Çok dar S - Alman olduğun için kendi- Kız, LatvyaJa büyük bir m 
bir açıht içinde F erbat beyin iç- ne bu ırktan yahut hiç olmazsa §İ• rak uyandırmıı olduğu için, tan 
planda yatan tahsiyetinin kuma- male mensup kanlardan bir et al- mıı birçok doktorlar onı. mua 
ımı görmeye baılıyoruz. malıım ! neye koımuılar 'e bunların ra 

Yarı münevverden nefretini 6 - Kendini 'abancılardan ve ru neticesinde Latvya adlı tıb m 
yalnız ruhtan ibaret Anadollunun hele Avrupalı olmıyanlardan üı- eaıesesinin direktörü doktor f'. 
temiz kucağında istırap dolu ba• tüiı tut! reither, kızm bu harikulade k 
ıını dinlendiriıini, bu baıın (Pla- 7 - Saadet ucak denk oian • biliyetini tasdik f'den bir vesi 
ton) dan (Bergıon) a ve (Ariı. lar arasmda kabildir! vermiştir. 
to) dan (Hegel) e kadar, bir neh- 8 - Etini seçerken atalarmı a- Kadınlara yeni iş 
rin hiç birleımiyecek iki kıyııı ha· rqtır; çünkü sen bir phıala de- Amerikanm büyük tayyare 
linde, fikir aleminin en kapital ğil, bütün atalarm mirasma kon- panyalarından biri kadm kama! 
meselesi olan ruh ve madde meae· mut bir mümeasille evlenmekte • rotlar için bir ınektep açmıt 
lesinde mizacını her ıeyin ve her ıin ! Hastabakıcı melrtebinden çıkm 
bidiaentn anah ... rmı ruhda ve 9 - Akli ve manevi vasıfların ve hüktimetçe ,ahadetnamele 
göze görünmiyen hakikatte bulan miras olarak intikal ettiklerini hiç kaydedilmit kad, nlar bu mektelJ 
prenaipini ve bu premiple izah unutma 1 talebe olabilece~ir. Ancak 21 il 
eÜiii muhitini ve memleket akıi- lO - Güzellik için saflık li. - 26 yqında bulunan kadınlar ka 

zımdır. Evlenmeden evvel eıinı bul kted" B la yonunu farketmeğe baıhyoruz. O edilme ır. un rm boy 
dakikaya kadar geçen hidiıeler sağlık muayenesine tabi tut, ken· ları bir altmııtan fazla olm 

in d ii . . din de muayene ol! lı gibi alulıklan da 59 kilo 
m asım e ıtırıyor ve daha iç 11 - yalnız &S!k için evlen! Pa- l"""""ı"yecektir • 
planlarda kök aramara bqlıyor. -r-

ra kaybedilebilir ve saadeti temin Boy ve alırlık p.rtlan bilh 
Acaba bu kadarı da yeter mi? Fer edemez! 
ha b · h d ·ı uçakta hizmet edecekleri için ko t eyın ru enı en f8yİ nuıi 12 - Kendine bir oyun arka -
anladıiım ıördük. Fakat bu an- d••ı dex.:ı, bir hayat ,...i ara! nulmuıtur. 
1 d "h t k d" _..._ ~ •· - Otomobil meraklı•ı ayıt a nı aye en ı ruuunu.n 13 _ Mümkün olduiu kadar ~ 

peçesinden baıka bir teY deiiL.. fazla çocuk yapmak senin yurda Otomobil meraldılan araun 
Heni1z kendi ruhunun en büyük kartı olan bol'C1Jndur ! da en çok otomobil detiıtirme 
( brem) • d" b"I · R rekoru kıran bir lngilizmiı. lngi ma 1 ne ır, 1 mıyoruz. u. ı,·ao/olara mektep 
h kaı•t • • k .. ı ö J 1 ııs terenin lıthorn ıehrinde otura un ı eıını aı tan guze ne g ı ~r 1 ,1 d ha •• d 
~relr,Jh~~ @9-i~f);Q Fer~at .~ · biye 1:: :d:ı~ı.:tre.:S ;!. ~r- :.!::=.:.ı tw ~ .. \iliMôb 
yın qkıyıa kartilqıyonıs. Bunu • •-•·· 1 • d b" · 
b• L-kJ • d k. vıyeranm gece ~up enn en ın Bu adam IOD tip otomobil m 
ıç uc emıyor u b" akad • tır 

.. • ır emı açmıı · raklm imit- Yeni bir tip çılan 
Korkunç ıurpnz ... Bu qk, nP Cenubi Framada gece klüpleri r deki b. ·satarak · · 

bunun ona yasak ettiği, fakat en iti ıon yıllarda pek fena gitmekle e ın al otomo Ui yenı tı 
b .. ..:~L • f d d" 1 ke d" • • sabn ıyorm111-u,. .... yanma ıı 1 a ıy e n ııını beraber Jigololarm terbiye edil. 
verdiği bu aık piyeıiu mazisinde meai ve edeb öğrenmesi lüzumlu Satılık adalar lcagbold 
de, halinde de ancak bu kadar giz görülmüttür. Akademiyi açan a• Bundan birkaç ay ince bir ja 
lenmit olabilir. damın gazetecilere bu it için tÖy· pon 80lyeleiİ ICaroliD adalan 

Eier atkın kartı tarafı, onu çd• lediii sözler ıunlardır: rumcla olan 6' ada11 San F 
~ fakat kend;sine hikim bir "- Bizim i•imizde Jigololar ıiakoda bulunan bir iırmap 
kriz içinde ağzmdan kaçırmıı ol- çok mühimdir. Bir müfteri ka • bin dolara •tm'f. 
mua, gene anlıyamıyacaktık . dm klübümüze gelip genç deli • Bu ~ aclanm yüz ölç616 40 

Daima (gizli) nin ve (mahrem) kanlılanmızdan birisi onun iıte • lometre murabba imif. 
in nüktesi olan ( tohJllD) sembolü diii eilence ve heyecam temin e - iırmaıunm niyeti bu adada • 
piyesin vakası içinde yer bulamı- demez, dansta ayaklarma basar• kozası yetiftiımek İmif· Amer" 
yacaktı. sa, kadm bir daha ıemtimize bi. ldar, bir vapura bir Jlim malze 

Artık (Tohum) u anlıyoruz. le uframu. itte bunun içindir me ve itçi ;rükli1erek adaya 
Hem fikirde, hem de nkada an- ki gece klüplerimizde ıırf kadm dermifler. 
lıyoruz. Her feyi bu kadar etraflı müıterilerimiz i;in bulundurdu - iki hafta ıeçtikten IODra 

izah eden en büyük ruh kompleksi ğumuz delikanlılara dana edeb ve yetenin San Framiıkodaki d" 
elimize geçti. Bu, o kadar fiz1i terbiye dersi açmağa mecbur ol • ıiyonu ıu telgrafı alıyor: "Adal 
kalmaya mahkOm bir komptek• dum.,, kaybolmuttur !,, Vapur kap 
dir ki onu aıkm kartı tarafı bile Radyo beyinli kız/ cünlerce uiratmuma, aramaa 
anlamıyacaktır. Gizlendiğini bi- Latvya'mn Riga ıehrinde bir raimen adaların rerinde yeli 
le farketmiyecektir. Hiç bir ıey doktor akıl bakımından bilhassa estiğini tesbit etmiftir. 
yok zannedecektir. Ne hazin ka- geri kalan bir kızı muayeneye ça- Amerika firmaaı için japo 
der darbesi... ğırılmıt ve ıaıılacak bir ketifte bu mahkemelerine bqvurarak mal 

Piyeı bu ıon havaya erdikten lunmuıtur. satan japonları dan etmekten 
ıonra, hudutları, memleket mü• Ilga adlı bu kız on yaıında ol- bqka çare kalmamq. Japonlar, a-

d f d k h 1 k duau halde o'-- -a ve yazmayı bı"r daların satıldıkları zaman mevcul a aasın an ve a raman ı ıa- o- ıuıan olduklarını bu adalara 
yeıinden çıkıyor Bu gayelerden türlü öfrenememii olmakla bera• uğrayan 
hepsini, olduğu yerde ve ayrı bh· vapurlarla ispat ediyorlannıf. 
kıymet halinde muhafaza ederek Kaybolan japon adaları, bata 

en gizli ıahsiyet her ıeyi, göster· ise Amerikanın 60.()()() dolardır. 
insani ve ferdi teeelli aleminin ku. diği ve çerçevelediği planlarda 
yularına yol açıyor. bırakmıyarak manalannı derin Roman yazma rekoru 

Bu cephesiyle de piyes, bir naahremiyetlerde tefsire çağıran Edgar Valu zamanımızda en 
memlekete eserının, memle- mistik örgüdedir. çok eser yazmıı olmakla tanmmıt-
ket lafından ve sathından Ruh ve sır onun hem tezi, hem tır. Fakat 1870 de ölmüı olan ro 
ibaret kalmıyarak o memleketin ıiiri, hem de ml:nariıidir mancı Alekaandr Dümanm refco. 
ancak iç bünyesine ve ferdivetin (Tohum) u b·J noktaamdaa ya• runu bugüne ka~ar henüz kimse 
iç kumatına batlanmak sureti1lf' kalıyan en derin 2evkine varacak· kırmamıtbr. Bir franıız edebiyat 
meydana gclebUeceğini izah et- tır. · .. ~ tarihi uzmanı, Dümanm yetmif 
mit oluyor. (Tohum) dan bir cümle: bir yıl süren yazıcılığında 1200 

Uzun ıözün kıaaaı: "Hakikati en gizli tntları için- eıer yazdığını heaablamqtır. Buna 
Eserin birçok ıahsiye~leri var df' yakalıyan, ondan en büyük pa•ı göre Düma..her iki haftada bir

1 

dır. Bunların içinde en büyük :e yı alır.,, - eter ıazm,.tır-d' 
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Yurdun her yerin
den çekilen tel'in 

~~~ • ~~~".. • ' ~-~'!"' ......... "....,,..,.~ ........... ,.~ "t -t~4': y ' • 

.. H,; ' f • )~ •' • '• • ' 

telgrafları 
Ayd1n!11ar partı alamnda Kahveciler reisi A. T~rak, Bakko.1-

toplandılar lar reisi Sabri, Terziler reiai Meh· 
ftJydın, 23 (A.A.) - Cihan de- met, Dabaklar reisi Şükrü, Demir

ğer şahsınıza kartı yapılmak iste- ciler reisi Mehmet, Kaaaplar reisi 
nilen suikaıti tel'in için bütijn Ay- Tahir, Atçılar reisi Buri, Yağcı· 
dınldar bugün parti alanında coş lar reisi Hüseyin, Yapıcılar reisi 
kun bir sel gibi toplandılar· Ve Ö- Mithat, Yorgancılar reüi ikizler. 
nemli nümayişlerle sonsuz aevg1 10 bin Urfa genci 
ve bı!;lantıbrının r.rzım ve cani- Urfa, 23 (A.A.) -Yüksek var .. 
lerin en ağır cezalara çarptırılma· lığınıza kartı uzanan elleri kır • 
larmı istediler. En derin saygıla· mak için and içen 10 bin Urfa ıen 
runızla arzederiz. ~i ıağlığınız içinyürekten kopan 

C. H. P. llyönkurulu ve dilekleriyle sevgi ve ıaygılarmı •~ 
Halkevi ba§kanı narlar. i 

N. Ya::g~n Urfa belediye batkanı Himme· I 
Nlldelller toplandılar ı 1 

Niğde, 23 (A.A.) - Büyük M~r• nllıerln dllell ·~lm!OO~I 
Merım, 23 (A.A.) - Ünlü ulu- . Çağlayan 

varlığrnıza kar'ı kötü düşünce ile ıumuz için yarattıimız §erefİi var· 

BAYRAM 

MUna•e • 
betlle 

( Eski MulenruJ ) 

BÜYOK 
Pra11r•m 

yurt sınırlarından giren kirli elle- lıiın aarıdmaz temeli çözülmez 
ri kırmak, güvendiğimiz Türk tü- ve qdmaz çelik balı, budunu ulu· 
zenine düşer. Bütün Niğde genç- ıal ve ıosyal ülkümüzün veilerleyi 
leri binlerce kitilik toplantıda bu §İnin binbir ıtrldı (Üneti ulu önde
hainleri iledik, ulu.1un Atatürküne rirniz Atatürk, canavar suikastçı· 
kartı ıonsuz bağlıhi:ını tekrarla· larm ıize bor bakmağa yeltenen 
dık. Kalbimizde açılmak iatenen kudurpn gözlerini oymak, can da 
yanuım düşünceı:nin bile verdiği marımız olan sizi içimizden kap. 
acıyı hiç bir ulus kendi önderine mak iıtiyen bu yurtauz ve aoyıuz
karıı Türk kadar duyamaz. Ata- lan tüzeyin kızgın aiineti gibi ya· 
mıza uzun yıllar ıağlıklar, eıenlik nan ve kaynıyan aletli kanlarımız 
ler dileriz. Varolunuz atamız. la boğmak iç:n bugün binlert:'e Denizkızı Eltalya Sadi: BestekAr Blmen 

T cplantı tüzeni ba§kanı Men inliler ayaklandı. Cottu~<, Bu gUnden IHb•ren 
Fahri Günergün ükr d'k UI .. 1.. f" DANSLI ZEYBEK TÜRKÜLERi Deniz kızı taraflndan. 

Tak bir yUreJc gibi çarpan :lat:rı~ı~. uıumuzun un u 'e u~e • ·-· Ayrıca muhtellf numaralar. 
Kayser!ler 

C. H. P. llyon kunıl bo.ıkanı 
ıc.,.eri,23(A.A.)-KurtuJuı M h I ·--- DROLO& • OPERATOR ----ıavqmda Türk ordusunu arkum- a mut Deve i, Halkevi batkanı • 1 

dan vurmak iıtiyen hainlerin bu Mamur Bozdoian, Şarbay Aptul- D r. R E ş 1 T s A M 
defa da aziz varlığmıza ıuikaat lah Enoy. İdrar yollan hastalıkları mütehassısı, 
yapmak iıtedkilerini duyduk. Bun Erzlncenıuar diyorlar ki 1 Beyoilu istiklal caddesi (Eski Mulen Ruj kartııı) 
d-..ı acı duyan binlerce KaJMl'ili Erziıacan, 23 (A..A.) - Buaün- •••••••Vehab JL......_ No. 81 •1111111•••• 
uirunuza her varhtmı feda ede- ku kUdrtııdi :"Yaifıtnnar:karilb ~ ------- --------------------

uğine ~gb p~~ b~k~ ~yand~~i v~•mn~~-·-•••••••••••••••••••••••• 
mitingde ancl içti. Ülkü için tek bir elin uzablmak iıtenildiiini d11-' 
bir yürek ıibi çarpan Kay1erililer yan binlerce Erzincanlı bufjin Hal 
ıağlığmız ve bqımızda uzun ydlar kevi laaraiı önünde toplanarak 
yaşamanızı öz yürekten diler ve bu kötü tetebbüıü tel'in etmit ve 
·hainleri f8:D«le anar. ıana uzanac&k herhangi bir eli 

Mitiq heyeti ve Halkevi kıracaklarına ve dikilecek kötü 
batbnr Naçi Özı..ın gözleri çrkaracak!arma ve bu u • 

. farkltlalllar iurda hatta canlarını da ieve ae· 
Şarliıtllf., 23 (A.A.) _ Ulu var ve vermekten çekinmiyeceklerine 

lılmıZa el uzatmak istiyen ve ya. ıınd içerek sonıuz bailıhklarını 
k~an hainlerin merdut hareket tekrarlamıı olduklarını derin say
leriııi haber alan ilçemiz kadm, gılarımızla arzederim. 
erkek cumurluk alanına ctplana- Erzincan Şarbayı A. Nalcı C. 
rak heyecanla dolu tel'in sadala- H. P. Bqkanı M. Altmok 
rmı fÜkselterek eısiz başkanları· 
na baiWıklarmı bir daha göster· 
mitlerdir. Büyük atamız ıenin 
sağlık ve ebedi varlığın bu uluıun 
öz dileğidir. 

Adanalı AtatUrlc çocukları 

Adana~ 23 (A. A.) -
Türk ulmunu ve Türk yurdunu 

kurtaran siz ünlü ve ulu Türk atası. 
nın uluaumuzun en kutsal taıu.cbiı 
,.e taptıtı yüce varlığınıza alçak 
en tiksindirici bir dü~üncesiyle el u· 
zatmak istiyen bir komplonun ortaya 
çıkarıldığını gazetelerde okuyup 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~ştir. 

Yeni tertip planını görünüz 
7. ci keşide 17 .2. cı 1 eşrin 935 dedir. 

Büyük ikramiye ; 25.000 Liradır 
Ayrıca: 15 000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle ( 20.000 lira ) lık bir mükafat vardır •• 

Pıanları okuyunuz. Ve bu zengin Piyangonun 
talihleri arasına giriniz. 

C. H. P .bıtkanı 
H. Köse 

Açtl!1111.z yolda öfünceye kader 
,urUyecaıız 

Sjno?. 23 (A.A.) - Bucün cu· 
n:uriyet danında yediden yetmite 
kadar toplanan biz, siz göz bebe
ğimiz ulu bqkanımıza kartı puıu 
kuanak isteyenlerin adını cotkwı 
lukla lanetledik, açtığınız yolda 
öliidi:eye kadar arkamıza bakma· 
dan yüriimeğe and içtik. Siz çok 
Y&.f~n ulu önder. 

Öğrenen biz Adanalılar bugün Ulu -------- ---- --------------

Atattirldlmüziln heykeli önünde top. ------------· ·--------.----• lanarak bu çok mel'un dütünüz ve 

Sim>p Parti ba§kan vekili 
Turan 

Antalya eanah ıanet okuyor 
Antalya, 23 (A.A.) - Bugün 

cumuriyet alanmda toplanan ve 
ıana bilerek ve inanarak gönül -
den bailanmıı olan bütün Antal· 
ya esnafı ıenin için, senin açtıim 
yol için yqadığını keskin kaba -
rarak haykırır. Sana hain sizle 
bakan vatwızlara nefretle linet
ı. .-. 

Dmekçt eanafı reiai Mehmet, 
Saraçfar ıellt Halil, Kunduracılar 
reisi §enm ler reiai Hiitnü, 

davraıuşr atıinmez, unutulmaz derin 
bir kin ve aef retle. 14.netle arup karşr 
ladık. BUtfin Atatürk ~)arı gibi 
Adanalı yurddaş ve çocuklannız kut. 
!\al Tarhtınw.a karşı J,e.,lenen böyle 
al~ça duygular tapyan kafalan 
kırmaia, yürekleri ezmeğe her rttıı 
her dakika andlıcbrlar. Bu andımm 
yerine getirmek ıpı. kendi hayattan· 
mm hiçe ve Yoka ayanz. Biz Ada. 
nalı .Atatürk çaeakJal'ı biiyük Türk 
varhğmın ta kend1$1 plan ulu atamr 
zın çevresinde sarsdmıyan yıkılmr. 
yan aşındırılmıyacak bir çelik parça: 
sı gibi duruyoruz. Hainler ve yer 
yüztinde yaşıyan herkes iyi bilsin ki 
senin tek bir JaıtDa ~ahi kimse doku. 
ıunnıyacaldJr. ÇllDktl ıen çelikten 
daha k1l""1.J olan aonauz ve derin 
sevgilerfpdzin mhı içinde yaşayor 

~ n ~ Çok sayın ön. 
dmmll ,,. .._, Tll't) ataSı. Tann 
~k yı'tlal-11111 lıqnn1zdan eksik et
mesin. 

lllfin# lael/di il~ SabUı Uplk 

Hayatın neeesı 

Dinç olmaktır. 

Hormobin 
Tabletleri 

Yorgun vücutlan 

dinçleştirir 

lktıdarsızhğı ve bel 

gevşekltğlnl 

giderir, yaşamak neşesini iade e

der. Eczanelerde bulunur. lstanbuJ. 
da fiyatı 150 kurut- Taf sillt için 

• Galata posta kutusu 125a . 

NE KA 
1ST1 
ÇEKi 

Halbuki bir 

G R i 
bu dayan 
ağrıyı bıç 
kesmeğe 

G R 1 

ıvı bir te 
anyoraunuz 

işte size bl 

IHSAN V 
Kadın ve Er 

lttaabul • Yealp 
Foto Nur yanınd 



..., R ABER - Aqi• Pelta. 

~DINLAR ıçıN ··n .. ·· - Bir ltalyan gazetecisinin yazdıklarma göre 

Sadelik, kadınlarin Cibuti, lngiliz «(asuslariyle 
cazibesini çoğaltır dolmuş taşmış ! 

._ 'Yüz tuv:ıletlerine ve makyajla· j 
t d-.ir o kadar çok yazı yazılm•t· 
it Jc• '--1 aadınlarımız artık bu mev • 
~ dair söylenebilecek bir ıeyler 

ld, ını diye kendi kendine so • 
r,tl1.r. 

d 'Yüzlerin modası, üst bat mo -
b~1...:gibi d~inıa~eği~tiğinden ta-

;, ~ldir ki yüze yapılan tuvalet ve 

d.akYaj ıekilleri de değiımekte -
it, 

~ Dünkü moda güzellikti, bugün 
l e karakterdir. Dün moda ıalon -
d~tırıda. mat penbelikle beyazlığa 
dikkat edilirdi. Bugün iıe şeftali • 
,~ı.ı ıiyade elmaya temayül eden 
t "' kızıllığı, herkesin hayranlı . 
~•ttı sekmektedir. Her ikisinin de 
l~lldine mahıuı ayrı ayrı güzelli
~ \'ardır. Ancak mat penbeli~le 
l )azlığı ba§armak çok güç oldu-

. t~da.n, yeni modanın birdenbire 
d t:b~t kazanmasına ıaıılmamalı
> it, Çiinkü mat penbelik ancak ga
ttı~t Ut:e duru beyaz derilerde te -

111 edilebilir. 

* te 1' eıir edecek bir makyajın aad 
ıultıeli hiç ıüphesiz tahsiyettir, Yü· 
llU rı bütün çizgi ve ıekilleri gözö • 
i,.· tıde bulunmadıkça, yüz tuvaleti 
•il} h. 
~~ t. ~ f&.ımaz kaideler koymak 

oı f dM'ld" -~ı ır. 

~e'ı~~sela kumral bir kadmın gü . 
~1 • 

1
&1ne revnak katan la tin çjçeğ · 

'°el'ttıııdığında rujla dudak boyası, 
"~ ~sık ra.ıel pudrası, mavi gözlü 
tir· cya,z derili bir kadını çirkinleş 
~,~· Nitekim kızıla çalan saçlı bir 
~:) f1l •çık kumrallam kÜllanClıgı 
dı ta •e tu•aletleri yapmamalı -

t, 

lr ~'Dıdan bqka kırçıllapnıt saç
ler· dınl&r için öyle yüz tuvalet -
)~ \ •ardırki, bunların ilerilemit 
lik! ~ n.imen kendilerine genç 
l~~e cqibe verdiğinden baıka 
hr..,ı........~let n.pıJmv tesirini de 
)'-' ~ Fula ririiıunüt "'bo
hit ~lf t-iri bırakmak kadar kötü 
cli)tıin~ çünkü böyleleri ken
lc._ ~ çırJdn l&termıekten bq · 
l' u.ar' eMe edemezler. 
~~ b et Ye mab&J ne kadar ı& 
eu-~~::~::.;::rece ıade eluraa 

o kadar artar. 

"Çimento çuvallarının içi silô.hla 
dolu oldufu görüldü,, 

Fran•ız. Somali.inin limanı Ci· yapan ıerıüzeı'cçilerin toplandığ' mesini bekliyor. Bütün meale1C ·' 
buti'Jen, ltalyaJa Torinoda ~ . yerdir. rlaılarm~. Arap;ara, Habeılere, 
kan "La Stampa,, gaz.ete.ine ya· Yarım ıaat ıonra Rigas otelin• 2enci ve beyaz r:erkeıe vi~ki ıı , 
z.ılıyor: deydim. Rodoıla arkadatım dev marlayıp onlardan birıeyler ör 

Nazarı dikkatimi daha vapu. cüıae birini ıöıtererek izah edi . renmeğe çalı§ıyor. Fakat kimbi -
rumuz Portsaitten kalkarken cet· yor: lir belki de bu gösteritidir! Ek · 
betmitlerdi. Genç ve sağlam ıe • - Şu adamı ıörüyor muıun? seriyetle görünmiyen cihetle.- gö 
kiz kiıiydiler. Tenlerinin rengin• Memleketi terk emrini henüz al - rünenlerden o kadar daha çok a• 
den, göz kapaklarının senelerce dı. Bir aydanberi bir Japon çi • lika uyandırıcıdır ki ... 
köredici bir güneı altında yafı - mento fabrikaımın mümessilliği- Göz itaretiyle ne demek iıtedi-
yanlara mahsus bir surette buruf· ni yapıyor, Adisababa ile gece ğini ıordum. 
mut olmasından derhal nazarla • gündüz çabııyordu. Çimento bu- KulağımJl eğilerek f ıııldadu 
rımı kendilerine çekmit~rdi. ray~ ıeliyor ve derhal Adiaababa - Cibuti, Kızıl denizin birçoli 
Şüphesiz senelerdenberi sömür - yolunu tuhıyordu. Birdenbire a • limanları gibi hep Entelicem Ser
gelerde (müstemlekelerde) yaıa· hp yürüyen bu ticaret bir ay zar- visin memurları ile doludur! 
mıf kimselerdi. Fakat buna rağ • fında Fransızların ıüpheaini uyan Bu sırada İngiliz gazeteciye 1-
men ne bende ne de yolculann dırdı. ki kiti daha yaklaıtı ve JIJ•NnnJ 
hiçbirinde Avrupalı ıömürgeci - "Franıız gümrük memurları oturdu. · 
Ierin yarattığı muhabbeti yarat - birkaç çimento çuvalını açıp mu· Yanımdaki anlattı: 
mıyorlardı. ayene ettiler. B~r de ne görsün• - Bunlar bir iki gün evvelıfa~· 

Esasen diier koloniıtler gib\ ler? Çimentonun ortasında ma - yareyle geldiler. , 
samimi ve boıhoğaz deiillerdi. kinelitüfek parçaları, mermiler... Sordum: -·'"!\. 

Hareketleri ve tavırları, aözleri "Mümeasile derhal yolu gös • - Hangi gazeteyl temıil e(H • 
gibi, ölçülüydü. Sahtekirhk üst • terdiler. yorlar? 
terinden akıyordu. Portsaitten Ci- - Peki amma, daha burada n'! - Anlatıldığına aare lalioçya 
buti'ye bet ıün ıüren yolculuk eı- l>ekliyor? mecmuaları için çalıııyorl&rmlf • 

Aıağıya yazdığımız genel ka · nasında herkeıten ayrı durdular - Gelecek vapuru! Buradan _ Bu mecmualann büyük aer 
ideler her kadının kendi ıahıiye- kimseyle konuıınadılar. İngiliz Somaliıindeki Berbera ve mayeleri olsa gerek, tayyareyle 
tine aöre tatbik edeceii yüz tu • Acaba bunla" kimdi 1 .,. Zeila limanlarına gideceği mu • muhabir gönderdiklerine bakılır· 
valetine e1&1 teıkil eder. Bunlara Nihayet Belçikalı olduklarmı hakkakbr. İngilizler Franıızlar sa .•. 
dikkat edildikçe kadmlar tuvalet öirendim. Fakat bütün teceuliaü• kadar mütece11iı değildir. Hazreti Nuli zamanından kal-
hususunda güçlükle karıılaımıya- me ratnıen haklarında bundan Adam kalkıp yürüdü, gitti. Ye ma bir araba bjz~ ,ehirde yerli 
Cf.kları gibi, bakan gözlere de çir- batka hiçbir maliimat elde ede· rino uzun ipince bacaklı, golf pan halkın oturduğu yere götürüyor. 
kin tesiri bıralanazlar: medim. talonlu biri oturdu, Bir viski ıı .. Muhatabım: . 

1 - Gece ve ıündüz tuvalet - Herlceu marlaclr.. ·~ - Artık l>uranm ehemmiy~ti 
leri ayrı ayrıdır. Sürülecek her - Belçikalı amma M.ı1ia bh,ey _ Bu bir lngiliz gazetecisidir. kalmadı, dedi, bütün hadiseler 
türlü boyalar ve pudralar gün ay . bilmiyoruz! diyordu. Sabahtan aktamakadar buradan gazetecileri gördüğümüz Rigaı o-
dmhğı ile gece ıfığmda ayrı ayrı Bunların kim ve ne olduklannı ayrılmaz heyecanlı vakalar itit· telinde geçiyor! 
gölgeler yapar. Binaenaleyh kadm ancak Cibutide öğrenebildim. 
kendi derisinin ve saçının rengine Liman komiserliğinde altın göz 
uygun gelen dudak boya11, ruj, lüklüsü ile aynı dakikada bulun· 
pudra ve sürmeyi se;tikten sonra mağa mu\•affak oldum. 
bunlardan gece veyahut gündüz Komiser: 
kullanılacağına göre ayrı ayrı - isminiz? diye ıordu. 
koyuluk veya açıklıkta iki takım - Albay Ruel. 
bulundurmalıdrr. - Transit miıiniz? 

2 - Tuvalet malzemesi seçer- - Evet, Ad;aababaya ıidiyo • 
ken daima kendi renginize en uy- rum. 
gun olan gölgeyi almalısınız. - Maksadınız? 

3 - Sürülecek kokular da mu· - Hususi bir itim var! 
hakkak ıahıiyetinize ve tipinize Diğer yedisi de aynı cevalJı ver 
uygun gelen kokular olmalıdır. diler. 
Rastgele lavanta ve esans ıürün - Yanımdaki yolculardan ha.zıla-
mek kadar manasız bir iş yoktur. rı: 
Lavanta, ~ns ve losyonlar ka . - Habetiıtana muallimlik et-
dmm kendi ten kokusuna en el - meğe gidiyorlar. Dediler. 
veri!li gelen olmalıdır ki, şahsiye

tin füsun ve güzelliğine yardım et-
ıin. 

Biri de: Parla ha11vanat bahçesinde görülen garip bir hadise: Her nedenae geçineml. 
_ Vahtiler için dövütıneğe gi• yen Ud pelikan kuıu, kavga ederlerken gagaları biribiriM takılnuı, bu gUlütıf 

d' 1 , d d" vaziyette bir müddet kalmışlardır. O sırada tesadüfen orada bir fotoğrafçı 

* Yukarıda da dediğimiz gibi ıu 
renkte bir kadına f(>yle bir boya 
ve pudra tavsiye etmek manasız . 
lıktır. Çünkü kuilanılacak tuvalet 
malzemesi yalnız yüzün çizgi ve 
tekillerine göre değil, baıın biçi
mi, gözlerin tekil ve rengi, saçla . 
rın gölgesi gibi amillere göre de -
iiıir. Nitekim loıyon ve eaanılar· 
da tipe, deriye v~ kadın natura -
ıına göre ayrı ayrıdır. 

Makyajın dört mühim adımı 
ıunlardır: Bunların birincisi kremi 
deriye yumutaklık vercek biçimde 
;-b ıürmektir. •kincisi arkaırr r 

dan pudrayı sürmek ıuretile ruja 
kullanmaktır. Üçüncüsü dudak 
JCalemini bir tablo yapar gibi du -
daklara itina ile sürmek ve niha . 
yet kat hatlannı kuvvetlendir • 
mektir. 

Güzellik Doktoru 

ıyor ar· e ı. . d bunu fotoğraf da tesbit etmiştir. 
Yirmi sene Habetıs~n a yaıa- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

mıt olan bir İtalyan kulağıma fı-
sıldadı: 

- Habeıler muallim getiriyor 
larsa biz de Habet kıtaları aruın
da görülecek beyazları binbir it -
kenceyle öldürmek için niçin Çin• 
den cellat getirmiyelim I 

Limana döndüiüm zaman iki 
İtalyan dosta raıtgeliyorum. 

- Acaba hangi otele inmeli? 
Hep birden: 
- Rigas oteline! diye cevap 

veriyorlar. 
- Niçin? . -
- Çünkü buruı bir gazeteci . 

ye en yarıyacak yerdir. 
- Ne gibi? 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~ştir. 

Yeni tertip planını görünüz 
7. ci keşide 11 2. cı 1 eşrin 935 dedir. 
Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 

Ayrıca: 15 000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye
lerle ( 20.000 lira ) hk bir mükafat vardır .. 

- Rigas oteli Hobeıistan ta -
raftarlarımn randevu yeridir. Bu Pıanları okuyunuz. Ve bu zengin Piyangonun 
raıı Habeıiıtan için çalıtıp bizim talilileri arasına giriniz. 
aleyhimizde en fena deaikoduları ı•••••••••••••••••••••••••• 
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2 ve ' 20 komprimelik a~balajlarda 
bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 
• lf: ~ 

üzerinde halisliğin timsali 
\ "" .... ~~ 
olan 6' markasını arayınız . ... 

1 011ıeı re11inıııırı 1e liıınıarı ıııeıme ~ıım i~ır11i illılırı 1 
25 ~:inciteFın 1935 gününden itibaren Anadoh.ı ve Toros 'ür'a· 

trenleri, umumi '.arife D. D. 71 N\l lı uzun mesafe tarifesi ve D. D. 104 
No.lı arsıulusal yolcu tarifesi üzerinden bilet alan yolculara tahıh 
edilmiştir. Diğer tenzilli tarifeler üzerinden bilet alan yolcular bu 
trenlerle seyahat etmek istedikler: takdirde katedecekleri meaafenio 
umumi tarife üzerinden hesaplan"lcak, ücretlerinin yataklıda seyahat 
edenlerden yüzde 25 i ve adi vag,,nlarda seyahat edenlerden de yüz• 
de 12,5 u munzam ücret olarak atınacaktır. 

Fazla tafsilat için istasyonhra müracaat edilebilir. 
. (3149) (6696) 

Muhammeu bedeli 14273 lira olan kazma, kiirek, yaba, mani· 
veli demiri ve manivela 22 - 11 - 1935 Cuma günü ıaat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında ıatm ahnacakhr. 

Bu ite girmek istiyenlerin 1070,50 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, keza kanunun 4 ün~ü maddesi muci• 
'binca İ§e girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname 
le tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliiine ver· 

eri lazımdır. Buna ait şartnameler parasız olarak Ankarada ma! 
e dairesinden ve Haydarpaşa da teselJüm ve sevk müdürlüğün· 
almabilir. (6623) 

30fX> lira muhammen kıymetli onbir kalem manometre ve yedeği 
aümrüklenmit olarak teslimi §artile 5 Birinci Kanun 935 pertembe 
günü ıaat 15,30 da Ankarada idare binasında kapalı zarf uıulü ile 
aatın alınacaktır. 

Bu İ.§e girmek isteyenlerin 225 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği veıikaları, kanunun 4 ncü maddesi mucibince ite ıir
meğe kaıtuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini 
ayni gün saat 14,30 a kadar komiıyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire • 
ıinde ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünde dağıtılmak· 
tadır. (6598) 

lstanbul Gümrükleri Satış 
Komisyonundan : 

M.K.lt Ağır:ığı Kıymeti 

660 
1413 
738 

K. G. L. K. Cinai eıya 
4915. 275.75 Kaba zincir demiri 

644 51.52 Adi demir heli. levazımı 
1100. 77. Kamyonet teker~eği. 

Uu kayimedeki eıya 2490. S. KAN. hükümlerine göre 31 - 10 
- 93S de saat 14 de açık artırma ile satılacaktır. 1ıteklilerin % 7.5 
S><" a1tçelerini gösterir makbuzla kanunen muayyen zamanda ko· 
İJıi5yona gelmeleri ve ihale günleri ne mahauı olarak pey akçelerinin 
..,.t 1~6 a kadar kabul edilebilecefi ilin ohmar.~(8880). 

lüi&: Diiit ~ 

... 

ÇOCUI( BÜYÔQ, ADAM OLUR 
KUMBARASI DA KASA OLUR • 

-

, 

--

. -1 

iŞ KUMBARASI ... . 

Siz de 31 ilk teşrin •• •• gunu 
bir kumbar~ alarak para 

DOKTOR 

Kemalözsan 
Vrolo11 - Operatör I 

Bevliye MUtehassıaı 

Kraköy - Ekıelalyor mağaJaaıl 
uanında. Her oün öğleden ıonra 
Z - d•n S • • kadar. Td: 111" 

1 

bit 

/ ıstanbuı Betedlyesı llanıarı ] 

Keıif bedeli 1884 lira 2 kuruı olan Fındıklıdaki 13 üncü meklt~ 
bahçesine dikilecek anıt açık eksiltmeye konulmuıtur. Şartnaaıel~ 
ve ketif evrakı levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girdi 
i~tiyenler 2490 N. it arttırma ve eksiltme kanununda yazılı veıİ~: 
ve buna benzer it yaptığına dair bayındırlık direktörlüğüne tasd• f 
ettirilmit ehliyet \lf'sikası ve 142 !i ralık muvakkat teminat makb;f 
veya mektubiyle heraber 4/ 2 ci te,rin 935 pazartesi günü saat 
de daimi encümende bulunmalıdır. (1.) (6563) 
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1 NE K TEYZENiN MIRASI 4b 

N e V r O Z •• n almakla hem ate.in dUft U 
hem de haatahjlın geçti. 

Orta okuma 

'A8lll( VANU ! k41ıt,ıt>A B/&I A&..'tlN. 
llfKl./)'~lf. l(Aftllıtl/A Gİ j ,,,,. .. , VOl$Url-

Aç kamma bir kahn ka~fr almdılda 

Kabızlığı def'eder 
Yemeklerden birer saat sonra almırsa 

Hazımsızlığı, mide ekşilik 
ve yanmalarmı giderir. Afrıdakl tat. 
sızlık ve kokuyu izale eder. 

MAZON marka•ına dikkat. -seıamı izzet -
Tiyatro Sanatı 
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yemek ve yem parasmın on bir frank 
ettlflni duyunca cebinde yalnız bir 
frank bulunduğunu hatırlıyarak atı. 
nı rehin bırakıp karanbkta otel na . 
memeye gelml§tL 

• • • 
Pardayan uyandığı zaman sabah o1 

rnuş ve güneş doğmu§tu. 
llk sözUr 
- Vay canına! öımemlşfml ... oldu. 
Hemen yataktan kalktı. Aynı za • 

manda kapı da açılarak. Marp.l gö • 
ründü. Yüzü biraz sararmıo olduğu 
gibi geceyi de fena geçirmiş olduğu 
belliydi. 

- Tam günü güntlne geldiğinizden 
dola), teşekkür ederim. 

- Dinim hakkı fçln Moruıenyör, gel. 
iliğime pf§man oldum. 

- Niçin? Ha, anladım. Sizi kapa • 
dıkJarı için değil mi? Bunu ben em. 
~etmiştim. Böyle bir ihtiyata uydu • 
Rum için kusura bakma~nız Mösyö 
dö Pardaynn. Sizi fena bir tesadüf • 
ten menetmek 'ıstedf m. Hatt! bu su· 
retle bir tesadüfü istemi~ olsaydınız 
aramızd:ıki münasebetin keel1eceğlni 
de düşlindlim. 

- Söylediğiniz sözlerden bir§ey an. 
laynınıyorum Monsenyör. 

- Anlamanıza o kadar lüzum da 
Ylf'ı<. Esns olan sizin burada bulunma· 
nızdır. Şimdi sizden iki şey istiyece • 
fim aıizfm. 
İhtiyar kurt: 
-Oh, oh! Azizim buradan, ar.izim 

§ura dan! diye dü~ilndü. 
Marşa) sözUne devam etti: 

t - Birtnctst, bugtin de burada kapa· 
~ kalacaksınrı. Size yemin ederim ki 

1 
orkacak hfrşey yoktur. Bu mahptı.1. 
uıc bu gece saat on birde sona ere • 

Cektfr. 

1 

Pardayan yüzilnU ek§ittl. 
- Onun için bütün gün hatıl be • 

nim tarafıma.an çağırılmcıya kadar 
bu odadan ~ıkmıyacaflnııa söz veri· 
nfz. 

- Peklll Monsenyör ı Söz veriyo • 
ırum. Fakat benden iki şey istediğini· 
zi söylemiştiniz? 

- işte ikincisi de bu: Pardayan, e. 
Jlmae pek kıymetli bir hazine var. Bu 
hazineyi buradan daha emniyetli bir 
yere nakledece~lm. Bu da bu gece za· 
at on birde olacak ..• Bu hususta gizin 
~·ardımınıza güvenebilir miyim? 

- Monsenyör, tekrar hizmetinize 
girmeie razı olduğum günden sonra 
yanınızda bulunarak her tehlikeli 
göze aldırmağa karar verdim. Onun f. 
çln bana gil\"enebilir.slnfz. Fakat bu 
hazinenin yolda elinizden alınmuın• 
dan korkuyorsunuz, değil mi? 

- Ent, bundan korkuyorum. işte 
bu sebepten dolayı yalnız size ve en 
sadık jantiyomlarımdan olan Vikont 
Daspermona güveniyorum. 

Pardayan güldü. 
- Kararlaıstınlan da şudur: Al'a 4 

ba saat on birde konaktan çıkacak .. 
- Ah, ah!. .. Hazine arabada mı bu• 

lunacak? 
- Evet. Dasperrnon arabayı kulla. 

nacak. Ben de atımla önden rfdece • 
ğim. Siz de bir elinizde kılıç ve bir e. 
Unlzde tabanca buluoouğu halde ara· 
baya kim yaklaşmak isterse hiç tered 
düt etmeden öldürmek üzere yaya o. 
larak geriden geleceksiniz. 

- Peklla Monsenyör. Müsaade e· 
diniz de birşey sorayım: Bu mesele. 
nin Pon Dösede konuttufumuz işle 

bir alikası var mı? Yani bu hazine 

Sözlerini ilAve etti, 
Alis: 
- Ben mi? .• Ben mi onu sevmiyo· 

nm 7 .•• Emin ol ki onu kurtarmak i
çin Parisi bile yakarım ... diye bağır.· 
dı. 

- Öyleyse kabul ediyorsunuz,.öyle 
mi? Hançerinizi bir tarata bırakınız. 
Onu, intihar etmeyi göze alacak ka -
dar seviyorsanız o başka. Beni öldür 
menize gelince; bakınız! 
Mat"Şal böyle söyliyerek göğ!o'lünü 

açtı. Alis Hanrinin ,·ücudunu göğsü. 
ne kadar örten bir zırhlı gömlek gör

. dü. Ayağa kalktı. Ellerini sıktı. Ateş 
saçan gözleri göğe döndü. Sanki bed 
düa ediyordu. 

Saçlan darmadağın, yüzii ~apsarı 
olduğu halde: 

· - Oh, sevgilim!. .. Deodam ! Senin 
için al~akhğm en aşağı derecesine i· 
niyorum. Şimdiye kadar bir casu~ken 
şimdi de bir zindancı oluyorum! diye 
mırıldandı. 

Marşal, genç kızın lfarşıı;;rnda bli • 
yilk bir hürmetle eğildi. Hakikaten 
bu ~ne kadar ne Konnetahlin ne de 
kralın önünde böyle eğilmişti. 

• - Yarın gece buradn hulunıtc:ığ'fm . 
Mahpusların kaçamamahm i~in 1! • 
zımgelen tedbirleri alınız, dedi l\'C 

çıktı. 

Alis elleriyle gözlerini kapayarak, 
ağzi köpUrerfk diz çöküp: 

- Alçaklr~ın, Adiliğin ~on derece . 
1'hıe iniyorum. Beni bundan kim kur· 
taracak, kim? ı diye inledi. 

Birdenbire ayağa kn1ktr, Geri dön. 
dü. Yan deli bir halde: 

- P.apaz! sözünü kekeledi. 
Mnr§al djj Damvilin çıkh~ı kapının 

4!§iğlnde beyazlı slfahlı elbisesinin t· 

çinde bir heykel gibi, yüzü kımıldan. 
madan, bakışı donuk bir halde Alil 
dö Lüks'ün ilk aşıkı papaz J>ani Ga • 
rula duruyordu. 

-35-
BABA lLE OCUL 

Hanrlnin Lahas sokağındaki el'dea 
çıkarak otel Dömeme'ye gittiği sıra. 
da, yani saat dokuzdan biraz evnl 
bir adam süra tle Sen Deni,q sokağın • 
dan geçiyordu. Dükkanların erken • 
den kapandığı ve sokakların fener • 
lerle aydınlanmadığı o delirdc sokak 
)arı saat dokuzdan sonra derin bh- ka 
ranlık kaplardı. 

Bu ndnm da yolda hızla yürürken 
bir adnmn çarpmış olduğu halde kim 
olduğunu görememişti. 

Birkaç küfür sa\·urarak, durmağa 

tenezzül etmeden yUriiyü~üne devam 
etti. 

Kendisine çarpan adam bir şey 
söylememişti. 

Öbürü ise hızlı bir yürüyüşle hir • 
kaç dakika sonra Dcviniycr otelinin 
önünde durup birkaç sani) e kadar 
heyecanla onu seyretti l·e içeriye gir 
mek ister gibi oldu. 

Fakat başını sallıyarnk ve: 

"- Akılsızlığın lüzumu yok! Daha 
onu görmek için vaktim var.,, diyerek 
yoluna devam etti ve Tampl civarın. 
da nihayetlenen bir sokağa ~aptr. 

iki dakika sonra otel Dömeme'nln 
büyük kapısının tokmağını çaldı. Ka• 
pının Ust kısmından ufak bir delik 
açıldı ve bir yUz glirUnerek ııe istedi. 
ğlni sordu. 

Kapıyı çalan adam: 
- Marşala Pon Döse hanında rast· 
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103 - orj: - İhtiyatlı davranmalıyız. Ancak 
iki günlük yiyeceğimiz var. 

ıo.ı - Yorgun olduklarından ölü gibi yattılar. 105 - Jorj rüyasında ahtapotlarla uğraştL 

~ :c;r'f ... - . . . : . 

106 - Jorj uyandtb'l zaman saat yanmdı. On beş 
CJaklka mı uyudum? diyordu. 

107 - Fakat kronometreye baktığı zaman haki. 
kati anladı. Tam 48 sattir oyuyorlardı. 

108 - Arkad lannx U)'andırarak camı 
lii eski yerlerinde duruyorlardı. 
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Jadığı adamın gelerek kendisiyle gö. 
rüşmelı: istediğini söyle~iniz. 

Cevabını verdi. 

Aynı saniyede kapı da açıldı. 

Marşa) dö Dam,·iJin konağı da Gi· 
zin ve öbür büyük senyörlerinki gibi 
J,uvr sarayı tarzındaydı. Marşahn da 
jantiyomları, askerleri, subayları 1 
vardı. Ii:ısaca dokuzuncu Şarl nasıl 

kendi sarayında kralsa o da kendi ko 
n=-.;;.rındn kraldı. 

Hakikaten on üçüncü Lui zamanına 
k:ulnr kral, ancak hükumetin en ileri 
lıir jantiyomu, Fransanın birinci şö • 
' 'alyesiydi. Uzun bir zaman sonra 
Uiselyö bu küçük sarayları yıkarnk 
,.e bu küçük kralları sürerek yahut 
öldürerek on dörclüncii Luiye mutlak 
bir hükumet hazırladı. 

Silahlı bir uşağın kapıyı açması a . 
nında bir jantiyom meydana çıkarak: 

- Don Döseden mi geliyorsunuz? 
dedi. 

- Evet ... Hatta en uzun yollardan 
da':aşhm. 

- Öyleyse siz Mösyö dö Pardayan· 
anız. 

- Evet,hakikaten ben l\fösyö dö 
Pardayan olmakla irtihar ederim. Yn 
siz kimsiniz? 

- Hoppala? Ne kızıyorsunuz ca • 
nım? Ben size unutulmuş bir şeyi ha· 

trrJatmak isteyen bir adamım. Bu da 
slzc?e herhalde fena bir hatıra bırak. 
:ınış olacaktır. 

- O kadar fena ki hatta yüzünüz 
bile bana onu hatırlatmıyor. 

- fıqmim Ortes'tir. Vikont Dasper. 
man'um. İstediğiniz zaman emrinize 
hazırım Mösyö dö Pardaynn ... 

- Öyleyse şimdi? Duygularımda 

hiçbir değişiklik olmamış ve eski kav. 
gamız unutulmamış!ır. 

lkinci bir jantiyom: 

- Mösyöler ..• Mösyöler! •.• diye ka. 
rışmak istedi. 

Vikont Daspermon omuzlarını sil • 
kerck, kılıcını çeken Pardayana: 

- Mösyö, korkmayınız, ben de kav. 
gamızın unutulmamasına çalışaca. • 
ğım. Fakat l\farşal burada düello e. 
dilmesini istemez. l.fıtfen biraz daha 
bekleme'!e katlanarak içeriye giriniz. 
Çiinkii sizi bekliyorlar. 

Dedi. 
Pardayan içeriye girdi. Kapı kapnn 

dı. O zaman Ortes tekrar söze başla. 
dı: 

- Mösyö, -:izin İ!;in hazırlanan oda. 
ya kadar sizi götürmek şerefine eri:.e 
ceğim. 

Pardayan nezaketle: 
- Hu şeref bana aittir. 
Dedi. 

Önele ışık tutan bir uşak bulundu. 
ğu halde Ortes pardayanla beraber 

sanki aralarında bir düelloya karnr 
verilmemiş gihi, kanuşarak yürüyor. 

Jardr. Bu suretle ikinci kata varıla • 
rak büyük ve güzel bir odaya girildi, 

Ortes: 
- lşte bu oda sizindir. Birşey ye .. 

mek ister misiniz? dedi. 

- 'l'eşekkür ederim, Parise gelir • 
ken karnımı i~icc doyurdum. 

- Öyleyse, ize geceniz hayrolsun 
demekten başka bir işim kalmadı. 

- Denim de uykusuzluktan halim 
harap! ... Sabaha kadar deliksiz bir 
uyku çekeceğimi umuyorum. Fakat 
söyleyiniz, Marşıl konakta değil mi'! 

- Gerçi burada değildir. Lakin sizi 
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bugün, yarın bekliyordu. Gelince ken. 
disine haber verilir. 

lki adam bi'ribirlerini selamladı. 
Ortcs çıktı. Pnrdayan oda kapısmın 
kilitlendiğini duydu. Titriyerek: 

- A, beni buraya kapadılar! Bu ne 
demek? dedi. 

Kapıya koştu. Fakat bu kapı sağ. 
lam olduğu gibi kilit te kırılacak gibi 
değildi. O vakit pencereye koştu. Oda 
ikinci kattaydı. O zamanın ikinci katı 
şimdiki evlerin dördüncü katı kadar 
yüksek bulunuyordu. Onun için bura 
dan atlamak imkansızdı. 
Şapkasını yatağının üzerine fırla. -

tarak: 
- Ahmak herif ı lşte en sonra ka. 

pana klStınldın ! Şimdi herşeyi anh. 
yorum. Pon Döse hanında Marşalrn 
haberi olmasının, Eküler vermesinin 
vaatlerde bulunmasının sebepleri 
şimdi kafama dank ediyor. Ah, al • 
çak? .. Korkak! Yalnız başına korktu. 
Beni bir tuzağa düşürmek için Mar • 
jansi vakasını unutur gibi göründü. 
Ben de aptal gibi kandım. Herşeyi 

hat~i. bu Ortes serserisinin hayvanlı
ğını bile anlıyorum! İşte şimdi bura. 
dayım. Kendi korkuyor ve beni uşak· 
.larına öldürtmek istiyor. Bakalım, 

bunu da görürüz .•. diye homurdandı. 
Bununla beraber düşündükçe aklr 

na bu fikrini değiştirerek şeyler geli. 
yordu. 

l\farşal, açıktan açığa kral aleyhine 
kurulan bir fesat cemiyetine dahil ol· 
duğunu söylemisti. Bu .söz de onu dar 
a~nerna gönderrneğe kMiydi. 

Fakat acaba hu sözler de doğru 
muydu? 

- ~akın bu fesat mcscJeqi beni ta. 
mnmen kandırabilmek için uydurul • 

muş birşey olmasını He.r n~yse, şim. 
di yakalandım. ·Fakat uyku içinde bu· 
dalaca boğazlanmak istemem. Bütün 
gece bekliyeceğim. Uykusuzluktan ha 
lim harapken bile uymıyacağım. 

Diye mırıldandı. 

Pardayan uyumamak için odanın 
içinde enine boyuna dolaştı. Pakat 
karyolanın önünden geçtikçe hasret. 
le içini çekiyordu. 

Böylece bir saat geçti. 
ihtiyar kurt, artık gözleri kapalı ol 

duğu halde sallanarak yürüyordu. 

Birdenbire kendisini tutamaz bir 
hale geldi. Kılıcını çekerek kabzasın· 
dan tutup yatağa uzandı ve: 

- Hay şeytan alası .•. Herhalde o. 
yumahyım. Zaten uykuda ölmekle u· 
yanıken ölmek arasında çok ta büyük 
bir fark yok. Bununla beraber, uyku 
ile ölüm de biribirlerine benzerler. 

Dedi. 

Kendisini öldüreceklerinden emin 
olduğu halde Pardayaiı gözlerini ka. 

padı. On dakika sonra bir horultu o· 
dayı kapladı. 

İhtiyar Pardayan. bi~ ~ok dolaştık. 
tan, yeni elbise ve hayvan satın aldık 
tan. düşünce içinde birçok günler ge· 

çiruikten sonra bir şabnh, nisanın ye. 
dinci gününde. bulunduğunu gördü. 
Cebinde bir frranktan fazla paraı:;ı ol 
madığı gibi Paristen on sekiz saat u· 
zakta bulunuyordu. 

Bir günde bu yolu alarak kapılar 
kapanmak üzereyken şehr' rnrdı. Ve 
~!n~~bn tın·siyesi üzerine geceyi bek 
}emek için ilk ra~tladığı meyhaneye 
girerek karnını fyice doyurdu. Hatta 
iiç franklık iki şişe de şarap ym·arıa· 

,dı. :Fakat kendisinin ve hayvanının 


