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topra.l{lar üzerinde · 
ltalyanlar ilerledi 

Hllrbe dolPU il" altım 1 bir telaraf, Romanın hudut badlaeaini ulusunun bu zecri tedbirlere l§tlrak 
Jtalya Ha&eı harbinin patlamuı ni- artık yalanlamadıiuu bildirmektedir. edeceğine kat'iyyen lna.nnuunk :istemi~ 

bayet bir aiin mesel .. i ballae selmit- .. Hudut hadisesi., hududu ;lzll· yorum. Plignide düşman kumandanı 
tir. Aylarduıberi deftm ede, ve her memlf bl.. aahada almut nm blle takdir eimekteaa kendiaf ala 
türlü ukerl harekata mani olan Jai· madıls maazıam bir hUeum neticeal 

murlar on ben bet ~n eYel dinmitti. /taAl,~aniıakoba~;olo2~la-n buAg:a!:"~ llenda8000tit ltal lyaDBUv:,~raaah ızt meu':~ 
Bunu takiben bir baıtabk devri batla· J '""" • nn rer er. ~ua. arp em 

ıi ıerkamiflerclir. ltalyan elçili ıon kimiz olan lnrilterentn Avrupayı dttn 
ımı, •)'ili zamanda çamur •e Nltık o- hadiıe etrafında gazetecilere ıu ıö:le- yaea barbar tanınıp, medent Ulkeler 
lan yerler yavat yavat kurumaia yÜ.z 

ri ıöylem~tir: arasında yeri olmıyan bir ulus içba fe-
tutmuıtu. • - ltalyan aıkerinin Hab., hudu- llket yoluna sevkedileceiine inanmak 

Diier taraftan uluslar kurumunun dunu tecavüz enikleri laa/ckuula ~ istemiyorum. Fakat ayni zaawada ya. 
da hiç bir hal çaresi bulamaması, har- bir haberimu yoktur. Elcuen mev.ıuu nnın hadiselerine gôzilmUzil kapat
bi muhakkak br bale getirmiıtir. Juıbia mırıtakada tahdit edilmif bir mafa yeltenndyelim. Ekonomik tedbir 

Denebilir ki tarihte hiç bir harp bu hudut mevcut değildir. le re cliaiplln, f MakdrlıJda tahtım • 
kadar yavaı ve muntazam olarak inki· -"I -4mi•~e &.--rız. Fakat, ıiel tedbir 

d ild. A .. k d ..___ Habef elçlllll muhefaza a!tlnda mM C'll. ,, "'"• 

tal ebniı eğ ır. taıı Y1l an oııuu lere dalma ıUdhla nwkabele edece • 
on ay önce ltalya aahillerinden Doğu Roma, 2 ( A·A.) - Habeı elçiliği- IU. Bütün varlığı11la harbetndf olan 
Afrikaıma doinı yola çıkan ilk asker ni yii.zlerce muhafn k~atmaktadır. ltalyayı gayalnden d8ndQrebfleceğbd 
yüklü vapurlar harbin ilk itaretleri Bu tel~fiardan harbin baılayıp kbtue bot l/tre ummaaınl Sömilrg• 
idi. Hudut ibtiWlarile çıkan ilk ufak hqlamadıfma dair kati bir fikir alma· /ıar6lnln bir Avrupa laoofl hallM gel 
tefek hadiselerde nihayet dün ıelea bir nm imkanı yoktur. Şimdilik • Jnn. nwm.ıi için elimizden her geleni ya • 
telarafa göre 20.000 ltalyan ukerinin •etli tahmin. İtalyan ............ ha- _..._ pac...,.6. 
Musa Ali daimdan ıuıın ıeçmeıi su· dudun ibtiWb kmmlannda ukeri ha· Şimdiye kadar hiç bir 'Zaman ttal· 
retDe hakiki harbi doiurac:ak ilk hare- rekat için s•it mikyasta toplmuldmn• yan halkı iman kudretini ve karakter. 
ketler batlamııbr. Bu haberi veren tel· dır. Aaıl taarruzun ve baritin........... ' kuvvetini bu kadar i;ri göstermemişti: 
sraf ıudur: nihayet bir gün, n kimlnlir, Wld de Bu halk ki beferiyet ona blltUn artist 
Paril, 2(A.A.) - Parla Soir gcueteıi· bir saat maeleaidir. leli, pirleri, kl§fflerl ile en bUyUk 
nin Adiaababa ö~el ayıanrıdan aldığı Japon aubaylaM ve H•ll••l•r eeerlerlni borçludur. Bu ulusa karşı 
bir ıelpaf a göre tahminen 20 bin hiıi Dün ıelen ajanı telanflan anamda zecri tedbirlerden bahse cesaret edi· 
ülc bir /talyan kuvveti ÜÇ koldan Mu• Japonlar tarafından telaip Milmit ol· yorlar. Vlttorfo Veneto ve lbtilAl 
ıaali mıtaktuına girmi~lcrdir. Bu makla beraber 100 kadar Japon .W..- ltal,.uı ayakta bekliyor. Denizler 
huvveılerle Daakl Habe§ kabileleri ymm Adi•heha,. sitmek üzere yola &§in ltalya ıallblyetl oaun haktan 
ara.suıda müıademeler olmUf, lcarıı- plamı oldukları haberi •• ~ önemli- dofan bir müklfatıdır. 
lıhlı olarak birçok ituan ölmilftür. dir. Ba....,.. doini olclaiu takdirde " ... - ................. - .. _ .................... . 

Falua ltalyanlar finuliye k.dar Japonlann Mabetlere kati surette yar· 20 milyon sivil 
aııl munta.:am Habe, t11kerleriyle çar dun etmel• kuu •erdiklerini ıöıteri- ltalya~ seferber 
p&fmamıflardır. 7•· 

Bu ilk telgrafı birihirine uyıun ol- lnglllaler ambergoyu kaldırdı lw,.., dün bir ıi•il Mferberlik 
mayan •e •ir inamı tqit, bir inamı ela Diier taraftan Anadolu ajanımm i.lb etmİf tİr. Bütün ballı, yollara çık-
telaip edm •taitclaki telpaflar takip Londradan aldılı bir telcnfta Hu. DUf, seferber adcledilmittir. Fakat 
etmiı~. tiıtana yapılacak ıilih naldiyab 6zeri.. ....... üzeri evlerine clönmiılerdir. 

Londra, Z - Habe, imparatoru ne konulan ambargonun kaldmlmuı- Ba ballan adedi yirmi milyon aanıl-
son 1ıadiMt iherine uluılar kurumuna nm mevzuu bahsolduğunu bildirmekte- dıtı çİn, İtalya 20 milyon kitbi aefer-
ıelgra/la haplU'1JWl, ltalyan '"'""eı- dir. l lııer etti sa)'llnntm• Telpaf ıudur: 
lerinin Habeı hududunu tecavüz et· Nihayet Muıaolininia dün bütün ı. Roma,.;J (A.A.) - Dibıkü..,.... 
tiklerini bir ıaarru: ~ Habef top- taı7ada yaptırdığı sivil seferberlik ta• berllte ltttnlı edenlerin sa)'ltl ZO 
raklannda üuülhareke kurmakta ol· limi, on iki ada ile ıimal budutlarmı 1 milyon olarali kestiriliyor. Romada 
duklarını bildirmiftir. Ve bir an ihtiyaten kuvvetlenclirmeıi, ve bil- ı ... t 19 dan sonra, halk aükUnla cla
evel bir tetkik heyetinin gönderil- baaaa bütün ltalyanlara hitaben aöy- itlmıtbr• Gece. bütün binalar do
meıinl dilemifıir. lediii ahler harbin çok kati ve plan 1 nanmıfb. Şehir her zamanki ıörünü-

Bıı hatliH üurine ulwlar kuru- olduiunu gösteren itaretlerdir. 1 ıünü alnuım. 
munun fef11cal&le bir ıoplanıı yapa- 1taıyac1a din yaprlan •ivil ..,......., ·- soi'f""i5A]ZiKA·-
ca1ı aöylenmelaedir. lik talimi ve Muıaolinin aöyJediii IÖz· 

Adilababa, (A.A.) - Deayedeki ıer etrafındaki telgraflar aşağıdadır. '-labeşlilerir. 
Habeı kuvveılerinin baıkomutanlığı- Musolininin dünkü 
111 yaan Habeı veliolııı, Habqiltana söylevinin tamamı tekzibi 
giren /ıalyan kuvvetlerini hırpala· Musolininin dün İtalyada büyük 
ma1c için bütün tedbirleri almakta· bir heyecan uyandıran· ve bütün dün· Adiaababa, 3 (A.A.) - Habet 
dır. yaca büyük bir ilgi ile dinlenen nat - hükGmeti, Mmaali dalı yakınla· 

Mfuababa, 2 ( A.A·J - Genel ku söyledi: ı ~nda çarpıtmalar olduiuna dair 
ıeferberlik yaruı sarayda büyük me- - Ey İtalyan erkek ve kadınlar! donen dedikoduları yalanlamak-
nuimle ilrı ediletektir. Mercuim ıaati Ey bOtUn ltalyaıı halkı, ey Okyanos • dı 
11 olarak illin edilmi~ıir. larm ve dağ1arm öte tarafında bu • ta r. 

Rom• y8lllftlıyo.. )anan ftalyanlar! Ha bet selerberllğl 
Vatan haricinde en önemli bir an Adiaababa, 3 (A.A.) - Reu 

Roma, 2 ( A.A.) - ProP<J8antla va111ıyorsunuz. İtalyanın her tarafında 
b-1--1 .. / l k l · · H "'"":i' ter aytarmdan: UKWHıg&, ta ya uvvet cnrıın a· yirmi milyon ldaj ayakta bekliyorlar. 
b · ,,_ ları t''-'- · · --s> Genel ıeferberliiin bu0 ün ıaat epa._. anır nı geç ı1WCnnı ya- Bu flmdiye kadar dünya tarihinde • 
lanlamaktadır· Maama/ih Afrilcada mlsll görülmemiş bir gletıridir:Ylrmi 11 de ilin edileceği, resmen ha
sb.el laarekeılerin pek yakında baılı- milyon kişi bir tek ill88n, bir tek irade ber veriliyor. 
yacağı muhakkaktr. olduklannı ispat ediyorlar. Bu ılate-• . . 

•ıı~ı111nmtı11'lllRllbıınıt1llllllllh1"11uııııııın11nınuııtm 

Alman - Avusturya 
anlaşması 

VJ)'ana, 2 (A.A,.) - Reater ajan • 
amm öğrendiğine ıöre Almanyanın 
VJyana elçisi Von Papen Avusturya 
htlkOmetine beş senelik bir ademi te • 
eaTiis paktı yapılmasını teklife me -
mur edilmiştir. Şartlar ,anlardır: 

Almanya, Avuturya hlikOmetl a
leyhinde ne Almanyada ne de Avu • 
taryada Nazi propagandası yapmıya· 
cak, Almanyadald Avusturya lejiyon 
tefkilltmı kaldıracak ve AVU8turya. 
ya ıttmekte olan Alman turistlerden 
alınan maktu bin marklık resmi almı· 
raca.ttır. 

Buna ka111 Avusturya hllkdmeti, 
dıf siyasasmda Alman aleyhtan hat
tı laareketlnt bırakarak Almanya -
Maauistan ittifakına katılaeak, Avus 
turyadald ulusal sosyallat halka karp 
JOlls tedbirlerinden 'Vazgeçerek ft top 
lama lamplamtda balunan nazllerl 
Jant yava§ serbest bırakacaktır. 

B• haber Almanlar tarafından ya • 
Ja.nlamnıpr. 

ri Faşizm ve İtalyanın biribirinden 
aynlmaz bir klil oldufuna ,Uphe gö· 
türmez bir onaylamasıdır. Bir kaç ay 
danberi irademizin aevkile tali çem -
berimiz gayeye dofru d6niip ıf tmek -
tedir. Bir kaç saat.ten beri bu dönllf 
dci/ıa bllgllk bir hız aldı. Bunu durdur. 
rnak bnkbı kalmadı. Yalnız gayesine 
doğru ytirüyen bir ordu detll,ba gaye 
ile beraber giden kırk d6rt milyon 
İtalyandır! ÇilnkU onlar tarihin en 
b&yilk haksızlıklarmdan birine ına • 
ruz kalmak üzeredirler. 1915 senesin· 
de ltalyan mukadderatını ittifak dev· 
Jetleri ile birleştirince ne valtler, ne 
şakşaklrklar işittik. Fakat İtalyanın 
690000 şehidi, 400,000 malQIU milyon -
larca yaralısı ile kazanılmasında bil • 
yük bir rol oynadığı galfbiyetten son 
ra heyhat! Menfur sulh muasındald 
muhteşem sömürge ziyafetinde ltal
yaya ancak kırıntılar verildi. O za • 
mandanberi önüne geçilmez erginli -
ğim.izJ boğduğu için gittikçe daralan 
daire içinde sabrettik. Habe§:lstana 
kal'fl tam kırk sene sabrettik. Artık 
yeter. U1111!11ar korumu ltalyanıtt hak· 
lanm tanımamaktansa zeat tedbl r -
Jerclen bahse cesaret ediyor. Ab1 fd • 
dia. edilinceye kadar hakikt Fransız 

············-····--· .... ·--·-................... . 
lnglll• Ullaunıı111111 .. m 

ullhlJ•t verlldl 

Londra, 2 - Kral Batbakan, 
la Dıt ve Sü Bakanlarllll ...,. .. 
ya da.-et ederek kewıdileriyle 
ıörilfmüıtür. 
Baıbakan saraydan döner 

dönmez derhal ka~neyi top
lantıya davet etmiıtir Ka'bine
de ilk önce Eden'in ıtaıran -
Habeı ihtilafı eb'afınclaki n.· 
poru okunarak yazi19t incelen· 
miı, fakat yeni bir karar veril· 
memiftir. 

Bundan aonra 13 ler komite
ıindeki lqilis del91e1inin tu· 
tacafı rol kar.arlqbnlmlfbr. 

Ve niharet bitün Nkanla
rın her ihtimale kartı huır bu 
lunmalan oildırilmif, uluaal 
müdafaa ıe,killtma da Bald-1 

vinle danıtarak durumun icap 
ettircliii bUtün tedbirleri alma-
11 için tam ıalihiyet verilmit-

1 
tir. . ...................... " __ ......... -----·-

Habeş hareketi 
·karşısın da 

dünyadaki durum 
Hazırlıklarının önemli (mii· 

him) k11mı tamamlanau ltalya, 
yafmur mevıimi biter b:tmes ha
rekete geçmek üzeredir ve belki 
bu dakikada ıeçmiıtir. ltalya bu 
gün yalnız Habşiıtanla dejil, u 
luılar kurumu, ve aııl lnıiltere 
imparatorluiu ile kartı ka1111a· 
dır. 

• • • 
Aylardanberi. hazan açık, ha

zan gizli devam eden ~e burUn 
kat'i bir tekil aian mücadele, za. 
ten bir Habet - ltalya anlaıama
mazlıiından ziyade bir tnıiltete · 
İtalya çarpıımaıı idi. 

Tehlikede olan yalnız Habe • 
tiıtanın iıtiklili, tamamiyeti ol -
aayclı it çoktan lialledilirdi. Dün • 
ya ıarıdmaz, huzur Ye rabab kaç 
mazdı. İtalya lnıilterenin baya-
tı addettifi menfaatlere, kartı 
geldiği içindir ki fimdiye kadar 
birçok ıüçlüklerle kartıl&.1mııtır 
ve karıılaıacaktır. 

Meıele HinJiıtan yolunun mit· 
dafauı, Sudanın, Mııırm atiaİf· 
le alakadardır. Uzak Ye yakın 
tarih iıe lnıiherenin yukarda ıay. 
dığımız menfaatleri için biç bif 
f edakirlıktan çekinmedi tini ıöı
termektedir. 

• • • 
Framızlar 1898 de Fochoda

da Mısırdaki lnıiliz menf aatl• 
rini tehdit ettHderi ::saman da bar,· 
le olmu.ttu. ~al ~n'ın l· 
dare ettiiı FJ"ansız heyeti seferi· 
yeaini ıeri aldırmak için lncil
tere Fransayı harple tehdit et
mekten çekinmemiftl. 

Durum buıiln d'aha naziktir. 
Çarpıpn milletler daha derindir. 
Yalnız Afrikada delil. ıtlünya· 
r.ın her köteaiode ve bilhuaa AY 
rupada böyle bir MY&fln yapaca· 
ğı tnirler daha önemli olacak· 
tır. 

• • • 

aykırı değildir. lnıilteı e buıü 
uluılar kunımu nizamının tatbi 
kini iıtemektedir. lnıiltere1• ı' 
re, ltalya Habeıiıtanda kat'i ıü 
hareklta ıirittiii takdirde mü 
arrız vaziyettedir. Ve !>u takdi 
de uluılar kurumunun esas niza 
nameıi ve bilha11a zecrt tedbiri 
ri ihtiva eden 16 ncı maddesin; 
tatbiki llzımdu. 

İngiltere daha ileriye gidere 
uluılar kurumuna dahil buluna 
devletlerin ne yapacaiını 

maktadır. 

• • • 
Dunımun ne teldi alacafl 

timdiden tahmin etmek biraz gü 
olmakla beraber lngilterenin u 
luılar kurumu nizamnamea!ni 
tamamen tatbikini ıiddetle iat 
Yeceiİ muhakkaktır. 

lnaiHz eİklrı umumiyetini 
büyük bir eJueriY.eti de. lngil • 
hiik6metinin arkaıındadır. Li 
ral, muhafazakar ve amele f 
kalarının ara11nda tamam bir fi 
kir ittifakı vardır ve bunun eh 
miyeti aıiklrdır. Diler devi 
ler ve bilbaua Frama lnıili-ı ı 
,.aa11na müzahir olmadılı ta 
dircle lnailterenin uluılar ku 
mU1111 terketmeti ve menfaatleri 
kmdi batına müdafaa etmek · 
temeei de muhtemeldir. 

• • • 
Dunımun inkipfmda Fram 
~ taldp decıli ti7aaa biJrik b 
rol oyaı~· "Fnı.noı.ı. e~ 

ummnijeai ba huauıta ad kıı 
aJnlmıfllr. Sal cenah fırkala 
ltalraya, ıol cenah iae lnıilterey 
müteveccihtir. Lan.lin ltalya 
korumak iatemealne mukabil H 
78 almlar kurumu nizamının 
mamen tatbikine taraftardır 
Framanın lnıiltereden ayrdmı 
yuafr fikrindedir. Sol cenah fır 
kaları Franaıs parllmentoaund 
eJrMl'iyeti bai::s olduiuna ıör 
Lanlin ineftiini muhafaza ed 
memui Ye yerini Heryl;ra 
ketmeei çok muhtemeldir. 

• • • 

Habet - ltalya ıav&tı yalnız 
Habeıiıtanın delil, uluılar kuru· 
munun, ltalya .. Framız anlatmaı 
ıının, a~iıini de tayin edecektir. 
A vnapada yeni ılrual cereyanla· ltalyanm birçok mGtldlllerl 
ra, yeni anlatmalara meydan ve· karıdapcalnu MJylemlıtik. ita 
recektir. ya Hah.,iatanda müatakil Ye ıU 

Şimdiye kadar uzaktan duru • beli menfaatlere mukabil dah 
mu takip eden Almanya belki de- buıünden lnıilterenin tneli ~oı 
A • L~t..!- lacak luğunu kaybetmif, bütün diıny 

vrupa 11yaaaıına naauu o .. k 1 b' . d' 
t S .. l d 8 l' Buda ileıı arıt aımıt ır vazıyette ır. 
ır. on gun er e er ın · • Rail N M 
peıte hatta Viyana aruındaki ko.. --··----..... _:_...!!!. .. 
nuımalar çok manidardır... 1 

• • • 
En çetin imtihanı biç ıüpheaiz 

uluslar kurumu geçirecektir. Kol· 
lektif emniyet fikri belki lama· 
men akamete uğrayacaktır. 

itiraf temek iizımdır ki lnıil· 
terenin esaslı menfaatlerini koru· ı 
mak iıtediii ·açık olmakla ber8! 
ber, lngiliz ıiyaıaıı uluılar Jaı. I 
rumunun ana hatlarına katiyen 

Yeni aevklyat 
Napol, 3 (A. A.) - Bqüa de 4000 

aılıerle 300 subay, Erltreye ,mn.k ibe
re yola çılamtlardlr. 

Fransanın z~crl 
tedblrlerl pek 
hafit olacaja 

benziyor 
Paria, 3 (A.A.) - Cenewedeki 

Fl'llDl&I •e lnsim deleıuyonlan
nm HıCri tedbirler ~i baldon· 
da fildr damaıldıimda buluaduklan • 1iüer alınmaktadır. Bu deleaaı-

yonlar, ieclWrlerin tedrici bir tekilde 
tatbik edilmeleri fikri üzerinde aft• 

lqmq bulunmaktadırlar. Genel ola
rak aaruldıima ıöre bu tedbirler, 
lcrecli açmamak " 1 talyaya iptidai 
madcleler ıön .. memik sih1 ancak 
finaneal mahiyette olacalıtır. Meka'ka, llDtUn lttllerl it.ıra 

•l•fhlne kıtkn•tlyor 
Mekıido, 3 (A.A.) ~ ltalyan trup· 

1amun fiabetiıtana ömit olclalduı 
haberi üzerine, parlamento: "Kapita
lizmin mutlaka harple sonuçlanan ca· 
niyane hareketlerine kartı, dün7a e
mekçileri hep birden ayaldanmafa ça· 
iıran ~ir karan •Cız birliiiYle onay• 
lanutbr. 

Fnnaanm ancak kollektif bir te· 
kilde tatbik edildiii takdirc1e, bu 

1 muhtmnel tedbirlen ittiralc ..W.ile
ceti söylenmektedir. 

Zecri tedbirlerin tiddetli olmıya
cajuu tahmin eden reııni çnenler, 
bugün daha nikbin göriinmdct3aİr· 

)er. 

l"·---·,---ssn•n .. nssws .. 11-11_ ... ._Mıssssıı 



3 1LKTEŞR1N - 1935 

1JediAodu ........ --~ ,,,_ 

Çenem tutuısun ! 
susamam ki ••• 

Kıadın kıskançlığı ıanmayınız ! 
Hem§İrem Suad Dervifin romanJa-1 

rınm halkça pek sevildiğini bili ., 
rim. Hatta bu ıatITları yazmaklı • 
ğrm, benim de onun eserlerini ta _I 
kib ettiğime açık bir isbat değil ! 
midir?.. : 

1 
Fakat, kadınlar arkad&§lannın ' 

tuvalet ve gü:ıellik kabahatlerini j 
nasıl görürlerse, kadın imzalarda. 
biribirJerinin en ufak potlarını ka
çırmazlar. 

Onun için, bakınız, Suad Der . 
viı!n nasıl bir dalgınlığını yakala
dım: 

Bir insanın kaç eli olur? f 
iki! 1 

Fakat &§ağrki aatırlan muhar-1 
rir arkadaşımın yeni ro~anmdan 1 
okuyunuz: ı 

"- Buyurunuz ef endirn, buyu
runuz! 

"Eliyle lambanın rşığm,ı ıiizgar 
dan muhafazaya uğraşıyor. 

Bu hareketleri yapabilmek için 
kadmm en atağı üç eli olmalı ..• 

Bakınız, iıte, yepyeni bir .tip!.. 
Bir de bizim romancılar yeni tip
ler yaratamıyor derler... Haltet • 
mi§ler ... 

Bu münasebetle, diğer bir mu • 
harririmizin romanını hatırladım: 

n_ Dan! Dan! Dan! 

"Saat biri vurdu!,, 
Demi,ti. 

Tabii, o muharrir nurl saa.bn, 
biri üç kere vurmadığmı biliyona, 
hemtirem Suad Derviı de bir in -
aanın üç eli olmadığmı bilir. 

Onlarınki dalgmlık, benimki 
de ... dedikodu belası ... Çenem dUl'-

Ramise su ve 
ağaç 

Halk, ağaç yetiştire
cek, fakat şimdilik 

su yok . 
Rami. halkından buılan köy

deki Talimhane meydanının ya • 
nında bu.'nan ayrı ve geni! bir 
meydanlığa bir bahçe yapmaya 
ve bunun adını ( Cumuriyet Bah
çesi) koymaya karar vermiılerdiT. 
Bu bahçenin tertip ve tanzimine 
yakında batla.nacaktır. Bahçe ola
cak yeTe bu kq sonlarına doğru 
bir çok ağaçlar dikilecek, çiçekli 
tamlar ve çakıllı yollar yapılacak. 
tır. 

Bundan bqka yine Ramis alıa
lisindeın bi~ka.ç ağaç ıever Rami
a.iıı deniz tarafına bakan Uluklu
bayır sırtlarmı da ağaçlandmnayı 
dütünmektedirler. Bunmı için va'k 

Maden mühendis iğ· 
için talebe !(Önder · e 
ilk kafile'talebenin imti 

haftaya yapıhyor 
1 

Yeni kurulan mad~n arama/ 
enstitüsünün te§kilitı tamamlan. 
mı§, timdiye kadar madenler ge
nel direktörlüğünce görülen tek
nik itler bu enstitü tarafından 
devralınmıttır. Bu arada petrol 
ve altın arama mütehaSıSıa heyet· 
leri de enstitüye bağlanmııtır. 

Maden tetkik ve arama ensti-
tünü, burada 'knaden iılerinin .ka
fi derecede teknisyen buiunİnadı
ğmdan ilk it olarak maden mü· 
hendisi yetittirmelc üzere Avru
paya gençler gönderilmeğe karar 
vermiıtir. Bu gençler lise mezun.· 

ları arasından iyi derece nlmış ve 
maden iflerin.:fe çah!ahi:ecek ka
dar sağlam olarılar arasından se· 
çilecektir. Şimdilik ilk kafile o
larak sekiz genç gönderilecehtir. 

Gelecek çarıamba günü Anka· 
rada imtihanları yapılacak olan 
bu gençler kurnen Almanyaya ve 
kısmen de Fuiısa ve İngiltereye 
gönderileceklerdir. 

Gençlerin Avrupada tahsH ve 
stajda bulundukları müddet ka • 
dar devletin göstereceği her han ,· 
gi bir yerde çahımağı taahhi.a et • 
mesi icap etmektedir. 

"Elinde saplı bir petrol lamba· 
51 tutan otuz beşlik bir kadın J.asal 
saçwlarııu kanşbra kanştıra onlara!' 
dogru geliyor. Hatice Süreyya 
----::--=-~~~~~~_:_~~~~~~~~--

maz ki ... 
tile bu rüzeı s~!arm ?angi ~i~- Doktorlar yarın toplanarak yeni 
lan çabuk ~ı§tıreceğıne daır bır 

Birinci şube Yün ipliği 
fabrikası 

ecnebiağa~müt~aaıamm bele~i: idare heyetini seçecekler 
yeye vermıt oldugu rapor euretını 

direktör 
muavini 

....... trracakl .. · ı.... Merkezi ıehrimizde bulunan ı Etibba odaları idare heyetine 
-~ ar ve ona gore ıte ı~· "O k bb d d' b 'bl · · -'-lıyacak1ardrr. çüncü mınta c eti a o ası,. eczacı ve ıf ta ı erı gırememc:m.-

Bir yıl sonra Borsada 
işlemiş bulunacak 

Ramislilmn hem kendi lköyleriı 
hem Topçular, hem de. Maltepe VekAlet emrine alındı 

Emniyet birinci §Ube direktör mu. 
adnl Sadullah dUn akşam Ankaradan 
gelen bir telgraf üzerine vek!Jet em . 
rine alınmıştır. Bu husustaki tahki • 
kata mülkiye müfettişleri el koymuş. 
Jardır. 

..-.,~111llffllll'lllllııını""""""" 
Bir noktaya dikkat 

Bet yıllık encüıtri programiyle sayfiyesi için SuJar idaresinden is
kurulması iti Sumer Bank'a veril- temiı olduklan suya kartı idare 
mit fabrikaların en büyüklerin . buralara su vennek için Edimeka· 
ci~n birini tet~<H ~ecek olan :Sur • pıya çok kuvvetli ve çıolc pahalı lbir 
aa Kamgarn ipliği fabrikasının makine koymak lazım geldiğini, 
hıtaatına relecelr ay batlanabile- bu sebeple tündilik buna im.kin ol 
c.ektir. Bu fabrikanın yalnız in.· ma.dığmı eöylemit; ancak ileride 
şaatiyle işçi ve tlirektörlük bina- Flurya civarma tetfcot 11JYU sevke· 

lşgaaerıer Genel Direk.. ları ve yolları 1.357.320 liraya çı· diıHrken Ramiı civarına da ayni 
• J k kacnktır. Fabrika 936 yılı ao- kuvfttli makine ile Mı verilımelk 

'tör Ü işyar/arıdır nunda faaliyete geçmiı olacak- ihtim&'li olduiuııdan batı..etmiftir. 
''Müdüriyeti Umumiye,, tır. ============= 

&erkerdeleri değil.. Yeni Kamrarn fabrikaıı Türk 
yünlü mensucat endüstrisinin gı· 

Geçen gün "Va • Nu,, meılelc dası demek olan ipliği temin ede. 
hayatımızın can alacak bir nok - rek en büyük hır ihtiyaC'a cevap 
la.sına bastı. Dedi ki: Türkler ter- verecektir. • 
biyeli insanlardır. Biz, ferd ferd 

Yünlü mensucata lizım olan 
n iızikiz, fakat iı baıma geçip üze Kamgarn ipliği ıimdiye kadu 
rimize bir memuriyet aldık mıydı, memleketimizde yapılamadığı i . 
kabalığı da üniforma giıbi beraıber çin kimilen hariçten gelmektey -
takmıyoruz. Hakikaten öyledir, di. Yalnız bundan bet ay evvel 
herhangi bir dairenin oduma giri- Sumer Bank'rn Feahane fabrika
niz, koltuğunda otman direktör, 

ınnda ilk defa Kamgarn ipliği ya. 
nıua.vini, katibi, hatta kapıcıaile pacak tezgahlar kurulmuf ve bu 
<>dacııı sizi adam yerine bile koy- fabrikanın bir kısım ihtiyacını 

Ilı azlar. Yan bakarlar, dudak büker karıılıyacak kadar Kamgarn ipli-
ler, kaı çatıp tenlenirler, angarya. ği yapılmağa baılanmıttır. Buraa
dan, Yarım ağızla cevap verirler. dairi yeni fabrika çalıımağa bat· 
Bunun bir misaline dün ben de ladıktan sonra yünlü mensucat 
u.aladım. Telefonda bir nmnarayı endüstrimiz ihtiyacı olan ipliği 
•orma.k için istihbaratı aradım, ce- dıtardan almaktan kurtulacak
vap vermedi, bunun üzerine "03,.· t ır. 
Ü çevirdim. Kalın bir ıea: ''Ne 
var?., Ben sordum: Orası neresi? 
- Gene ayni ses hiddetle: Sen ne. 
reıini anyonun? - 03 ü . Buruı· 
istihbaratla konuıamıyonım. Ses 
bütün bütün alkaileıti: Konuıamı· 
yorsan 05 i ara tikiyet et. Ve tı • 
rak! .. Telefon kapandı. 

Yugoslav elçisi 
değişiyor 

Dost Yugoslavyanm Ankara elçisi 
doktor l\liroslav Bankol'i~ htikt\metfn 
ce başka bir '-azif eye tayin edilmiştir 

Memleketim\~de bulunduğu mUd -
det içinde Türk · Yugoslav dostlağu -
nun artmasın.& çalışmış ve muvaffak 
olmuş bulunan mi1Jetfn elçisi yakın • 

Poııste: 

SaQ ell keslldl 
Defterdarda Sirkeci eokağında otu. 

ran ve Gazhanede çalıpn Resul oğlu 
Mehmet sağ elfnJ yün makinesine kap 
tırmı~, hastaneye kaldınlmıştır. Mem· 
medfn hastanede sağ eli bileğinden ke. 
silmiştir. 

Bıçakla hQcum 
Emfnönünde seyyar balıkçı Muhar

rem sarhoş olarak balıkhane memur • 
lanndan Cemal ne balıkçı Ma.nola on 
bet santim uzunluğlında bir bıçakla 
hUcum etmiş, yakalanmıştır. 

Zehirlendi 
Fındıklıda Dere içinde havag:azt bo

rulanru yapan amele Yusuf havaga • 
zinden zehirlenmi§. Beyoğlu hastane • 
sine kaldırılmıştır. 

A§açtan düştü 
Beykozda cami sokağında oturan 

14 yaşmda Ali incir ağacından düş • 
mUş, yaralanmıştır. ı 

Oldü 
Altınbakkalda oturan İtalyan te • 

baasından 70 yqında Jan AriJdrin 
kahve.sinde otururken birdenbire fe • 

naıa.,mlf' Fransız hastanesine kaldı
nlmı§tır. Orada kalb sektesinden öl. 
mUştür. 

yeni idare heyeti ve haysiyet di- tedir. Bu zümrelerin yalnız hay
vanr üyeleri seçimi yarm yapıla- ıiyet divanına girmek hakkı var-
caktır. Seçim saat on üçte bat·ı dır. Bunun için bundan iki yıl 
lıyacak aaat on betle bitecektir. 

önce yapılan seçime dit tabibi ve 
Bu münasebetle odaya yazılı bü.· 
tün lstanbul ve civarı doktor, ec· eczacılardan mühim bir kısmı ı,>ro 

teıto makamında i§tirak ebnemi§! 
zacı, dit tabibi ve kimyagerleri 
toplanacaklardır. ler ve bu tekli değİ§ tirmek için 

Oda mıntakası içindeki diğer teıebbüsler yapmıılardı. Yapılan 
şehirlerde bulunan tıb erbabı ise hareketlerden bu yıl da ııyni şek· 
reylerini kapalı bir mrfla intihap lin devam edeceği anla§ılmakta• 
heyetine gönderebileceklerdir dır. 

Razı hastahaneler 
hakkında bir iddia 

Dolma bahçe sarayı 
tamir edilecek 

Po}iklinik uıulünün husuat ha.. Dolma.'bahçesarayınm tamire 
ta:1ıanelerin tatbiki kanunen yasak muhtaç olan bazı ıkıarmlarının ta· 
olduğu halde bazı hu•usi ihastaha· mirine Y.akmda başlanacaktır. Bu 
nelerin küçük bir ücret mukahilin- tamir işi için ulusal saraylar idare
de bu iti yaptıklan nazarı dikkati ıi büıdçe~inden onbin liralık bir 
celbehnittir. Etıbba odası bunun -i taih.sisat ayrılmıştır. Tamirin önem 
çin Sağlık Bakanlığına bat vur • li lbir kısmı sarayın damında yapıla 
muttur. caktır. 

Divanyolunclaki Türk kadınlan biçki yrudunun senelik sergisi 
dün a~ılmııtır. Bu sene yurttan 73 bayan mezun olrmı§tur• Sergide 
bu sene yurttan mezun olan hanım lann eserleri te§hir edilmektedir. 

1913 •enesinde açılan yurttan ıimtliye kadaT 3647 terzi mezun 
olmuıtur ve bunlar arcuından bir çokları memleketin muhtelif 1er· 
lerincle teTzihaneler açmqlardır. 

da memleketimizden ayrılacaktır. -------------_;_------- --------------------

1- Telefon mericezinden biri ça· 
lındanıydı, telefonu açan derhal o 
rasmın nereıi oldufğunu söyler, kar 
§ltındakine ne aradığını ki ld 

ğu~ ~·;;.~~~ze telefo~ :: :~ IUalyenİ~u~~mU r ş E . H R İ N D ER D L E R-I!:ıı 
bir abone~ır, ya b~ aboneyi ara • Havanın b~~u~ yuz~~~.en • · 

4 
:w 

1 
~ , • 

yandrr. Kım olursa olaun kendisi- geri bırakılan ıtfaıyenın on uçijnı p b 
) 

nedabatattıbirseaıe,daıJıanazi- cüyıldö~ü~ürar~n~t~~.~-e 8Şa ftbPe fabrikaSilla dı•kka 
kine hitab etmek elzemdir. Fatihte ıtfaıye dırektorlugu bı· y ' • Telefon idaresi devlete geçti, naaında kutlulanacakbr. Biz görmedik. Fakat kendisine inandığımız bir ta. 
Genel direktörlük oldu, halkla -es- o mdrfımız anlattı; dedi ki: 

ki zaman "Müdiiriyet umunıiye,,. Ereğllye kar yağdı - Paıabahçe Şi,e fabrikmınuı ganuula fabrikada 

lerinden hitab edildiği gibi - konu- Ereğll 2 _ iki gUndenberl yağmur kullanılmak için 1116ılmıı «Il1lll1llar IJOT. Bunlar kat' 
tulmamatı gerektil'. yağıyor. Hararet ıı dereceye düş . iyyen kapalı ve malı/uz blr lKUiyette de değildir. Ü• • 

S. K. mUştUr. Civar dallara mebzul kar yağ til, ı~e etrafı tamamiyle açıktır. 
........................ -.ı•n•z•zrl'Rllll•P•t mı§tır. Allah göıtcrmeıin ama buraya kazara diJıecek bir 

ufak kwılcım, bir sigara, pek büyük ziyanlara ve fa • 
dalara sebep olabilir ve binlerce lira sarfile vücuda u• 
tiril en fabrika birkaç saat içinde garup kül olabUir. 

Al!kadar yerlerin şiddetle nazan dikkatini celp • 
deri& eğer hakikaten samanlar bu şekilde açıkta du
ruyorsa bu, fabrikP. için büyük bir tehJikedir. Ya sa • 

manlar oradan kaldırılmnh, yahut mahfuz bir yere ko
nulmalıdır. 
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Kondilis ·, 7 ilkteşrinde 
kral naibi oluyor 

Vunanistanda 

Bir ada halkı 
• 
ıs yan etti 

Krah geneloysuz getirmek 
getirmemek meselesi 

Attııa. 2- Lefka.da adasınm şarap 
müstahsi11eri hükQmete karşı olan ha· 
reketlerini göstermek lçfn sililılı bir 
aösterl yapımşla.r, neticede hükltmet 
da.helerini işgal ederek adayı ele ge -
çirmlşlerdir. Bu esna.da atılan kul' -
pnlardan bir ki~ öJmil~, dört kişi de 
yaralanmıştır. 

Hiildbnet bunu ha.her a1ır almaı, 
derhal bakanlar grupunu bir toplantı:. 
ya çağırmış, göstericilerin istedikleri 
gibi mahsullerini satın almağa karar 
Termiştir. Bunun üzerine adada sük<ı 
net temin edilmiştir. 

Kral ı•tlrllecek 

Hatii, hım dostları, B. ÇaldarJse 
istifa etmesini ve yerlnt, kralı genel
oysuz getirecek olan general Kondill
se bırakmasını teklif eylemişlerdir. 
Tuhafı şu ki, general Kondilis, şim. 
diye kadar kralı geneloya baş vurul • 
maksmn getirmek istediği halde şim· 
di geneloyun yaptlmasmda ayak dire. 
YO?'. 

Atina, 2 - Havas ajansuım özel 
aytannın bildirdiğine göre mühtemeı 
bir kabine buhrauı hakkında şayıalar 
do1aşma)tta ve eğer Çaldaris 10 bl • 
rinciteşrinden evvel ulusal kurlun 
krallığa dönme kararım \'ermesine 
muhaletet ederse Teotokisin başkan • 
lığında bir hükt1met kurulacaiı söy • 
Ienmektedir. Eğer eski kral Yorgf, 
geneloydan e'VVel Yunanlstana dön • 
mek btemeue bir kral naibi seçilecek 
ve bu yere ihtimal general Kondilis 
getirilecektir. 

7 llkte,rlnde Kondllls kral 
naibi oluyor 

Hindenburg 
Tanenberg anıtına 

g6milldfl 
Hohenst.ein <Doğu Prusya), 2 (A • 

A.) - Feld Marepl von llhtdenburg' 
un cesedi, ebediyyen muhafaza edile. 
ceği Tannenberg amtına götürülmU~ -
tür. 

TlirlU süel kıtalar, B. Bitler, Sü 
Bakanı von Blomberı, ordu baŞku • 
mandanı General Baron von Frisch, 
harp filosu komutanı Amiral Baeder, 
B. Georing törende bulunuyorlardı. 

Ordu papazı tarafmdan verilen 
bir söylevden sonra subaylar, tabutu 
kaldırarak yavaş yavaş memra götilr 
milşler ve "iyi arkadaş şa.rktst,. söyle
nirken. Feld Mareşahn cesedini ededt 
ikametgüuna koymuşlardır. Bundan 
sonra beraberinde ordu ~fleri bulu -
nan B. Bitler lılhidin içine girmiş ve 
tabutun karşısında birkaç dakika sus 
muştur. 

Törenden ısonra B. Hitler, şu bildi. 
rlğt yaymıştır.: 

•Feld Mareşal Yon HJndenl:ılU'g'an 
cesedi bugiln Tannenberg anıtı tçtitde 
bilhaMa yapılan llhfde konulmUştur. 
Tannenberg anıtınm önemine kes.in O• 

tarak uygun bir ifade verebilmek lçin 
bu anıta bugün "Alman hükdmetinin 
~ref anıtı,, adını veriyorum. Alman 
hUkQmeti, Alman wusunun arkadaş • 
lık ve fedakarlık Ulkffsilne olaa sa.da· 
katbd temsil eden bu a.nrtJ dalma ko • 
ruyaca.ktır.,, 

Atlna, 2, - Eski kral Jorjun renel 
oya bqvuriılmaksızm meclis kararile 
Yunanistana çağrılması lçin koyu 
kralcrla.r tarafından hazırlanan takrir 
185 saylav taraf rodan imzalanmıştır. 
Benftz miitereddit bulunan bazı say
laTla.nn da bu t.akrlri imzalıyacak • 
Jan umulmaktadır. Bununla beraber, 
bu t.a.kıir oha. bile, birinciteşrinde 
loplantdanna. başlıyacak olan Yu ~ 
nan meclisinin krallığı iUn edeceği ve 
kral Jorju tahta çıkaracağı mu • 
hakkak görülmektedir. Fakat bu kara. 
n ne gibi · hldlse1erin t.akip edeceği 
be111 değildir. 

Atina, 3 - Meclfs bu ayın yedisln- =============~::=! 
de toplanarak Kondilisi kral naibi se-
çecektir. 

Bir komite l•fkll ediliyor 

Rüşvet 
memıır 

a an bir 
yakalandı 

Polisler muhavereyi mikrofonla dtnledller. 
Adamın ilzerl aranınea numaraları işaretli 

paralar bulundu 

Otomobilden de kadın çorapları, 
ipekli mendiller çıktı 

GaJatada Voyvoda caddeıinde 
Da.nüb ıiıorta tirketinde maliye 
bakanlığı heaap mütehuaııların· 
dan biri rüıvet alırken yakalan· 
mqtır. İsmi _Selanikli Mecdi olan 

1 
bu memur hır aene evvel bakımh
ğa hesap müteha~aııı olarak tayin 
edilmittir. Kendisine hesapları 
tetkik edilınek üzere verilen sos
yeteler arasında Danüb sigorta 
sosyetesi de vardır. Mecdi, altt 

ay evvel bu ıoayeteye gelerek ince
lemelerine batlamıştır. Hesap 
mütehuaııı çab9masını bitirerek 
ıoayeteden ayrılmtıtr. 

Bir gün ıigorta ıosyeteti mil· 
dürlüğüne Mecdi imza.siyle bit 
tezkere gelmittir. Bunda ıoıy~ 
tenin hesapları hakkında bazı ıey 
ler soruluyordu, it bununla bit
memif, ıorıular devam etmittir. 
Sosyete bunun üzerine keyfiyet
ten bakanhfı haberdar etmiı, 
tetkikat yapılınca tezkerelerdeki 
batlıkların ıahte olduğu anlatıl· 
'nUftir. 

İpe hu sıralarda hakkmda a
'l'aftrrinıllat yapılmaya batlandı· 
ğından haberi olımyan Mecdi bir 
gün sigorta ıoıyetesi direktörünü 
ziyaret etmif, ıotyete muameli.-

tında bazı yolıuzlukla.r oldutun• 
it resmiyete girdiği takdirde ha· 
zineye 15 - 20 bin lira ödemeleri 
llzım geldiğfoi söylemittir. Neti. 
cede it pazarhia binmiı, Mecdi 
dört bin lira iatemittir. Soayete di· 
rektörü bu parayı fazla bulmuf, 
fakat bir gün ıonı:a cevap verece· 
ğinıi ıöylemif, Mecdi odadan çr• 
kınca da iş poliae haber veril· 
miıtir. 

Cürmü m94hut yapdacafı gii
nün sabahı bazı hazırlıklar yapıl· 
mıtJ direktörün odasında kalöri• 
ferin arkaıma mikrofon konmuıc· 
tur. Mecdi ıaat ikide gelmit y .. 

niden direktörle pazarlığa giritil· 
mit, iki bin lirada mutii.bık kalın· 
mıttır. llk olarak evvel~ numara. 
ları tespit edilmit 500 lirayı di· 
rektör, Mecdiye vermittir. Meo
di odadan çıkarken mikrofon va· 
ııtasiyle pazarlığı dinliyen n:ıe
'Dlurlar hemen kendisini yakala· 
'mıtlardır. 

Mecdinin Uzerinde 600 lira, 
iıtikraz dahilt aenetleri, kapımn . 

önünde duran otomobilinin için
de de kadm çorapları, ipekli mel\ 
diller buJunmuıtur. Mecdi tev• 

kif edilmittir. 

Hüktlmet, bugün, meclisteki bu te
maytıllere rağmen geneloyun yapıl -
ması tezinde ısrar etmekteyse de en 
sonunda bundan vazgeçecek ve genel 
oyu kralın döntişilnden sonraya bıra
kacaktır. Ekseriyetin düşüncesi bu -
duT. 'Muhalif cumhuriyetçiler, hUkO. 
metin gQya geneloyun yapılmasın • 
da tsrar eder gibi görilnmesi. ve koyu 
kralcı say1avlarm kralm ceneloyeuz 
olarak geri getlrilm~i hakkmda tak -
rirlerinin mürettep birer oyun oldu
ğu fikrinde bulunuyorlar. 

Atina, 3 (A.A.) - 84r toplan· 
tı yapan halkçı parti üyeleri 8. 
Taa.ldariı'i dinlemitler ve rejim 
meselelesinin güney yolu ile ko
tarılması hususundaki hükUınet 

1 ba b 

Almanca hocasını 
ıstanbul-Roma vuran serseri çocuk 

ıiyuaıını onaylamıılardır. Baı • =============== 
kan B. Tsalduiı, taçlı demokrasi 
rejiminin ulusun dileği ile kurula
caiı kanaatini yeniden izhar et· 

hava hattı d d·ıd· • 
mittir. 

Krallığın yeniden kurulması İ· 
çin savaşa giriımek üzere bir kQ· 
mite te§kil edilmitlir. E9".i bakan· 
}ardan Theotokiı, Ma vronihalis 
v~ Constantin Tıaldaris bu komi .. 
tenin üyeleri arasında bulunmak· 

Bfltfin kış muntaza- Babası tarafından red e 1 1 
mao devam edecek "Verini bilsem elimle tesllm ederimi,. 

Neos Kozmos gazetesine göre, kral 
cı1ar, geneloyun krallık lehine çık • 
mıyacağmdan korktuklan için ba.şbal 
kan B. Çaldarlsi kralı derhal gerl 
getirmek hususunda sıkıştmyorlar. tadı:rlar. 

Bulgaristan da 

Suikast ve hükômet~ . 
düşürme. teşkil8tı 

ltalyan Alalitorya nakliyat ha· 
vaiye ıirketi (lstanbul • Atina • 
Brendizi •Roma) muntazaman 
haftanm iki günü . gidif ve geliş 
pogta ve yolcu alma.ktaclır. Bu sey· 
rüseferler lıer aene olduğu vibi bü. 
tün kıt devam edecektir. Halk 
mektuplannı postaya vere.bilir. 
Tayyyare 10 - 15 yolcu almak
tadD". 

Dünkü nüehamada çıkan bir 
yazmm tavz~bi olaTıilc ,ukariki 
doğru malUınatı 'Veriyoruz. 

Ortaya çıkarıldı Blrçoeu~ereden 
Belgrad, 2 (A.A.) - Öğrenil·j Sofyada sükUn vard. da büyük dilştU 

aiiine göre, Bulgar bqbaılwu B. bir heyecan hükilm ıürmektedir. 
Toıefe kar§ı tertib olunan bir su- Kaıbine toplantnıftı:r. GeorrıiYef 
ikaat neticesinde bütün Bulgarlı - kabinesinde finans bakanı olan 
tanda örfi idare ilan edilmiıtir. B. Todorof da tevkif oJunmuştur. 

Suikuti tertip edenlerin bütün SiLAHLI BiR ÇETE BULGA· 
ele haıılan yakalanmıttır. 

Sofya, 2 (A.A.) - Reuter bil- RISTANA GiRDi 
Cliriyor: Viyana, 2 (A.A.) - Avumır. 

Süleymaniyede otuz numatada 
oturan altı yqmda lama.il inniride 
bir çocuk bu ıabalh evinin üÇüncti 
kat penceresinden aokaia dü!ftl\.iş, 
yaralanmıftır. lamail baygın bir 
halde CerralıpaJa. hutdıaneaiııe 

kal dırrlmıştır. 

Bir •uikut teıkilitmm meyda· ya haber alma bürosunun öğren • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
na çrkanlma.sı üzerine bütün Bu).. diğine göre, Bulgariıtandaki ha • lundqiu meydana ~ılunrştır. Şimdi 

-''- · h LA Sofyada bulunan Uzunofon kral ve 
garistanda istisnai idare ilan edil· rcmetın amacı, ÜKumet sistemini bakanlara karşı bir yağmç (suikast) 
mi.ıtir. Siyasal lzvene grupu baı • deği§tirmekti. tertibine memu,. edflmiş oldutu san~ 
kam Albay Velçof ile taraftarla. Hariçte mülteci bulunan çete lıyor. 
rmdan bir kaçı ve çiftçi pladne tefi Uzunof, silahlı bir 81"UPUD "da Dün 3fJıedes sonra sorguya çekilen 
gurupu üyelerinden bazıları teıv • tmda olarak Bulgaristana girmiş. Velçef, polise verdiği ifadede, yaban· 
•..:f ı .__ Bunl L • h~~•_,.. · cı illkelerde yap.mağa giletl yetmedi ~ 
~ı o mımuş~. ar vır UKu" tir. Poliı, Uzunof'u ta.kib etmek. 

d--"---· h 1 -'-1 · •L:...- ğinden Bulgaristan& döndüıjünü ııı6y. 
met ar1Je1tt aztr &mZLK a ıttina.m tedir. 
eclilmelctediTler. lemiştir. 

Baılarmda UzUııofun bulundu. Velqaf ne diyor 1 Onun neler hazırlamakta olduğu • 

Eıki hocası Lütneri vuran Bur· 
han henüz yakalanaınam.ıttır. 

Burhanın babası oğlu hakkrnda 
de.mittir ki: 

"- Kendisini Kabataıta güç 
halle okutuyordum. iki ıene ev·· 
vel ımıfta ka!mca Uıakta bulu-

.. . . 
i . . - - .. - ' : .. 
•· . "':..; 7 - ~---____ -:. ~ . _: . ___.:c~:--· --=--'j-=~:: --

nan annesinin yanma (itti. Bir 
müddet lzmir ve bavallsi:D.de der 

laştı. Y etrini bilıem bndi elimle 
tutup poliıe teılim edeceiim. Bur-

hanı reddetmittim. Benim ojlum 

değildir!,, 

Amerikaya 
Türk 

kaçırılan 
kızı 

..... Bu kedmm adını eöylesem, onu 
heplnll! tanırsınız 1 ••• " 

YAZAN: 
ishak Ferdi 

Aek, 
entrika 
va poll• 
romanı 

• 

Çok 
yakında 

HABER 
sütunra .. 

rında 

okuyaw 
caksını*'! 

Sofya, 3 (A.A.) - Emniyet direk. nu haber alan hiikftmet 'rT ştlphelf su
la bir ~etenin 111ika.tçdara yar • t.öritnftn s3yledlfine göre, Velçefin ya. bay tutsamıştır (tevkif etm!Ştf.r) 
drm i9a Yug-0elav • Bulgar ımm· baneı bir filkeye mğınmış olan çete lUerde daha. çok kimselerin tutMn ı 
m geçti.ii •ÖY.lenmektedir. başkanı Dovço Unnof ile tell'l.8.8ta bu- mı~ olduklan ke~tirlU~or. 

.~-: _!...: ... - '::"·-: -~ ... _._, .. _.,·-: ~ .. -... lı;.;r:--;-.:~~~~~~F~-:-7-~--- - ~ ·· . t , - -- - .. - !. ~ • t - ~ .. ,\ t:,... -
. . . ... 
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BARBAROST~ 
,,.,. .. 1,:. 

Avrupanın altınları 
Amerikaya götürülüyor • • 

INTIK Kolaq hesap yapanlar 

Tefrika numarası: 28 Yazan: (VA· NQ) 

Avrupadaki ıon durum ve dil
lerde dolatan harp, dünya harbi 
gibi korkunç ıöz1er, AYJ"Upa bil· 
yük devletlerinin işlerini sllak 
bullak etti. Londra piyaıaaı, al
tınlarını Amerikaya luçır,1or. 

Birkaç gün önce kalkan A'vrupa 
alındaki Yapurla Nevyorka bir bu· 
çuk milyon lnıilil liralık •lttn gön 
derilmittir. Bir iki ıün ıonra da
ha dört milyon lnıiliz lir•lık altın 
gönderilecekmif. 

lnıiliz Hindiıtanınm güneyi• 
deki Madura ıelırinde doğmu~ o
lan hir Hintli, altı yaıında;r~ea 
çiçek ~aıtalıiı yüzünden ıözlori 
kar olalıdanb•ri, her türlü btHl' 
meeelelerini xıhninden nalletmek 
tedir. 

ilkönce bir zehir verirsin yüzü şişer ... Sonra 
bir panzehir verirsin iyileşir .. ~ işte yılanh 

manasbrın mucizelerinden biri .. ~ Buıün kırk bet ya.tında, evlt 
ve bet çocuk babası oian bu a
dam, heaapla,.•nda, inıanr f&f&rt& • 
cak kadar ça~uktur. Yalnız bir 
dakika içinde on rakamlı bir a• 
dedin cezir murabbaını bulmaJc. 
ta, en çaprat•k meselelni de no 
dakikada halletmektedir 

Runarama, derla Mr baypWk 
uylnuundan uyandı; fakat, sisi• 
rini açımadı. 8ap11da bir •in hla
... lrorclu. 

Kaim bir..,, 
- Bu felllh c:ia ne itle a11lır 

imanlatdanmlf, mal.terem peder! 
- dedi • O kadar il~ koklattım, 
hala kendine celmecll. 

Artalri'nin lieai: 
- Zagrafoı da dıtuda eloku 

doğuruyor. 
Sinoıun ıeıi: 

- Mademki acele ediyor, haydı 
rl:.1fa'IJJ as.~n ..... ı..c.. ... a.n.ij, 1...-
Zırla, Dimitri ... Bak beleı l>ak he-
ı, ... Ne çıkarıyonun! O ıaztqı si· 
bi mavi 197lerl mi tekrar lnı Zos· 
rafoıa içireceib? Onları muanın 
üatüne bırak babJDD... Bu J&ta 
ıeldin hili ıu manaıbrclaki ;taç.. 
ların en methurlannı hile öirene
medin, birader ... Salatlılh deji;'9-
mende mi atarttm7 Bu ıiztqına 
benziyenleria huauı nedir, sen 
ıöyle bablma, Artakl. .. 

- Efend~ bundan nohut b· 
daruu bir bardak 1acla, yahut her 
banıi bir fUl'UPı terbet içinde ai
tecek oluriak, imanın Jiiaü, akü 
lonaun aibi titer, &DUi babuı laf
rafından bile tauuuıuyacak sakil 
bir hale ıelir. ZeNin bir delikaa· 
1ı olan Zoırat0tua konteıe ifık 
o.duiunu bildıiimiz için, ona, ıe
Ç:?n ay bu ilaçlı ~erMtten içirdik. 
1f üzi.i ıözü ıitti. Bunun pansehiri 
c1e lıiade:lir. itte ,u ıifedeki enae· 
r:k macunudur. Bu11dan bir mer
cimek büyükli.iiünde yutmak, •· 
ı>uailam bir inıanı yıldmmla 
vurulmut ıibi yete yıkar, dört bet 
ıaat azap gek\irenk, luvrand.ra, 
kıvranchra ll<lüriir. Likin, eler 
enelce ıöztatı decliiimi2 uhir· 
den içip Jizü titlllİfle, o adam, se
hmenip &ima, bilildt derhal ta
bii haline aYdet eder; titleri iner. 
Bu illç, "&teti nanı,, ile yanan 
ıözl.re de iyidir •.• Şimdi, eqerek 
macunundan bir babbeciii bi.ı al 
tın karııbimd. Zoarafoea :ruttu· 
racağız ... Oıte:Uı ''hiç lri"'MDin i
Yiiettiremediiı i'lelbni Allah razı 
oiıun Y danlı uı•naatırcfa ıeçir
diler!,, diye dua edecek... Uk ön
ce tedavi için. •. Altını fazla balda 
amma, itteı ı•ne aya1i7le dil1tü. 

Sinos: 
- lillMli öpendin mi, •W.-k 

&d&111? --
Diınitri: 

- Otrendlm, ~uhterem peder.! 
- Uldn, .. ıaım ... Gene unu.· 

tacaam. feld amma, ıu Ramara-ı 
ma lalli kendtne ıelmiyor. Biraz 
dalla ruh koklabn. 

Kızlar aiuı, l.tltOn bunları itit
mlftl. 

EYftllı 
"- Nend.,tm? Bura,a nuıl 

.. l.im? ••. ,, di1e dUtündü. 
Baluuk slıteren bir dilrbünü 

afar ederken, manzaralar yaftf 
J&ftf nud Yaaıhlatına, hat.ratı 
ela, IJlece arine 1eliy01', beJDin· 
de teltellilr edi1ordu: 

Be,.. 9f9k, aahte kayltl, d&rt 
papu, hoetaa do1alu, hat parmak
lumdaa ipe uılı Tilrkler, nald• 
&lilcBll ..._. dairesi, Ottilntln a
ra0ıın.uı, bir• birer aklına ıelerek 
tDJt.l ilrper•L Sonra, burnuna 
&DIDID bir bn tılaprak ODU ba
Jıltmqlardı. Ve itte bara da ken
dbae ı•liJonla. 

Y enide11 ra1ı koldablmca: 
- Oh ..... diyerek hir nefttt al

clr. 
-Ta•••··· 
Rahiplerin miitfi1deten ıuleri· 

ni duyuyordu: 
- Ramaramat... Haydi açıl 

artılı ... Korkma ... Burada seni ıe· 
ven clo.llann araııbilUlil1 

Kumu felllh, aydıyormUf aibi 
tekrar "Ab, of!,, etti; nihayet kir
pilderlni araladı. 

Sinos da içlerinde olmak üzere 
bet papaı, 1ültbmi1erek, ba111cu
nu u.nmılardı: 

- Geçmlt olsun! Geçmlı olsun! 
• dediler. Epeyce rahatsızlık Ye 
bG,.uk bir tehlike atlattnıız •.• 

Artakiı 
- Bls yolcla1ken; etekli bir 

klylU seçiyordu; ıb de arbtınr 
dan ıeldiniz. Fakat bizim yam
mısa ftl'IDCa &DllSID dilfüp bayıl
dmml - dedi. 

Ramarama, y&bek aeıle: 
- Ah, of... Garip teJ 1 • diye 

ialecliyae d., ipnden: 
"- .RenlİJDİ ıiyah ıirilp beni 

aptal yerine koru:rorlar... Fakat 
çok tükür• o iflcer.ce :ruvumdan 
kurtuldum Ja .•• Ne olur• olaun ••. 
Ben itim• bakarım; menfaatimi 
bilirim... Söylediklerine inannuı 
ı&rüneyim. .. ,, diye dütündü. 

Bat papaı, zencinin aaçlarını 

olqadı: 

- Neler hi...uini:a bakayım? .. 
-Ah, of ... Çok İltlrap çektim. 

Çok. •. 
- Korktunuz mu 1 ATili zaman. 

da kibuı da ıeçirdiai• pliba. .. 
Neler ıördilnilz, anlabn bakayım. 
Adamlarım, '>aysldıiınıar farke · 
dinc:e, ıahıınıa ka111 olan muhab 
betimi bil diki :ri için hemen ıİ7-i 
kucaklayıp benim yanıma ıetir · 

diler. Bayıml.ıjınız eanumda hp
kı ıizin prem cenap lan ıibi f aıih 
fatih aayıkladıprJZ için pek müt
hit rüJalar ıö•düiünüzü anladım . 
yer altı mabs9nlerine ıirdiniz, it
keuceler yapıldıfım ıôrdünüz .•. 
Delil mi, oflum?... . • 

Kıslar ajuı, kendı kendıne: 
"- Ben, bir ıaray doluau kı~· l 

ları parmaiımrn ~cunda oynatı
yorum... (Çevir kaz yanmaaın ! ) 
Yaptıfınızı anladim. Mademki rü
ya ıCSrdüm ıanmamı iıtiyoraunuz, 
pek lli ... u diye düt ündü 

- Evet, efendimiz... Pek kor· 
kunç 'bir kabuı içinde kıvrandım. 
• diyerek, ıördülrlerini hülilatan 
aalatb. 

Blrpapu: 
- Aman; ıaı I Suı ! . dedL 
Otekiı 
- Bu ıördak1erin hiç de telcin 

riiya defil •.• Be, bir tabirnamede 
olrumuttum, •ter ıeveselik eder.· 
een hqnı. feliketler ıelebilir ... 

Londra piyaıaıında en bUyük 
altın ıtoku, Amerikaluarın heıa
bına ıatın alınmıı olan 200 mil
yon lnıiliz liralık altın aıtokudur. 
Eier buhranın arkuı keıilmiye· 
cek olursa bu altınların hepıi A· 
merikaya taıınacakmıı . 

Mahpuslar gediklerinin 
parasını flercekler 
Birleıik Amerika cümhuriyel 

lerinin Mitiıan villyeti hapiıha. 
nelerinde yabnakta olan mahpus
lann her biriıi ıünde ııda para
sı olaı;ak bapiıhane iclareıine 70 
kunaı para verKeklerdir. 

Çocuk yetiştirme 
şamprgonu 

Birl .. ik Amerika cümliurı,... 
lerinin Oklah~ma ıebrinden Mle
ter J. J. Ailen tımdiye kadar ken• 
di ıeki• çocujandan bqka kırlı 
üç yetim yetittirmekle Amerilar 
da uçocuk yetitlirme ıamplyona,. 
ilin edilmi§tir. Kendiıi ıeçen liaf .. 
ta 111 inci doium yılını kutlu!. 
mııtır. 

Fakat, Sinoa, hepsini teıldt et· 
ti. iyilik aaçan ~~bur tebe•ı~J· 
le aUIUımiyerek: 

- Şene yormayın! • dedi ·Do•· 
tumuz Ramarama, cidden pek ha.· 
yırb bir rüya ıörmüf. Kendiıine 
saadetler ıeleceiini tebtir ede • 
rim. Likin, bir prtla ... Bu rüyayı 
kimseye anbbnıyacak olursa ... 
Yokta, tabinwnede okuclupnuz 
bütün felaketlere upar ha. .. 

Vilayetin lıaplıhan~lerinde --------------
meYcut olan 10.000 mahpuaun İ· 
aıe maaraflarım, verıi mükellef· 
leri prote.to etmiılerdir . Çünldl 
mahkOmlar araımda hali vakti 

Ihsan Yavuz 
ŞIK 

yerinde, hattl zentin olanlar bile glylnenlerln 

vardır. TERZiSi 
Mitiıan parlbıentoıuna ~· 

Zenci, ıözlarinde ö7le miikem· 
mel bir eun'I korku ifadui yarattı 
Ye &yle tabii bir 1e1le1 

- Allah eıirıeain ... Atzımı bi
le açmam ... ·• aediJd, Sinos ve di-
19r pap&a1't ilWd 'lthediyen ıır 
ldipü aibl apı kapalı kelacaima 
kani oldular. 

puıların iqelerine mukabil para 
vermeleri için bir kanun liyiha11 
telllif edilmiftir. 

Söz söyleyen ba~kll/ler 
Belçika'nm 

BrUbel ıehrlnde 
açılmıt olan ar· 
ınıluaal panayırı 

••Muhterem r-eder,, t si,aret edenler, 
-Oh, hele tilkür .•. IJilettln fa· orada yepyeni 

• tledi • Blse de lbım olan °· Şim· bir baıkül tipi 
· di neye ıeldllini anlat bakalım... ıörerek hayran 

Her aysn 
modellnl 

orada 
buleblllralnla 

ISTANBUL 
Yenipoetahane 
karıumda 
Foto Nur 
JUJnda 

Letafet hanında 

Runarama. elini 16iıüne atıp olmut!ardır. Sa
melmıbu çıkar~ iıtedi. Fakat, bahtan alqama 
bu hareketi J&pmııken: "Eyvah 1 kadar ..,anayırm 
pot kırmıt olmıyayım •.. Mektubu açık olduju her 
aldılardı ... ,, dive ~üıündü. Endiıe- ıiln siyaretçiler, 
ıi, bota çıktı. Zira, papaalar, mek uizına r..tılan pa.. 
tubu ıene kapatıp yerine koymuı- rayı yuttuktan 

amammr..nu:m::mm:a:m:ı::::::::: =-•• 
Doktor 

lardı. aoma her birili· 
Kızlar atuı: nin kaç kilo ıel· 
- Hızır bua'.in ıideceji içln, dilini aiiyliyen 

ıi•den 450 altın iıtiyorlar .. efendi· Roboto buldilil 
mb ...• diyerek rulo ıeklindeki na· hiç durmakaı· 

meyi usattı. zm çalııtınmt-
Sinoa, 1&tırlara ıöz attıktan lardır. 

ıonra: Bu mükemmel makineyi icat 
- Ha ... Peki, anlatıldı .• •. dedi . etmiı olan milJıendiı de panayır. 

Şimdi, ıen iıtenilen paraları alıp da bulumnak1a beraber, makine
fitmekte acele edenin, dejil mi ıinin nuıl itSeditini söylemek.· 
oflum, Ramarama?... f"akat bu ten çekiamiıtir. S6ylediti yal
manutıra ait bir parayı haraç di· nız fU kadardır: Makinenin için
ye milılümanlııra vermek caiz de· de bir elektrik motörü Yardır ve 
fildir •.. Onun için, belde, timdi bu motör bu1riilün üıtü:ıe çıkan 
birinin illetini iyi edeceiim ... 460 ~damın afırlrlıyla harekete ıele-
altını onun he.abmdan alır, ıider- rek teraziyi iıletmekte, Ye arka- J 
ıin •.. Zoarafo'lu çajınn içeri... 11nda bir hoparlör bulunan koca· 

Bir dakika ıonra, yüzü gözü man aizı açıp kapamaki·adır. 
pancar ıibi kırm:zı, somun gibi Söz ıöyliyen bu bukül ıayet 
tit bir adam içeriye girdi. dojna it \ 1mekte Ye bir adam üt-

Ramarama tiksinerek l:.aıım çe- tüne ayrı ayrı Yakitlerde on defa 
virdi. Masanın kenarında, kile i- çıka, on defaaında, ıram taı

çinde duran mav1 mavi, irili ufak ~aksızın ilk aöylediji ağrrlıiı eli-

Ali is.mail 
HqJarpafO laaıaneıi beuliye 

nriitelta.11a 

Vrolape - Operateın 

Babıali caddeai Muerret 
li 88 numarada her gün ötl:ecM• 
eonra 1&at ikiden aekize kadar. 

HABER 
AKSAM PO•TA•ı 

IOARE: EVi 
lstanbul Ankara Caddesi 

Poata kutU.u ı lataabul 214 
Telgraf adreaı: ıstant>uı HABER 

vazı •••erı teıoronu: 11171 
Jdare ve ııan •• : H17e 

ABONE ŞARTLARI 
Tar•ı,. End; 

.. nellll t~ ter. a700 Kr. 
• aylık 7ao " t490 •• 
S ayhk ~ .. 800 .. 
' aylık tllO •• ~ .. 

iLAN TARiFESi 
Tıcaret ııeıııarıntn ••tırı ta,90 "••ml ııanıarın 10 kuruetur. 

Sa/ıi6i w 'Neırift1I Müdiirö: 

Hasan Rasim U• 

lı bir takım laflar gözüne ilitti . fi elifine tekrcır etmektedir. ım-----------• 
Libzede kininin kabard1iını hiı· !!!!!!!!.lll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ıetti: nundan panzehiri hiç bir yerde 
u_ Zübeyde 1 Zübeyd~ ! ... - di- bulamıyacaluan ... Artık müıterih 

ye için için homurdandı • itte .. olacajım; müılüman orduıu İçin· 
nm de ıuratın yarın ıünet doit· de yıllansan bHe seni benimaiye
madan evvel bu adamınkine ı,.._. cek bir tek erkek çıkmıyacak. .. ., 
ziyecek ... Fakatı engerek macu· .(Dncuna VC1r), 

KUPO 

262 
a-10.n• 
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TETIKD KLIEIFil 

Sağlık bakınıından: 

Nüfus sayımının 
faydaları 

1 - Tıp ilminin son inkfşafµıı te -
mln ederek onun uluslara faydasını 

arttıran sayısız metot ve yardımcı .bil

dler arasında sayımın, statistiğin, bir 
kellıne ile rakamın oynadığı büyük 
rol, bugün herkes tarafından kabule
'dllıııiştir. 

Bugünkü hekimlerin eline 18 nci 
asırdan intikal eden tıp ldtaplannda 
:ftlhakika bir çok hastahklardan, bazı 
hast.alıkların halk arasında yayılma
sından, artmasından bahsedilmiştir • 

.Fakat bunlar rakamı, adedi belir -
afz, nüfusa nisbeti keza gayri malOm 
hayal halinde birer hikayedir, yap -
'tlkları t.a.hribatın ehemmiyet ve deh -
ptf, fstilAlann mahiyeti de tabiatiyle 
mevhum kalmıştır. Çünkü hastalığın 
,.UZde kaç kişiyi, hangi yaştakileri, 
hangi içtimai şartlarda, hangi mes -
]eklerdeki insanları yakaladığı, ne nis 
bette ve en çok kimleri öldürdüğü tes
bit edilmiş değildir. 

Binaenaleyh bu malumattan ası] 

halka verilmesi lizımgelen cihet nok 
san, zayıf ve hatta hiç hükmünde kal
mı§tır. Kimleı·Jn, ne şartlarda bu has
talıklardan korunması icap ettiği bil -
'dfrilmemfştlr. 

19 ncu asır tıp kitapları bu itibarla 
biraz daha mütekamil, tabiri caiz ise 
daha rakamhdrr. Bunlarda hrfzıssıh· 
ha ilminin ilerlediği ve halka müsbet 
korunma yolları gösterdiği vazıh.an 

göze çarpar, hatta asrımızın en yeni 
eserlerine alınan bazı rakam ve mü -
JBhedeleri, klAsik olmağa değecek ka
dar mükemmel, doğru tutulmuştur. 

Bugünkü tıpda ise gerek ilmt teka
Jnlll, gerek hastayı işf a ve gerekse sağ 
lamı lıa.stalıktan koruma veçhelerinde 
rakama ve stati.sıiğe dayanmak, birin
d ll11Ule lıükmündedir, 

- Bugün artık bir eserde, bir tebliğde, 
hattA. bir derste zikredilen bir hasta -
lıtın hangi cinste, hangi yaşta, nerede 
otul'alllarda, bir şehir veya kasaba a
halisinin yüzde kaçında göründüğü -
nU, ne derecelerde tahribat yaptığını 
zlk:retme:rı\ek, o hastalığı hiç bilme -
mek, tanımamakla bir tutulur. Çünkü 
hekimin bu hastalığı tanımasından 
pye; dımağma mücerret olarak onu 
yerle3tirmek değilı bir ikinci tesadüf
te onu şartlarına bakarak, seçtiği va -
Sıflara bakarak süratle tanıyıp iyi et
mek ve sağlam olanlara da o hastalı -
ğa yakalanmamak için o şartlara gir -
memeği öğrenmektir. Bunu yapabil -
mek f çin evvel§.; kaç kişi oldui,•_ımuzu 
bilmeğe ihtiyaç vardır. 

2 - Bir mi11etin vasati sihhi vazi -
retinl her an, en doğru olarak bilmek 
devletin hem hakkı ve hem de birinci 
vazifesidir. Doğanlar mı, ölenler mi 
çoktur buna nazaran ulus artıyor mu, 
eksiliyor mu? Doğanların yüzde kaçı 
ölüyor ve bu ölüm nisbeti bütün a -
eunca kabul edilen vasati rakamlar -
dan yüksek midir? Devlet bunu bile -
cek ki netice kötüye doğru gidiyorsa 
çaresini arasın, tatbik etsin. 

çok usullerle bu hastalıklarla, mesela. 
frengi, sıtma, trahom, verem ile mifoa. 
dele eder. Bu savaşta yerine göre bir 
çok usuller, metotlar kullanılrr. Bir 
muayyen müddet sonra tutulan yolda 
muvaffak olunup olunmadığını anla
mak. icabediyorsa yolu değiştirmek 
veya bazı usuller ilbe ederek müca
dele)i idare etmek ister. Muvaffakı • 
yet veriyorsa tuttuğu yolda devam 
eder. 

işte böyle bir karar ver~bilmek için 
de hastanın, iyi olanın, ölenin adedini 
bilmeğe, daha evvel de memlekette kaç 
kişinin oturduğunu bilmeğe ihtiyaç 
vardır. 

:J - Bunca Herlemeğe karşılık hA-
1:1 sebebini bilmediğimiz bazı hasta -
hklar ,·ardır. Kanser bunların başın
da bulunuyor. Ve bütün dünya, hay -
rete değer teşkilat ile bu öldürücü, 
kötü illetin sebebini arıyor. 

Bu arama işinde muhtelif, namüte -
nahi yollardan gidilmektedir. Her 
memlekette, her arz krtasrnda kanse . 
rin iklime, besleniş tarzına, mesleğe, 
yaşa, cinse göre nisbeti aranıyor, top
lanıyor, bu suretle vücudda kanser 
Çlkmasında muhtelif amillerin dere
cei methalleri araştmlıyor ''e böyle -
ce kanser yapan hakiki amil aranıyor. 

Işte bu işte de ilme bir yardım ede
bilmek, sebepleri meydana çıkararak, 
mümkün ise, korunmağı temin etmek 
Ye nihayet bu gaddar illetin şifası için 
kullandığımız vasıtaların ne nisbette 
ve ne şartlarda muvaffakıyet verdiği
ni tesbit ederek ona göre bunları kul
lanmakta devam veya rslah etmek için 
rakama, nisbeti adediyeye istinat et -
mek mecburiyetindeyiz. Bunun için 
de hey şeyden evnl, her yerde ve /ıer 
kö~ede kaç kişi bulunduğumuzu bil • 
meğe zaruret vardır. 

6 - Devlet yurdun dört köşesine he· 
kim gönderiyor, hekim adedi nüfus 
adediyle yakın bir alaka gösteriyor, 
muayyen mi!.."tar insana muayyen a • 
det hekim l<izımdır, o lıalde kaç he ... 
kim ltizım olduğunu tesbit için, keza 
muhtelif kasaba, şehirlerde açılacak 
hastane dispanser, ve her nevi içtimai 
yardım teşkilatı için nüfusun tesbiti 
lazım.dır. • 
7- Gerek devlet teşkilıltr,gerek kurum 
lar muhtaçlara, düşkünlere yardım i
çin bütçe ve teşkilatını nüfusa göre 
trınzim etmek, her noktasının nüfu -
suna göre hazırllk yapmak mecburi -
yetin dedirler. 

8 - Son zamanlarda Avrupa millet 
]erinde. bilhassa büyük şehirlerde do
ğum azaldığını gören bazı müellifler 
beyaz ırk insanlarının bu gerilemeleri
ne mukabil san ırkın artmasından ya
na yaklla şikftyet ediyorlar. 

Almanynda 1873 de 1000 nüfusa 
tevellüdat 39,7 olduğu halde bu ra -
kam, 1932 de 15,1 re inmiş, yani bin
de 62 nisbetinde azalmlştrr. Fransada 
bu azalma 47, Danimarkada 44, Bri -
tanyada, 56 lsviçrede 49 dur. 

HABER - Akşam Postası 
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D üı lfi1 y <§1 y o P <§1r<§1~o11:::1 
D©U@l~tnliifil 

Pof ofinger nişanlısı ve kayınbabcuı 

olacak ıelle bir arada... Köy hazır -
hanl düğün ha:nrlıklan yapmaktadır. 

Fakat ne yapabilirdim? Bell
nın ıonturluıuna çatmıf bulunu -
yordum. Eğer tefin kızını red • 
dedecek olursam, bu en büyük 
bir hakaret ıayılacaktı. Belki d-e 
kaynar kazanlarda kaynryacak; 
kellem bir. aavagçı.nm JD.1ZTatına 

takılacaktı .. Ya hu deveyi gütme
li, ya bu diyardan gitmeliydi.. De
veyi gütmekten baıka çare yoktu. 
Şimdi şefin damadı olacak ve 
günün birinde de o tahta ben çı· 
kacaktım. Hele şef ırf atiyle dü
zinelerle zenci karı almak hiç de 
hoş bir şey değildi. Uzun uzadı
ya düşünmeksizin, yüzüme taka · 

bildiğim en tatlı bir gülücüklet 
-Evet! ... 

Derneğe mecbur oldum ... 

Düğün ilan edildi Köyde her-
kes sevindi; çünkü Aliayı büyük 
küçük herkes severdi. Bundan 
başka bir ıefin evlat ev~endimıesi 
de büyük ziyafet, eğlence ve ıen· 
tiklere vesile olurdu. Alia şimdi 
bütün gözlerden uzağa kaldırıldı. 
Evlendirilmeğe hazırlanıyordu. 
Ben de kendisini bir daha göre
medim. 

Köy, düğün için can ve gönül
den hazırlığa koyuldu. Büyük sü · 
rek avlari tertip edildi. Bunlarla 
ziyafetlere et temin edilecekti. 
Kadınlarla çocuklar da ormanlara 
dağılarak meyva, nebat ve kök 
toplamağa koyuldular. Irmaktan 
her gün balıklar tutuluyor, ağaç-

Şimdi he1' gece meydanda zi
yafet, raks ve davul musikisi ge
le yanlarına kadar sürüyordu. 

Yakın köyler halkı da davet e
dildi. Bunlar kiınbilir ne arma
ğanlar, beraberlerinde ne kadar 
bol yiyecek getireceklerdi! •• 

Herkes böyle ıevinç içindey -
ken benim yüreğimi kara bulutlar 
kaplamı§tı. Bundan yakamı an -
cak ormanın içine dalarak kaç -
makla ııyırabilecektim. f. akat bu 
it de tek batına yapılacak şeyler -
den değildi. Köyde bir kişi daha 
bulmahydmı. Benim eli gözleri 
min hatırı için, kim canını tehli -
keye koyacaktı? 

Köyde otuz yaşlarında biri var
dı ki deniz kıyısında çok dolaı
mıf, hatta İngiliz şileplerinde ara 
ura İf bulduğu için biraz da İn
gilizce öğrenmiıti. Bu adamı gö · 
ziline kestirdim ve arkada,Iığı 
gittikçe koyulaıtırdım .. 

k&)"de ~ ne olduluuu ı;n 
iki kitiden blriıi de bUydu. 

Gerdefe ıirmeden bir ı 
evvel olan kma gecesinde da: 
lar geç vakte kadar çaldı dur 
Ben erkenden kulübeme ~ektim 
tim. Uzandıfmı yerde 13zler· 
kaapmakıızm uyanık yatıyordu 
Her ıey au1Up da ortalıktan el 
yak çekildikten ıonra, kapı 
tırmalandığını duydum. 

Arkadqlığmı kazallllllf ol 
ğum kara tenliyi çok bekle 
diın. Arka çantamı aldıfmı g 
beraberce dıtarıya çıktık. 
çine daldık. Burada g6za&zü ı 
miyecek kadar lraranlık oldu 
mızda kara orman duruyordu. 
için o önde, ben arkada onun 
muzundan tutarak yürüyorduk. 

Bir saatlik hızlı yüriiyüıt 
sonra, yolumuzu görmek için 
şaleler yaktık. 

Zenci, tam Uç aaat lMlna kı 
vuzluk yaptı. Tanyeri afmnak 
zere iken ormanın kenanna v 
mı§tık. Burada durdu ve daha i 3 - Vasıtalı veya vasıtasız olarak 

şahısda.n şahsa, hayvandan insana 
geçen bazı hastalıklar tanıyoruz. Bir 
mahalle halkını, bir şehri, bir acun 
parçasmr kaphyan, yayılan (bulaşık 
n yayrlrcr) bir çok hastalıklar tam -
yoruz. Ye bunlar ekseriya insan küt
leleri arasında mühim miktarda ölüm
ler y<tpan korkunç hastalıkların ba -
şında geliyor. hayatı olabilecek kadar mühimdir. 

Keza büyük şehirlerde evlenme mik
tarının azalması da ehemmiyetle dik
kat gözünü çekiyor ve bir çokları nü -
fus miktarında çocuğun en çok olması 
ihtiyara doğru '!!liktarın muntazam a
zalması lazım olduğunu, yani nüfusp.n 
kaideden zin·eye doğru bir kü -
Jah <mahrut) şeklini alması lüzumu 
ileri sürerek bu gidişle k_ülahın ter • ~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Cebimde ufak tefek gümüş pa· riye gidemiyeceğini söyliyerek a 
ralar, torbamda da bütün köylü- rılmak istedi. Önümüzde çırç 
lerin içini çektiren bir takım cici lak ve dümdüz bir ova uzanıy 
biciler vardı. Bunlardan birer bi. du. T okalatbk, eline varımı 
rer kendiıne venneğe batladım. ğumu ııkı§tırdım. Şimdi Afri 
Artık bütün iılerimi ona gördü· ~un göbeğinde, hiç bilmediği 
rüyor ve her defasında eline bir tanımadığım yerlerde yapayal 

Bir memlekette böyle bir hastalığın 
hüküm sürüp sürmediğini bilmek için 
kaç kiişn.in yakalandığım gün geç -
tikçe tutulanların miktarmrn artıp ek 
sildiğini biJmeğe ihtiyaç vardır. Bunu 
anlamak için ise evvela orada Kaç ki
~inin yerleşmiş bulunduğunu bilmek 
Mzımdır. 

4- - Bir memlekette yerleşmiş bazı 
hastalıklar bulunabilir. Sirayet bu 
hastalıkların kökünü almağa mani ol
duğu için devlet yakalanmış olanla -
n tedavi ederek, sağlamları bulaştır
mamak için hastaları tecrit ederek, 
h.astalıfl almanın yollannı göster -
mek suretiyle sağlamları propagan -
da ile, ilAç ile koro~arak, hlilisa bir 

sine dönüp ucu ile tutunmak mecbu -
riyetinde kalacağını iddia ve tehlike -
ye işaret ediyorlar. 

Bittabi bu uyandırma; lazımgeJen 

tedbirlerin alınması içindir. 
I şte milletlerin, ırkların ileri veya 

f/Cri gidişlerini, evlenmR, hastalık, ço
cuk yapma, çocuk düşürme nisbetle • 
rini tesbit ederek tehlikeyi veya telıli· 
/;eleri zamanında tanımaklığımız; hep 
sayım üzerine istinat edecektir. 
Sayımın sağlık bakımından ehem • 

miyeti, temin edeceği faydalar say -
makla tükenmez. Biz burada bir kaç 
maddede muhtelif cepheleri hülasa et 
mek istedik. Üzerlerinde ancak birer 
satırla durabildiğimiz her bahis bir 
millet, bir memleket için yalnız başınA 

Milletimizin ileri atılmalariyle do • 
lu olan, yaşamak kııdret ve hakkını 
dünyaya tanıtan bir devirde yaşıyo • 
ruz. lnkişaflarmuzın ölçülmesi, lıer 
zaman tehlikeden uzak olarak garanti 
altında bulundurul"148ı için ü~rinde 
elıemnıiyetle duracağımız mülıim işle • 
rimlzden bir tanesi de muhakkak ki sa 
yımdır. Bunun için sayımın diğer ba
kımlardan ue bizim ihtisasımız hari -
cinde olan faydalarını bir tarafa bıra 
karak diyebiliriz ki sayım, sağlık ba
kınundan milletler için hayati işdir, 
bu bakımla her vtandaşm ona yardım 
etmesi de milli ı•e vatanı vazifedir. 

Operatör Kazım İsmail 
GÜRKAN 

§eyler sıkıştırıyordum. kalmıttim. 

Nihayet gecenin birinde kulü- Bacaklarımı h1zlr hızlı itletti 
hemin kapısı önünde yanyana o· Çünkü kendimle, inkisan haya 
turuyorduk. Düğünden bahsedi- uğraml§ kabile baıkam araunc 
yorduk. Buu benim için olduğu mesafeyi ne kadar çoğaltınam 
kadar kendisi için de harikulade kadar iyi olurdu. 
bir fırsat sayıyordu. Anla§ddığı· Eğer sırbmt batı sahile çevi 
na göre, benim sayemde o da hu meden evvel ölüme ne kadar yal 

köyde bir mevki sahihi olmak isti laıacağımı bilmiş olıaydım; kö 
yordu. Herifin hayallerini çabuk · den hiç ayrılmaz, düğünümü be~ 
söndürdüm ve fikrimi kendisi- ler, simsiyah güzel kızla evleJ1 
ne açtım. Önce şa§aladı hiç bir ve hayatrmm ıonuna kadar beyı 
şey diyemedi. fakat 1anımdak; bir adam yü:r:ü görmek~izin burı 
bütün parayı kendisine vereceği . da kalırdım .. 
mi söyleyince yumuşadı. Çünkü .(Devamı var). 
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Güreş yıldızlaramız hayattaranı 
~~------~-----~-----------..---------------------~------------,_,---anlatıyorlar 

1 .. ,_,, ._. ,_, - '-' 

Türkiyenin en eski 
Güreşçisi Nuri 

Tam 14 senedir bilfiil yaptığı 
güreş sporun~n daha fazla 
ilerlemesi . için "rakiplerin 
_çoğalması lazımdır,, diyor. 

Bir rekor daha kırıldı. 

Spar varlığımız. içinde güreş, son 
aenelerde büyük bir hızla ıilerliyerek, 
dlier sporlarımızın kat kat üstünde 
7tibe.k ve önemli bir mevki aldı. O -
ibllr •Por sahalarında. daha Balkan. 
lara bile geri olduğumuz halde, bu -
l'fln. ır«re§te dünyanm en yü.ksek, ka
lıüQ.tlerine meydan okuyacak bir n· 
lbett.e bulunuyoruz. 

Ve bir kaç düzüne aslan TUıık yav 
c.nnmı, 711madan yorulmadan, yok· 
9alak lçlnde1 yalnız ulUS11JDuza .,eref 
bandırmak, bir .zamanlar bUtlln dün 
n4a afızlardan düşmiyen (TORK 
GtBI ~Lt) darbı meselini tek. 
:rarlatma Yolunda ~ışmalan sayesin 
419, ~ bua1lnkil varJıfnnız, da-
ı.a da Derliyor. · 

Kendilerine, yaptrklan spqrun ilk 
prtı olan bir kapalı salon bile hediye 
ebnediğimlz halde, futbol stadlamun 
tozlu, çamurlu sahalarmda, barlarm, 
tiyatrolann dar ıı:ıahnelerinde Tilrk 
ı;porculuğunun. namını şereften, şere· 
f~ Ulaştmın bu çotnklann hayatı, hiç 
~uphe yok ki spor röportajlarm arMın 
da, en meraklısı, en lüzumlusu idi. 

Güreş minderinde uferlerinl a -
TIIÇJamıırz patlarcasına alkışladığı -
~ bu Türk yavrularmm, güreşe na. 
SJ) başladıklannr, bu sahada en büyük 
teessür ve sevhıei ne vakit duyduk1a
nm, gflreş eoporumuzda ne gibi ek -
llkllkıer hl.CJ8ettlklerini de bu anket -
lerde okuyacaJmnız. Bu zavallı çocuk 
Ja.nn, hemen hepsinin hayatta ne ka· 
dar az para kazandıklarım, tek bir in
eanm bite doyuncaya kadar sabah ak. 

1'anuınu, otomobU rek()rlmenlerln den Georges Eyston, Bonnevillede 21 sa atllk d/Jnya rekorunu /;ırmı§tır. 
Yukarlld resimde, başardığı bu %Or işten 1Jonra, etrafı arkadaşları ve maki nistlerle çevrUmlf olan rekortmen Gr

orgea Eyaton'u ve cehennem! ıüratli o tonwblli görüyorsunuz. 

Meşhur koşucu 

Nurmi 
Son defa koştu 

5, 6, 10, 15, 20 kilometre kotu· 
şam yemek )iyemiyeceği yekOnlarla, larda dünya rekormeni methur 
aile geçindirmek mecburiyetinde ol - Finlandiyalı Nurmi, bugün 38 ya
duklannı, ' 'e sporculuğumuzun en bü· ıında bulunmaktadrr. 
yük varlığı olan tiu çocuk!lann, spor- Bu Y"!lı fUDPİyon artık bir da. 
cular içinde maalesef en az himaye ha koşmameğa karar verdiğini j • 
gören zümreyi teşki ettiklerini de 
bu anketlerle anlamış olacaksınız. ian ehnit ve çor ha.yatmm gömül-* 'f;{ * d&ğü ton günde kendi&ine büyük 

• bir mera.sim yapdmııbr. 
Bu gtinden sonra bir seri halinde f b. et 

okuyacağrnızm anketimizin ilk ko _ Şampiyon son de a üç ın m ~ 
nuşmasrnı Nuri ile yaptık. ro kofmut, Finlandiyanm en yük-

Güreş takımımızın en eski azası n .de tahrslarm.dan on bet kiti de 
bir ~ok güreşçilerimizin hocası olan her ikiyüı:er metTede kenditine re-
1'<iuri,, on beş seneye yakın bir zaman • fakat etmitlerdir. Bu suretle Hel
danberi üstünde didiştiği minderde, &İngforı'u.n belediye reisi, poliı mü 
79 kilodaki yerini, üç yaşında bir de dürü, Arşoveki, en büyük hakimi 
çocuk babası olduğu halde, daha çok cemile olarak onulnla ko§tuğu gibi 
zaman muhafaza edeceğine şüphe bı-
rakmıyan bir dinçlik ve hevesle çalış Generalleı-, pirler, artistler ve hat 
maktadır. Şimdi onun en büyük gaye- ta bir naı:rr bile ona refakat et.mit 
sf gUreŞ takımımıza yeni elemanlar tir. 
yetiştirmektedir. Bu meraaimde ıtadm hıncahınç 

Antrenöı: Peter AnadoludaJd genç- dolan huılatmı ·Numıi Finlandiya 
lerl çalı~ tırmağa memur edildiğinden nın olimpiyad ltomitesine terh ve 
berl gerek ulusal takımı, gerekse ye • 
nf yetişen 50. 60 güreşçiyi Nuri ça _ teben-ü etmek MIJ'etile spordan çe-
Jıştmnaktadır. kilmekle beraber onunla alakaamı 

Güreş kaptanı bulunduğu Galata· keamiyeceğini bir kere daha gös -
.sarayda, dört beş ay içinde öyle ele· tenni§tir. 
man lar yetiş tirmiş ti ki, bu birkaç ay J ık .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
güreşçiler, tecrübeli Macar güreşçi -
ferini, daha sonra da A vusturyalrları, 
hetkesl şaşırtan bir mağlQbiyete uğ • 
ratmak muvaffakıyetfnf kazanmışlar 
dır. 

ra gUreş yıldızım parlamağa başladı. 
5 - GUreş hayatınızda en büyük 

teessUrtl ne .zaman duydunuz? 

Istanbul klüpleri iki 
kümeye ayrıldı 

lstanbul futbol heyeti 
ye~ilikler yaptı 

Birinci küme 12, ikinci küme 10, klOp 
oldu. Dçüncü küme kalktı 

Dün akşam toplanan lıtanbul 
futbol heyeti birçok mühim karar.· 
lar vermittir. 

Şimdiye kadar 3 küme halinde 
maçlar yapan İıtaııbul kJÜıpteri, iki 
kümeye takıim edilmitlerdir •. 

Bunlardn birinci kiline eaki ye
d i küba 5 klüp ilivesile 12 kliip 
olmuıtur. Bunlar Galatasaray, Fe
ner, Beıiktat, lıtanbulspor, Vefa, 
Beykoz, Süleymaniye ve ikinci kü. 
menin ilk dört klübü olanlar, Ana· 
dolu, Eyüb, Hilal, Topkapıile, tim 
diye kadar yaptığı maÇlarda aldı
ğı neticeler nazarı dikkate ahnmıt 

talmm kartrJ fllcaktır. 
Jkinci küme takmilan Cfa ayni 

~e birer 111119 pıpecelrlardD'. 

Llk maç]an ortaamcla bir, bir 
buçuk aylık blr istirahat devresi 

verilecektir ki, bu arada (Kıı ku
puı namiylo) lıtanbul klüpleri 
araamda da bir tmnua yapıla • 
caktır. 

Bütün 1"mlar, hU MDeki futbol 
mevai'Dinin büyük bir faaliyet i
çinde geçeceğini ve meraklı ma9" 

lar aeyredil«efini ı&termekte

dir. 

olan Güııet klübüdür. ı-=:...-o--·-·-----b---k----
Diğer bütün federe klüpler de U nya 0 5 

~;!~ci kümeyi teıkil edecekler - şampiyonası 

Bu hafta yapılma11 lazım gelen Bir Amerikalı Zenci, 
ıild maçları, Taksim atadı ihtilafı Belçikalı boksUrtt 
henüz halledilmemiş olduğundan, 
ı-·ener stadında Leviıki maçı · oy- yendi 
nanacağından, teliir ediJmittir. Briibeı, 3 '.(A.A.) - Dünya 

. lngilterede 

Çok düzgün ahlAkr, terbiyesi, bü -
tün güreşçilere karşı gösterdiği samf. 
mf ağabeyliği ile, güreşçiler içinde Nu 
riy:i sevmiyen ve bütün kalbile bağlı 
olmıyan yok gibidir. • 

işte bu kıymetli güreş yıldızımız • 
la §Öyle konuştuk: 

- Avusturya güreşlerinden sonra bu 
işlerden anlamıyan bir spor yazıcısı -
run yazdığı tamamen haksız yazı çok 
gücüme gitti. Birkaç gün uykuya uyu
yamadım. 

6 - En büyük sevinciniz ne oldu? 
- En bUyUk sevincim takımın za· 

feri bir de yetiştirdiğim gençlerin, 
muvaffa]ayetidir. Bir de Rusyadan 

Diğer taraftan verilen bir kara- boks ıampiyonuı maçlannda, A· 
ra nazaran, her ıafiada birinci kü- merikalr zenci Charlee Goafrey; 
me iki maç, yani 3 &ahada her .Belçikalı Pierre Charleı'i puan. 
hafta birinci kümenin bütün 12 hesabiyle yenmittir. 

bir Zenci 
futbolcu 

lngilterenin tnnınmış futbol takım
larından Boscombe takımı,bu sene çok 
iyi varlıklar göstermektedir. 

Bu takımda bilhassa göze çarpan 
3'Ukarda resmini gördüğünüz zenci 0 • 

1'1Ulcu Parrls dir ki, bu genç siyahinin 
lnglllz gazetele~inc göre )akında ln • 
gilterenfn en l:>i futbolcuları sırasına 
lh'eceği tnllhakkaktır, 

l - Kaç senedir güreşiyorsunuz? 
- 922 senesindenberl. 

2 - Kaç yaşındasmız? 
- 28 yaşnıdayım. 

3 - Ne iş yapıyorsunuz, ayda kaç 
para kazanıyorsunuz, kimlere bakı • 
yorsun uz? 

- Tayyare mektebinde muaJJimim. 
84 lira maaşım var. 7 kişiye bakıyo • 
nırn . (:~) yaşında bir de oğlum ''ar ki, 
inşallah onu da 14. 15 raşına gt'lince 
A"Üreşçi yapacağım! 

4 - Spor hayatına nasıl başladı • 
nız? 

- 15 sene oldu. Osküdarda Ana -
dolu kulübünde bir müsamere nr • 
mişlerdi. ilk defa orada güreş müsa
bakaları seyrettim. Ye bende o zaman 
büyük bir heves uyandı ve o zamanki 
Türk gücü kulübüne yazılarak çahş
mağa başladım. 

928 senesine kadar güreşi elerlet. 
miştim. Fakat o zaman gideceğim diye 
beni kulübüm seçmelere sokmadı ve o
limpiyadı kaçırdım . Yalnız şunu da 
söyliyeyim: O sene benim kilomda o
limpiyada giden Fuatla, lstanbula 
döndükten biraz sonra karşılaştım .. 

Ringe çıkınca herkes Fuadi alkışlı
yor, b.ına ehemmiyet nren bile olmı • 
yordu. 

- Haydi Fuat bir dakikada temiz
le .. diyenler bile oluyordu. 

Bu be.nim ~ok gücüme gitti ve 06) 
dakika çetin bir güreş yaptrkt.an son. 

I 

neticeyi kazandığımız akşam çok se • 
vfndik, odalara çekilerek biribirlmizle 
öpüşüyorduk. Buna (öpüşme merasi -
mi) derdik. 

7 - Spor hayatınızın gayem ne • 
dir? 

- BerJinolimpiyadrna kadar en i -
yi bir vaziyette hazırlanarak· orada 
yurdumu en şerefli bir şekilde temsil 
etmektir. Bundan sonra en büyük ga
yem de. memleketime yeni güreş ele -
ma.nlnrı yetiştirmekti. 

8 - Jlk ecnebi güreşi ne Yaklt yap 
tınız. Ne hissettiniz? 

- tık ecn~bi güreşi 1927 de, bura· 
ya gelen Macar takımındaki ulusal 
güreşçi Frenni ile yaptım. Bu kar -
şılaşmada o kadar emosyone olmuş 
tum ki; karşımdaki rakipten Ye ha -
ktmden başka, ne etrafımı görebili • 
yor, ne de bir şey istiyebiliyordum. 
9 - Güreşçilerimiz içinde en çok be
ğendiğiniz "kimdir? 

- Çoban Mehmet. 
10 - Türk güreşinin daha fazla i· 

lerlemoesi için ne yapmak Jazrmdır.? 
- Rakiplerin çoğaltılması lazım -

dır .. Çünkü rakip olmaısa güreşçi 
yetişmez. 

l1 - Güreş sporumuzun bugünkü 
noksanları nelerdir? 

- Başta salon gelir. Sonra diğer 
mıntakalarda faaliyetin çoğaltılması 

ve ~ok clddl n muntazam bir surette 
yayılması Jbımdır. 

lspanyol boksörü 
yenildi 

lspanyoJla r ~n tamnmı§ boksörü 
Panço Villar'ın, İngiliz bokıörü 
Ben F oord'la karııla§acağını ve 
bütün lspanyanıD, boksörlerinin 
galebesini tam bir heyecanla bek
lediğini yazmıttık. 

Geçen gün Londranın Royal 
AJbert Hall'in~e, nihayet bu mü
him maç yapıldı. Ve İspanyol 
boksörü Panço Villar dördüncü 
rauntta İngiliz boksörü Ben F oor-
da yenildi. . 

Döğüıte ViHarın sağ biJeğinİll 

kemiği kırıldığı için yenildiğini 
söylenmektedir. 

Yukarki re3im, bütün lspanyol 
efkarı umumiyeıini sukutu hayale 

uğratan maçtan bir dakika evvel, 
doktorlar tarafından sıhhi mua • 

yene yapılırken abnmıttır. Ayak• 
ta duran Ben Foord'dur. Oturall 

ve tansiyonu . muayene edilen de 
zavallı Panço Villar'dır •. 
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1 s tan bul dan Jurnal 
gazetesine mektup 

edeniyetgörmemiş palamut yavrusu-3 bacakh 
leylekler - Uyku ve saç kesme vergileri! 

Paride çıkan "Lö Jurnal,, ga
:eteainin gezgi.n muhabiri geçen· 
Je latanlnıla gelmif, karııriyle bir· 
likte Kcıraköycle bir aandala at -
!ayıp Eyübe gitmi§, orada biraz 
dalcqmq, bir kahvede oturmuş, ( 
•onra kalkıp nte,,..Jeketine gidince 
gazete.ine Lö atmasyone! dö man 
ttllra.siyon taralında:n bir aürü zır
oalcrr yazmrt! .•• Bari oldu olacak, 
bu mübarek zat, b"§tan bQ§a mar 
taval olan bu yazmna şunları da 
ilave etmi§ ol•aydı keneli okuya -
cularına ktır§ı daha dörtbQ.fı ma· 
mur bir komiklik yapmt' olurdu: 
il . . . . . . . . . 

yan binerek heriflerin ıırtmda Eyi 
bin baJka görülecek yerlerini do· 
laştrk. Biz sokaklarda böyle dola
§ırken mahalle çocukaTı petimiz 
sıra el çırparak: 

"Küfemiz b<>ştur.,, 
"Bin içine kuştur!., 
"Hoppala, hoppala, hoppala 

Heeeeey !,, diye bağrıyorlardı ! 
Ne ya]an söyliyeyim, doğrusu 

bu manzara bizim bayanın çok 
hoşuna gitmiş olmalı ki küfenin 
içinde külmeden katılıyor ve o 
gülerken dudakları açıldıkça ço· 
cuklar onun ağzından içeriye çit· 
lenbik, kozalak gibi fark yemiJle-

den biraz batımız ajırdı iıe r1e 
ıonra ıabaıha doğnı ·deltbiz bir 
uyku çektik. 

lıtanhulda çok faşılacak bir a
det varsa ora bedeliy~i lstanbula 
gelen bütün ecnebilerden uyku 
vergisi n.amile gecede on yediter 
buçuk lira bir para almaktadır. 

" • ri atıyorlardı. 

Haydi diyelim bu uyku vergiıi 
ne ise ama lıtanbwıda her saç kes· 
tiren insanın kesilen saçı adedince 
berbere birer kurut venne$İ insana 
çok güç geliyor. Hele bir berber 
dükkanmda saçları birer birer 
saymak olur §ey değil! Müşteri e· 
ğer buna riayet ebnezae vay hali
ne! O zaman berberler saçı kesi
len adamı kollarından smı11kı tu
tup sandalyeye oturtuyor ve her 
kesilen saçı tutkanla kuildiği yere 
yapıftmp laçma bir de tekme a.ta
rak kapı dışarı ediyorlar!,, 

Sandalımız Halicin ortasına ge1 Uzatmıyahm, o gün Eyüp ıo-
Cliği vakit birdenbire denizden üze · kaklarmda böylece bir hayli . eğ
rimize sıçrayan medeniyet görme· lendikten sonra ak,ama doğru 
miı bir palamut yavru::u kaşla göz oradan Beyoğlu otellerine kömür, 

araınnda bizim bayanın burnundan odun taşımakta olan manda ara· 
iç.eriye kaçtı ve zavallmın bu yüz- balarından birindeki kömür üze
den tam üç gün üç gece hiç durma. rine kurulduk ve a.lqam üstü üstü· 
dan akMrıp tıksınna.srna aehep ol - müz, batnnız, elimiz, yüzümüz 
du. Palamutun bizim Bayanın bur- kapk~ra olduğu halde Beyoğlun
nura kaçtığ1nı gören mavi bıyıklı daki otelimize döndük. 

lıte, Lö Jurnal gazetesi gezgin 
muhabirinin keneli gazeteıina Is· 
tanEiul için ya::elığı zırvaların ek· 
ıik kalan taralla.n •.. Eğer bu :z:o· 
raki mizah muharririni ıa benim 
eledik/erimi de yazıana ilave et • 
mif olıaydı kP.ndi okuyucula:ına 
karft yapmıı olJuğu komikliği da· 
ha elörlbCtfı b'ayınelır yapmq olur· 
elu/ ••• 

ye~iJ sakallı sandalcı her ne kadar Geceyi , bu otelde oldukça rahat 
onu oradan kayığın kancasile çı • geçirdik. Yalnız Beyoğlunun en 
karmak istedise de 'hu korkunç o- lüks oteli olan bu otelin en üst Jca. 
perasyona gerek ben, gerekse bi . tında bir ta.kım Türk gençleri ak
zim Bayan razı olmadık!. ıamdan gece yarısına kadar davul 

Eyib iskelesinde bizi ilk karşı- zuma ile dana ettikleri için önce Osman Cemal Kaygısız 
layanlar çifte kuyruklu, üç bacak
lı leyleklerdi. Ve biz iskeleye çıkar 
çıkmaz bu arsız hayvanlardan biri 
de bizim Bayanın başına konarak 
enselerimizi gagalamıya baıladr -
lar. Bereket versin, o aralık torba 
aakalh, keçe külahlı, ayaklan ça . 
rrklı, omuzları heğbeli iki Türk po

Ji.şi hemen heybelerinden ç1kardtk
ları martin!erle bu sırnaşık ve müz 
iç hayvanlara ateş ettiler de bizi 
onların şerlerinden kurtardılar.La 
kin, ne dersiniz, leylekler kurıun -
lan yiyipte yere düşer düpnez ço

cukları bu ölü hayvanları alıp he
men oracıkta, gözümüzün önünde 
tüylerini yoldular ve bu tüylerden 
çabucak birer büyük yelpaze yapa. 
rak oturacağımız Piyer Loti kahve 
aine gidinceye kadar yolda bizi yel 
pazelediler; sonra da bu hizmetle 
rine karııhk bizden on beter lira 
hahtiı iıtediler. 

Bostan iıkeleıi denilen yerdeki 
Piyer Lotinin küçük kahvesine ge· 
lince ne görsek beğenirsiniz: U . 
2un, alaca entarili, yaşlı kal)veci, 
aüz beyaz bir keçiyi a§I boya.sile 
kırmızıya boyamıyor mu? 

- Babalık ne yapıyoraun? 
Diye sorduk. Gayet mütevekki-

1ane: 
- Birazdan, dedi, bu hayvanı 

kurb2.11 edeceğim de... Malumya, 
bizde beyaz keçiyi kul"ban etmek 
günahtır. Onun için biz daima ko
yun olsun, keçi o!sun kurban eder
ken onları ya kırmızıya boyarız, 

yahut mora ... 
Kendisinden kahve istedik: 
Mafiş! 

dedi. Çay stedik: 
- Kı~ kı~t 

dedi. Nargile istedik, biraz sonra 
bize nargile yerine tenekeden em
zikli bir bahçe kovası getirdi. Hid
~etle omdan kalktık, ve tercümanı 
mrzm hize pek pa.halıya tutmuş <>1-
duğu iki kü.feciden birinin küf esi
ne ben, birininkine de bizim Ba -

. 

RADYO 
Hangi mevsimde daha iyi dinlenir? 
· Kiraç zamanı, hasat ve bağ bo

zumu zamanları olc!uğı:inu biliyo
ruz da acaıba radyonun hangi 
mevsimde en iyi dinlenebileceğini 
kendi kendimize neden sormuyo
ruz? .. 

Eğer içimizden bir!ne ıormu§ 
olsak alacağıımız cevap şüpl:esizki 
şu olacaktır: 

- Radyo havada parazi': olma· 
dığı zamanlar en iyi dinlenir. Bir 
de Avrupa istasyonhrı saat begten 
sonra programlarına başla :lrkları 

vakit ...• 

Şu halde radyonun da keyifle 
dinlenecek bir zamanı ve hatta bir 

ğunuza gömül\ir bu .tatlı musrki 
ilemest olursunuz. 

Unutmamak lazmı getir ki t~ 
nik cihetten de radyo kııın daha 
iyi dinlenir. Malhaza her sene daha 
fazla i~liımam edilmekte olduğu 
anlaşılmamahdır. 

Bununla beraber dinleyiciler 
için zevk kı§m daha başıkadrr. Dü· 
tünün üz bir kere: 

Hava soğuk ve ~traf buz tut . 
muıtur. Dondıuruc.u bir rüzgar dı· 
§arıda ıahk öttürerek esmektedir. 
Siz Htklerinize kadar • işliyen sıca
cık bir oda içinde bulunuyor~unuz. 
Kaıranlrk erkenden baıhrmıthr. 

mevsimi bile vardır .. Bizce en iyi lhtimalki gece de kar yağacak ve 
zaman radyoYU dinlemekten en sabahleyin erkenden kalktığınız 
fazla zevk aldığıınuz zamandır. A- zaman her tarafı bembeyaz göre -
caıqa mevsimlerin bunun üzerinde cek:&inizdir. Harıl hani yanan 50• 

bir tesiri var mıdır? İşte bunu ıuı.. 
banın karııaında otururken, uyku

rada tahl~l edeceğiz. Aaıl ;adyo 
nuz gelmemisse en i:vi nasıl vakit 

mevsimi, bütün bir yazı dağlarda 
geçirirsiniz? Eğer eski zamanda 

kırlarda gezerek, eğlen~rek geçir-
d.kt h I . l . olısaydı bütün aile bir kö,eye geçer 

ı en sonra ava arın serın emeıı h :c d a1 • k 
k 

. • . . er gv.n ers an evın genç rzı • 
artr evımıze kananmak ıhtıvacını · d ki h ~· · d' l 
h. tm ... b 1 d .., ik• . · nın pıyano a me are .ını ın eT· 
ısse ege &f a ıgnnız ıncı d' 

teırin ayı sonlarma dcğru haşlar. ı. 
Fakat bugün •buna lüzum var Akşam üzeri sıcak yuvamıza 

döneriz. Hava erkenden kararımı, mı? 

Masanızın \!zerinde duran kü
çücük bir kutünun dühıes~ni ~e
virmek 1-i:ıe Paristeki. Viyanadaki 
Londradaki, Berlindeki, Moskova· 
daki ilihiri en büyük muııki üstad 
larmın konserini dinlemek fırsatı-

gök yüzü simsiyah hubtlarla örtü) 
müştür. Gündüzden başlıyan yağ· 
mur, hafif hafif yağmakta ve pen
ceremizin camlarından 11zarak ak. 
maktadır. Radycm•.r.da yazın güm 
hür g~bür pa'tlıyan gök gürültü· 
!erinden artrk kotkunı,ı{r: kalma . nı verir. 
mıştır. 

Islak mutamba.mızJa kapıdan 

içeri girince yukarıdan gelen gü • 
zel bi.r hava bizi ka11ılar. Anlar · 
smız ki Prag, Bükr~ Viyana neı
riyatıha erkenden bqlamııtır. Ha
vada biç de parazit :y:oktur. Koltu-

Siz sıcak odanızda koltuğunuz
da gömü·ltnüf rahat rahat bütün ı 
dünyadaki konserleri önünüze ge. 
tirmiş dinlersiniz?. 

Bu emsali bulunmaz bir nimet 
defildlr de nodir! .. 

Kl§m radyo dinlemek i~in en 
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Coeuk haftası 
Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 

!ki b.afta ev\·elki bulmacamız KARTPOSTAL KAZANANLAR: 
KARANFiL idi. 71 - BağJarbaşı 60 Ayten, 72 -

Doğru bulanlardan Unkapanında Gedfkpa~ 26 Iı~aruk, 73 - Kurtulu' 
Zeyrek yokuşunda S. M. talebesinden 223 Tekla, 74 - Sirkeci 1 Fazıl, 75 -
91 Cevat Gültekin, 1 nci, l:ımirde Til- Ortamek. 372 Lamia, 76 - Defterdar 
klJikte A. Şimendifer M. Arif Kurdoğ 46 lzzet, 77 - Kurtuluş 23 Panta.zt, 

.lu 2 nci hediyemizi kazanmışlardır. 78 - 12 nci mek. 39 Şevki, 79 - Sa .. 
lKIŞER PAKET NANE ŞEKERi matya 50 Berç, 80 - 1. K. L. 212 Er .. 

ICAZANANLAR: run, 81- 63 ncü mek. 19 Tank. 82 -
3 - ls 49 ncu mek. 32 Yaşar, 4 - Cumhuriyet ortamek. Nuriye. 83 -

Z1 nci mek. 44 Selamettin, 5 - Darüş. Uzunçarşr 46 Lutfi, 84 - Karagümrük 
şafaka L. 9 lsmail Oktay, 6 - Hay - 50 Yılmaı. 85 - Sirkeci 42 Mükerrem, 
darpaşa 102 Feridun, 7 - İstanbul Er. 86 - 13 neti mek. 609 Ragıp, 87 - Da
kek L. 803 Özcan, 8 - l,3.Jeli Ayşe E • vutpaşa 72 Oztürk, 88 - Beyoflu 29 
gemen, 9 - Unkapanı 22 Halil, 10 - • ncu mek. 77 Suha, 89 - Süleymaniye 
Beyazıt Selma, 11 - ls Posta nakli • 28 Mehmet, 90 - Aksaray H Adnan. 
yesinde Orhan. 12 - 19 ncu mek. 349 91 - Kumkapı 40 Hayrettin, 92 -
Kazım, 13 - Fatih 1 Lutfi, 14 - Bey- Üsküdar Ayten, 9ıl - 3 ncü mek. Mem 
oğlu 20 nci mek. Faruk, 1.) - Edirne duh, 95 - Bostancı 132 Naime, 96 -
kapı 11 llhan, 16 - Beyoğlu Asuman Çemberlitaş Batırbay. 97 - Demirhan 
Nedim, 17 - üskiidar 96 Türkan, 18 34- Me,ktlre, 98 - Çapa kız muallim 
- Aksaray 87 Halit, 19 - Firu.zağa M. T. 99 - 12 nci mek. Sınıf .2 Tüzün, · 
5 B. Bezmez, 20 - Bakırköy A. Hasta 100 - Haydarpaşa 21 Saba, 101 - A· 
nesi Hilmi. ı meli.hayat 229 Cemal, 102 - Süle:rma· 

KiTAP KAZANANLAR: niye Bedri, 103 - Gazlosmanp&.§8 Hu. 
21 - Bursa 3 Huriye, 22 - Arna • l~I, lM - Kasımpap 1 Nestren, 105 

vutköy 2 Erkin, 23 - Kurtulu§ 39 Yo· - EdJrnekapı Ozdemir, 106 - 42 nd 
sifidis, 24 - Bebek Posta müdilrü BU. mek. Metin, 107 - Taksim 7 Tevhide, 
lent. 25 - Divanyolu 114 Sabih, 2i- 108 - İs Erkek L. Ragıp. 109 - 2 ncl 
12 nci mek. 305 Mehmet Ali, Z1 - Be~ mek. 182 Ağı"' 1~5 - Büyükada 5 Nel 
şiktaş 13 Esat Can, 28 - Aksaray 24 U, 11- Şişli terakki L. Acar B. 112 -
Şadan Akçay, 29 - Vefa L. 32 Göksel Cağaloğlu Yapr, 113 - 16 ncı mek'. 95 
30 - Is. Kız L. 1412 Semahat, 31 - Sabahattin, 114- 44 ncU mek. 490 Fik 
Çamlıca kız ortamek. Yegane, 32 - ret, 115- YenikiSy, Selma, 110- Ese
Erkek L. 1099 Kemal, 33 -Arap ca • yan, M. Halacyan, 118-'- Tarlaba~ı 

mii 35 Perihan, M - Namık Kemal 33 Muall!, 119 - Kasrmpaşa 9 lsak· 
M. 238 Cevdet, 35 - Şlşli tramvay dep 120 - Beyoğlu 4 ncU mek. Saime, 121 
338 Hayrı, 36 - Pertevniyal L. Özek, -ls krz L. 1663 H. Yılmaz.122- ~Y 
37 - Kumkapı 29 Halet, 38 - Haydar- tinlik 100 Osman. 123 - Zincirlikuyu 
pa~ L. 1097 Hayrettin• 39 - Beşiktaş 11 Burhan, 125 - Bostancı 139 Emel, 
112 Münir, 40 - Beyoğlu 213 Nejat. 127 - Aksaray 2 Makbule, 128 - Kum 

CETVEL KAZANANLAR: kapı 3 İhsan, 129 - Bahçekapı 3 tı • 
41 - Pertevniyal L 138 Naim, 42 b4ıt, 130 - Feriköy 390 Göksel. 

... ~Ucun~~ .ı.s.u.ı. &a- Galata: 131 - Zlncl?llkuyu 20 GLlner, UZ ;ı, 
Raüin oğJu Tuğrul, 44 - Bakırköy - 36 ncı mek. Mehpare, 133 - Kum .. 
100 Osman Şemsi, 45 - Beyoğlu 1 To. kaı;pı 9 Tutül~ l3' _ Şişli 8 Selçuk. 
dori, 46- lzmir 165 Mahmut, 47 - 11 135 - Arnavutköy Semiha, 136 - E .. 
nci mek. 317 Bülent, 48 - Kartal 46 yüp 1Avni,137 - Kadıköy 60 Nejat, 
Nermin, 49 - Haydarpaşa L. Y. Hay- 138 - Is E. L 10 ncu s. ismet, 139 -
rettin, 50 - Sultanahmet 9 Muzaffer, Fatih 4 S. Aysel, 140 - Nzunçarft 
51 - Is Edirnekapı 35 Selma· 52 - 59 5 Bedriye, 141 _ Aksaray 12 Şahnaz, 
ncu ·mek. Arşaluys, 53 - Süleymantye 142 - 40 ncı mek. Müfide, 143 - 54 
29 Nesrin, 54 - Vefa L, 154 Iskender, cü mek. 46 Neriman, 144-15 nci mek 
55 - « üncü mek. 148 Kenan, 5 - 345 Saiın. 145 - Pangaltı 130 Mihri -
Kasımpaşa 71 Merkado, 58 - Kara cihan. 146 - Kadıköy Dlmitri, 147 -
gümrük 50 Cemal, 59 - 21 nci mek. Altmbakkal 51 Vedat, 148 - Divanyo-
Semra, 60 - Asmaltı 11 Saim. ıu 128Sabih,149 - Edirnekapı 52 To-
y AZI DEFTERi KAZANANLAR: dorl, 150 - Beyoğlu Blagoy, 151 - Er 

61 - Süleymaniye 29 Feriha, 62 - kek L 510 Fikret, 152 - Bakırköy Na. 
12 nd mek. 41 Leman, 64 - Balat 6 dlr, 153 - Edirnekapı 87 Burhan, 154 
Bedia, 65 - Kandilli kız L. 455 Mual· _ Gelenbevi o.O. Asım, 155 _ 13 n • 
Hl, 66 - Cumhuriyet orta mek. 275 cü mek. Haşim, 156 - 1 nci mek. 393 
Uiisniye, 67 - Bakırköy 180 Nejla, 69 Fahri, 157 - Beyoğlu 12 Manol, 158 
68 - Süleymaniye 50 Hüsamettin. 69 - Beşiktaş 29 Ali Riza. 159 -Tepeba 
- 1s kız L. 320 Sabahat, 70 - Müsevi şı 120 Fehmi, 160 - 2 net mek. 51 Qs. 

L. 115 Biçoço. man, 161 - Kadıköy 53 Müfid, 162 -

iyi mıevsim o!makla beraber, ba • 
harda papatya dolu krrlarda rad

yo çalarak dinlemenin de zevkına 
doyu·lmaz. 

lş.te bu itibarladir ki bazı oto • 
mobillere radyo ahrzaları kon · 

~ 

muştur. 

Bahar gelmiş her taraha çiçek
ler açmış, kırlar ve ağaçlar züm · 
rüd gibi ye,ile büriinmüttür. 

lhk ilk!baıhar günefi, her tarafa 
neş'e ve hayat s~.maktadır. Damı 
nızın üzerindeki kuşların c1vıltısı, 
sabahleyin erkenden sizi uyandır
mış.tır. Kalıkryor pencerenizi açı • 
yorsunuz .. Ciğerlerinizin temiz bir 
hava teneffüs ile ıi!tiğini bissedi · 
yorsunuz. 

Eğer tatil günıü ise hemen oto
mobUinize atlayıp kırlara çıkınız. 
Papatya ve gelidkler dolu kırlar· 
da otomobilinizi durdurun ta·bia
tın zevkına doyulmaz bu güzeJl.iği 
ni bir taraftan seyret1erken diP.er 
taraftan da radyonuzu dinleyi:ı;z. 

Maçka 861Adnan,163 - Eyüp 17 Ra
bia, 164 - Mahmutpap 12 Nazif, 165 
- Paşa.bahçe 62 Turan, 1?6- Ortaköy 
17 Hamiye, 167 - Sultantepe Orhan, 
168 - Boğaziçi 140 E1izabe~ 169 - Be 
yoğlu 168 Mehmet. 170 - Kumkapı 
Feridun, 171- Eyüp 113 Münir. 

172 - Zlncirlikuyu 9 Hüseyin, 173 
- Samatya 2 Turan, 174 - Beşiktaş 
18 Nuri, 175 - Silleymaniye 16 Halit., 
176 - Kıztaşı 7 Reşat, 177 - Aksa -
ray, 58 Şükran, 178 - Pangaltı L. 584 
Vahan, 179 - Kabataş L. 320 TaJat, 
180 - Arnavutköy 52 Koço• 181 - 27 
nci mek 476 Orhan, 182 - Cağaloğlu 

8 Naclyt', 183 - Azizpaşa 4:5 Rasim, 
184 - Kumkapt 11 Muhum, 185 - Ktz 
L. 745 Selma, 186 - 17 nci mek. Se • 
miha, 187 - Beşiktaş 190 Serop, 188 
- Ka.sımpaşa 102 Semiha, 189 - ıı~a -
tih Cemal, 190 - Heybeliada Affet, 
191 - Davutpaşa orta mek. Akyıldız, 
192 - Sultanahmet 476 Süheyla. 193 
- Göztepe Muazzez. 194 - 43 nrü mek 
Neriman, 195 - Csküdar 12 Kılz:m. 
196 - Şişlide Fehmi, 197 .J Davutnaşa 
Sadık, 198 - Sultanahn~~t 9 Bi'in r, 
199 - 10 ncu m~k. 1G Ra~ide, 2no Be. 
yoğlu 10 Nadir. 

Hediyelirimiz her hdta r··nrnrtc 
si günleri matbaamızda dağıtılır. 
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sıaıı~~ 
ilk okuma kitabı çıktı 

• Devlet Baıımevi tarafından, yeni dil devrimine göre bası~ 
lan ve Kültür Bakanlığınca tek kitap halinde ilk mekteplerin 
ikinci ımıftnda okutulan okuma kitabı çıkmıihr. Değeri on ye
di buçuk kUl'Ufbır. 

Dağıtma merkezi - VAKiT YURDU - Ankara caddesi, 
lıtanbul. VAKIT'ın Türkiyenin her tarafında bulunan ıabcıla
rından tedarik edilebilir. 

V AKIT'ın Istanbul vilayeti sahcılan 
Büyükada: .Bayan Anna - 23 Niıan caddesi - numara 4 
Bakırköy: Vehbi - Tütün, ıigara ve kitap ıatıc111. 
Beyoflu: Eaat Barutçu - Kalyoncukulluk - Çakmak ıo-

kak numara 226 

Kız - Erkek 
Ana ilk ·Orta· 

Lise 

Beykoz: Muhittin - Fevzipaıa caddeıi numara 78 
Beıiktat: Ali Yuıuf-Tramvay caddesi numara 29. 
Çatalca: Şaban - Gazete ve kitap ıatıcıaı. 

( Eski : 1 N K 1 L A P ) 
Kuranı, direktörü : NEBIOGiLU HAMDI Dlkümen 

K~netli bir tali~ heyetine malik tir. ReNDi okullara muade!eti taa diklidir. Kayıd için JıerıOn 
!'Duracaat olunabıhr. lıtey~nlere m uf ueal tarifname ıönderilir. 

Caialoflu • YanıluaraylAr oranı - Telefon: 20019 

Fatih: Hüanii - Büyük Karaman caddeıi numara 2. 
Fmdıklı: Remzi - Kırtaıiyeci. 
Kadddiy: Sabn Faik - Anadolu kitapevi - Altıyolafzı. 
Kartal: Bakkal Cemal. 

lsat.hk otomobil 1 Adimi iktidar 
Tiyatro Sanatı K~JamJmıı fak~t.iyi bh· halde ıseı ge~ş~klfAfne 

Sarıyer: Ali Kemal - Büyükdere caddesinde numara 250 
Oıldjdar - Sabri Cemal - Kitapçı. 

DiKKAT: 
~· - VAKiT: YURDU, Devlet Baıımevi ve Kültür Eakanlıiı 

neıriyatmm gemi aaUcuıdır -

Beybı F ord otomobılı aatdıktll' F e. H b'=' • . 
Her kitapçıda bulunur 1 d M h 0 rnı 0 1 n neryo un a u tarpafa çıkma • 

Fiatı: 75 lmnıı zındc. (6) numar~lı eve müraca · ı Tafalllt: Gala,. po•t~ uas~~:m-?t:h~ Dr. Etem Yassa - at kutuau 125& 
· --m;·=r.mn ı ı ı "ıamr:" 
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Hu s:ıde hareketle Allahı kendi ta. 
rafına çektiğinden doğan bir sevinçle 
k:ıı>ı) ı açarak askerleri ,.e cardiyan· 
Jarı çııJ:ırdı ve bunlarm önünde mah . 
pu :ı dünüp: 

- Mösyö keşfiniz, öfrendijiniz sır 
kı·a in arzedllecektir. Kralın sizden 
r::emnun kalacağına şüphem yoktur. 
Onun için, kısa bir zaman sonr1& Bu • 
tilin kapılarını size elimle açacatımı 
um• rım. sözlerini söyledi. 

Pardayanın zindancısı hayret için -
de :rnldı. 

ŞHrnlye gülerek: 
- Bunu size nktiyle söylemiştim! 

decH. 
Zindancı: 

- Dinim hakkı için sizi deli un -
nuştım. •'akat şimdi.. diyerek sözünü 
bitirmeden sustu. 

- Şimdi ne olmuş? 
- Sizin sihirbaz olduğunuzu sanı· 

yorum .. 
Direktör, acele arabasını hazırlata· 

nk· Yüksek &e8le Luvr sarayına gide
ceğini siiyleyjp bindi. Hakikaten de 
araya gitti ve adaınlannın kral ile 
ko•rnştufunu sanmalan için JAzımge
Jen hir 7.aman kadar orada kaldı. 

C:fiyleditı glJ?i yarım saat defli bir 
uat sonra rert dönerek birkaç saba -
yın .Yanında: 

-- Ru adanam krala ettlli hizmet 
bliYfflrtür. Fa.kat arkadaşlar bu hwaus 
ta hepiniz afzrnrzr gayet sıkı tuta -
cakeııuı. Emin olunuz ki ufak bir dii
ıttne9fzlik bqtnn.a btlyük felAketler 
açabflf r. ÇilnkU, ma16mya bu hUk8 . 
Mete alt bir sırdır, diye bafltdı. 

ihbarlar tttredner. 
"'RUkGmete alt bir sırdır,. cUmle.,ı 

en geveze olan1an bile bir anda sus . 
taran ltlr kudrete sahipti. 

Bunun üzerine, Kitalan Pardaya • 
nın bulunduğu odaya giderek : 

- l\lösyö, bu hizmetinizden dola • 
yı kralın sizi affettiğini müjdelerim, 
dedi. 

Pardayan efil erek: 
- Buna zaten emindim! cevabını 

\"erdi. 

Beş dakika sonra Sövalye Butll • 
den çıktı. Miidilr de onu uma köprü • 
ye kadar ceçirdi. Bu itibar mahpUBUD 
ne kadar değerli bir iş yapmlf oldu • 
tunu Jterkese lsbat ediyordu. 

Pardayan uzaklafmak Ur.ere iken 
Kltalan onun elini sıktı. 

Artık ona acımağa başbyan Şöval
ye: 

- Bir sözle içinizi rahat ettireyim 
mi? diye sordu. 

KJtalnın gözleri parladı: 
- Ah bu'mtlmktin olsa" 
- Niç.ln mUmkUn olmasın? 
- Nasıl? 
- Dinleyiniz, köpeffme atmış ol • 

dutum klfıt.. 
- Evet. 

- Onu krala göttlrecek olan dM • 
tum.. \ 

- Evet, evet .. 

- Böyle bir dostum olmadıjT gibi. 
-!J! 
- .• kltıt ta bombottu. Şunu da 

unutmaymız ki ben hayatımı kurtar • 
mak için de olsa böyle alçakhfı ya -
}Nlcak yaradılışta delilim. 

Kitalan, sevinç n yeisle karışık bir 
sayhayı gliç zaptetti. 

Bir An kadar kendisile eğlenen bu 
adamın yakasına !anlmafl düşündü. 
Fakat kendisi iki yUzlO bir adam nl • 
dufu için Pardayanın yalan söyle -
meal ihtimalini dü,Unerek kafıdın 

Cala!ottu Ortıan B. apart.ımam Tel: 22033- Jll'r. KadlkGJG Büaıt19 ıı.t 80kalt Tel: 80791 

kaldL Ben mektubu tıd tan• 7azdım.J 
itte Udndalnl size veriyorum. O -
kuyunu! 

Pard&Jan yeleifnden, dlln yazdıJı 
k&iıdı çıkarıp direktöre uzattı. Dl. 
rektör kafıdı dehfet içinde tit • 
rfyeret aldı. Nihayet ·~ okudu. 
Daha dotraaa eatırlan aeele sözden 
geçfrdL O vakit korkusundan sapsan 
kesilerek bofazını )'U'tan bir inilti du
yuldu. 

bir de iiatellk eilen.l70ramı hal Ah, bil 
auretle kurtulmak lstiyomın detll 
mi? PekllAI. dedL 

- M&yB, a87Uyecetfnk n yapa • 
calınız §eyi iyi dUftlnünilL. Aklmm 
bapnıza toplayınız? Beni ithama kal. 
la§mayınız. Ben bu ufunuz zindana 
atılm11 •• ebedlyyen orada kalmaia 
mahkGm edilmlı bir masumum. Kur • 
tulmak lstiyorum. lıte hepsi bu .. Fa
kat sizi de kurtarabilirim. 

KAiıt tirle yazılmıttı 1 - Sis mt, beni kurtaracaksınız ha ı. 
"Şevketmaap,. Nasıl bakalım.. Hayır, hayır. Artıli 

Sizi öldllrmek irin bir f nat ceml • hiçbir Umlt kalmad ! . Bir kaç saniye 
-.4J-J_ b 1 nd ğ h L- rl sonra kral bu mUthış hakikati öfre-

1/ır:ı.'""' u u u unu auw:r ve yo - -1. li be 
nnL d"" Gl ... ,.ı .:ı::: D U necıı:a ve ge p ni tevkif edeceklerdir. rum. ..,_ o z, Marr- uu anw , . 

Marşal dö Tavan, Konn, Sen Furxı, Pardayan mUdürU •tandan sar • 
Batu mDdüriJ Kitalan kralı ölıtür • sarak: 
J?U!k ~ yerine Dük dö Gizi geçlrnwk - Size, kralın birkaç saniye son • 
için hazırlanıyorlar. Papaz Tlboyu ve- ra bunu öğreneceğini kim söyledi, df. 
yahut cemiyetin en mühim azaaından ye batırdı. 
olan Möagö Kltalam lıkmceye koya • - Ya mektup! 
rak her,eyf öğrenebilirim. Fetatçı • -Kral mektubu ancak bu gece a-
ların aon toplantıaı Sen Deni• sokağın la bilecek .. Dostum onu bu gece saat 
dald Devlnlyer otelinin iç tarafında sekizde götürebilir. Anlıyor musunuz? 
oldu.,. Önümüzdede daha bir günlük müddet 

KJtalan: 
- Mahvoldum! sözUnU kekeledi. 
Yan bayılmış olduğu halde. Par · 

dayan yetişmeseydi hemen sırtüstü 
düşüp bayılacaktı. 

Şövalye yavaş sesle: 
- Cesaret! dedi, ayni zamanda m. 

talanın kolunu kuyyetlke sıktı. 
Zat'alh direktör: 
- Cesaret mi? diye mırıldandı. 
- Evet, kurtulmanız için yalnız 

bir fırsat vardır ki siz de bir kadın 
gi'-i bayılarak onu kaçırıyorsunuz. 

:.Ietanctfnl kavlıetmı, olan Rtt:ılnn 
b~:;uJuyormu, clbl bir sesle: 

- Sefil! Deni malm~ttiktcn sor.ra 

var. 

- Kaçmaklığımı mı söyliyeceksiniz? 
Nereye kaçabilirim? Nereye gitsem 
gene ele geçerim ! 

- Hayır, kaçmayınız, yalnız mek. 
tubun kralın eline geçmemesi çaresin1 

arayınız. 

- Bu nasıl olur? 

- Bu mektubu yalnız hir ad:ım 
durdurabilir ki o da benim. neni bu -
radan çılcanr bir saat sonra dostu • 
mun yanına gide ek mektubu alıp ya
kanm. 

- Bunu y:ıpacağınızn nasıl ir.ana.. 
yım .. 

- Mösyö bana iyi balunız. Size ) O· 

fil 
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12633 lira muhammen kıymetli on dört kalem matbaa kağrtları 
ve kartonları gümrükle:ımiı olarak teslimi §artiyle 4 - kkincitef • 
rin - 935 Pazarteai günü saat 15 te Ankarada idare binaamda ka· 
pah zarf uıuliy~e batın aunacaktır. 

maktadir. Nümuneler Malzeme Da ireainde ve Haydarpqada 
lüm Müdürlüğünde görülebilir. (451 

Muhamme.cı bedeli 2000 lira o lan dinamo '" otomat k&n 
4 - 11 - 1935 Pazarteısi günü aa at 15,30 da kapalı zarf usu 
Ankarada idar~ binaımda ıatm a lmacakbr. Bu ite girmek • 
rin 150 liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin 
v~ikalaı: ve iıa girmeğe manii ka n\ı.ni l>ulunmadwi:ma dair 

n---... ······-··············-····--··· ............. . u _ ....... oı·ş···t;·e·kimi ............ I 
H Ratıp 1fürkoğlu .. .. 1 !i Ankara caddesi Meserret 

Bu işe girmeh istiyenlerin 94 7 lira 50 Kuru!luk muvakkat temi· 
nal ile kanunun U\yin ettiği v4'sika. ları. kanunun 4 ün~ü maddesi mu· 
cibince ite girmeğe kanun; manile ri buhmmadıiına dair beyanname> 
ve tekliflerini dyni gün aaat 14 de kadar Komisyon Reisliğine ver· 
meleri lazımdır. 

me ve tekliflerle ayni gün saat 14 30 a kadar Kom;ayon Rei 
vermeleri lazımdır. Bu iıe ait tart nameler Haydarpqada 'ı 
ve Sevk Müdürlüğünde, .ıı..nkarada Malzeme Dairesinde paraa 
rak dağıtılmaktadır. (611 

H..!!~.~! .. ~~-~!.~~! .. ~~~.':~~~-.~~!L .. ···--············· .. ·-·········--············· ... ······· .. Bu ite ait şartnameter p:uası z olarak Anka'l"ada Malzeme Dai· 
re$inde, Haydarpapda TcselJt.im ve Sevk Müdürlüğünde dağıtıl -
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min derim ki eğer beni buradan çı -
kanrse.nız bu mektup kralın eline geç
mes yalan söylüyorsam Allah belamı 
versin. Şmidi dinleyiniz. Bu sizin için 
fJOn fırsattır. Daha fazla söylemiye • 
ceğim. Siz beni serbest bırakmauıa -
nız hayatını kurtardığım kral bıraka
caktır. Böylece ne kaybedeceğim? hiç 

olsa olsa daha iki üç giin burada ka· 
lacağım. Halbuki !!ize gelince, eğer be., 
nl serbest bırakmaısanız idam oluna
caksınız. Şimdi AllahısmarJadık Mös
yö ... 

Bu sözleri söyledikten ıııonra Par -
dayan bir kö§eye çekildi. 

Kitalan keadisini toplamağ'a çalı • 
şarak birkaç saniye kadar tahta is • 
kemlenin üzerinde kaldı. Kendisine 
indirilen darbe hakikaten pek müthiş· 
ti. ölüme mahkum olmuştu.Ama nMı1 
ölüm? .. l\lonfokondaki iplerden biri -
einde sallanmadan evvel müthiş işken 
celer içinde vücudu harap edildikten 
sonra: •.. 

Bu anda hUkömet zindanının mü . 
dürü olmak sıfatiyle hazır bulundu · 
Ju bazı işkenceleri hatırladı Işkence
seı • nn..~ına bağlattığı bir çok zavalh · 
]!lT"'ı •1ayali gözünün önünden geçti. 
.T"' ,, ,ıklarla bacaklann arasına so . 
kulan 'e kemikleri ezen kazıkları · 

memeleri koparan kızgın kıskaçları, 

on parmağln tırnaklarını biribiri arka 
sından sökmek için kullanılan ker · 
petenleri, mideyi patlatana kadar su 
içirmek için boğaza kadar sokulan 
hunileri, vücudu çele çeke parçalıyan 
çarkları düşündü. Bu korkunç manza
raların halka. gösterilmesini, ahalinln 
blrlblrini itip kakarak dua ederek te
pinerek etrafında dolaştıklarını görilr 
gibi oldu, 

Uunl:ınn hepsi onu buz gibi don • 
durdu. 

Tarif edilmez bir korku bütün var. 
hğınc kapladı. 

Kendisine ne yapacaklardı. Kral 
Katili gibi bir suçlu olduğu i~in aea
ha nasıl müthiş f~kenrele:e uğratıla • 
caktı. 

Tarif olunmaz bir korku bütün var 
lrğtnı kapladı. Şunu da söyliyelim ki 
Kitalan tahtan indirilmek istenilen 
dokuzuncu Şarla olan bağlılığı kadar 
tahta çıkarılmak istenilen Hanri dö 
Gize baf lı değildi. 

Ve bu ihtihU cemiyetine bir inkılap 
Utküsüyle değil sırf yer kapabilmek 
yjikeelebilmek hırsıyla girmişti. 

Şimdi ise gözünün önünde canla • 
• 

nan ölüm ve işkence ha;rali karşısın • 
da bu hırsına lAnet ediyordu. 

Hergün sert muamelelerle hırpala. 
dığı aciz zindancılarclan yahut muha· 
faza~rna memur olduğu mahpusbtr • 
dan biri bulunmak için §U anda dün • 
yada nesi varsa hepsini verirdi. 

Ölü gözü gibi donuk olan gözlerini 
Pardayana ~evirdi ve onu azminden 
dönmiyen her insan gibi rahat gördü. 

O vakit koridorda bıraktığı gardi· 
yanlarla aşkerJerin. bir mahpusla bu 
karlar uzun müddet konuşmasından 

hayrete Ye helki ı:ıüµheye dü~ecekleri· 
ni h:ı hrladr. 

Bununla beraber henüz kat'i bir 
karar vermemişti. 

Bütün vücudu ve dimağı felce uğ. 
ramış gibiydi. 

iskemleden hiç kalkmıyacağını sa. 
nıyordu. 

Birdenbire sofadan sert bir gürül • 
tü abetti. 

Kitalan; gözleri fırlamış. saçtan 
dimdik olmu§ ,.e aklına: 

• 

PARDAYANLAR. •• 
- lhanetim meydana çıktı .. Beni 

arıyorlar! düşüncesi gelmiş olduğu 

halde doğruldu. 
Kit.a1anı aramıyorlardı. lhaneti

keşf edilememişti •• 
Yalnız zindancılardan birisinin e

linde bulunan anahtarlar sofanın mer 
mer ı:töşeme.si üzerine düşmüştü. 

Kayıtsız bfr ta.vır alan Pardayan 
göz ucuyla Kitalanm yüzünde husu • 
le gelt-n korku ve acmın çoğalışını 

takip ediyor ve artık bu işin sona er
mesini sabırııızlıkla bekliyordu. 

Ya, Kitalan korkarak kendisini ser 
best bırakacak veyahut bu korku son 
derece çoğalarak onu bir tereddüt i -
çinde bulunduracaktı . 

Pardayan düşündü: 

- Tam vaktinde yetiferek melttu • 
bu alacağı.na Jsaya, lndle yemia •* 1 
sözlerini söyledi. 

Pardayan rahat ve aaldn 1ılr ..ı.ı 
- Istedifiniz şey üzerine yemin• 

derim. Fakat "unu da IÖyllyeyfnı ki 
vakit geçiyor •• Hatt! kendi &damlan.. 
nız bile şüphe etmefe bqlal'Qllar • 
dır dedi .• 

Kitalan alnındaki ter damlalamu 
silerek: 

- Pek doğru! cevabmı ftl'df. 
- Öyle ise. haydi! daha ne cffl,Untl 

yorsun? 
Direktöriin zihninde ttlrlil tttrltt dil 

şünceler çarpışıyordu. Pardayan 1& • 
hırsızlıktan yerinde dumrmyor fakat 
bunu belU etmemeğe bütün gilciiyle 
uğraşıyordu. 

- Bu ikinci ihtimale göre mahvol· 0 vakit, Şövalye tekrar eöze bq.1a. 
duğum gündür. Bu adam beş dakika dr: 
içinde beni kurtarmadıkça kurtulını • 
yacağma kanaat getirmezse yerine 
dÖnerek işin olurunu bekliyecektir. 
Bir hafta, on gün, bir ay korku içinde 
titriyecek ve sonra, yalan söylemiş ol
duğumu, kendisini ele vermediğimi an 
Jayrnca, yahut ihbar ettiğim halde 
köpeğin kağıdı kaybettiğini zannedin 
ce gene cesaret bularak benden en 
müthiş bir suretle intikam almağa 
kalkışacaktır. ,.e ben de hem l§kence 
göreceğim hem de bana. mezar olacak 
olan yeraltr zlndanlarmdan birine a
tılacafım !. 
Anahtarın dU§mesi Şövalyeyi şiddet 

li bir surette titretti. Hemen Kitalana 
doğru gitmek ve son bir teşebbüste 
bulunmak üzere iken müdürün doğ .1 

- Bundan maada, işlerin de no • 
mal (tabU) suretle geçme.si beıdm 1 • 
c;ln belki daha hayırlıdır. l>o8tum mek 
tubu alarak krala verecek ve ben d• 
kurtulacağım. Size geUnce, tabii hi~ 
bir suretle kurtulamıyac.a.ksınrz. 

Ki talan boğuk bir sesle: 
- Mösyö, yarım Mat sonra bura~ 

dan çıkacaksınız! dedi. 
Pardayan sevincinin yüzünden an· 

laşılmaması için oldukç.a sıkrntı çek • 
ti 'Ve: 

- Nasıl isterseniz öyle 
cevabını verdi. 

yapmııl 

Kitalan. Tanrının yardımını isti • 
yormu, gibi kollarını ta.vana doğr11 

kaldırdı. Hakikaten Kitalan huyunda 
ruldufunu •e sendelf sendeltye ken • olan caniler, her zaman söz arasında 
df!dne yaklaşmakta olduğunu gördff. kuşısmdakflerl kandırmak f ~11 km. 
!terJftn dişleri bfrfbfrlne ~rpıyordu. df düsüncclerine urgun bir Tanrı UY• 

Kekeliyerek: ' dururlar. 
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Nurkalenı 
Kurşun Kalem · Fabrikası 

Mekteplilerin, Mühendislerin, Re11amlarm, Devairin 
ihtiyacını temin eden her cinı kalemi yapmaktadır. 
Her kırtasiyecide satılır. Ecnebi mümaıillerinden 
kat'iyyen üstün ve ucu:ı: olan çeıitleri aıağıdadır: 

801 No. lu 1\lektepli kurşun kalemi 
501 No. lu 1, 2, 3,, derece sertlikte resim kurşun kalemi. 
DACDEU~N 10 ınuhtelif sertlikte en iyi cins kurşun kalem. 

1011 No. lu Marangoz kurşun kalemi. 
99 No. lu Taşçı kurşun kalemi 
Oi ·o. lu B ve , 2 sertlikte devar için kopya kurşun kalemi 

702 ~·o. lu A, B, C, renkli kopya kalemleri 
901 No. lu Bir ucu knmızı bir ucu mayi kalem 

1312 No. lu G renkli kalem 
1323 No. lu 12 renkli kalem 

Nurkaf em: Türk yapısı, ucuz ve üstündür. 
Nurhalem: Her Türkün elindeki kalem o'mal1d11 
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Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksitlme Komisyonundan : 

Mektep Frzik laboratuvarı için komiıyonJaki ıa:tnameıine I 
merbut liste ve kataloğları mucibince (14031) lira (39) kuruıluk 
Fizik alitı kapalı zarf usulü ile nhnacaktır. Temınat akç~si (1052) 
lira (40) kuruftur. Zarflttr 4 _ 10 - 935 saat (15) de açılacağından 
iıteklilerin zarflarını ıaat (14) e kadar Gümütıuyunda mektep da. 
hilindeki komiıyon reisliğine arttırma ve eksiltme kanununun 2 nci 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaik ile beraber tevdi etmeleri 
ve tartnameıini görnıek İçin de her gün mektebe müracaatları ilan 
olunur. ( 4740) 

Türk Hava Kurumu Piyango 
Direktörlüğünden: 
10,~ aded takt-im bastrrılacak ve açık arttırma ile 7/ 10/ 935 ~a: 

~rtesı •a.at 15 de münakaası yapılacald:ır. istekli olanlor tarlnamesını 
Direktörlü Muhaıeıbeıinde her tün öğrenebilirler. _(6119) 
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2 M•rt 1988 tarihinden itibaren: 
f•konto haddi yUzde & 1·2 - Alt~n Uzerine avans yUzde 4 1·2 

T~OKiVE 

l I RliAT 
BANt<~51 

Traş bıça§ı her
kesin bıçağıdır. 10 
adedi 35 kuruş. 
her yerde satıhr. 

Kirahk. daire -
Kabataşta, Sedüatünde Çürük· 

l ıtanbul 2 nci Ticaret M ahke
me•ind en: 

· Mustafa oğlu Mehmet tarafın
dan Taksimde Ferdiye Çorbacı 
':k"lğmc1a 8 No. ]u hanede oturan 
Şükran aleyhine açılan davada mu 
"'-YYen günde gelmeyen müddeaa
leyhlerden Şükran hakında uıulün 
401 nei maddesine tevfikan gıyap 
kararı ve diğer müddeaaleyh Mu. 
azzez hakkında da yirmi gün müd 
detle adiyen tebligat ifasına ve 
tahkikatın 24/ 10/ 935 Perşembe 
ıünü saat 14 de talikine karar ve
rilmi,tir. Tebliğ makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

(15107) 
ıulu Mahmud Paşa apartımanında .m._am_l•ı •b•ir-daa•ir•e•k•i•ra•l•ıkt-ır•.--
g&Y,et güzel manzaralı büyük Tramvay iıtaıyonunun hemen 
l:ieJ oda ve bir sofalı, mükellef ha· l8-nındadır. Taluime de yakmdır, 

' Sult.anahmet 3 iincii Sulh 
Mık Mahkemesi.nJen: 

1cat;r dütünüldü: lıtanbul 
Bahçekapıda Yıldız hanında 

numarada Koço Krokodileıo' 
talebi: Sahi~ ve lianıili bulund 
iu Anadolu demiryolu 9irketin 
(A) tertip 13326 No. lu bir ad 
birlik ve (8) tertip 37033 num 
ralr bir adet betlik obligaıyonl 

rımn Atina bankaııiıdaM kasa 
olup kasa dairesinin su basm 
ile mezkUr obligasyonlar 
men çürümÜ§ ve toz haline g 

mit olduğundan yedinde mevc 
olan parçalarından anlaıılaca ... 
dan bahisle nüshai saniyeleri 
tarafına verilmesi için 935/ 1 
No. ile ikamei dava etmİ§ıe 
esnayı muhakemede §İrket vek 

mezkClr obligaıyonların beı sen 
den beri f aiz1eri alınmadığını n 

mara ve parçaları ayni tahvile a 
olduğu takdirde bili. niza tebdi 
linden nüsbai saniyesi verilece 
ğini ·beyan etmit ve mahkemede 
tayin kılınan mütehassıs tarafın 
dan icra kılman tetkikatta par 
çalar ve bir kısım numaraları ay 
ni parçaya ait olup olmadığı ka 
naatbaht bulunmadığını rapord 
zikreylemeıi üzerine mezkUr d 
vayı bertaraf ederek ticaret ka 
nunlarının 434 ve anı tevali ede 
maddelerine tevfikan f aizleriı 
men'i tediyesi hakkında karar 
verilmesinden 1barettir. 

935/ 1683 No. lu dav& dosynı, 
tetkik edildi. Ayni suretle muı 

hakeme cereyan eylediği ve eVI 

rakın tetkiki !çin muhakemeniri 
8 - 10 - 935 tarihine blik edil• 
mit olduiu görülclü. BiJ\!ümle ev 
rak ve muhakemeye tevJi edilen 
obligasyon parçaları da tetkik .,. 
dildi. İddiasının sıhhatine ka • 
na.at hasıl oldu. Mezku.· numa • 
ralr tahvillerin faiz ve bedelleri · 
nin bir tarafa t~diye edilmeme • 
sine ve keyfiyetin gazetelerle i • 
linına ve mezkur tirketin Mer • 
kez Bankası nezdindeki mümes • 
ıiline tebliğin~ 2 - 10 - 935 ta• 
rihinde karar verildi. (15108) 
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Gazeteı_erde gördUQOnOz yukardak1 ııari 
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HALiDE EDIB'i·n 
. 

11 ilkteş . C ................ 

HABE 
Gazetesinde neşredllmeğe başlıyacak 

olan son romanının adıılır 

Halide Edih·'in, aslını HABER gazetesine 
verdiği hu eserin lngilizcege tercümesi, 
hu günlerde . Londrada neşredilecektir. . 

. 

Türk edebiyatının en kıymetli bir seri olduGu şDpheslz 
bulunan bu romanı takip etmek ist enler şimdiden gaze
telerini aldıkları satıcılara siparişte bulqnmalıdırlar. 

'Ac h . . ,, . Senellk : 1400 

l one şarlıan: Tlirldyelçln: ı·~.tk ; ~~ 
1 .. :1150 

......_ •• ._.. ................... w.-.w--w_._w .._. • • ._.wrrr-•ı___.........._ ........... ......___... ......... ~""" , 
• 


