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Harp pek yakında - patlak verecek ... 

Mn~nırDnD©lır fHl@ılb<eşDeırDe lb<eır©ılb<e 
Fransa, ltalğanlarla birlik olup kendi f(rupun 

Avrupada saqlamlaştırmak istiqor 
Bir Habeş pl".ensi diyor ki: 

"Biz 0 topraklarda Roma kurulmadan önce bile hakimdik ... 
Ro~a yıkıldı ... Gene hakimiz ... ltalyanıar bizim memlekette 

barınamaz! .. Biz, harba mükemmelen hazırız .. ,, 
____ _......=-......,--:-,..,,....,....,,..........,~r"""""""~=:=~ ı 

Butgaristanda 
bir tevkif 

Sofya, 10 - Poliı ~ki Sofya 
belediye reisi Karakolakofu tev • 

kif etmi§tir. Bu zat, kral aleyhtar
lığı ve darbei hükUmetçiliği ile 
şöhret kazanan Velçef'in sağ eli 

b . d d. Günün kahramanı Şaban, fevkalô. de bir şütlele yegane golümüzü atarken. mesa esın e ır. 

Karakoiakof, ıon K&nunuıani Feci bir kalabalık önünde yapılan 
de Saint Anastasi adatma nefye-

~~::n •İyasal ıah•İy•tl•r arasında- Dün geceki serbest 
Evinde ypılan ıarqtnmaJarda G •• ı e 

_ıt_al-yan-la-rı_n_A_lr-ik-ad_a_C_~_da_'k-~-~ı-S-~a-;p_1_1~-v-~-;m_~-n~-a-~-b-~-~-~-m-e __ :d_n~_.:_!~_ti_;:_üh-im-) _v_e-ıika-la-r-elde ur eş er 1 6 • 1 
rÇQ.~~uriyetç_Lbjr Yunan gazetesi yazıyor : kaza D dl k 

]{ .r a 1 g e 1 i r s e k a fa s } D J Gttr~şçllerlmlze mutlaka bir sal-on t:f~rlz 
: b I f · ı k "' • f Atına muhtelitine ·3-1 yenildik a a 1 e ese c e g ı z e Vunanlllargüzel.blzimkilerfenaoynadı 

Son isyan dolayısiyle idam edilen Papulasın mezarına 
törenle çelenk konuldu (YaZISI 2 ncide) 

Almanlar, · 
silahlanmıya 
doymuyor 

Londra anlaşmasına 
nlsbetle iki misli 

donanma yapabilecek 
Londu, 1 O (Telsizle) - Al

manyanın yeni deniz proğramına 
göre 19 ay zarfında Almanya Lon. 
dra konu,malarında istediğinden 
iki misli fazJa donanma yapacak-
tır. Atatürk Moda klübünde 

Bundan batka Almanyanın 936MOd d • ki•• b •• • • 1 
yılının ba~Jangıcında 2200 loko - a enız u unun açı ışında 

Re.mimiz, Hitlerle Ribentrop'u gü lümsiyer.ek sel~latırken gösteri
)or. Bilindiği 2ibi, bu zat, Almanya ile lngılte ~enm arasını yapmağa 

motif ve vagon yapmaya karar At t •• k b 
verdiğihaberalınnıııbr. a ur de ulundu 
Bin yıllık bir iskelet 

nı~vaffak olmu§tur. Şimdi, Almanlar, Fransn ordusuna 200 zabit 
~jyer gönderip onlardan da ayni mukabeleyi. görerek iki es~i dü§
~n arasında bir uzlatma teminine uğraşıyorlarmı§. Buna daır yazı 

dördüncü sayıfadadır· 

Moskovn, 1 O - Okranyada 
Nedra nehri kıyılarında Elan cin: 
sinden ve 1000 yıl evveline ait bir 
hayvanın : skeleti bulunmuttur. 

-Almanlar SovYetleri 
Urallara kadar 

Sürmek istiyorlar 
D='aını&ınıd nva<dla lb)Dır tarvvaııre lYıs$lYı lklYI ırl\Jly~ırna.ıırm oş 

(Yazısı 4 ncü sayfada) 

(Yazısı 2 nci sayfada) 

.. 

Moda klübü . 
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Moda deniz kulü· Tabii aretler birbirini ta~dp ediyor ibretle okuyun : 

Ne manasız yere 
cinayetler oluyor! 
Hiç yoktan adam vuranları 
büsbütün tel'in ediyoruz! 

Dün iki yaralama vak'aaı ol • l memitlerdir. Yaralı Bilal Cerrah· 
muıtur: paşa hastahanesine kaldırılmı§ · 

1 -Dün gec.e saat 21 .de Dök • 
mecilerden geçen Süleymaniyeli 
marangoz ;'itil 93 numaralı evin 
kapısı önünde oturan kadınlara 

yaklaşmış, yüzlerin~ bakmı§tır. 

Bu evin yanındaki ba9ka bir ka • 
pımn önünde de kadınların koca -
ları Ramnzanla Arnavut Faik o • 
turmaktadır. 

Bu iki marangoz Bil&lin bu ba
kııına fena halde kızmıılar, he • 
men üzerine atılarak dövmeğe 
baılamı9lardır. Bili! kendisini 
müfaaya ıava§ınca Arnavut Faile 
büsbütün kızınıf, evinden aldığı 

bıçağı Bilalin sôl kalçaaına ı.apla • 
yarak yere dütünnüıtür. Bililin 
feryadına mahalle halkı yetitmi,, 
Faikle Ramazanı kollarmdan 
tutamk kaçmalarına meyd·an ver· 

tır. Yarası ağırdır. 
2 - Fenerde Alipa§a caddeııin • 

de 46 numaı·alı evde oturan La • 
zarinin oğlu dokuz yaşında Leo · 
nida, Balata ucuz ekmek almaya 
gitmi9, bu arada Şuayip iıminde 
on yatında bir çocuğun ekmek -
lerini de ıörmüt, yoklamış, bayat 
ıördüğü için almamıttır. 

Leonida batka bir yerden ek • 
mek a!mıt, evine dönmek üzere 
yola çıknu~tır. 

Tam evlerine yaklatacağı sıra
da arkaıından Şuayip yetitmif, 
Leonidamn sırtına ekmek bıçağı • 
nı .a.plamııtır . Leonida bıçağı 
yeyince haykmnıt, elindeki ekme· 
ği atarak yere dütmüttür. 
Şuayip kaçarken yakalanmıttır. 

Yaralı Şiıli çocuk hastahaneıine 
kaldırılmı9tır. 

Kral gelirse kafasını 
keseceğiz! 

Kral gelince Yunanistan 
lngiltereye mi dönecek 
Kondllls, Musolloi ile gUrUşerek Türkiye 

jle Yunanlstanın Italya aleyhinde btr 
siyaset takip etmedfğfol slJyJfyecek 

Selanikte çıkan Venizelist Ma- yeniden krallık kuruldı:~u takdir -
kedonya ~azeteai, "Kral ıelecek o- de Yun3niıtan dıt aiyaıasının ln
luraa, l\a\kın iradesiyle onun ka· giltereden yana dönecejinden 
fasını baltar~a keseceiiz !,, diye korkuyorlar. Bundan baıka Yu • 
bir makal·J yazmıştır· nanistannın Orta Avrupa ile mü • 

• • • na.sebatını kuvvetlendirmeğe bat • 
Fölkiter Beobahter gazetesi • . layacaiı endi§esi de İtalyan ve 

nin Atina ayta.rı (muhabiri) Ge • Fransız mahafilinde timdiden 
neral Kondiliıin Roma yolculuğu yer bulmaya ba.tlamıttır • 
münasebetiyle tunları yazıyor: Kondiliı bu füpheleri izale et • 

"Yunan mahafilinde söylendi • meie çabıırken, İtalya ile Fran • 
iine 5-öre, Y unaniatan bir Balkan ... ıun Akdeniz hakkındaki dü§Ün· 
;d~vleti olduiu kadar bir Akdeniz celerini de öğrenecektir. 
üevletidir. Bunun için Balkan ·Yugoslavya ile 
aevletleri ile olduğu aibi coirafi ltaıyanın arası 
'durumu itibariyle Akdeniz dev • lylleşlyor 
letleriyle de dost geçinmek mec • Belgrad, 10 - Yugoılav iç br 
buriyetindedir • kanlığı memlekette satılmaıı ~ok • 

General Kondiliı yadreamiı tanberi yatak edilen İtalyan ga • 
'.(gayri resmt) yolculuiund~ iıti· zetelrinin Yugoılavyaya girmeıi· 
fade ederk ltalya ile aörüpneler • ne ve satılmaıma izin vermi§tir. 

'de bulunacak, bu siyasayı anlat. Yunan mecıı·sı·n, _ 
maya ç.ahpcaktrr. 

Türk siyıaamın Balkanlarda de kavga oldu 
ltalyaya zıd bir yol takib etmek • 
te olduğu ve Türklerle Yunanlda • 
rm ltalyaya kartı dostane olma • 
yan bir beraber çalıımada bulun • 
duklarına dair bir müddetten'beri 
lte.lyada bazı yaymtılar dolatma -
ya b&Jladığından, general Kondi • 
liıin tahsan MuSÖlini ile ıörüıme· 
si lüzumu bi11edilmi1tir. 

Bu ıerait altında iki devlet a • 
'damı arumda konuımalar olaca· 
ğı, fakat bu konutmlarm resmi 
mahiyeti haiz olmıyacağı Yunan 
mahafilinde aöyleniyor. 

Atina siaysal ( ıiyut) mahafili 
Kondiliıin halayda rejim meae -
lesinden de bahsedeceiini kay • 
Cletmektedjrler. 

Eski Yunan kralının Yunaniı • 
tana dönmesi lngilterede memnu· 
llİyetle karttlanacaft, halbuki ltal· 
ya ile Franıada enditeler doiur • 
'duğu meydandadır. 

1 
• ltal>:a ve Fransa Yuı\anistanda 

Atina, 1 O (Özel) - Yunan 
meclisinde kral taraftarı Kriyeziı 
ile cümhuriyet taraftarı Dragu • 
miı arasında kavgalar olmuş, cel
ae bir müddet tatil edildikten son· 
ra çahımalarına yeniden başlan • 
m.ıttır. 

kalpazan Çlnlller 
Pariı, , 1 O - Fransız poliıi iki 

Çinli kalpazanı yakalamıttır. Bun
ların evleı·:nde yapılan aratbrma
da 20.000 frank ıahte para çıkmıt
br· S,oruıturma eanasında, bun
lar, paraları kendilerinin yapma
dığını, p~ralar, Şanghayda 300 
Çin dolarm& kartılık aldıklarını 
ve bu parş.Jarin Çinli bir inkrlipçı 
teıkilat tal"afmdan yapıldığını söy
lemitlerd;r, 

Ayni teşkHat lspanyol, balyan, 
lngiliz ve Amerikan paraımı da 
taklit ediyormuı. 

- WAKW9 g pı gı:w-- --sil 

bünün açılışında Zelze· ele ~ , Atatürk de v 

bulundu 
Moda ~er.lz klübü dün törenle 

açılmıştır . Ac:ı1ma törenini Cumur 
Baıkanı .~l!'lürk ıereflendirmiı

tİr· 

Su basmaları 
Bir tarafhn harp f eJaketleri, ö

teyandan, tabii felaketler dünya
yayı tehdit etmekte, mütmadiyen 
kötü habeder gelmektedir. 

Londra, 10 (Telsiz~) - Bugün 
Skoçyada kuvvetli sarsıntılar ol
muı, halk evlerden kaçmıtfır. Sar. 

ııntrnm z:ıratları çok büyüktür. 
Londra, 10 (Telsizle) - Kuv

vetli bir siklcn dün Montevidcz'. 
da, 2 kiıiyi '"ldürmü9, 100 kişiyi 
yaralamış, b1 :-çok binaları yıkmış, 
telefon v.e telgraf konuımalarınt 
kesmiştir. 

Törende, Okonomi Bakanı Ce
lal Bayar, Tüzün Bakanı Şükrü 
Saraccğlu, KRmutay ikinci batka
nı Hasan Saka, lstanbulda bulu
nan saylavfa!', donanma komatanı, 
vali ve beled:ye reiıi Muhiddin 
ve birçok davetliler hazırbulun-

mutlardır. Klüp Celal Bayarın Hitlerci gazete diyor ki : 
bir söylevi ık açılmı§tır. Celal Ba· 

yardemiftirki: Nizamnameye go·· re 
"- Alelıtlak denizciliğe ehem- I 

miyetver~yonız. Buhusustadeniz lngilizler Süveyş ka-
sporuyla gencliğin sıhhatinin dü- nal 1n1 kapatamazm iŞ 
zelmesi ilk hedefimizdendir. Bu· 

günkü durum?an memnunuz. Fa- Lakin, Uluslar kurumu Italyan gemilerini 
kat b:ınun!a iktifa etmiyeceğiz. A- kontroldan ge,çirte bilirmiş 
1111 gayemize de çok yakın zaman-
da kavu~acağız· KlUbümüz, Is- Berlin, 15 (Telsizle) - ltalyan 1 · açığa gibneden süel (askeri) çar· 

ı - Habeş ihtilafı Almanyada bü • pı§malar Y.apılamaz. 
tanbulun, sbnbulluların ve bütün .. k b" l'"'k .1 I . d"I kt 

. . 1 . k 1 d yu ır a a a ı e ta np e ı me e • 1888 tarihinde kanal hakkında 
demzı seven ("rın orta ma ı ır. d' B "k" 1 k d 
Kı--b ·· .. .. ku k ır. u ı ı meme et arasın a arsıulusal (beynelmilel) bir an. u umuztıı rmaya arar ver· 

d'ğ' . b d'" .. . . harp çıktığı takdirde Ulusalr Ku· lafına imzalanmıttı. Fakat buna 
ı ımız zaman u uıuncemızı . 

b .. "k d'"'h. .. d • . t ru.munun ne yapacağı büyük bır rağmen lngiltere hükumeti 1898 
uyu ve :t 1 on erımıze arze - ki l kt d 
· · K -''I • b. · h. ı mera a soruma a ırı de filipin adalarına gitmek is. 

mı§tıın. enaı erı ızı ımaye e- H' I . . . F"lk. 
ıt er partııının organı o ı · tiyen lıpanyol donanmasının Sü. 

rine almak Jütfunda bulundular. B b ht b .. b ti 
Baıbakammu da klübün fahri bat- ıer I eo a eakr t ud munaıe e e vey§ten geçmesine müsaade etme 

... .. tun arı yazm a ır: di. 
kanlıgını k~lıul ederek teşebbu • "it l ·ı H b · t d .. • .. a ya ı e a e§ıs an arasın a 
sümüze karST yuksek alaka goster h k J ')t uı . .: . . . arp çı arsa. Dil ere veya UI• 
dıler. Bu mımasebetle bu ıkı tefın l K S" ka . 1 k .. . h . ar urumu uveyı na ım a • 
muhabbet ve teveccuhlerıne epı· t bil 1_,ı 'd. ? B ı • . .. pa a ece& er mı ır u meıe e • 
nızı::ı huzurunda ıukranJarımı su- yi kararlaıtırmak üzere anıulu-

Ruı - Japon harbi esnasında 
ise Rıu donanması kanaldan is • 
tifade etmitti. Amiral Nebogatof' 
un donanma11 Süventen geçerek 
Uzak ıarka gitmiıti. 

narım.,, ıal hukukçular birkaç gün evvel 
Cela Bay:uın söylevinden sonra Cenevrede bir toplantı yapmı§lar· 

davetliler büfeye çağrılmıt ve bir ~ 

Amiral Rodjeıtvenskynin ku • 
mandası altındada bulunan büyük 
harp gemilerinin Ümit Bur • 

Süveyt kanalının nizamnamesi-cazbınt ortal!ğa neıe vermiıtir. 
Saat yediye doğru Atatürk mo -
törle denizci'i~k )<lübün\l tereflen-

dır. 

ni ve areıulusal kanunları tetkike· mnunlu _dolqa
1
.rak U

0
zak tark~_git • 

• e enne ge ınce: zaman Kö.n.& • 
en ukukçular harbeden Dır dev- l b" .. ,, h ·ı · · 

dirmiılerc:fir Bu geliı klüpte l>u -
lunanları ve !ahilde biriken halkı 

1 b'l 1:: 1 ,. Ill UVUn .am ııemı erıl\1n fff"e .. 
ete l<ar§ı 1 e Kan tn kapatanu • mesine müsait genitlikte olmadı • 

çok !.evin.Jirmittir. 
yacağı neticesine varmıtlardır. .., · · b" ük' R ·1 • Af · gı ıçın uy uı gemı en rı • 

Bununla beraber, Uluslar Ku • kanın turunu yapmak mecburi • 

Fransa niçin 
ltalya ile 

beraberdir? 

ruımu misakının 20 inci maddesine 1· d k ı l d N•t k' k ye ın e a mıt ar ı. ı e 1m a • 
dayanarak, kan.ah harbeden dev· n 1 b tarı'ht d''rt b ı a u en o ef yı sonra 
lete kartı kııpamak kabil olac • genicletilerek b "nkü' hal' • 

d. l "k h f'ld ·· 1 ~ ugu ıne ge cağı ıp oınatı ma a ı e soy en- t• "ld' 
ırı' l. 

mektedir. 
Ayni mahafile göre, kanalı büı . Arsıulusal (beynelmilel) nizam • 

Fransanıın en büyük akşam ga- bütün kapatmazsa bile, Ulualar nameye göre İngiltere, Süveyıi, 
zete!erinden L'lntransi~ent ltal • Kurum';! Somaliye ve Eritreye gi· İtalyan harp gemilerine karşı ko
ya - Habeş ihtilafı m ünase • den bütün vapurları kon.trol ede • layca kapayamıyacaktır. Ancak 

betile Fransanm ne yapacağını an cektir. Bu suretle bu mıntakalara Uluılar Kuruınu .(cemiyeti ak • 
latan şayanı dikkat bir yazı yaz • 1 ilah ve cephane çıkarılm~ıma kar ':am) misakı dünya ıulhünü ko • 
mıştır. lbretle okunmaya değer şı gelinmektedir. rumak için bazı tedbirler dütün • 
bu yazın:n canlı noktalarını ay • Uluslar Kurumu genel yazganı düğü için, Uluslar Kurumu tara • 
nen alıyoruz. Londrada bilhaasa bu mesele i'le fından verilecek bir kararla ka • 

"Giriştiği mücadelenin sonuna de uğratmaktadır. nalın kapatılabileceği veyaıhut ı. 
kadar varacağım aöyliyen Mu • Süveyş kanalı nizamnamesi ah- talyan kolonisine giden vapurla • 
ıolinini~ artık Habeşistana karşı kamına ııöre İngiltere kanalı tah • rı sıkı bir kontrole tabi tutulacağı • 
süel harkata geçmeğe karar ver· kim edebi!ir. Fakat gemilerin muhakkak görülüyor. Diğer taraf 
diğini gösteriyor. ltalya - Habeş seferine ır1ani olamaz, kanal ab- tan eski Malta baıkanı Lord 
ihtilafının bir İngiliz - İtalyan loka altına alına.maz, kanal liman . Stzickland Süveyt kanalında ve 
ihtilafı halini aldığı ve İngiltere • lannda kanaldan ve 3000 mil, Maltada bir tetkik yolculuğu ya • 
nin Almanya ile ayrı ayrı anlat · !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! kaparak Londraya dönmüıtür. 
malar imzaladığı bir sı.rada Fran- lerle karıılathrıyor. İngiliz lordu, Maltada büyük 
ıa vaziyetini tesbit etmek mecbu- Üçüncü ihtimal de oldukça ka- bir uçak karargahı kurulmasını, 
riyetindedir. rışık bir vaziyete sebebiyet olabi- doğu Akdenizindeki İngiliz do • 

Fran.aa için yapılacak üç şey var- lir. ltalyaya kuvvet verdiğimiz nanmas1rrn kuvvctleştirilmesi, 
dır. takdide Almanyaya daha fazla Malta ile Süveyş arasında dairr.i 

1 - Kat'iyyen hu ihtilaflarla a- yakla~ması için lngiltereye mü • ve çabuk bağlar l<urulma;m1 T;TI: 
l"k d l k kemmel bir fırıat vermi• olaca • a a ar 0 mama · ~ yen mufassal bir rapor hazırlamış 

2 - lngiltere::cn yana çık • ğız. Tamamen bitaraf kalmak ia • tı. Lord Strickland bHhassa ltal • 
k tesek, o zaman da her iki taraf • . ma , ya ile bir ihtilaf çıktığı takdide 

3 it l a · .. •ına kuvvet tan kazanabı'lece0imiz faydaları - a Y n aıyaı;~ '" Maltanm büyük bir tehlike kan;ı. 
vermek. kayhetmit oluruz. sında b.ulunacağı neticesine va; • 

Birinci şekilde Londrayı da Ro- lngiltereden yana çıkarsak mı,tır. 
mayı da giicendirir her ikisini de ne ka2anacağırn1zı bilmiyoruz. 
kızdırır. Bu takdirde tamamile Fransız İtalyan beraber çalış • 
yalnız kalmak tehlikesi karşısın • ması iıe boş bir formül değildir. 
da bulunabiliiz. Tuna ve Şark paktları, küçük an· 

İkinci sureti halle gelince: in · laıma ve Akdeniz mes-elelerini 
gilizlerle daha r.:kı dost olabili • kolayca halledebilir. 1 
riz, fakat Fransız - ltalyan yak - Hayali istifadeler için bunları 
la1ma11 suya düşer. Halbuki ge • ayak altına almaya hakkımız var 
çirdiğimiz acı tecrübeler göster • mıdır?. Hiç bir zaman bu menfa -
mittir ki temini için çok fedakar- atleri takdir etmek istemiyen 
lık yaptığımız Franıa - İngiliz Londra bizim yerimizde olsaydı 

dostluğu bizi ancak aukutu hayal· acaba ne 1apardı?. 

Japon dampingi 
Bu sene ~arf ında Fili pin ada• 

larında Japon mensucat malları, 
bütün sürümün yüzde ellisini geç• 
mittir· 81.1n9n üzerine, Amerika, 
kanuni tedbMer almağa karar ver• 
miştir. 

1932 yılında, Amerikan malları 
yüzde 72 n\sbetinde satılırken, _bu 

yıl yüzde 38 derecesine inmiştir· 
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Tesadüflerin garip 
bir oyunu 

"Tan,, arkadqımız, dünkü Adada hayır 
aa.yıaında pek garip bir yenhtlık balosu 
yapmıt. Ayni ıayıfaya, ayni bü • 
Y1iklükte iki resim girmesi icap Cumartesi gtinti bir 
etmiı .• Biri, bolıeviklerin baıka • pfjama m:Usabak&SI 
nı Stalin, öteki de burjualann- yapılacak 
baıkanr denebilecek bir ıa.hıiyet: Birkaç haftadanberi Adada 
Rokfeller... • çiçek sergisi. çiçek bayramı, eşek 

Ayni büyüklükte olan bu klite· yarııı yapan, bundan sonra da de
ler, tesadüfün garib bir istihza - niz eğlenceleri, yarıılar hazırhyan 
ıiyle yerlerini değiıtirmişler. Bi - ''Adaları Gü7eleıtirme Kurumu,, 
ribirlerinin mevkiine geçmişler • bu hafta bir kır balosu tertip et
Her halde, iki alemin iki büyük mittir. 
tahsiyetine, bu, yapılamıyacak Balo, cumartesi akıamı saat 22 
muzipliklerin en büyüğüdür! • de Büyükadada (Lüna Parkta) 

Bu münasebetle, aklıma, gene yapılacaktır. Kır balosunun eğlen
ayni matbaanın çıkardığı ve şim • cesini arttırmak için bir de pijama 
di kapanan La Turquie arkadatı - .müsabakası açılmııtır. 
ınızda yapılan pek daha müthiş Bu müsabakaya lstanbulun, Be. 
bir yanlışlık geldi. yoğlunun en tanınmıı terzileri gi-

recek, en çok beğenilen pijamala
Beynelmilel parlamentolar a • ra mükafatlar verilecektir. 

zası, lstanbulda toplandıkları sıra· Gece kır balosundan lstanbula 
larda bu Fransızca gazete, onla -, . .. d 
nn resmini çektirmif, aynı gun e 
hayvanları ıslah meselesine dair 

bir de hadise var. Bunun için, 
atlann ve ineklerin de f otograf 1 

almmıf .. 
Ayni hacimdeki bu iki kliıe, 

gene yanlrt bk eıeri olarak ka • 
nşmıf .. Tanınmıt ıiyaw ı~si. 
yetlerin resimleri altında §U ·,ba • 
reyi okuyoraunuz: 

"Hayv:ın cinslerinin en iyi nü • 
muneleri ? .,, 

Ve bir at, bir inek, bir öküz 
'Ve bir katırın resimleri altında da 
şunları okuyorsunuz: 

(Sağdan itibaren:) filanca 
tneb'us,Jalanca siyaai ... 

........ 'lc.ft .. --,.1 ••• .... !...-u..rl.a l"".a h.aaİA.r-c; ILJ-

Zal" edildi, Ve esasen, onlar, pİ§-

ltin zatlardı. Memleket:~rinde ka· 
tikatürlerinin muhalifleri tarafın· 
elan daha ne şekillerde yapılma • 
•.rna alışmıalar ( !) güldüler, geç-
tiler. ~ 

Bu hadise, matbuat tarihinde 
lladir teaadüf edilen §eylerden 

olduğu için, La Tuquie, o gün, 
Önıründe görmediği kadar ıatıl • 

dı ve bir nüshaH 25 kuru~a, bir li-
raya gitti. 

Beher Avrupa gazetesi hu nüs • 
hadan, yanlışlık taheseri ha~ası 

dönüf için ayrıca bir vapur temi
nine de teşebbüs edilmiştir. 
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Sultanahmette 
aranan saraylar 

Birkaç gündenberi Sultanah
met meydanrnda yapılan toprak 
altı araştırmaları epey ilerlemiş
tir. Bu ara1hnnaları çeviren pro
fesör Baxter çok umutlu bulun
maktadır. 

Sultanahmette yapılan toprak 
altı araıtırmalarında aranan fey, 
Bizans tarihinde adı geçen ve 
me~hur Hipodromun be' yi.iz met
re cenubunda bulunduğu bilinen 
üç sarayd,r. Şimdiki halde umu-
ıau )' c.r ııla llı.ı ear«S.)' Joıı birinin 

mermer zem:ni bu]unmuftur. Bu 
zeminden be;; metre murabbaı bir 
meydana çıkmıştır. 

Araştırmalarda, asıl sarayın te
meJJerinin 12~cydana çıkmasına ö

nem (eh~mmiyet) verilmektedir. 
Profes.::>~ .Baxter saray temelle

rinden öneır.li bir bölümünü Sulta
nabmet camii arkasındaki eski 
çarıı içi _kp.merleri altında bulun
duğunu s:ınmaktadır. Bunun için 
icap ederıJe l•elediyeye baıvurula
rak bu kemer }erin yıkılmasına mü. 
saade istenecektir. 

Bir Leh tayyareclsi 
Istanbulda 

Seyyah· 
işleri 

Turlng kJilp on yılda 
neler yapmış? 

Memlekete seyyah getirmek ve 

bu seyyahlara kolaylıklar temin 

için hirço'k tetebbüslerde bulun -

mut olan "Türkiye Turing Klüp,, 

bu tetebbü:;!ere filen giriıtiği ta

rihinin onuncu yılını kutlulamak

tadır. 1925 yılından 1935 yılına 

kadar - tespit edilen bir atatiıti

ğe göre·- Türkiye Turing Klüp, 

üç memur, altı yüz aza, ve ancak 

son yıllar içinde hükumetin ve lı
tanbul beledjye~inin bir senedir 

verdikleri 5000 liralık tahsisatla 

durmadan çalışarak seyyah itleri

ne yarıyacak be§ kanun çıkmasına 

ıebeı- olınuttur. Bundan ba§ka 
gene ayni sahada 38 kararname 

ve tdimatm çıkmasına çalıımıt
hr-

Blt on yıl içinde "Türkiye Tu

ring Klüp,, be, anıuluıal turizm 

kurumuna bağ1anmıt ve 17 kon

greye İftirak etmittir. 

Klübün ,imdiye kadar Türkiye 

için dağıttığı duvar ilanlarının sa· 

yısı 28·000 ve küçük risaleler ise 
315.000 di ... 

1 Şehirler arası 
telefonu 

Hatlar yeni tertibatla 
kuvvetli bir hale 

getirllfyor 
Bayındırlık Bakanlığının ıehir

lerarası tebfon hatlarının kuvvei
lendirilmesi ~ e arsıulusal telefon 

hatlarına ve merkezlerine bağlılı
ğımızın düzeni için verdiği karar
ların tatbikine baılanmı§tır. 

Bunun için 150.000 lira değe

rinde yeni tesisatın kurulmasına 

karar verilmi~tir. Posta, telgraf, 

ve telefon ge- nel direktörlüğü bu 

para ile dött bat huranpartör cİ· 

hazı, bei m:ı~~ddide ve iki filitre 
alacaktır. Bunlar bu yaz sonuna 

kadar yerlerine yerleş~irilmit ve 

kıttan evv~l §ehirlerarası ve arsı

ulusal telefon konutmaları düzen· 
lenmi§ olacaktır. 

Bu tesisat kurulduktan sonra 
gerek §ehirlerarası, gerek arsıulu

sal telefon konuşmalarının ıehir 

içi konuıması gibi vazib olacağı 

ve §ebirlerar&Hnda ayni zamanda 

yapılacak konuşmaların artacağı 

anlaşılmaktadır. 

Meseli, Ankra ile İstanbul ara-

sında o vakit ayni zamanda dört 
"Türkiye Turing Klüp,, filen 

mükaleme yapılabilecektir. 
çahfmağa geçtiği 1925 yılından -
beri on yıl olması dolayısiyle bir 

de küçük e) kitabı çıkarmııtır ••• 

Au on :.rıl içinde ıeyyah vapur
larına pasaport muateneıi ı~ın 
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18000 
lira ile 

inhisarlar 
Yerli mallar sergi
sinde pavyon açacak 

ta Çanakkaleye memur göndertil· 
mesi ve Çanakkaleden gelirken 
bir bilgin tarafından ıeyya.hlara 
memleketimi. hakkında konfe -
rans verd\:tmek, Turing Klübün 
te§ebbüs!eri arasında gösterilmek- Yedinci yerli mallar sergisinin 
tedir. yapı itleri hızla geniılemektedir. 

Kuduza karşı 
koyan adam 

Bundan elli yıl önce Fransa 
yüksek muallim mektebi direktö-

rü Louiı Pasteur ad ve san kazan
mıt bir adamdı. yaptığı sayısız 
ketiflerle İpt>k endüstrisine hizmet 

etmiş, Fransanın sığır sürülerini 
§arbon aalgrıımdan kurtarmıftı. 

Puteur kuduza karıı da bir ça· 
re bulmu~, tecrübeleri iyi neticeler 
vermitti. 

Ancak, Pasteur ilk denemeleri· 
ni hep hayv~nlar üzerine yapmış, 
adam oğullaı ına el uzatmağa ce
saret edememitti. 

5 Temmuz 1885 de Madam 
Meiıter atllı Alzar.b bir kadın ona 
oğlu Jozefi getirdi. lki gün evvel 
çocuğu bir kuduz köpek bacakla
rından fena halde ısırmıt§ı. Ka
dıncağız, gö'l ya§lariyle Paateur'a 
yalvarıyor: 

- Onu kurtarınız .. diyordu. 

Paıteur, bir türlü ceaaret ede
miyordu: 

- Bilmem: ye.payım mı? 

Nihayet ö~üt almak için arka-
dqı Vulpiana başvurdu. Bu a-
dam: 

- Hele bir dene! 

Deyince, Paateur ertesi günü ço
cuğa kudurmuş tavıan iliğinden 
bir tırınga y~ptı ve tam on dört 
gün !trmgalarına devam etti. Ço
cuk kurtarılmı§, Pasteur da kuduz 
illetine g:ıle'3e çalmıştı. 

llk tırınga 6 Temmuz 1885 ta
rihinde ya.p1Imıttır. 

Birkaç giln evvel Paristeki Paıı· 
teur enstitüsü bunun ellinci yılını 

· O:trt t ~H kUtlulamHtır 

Ş• d. • t't•• " "dAQRU' f ?, 
ım ı ena ı unun ı are memu. 

ru ve 59 Y&fTnda olan Josef Mcis-

tere bir gümüş madalya verilmiş 
Pasteur'ün mezarrna çelenkler 

konmuıtur. Josef Meister elli yıl 
önce ilk kuduz şırfıngası vurulan 
adamdır. 
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Kurba~a 

Bundan br.~ka, gene klübün te· Sergide şimdiye kadar sablmaınıt 
ıebbüsüyle memleketimize gelen pek az yer kaimııtır. Bilhas.a ser. 
turizm levazımı gümrüklerden gi bahçesindeki yeni inhise.rlar 

vumurtaıar-ı 
muaf tutu':r.l"lkta, arsıulusal iıa- pavyonu pek göz alıcı bir şekilde 
retleri belediye delaletiyle yolla- olmaktadır. Duyduğumuza göre Nevyork müzesine 360.000 kur- · 
ra konmakta ve yabancıların al· bu pavyon için tS.OOO lira sarfo- bağa yumurtası gelmiftir. Bu yu • 
danmam~sı için seyyah vapuru murtalar Amerikanın muhtelif 

lunacak ve inhisarlarm onuncu y1• 
gelir gelmez resmi bir bankamı- mekteplerine dag" rtdacaktır. Boy· 

h burada kutJulanacaktır. olmak üzere saklamak için düzü· 
nelerle ısmarlamıf, Lakin, bizim 
matbuat, nezaketsizlik olmasın 
diye o zaman bunu yazmadı. Şim
di, vakit geçti, artık, it tarihe 

karıştı da, bizim kariler de tebes· 
•üın ebinJer diye tesadüfün bu o· 
Yunnunu söyleyip geçiyorum. 

zın memur~arı seyyahların parala- lece talebeler, hayvanın yumur • 
Leh tayya\ecilerinden Kazimir rrnı bozdurmaktadır. tadan itibaren kurbağa oluncıya 

Ziyembinski.. dün bir mektep ve san 1930 t&rihlı' kararnamesı'yle, kad b' fh l 

(Vt·rtO) 

· l h · · 1 Memleketimizden yabancı mem ar ne gi ı sa a ar geçirdiğin; spor tayyare31y e şe rımıze ge · b kl.. " f" • k 
miştir. Bere.berinde Lehli ma _ leketlere toptan seyahat temin e- ~ .up, 'l'l\.!ntl ıı umumıyeye biz- ta ib edebilecektir. 
kinist filipoı,~i de gelmiştir. dilmesi i;i':ı döviz izni temin olun- met eden cemiyetler,,.arasına kon- Şimdi Amerikada "Canlı e~ya 

Dört Temmuzda Varşovadan muştur. duğu gibi, tnrizm meselesi, dev- dersleri,, vermek, günün moda 31 • 

kalkarak Bckreşe, oradan Varna - Türkiye Turing Klühünün ça- Jetin ökonomik proğramına da ilk dır. Nevyork müzesi, yumurtalar 
ya gitmişl~r sonra lstanbu1a gel - htmaları hiikumetimizce takdir 0 • defa olarak gene 1930 yılında gir- dağılıncıya kadar patlayıp yavru 
mişlerdir. lunarak Bakanlar Heyetinin 2 Ni- miı bulunma1'tadır. çıkarmamalan iÇin sıkıntı çekmi~ 

El JşlerJnl 'satma~ ve bir çok vasıta ve tedbirlere ba§ 

~::::~:~:~:r::~::ç. _ ( -ş~ iifil~~ · D E R ıi L E R i. , l :::~::::~:::.eri 
:::;~!::::;::d.:~::; b~:::: Belediye gübre arası™nddaiii!S')\ yaşa- .s.ovyet Rusyanın bilgi akade. 
e'inuz soysal ynrdrm şubesi tarafın· ~~sı, tabii zenginlikleri aramak 

dan roks'Ul kadmJarın el işlerini sat- d hz · •• • ~çı~ Kara Kurum çölüne yeni bir 
lllak ve bu suretle kendiler~ne soysal mamız a ma ur gormıyor mu ıstıktaf heyeti göndermektedir. 

Yardımda bulunmak için .bir pa~yo~ _ Sayın Muhiddin tislilndağ . U l _ Heyet en iyi çöl mütehassısla. 
hazırıatılnıaktadrr. Evlerınde el ışlerı . .. . . . . ID nem ne rınd,an olan profesör Stçerha. ; 
ni t ak ti1 Biz diyelım uç, sız deyin on, belki on beş, belkı yır- aldırış ettiğini, kimsenin bu işle iJgilendiğini görmüyo . ko b k 

:aparak bunları sa m ıs:re e mi defa yazdık. Belediyeye duyurmak kabil olmadı. ruz. v un a§ anlığı altındadır. 
ıeçınıJerini temin eden yoksu ayan· Anlaşılıyor ki, yazılan yazılara yapıJan haykırışlara Belediye bunu mahzurlu görmüyorsa bari cevap Mütehaaaıslar Kara Kurum cB • 
ların her salr günü ı:ıaat <14) den (16) kesin (kat'i) bir kulak tıkayış vardır. verse de boşu boşuna kalem yürütüp, okuyucularımızın lünün şimdiye kadar iatikıafı ~ya• 
::ra kadar Cağaloğlunda halkevine el- Inhisarların dört deposunun bulunduğu yerde, kahve tahammülünü suiistimal etmesek ve bu bahse aı·t .,

1
'ka .. _ pılm l · ı b h d. ~ amı§ o an orta, cenup, ve ce-ışlerini getirmeleri. ve gazinoların ve Do ma a çe sarayının burnunun ı · yetıerimize şu satırlar bir son olsa ... 

t d y ı· dd nup doğu bölgelerinde (mıntaka. 
• u binde binlerce halkın o ur ugu, ge ıp geçtiği se e çı · Bahsettiğimiz yol Kabataştadır ve daha dün g l 

ŞışU, Beyoğlu, Üsküdar, Kadıkoy, kan iki yoldan birinin üstünde süprüntü yığınları, güb- buraya dumanı üstünde, çiçeği burnunda taptaze ~~~ arında) tabii zenginlikler araya .. 
Beşikta,, Şehremininde bulunan ve eJ relerin serildiğini ve bunların üstünde milyonlarca sf • relerin serildiğini gördük. acktır. 
işlerinf "·ermt>k isti,,·en hayanlar civar negvin kayna!=ltTğını görüyoruz ve bunların buradan Belediyeden rica ediy·oruz, ı11·ç olmaz.., .. bu . B 1 ld 
ı ~ -s j :;..,. Jazrmız un ar çö e dört aya ka.laca.k arındakl halkevler"ne müracaat ede. kaldırıldıktan başka gübrelerin dökülmemesi için ted· l göze çarpsa da bir tedbir alıns!• Bu, KabatD .. h lkmı K 
hlIJrıer, 1 

- - - -- bir alınması llzımgeldiğini ~azııoruz, fakat kimsenin ricasıdır. ,. ~ _a - _ n ve ara Kurumun coğrafyasını 
,, "" tesbit edeceklerdir. -

• 
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.Almanlar Sovyetleri AlmanyanınAvusturyayı 
U 11 k d kendine katmaması için 

r a a r 8 8 8 r Fransa ile ltalya ve Yugoslavya 

s Ü r m e k i s t i y o r 1 a r Time• gazetesi~n~~~t~n ~~~~~~~ ve bu kıtalar reri 

IF'ernı o a lfil<dı Uya<§Ja fl) n ır tayyaı.ırce üssü klYl li"lYJYOırllaırm DŞ dığı haberlere göre, Fransız erki- çekilmey~~ başlamıştır. ltalya A-

r 
Sovyetıerıe Aımanıar'Baıtıkta 

nıharbiye reiainin Roma seyahati vusturyada süel bir harekete bat· 
hakkında söylenen bir Fransız . larke~1 doğuaan gelebilecek olan 
ltalyan ıüel (askeri) anlaşması bir hücuma 1'arşı şimdiden bir 1-

r bir bir ı erine karşı hazırlanıyor ;;:~~l~:.:.~::~ı~.mt~::.:.~~:; ::ı.·:.~~~!~!:İ:;:~~:.mr;;~fE:P: 
r · arasında birleşmeğe engel olan sün katlinden sonra ltalyanların 

".Mançester Gardiyan,, gaze - ya fiyordlarmı da tetkik etmek • larında dolaşabilmek için yapıl • pürüzlerin k:ıldırdmaıı için ltal . Avusturya hududunda yaptığı sü-
tesinde okunmuştur: te olduğunu yazmaktadır. Sovyet mıtlardır. yan ve Fran51z erkamharbiyeleri el hnekat Yugoslavları endişeye, 

•
1Sovyet Rusya, Baltıktaki de • gazetesinin yazdığına göre. bura· Bununla beraber Sovyet Ruı • arasında uyuımalar olmuştur. düşürmüş ve ortaya oldukça ö-

f niz kuvvetini derhal teksif etınek ları denizaltı torpito gemileri yanın Baltık donanması, hücu • Bunlar da Frı•naız ve ltalyan ordu. nemli (ehemmiyetli) meseleler 

1 ve daha büyütmek tasavvurun • ve deniz tayyareleri için pek uy· larmm it birliği planları aybfıl· çıkmısıtı, O zamandanberi Fran-ma karşı koyacak bir kuvvette· :ı-
Ciadır. Bunu yazan komünist par· gun yerler olabilmek istidadın • mıt (münaka~a edilmiş) ise de sız diploma!iıi Avusturya mesele-
tinin gazteıi ''Pravda,, Fenlandi· dadır. dir. bu birliğin gerçekleştirilmesi için sinde Yugoslavyanm daima muva-
yayı Ruıyaya hi~cum kin bir üı Bugün F enlandiyada bazı Sovyet donanması kumandanı diplomatik elanda (meydanda, fakatini alm!'.'ık mecburiyetinde-
olarak kullanmağa kalkışan Al • gruplar, A1man yardımiyle, Sov - Haller, Baltıkta manevralar sahada) birçok gayret sarfetmek dir. Bunun için bir ltalya . · Yu
manyayı açıktan açığa itham et • yet Rusyayı ti. Urallara kadar at· yapmakta olduğunu ilan etmiıtir. lazımdır. Fransız • ltalyan ıüel goslavya anlaşması olmadan ltal
mektedir. mak husuıundaki gayelerini açık· Top ve torpito tecrübeleri , (askeri) planlarının hedefi karıı· ya icabında Avusturya üzerinde 

Sovyet gzeteıi diyor ki: "Al • tan açığa itiraf etmektelo::klİ§ ..• bombardıman ve torpil y'1.yma lıkh bir Tuna paktının hükümleri süel bir harekatta bulunmaktan 
manya, bir Alman hava filoıu Gazetenin dediaine bakılırıa , mucibince giinün birinde bu iki çekinir· 

0 denemeleri yapılmaktadır. h 
için bir tayyare meydanı yapmak Doyçland tipinde yeni Al. ükumetin müıterek hareketleri • Bu anla.!ma olduktan sonra 1-
üzere Fenlandiyaya yardım et • man gemileri ve Kölen, Laypzig Sovyet kumandanı donan • ne sahne olır.ası muhtemel olan talya - Fran!e anla~ması bir sona 
mektedir. Bu ithamı daha ileri tiplerindeki Alınan kruvazörleri muı efradının siyasal talimi • Avu.sturyadJT. Fransa ve ltalya erecektir. Eğer bu anlşama kabil 
götürerek Almanların, Fenlindi- Fenlandiya körfezinin aığ kısım. ne dikkati çekiyor. hükumetleri eğer bu pakt hüküm· olursa Yug•~!'avyanın süel hare-

Bir Fransız-Alman anlaşması kabil olacak mı? 
A1n1Daşma yoOuınlluı blYIUma!J< nçHıFı 

F 
Sabah Gazeteleri 

I ransız, Alman orduları .___ne_d_i_va_r_ıa_r?.....,, 
birbirlerine 200 er Tiirk milleti kendi 

çevresinde barışın , 

S b •• d k bekçisidir u ay gon ... erece C()MHURIYET-YunusNadi,ge-

Bo•• yleıı·kıe ~arbı·n o·· nu·· ne ge . ~en gün gazetemizde aynen tercüme· ı ı ai neıredilen Alman nasyonal sosya • 
list partilinin orgrını olan Volkiseher 

meği umuyorlar Beobachter gazetesinde çıkan bizim 

"Mançester Gardyan,, gazete- sı, hiçbir zaman mevzu harici de- dış siyasamıza ve Jtalganın bize kar· 
f' ilgisine ait yazıya cevap vermekte· 

ai Viyana muhabiri bildiriyor: ğildi. ittifak, iki memleketin •Ü· dir. Yunu Nadi, dış siya.samızın ta -
Neve Freie Presse,, s~rlin mu- el elbirliğint" dayanacaktır. rihine bir bakış yaptıktan sonra neti· 

habirinden ?.~dığı bir telgrafı nq- "200 Franaız ıubayımn Alman ce olarak diyor ki: 
rediyor· Bu telgrafı, en iyi malu- oldusunda v~ 200 Alman subayı· Kimsenin dostluğundan kuşkulan • 

nın da F ran'l~Z ordusunda hizmet madık. Fakat en ziyade kendimizin 
matı olan süei çevrenlerden (as
lieri mah:ıfilc-icn) aldığını ıöylü· 

,lv.or ve diyor ki: 

"Alman cıı·duıu dı! ıiyaaada 

Fransa ile bir ittifak yapme.ğı da 
güdüyor. Bunu Avrupa ıulhü için 
devamlı b:r teminat olarak göste· 

riyor· Almanyanın Franıaya rH· 
men bir ittii~k teklifiyle yanaıma-

Adliyemizde 
değişiklik 
yapılacak 

~nkara . 9 - Tüze BakanbğJ 
r(A.dliye Vel•aleti) bir adli sicil 
kanunu projesi hazırlamıştır. Bu 
proje ile muhakeme eınasında 
mahkWrıun ~irilini etrafiyle tetkik 
ve ona göre cezasını icabında teş· 

etmesinin, her iki meın1eket ara
ıında harbi !mkan11z kılacaiı dü
Jiinülmekterl:r ve Franaa da iıte· 
diği emniy.?!! elde etmit olacak
tır • ., 

Telgraf, höyle bir vaziyete, 
mevcut Fransız - Sovyet misakı· 
nın engel o!amıyacağı 'kaydiyle 
bitiyor ... 

Suvarilerimiz 
Al~anyaya gitti 

dostluğumuza güvendik. Barışa ı;e 

ciddi dış dostluklara olan sağlam 
bağlılığımız ise bizi fyi tanıyanlara 

inan ve güven verecek kadar kuvevtll 
idi ve kuvvetli oldu. Türk milleti 
kendi varlığının ve kendi çevresinde 
barışın bekçisidir. 

KURUN - Asım Us UlU&lar Kuru· 
nw dağılacak mı adıyle yazdığı bCIJ • 
yazıda hakem komisyonunun Habeşi· 
şini bir karara bağlamadan dağılma -
sı işin Uluslar Kurumunda konuşul -
masını icap ettirecek. Bu. işin Ulualar 
Kurumu tarafından konuşulma&ı l · 
talyanların kurumdan çekilmesi ne -
ticesini doğuracak bu suretle Ulualar 
Kurumu evrensel bir kurum olmaktan 
çıktıktan başka bir Avrupa kurumll 
bile olanuyacaktır. Habeş işile b~ra • 
ber Uluslar Kurumunun son günleri 
geliyor gibi gii:-:S · ;ektedir. 

ZAIJIAN - Başyazısı: "Para bollu· 
ğu değil düzenlik lazım,. başlıklıdır. 
.... :ışbakanın b "'"' ~'."yeler mC'cmumunda 

leri diğer bir devlet tarafından te- katta önayı.k olması talep edile-
cavilze uğrarsa Avusturya istikla- cektjr. Çiinkü Yugoslav süel kuv
lini icabında süel müdahale ile vetleri doğı\ tarafından Avustur
kurtarmak ('!devini (vazifesini) Ü· yaya kolayca girebilir. 
zerlerine alacaklardır. Fraıuanın Deyli Herald gazetesinin yaz
Avusturya ile hududu olmadığı i- dığma göre, ltalya. Fransa hudu. 
çin ilk hareket ltalyadan başlıya- dundaki Fr?.nsız askeri geri alına
cak ve F ran&ız ordusu İtalyanın rak Alsas Loren civarına gönde
cm~· ~.-:.~ hazır bulunacaktır. Bu an· rilmİ§tİr. Fransa ve İtalya erka
la§malardan aonra Fransız · ltal- nıharbiyeler' arasında Almanya. 
yan hudut muhafaza .kıtalarına ya karşı süeJ bir cephe alınması da 
lüzum olmadığı sonucuna (netice- kararlaştırılmtttır. 

Türk kuşunun A. B· kurslarım 
biti ":'en ve Sovyet Rusya da da kur-ı 
sunu bitirmeğe gidecek olan tale
beler dün piyango direktörlüğün

de toplanmı,iardır. Burada Fuat 
Bulca talehel~re öğüt vermiştir· 

Sovyet Ruııyaya gidenler Sabi
ha, Muameır..r, Sait, Tevfik, Ali, 
Nurettin, Ferit, Mustafadır. Bu
gün Sovyet Rusyaya gitmişlerdir. 

Bunlar Rusya da Sovyetlerin Pla· 

Okono'lli Bakam (İktisat Veki
li) Celal Bavar bu ıabah Çiçerin 
vapuruyLı Odesaya gitmiıtir. Q. 
konomi Bakamna Sümer Bank ge
nel direkt?rü Nurullah Esat, lt 
Bankası •.tenel direktörü Muam -
mer Eriş, Okonomi direktörle • 
rinden bazıları ve Sümer Bank mü. 
tehassıshrından birkaçı refakat 
etmektedir. 

. Celal Bayrı.rın bu dola§ması A, 
ğustoı or~ ılarma kadar sürecek· 
tir. Btı m;iadct zarfında Rusyanın 

nör yüksek olc'uluna devam edecek. endüstri merkezlerini gezecek, 
ler, üç ay sonra memlekete döne· . Anadolu·:!a karulan fabrikalar İ• 
ceklerdir. çin hazırhnmakta olan makinele-

-o-- re ait plan ve çalışma 1 arı 1ncele, 

Pllsudskinln yecektir. Mareşal 
karısı 

Olen Leh Sü Bakam Mareıal 
Pasudski'nin §ehrimizde bulunan 
kansı dün Leh elçilik erkaniyle 
birlikte Adada bir gezinti yapmış, 
sonra dönen•k köprüden otomo • 
bille Yeniköydeki Leh elçilik bi . 
nasına gitmi~tir . 

Celal Bayar. seyahati hakkında 
şunları söylehıiştir: 

"-Büyüfı. dost memlekete git, 
mekten duyduğum kıvanç çok de
rindtr. Sovyet ulusuna Türkiye• 

• dit imki.m hakimlerle telkin edil· 
miş olaca~tır. 

1936 olimpiyatları için Berlin· 

de yapılaca!~ allı ıpor tecrübele
rinde hazır bulunmak üzere erka
nıharp kayme.kamı Saimin baş

kanlığı a~~ın .. la birinci mülazım Sa. 
im Y olatkan ile birinci ıuülazım 

Sedettin t-:rnJ..aydan mürekkep bir 

heyet dün ak~ama Almanyaya git
miştir. T ecriıbelere on bir ulus 
girecktir. 

çıkan. yazısındaki: "Her şeyin başında~~!!!'!!!~~~~~~~~~~~ 

nin 8aygı vt; sevgilerini eri§lirece· 
ğim. Sanal il~şme alanında SoıJ4 

yetlerle yaptığımız emek birliği, 
son zamanlarda çok ·güzel aonuf" 

lar (neticeler) vermiştir. Sovyet· 
lerin ökonomi (iktisat) sahasında, 

ki büyük },aşanklarım yerinde ve 
yaktndan görebileceijim için ço1' 

Tüze Bakanlığı, merkez teşki· 
!atında y&pıfacak değiıiklikle1 

baklanda bir kanun projesiyle a· 
vukatlar halrkında bir kanun pro· 
jesi hazırl.ım1ya baılamı§br. Her 
iki proje hn l; kında Bakanlık erki.· 
nı: tetkika"ta tulunmaktadrr. 

Bakanlık ayrıca cürmü meşhut 
vukuatım !~ratle takip etmek ve 
öaha bas\~ usullere sokmak için 
tetkikat yaplırınaktadır. Bakan· 
bk ayrıca :cra dairelerinde fazla 
~e lümmsuz muameleleri kaldır • 
aıak ve basit usuller elde etmek 
'çin icra i/e iOas kınur.unda da 
Üeğ!şiklik y:ıpm~yı dü§Üttmekte · ,_... 
oır. 

Birçok uluslar da müsabakalar
dan jatifa ·~e etmeleri için binicile· 
rini seyirci o arak göndermitler

dir. 1936 o;impiyatlarına binici. 

lerimiz de çaf1rılmı,ttr. 
-0--

lAlmaoımızdakl Yu
goslav gemisi 

Limanımrzda bulunan Yugos· 

lav mektep gemisi talebe v~ direk

törlerine dü''l Yeniköydeki Yugos· 

lav elçHik binaıında bir çay ziya· 

feti verilmi~tir. 

düzgünlük ı.:e finans dil::günlüğü bir 
para bollu;u değildir.Bu anlayış ve dö 
len (azim) mr.st!lc.-yidir.,. Cümlesinin 
ma~asını araştırıyor-ve bunu beledi · 
yemizin bir düstur gibi kullanmaaını 
ta'.-•siye ediyor, diyor ki: 

Biz çok zaman "paramız yok .. Sö • 
:ünü belediycd<!lı işitiriz .. Bu finans 
düzgünlü{jii olmanmsındandrr. Eğer 

her dairede ,u b;zim eskiden tanıdı -
ğınuz iş bilir ı.'ckillıarçlar gibi bir 
(maaral müdürü) olsa da bütün ma· 
sarifi llkı bir kontrol altında tutsa 
kimbiltr ufak tefeli. ne kadar tascr • 
ruflar temin edilirdi. 

TAN - Şükrü Esmer başyazısında 
Habef işinde lngill.z parmağından 
bahttediyor. Fransızların Romada / -
talya ile ·anlaşmalan lnçilizlerin (IÜ • 

cüne gitmiştir. Buna mukabil onlar • 
da Almanlarla bafba.Ja anla.ştıktan 
snnra ltalyanın llabeş Ü;:erindeki ar· 
zularına engel olmaya karar l'ermiş -
ferdir. Aslında ita/yanın Habel) üze -
rinde egemen olması işlerine gel • 
mcz. 

lngilterenin i§ine ancak: 

l - Habeşistamn finıdiki 

kalması, 

2 - Tamamile Jngiltrenin 
altına girmesi, 

halinde 

nüfuzu 

.1 - Pa9laş:larak Sudana yakın o • 
lan Tona gölü mıntak$ının lngilte • 
rf!ye bırakılması. 

Scldindt! uygun gelebilir. 
ita/ya Habeş i~tnde muhakkak in· 

"Utcre ile anlaşmak nıecbUJ iyetin • 
dedir. 

seviniyorum.,. 
-o-

Gümrük muhafaza 
komutanı geliyor 
Gümrük : muhafaza Komatanı 

(Kumand~nı) General Seyfi bu • 
ı;ünlerde şehrimize gelecektir. 

Seyfi buradan Akdeniz hnvza • 
sında yapı!acak bir tetkik seya • 
h:ıtine çıkacaktır. Bu seyahatin 
ıcnunda r:::i!.him kararl!lr verilme
si beklenmektedir. 
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Bir Aşk11n 
..... J!!~.~~."". vesi 
l Nakleden: ı···;;;::;-ı 

L~.~~~~~ .. ~~~~!.!~... es . 1 
d E~, sahiden de Bahri, oraday-1 var .. Seni:·~otta olup it aradığı· 

ı. rııının yanında i.&kemleye o- nı da bizim patrona anlattım. Şe-
turmuıtu. f' ı ··t · b" · Sami . ~ .. .. .. .. re ın e mu enuıp ır ıt verecek •• 

. yenın çı~rdıgı ıurultu u- Bu İf i evde yapacaksın ... Makine 
zerıne batını çevırdi ·ı k 
G··ı:: ___ ..ı· • ı e yazaca sm ... Karısının pek çok 

u ~·· ı· t" ld 
Yazan: KADiRCAN KAFLJ No. 58 -

Fernando hiç değilse kendi 
canını kurtarmak için taşıdığı 

A metgu ıye ı o uğunu bilirsin ... 
-:-- • Y·· .sen mııın, baba?.. Hatta bizim patronun pek çok it-

Gözlenme ınanamıyonmı S l · · k "d .. ? ·• 9n erını arısı ı are ediyormuf .. 
mııın . G" .. .. N k"b h 

E 
orıırsun... e ı ar anımefen· 

- vet.. Benim ya, yavnım.. d"d' 
Gelecelimi ummamıı mıydm?. 

Kız, babasının boynuna atıla • 
rak: 

ı ır ... 

- T ebil, zaten öteden beri 
methini iıitirdim .. yükü bırakacaktı. 

Kayaların kenarmdan, dolam -ı ni kaybetn:~ğe, kendiıini ıizleme
baçb ve .:füzeınıiz bir merdiven - ie çahıma11 da beklenebilirdi. 
den iner gibi ıeçiyordu. ikide bir Frnando böyle yapmadı ve ıola 
aendeliyor, omuzlarındaki yük saptı. 
sallanıyordu Denize dcfru kotlu. 

o zaman Hüımen de istemekıi- Omuzundr.ki yük kımıldanıyor· 
zin sendeliyor, kalbi titriyordu. du. 

Hüsmen buna sevindi. Baygmlı. 
-46-

BIR KOV ALAMA 

F ernando hiçbir teY olmadan 
kayaları inmi9ti. Şimdi küçük 
fundalıkların arasındaydı. 

Bir an içil' durdu. 
Belki nefeı almak iıtiyordu. 

Bu sırada Hüsmen Reisin ar · 
aında bir ıürültü oldu. 

Dönüp baktı •• 

Le'l'entlerden biri kayalıklar _ 
'dan kopan bi: tat parçasına çarp . 
mıf, onu yuvarlamıftı. 

F~rnando o aralık yürümüt ol· 
saydı, kendi ayak sesinden ve ça· ,.,,.. " • ..... lı&UM-ı .. .ı .......... ......--uı· t"d ,. ...... --u en auıru bunu duymıyacaktı. 
Fakat burada da bir aksilik ol-

ğı geçen Beatriı, timdi Fernando
nun kolaylıkla yürümesine, kot
ma11na ve kaçmasına engel ola -
caktı. . 

Fakat neden denize doğru gi
diyor. 

Orada ne yapacak? .. 
' Orada bir derenin ağzı ve bu 

dere ağzında iki sıra kavak ağacı 
görünüyordu. lki 11ra çalılık dere
nin büsbütün görünmesine engel 
oluyordu. 

Daha ileride birkaç balıkçı ku
lübeıi vardı· 

Onlann da bo§anmış oldukları 
anlqılıyordu. .... 

~uıtu ve tq tam da Fernand(!nun 
hır an için durduğu ıırada yuvar-
lanınııtı. Hüsmen en önde idi: 

Femando, kovalandığını anla - - Eiı aonra ele geçtin Feman· 
lllıftı. do •.• Şimdi bir delik bul da kaç 

Yükünü omuzlarına daha gü • bakalım. 
zel yerleıtirdi ye hızlı hızlı, adeti Kale tarafmdan uğultular, da • 
koıare.k uzaklqmağa 1-ıladı. vul ve zuma eesleri geliyordu. 

HU.menin cam ııkılmıfb· Fa- Türk ordusu, kazandıiı zaferi 
icat buna rağmen onu her halde kutlulayordu. 
Yakalıyabileceğine emindi. Çün· HU.men, Fernandonun ıenç kı· 
kü önünde, epeyce uzayan bir düz- za bir fenalık yapmuına meyden 
lük nrdı. Civarda Femandoya vermeden yetitmek için acele edi
)aidmı edecek bir kimsenin bu· yordu· 
lunmasıDA da imkin yoktu. Çün- Çalılardan atlıyor, patikalar • 
lcü Türk donanma1mm Sa1erno ö- dan geçiyor. ikide bir F ernando
ııüne demir attıfmı, kaleyi kupt- nun gözden kayblduğu yere baka
bimı duyan halk, akın akın 1- rak ondan bir iz arıyordu. 
tal:vanın içerilerine doğru dağıl- - Kaçıyor ••. Kayıkla kaçıyor ••. 
lllıtlardı. Vay canına. •• 

F emando hiç değilse kendi ca· Smk Ahmet bayle baimnııtı. 
ıınu kurtarmak için taııdığı yükü Hepıinden uzun boylu oldufa 
Lırakacaktı. Zaten Hüımenin de için Fernandonun ufak bir balık • 
eninde sonunda iıtedili buydu. çı kayılı ile derenin afzından çı-

F akat timdi Hütmenin aklım· karak açıldıfnu ıönniiftü. 
fena bir tüphe gelmiıti: Acaba Hüımen onun ıösterdiii yere 
F enıando Beatrisi bırakmağa mec. baktı. 
~ oluna ona bir teY yapmıya· Sahiden F ernando kaçıyordu. 
C&k mıydı? Yoksa: Demek ki bu balıkçı kulübele-

- Mademki bana kalmadı, ona rinin yakınmda, siizel bir liman 
Cfa lralmasm !... gibi uzayan dere içinde bir kayık 

Diyerek bir hançer veya kılıçla bulacafmı ummakla yanılmıt de-

dibine koymUfbı. Kayıfm ikide 
bir sağa sola ıallanmasından, Be
atriıin kendiıini kurtarmak için 
çırpındıfı ariatdıyordu. 

F emandonun kayılı güzel bir 
rüzgarla &itt;kçe uzaklaııyordu. 

Hütmen: 
- Batka kayık yok mu burada .. 
Diye batırdı: 
Frenk Süleyman cevap verdi. 
- Var .•. Burada bir kayık var .. 
Baıka biri de: 
- Burada bir kayık·.. Yalnız 

kürekleri kmlmıt··· 
Dedi. 

Hüsmen aevinmiıti: 
- Çabuk ... lkiıine de binelim. 

Rüzgar güzel ... Yelkenleri tamam 
ya? ..• 

En yakın olanm içine atladı ve 
atlamasile aeriye çıkması bir 
oldu: 

- Vay alçak ... Bunun da dibini 
delmif ... 

- Bunun da ö7le •• 
·~ ,. ifiiiın ~ ... 

de çekilmiılerdi. 
- Bunlar da yeni delinmif ••• 
- Femando J&PIDlftır •• 
- Kürekleri de o kınmftır. 

- Ah, babacıfım, babacığım .. 
- Neylenin? Orada fena hal • 

de ııkılıyordum • .Hem ıonra, boı 
duruyorum, para kazanamıyo

nim •• Halbuki, siz burada • para • 
sızsımz •• Onu da dii§ünüyordum • 
Kalktım. Geldim itte. Bu sabah, 
doktor bana baktığı vakit "artık 

iyileıtim, çıkabilirim!.,, demit· 
tim. O da bana "peki.la çık!,, ce-

' vahım verdi •• 
- Peki, biç bi11eyin kalmadı 

mı, baba? ... 
- Af&iı yukarı hiç bir ıeyim 

bhnadı .. Hatti, kolumu bile kul
lanabilecek hale geldim. Gideyim 
de, bizim patrona bir görüneyim. 
Benim yerime b&.§ka birini alma. • 
un. Ne kadar olıa korkuyonun. 
it bulmak ıüç •• Ne yapalım? •. Ca-
nımı ditime takar, çalııınm ! 

Dülpr, halıiz ol,masına rağ -
men nq'eliydi.. Hasta kolunu 
göıteriyordu. Olduğundan daha 
canlı imit tesirini vermek istiyor
du. 
.... ~ ,1m» iarbk b .. pe • 

nin mtünde yarı cansız gibi ya • 
tan anneye dönmil§lerdi. ihtiyar 
adam, esefle bqını allayarak : 

- Ah, niçin karıcığım da be -
ırim gibi iyiletip ortaya çıkamı -
yor?. - dedi. 

Biru daha dikkat edince yel • 
kenlerin de boydanboya kılıç y~ 
ya hançerle kesilmit olduiunu - Onun da zamanı gelecek, 
ıördüler. baba... • 

Hütmen de, Frenk Süleymanla - Haydi, bakalım... lnıaal· 

- Böylelikle hem evde k~labi· 
iecek, hem do çalıfıp para kaza· 
naca.kam. •• Fena mı? ••• Annene de 
bakanın, benim yemeiimi de ha• 
ZU')anm.. 

- Ah, bilsen, sizin aynlığ~ıza 
naııl dayaumııyorum, baba... O
rada öyle zamanlar geçirmittim 
ki... Ben, aize ka.r§ı nankörceaine 
hareket ettim ve felek İfte ceza• 
mı verdi. 
, Bahri~ 

- Böyle ıeyler eöyleme, Imım 
-Böyle teYler töyleme, kızım! 

·dedi.· Se~ çok iyi kalpli bir kız.. 
ım .. Senin iyi kalpliliğini sana 
kartı bir silah diye kullandılar ... 
Fakat, bütün bunları unut. .. Ban
lar eıki fey)er •• Şimdiden sonra• 
aına bakalım ••• 

Kız, içini çekti. 
Gene baban: 

- Bundan IODJ'll, eger mUm
kün olursa, üçümüz beraber, me1-
ud olalım .•• 

ihtiyar amele, titreyen ellerini 
lftrsma doiru azattL ttzL'!Qti: 
söl•One çektt. Kalbi üzerine bas
tırdı. Gözleri l&fla doldu. Öyle
ce, uzun müddet, birıöirlerine sa· 
nlı kaldılar. 

Bu saniyede, ikisini tle biribi
rine benziyen bir his sanıyordu. 

- Haydi, annene de sanl ..• ().. 
nu da öp yavrum .• O da her tefi 
unutarak seni affetmelr iltiyor
dur, eminim... · 

arkadqlan da kızaınhktan ho • lah. lntaallah diyelim de haYll'lııı 
murdanıyorlardı. olsun. • '(Devamı ftl')~ 

Biribiri arkasmdan küfW:- aavu- ihtiyar dülger içini çekti. Bir r-.-.-.-.-.-.-.-.-~-~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-
nıyorlardı· kaç ıaniye müddetle baba kız 

aeuiz kaldılar. Yeni çıktı 
Frenk Süleyman aordu: ilk söze batlayan gene baba Epikür 
- Ne yapacaiız, reil?._ oldu: On 
Hüunen Reis, haJ&tmcla lill b- - Anlat bakalım .. Gene gazi. AhlAkfyatı 

dar tatmlıfnu hiç aBrmemifti. nod• çiçek mi atıyoraun? 
S k Ah et h '--- d Haydar Rif at m m auer Yer iı Samiye: ' 
- Bir lrırlangıç, Fernandoyu - Hayır .•• diye kekeledt. F yatı 30 kurue 

ıBrdü. Bu tarafa geliyor. Yanakları kızardı .• 
Hilsmen sninçle haykırdı: Baba, ağız aradı: 
- Taliimiz ıülüyor ıene ... Kar- - Niçin bakayım? 

tıki bumu ıetmeden önce onun - Bana yakıpn bir it değildi 
önünü kesecekler .•. Frenk Süley. de onun için .. Hem, aonra, yeri. 
man, Dalyan .. • Siz ikiniz hemen ne ıirdiiim kız iyileımif.. O ite 
Kızıl Kadqaya dönün'" buraya bqladı, ben çıktım. 
ıelmek üz~ro demir alın •• Levent- - Daha iyi, evladım.. Senin 
leri çabulr toplanınız. Birkaçı ek· daha bqka bir it yapman hakkın-
aik olu da ~iyanı yok. Sonra dö- da hayırlıdır. 
ner, tamambınz. Haydi ..• Göreyim - Fakat timdilik itim yok .. 
sizi ..• Biz kı)•ıdan ıiderek F eman- - Bulunun ... 
doyu ıözden kaçırmayacağız. 11•• Bir uniye sonra, baba ilave et-

L ~ ti: 
ka çare JO•· 
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HABER 
AK.AM POSTASI 

IDARIE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi · 
Telgraf adresi: IST AN BUL HAS ER 
Telefon Yazı: 28872 idare: 24870 

Sahibi ve Neşrigat Müdürü: 
C>ldürmez miydi?... iildi. 

Hrznu mtırdı. Hüsmen bir küfür ıavurdu. 

(Devamı var) - Zaran yok, ben çalıtırım .. 
-~ırs":'"ta-n-:-b-u-:-1 -a}d-:1.:İy'.:::"e:-;;oflçU""="'n-c.,...ti-H-u-k-uk_.:d_a_· Sizi de ıeçindiririm, kendi mi de. 

Gülümsedi: 
Hasan Rasim Us 
Basıldılı ver (V AKm mot6oaıı 

Bir yaban keçiıi gibi kayalann Sonra denize baktı· 
'birinden diferine atlıyor, F ernan- Açıklarda Türk karakol ıemi-
donun indiği düzlüğe yaklaııyor- leri, birer martı aibi uçuyorl-.lı. 
du. Genit bir körfez halinde uza -

F ernando timdi denize yakm o- yan bu girintini~ ~ir uc'?1dan difre 
l.raır uzayan yola girecekti. Bel- ucuna kadar gıdıp ıelıyorlar. Ba
.. oradan lrafaeaktr. Fakat sağa zan uzaklarda kayboluyorlar ve 
cloil'U dönerek üç bet yüz adını i- tekrar görünüyorladı. 
lerideki onnana oradan da ağaç- Fernando kayıfın dümenine 
lı lePelere gi~ıi, böylelikle izi· oturmuıtu. Yükünü de ayaklarının 

lrealııden: Fethiye tarafından Çen· 
berlitafta Sofucular hanında seyyar - Hem, sürpriz olsun diye so-
satıcı kocası Akif aleyhine açtıfı bo·ı na saklıyordum, aöylememiştian. 
pnma davasından dolayı tayin olu· Bak, sana iyi bir haber vereyim ... :------.;;;;;;;;;;;;;.;;.;;;;;; 
nan gilnde tebligata rağmen gelme· Bizim ifliı eden eski patron ok 
dlflnden hakkında gıyap karan itti· r mu? itlerini düzeltm. b y 
haziyle 401 lnd maddeye tevfikan t· 1• k k I§ uraya ge-
llnen tebliğine karar verlldifinden 1~ e~ ahve~e uğradım, orada 
mahkeme günti olan 17 _ 9 _ 935 gordum. Ben• yanına alacak ... Es. 

KUPON 

182 
10·7-~35 Salı günü saat)4 de gelmesi nya bir ki paramı verecek ... lnşaallah an

l'ekil gör.c!ermesf aksi ta~dirde gıya· nen de iyile§irse saadetimize tek-
bında karar verllecefi ilan olunur. rar kavu•uruz H ..ı h ! .. ________ Iİlll ___ ..! 

:r • em l\la ası da 
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ŞlkAyetıer, dllekler 
~--~~~~~___;;.._~~~-----

.ÇiNGENELER 
A RASIN OA 

Berberler 
Aranızda anlaşın! 

alınmış hakiki bir macera 
=::=:::=::::::::=::=:=:;:; Yazanı Osman Cemal Kaygısız =:1 Hafta tatili işinin en kestirme 

hal yolu budur 
latanbul berberlerinin 11llar

danberi ballcC:ilemiyen, yıllardan 
heri onların tikiyet etmelerine 
sebep olaa büyük bir dertleri var. 
dır: Hafh u.ım. 

Bu meaele, hafta tatili aünü 
Cuma iken ıene böyle bir meae
leydi. Hafta tatili Pazara çevril· 
di, ıene bir mesele olarak kaldı. 
Gün ıeçmiyor ki bir berberden 
hu menu üzerinde bir tilciyet 
mektubu almıyaJım. 

Son bir kaç ıün içinde de Ka· 
dıköy MUaki milli aolmiı 34 nu· 
mar.ad& Bdrir Sıtlu, lıtanbul Ba. 
ldq;azan 29 nwnar&da lbrahim 
Halda, Oaküclu iakeleai 8 numa· 
rada Oataan u ukadqlan imza· 
lariyle mektuplar aldık. Bu mek· 
tuplarda berberlerin de diler ei· 
naf, İKİier ve memurlar sibi haf· 
tada bi ıün dinlenmele ihtiyaç· 
ları olduiu halde bu haktan itti· 
iade edemedikleri yazılmakta, 
hallerinden yana yakıla tikiyet 
edilmektedir. 

Bu mektupluın hepaini ayn 
ayn yazmaja imkin olmadıiı i· 
Çin hepainin meYzuundan böyle 
kıaaca bahsettikten aonra berber· 
lere törle taYıiyecle bulanalım: 

Hemen hepinizin hafta tatili 
ietedijinia anlqdıyor. Fakat ba· 

• • L• k L• • nun ıçm uıranun, uır DIPDID&• 

1114' ılha•h bir ltük6met ..n 
beW .... •nu•. Buna ıebep ne? 
Aranızda anlqamaz muuuz? 

Bir cemiyetiniz var. Tetebbu. 
edin, bütün eanaf toplantın. Her
keı t,atil iatediiine söre bu iti 
ken :li aranızda konuıup halle
din. itin en keıtirme yolu bu olA 
ıere-k .. 

Kasımp••• pazarı 
ne günü kuruımall? 

Ka11mpqada Tahir, Mahmud, 
l1111ail ye Şaban inuuıyle aldıtı· 
ıms mektupta tö1le deniliyor: 

- Kuımpqa ci•armda otu· 
ranlar ekseriyetle itçiler •e fakir 
abalitl;r. Hr.fta tatili kanunu 
çıkmadan önceKuımpaıa pazan, 
paza.r ıünJeri kurulmakta1dı. Ye
ni kanun .·ıkırca pasar, dUDa sin· 
leri lnuulmaia bqlaclı. Ba İle biz. 
leri ~.c.k zaraı sokuyo.-· 

G~dehkçi adamlarız. Hafta· 
dan haftap. aldıjımız para ile ıe
çinmele çbfırız Cumarteıi ıünü 
aldıl~mız haftat.k panyı, (;uma 
sününe kadar taldayıp alıt •eri· 
timizi Pazar yerinden yapma.a 
mkin bulamı1orm. Ve itter is
temn hakkaHann yii)ueli fiyat· 
)arına hoJUD e1i1oruz. 

Bu sebeple rica ediyoruz: Şim· 
di Cuma sinleri kurulmakta o
lan pazar, Cumarteaiye ,.kın bir 
tünde, yani Pazarteai tünü kurul• 
aun •• ,, 

Kuımpqab okuJUCUlanmızın 
bu makul dilelini ~ Beledi· 
yenin dikkat psü lnUne koyuyo-
ruz. 

D•kOdar tramv ay. 
ıarının pencereıerı 

Kadıkayde oturan Raııp bize 
•Wenliii bir mektubunda anla· .... 

O r - Kadık6y tramYay· 
ı....ıa, halk kan ter içinde ba
r t' it lia1cle pmcereler 11Çı1m,. 

-Allah etmiye! 
- Bilirıin ki ben.. San' atkir 

yaradıhtlı ve natürün (tabiatın) 

ıüzelliklerine, bqı botluklarına 
vursun hua&1 bir ıencimdir. . 

- iyi ya itte ... Zaten bu dalıa 
da en çok ıenin gibilere musallat 
olur ve böyle hatlar? 

- Hansi dalga? 
- Feryadı Yermek dalıaıı ! 
- Adam, alayı bırak timdi de 

haydi kalk bu akıam gene ıeninle 
birlikte oraya ıidelim de "ı herifi 
bir de sen ıör, onunla bir de ıen 
konut bakalım! Herifin aizında 
bir bakla var, sen kendisiyle biraz 

Bu rnmi, altında fU yazı ile 1co- konutunca ne demek iıtediğini i· 
""'"""' ~ VMJjdar berHrlr 

rlntkn 0 11111111 l/ISfulerdl yice anlarıın ! 
.. Haftada blr gtin bile dialeneml- - Herif aeni eaki elbise, eski 

yen zavallı berberlerden bir &TUP papuç falan diye sızdırmak illi· 
Üsldldar iskelesi civarmu hava ah· yor. Kimbilir onların arkaıından 
yor.,, daha neler iıteyecek? 

Okuyueamazan cllletfnl 1eriae P- _ Haaa ! Dün akp.m da bana 
tiriyoraz. 

küçük heyala ! Bir aktam tunun 
yor. Halk, pencerelerin açılmuı fur&lmdaki incirlerin altında çilin 
için ıırar ediyor, fakat biletçiler gir sofraıını kurup bir papaz uçu· 
aldırmıyorlar. Nihayet dün aorut- rahm ! dedi. 
~rdum Ye fU ıarip hakibb öpen , .- Dediiim gibi anlqılıyor 
dım: Vehbinin kerrakesi! Ancak, AD& 

- Dört tramyay arabumm pefİn haber vereyim ki onlar kız· 
pencere anahtarları kayholmuı, larmı dünyada bafkaıı i'le aeY• 
bu aebebple halk itkence içinde dalan:ıumı •·ıkd••lık yapmuı· 
bıralolıJoı- ..... , .., -s 

Acaba OUidar halk tramft}'- m ~~ClllalMnı~ml'.a..z~a·tuen"":ı"oır~ta""d'"a 
ları aoıyeteıi halkın eziyet çek· 
memeai için ltitfedip bir çare hu- bir feY yok! 
lamaz mı 7 - Yok amma, herifin ıilnün 

Hafta tatlll birincle kızm t&Da abayı yakaca· 
S ltanh am d 77 maral lmı aöylemeainde dalaYere var! u _am __ m a nu ı l . . . . 

toptan m'lnife. bara maiazaaıncla - tte hen de onun ıçın ıtı sa· 
ah. na .,.nrorum• bu .. L .. am birlikte ıi-çalıf&D lbr ım yazıyor: -y•J ' .._, 

"Hafta tatili kanununda zaru- lc:lelim ! 
rl ihtiyacı ıcrleri aatmıyan map. Diyorum ya! 
zalar Cumartesi Mat t de kapa- - Peki, ıideJim, bakalnn, deY· 
mak mecburiyetindedirler. Nite- ran aynuı ne ~ehre paterecek? 
kim han içindeki bütün bürolar • • • 
ve ticarethaneleri hpabyorlar. - Vay küçük bey ajalar, hot 
Hal~ulri bizım toptan, bura •• A. ıeldiniz ! 
nadolu eınafma Ye huna mümuil - Hot bıdduk ! 
zaruri 19yleri aalmıyan maiaza· Herifi dikkatlı bir ıbdüm, 
lar aktama kadar açık kalmakta· ıerçekten lmarak, köaele çehreli, 
dır. ımm Pbi elleri, kollan, Jiiaü ko-

4caba bnunda u.rahatle bu yu kurıunl döYmeler, içincle1di. 
cihet ıöaterilmiyor mu 7 Giaterili· Küçük, çekik ve biraz ajnkh 
yoraa niçin tatbik edilmiyor. ı&zleri inaanm yüzüne bakarken 
Adanın b i r d erdi Yelfecri oJwyordu. Alnmdaki kı· 

Taksimde Aziz imzumı kulla· ntıklar bir hayli maceralar ı~ir-
nan bir okuyucumuz yazıyor: mit imanların almlannclaki Ye 

.. Adalara raibeti çekmek için yüzlerindeki kmtıklara henziyor
bu 111 çallfl)dıtnu, etek yanılan du. 
tertip edildijini •azetelerde oku· Kömürden daha kara olan IİY· 
yoruz. Bu arada bir teJe dikkati ri uçlıı uzun bıyıkları takakların
çekmek illerim: Büyübclada u· dan aarbn kahye telYeai renıin
mumt ltir hail 1oktar. Enelce deki aaçlanna pek uymuyor, bo
iıkele ciY~nntla bir umumi hali yama bıyıla Wİ*iyordu. Yatı 
Yardı, bu Jı1 kapenmıı .. ,, kırkla lmk Mt ı prunuyor-

Ada belecli1•inin dikkat ıii- du. Sırtında kOlları, yakaları kır-
züne !.. mı:u iplikle hiriato tiyelli düz ıi· 

Bir nalbanclln yah bir mintan, belil!ıele Tipe çü· 
mektubu rüiü hir kutak, dizlerinde arka11 

Hazinedar ~tll lfnde luırmanalar 

Ancak beriki buna ensel oldu; arkadata heni aordu: · 
çok aert bir 1e1Je onlara çiqene- - Bu beyaİa da eizin ıibi me-
ce baiırdı. Çocuklar ıüldüm pük· raklı olmah ciinbüfe ! 
lüm geriye döndüler. Eamer, ince, - Biraz 8yleclir! 
tirıe gözlü kız meydanda yoktu. - BairtlaJJD ıureyim, hu bey 
Ona çok benziyen Ye ondan atanın adım hana! 
oldukça yatlı •iirünen bir lra· - HaJri mi 7 Haydı hayırluı .. 
dm çadırlardan birinin iinünde Ha Y&f&J&SID adınla beJaiam ! •• 
buram bu.,._ tüten bir ocakta ye
mek pitiriyordu. Bize ilk çinıene 
ninniıini dinleten huta lradm da 
kucaimdaki uma torbanın içinde 
çocuğu Ye bir omuzunda lrocaman 
teatiti71e böliirtlenler uuma, mü11i_. afi 11o1hrmal'l Vt81:4MM,.. 
du. Öteki kadiiilann Çôiu, henüz 
lıtanbul mahalleleri araamcla ız· 
gara, mata, atet küreli. çamafll' 
aepeti Atmaktan, fal. bakmaktan 
dönmemiılerdi. Harman yerinde 
timdi 1almz bir kocakarı, iki or
ta y&f)ı kadın, iki küçük kız •• 
bet erkek çalıtıyorlardı. Erkek
lerin en ihtiyarı, an ye kiae aakal· 
lı belki de doksanlık bir tirit en 
hattaki çadırın önünde kara bu· 
runlu, kara ıözlü, ıaman renıin-
de uzun tüylü bir çoban köpeiiyle 
ayni heybenin ayn ayn ıözlerine 
yanüıtü hatlarmı koymutlar, ko
yun koyuna ye koklqa koklqa 
çok rahat, çok tatlı bir aktam uy• 
kuau çekiyorlardı. Kartımızdaki 
köaele yüzlü, 101m ıibi herif iri 
fakfon tabakumı bize uabrken 

- Dedim ya aize anceainden ••• 
Bizimkiler biru ıüç bellerler bu 

itleri 1 Çalp çernek İfİ Tersidir 
ud Sulukuleclekilere ••• Daha ki
barcuı AJYanaara~e.. Hot 
bizde de Jok ileiildir laic- BWle 
ftl'Cbr bi çalanlar, 18yliyenler ... 
llleYeWdn onlar dab. hqkada-. 
Söz miali bizde de mentur zur
nacı Vidoala Y akomi, Zarnacı 0.
ldidarlı Arap Mehmed, ondan 
sonracıt- efend" Kl&nıetçi 
Camha Meatan. .. Amma, uıl çal• 
ıı çernek iti öteldlerdedir. Malum 
ya niçin demitler: Bir ıülle ita· 
bar olmul 

Bizde bir Y akomi, bir· Arap 
Mehmecl, bir C-ba Meetan çık

mıf •• Halbu iae onlar da tiikeıiina 

•JID&kla çalpcdar.. Onlarda 
zurna mı derain, klimet mi, ke
m&nçe mi, ud mu, bnunça mı, 

haneiade mi, çenai mi ırrladır 
Hem de hepai kıyak ultadır ! 

8- aqrdum: 

- Sen atekileri tanır, l»ilir mi
aln 7 

O, kendinin çok ıeyfer bildiii
ni anlatan bir durut ye bir ıia 
aüzütüyle: 

- Ben ne bilmem ki beJala ••• 
Benim bilmedilim eadece bet Y&• 

kit namazdır. 
-iyi amma, ıizinlrilerin onl&I"'" 

la aralan iyi delildir, nud ohP 
yor da, aen timcli onlan metbedi
·oraun? 

- Onu ne aen aor, ne ben IÖf" 
liyeyim beJaia1 

-Niçin ya? 

Unkapanında nalbancl Hiile- aycı yamalı paçaları dar bir avcı 
yinin bize ıönderdiii bir aaek· pantalonu, çıplak ayaldannda da 
bapta ileri ıürdülüne ıBre hafta ipince, bl aibi tulambacı yemeni
tatili kanpPU üzerine Unbpam leri Y&rdı. Sol omuzundan kuta· 
ciYaqııMi nalbandlar Cumarte- imıD aruma dojru kalınca ıü
ei 86nleri Hileden sonra dükkAn- •iv bir köatek ıarlayor, kuıajJ· 
lamu kaptcH:lu ıhald~ Fatih ve 11111 eol tarafında da teraine aokul· 
Çarfamba cİftrmdaki nalband· lll1lf ko.koca bir kiraz cıpra atız· 
I••, &raL- --=-nen• arık L - I iri gl..!1-tt•Ord 
- · ua ~ ~ ...-

1 
• --~~J • u. MIJ6tulU çlngeMlnden olup 'l'alıttr 

maktadır. Obyucwmuz aoruyor: Bız ıncırlerın albna oturur o-, .~-dede kücıik bahçfl! denUen yerde ,,. 

- Sormayın tinci, niçin ya! .. 
(Çakmaimı uzawak) Jakın er 
ıaralan için ıa 1 "Bu ite benim aklma ermedi. turmaz hemen çingene çocukları J taran .,. Jlallarda 6a6G ku lp 

Acaba hik!neti ne ola?,, etrafımm aarmata bqladılar. eatanl•dan ,,,.,,.,. ,,,,,, 
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7000 çoi-ok yumurtaı=m:ıı:•v· unan·ı· standa·=ır.~ 
hediye alacak f . . . . . H 

~ - DA" ·nA"rrc§lD ~TAYYARE ve OTOMOBJLLE BiR GEZJNTI~ 
~©~lbJI ~ ~ i!:mmımı Ne 10 -=--.:=mvınr.:ı:::ı:n Anlatan: Ahmed Ekrem m:.~ıı:ııı:. . 
. T'ibette ülkenin en akılh yedi Kartal yuvalarına benziyen manas· 
keşiş{ tarafındb~; L~~.:.i.~~~~i:~d· O· fırlara eskiden yolcular sepetler ve 

.. ~~!~:~~~~~~ ıi,:;~~-::::ı·t: ::ç::~7;·;~~:~ ha~:;;:nd:u::::; ag.., /ar içinde çekilirdi 
ne bir çocuk hakan ıeçıneie hazır· b L • ma 

yakılmaz; çünkü ur asının a · 
la.nıyor.. nın ruhani kuvveti tarafından ııı· F:lip ve büyük lıkenderin ye-

Tibetip hem hakanı, ~em de tılmakta olduğuna inanılır. nibattan qençle9mi! ülkesi için · 
ha§ke~işi olan Dalay ~~~~~n den Arnavutluk hududuna ileri • 
hundan on sekiz ay evvel oldugu • Çok ağır olan dua dolapları ledik. Denizden çok yüksek bir 

.. k L Ama ölünce o- d .. ndürülmeğe batlanır. içleri öd - b .. 1 
nu yazmıştı . a , a:a.rlarile dolu buhurdanhlar tü - sev\yede yayla gölleri var; u go. 
nun "ölmez ruhu,,nu taııyan ço • o ;s- ler çevredeki toprakları sulamak 

k · · ··ık in ter ve son 11eçim . ~pılır yapılmaz cuğu arayıp bulma ıç.ın, u en . - b için kullanılın., Yunanistana ver-
d Yedı çocuk mukaddeı "tereyağıtrna a ''akıllı adamlarıu araıın an dikleri güzel~ik kadar da zengin-

d. k .. t m tırılır. Sonrı:o. Hindiatandaki mu -keşi• ap.rilmi!ti. Bu ye 1 1.t 1 a d lik armağ:ı.n ederler. Güneıin ka-
x -;s- d 1 kaddeı Ganj ırmağından, dağ, e· 

on sekiz aydır hiç durup ın en • ll . k vurmuş olduğu topraklardan son-
d d.. ·· d lacmak· re, tepe ve ııenit çö erı atara 

rne!<sı'zı'n t'ı"lke e onup 0 7 
• 1 h' d d k b' amanda · buraya kadar getirilmiş au i e ço· ra, ıç e o•ma ı ır z 

ta, böyle bir çocuğu bulma.k .ıçın ·· ·· ·· k 11 · ·· 
d ı cuğu yıkarlar. gozonune çı an gö erın en guze· 

her evin kapısını çalmakta 1 1 
er. d ... l li, yarı gömü>mü• Bizans kilise-

D ı · Lama . BunlaY sonra a armagan arın :r 

Aranan çocuğun a ay k d dağıtılması ba,lar. leriyle tanınmış Kastoriya şehrin; 
nrn öldüğü gün, saat ve daki a a k . · adeta çepert-vre çeviren göldür. 

d tık umafanı verme ımtıyazı, ~ doğmut olması lazım 1• G k k 
k .. ümüzde • çocuaun anneıinindir. Ve bu ar • ölde b~lıkçılar acaip ayı · Ara•tırma, ha anın on. . .. • . h l 1 b d d 

'~· b' . 1'. • da seçılmesı du mağan Tiıbetin en değerli bir e • ara alık tutarlar, kıyı a a pen-
ttı ırıncıtetrın ayın · 1 · d ki d 1 

Ç .. kü Sik· diyesi sayılır. Anne, çocuğuna yır- cere erı emir çuhu u, uvar arı tünülerek yaprlmıttır. un . k 
S. 1 mü • mı' bı'r dilzu··ne bayat yumurta ve· kale hiaa.rlarınr andıra\I koca O· kirnde lngilterenin ıyaı~ı . • 

rnessili olan Miıter Frederık.Wılh rir! ca ev~er diz•!miştir. Böyle kale 
'h Lh yı zıyaret Yeni hakana armağan edilen gibi evfey insana buralarda gizli anıaon, o tarı te sa . . 

bütün bayat yumurtalarn aa.yıaı, defineler bu~unduğu h\ssinı verıedecektir. 
yedi ke•it timdiye kadar bu ev- tam 7000 tanedir. 

•afta doğmuf olan .yirmi ... ~ocuk Sonra da anne, çocuğile en ıon 
'bulmuşlardır. Şimdı de buyuk se • defaya mahıuı olmak üzere eda
çiın törenleri için hazırlıklar ya • latır. 
Pılmakt&dır. O, ülkeye bir hakan vennittir. 

Çocuklar Tibet hakanırun ika· Buna mukabil de kendisine elve· 
llıetgi.hı Potala ıarayına getirile- riJli tazminat verilir. Kadının göı: 
cek ve burada kocaman bir dua leri bağ]anarak, sarayrn hazine 0 • 

dolabı ile, yüksek bir kule biçi · dasına götüülür. Burada birkaç 
• .J J •J • • .::.ı ... ; ... ~...-h pu a1 

k~~~L:~akt~~~"·"" 1' .. ,,.~ .. ı: ~-:;__ pı~tl· ~~;I~~~: altın ve yakut kü -
Her Çocuğun yüzündeki örtü a- melerine bakmasına müıaade e • 

çıldrkça ketitler, Limaların dini dilir ·ıe iki koluyla ta§ıyabileceği 
dili olan Pati dilile mukaddes ila. kadarını alıp götürmesi söylenir. 
h·ı Ve kadın bu dünyevi zenginlik· 1 er ıöyliyecekJerdir. 

Y 1 leri yüklenmi§ olarak evine dö • inni çocuk arasından a t11ı h 
. nerken çocuğu da ıili.hh mu a • •eçilecek ve bunlar en ıon aeçım d 

· fızlarla çevrili olduğu saray a tçin, bül ük mütavere ıalonuna 
k Sulh ve ıükün içinde mıtıl mışıl u-RÖlürülecektir. Salonda sekiz ö • 

teli som altın masanın çevresind __ e...:_.:_y_u_r_! ___________ _ 
..____------~~~·~~~~--

T~QKiYE 

llR~AT 
BANKA51 

yor. 

Florinayı hiç beğenmedim. Ça
murlu bir derenin kenarında çıp
lak ayaklı kızlar, kendi kendine 
olmu! hendek ve havuz;lardan te
miz au aJmağa uğraşıyNdu. 

Vodenaya giderken ~oseyi, dağ
lardan inmeJcte olan koyun sürü
leriyle paylaşmağa çabaladık dur· 
duk. Mal<edonyanm rnzi' olan 

Edeuo., eıki Romalıların Dyrı-ahi
yum ll.dını ver dikleri şimdiki Draç
dan Bizanıa giden yola hakimdir. 
Bu su kuvveti çaiında burası yay. 
ladan aah;l o\oaıına keakin bir yar 
gibi inen birkaç yüz metrelik çı
kıntı dolavıaiyle ,imdi su kudreti 
istihsalinin merkezi olmuştur. 

Galeriyuıun kemer biçiminde 
yaptırmıf olduğu Teaalya yoiuna 
dönerken, kadınların hala "isken
der hamamları,, adıyll\ tanınmak
ta olan bir ht.vuzun kenarında ça· 
ma,ır yık9.r:lıklarım gördük. 

Bu yol boyunca ıapsarı mısır 
kocanlariyle tfohı Makedonya köy 
terini geçiyorduk-

V oloı sokr klarında dolaşan iı
timli tramvay tuhaf olmakla bera
ber asrile•me ruhunun bir timsa-' . 
lidir. 

Şehirde birkaç sinema binası, 
taze balık ·kram eden lokantaları, 
yeni ba,tan yapılmakta olan li -
man, kocaman bir otel, yolcunun 
üstünde iy1 tesirler bırakmakta -
:Jır. 

Delfi şenliklerinde işte böyle neşeli oyunlar da görülür 

Manastırlar ı Haciya Triyu ve Meteorona lır. 
Kalabakaya yapılan rahat bir mandım. 

tren yolculuğundan sonra insanı Dünyanın bqka taraflarında 
büsbütün ba,ka bir dünyaya giri- bayrak direği olarak ağaç kullıın
yor. Sarp yamaçların tepelerin- mağa baılnmadan çok evvel ke • 
de kartal yuvalarına benziyen ma- ,i,ler mermer ve ta.t ıütunlarm 
nastırlara eskiden yolcular sepet- tepelerine dikilerek hareketaİ7 
ler ve ağlar içinde çekilirdi. dururlar ve bunu dini bir ödev 

Fakat ben Kala baka şehrini (vazife) aanırlardı. Bunlara Av -
orta çağ manastırlarından da da- rupa dillerinde "Stylite,, derler; 
ha geri buldum. Aynarozda ge - es.kiden Şanı topraklarında olan 
· · ld ... b'ı ay bent' orta Hiristiyanların bir çe!İt keıiıleri çırmış o ugum r . . . . . . 

çaia aötürerek o günlerin hayatt. gilya Tanrı ıevgıaı ~~m bııı:srdhcelu ~ 
na ula9hrrr gibi o1mtıftU. Kafa • batına çıkıp gece gun~11Mw&d 5 
bakanın geriliği. insanı alışkan . ayak U.tü durma.ğı vazife hilir • 
lığa sürükliyecek kadar şa§ırh • lerdi. 
yor. 

Yağmur o ]tında, dizlerime ka
dar çamura bata çıka otele kadar 
gittim. 

Amerikadan dönen muhacırlar 
Peloponezi aarileştirmişler, göç -
men komiteleri Makedonyayı yeni 
battan kurarak gençlettirmi,ler . 
dir. Fakat Kalabaka hiç doku· 
nulmamış, olduğu gibi bırakılmış 
eski bir Yunllnİstanı temsil edi • 
yor. 

Direk üstünde 
Uykusuz geçen bir geceden son

ra, burnum 900 metre yükseklik. 
te alınan l{o\rularla doldu. Bu 
sarp kaya1ığm tepesi bulutlar i . 
çinde yüzüy<'rdu. Bulut tabaka . 
ları Jinduı d2 ğına gü~ellik serpi -
yordu. 

Sabahleyin kahvaltı diye ~unu· 
lan çamur gibi kahveye elimi ıür

medim. Ayaltkaplarımı giydiğim 
gibi yukarıya Haciyos Stefanos, 

Meteorada iıe insanlar deiil 
ve fakat bütün binalar U4 direk • 
ler \Utiinde durmakta<.11Tlar. Yol • 

cuları yukarıya çekmek için ağ 
kullanılma.ıı §İmdi yasak edil • 
mittir. Y almz erzakla odunu p:\ • 

pazlar bu acaip asansörle yuka • 
rıya çekiyorlar. Tahtadan yapıl • 

mıı merdivenler rüzgarda korku. 
tacak bir şekilde aallanrrlar. Eıki· 
den bu merdivenler yolmı~. Fa' . 
kat papazlar hapte tıkılmıt insan .. 

lar değil ya ... Kayalıia merdiven
ler oyulmu9tur. Eskiden inaan ai· 
larla yukarıya çıkarken hem yo • 
rulmaz, hem de heyoc.an duyardı. 
Merdiven de iıe bunlarm hiçbirisi 
yok. 

Hellen hayatının parlak köyl~ 
elbiıelerini ve ülke manzaralarrnı 
höyJeee gördükten sonra, biraz 
da §ehir hayatını g;j::;,' : n geçire • 
lim. Atinaya gitmek için güver • 
tesi T esalyanın sakallı keçileri ve 
Pelionun zeytin fıçıları, ~bar • 
ları da yerli elma sandıkları ile 
dolu gemiye bindik. Elma., zeytin 
ve keçi kokularının biribrine k 3 • 

rıştığı •gemide yokuluk etmek, 
özlenecek iş değildir; hiç kimıeye 
tavsiye etmem! 

Eıki Atinalılar hayretlere ~e • 
G.!r ldşilerdi doğrusu! Bunlar ti • 
yatroya ve hele tiyatronun dı am 
kısmına bütün gön :.illerile atk 
bağlamışlardı. Bugünkü dram ya
zıcda'hnı uzun ve derin dütünce • 

Isparta: Burada Ravaşçı lıer er kek bir 1. ay cı pcırçası gibi idi. 

ye vardıracak kadar ağır parçalar, 
Atinanın eski tahneıinde hergün 
oynanır ve Atinalılar ti,-at:-odan 
çıkmaksızın ayrı ı:ıyrı dokuz tra • 
je:liyi arh:aıu arhaarndan ıeyre • 
derlerdi. 

Eurota.• <>l'a8ında mükemmt>l bir meı:kii olan l .<Jpn rfoda eski lıarabeler 
yoktur. Bur.ur.la b!' rrıber rzör;;!mc{t<' rle y<'r bir .1clı trdir. Ta11geiuB ter.el erinin e

teklerinde ortaçağlann Gre/.:o • Bijans eserlerinin birkaç harabesi. kalmıştır. 
( Devomc ı.ıar) 
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ATi.NA MUHTELiTiNE 
3-1 VENiLDiK 

Yllnanlzlar hakikaten güzel bir · varlzk gôSterdiler 
Yazması benden: 
~._. ...... .-rzwww;ı _ __....... 

Yenildik 
.. k. 1 çun ı ... 

llBirinci devre 1-1 bitmişti .. ~a!!f~,.~'!!~ü 
Dağ fare 

Atina muhteliti ile dün yaptığımız 
ikinci maçta acı bir netice He yenil -
dik. 

lki gün enet 3 - 3 berabere kal dığız 
takım, iki gün sonra bizi 3 - ı gibi mü
kemmel bir netice ile mağliip etti. 

ilk maçta ~ıkardığımız muhtelit bo
zuk bir oyun oynamıştı. 

Fakat dün bambaşka bir kadro ile 
sahada gördüğümüz muhtelit, ondan 
da bozuk ve becerik~iz oynadı. 

Halbuki Yuananlılar, ilk karşılaş
mada yol yorgunluğuyle tamamen 
gösteremedikleri oyunlarını, dün gös
terdiler. Bizden çok daha iyi oynıya -
rak, haklı ve su götürmez bir muvaf
fakıyet kazandılar. 

Fakat bütün bunlar, bizim mağ -
lfibiyetimizi tabii gösteremez. Çünkü 
tabii oyununu oynadığı, ve takım ta
bii randımanını verdiği takdirde, bir 
Istanbul muhteliti, Yunanlıların çok 
güzel de olsa, dünkü oyununa yenil -
mezdi. n~ yenilmiyecekti .. 

• • * 
Buna rağmen niçin yenildik? Ben

ce işte ıııebepleri: 
* - Istanbul takımı hakikaten çok 

fena ve zayıf bir kadro ile çıkmıştı. 
* - Müdafaa iyi oynıyamadr, mu

hacimler tamamen şahsi bir oyun sis
temi takip ederek bütün emekleri ber
bat ettiler .. 

• - Biz, bilhassa mağllfltiyetimizi 

a ır a~~n ~inci Clevrede biribirimi • 
e p v rmeyi adeta unutmuştuk. 

Halbuki Yunanlılar, gittikçe daha 
akıllı ve tam bir takım oyunu oynu
yorlardı. 

* - Oyun uzadıkça biz yorulduk. 
Rakiple.rimiz açıldılar. 

* - Atina muhteliti, İstanbul muh
telitinden en az iki kere daha çabuk 
oynuyordu. 

* - yediğimiz üç golden en az iki -
sini tamamen kendi hatamız, ve mü · 
daf aanm bocalaması yüzünden ye -
dik. 

* - Takımda Şabandan M. Reşat · 
ve biraz da Esattan başka güzel ve 
akıllı oymyan oyuncu yoktu dense 
yeridir. 
* - Bütün oyuncularımız bütün 

gayretlerini sarfediyorlar, bir şeyler 
yapmak için çırpınıyorlardı. Fakat 
elbirliğile olmadığından bu gayretler, 
akıntıya kürek çekmiye benziyordu. 

* - Fena bir gününde olan Niyazi, 
daima demarke rnziyetinde kalıyordu. 
Buna rağmen bir çok fırsatları ve a
kınları bozdu. Eğer birkaç kere bu -
nu,ı aksini yapabilse idi, netice deği· 
şebilirdi. 

* - En nihayet, bizim takım çok 
fazla söylenen ve her şeye itiraz eden 
Yunanlılara sinirlendi ki bu da oyu -
numuzu altfüıt etti. 

• * • 
Dikkat ettim. Dün stadyumda her

kes, mağlUbiyetimizin en mühim ami
lini takımımızın te~kilinde buluyor 
ve mağhibiyctten duyduğu bütün acı

yı takımı yapanlara kızarak, söylene
rek çıkarmak istiyordu. 
Yazımın başında da yazdığım gibi, 

dünkU, hatta ilk oyundaki takım, ha
kikaten lstanbul mnhte '. iti demek i -
çin çok zayıf teşkil edi1mişti. 
. Fakat acaba başka şekilde bir takım 
yapmak imkanı var mı idi 

Yunan kalesinin geçirdiği en tehlikeli bir anda, kaleci, B akkının a yağına atılarak topu kapıyor. 

Atina muhteliti ile ikinci ma • 
çımızı dün Taksim stadında yap
tık Pazar günkü maçın 3 - 3 be • 
raberlikle bitmesi ve bu maçın 

herkesin görebilmesi için duhuli -
ye 25 - ve tribün ücretlerinin de 
50 kuruı olarak teabit edilmesi -

stadyumu tatil günü olmamasına 
rağmen son zamanlarda görü1me· 
miş büyük bir kalabalık doldur· 
muştu. 

Saat altıya on kala sahaya ev -
vela Yunanlılar ve beş dakika son 
rada lstanbullular çıktılar. Hakem 
Bay Sait Salahaddindi. 

iki taraf dizildiği zaman bizim 
takımın şu kadro dahilinde teş • 
kil edildiği görülüyordu .. 

Bedii, Faruk, Nuri, Ali Rıza, 
Esat, Reşat, Niyazi, Şahan, Hak • 
kı Şeref, Fikret. 

Lutfi, Kadri, Rasih, Salahaddin 
gelmedikleri için takımda yer al· 

maç için en iyi bir takım olabilirdi. 
Fakat mesela müdafaada Yaşar, 

mamıtlardı. Kurayı bizim takım f 
kazandı. Rüzgar, lehimizde saat 
tam altıda Yunanlıların vuruşile 

oyuna ba~ladı.lstanbul takımı tam 
kadrosuna malik olmamakla be • 
raber oyunu ümit verici bir ıekil
de gözüküyordu. Daha beş daki .. 

lea geçmemişti ki sol taraftan yap
tığımız akınlarla Yunanlıları ken
di sahasına sokmuş bulunuyor· 

du. "9ınanhlar bu sıralarda acele
leri yüzünden bir iki fırsat kaçır • 
dılar. Bilhassa sağdan bir korner 
atışında Bediinin gene hata1ı bir 
çıkışı muhakkak bir gole sebebi
yet veriyordu. Kafa ile vurulan 
top yüksekten avuta kaçtı. 
Yu.nanlıların bu fırsatı kaçır • 

ması bizim takımı canlandırdı. 

Esadın, bilhassa sol haf oynıyan 

ve Lutfi)d, hastalandıkları için oy - Fiyatların 25 - 50 kuruş olması dünkü maça büyük bir kalabalık top· 
natmak imkanı olamadı santrfor oy - lannştı. ôn sırada oturanlar, Tüze Ba kanı Şükrü Saraç, ve orta kısımda başı 
nryacak Rasih oynamadı ise, ve daha açık oturanlar da Yunan kafile reisleridir. 
bilmem bunun gibi cağrrlan oyuncu - ,.., . 
lar gelmedi tseler, ç~ğrılan 19 _ 20 ki- duk. Fakat o~ta for oy?1ya~ Hak- J Reşadın fevkalade giız~l oyunu 
şi arasından davete gelen 12 _ 13 0 - kının sakatlıgı dolayısıle luzum • takımızı soldan aktırmaga baş • 
yuncudan ancak böyle bir takım çıka- lu anlarda aksaması bu ilk daki • ladı. Reşattan, Şerefe ve Şereften 
rılabilirdi. kalardaki avantajların zayi olma· Hakkıya ve Hakkıdan da demar • 

Buna nazaran kabahati. takımı ya- sına sebebiyet verdi ve onuncu da- ke bir vaziyette bulunan Şabana 
panlar. <

1

eği1, böyle bir işte oynamak kakida mütevazin bir çehre ar • geçen top Şabanın çok güzel kont-
Spor 2 

i~in koşup gelmiyen oyunculara bul- zetıneğe başladı. ağ haf Ali 5. Sayrun 
mak lazımdır ki, ben, ceffelkalem on- Rıza yerini kaybediyor. Ve Atina ( Devamı 12 ncide) 
lan da itham edemiyorum. karışık takmıının sol taraf önünd~ 

Diyorum ki: bu büyük boşluktan istifade ede • 
Bu oyuncular ei{er meşru bir ma rek k~lemizi tehdit etr.ı~ğe baş • 

zeretleri yoktu gelmedilerse, tama - hyor. Bu sıralarda beliren bir iki 
men kabahatHdirler. Fakat mücbir 

tehlike kornerle atlatıldı. Fakat sebeplerden dolayı gelmedilerse, o za-
man. ne şuna, ne buna kızmamız hak- Yunanlılar üstün oynamağa baş • 
~rzlık olur. "Yazrk oldu bize,, deyip, ladılar. 
taliimize kül"i.ip oturmamız lazrmge -
lir. 

• .. 
tşte hunu düşlinmek Jazımdu-. Yazımı bitirmeden şunu da işaret 

Onuncu dakikada gene önünde
ki boşluktan istifade eden Yunan 
sol açığının ortalıyışım iyi bloke 
edemiyen Bedii topu elinden ka-

İlk maçda, Fener · Güneş oydncu - • etmek isterim. 
!arından istifade kabil olmadığı için, Hakem B. aSit Salahadd!"· ne zaman 
o gün için çıkarılabilecek en iyi ta - dır hakemlik yapmadıgı ve bütün 
kım, sahada gördüğümüz takım ola - antrenmansızhğma rağ"men, dün ma -
bilirdi. çı fevkalade güzel bilgili, ve dey-

DUne geHn~~ me gençlere taş çıkartacak hir çevik· 
1'eb1iğde çağrılan oyuncuların, hep- Jikle idare C'tti. K<'ndisini candan teb

si gelmiş ve onların arasından bir ta- rik ederim. 

çırdı. Hasıl olan kargaşalıktan 

bilistifade yetişen Yunan sol iç ve 
orta foru müşterek bir gayretle 

Atinanm ilk golünü kaydettiler. 
Bu golde Bediinin hatası vardı. 

Bu gol Yunanhları gayrete ge • 

doğurdu ... 
Dünkü maçın yapılacağı saati r: 

kadar büyük bir sabırsızlık ve aıaı.-ı 
ile bekledi isem maçı seyrettikten so 
ra da canım o derece sıkılmış bir bS 
de, geldiğime bin pişman staddan çı~ 
trm. 

Bunu mağlôp olduğumuz için sÖJ 
lemiyorum. Muhtelit takımın dürt~ 
cansız ve berbat oyununu gözönUt 
getirerek yazıyorum. 

Esasen yüzlerce defa tecrübe ed 
miş ve görülmüştür ki mühim bir ıtl 
çın daha ilk dakikalarda ne şekil 
cereyan edeceği hissolunur. Oyuna t 
başlangıç tarzı vardır ki size mıı~1 

güzel olup olmıyacağnu, heyecanla" 
kip edilip edilmiyeceğini derhd gliS 
terir. 

işte dün müsabaka başlar başl8 
maz ne renk vereceğini çok geçmedi 
gösterdi. Oyuncularımızın ekserisirı~ 
bir tutkunluk göze çarpıyordu. Ko~ 
muyorlar, ağır oyruyorlar, liizımgel 
yerde enerjilerini kullanmıyorll 

sanki rahatlarının bozulmasından r 
kiniyor gibi hareket ediyorlardı. 

Hiçbiri sırtına Yüklenen vazifeli' 
ağırlığını tamamile kavrayarak or' 
yor hissini vermiyordu. Topa vurll~ 
lar falsolu yer tutuşlar noksan, psl 
}aşmalar hatalı idi. Bu yüzden kal' 
nin önünde topu dışarı atıyorlar, ,., 
lerini şaşırarak ekseriya bir ara. 
toplanıyorlar veya hasmı demarke < 
ziyette bırakıyorlar, paslaŞmak jgfı 
dikleri zaman da çoK aeıa topu bl 
tınyorlardı. 

Biz her oyuncunun günü günU 
uymadığını bildiğimiz gibi hazan kf 
disinden beklenen muvaffakıyeti g 
terememesinin sebebini karşısına ~ 
şen acar bir hasmın göz açtırmaJt1' 
sında aramak lazımgeleceğini de u~ 
tanlardan değiliz. 

Fakat dün ortada hiç te böyle ~ 
vaziyet yok idi. Rakiplerimiz biıd' 
üstün değildiler. Onlar bize nazatl 
daha atlet ve seri olmakla beratı 
biz de top kontrolünde ve beralJi 
anlaşmada onlardan yüksek idik. s· 

(Devamı 1~ incide) 
Sadi Kar•al' 

üçüncü maç 
var mı? 

Önümüzdeki pazar ·günü r 
nan takımirle, son olarak bir ~ 
ma (revanş) maçı yapılması j~ 
bazı teşebbüsler vardır. 

Vaziyetin kat'i şekli yarııı " 
hah belli olacaktır. 

Ziyafet 
Dün gece İstanbul mıtaksıı 1 

rafından, Yunanlı misafirlere I'~ 
kotelde bir yemek ziyafeti \'eti 

miştir. 

krm yapılmış olsa idi. O da, dünkü izzet Muhiddin AP AK tirmişti. Hücumları tevali ediyor • l"unan kalecisi zamanında bir plonjonla topu kapıyor. 
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GüREŞÇiLERiMiZE 
SALON iSTERiZ! 

Gö"rülmemiş bir izdiham içinde yapılan dünkü maçlarda 
Macarları 6 - 1 yendik 

Güreı bizim için tam manasile 

uluıal bir spor oldu. Son bir iki se

nede kazandığımız zaferlerle, gös 
terdiğimiz v:uhklar, bütün mem

lekette güref r,poruna karşı görül

nıeit bir ra~bet uyandırdı. 
I 

Son zam~nlarda, hiçbir güreş 

müsabakux razırlamryoruk ki, mü 

•abaka yapmak için yer sıkıntısı 
çekmiyelim, ve binlerce halk ka· 

pıdan dönmesin, içeri girenler de 

parasiyle puluyla müthiş bir izdi

ham içinde ezilip, sıkışarak, harap 

olmasın!. 

Fakat dün akşamki müsabaka! 
bunların heıpsinden baskın çıktı. 

Havanın bozukluğuna, yerin 
uzaklığına r~ ğmen dün Beşiktaş 
Şeref stadına hiç mübalağasız on 

bin kişiden fazla seyirci toplan-

mıth· 
Hıncahınç dolan tribünlerden 

sonra ringin drafmda hakemlerin 

yerlerinde, hc..tta ringin üstünde 

müthit bir sıkı§ma arasında ezilip 
duranların, t. a.ttı hesabı yoktu. 

Ne polis. ne başka bir kimse, 

liiç'bir 9ey, gİLtİkçe artan, biribiri

ıii ezen bu kalnbahktaı işi, intiza

ma sokamadı halkın çektiği feci 
l ' 
ııkışın önünü alamadı. 

Alamazdı ia ... 
Zavallı giiu.ş federosyan üye

leri, ringin «>traf ını biraz açmak, 

h,_k~melere dsun bir yer bulabil· 
m.ek, hatta r:ng çökmesin diye üs-

tündekileri indirerek, müsabaka

lara başlanmak için beyhude çır
pınıp duruyc., ı lardı. 

İş~ böyle ağlanacak bir vazi· 
':ette, güreşlere batlandı .. 

b' k' Başlandı amma, bu on ın ı-
tiden, ta b:lmem lstanbulun ner~
ainden kalkıp, oraya k~dar gelınış 
olan1 en a1: ;ki bin kişisi , l>ir cen-

dere içinde t ı kışıp kalarak çekti
ği azaba rağmen, hiçbir şey göre
miyorlardı . ;~in sonuna kadar da 
göremediler . 

Bu aralı!: ringin etrafına dizil
miş seti er, birer birer çöktü ve 

yalnız bi2im <Va • Nô) nun evvel
ce üstünde ~.·rduğu tek bir set 
kaldı. 

Hk güreş daha bitmeden, çök
me sırası jlir; heyetine ayrılan ça-

dıra da geldi, ve o da paldır gül
dür yıkılıverdi .. 

Her an L>1r kırılma sesi işitili
yordu· V '! ou işi~ sonuna kadar 

devam ettiği için, hemen de zaval

lı statyum da sağlam bir şey kal

madı. deneb;Jir .. 

Size bütün bunları, dünkü maç
ta, biçare halkın neler çektiğini 

izahetmek, ben de herkes gibi bu
rada ezili? kalan bir seyirci oldu

ğum için, biraz olsun derdimi an
latmış olmak yolunda yazdım. . "' . 

Her gün yüzümüzü güldüren,, 
her gün -3al.a büyük bir rağbet 

göre11, ve nt:r gün ilerliyen bu ulu
sal sporumu~ ~n, salon sıkıntısın

dan çektiklerini, belki bu sütun· 
larda 20 ır~r~den fazla yazdım. 

"SALON iSTERiZ. SALON,, 
diye avaz a\'u.:ı bağırdım.. Gene 
de ha ğırıyo: um. 

Artık ~f' l1·.mmülümüz kalma -
dı, 1-er yc::.J :svuç dolusu pRra har

cıyan tc:1ci!at, Çukurbostau gibi 

bir yerde &tat yapacağım, diye, 
yüz bi11l'°rr~ lirayı, sokaklara ser- Macar ve Türk güreşçileri dün~ A!ina Jstanbul maçım seyretmeye gel· 
perek ist~kla~ yapmağa kalkan be- mıılerdı. ; 

lediyc, ve hepimiz dün akşamki M • • b k ı d 
halden, Türk sporculuğu namına U S a a a a r a 
UTANALlM ..• ç b Ah d H Sene1erdenberigüretmaçlarını 0 an, me 1 ÜSe• 
seyretmek için, bu iıe merak sar- yi n Şaban. Sad 1 k 
mak gibi bulunmaz bir nimet ya- •• I • I • I 
ratan halka çe:ktirdiklerimizden u- om er r ak 1 p 1er1 n i yen d i 
tana hm.. ----·--------

En sonra da, bize her gün ye- Yukarda anlattığımız vaziyet-

ni bir zafer, Türk iımine her gün ten sonra, müsabakalarda not al-
mak imkanı olmıyacağmı, okuyu
cularımız tasdik ederler .. 

yeni bir şan kazandıran güre§Çİ

lerimizi, bir binanın tozlu salonun 

da çahıtırmaktan, Türk sporuna, 
ay yıldızlı formaya yeni bir ıeref 

Zorla aldığımız notları §ÖY

ie hulasa edebiliriz: 

katacak müsc..bakalar1 yapacakla- Müıab~kalar serbest güre§ ola
rı zaman, yer bulmak İçin oraya, rak yapıldı. ilk olarak (56) kilo
buraya ba!vurmalarına, kötü sine- da Ömer, rakibi Macar Dobo'yu 
ma sahnf"lf"r?nde, bar köıelerinde sayı hesahiyle yendi. 

ring kurmalarına, bunu da bula- ( 61) kiloda Bamluyük, Bahriyi 

mazlaraa, bir futbol stadının toz- 2 dakikad:ı ~;rvvetle yenerek takı-
lu sahasında müsabaka yapmala -
rından utanalım .. da: Elbirliğiyle 
bir güreş salcnu yapalım .. 

Yerinde sa.yan futbolumuz için 
harcadığımız servetlerin, onda bi-

rini olsun, her gün başdöndürücü 
adımlara Herliyen gürellf sporumu
zu ayıralım ... 

Ve artık, ienç Türklerin en iyi 
bir propaganda vasıtası olan bu 

kıymetli çocukları, şurada burada 
SORONMEKTEN kurtaralım .•.• 

1. M. APAK 

mına yegane galibiyeti kazandır
dı. 

(66) kiloda Sadık, Macar Ba
renyi'yi sayı hesabiyle yendi. 

(72) kiloda Şaban bakim bir 

güre§ten sonra Ordege' sayı hesa
biyle galio geldi. 

(72) kiloda Hüseyin, rakibi Da

haya 2 dakika 9 saniyede tuşla ga
lip geldi. 

(87) k;}oda Merainli Abınetle 
Macar Trök'ün güreşi çok heye. 

canlı oldu. Ahmet çok hakim gü

reşerek sayı hesabiyle maçı ka
zandı. 

Son maç.da, Çoban, iki gün ara 

ile 3 dakHfada yatırdığı rakibini 

bu sefer iki dakikada tuş yaptı. Ve 

müsabakaları bu güzel zaferle bi
tirmiş oldu. 

Dün güreş takımımız, birçok 
yeni güre-tÇileri tecrübe etmiş ol-

du. Bir kısml asker olan bu yeni
ler, oyun i~ibariyle daha tecrübe-

Halkın 

sevgilisi 

çoban 

Mehmet 

ıiz görünüyoı-lardı. Kuvvet itiba
riyle yaman birer güretçi oldukla
rını isbat ederek, dost rakiplerini 
mütemadiyen ezdiler ve yendiler .. 

Dünkü müıabakalar isbat etmif 
. oldu ki, pek yakında memleket 

Ahnıede yenüen Török 

birçok ye1ıi ve çok kıymetli güret· • 
çi daha kazanacaktır. 

Macarları gene 6 - 1 yenen gü· 

refçilerimize bir kere daha aferin 

Macarlar izmire 
gidiyor 

Macar güreşçileri, bugün İzmi

re hareket edecekler ve orada da 

müsabakt\lr yapacaklardır. 

Dönüş~e lstanhulda bir müsa· 

baka daha yapılması ihtimali var· 
dır. 

t d • ikinci defa da sırtuu yere getiriyor. 
t b 'r kavrnıruıta rakıbini ya ır ı vt.: 

Ç,oba.rı M elınW . ı "'11."T 



dl 

ınce 
Mektepte muallim, çocuklara' 

ekonomi hakkında naıihat ver· 
mek arzusundaydı. Çocuklardan 
biriaine sordu: 

- Salamon, ıana timdi bet li· 
ra versem ne yapanın? 

- Bir aarrafa giderim. 
- Sarraffta ne ya param? 
- Evveli bet lirayı bet tane 

tek lira yaptırırım. 
Muallim hayretle ıordu: 

- Sonra ne yaparım? 
-Sonra mı? Tek liraların hep· 

ıinin yerine yirmi tane bet kurut· 
luk alırım. Daha ıonra b~tka bir 
aarrafa aider, bunları vererek elli 

Sakalın 
iki arkadat aruında: 

_: Mahir neden sakal bıraktı 

aca1*? Hiç yakıımıyor. 

hesap 
tane on kuruıluk alırım. Oradan 
çıkınca baıka bir ıarraf a ıiderek 
hepıinin yerine yüz tane bet ku· 
rutluk alırım. Bet kuruıluklan ve· 
rerek bet yüz tane kırk paralık. 

bunları vererek bin tane yirmi 
paralık, onları da vererek iki bin 
tane on paralık alırım. Eğer bet 
paralık bulursam .... 

Muallim sonunu beklemiyerek 
hayretle aordu: 

- Peki amma oğlum, bütün bu 
deiiıtirmeleri niçin yapanın? 

Salamon cevap verdi: 
-Paraların değiıiıinde elbet 

bir aldanan bulunur diye •• 
1t 

faydasıl 
- Evlendijini biliyorum am

ma ne münasebet? 

EDI f/antlll kllHıı- lcaduı (ldzmelçl kıza seılenerek) 
- Kız benim jfmnaatik tlbuemi getir.! 

- Evlendijinden haberin yok 

- Ne münasebet olur mu? Ma· 
birin kravatlarını hep kanıı seçi
yor da ondan .. Zavallı, bqka çare 
bulamadı! 

Tarlltun 811t:eld devirlerde itfaiye 

Hesap 
dersi 

Mürebbiye, küçük Raııba be-
ıap hakkında malUınat nrmele 
çalıı ıyordu: 

- &-k yavnJii: Sol 6Hmd~ bi; 
kiiıt tutuyorum ya •. itte bu ki· 
iıdı l>~r tabak f arzet, içinde de 
viıne reçeli aürülü bir dilim ekme
lin yanıı var. 

Sonra aai eJime bak. Onda .da 
ıene viıne reç9li aüriilü bir dilim 
ekmeli• ipe iJml oldulwm far-
zeL .Bunlaı:du hanıilini tercih 
edenin? 

Rasrp kıaa bir tereddüt denesi 
ıeçirdikten sonra cnap verdi: 

- Sol elindekini ... 
Mürel»biye ümitaizlilde IÖJ· 

lendi: 
- Yavrum, aana kaç kere an· 

lattım. Bir teYin üçte ikisi yan· 
aından çoktur diye ... 

Çocuk !»unu: 
- Biliyorum diye karııladı 

Ben de onun için bari• l.evap ver· 
dim J•·· Ben elma, Yifae reçelini 
hiç sevmem! 

- Tayyareye blnmrk ml? Allah 
(/ÖftBmalnJ Y •r• diifl'p parçalan • 

"""" ~ 1flıdlm l/Okl 

Doklar 

' 1 

ıaliba.. ' 
naMldı1. \ 

- Bi:im tazı diye aldığımız köpek 
yanm ıaat eııı•el tavıanın pefinden 
kottu. Hmd TMgdanda yok. Halbuki 
tarşan yalnız başına geri döndü. 

Razı olurum 
amma •• 

'\' akovaçi zengin bir adamdır. 

Kızını iıteyen delikanlının aözle
rini dinledikten sonra: 

- Oğlum Miton, dedi, kızımı 

•ana veririm amma bana yeminle 
temin etmelisin .. 

Delikanlı sordu: 
- Neyi? 
- Kızıma elli bin lira draho-

ma vermekten vazıeçsem bile ıe· 
ne onu iıteyeceğine yemin etme· 
liıin .. 

Miton cevap verdi: 
- Hayhny .. Fakat bu takdird~ 

"ben sersem bir adama kızımı 
vermem!,, diye vazgeçmiyeceğini 
sen de bana temin et .. 

/ 
,/ 

Bavalll terzi - Dut mahsulü bu sene lgi (itil .. 
Bu mevaim de kıaa elbiıe modaaı olacak .. 

Evlillğln 

faydası 
Evlendikten ıonra üıtünün 

harabatiliii ıeçmitti. Bir arka
daıı görünce tebrik etti: 

-Bak gördün mü, dedi, evlen
menin faydalarını .. Artık yırtık 

çorap, kopuk düime ile sezmi- . ·-
yorsun. _ Ayağının yere değdiğini bana 

- Evet hakkın var. Kanm ili< aöyliyen ııte bu ıerıemdl.! 

it olarak bana çorap yamamakla. Birbirimizi nasıl 
düime dikmeli öiretti. 

- Alt kat lcolnflUIUzun kavga etUfi. 

ni mt dlnll11orıunMz? 

- H tı11ır ! Yandaki komfuda kav11a. 
d~'f bir lcurıun 11eme11~11lm dl1Je yere 
11atıım. 

Nııl barometreye bakarlar~ 

bui::tuk? 
Mini mini Hikmet anneain~ 

ıordu: 

- Anne, demek ben lzmird~ 

doldum. 
- Evet kızım. 
- Sen nerede doidun? Sen de 

lzmirde mi doldun? 
- Hayır kızım, ben latanbulda 

doidum. 
Hikmet durakladı, ıonra ıen~ 

ıordu: 

- Peki, babam nerede· doğdu? 
- O da Adana'da ... 

Çocuk dütünceye daldı, ıonra 
hayretle annuine ıordu: 

- Peki biribirimizi naııl bul
duk? 

bob8r nwstklşlnaa dam üz bilardocu 

Benim yerime 
sen 611 

ihtiyar Levi ölüm daıeiinde •• 
Karııı Ratel yanıbqında hüngür 
llüngUr allıyor. Çocuklan, to· 
runları, amca çocuklan, dayı ço
cukları odada ailqıp duruyorlar. 
Levi ölmek üzere ... 

Karuım, siyah talından tuta· 
rak çekti ve vaıiyetini ıöylemele 
bqladı: 

- ~bn 16zlüklerimi Muize •• 
~ .&stma kelltiı 

i~in '! uiz gözlü kullan• 
mıyor: Halbuki Danyelin ıözlüie 
ihtiyacı var. 

- Suı Rqel ! dedi. Kitabımı 
lıak'a .. 

- Niçin laak'a .. Ona haham bir 
tane dua kitabı vermitdi. Ha11N· 
ki Samuelin dua kitabı yok. 

-Suı Ratel ! Paltomu Mitoll'\· 
- A! Naııl olur, palto Miıona 

çok büyük gelir, halbuki. .. 
Levi son bir hiddeti<.. haykır· 

dı: 

- Hi.li ıayleniyor muaun? 
Mademki bunları kime vermek 
lizımgeldiğini benden İyi biliyor
sun, ıel benim yerime sen öl! 

Ağacın kesik yerine kalaaını sokan 
oduncu, arkada,ına - Orada durma/ 
Şimdi alaç devrilir,. alt&ntlrı kalır • 
ıınl 

ı:e dalgın 
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HABER - Akşam rostası 

= Avrupaya sııah aımıya gelen 
- ../ It 

Mısırlılar Habeşlllerıa 
be.raber: 

işçilerini Italyan 
müstemlekelerinde 

çalışmaktan menettiler 

Bir Habeş prensi 
Italyanın harpta üstün 

gelemiyeceğini anlatıyor: 
''Biz, o topraklarda Roma kurulmadan önce bile hakimdik ... 
Roma yıkıldı ... Gene hakimiz ... lt~lyanıar bizim memlekette 

barınamaz! .. Biz, harba mukemmeıen hazınz .. ,, 
İngiliz aıkeri muharrirlerinden ı bütün ıöyleyeceğim tudur ki, bil-, lan Avrupalı generallerden talim 

Mısır ve Habeşlstanda her dinden halk 
birbirine bağlıdır 

African World gazetesi ltal • , Bunlar 0 kadar roktu k. _ 
ya ile Habeıistan araıında l ;: fa dold ak . ~ r 

1
' ~yı• 

b l d .. kd. d urmam ıçm yazmıyoruz. 

Vivyan Meik Avrupaya bir :.ilih men lazımdır. görmütlerdir. 
fabrika11na gelmit olan bir Ha • Habet asilzadesi olan dostuma Habeılinin bu sözleri üzerine 
bet aailzade1iyle yaptığı önemli töyle dedim: gözlerim açıldı .. O, devam edi • 
(ehemmiyetli) bir mülakatı lngi - - Fakat bütün bu hakem ko - yordu. • 
lizce "Newı Chronicle,, gazete • nuımaları boıuna mı? Herkes - Siz de küçük bir farkla, qa· 
•inde ne§retmiflir. Mülakat, ltal • sulbü iıtiyor.. iı yukarı ayni teyi yapmıyor mu-
Yanların son baharda Habeılere Habeıli cevab verdi: sunuz? Bizim de bu büyüklükte 
kar§ı bir harb açmaıı ihtimali ye _ Evet .. En mühim partiden bir orduya yetecek bütün tedıi • 
liabeılerin ltalyanlara nasıl ;nu • bqka herkes sulhü istiyor. Çan • zatımız var .. Biz ne ltalya ile ne 
kabele edebileceği üzerinedir. tamda ltalya matbuatının il- de her hangi bir ulusla harb iıti • 
Habeelstan eski hamı altındaki durumunu göste .. y~r~. Fakat görüyorsunuz .. Nef· 
Habeşistan de§il ren kesilmiı gazete parçaları var· •ı mudafaa.. Eğer lta.lya buna 

Muharrir fÖyle yazıyor: dır. Bazıları hakkmda 11zın meydan vermeğe hazırlanmıfsa, 
"Habeıistan, buıün •ilahlı bir memleketinizde de çok yazıldı .• eh, kendi bilir. 

ordugah halindedir. sathi bir ba • İngiltere hakkında söylenenleri -=:- Fa~at bu pek atak bir ifade 
krıla, meseli yirmi ıene önceki biliyora~n ! .. degıl ~ıdir?. 
halinden pek farklı olduğu t.nla- Sivri sineklere kar- -:- Hıç de deiil.. Meselenin 
tılmaz. Fakat yakın bir teftiş gös· şı müdafaa mı? ~ıkatlerini ele alalun .. Habe .. 
terir ki kabilelerin elindeki tüfek- Fırkalar ve fırkalarla uker ıev fıstanı göz önüne getirelim. 
ler moderndir ve ite yarar bir tip- kiyatı hadisesini buna bağlaya. ltalyanlar Habeşi&• 
tedir. Ve her yerde, günün he.- sa- rak bunları bir oku? Bu askerle. tanda barınamaz 
atindr. Habeıliler, her z~mankin- ri, sadece ltalyan Somilisini mü • . .Bizim tatramız Avrupanmki 
den daha büyük gruplar halinde dafaa için gönderdiklerini aöylü .. gıbı değildir. iklimimiz, Akdeni . 
toplanmaktadırlar.Her yüzde sert zinkine benzemez. Yiyecek mah-

yorlar. Neye kar§ı müdafaa ede • 11 • 
bir ifade tardır. Ve durmaksızın su emniz, latinlerin yediklerin • ce!-, · ~r? Sivri sineklere kartı mı? d d 
tanklan, tayyareleri, pusu kurma- en eğildir. Bizim yeni çarpıf -

Eritrede sivrisinekten batka ne ğı ve ıevkülceyşi konu•maktadır· ma usullerimiz, mukavemetimiz 
1 

T tehlike var? Hayır dostum .. Baıı • 1 ar. ve vatana o an sevgimiz hiç kim· 
mıza ne geleceğini ve ne zaman · k. d 

Habeşistan harbin kendi üze .. aenın ın en atağı değil .. Bu bir l'ln.t geleceğyıi biliyoruz. .._._ L __ ,_. _, k 
t;la•tığına kanidfr. Bunun ~ DU"ljll&. waca tır. Bir wu1 ki. 

Pat} :: - ÇekoaJoyaJcyata lnfnun :..fn L-.:... .ı:... Lf•---. .tt~ı ı:ua:a-n-IYaca'" .. b. kat" t har "T -- u •au& unun ................. Yar • 
dedir gı gun, ır ıye ın- mi gittiniz?. dır. Hemen bir milyon talimli er 

''Y - Oraya ve batka yerlere de çıkarabiliriz. 
da d aimur mevsiminin sonun .. gittim... . - Fakat ltalyan tawwa•e filo • 

'' iyorlar. J J-Hazretl Süleyman lanna ne deniniz?. 
te,~~i eylül6n sonlarında, yahut devrinden beri... _ Hesaba katmayın .• Tayya • 

rınıevvelin ilk haftası... Benim memleltetim Süleymanını reler neyi bombardrman edecek • 
Harp daha çok ırecikmiyecek... devrindenberi duran bir İmpara· ler? Adiıababayı mı? Bizim Adi· 
Prens ne diyor? torluktur. Roma yapılmadan ön- sababada kendi tayyarelerimiz Ye 

Muharr:r, bundan sonra Ha - ce mevcuttu. Ve Romanın yahut tayyare toplarımız olması haki. 
he,li aıilzadeyi anlatıyor: her hangi merkez tehrin devrilip katini bir yana bırakın, tehri si • 

- iki gün önce Londradan ge· gitmesinden sonra, buıün hala lip ıüpürdüklerini kabul edelim • 
Çerek vatanına dönmek üzere o- maıun kaldıksa, kabahat bizim Bir kaç bot evi bombalar, itte o 
lan bir Habeı dostuma rastladım. değil .. Biliyorum, bu biraz müba· kadar.. Habetistan ıeniı bir 
'-teınleketin asilzadelerinden bi • liğalı relir. aFkat itte Habe,iıta· memleket içidir. Şehirlerin yığıl-
ıidı" A b" · nın tar1°hı"dı0 r. Ve biz memleketi • m•• d "bar t d '""I V b" r. vrupaya ır :11yaret J •P - .... ın an ı e egı .. e ız 
bırıtı. Kaba taslak aöyliyeyim. mizi severiz. Bir ıahidini gör • bütün milyonlarca kiıimizle, ken· 

Slroda ıilih fabrikasına gel· mek isterseniz bundan ancak kırk dimizi ormanlarımızda kurtara • 
bıitti. yıl önce ltalyanın kuvvetini top - cağız .. Tayyereler bir yeri a.labi • 

Bugünkü durumu kendisiyle layıp denize atmamızı gösteri - lirler. Fakat onu tutamazlar .• 
lcoııuftuk. istihza ile güldü ve rim · Habeıistanda yalnız kara kuvvet· 
dedi ki: - Fakat o zamandanberi devir leri aöker. 

lloş IAfa hacet yokl deği§ti? - Anlıyorum .• Demek İtalya -
Bütün bu hakem wuliyle hal - Biliyorum. Sizin Garbınız nın bu iti yapamryacağmı söyle • 

te b bu hakikati bize öğretti. Bizim mek istiyorsun .• 
ı..ıe üıleri, hakem konutmaları 
q ... b · "f d E l: ahalimizi nasıl biliyorsun?. - İyi anladın.. Biz taırada da 

aı a ~gı ta. 1~ e Mıs~rın duru - Kimi '~Habetiatanda tehirler ku • 
~una1• (vahzıyetı~e) ~aır yazdığı racağız ! .,, diyor, kimi "bahala • 
onem ı e emmıyeth) bir yazı - nmızın oiullan ld .. · ha 
d ı ·· l"' o ugumuzu 11 t 

e,,Iunl arı soyHuyor: edeceğiz!,, diyor. 
ta yan • •bet ihtilafı her .Japonya Habe 

devletten evvel Mısırı alakadar harbı'nın • 
ediyor. Çünkü Süveyı kanalı ile önüne geçmlya 
Tsana gölü meseleleri Mısırın çalleıyormu• 
ca~ daru~rını teıkil ediyorlar. T*'8, 10 - Jlli• imparato. 

talya ıle dostane münaaebat • runun ltalyan • Habeı ihtilifiyle 
ları olmakla beraber, Mııırhlar fazla ıalikadar oldug"'unu H b . • ve aavaı-

a eıtstandan yanadırlar. Mısır tın önünü almak için gayri reant 
ltalyayı hoınutauz bırakmak iıte· gayretler aarfedec,..a1• .;n,J • " 

· k · Faka -e -J enıyor • 
mıyece tır. t, bitaraflık ilin Kom·ıs . 
etse bile, ltalyaya kar§ı cephe al • yon un 
mıı olacaktır. Çünkü Mıaırın ilin dagv I( 
edeceği bitaraflık ltalyanın elini ması 
kolunu bailayacaktır. llalyayı hf ~ de 

Bun.dan bqka Mıaır §imdiden heyecanlandırmadı · 
Habqı~~ ka ... 111 duygularını a • Londra, 10 (Telıi%Je) _ ltaJ .• 
çıkça ıöatermege batlamıttır · yan • Habet ihtilifmı tetkik ~ 

~eaeli Mıaırh İtçilerin doğu komiıJ:onun daiıP.aaı ı:ba'F . 
Afnkuında ltalyanlar tarafın • LondÜda ,.. UluaiL- kurumu ~ 
dan yapılmakta olan yollarda ça· haf ilinde enditeler uyandı • ' 
lıflDl&n yasak edilmiftir. Bundan tır. rmıt 
bqka Mııır hükGmeti İtalyan Roma bu haberi kayıtsızlıkla 
sömürgelerine (müstemlekeleri.. kartılamıştır. 

ne) Mıaır~ hayvan ihracını da Fransa d Af . 
yaıak etmııtır. a rı-

. M_ısır hü~meti de b.ita~flığını kada 1 OOQQQ 
bildmnek JÇJD bu tedbırlen ald,-
~mi .Sylemit, fakat ltalyanlar hu asker to~ıw;ı... Jps 
ıılerden memunun olmamqlardır • t'I M • U 1 
Bunu niçin Mnır hükameti bu yol· Berlin, 10 (Tel.izle) - Pariı • 
da devam edene ltalyan • Mııır ten alman haberlere göre, ltalya • 
münasebabnın da ıersinleteceği Habet ihili.fnun birdenbire vahim 
muhakkaktır. bir tekil almuı üzerine Fransa 

Bu münasebetle ıunu da unut • kuzey (Şimali) Afrikadaki ~kuv • 
mamak lazımdır ki, Mııırla Habe- vetlerini 100 bin kiti ile kuvvet. 
tistan araımdaki bağlar çok eıki lendirmeje karar venniftir. -1 

ve çok samimidir. Habet kiHsesi S.IAhiyetta.r Franıız mahafi • 
~~tkanı Mı•ırb bir kıptidir. Bu linde :Afrikadalri Franıız toprak' . 
ıtıba~la Habeı kilisesiyle Mııır larmm emniyetini korum.k için ~ 
kıptileri yakından biribirine bağ • tedbire b~t vurulduju töylenmek-= 
hdırlar. Diğer taraftan Ha~iı • tedir. 
tandaki müslüman kabileler de ltalyanlar Mı11ra kar§ı büyük bir sevgi ta .. 
ırmaktadırlar. 

Vaktiyle Mecuıiler tarafından 
zülum gören ilk müılümanları 
büyük bir misafirperverlikle mem 
leketlerine kabul ettiklerinden do 
layı müılüman Mısırlılar Hahetiı
tanı çok severler. 

''Harp başladı,, 
diye şayia çıktı 

lngilizlerle uzla
şmak istiyor 
Habeşlstanı Fasa 
benzeteceklermlş 
Roma, 10 - İtalyan trazete .i 

ı -~ ır ıey ı a e etmez. ğer un· b ·1 d 
ardan bir netice alınmak dütü • Bu ıorgu, Ha ef ası za eıine yaf&yabiliriz .• Onlar yatayamaz • 

llülaeydi, ltalya baıka türlü dav • derhal ve namusluca cevab vere • Hatti onlar, sularını bile kendi • 
I'~, bqka bir muamele göıte • bileceğim bir sorgu idi: leri getirmek zaruretinc:ledirler. 
l'id~di. Fakat ltalya harbetmeği - Yabanidirler, dedim.. Fa - Üç çeyrek milyon kiti için bütün 
u .. kat cesurların en ceıurudurlar. techizatımız var .. 

V funüyor. Bunu ıen biliyonun • 
lı ene derlreae desinler Avrupada Yabani •• Fakat.. SilAh misakı IAzım 
'd erkes biliyor. O memlekette i' _ Teıekkür ederim. Evet, bu Fakat silih ticareti misakı ne 

Berlin, 9 - Bu aktam bir çok 
Avrupa memleketlerinde olduğu 
gibi burada da ttalyanın seferber
lik ilin ettiğine ve Afrikada süel 
harekatm baıladığına dair ya -
yınblar çılrmıı, fakat ltalyan ma .. 
hafili tarafından tekzip edilmit -

]eri lnıiltere siJ.a1&11nm deiitece • 
ğini umuyorlar, bu ıazeıeler Ha • 
beıistanı zaptettiii takdirde ltal
yanlarm lnriliz menfaatlerini Ha
beı hükimeti kadar koruyacakla· 
rını -~~k, ltalyanın Habeıia • 
tan uzennde F astaki F ranaız ida
resine benzer ıaakeri bir kontrol 
kumark istediğini bildiriyorlar. 

lıaUruın, o haldeki, ancak bir harb, bir hakikattir. Fakat onları bu oluyor?. 
Un hükumetle meııul olmak • yirminci asırda idare eden bizler - Bir çok diğer laflar gibi, 0 

tan alıkor.. gene ıizden öğrendik ki, yalnız da hakikatte bir fey ifade etmez. 
ltaıyanın maksadı cesaret kafi değildir. Bu suretle Habetistana ıen ne vakit gele-

açıktır 1 ceıareti, asri fenne ve disipline ceksin? Memleketimize son za .. 

tir . 
Boyuna asker 

gid yor 
ltalyadan mütemadiyen tel -

ıraflar gelmekte ve aıker gönde
derildiği yazılmaktadır. 

HABER 
ıstanbuıun en çok satılan 
hakiki akşa~ gazetesidir 

ilanlarını HABER'e 

verenler kar ederler. 
:\' ltalya eğer hazır olsaydı, Val • tezviç ettik. Teırinievvel sonla- manlarda epey Avrupalı ziyaretçi 

aJ hidiseıini pekili ileri süre • nnda bir harb olacağını biliyo - geliyor. Ve Habeıistanı o kadar 

~~~~i~~Wi. hl~d~~M~~b~W k~rmak ~~ukibell~~r ~~1-~:~=~~:~~~~~-~;;;;;;;;;; 
ıldi. Bundan sonra da büyük bir için hazır olmalıyız .. ilk yaptığı • için orada kalıyorlar. Almanlar, i DON ve YARIN külliyatı Av 

ihini ite icanftı: mız it, kabilelerimizi disiplin al • lsveçliler ve biraz da İngiliz ve rinden alınır. DON ve y ARIN k"l~~nm en canlı, örnek eaerle. 
:• .... msou' • bna koymak oldu. Budgün 750.000 Amerikalı gelihyor. Ve ne garib terir. DON ve y ARIN külli ah ~ ıyatı ~n. m?dern fikirleri ıöa-

k
akat ya"-urlar EylGlde dine. kitilik mükemmel or umuz var . tesadüftür ki, epsi de, mazisi, DON ve YARIN kuıı· t Y aeb. mez hır ınüzam albnda çıkar. 

~ 15ua mod h b il b·· '"k h b 1 · ıya 1 seçme ar kütüphane teılril eder. 
'" .. Eler bu zaman içinde Jtal- Bunlar ern ar usu e - uyu ar macera an1le dolu T ,, .. _ d b::...::.ı, e1ı1· t h'b" k. 1 · evzi Yeri: V AKIT matL---- _ /-4anL-' 
-anı ne Y.&Ptıimı bilmiyortan, rin e en ~,..~ ıY.e sa ı ı o • ımse er... • uacuı •& 1n11 
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HABER Küıçtüık e {O) fi1 D lb!J lfiJ 

(X:9) 
·'HABER,, in deniz ge

zintisi için lstanbula gel

mitti. Size timdiye kadar 

anlatt1 ğı maceralarından 

daha heyecanlı birinin hi

kayeıini hazırlamakla meş. 

pldi\r. Bu arada okuyucu

larını12& gene ayni tekilde 

bir ba§ka macera hikayesi 

veriyoruz. Bu biter bitmez 

X : 9 macerasını anlatma

ya başlıyacaktır . 

.... ! ...................... . 

1 
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SERSERiLER YATA~J 

- Seninki de benden az değil! 
dedi. Bu sözü ö1le tuhaf bir aeıle 
söylemi§ti ki çingene kar111 hiıle -
rinin anlaııldr_ğını zannederek tit
redi. 

- Monsenyör, ' hakikaten be • 
nim de hafızam kuvvetlidir. 
Çünkü oğlumun aııldığı gün duy
duğum acıyı bergün çekiyorum. 
Fakat Monsenyör, ikinci bir acı -
ya uğrarsam muhakkak ölürüm. 

- Ya! •• Şimdi gelitinin sebebi· 
ni anlar gibi oluyorunı. 

Jipsi yalvaran sesini perde per
~e yükseltiyordu: 

- Monsenyör, iki kere canını· 
zı kurtardnn. Siz de bunlara bı-
tılık bana Untenenin bayatını 
bağışlayınız. 

- Fakat ben senin ondan nef • 
ret ettiğini zannediyordum. 
· -Ben mi Monsenyör? •• Bunu 
kim söyledi aize .• Ben Linteneye 
her zaman için muhtacım. 

- Ben serserilerin eline düı • 
tüğüm gece Lintenenin benim ö • 
lümümü utediğini söyliyen ıen 
değil miydin? 

- Bundan ne çıkar? 

- Ben de onun gibi ga'ddar 
aavranacağım. Fakat bana pek 
tuhaf görünen tavrından bir teY 
anlayamıyorum. Linteneyi l?ana 
çekiştiriyorsun, birkaç I<eredir 
dikkat nazanmı onun üzerine çe -
lfyonun. Şimdi de gelip hayatını 
Lağqlamaklrğnnı rica ediyorsun! 

- Bumm sebebi ona muhtaç 
_olm~ _ Momeıııe;ir! Onu 

ne severim ne de kendisinden nef· 
ret ederim. Bunu da bir gece size 
söylemiıtim.Fakat ona muhtac~ 
öldüıtmeyİniz .•• 

- Ona neden muhtaçsın, açık • 
ça söyle, sana kartı minnettar ol· 
duğum için dil§üneceğim. 

Jipıi titredi. 
Fakat kararından dönmeden 

sözüne devam etti: 
- Alınacak bir intikam için... · 
- Acaba liangi ıeneriyi biÇ1de-

latmak istiyorsun? 
- Monaenyör, ıizden hiçbir 

şey sa:klanamaz. Evet mabadmı, 
en müthit ve en korkunç bir .-er • 
seriyi yok etmektir. O adam bana 
büyük bir fenalık yaptı. ÇiJ1t'ene 
kanununa göre ondan aY,JÜ ıure~ 
te intikam almaklıjon için Linte
neye ihtiyacım var. Monsenyör, 
bu çocuğun bir gün herhalde eli• 
nize düteceğini biliyordum. itte 
bundan dolayı sizi~ minnettar 
bırakacak hareketlerde bulundum 
sizi kurtardun. Siz de Linteneyi 
sağ bırakarak 'beni kurla.tınız. 

Polis müdürü ba.ımı aallıyarali: · 
- Mümkün değildir, dedi. 
-Mümkün değil mi? .. Ali, yir.. 

mi sene evvel aöyledijiniz ayni 
müthiş kelimeleri tekrarlıyorau. 
nuz .• Iıte Monsenyör. Gene o u... 
manki gibi ayaklarınıza kapanı • 
yorum. Oğlum , için olduğu gibi 
bu delikanlı için de af ve merha.. . 
met istiyorum. 

Jipsi diz çöktü. 
_ _.. Momenıör, o bdar _genç o 

SERSERİLER YATAOl 

kadar gii7.el ki... Düşününüz bir 
kere.. Bu genç, güzel, kuvvetli, 
bir annenin yahut bir babanın biri 
cik aaadeti olabilecek delikanlıyı 
tuacaklar •• Boğazına bir ip taka· 
rak asacaklar... Monsenyör.. Ba
ba.smm uğrayacağı ıstırabı düşüw 
nünüz .• Y aptığmız işteki müthit 
faciayı hissediyor musunuz? 

Polis müdürü ayağa halktı: 
- Y etifir ! Öbürgün sabahleyin 

bu sefil cani bütün cinayetlerinin 
cezaamı görecek, dedi. 

.;..._ Ne, hemen öbür gün mü? 
Oh, bu mümkün değildir. ':Ya muM 
hakeme Monsenyör?.. Herhalde 
muhakeme edilf!.l'ek mahkUm ol • 
maaı lizımdır. 

- Aldanıyorsun! Bu cani cür -
mü me§hut halinde yakalandı. O 
zamana kadar kalmasına da ben 
sebep oldum. Onu derhal astıra • 
bilirdim. 

- Zalimsiniz, evet, merh'amet • 
aininiz .• Fakat hiç olmazsa mü • 
ıaade etseniz de ona son dakika. • 
larmc:la biraz teselli versem. Ne .. 
rede asılacak Monsenyör? 

- Bunu söyliyebilirim, öbür 
sün sabahle)jn T rahovar mey da -
nmda.. 

- Heyhat! Demek ki dünyada 
hiçbir şey onu kurtaramıyacalc. 
-Hayır! 

- Son kere olarak bir daha yal-
vanyonım Monsenyör, bu zavallı 
'delikanlıyı aEf ediniz! 

- Sana yetişir dedim. Ayağa 
blk .. Eğer söyliyecek başka bir 
sözün ;r.oksa haydi defo)! " 

Jipıi gözlerini ailerek kalktı veı 

- Siz pek korlmnçsunuz ! dedi. 
Monklar gururla güliimsedi: 

- Söyle.-: bakayım. lateditin İm• 
kanıız afdan baıka, senin için ne 
yapabilirim? 

- Benim iç.in mi?.. Artık hiç 
bir §ey!.. Allahamnarladtk, hiç 
olmazsa, önünüzde 'diz çökerelC 1 

U.ntenenin affmı istediğimi ha •· 
tırlayınız. Çünkü belki bu deli • 
kanlı düşündüğünüz kadar kaba • 
batli değildir. Ve belki de •• Evet,_ 

Belki, de onu öldürttüğünüzden \ 
dolayı bir gün pitman olacakaı • , 
nız ! Oh, Monsenyör, onu öldür .)i 
mek .• Onu ıiz öldürüyonunuz. ..• 
Halbuki iıteneniz bir sözle kur • 
tara bilirsiniz. 

- Bali, fgene ba.§ladı. Haydi 
defol.. La.ntenenin aaılacağmdan 
hiç tüphen olmasın. 

' Polis müdürünün bir itaTeti ü •· 
zerine Jipsiyi içeriye ıgetiren u • 
ıak onu telaar sokak kapııma 
kadar götürdü. 

Çingene karısının yesinden mü. 
teessir olan l>u adam: · ı 

- Demek muvaffak olamadı • 
nız, öyle mi zavallı kadın?.. de-

1 

di. . 

-Evet .. görüyorsunuz ki. 

-Galiba bu serseri çok müt • 
bit bir cani olmalı. 

- Oh bir kaçabilse .. 
- Bunu aklınıza getirmeyiniz. 

- Neden? Çok mu 11lu bir ta ~ 
ra11ut altında? .. 
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$UNDAN BUNDAN 

Kü.Çük kuşların 
çapkınlıkları 

B.L_ • • k -an. ( ruında bir açıkbia ıiderler. Diti· 
anar mevaımı il" ve o. - B d 

ların düi'' d k ,unleridir. ler de çevreyi ıarsrlar. ura a 

kutlar ve":ıe~:7; hayvanlar bu. bir kavıa, bir ıüreftİr b~ılar. Ra -
&ünlerde atk oyunlarına ıiriıir, ki bini yenen erkek. k~n~ı~~ eı ~-
fJ·· larak 1--mek iıtedıiı dııının iinu-ort yapar. -~ 

O 1 köfelerinde ne ıiderek, biraz da danı yaptık • 
ne a~aln arhın 1 ı11ıs•rünür yazı tan aonra, ikiıi birlikte uçup ıöz-

uze 1a ne er ıu · 
aeçirmek için ta Afrikadan kal - den kaybolurlar. • . 
karak buralara kadar ıelen küçü- Güney (c~nubı) Amerıkayo 
cük h •-_ kendilerine birer mahaue Lapuvını kutları dansla · 

&JYanaaı-, bil k . . "k" k d e •• x.-. 1 nnı yapa me ıçın ı ı ar a •ta 
f ıeçmeie ~· _,.ır ar. .. k b. 
Bu ıahnelerin en ıüzellerinden muh~tır. Bu uç Uf ır ııra;~ 

hiri kek b"lbülün yaptıjı ıöıte· dizildıkten ıoııra, traınpeta ıeıını 
ritl edr. K'~ ük' kutların hemen andırır ötüılerle ve çok kabadayı 

er ır. uç b 0 
• 1 ·1 · d i ·· .. ek • • k aevda itlerinde bir ıçım e ı erıye o ru yurur ve 

r ksenııbatk vde I Fakat birdenbire dururlar, lider olan 
yO ça u avranır ar. . 

1 b"lb"l" .. 11·1· b"tun" hareket· kut öne ıeçer ve kanat arını h;:ı -u u un ıuze 1 ı u ·d , __ 1 ı.. d 

SEKSULİN 

Bu kelimeyi iyi belleyinizl 

Bu gün sızde bulunmayan ner '8Yi... .. 

SEKSÜLİN de bulacaksımzl 

jinhisarlar U. Müdürlü{lünden:I 
f vnlce ilin edildiği veçhile levazım ve mübayaat tu!>emiz 12 -

7 - 935 '.arihine rastlayan Cuma günü Kabata1taki yeni binasına 
nakledilee~ktir. 

Yeni binadaki telefon numaraları aıaiiıda eösterilmiıtir. Cuma 
günü zaruri olarak muamelat talil edileceğinden it sahiplerinin 

13 - 7 - 935 Cumarteıi ıününd en itibaren yeni binada itlerini ta• 
kip edebiltt~kleri ilin olunur. · (3857) 

Levazım ve Mübayaa! Şubeai Müdürlüğü T. 49367 

" ,. 
" ,, ,, ,, 

,, 
,, 

Müdür Muavinlii• 
Dahi il ve Harici 
Mübayaat Şeflikleri. 

" 49357 

" 49358 

idaremiz için ıartnameıi mucibince 1250 tite 1/ 2 kiloluk kırmı
zı mürekkep pazarlıkla aatın alınacaktır. Vermek iıtiyenlerin 25 -

7.-1935 tar.hıne mü1adif perıembe ıünü ıaat 14 de % 7,5 ıüven

------------ me paralariyle birlikte Kabatatta levazım ve mübayaat ıubesinde
•••••••••••• .. ki alım komisyonuna müracaatları. (3892) 

C. H. P. Genel 

t<UTUSU 200 Krt. 

BEŞiR KEMAL - MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

Sekreterliğinden: 
Dağılan Türk ocaklarınaa a

lacağı kalanlara ödeme yapıl • 
mak için yeni bir karar verildi. 

• 
Jdaremi7in Mamülhakat Düze e ve Hendek ambarlarından Hay-

darpaıaya nıkJolunacak 1.577.000 kilo yaprak tütün ıartnameıi mu
cibince nakliyeai pazarlıkla eluilt meye konulmuttur. 

le · · apmumda • vaya kaldırır, gen e aa an r a 
rını ıayet yav&f Y b 1 i 1_ d · 

d K k · t d·ı· kut••• 6 • bu esnada at arını e erea erın 
ır. azanma 11 e ı ı ..... 

nünde bir dala kondu mu, batını birer reverans yaparlar. . . 
Bu karara göre: 
A - Aylıktan, kitap para -

aından alacaklı olanların bu 
alacaklarının tamı, 

Şartname Kabataıta levazım ve milbayaat ıubeıinden bilibedel 

alınacaktır· Pa%arlıia ittirak etmek iıtiyenlerin 1 - 8 - 935 per

ıembe ıünü ıa.at 14 de % 7,5 ıü venme paralariyle Kabatatta leva
zım ve mübay&at ıubesindeki alım komisyonuna müracaatları· Yav "nüne doiru ijer, Görüyoraunuz ya, kendıne bır 

&f yavq o k • . k" ,~ı- k 1 d 
kunatunu ırtmm ütüne dotru et aeçme ıtı en uçux ut ar a 

B - Alacakle.rınm tutarı 
(3879) 

bir yeipu~ ı~bi açarak yilkaeltir • bile bir takım tören ve zahmetlere 
Sanki bir mil üıtünde oturuyor • hatlıdır 1 500 lirayı ıeçmiyenlerin· bu 

miktara kadar olan alacklrı, 
p ı ı ııw 1111111111n111wa••• C - Alacakları (2.000) li • 

llıuı ıibi yerind•n kalkar ve ~er, 
bütün bu ha•alanıp dütm .. ınde 
kanatları açıktır. 

A. E. 

.
B. Sünnet Düğünü İİ rayı geçmiyen aosyetelerin bu 

6 X 8 dokumalı 44 X 26,S pualuk birinci nevi jiltten mamul 
iki bir kartlık- kalküte malı ve di kitli; 

Şartnameıi mucibince yukarı da eb'at v~ i:rahatı yazılı çuvallar
dan yüz bin adedi 19 - 7 - 935 günü ıaat 16 da pazarlıkla satına

lınacaktır. Vermek istiyenler son ve kat'i fiyatlariyle ve % 7,5 mu

vakkat güvenme parasiyle birlikte Kabataıta alım ıatım komiıyonu

muza müraC"artları. (3768) 

Bulunduiu dalda boyu11a kı • 
llıddanır, timdi yüzünü ditiye 
doğru çevirmiıtir; az sonra aırtı • 
Ilı çevirir ve böylece hiç acele el
llıekıizin bu hareketlerine devam 
edip ıider. Eler diıi bülbül onun 
leldif •• ıösteriılerinden mem· 
nun kalırsa, kuyruğunu aallamak 
•\ıretiyle muvafakatini bildirir • 

1 Yapacaklara d miktara kadar olan alacakları, 
i! Tarihi Karagöz, Asri Kukla, fi ödenecektir. llıililerin bel · 
H Hokkabaz H geleri ile c. H. P. merkezinde -.. ·: 
:: Yorgancı oğlu Mehmet i! ki Türk Ocakları hesaplarını 
ji lncesaz ve düğün aşçılığı da deruh· Ef arıtma komisyonuna bat vur • 
:: te edilir. i! malı>.rı ilin olunur. (3819) 
ll lstanbul: Eminönü, Valde Kı· U .. ••••••••-•••• Devlet ~emiryortnrı ve Hmanrarı r~ı~me Umum idaresi illnlırı :: raathanesinde Bay Abdullah Ham·f! 

iye müracaat. :: ---------------
mat ı=:=-.:::::u::::::.-ı::ı-:==n:.I Betiktat icra dairesinden: Muhamnten bedeli 59280 lira olan Biç ve tıbbi malze:ne 25 Tem-

küçük kutların arasında ~n 
~:;~~evdahlardan birili de aarı 
f ~1 larlır. Onun beldemele, 
•ı . 

• 1nceu1c pıtermeie ne ıa1'n 
~e ne de takati Y&rdır. Dofrudan 
t ofruya lllakaadına varmak iater · 
.ier botuna riden bir bayan iı • 

J>uıoz •araa hemen aaldıra • 
t-1c onu zorla alır. BaJ&D ltpinoz, 
erJcetin ardından ıitmekte azıcık 
tereddüd ıöıterecek olur-. etek 
•udan aelinceye kadar dayak yer 
~ iYiai nıi, erkelin arkaıından 

lkıp ıider ! .. 

1 ~jantinde y&f&y&n ve Yelve • 
httuı küçük hir cin.i olan Y pe~· 
.llar, qk ve aevda iılerinde bı • 

l111ı bütün k.. ük kutlarımızm 
... uç k 
el 01teritlerini ıölıede bırakaca 
a erece ıiizel oyunlar yap•rlar. 

Ulllar bahar meniminde obd 
)-ıa.. kırk kitilik ıruplar halin • 
de toplanırlar. Bairlf&rak hep bir 
'raci. havalanırlar ve ırmaiın kı
f1'1Jıda açık bir kumsala konar • 
~ ... 
ı_ Burda kumların üstüne yatar • 
t r, kanatlarını ıererler; ıe • 
... 'larını ha vaya kaldırark en gü • 
~eı b' b'l 

1 ı M lJ M 
YARALA.~DA. 
BAŞvEVUCUD 

• 
. ÇIBANLARINA 

J(ARŞI 

SİKATRİN Il 
lstanbul 4 üncü icra memurlu

ğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz o · 

lup paraya çevrilmesine karar 
yerilen ev ve dükkan eıyuı 12-
7-935 cuca ıünü Mat 9 dan 10 a 
kadar divanyolunda biçki yurdun 
da açık arttırma ile aatılacaim • 
dan taliplerin mahallindeki me · 
mura müracaatları ilan olunur. 

(8084) 

Ihsan Yavuz 
~ 

şık giyinen· 
ıerın terzisi 

Her a~ın 

modelini 
l .•.r orkestra takımının ı e 
"O>' L h orada t 0 nsütemiyeceii bir a va tut • 
ur, k k .. bulablUr•lniz l'iil ta öterler ve gerç.e ten go • 

tlcek danılar yaparlar. 
1 1~1terede kaya horoeu deni • 
h~" bir cin. küçük kut feYbllde 
htr daııaördür. Küçük bir kaya • 
1-..~relc, tepesine oturur ve ya • 
b\ı---aı 16eteriti ıörmeleri için 

tflıa &rlcaclqlarını çairır • 
~.Bir kaç erkekle diti kut ıeldi 
biıı tayet ince ve aan'atklrane 

ISTANtUL 

y enipoatabane 
kar1111ada 

Foto Nur 
yaaıodı 

Letafet hıaıadı ' 
d: d~ hatlar. Oradaki ditiler
~ 'Q birinin hoıuna ıidecek ka· ı DOK rOR 
~r ICStteri, yapblma kani olun. Kemal özsan 
~· ~1ad.n &f&iıya iner ye bat • IJrololl _ o~ratlr 

ı.kr eı-kek onun yerine ıeçer. ı BevllJ• MUleh• .. 1• 1 1 
lı t,·OÇJ'a larlarmm kara yelveıi Krolcö11 - Ekulılf/OI lfttlfaıaal L: •ıe eılci tievalyelik günlerini yanında. Hu gün öğleun tonra 
~it} T- " d Ttl: 41%35 
~}' 1.tnlar. Erkekler hep bir a · Z • d~n 8 • t 0 ar .. 

' l<>pJanarak, fundalıklar a• 

Sahipleri arasında kabili taksim muz 1935 PPr§embe günü saat 15 ,30 da kap?.11 ıarf uıulü ile Anka -

t-"""'"llrııl'•• ...... •••Mlı•••• ..... La.'•ı-.r .. n•rll!fl•••• .. -i~·n.d.jdau~da ••lm .tınac aldır. ~ 
un izalesine karar verilen hfik • Bu ite rirmek iıteyenlerin 421 4 liralık muvl'\kkat teminat ile ka • 
tatta Muradiye mahallesinde dere nunun tayin dtiii vesikaları, kan unun 4 üncü maddesi mucibince i
ıokajında ıs numaralı kiıir ha • fe ginneğe kı.nuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve tek -
nenin açık arttırma ıuretile tama- liflerini ayn\ gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
mı aatıp çıkanlmıı olup prtna • lazımdır. 
meıinde 9 _ 7 _ 935 tarihinden Bu ite ait şartname:ler 295 kurut mukabiHnde Ankartl ve Hay • 
divanhaneye talik edilerek 14 -8 darpap veznelerinde satılmakta dır. (3391) 
- 935 tarihine müMdif pazartesi 

aünü saat 14 den 16 ya kadar 
dairemizde aatılacaktır. Arttırma
ya ittirak için yüzde yedi buçuk 
teminat akçeıi peıinen alımr. iha-

le pulları ve belediye ruıumu müt
teriye aittir. Arttırma bedeli mu
hammen kıymetinin yüzde yet • 
mit betini bulduğu takdirde ihale-
ıi yapılacaktır. Aksi halde en son 
arttıranın taahhüdü baki kalmak 

üzere arttırma on bet ıün daha 
temdit edilerek 29 - 8 - 935 ta • 
rihine müaadif ıah günü ayni la· 

atte en çok arttırana ihale edile
cektir. Kıymeti ınuhammene3İ 400 

liradır. Evsafı zemin katında bir 
oda bir heli, kuyu bir mutfak bir 
uf ak bahçe birinci katta bir yük • 
lü oda bir heli ikinci katta iki oda 
bir gusulhanedir. Elektrik tesi1a • 
tı vardır. Hane muhtacı tamirdir. 

2004 numarafı icra kanununun 
126 ıncı maddesine tevfikan ipo • 
tek sahihi alacaklılar ile ve diğer 

Muhammen bedelleri ile mik larlar1 afağıda yazılı lastik malı:e
me 5. 8. 1935 tarihinde pazartesi günü taat 15 30 da kapalı zarf u· 
ıulü ile Ankn•r.da idare binasında ıatm a.lınacaktır. Bu ite ıinnek iı
tiyenlerin 148Ci.65 liralık muvakkat teminat v~rrr. eleri ve kanunun ta
yin ettiği v~sikalar ve ite girmeğe maniı kanuni bulunma~ıiına dair 
beyanname ve tekliflerle ayni gün ıaat 14.30 a ~"dar komisyon reisli
ğine \ermeler: !azımdır. 

Eu ite ait tartnameler parasız olarak Haydllrpa9ada tesellüm ve 
sc\ k müdür1üğünde, Ankara da mr.l zeme daire,inde dağıt!lmaktadır. 

32 kalem lastik malzeme Muhammen bedeJ! 19742 lira. 
(3820) 

~1uhammeın bedeli ile mixde.rı a~ağıda .va:.-ılı balata kayıılan 
6. 8. 1936 Sa;ı günü ıa:ıt 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında sabn alınacaktır. 

Bu ite ~irmek iıle yenlerin 641.25 l'1 alı it muvakkat teminat ver
meleri ve kat.unun tayin ettiği vesikalar ve ~§e girmeğe manii kanu
ni bulunmadığına dair beyanname ve kklifler ile ııyni gün ıaat 14 e 
kadar komis~on reislijine vermeleri lazundn. 

Bu ite ait ıartnameler parasız olarak Haydarpaıada tesellüm ve 
ıevk müdürli.:iünde ve Ankarada Malzeme dııireainde dajıtılmak • 
tadır. (3821) 

Balata k•Y•t• 100 m i m 1400 metrtt ı Muhammen bedeli 
Balata kayııı 120 m m 1000 metrr 8550 lira 

aUkadarlannlıtifak ha~ıaahip ~----~~~~-·~~~---~---~~--~~~~ 

lerinindahiıayrimenkulüzerin· Tu··rk Hava Kuv_ umu 
deki haklannı ve huıuaile faiz ve- ır 
murafa dair olan iddialarını ev· 
rakı müıbitelirile yirmi gün için. Büyük Piyan dosu 
de icra dairesine bildirmeleri li • t§ 
zımdır. Aksi halde hakları tapu si- Şimdiye kadar bin) erce kişiyi 
cillerile sabit olmadıkça ıatıt be • • 
delinin paylatmasından hariç ka - zengın etmiştir. 
lırlar. l§bu maddei k~nuniye ah • 19 t t · 3 •• k • J 77 7 .cu er ıp .cu eşıue emmuz-'a-'ır 
ki.mına göre hareket eylemek ve Qj Ui 

daha fazla malumat almak isti· Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 
yenlerin de 935 '954 doıya numa -
rasile memuriyetimize 17';; .. "caat · Ayrıca· 20~'12.000, 10.000 lira hkikramiye-
ları ilin olunur. (157) ler~e ( 20.000) lıralık mükafat vardır ... .. 



Kuponlarımızı , 
saklayınız 

Baalar ıiu b~ ummadıjum 
aenfaatler temin eder •. 

Kadın 
• • 
ıçın 

model 

Şimdi tlftelni bile pamuklulara lıor balalmamaldtıtlır. GirtliğllnlU ak
,.. ro6ıı ipek tlelll, lnee bamadır. Ld cloert nntln tı.tllne begaz ~kin gö
ze Aıoı (lirlilli,or. Sufttı pelerüı gibi tlımın °""" tıUaaı ,,,,.et ince bel/fU 
oı-.aılldlr. 

Anwrikan ~ "'1'afıntlt111 Nf1 Pflllllf Ud mlıal mllll motör. 
Soldalıl petrolle ~ allinfln ,,,,,,... ~ dört lllWlrU bir mo 

t6rtlir. Uzıualulu 10, l/lbeilfll 1 pua olup 39 pua uzuıtluiuntla bir moUirli 
ı;eml~ yerletJtirllttek oe telaizle kont rol edllttektlr. 

idam mahkfununun 
• 

anııesı 

Acdlı 61r eatantaıw: idama malı klun olan ojlu.-ı14, elef,trildl. aandalllC 
..... lllllfaadan blrkof tlalflw l1J1ee tlinıwl• geka 6ir Alflfl'lkall kadın, 
.,.,. ~ dlf'D1 phnlııor. 

ClAIK 
GAllE 

GR Er A 
GAUO 

CONSTANCE 
SfNNETt 

ooıou~ 
,on_ııo 

MAtlENf 
DtU•tCH 

C.EORGE 
.\RLISS 

Kuponlarımızı 
saklayınız 

Bunlar aiz. hiç ummadıtnıns 
menfaatler temin eder •• 

J OAN , 
.: CAWFOU> 

SMlll'O 
reu.ı.u. 

Anwıikalı bir karlkallJrdl, llMma ,,,UUltınn4an 6aslaruan .ırw Hı ,,.Z ..,.,.. • W. ..ı.eelıfnW 
mei #lzere 11ukardald luırikaUırlen çlzmlfflr. Con Krtllllord. M.Wn Dil rUı ,,ıbı g#lzcl ,,.,,,..,,,,... '* §Umf-"' 

ralmlmne, 61r ü llOflı luılleriM 6a iı.u/ ZaNllll• u luıle ,._,,.,. w,,. ,,,..,_,.,., 

Franaıs Wanlaruulan Btloar Hm· 
1/0 agn1 ....,.,Ja ~ tlelerU bir edip
tir, 6il'fOk ewrlerl ,,.,..,.. Berq,o,,. • 
~ laalta lft111ltneıM Olıdord llll • 
wrıiınlnfn fahri proleeiirlilllbw ta • 
ilin edllmlfUr. Beıllntk bu ilıdwr.Ue 
profeaörlerine ,,..;,.,,. lcılıkla (lirlUi-
1/0r. 

- Burmanın zirela 6oJlunlıı Wur 
laruulan 6lri ola •• .,,.. '""""' • 
reıtln mefluır cambazluınelerintle 61r 
~ alklflar toplıl/flll uolmll bir ka • 
tliıldlr. Lontlra tlolııın ninde,,.,., do
lardulu ,,,.,,.,,.. Mrlliü """""1da 
ol• 6u Aagalı artiat Burınalılar ....-
1111111• eene6161r ilkede _,,,,....u1c Yıltlular ejlenlllO': Markn Dltrila (solda) ile Kloüt K.lflber Loe M 
katlıntlır. l.,ua Ll.1* ,_,.,,. Nllt ıeflrirler Awn.. 


