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Hitlerin gazetesinde bize dair bir yazı çıktl : 

Bizi ltalyan işlerine mi 
karıştırr11ak istiyorlar ? • 

1 - Sözde 'tunanistanla birlikte Fransaya gitmişiz de "ltalyaya karşı dikkatli 
2 - Sözde Balkan andıaşmasını Afrikaya kadar uzatmak istiyormuşuz ı 
3 - Sözde Habesistana mümessil göndermezken şimdi göndermişiz ı 

olun,, demişiz! 

Bu yazılarile gizli bir maksad ~kib ~iöi ~~D~ü~n~k~h~m~f~u~t~b~o~I~ 
anlaşılan Hitlerciler bilmelidir ki: 

Dost olduğumuz ltalqa, geni 1 ürki- ve güreşler 
genin ne kuvvette olduğunu anlamış 1 t & ( 
ve başka yerde nasib ! Resmi makam 
aramıga başlamıştır ve ~airel~rin 

cvazısı 10 uncu sayfada 

Musolininin oğulları d~ 

ltalycnlaro tabi Habetliler, kendi ırk~ döVÜfmek üzere, 
ita/yan 7-abitleri etralında <Yazaa 4 ilndide) 

lıstesı 
Reisi Cümhur: Cumur Baskanı, Ri· 

yaseticümhur: Cumur Başkanlığı. 
Bü) ük Millet Meclisi: Kamutay, Hey· 
eti Vekile: Bakanlar Kurulu, Başve· 
kil: Başbakan, Adliye Vekili: Tüze 
Bakanı, Milli Müdafaa Vekili: Sü 
Bakanı, Hariciye Vekili: Dış Bakanı, 
Dahiliye Vekili: lç Bakanı, Maliye 
Vekili: Finans Bakanı, Gümrük ve 

Atina muhteliti grup halinde 

(Yazısı spor sayfamızda) 
lnh~ar~rVe~li:Gümr~~~kittu ~~~~~~~~-~~~~-~--~~~~-~~ 

Bakanı; Nafia ekili: Bayınd'trhk 
Bakanı, lktisad Vekili: Ekonomi Ba-

~ ~ 
ve lçtim~muavenet Vekili: Sağhk 
ve soysal yardım Bakanı, Erkanı har· 
biyel Umumiye: Genel Kur .. ay, Şu
rayı Devlet: Danıştay, Mahkemel 

ı Temyiz: Yargutay, Divanı Temyizi 
askeri: Süel Yargutay, Şurayı aske-
ri: Süel Danııtay, Reis Vekili: Asbaş· 
kan, Katibi Umumi: Genel Sekreter, 
Müsteşar: Yönetker, Divanı Riyaset: 
Başkanlık Kuru. İdare Amiri: Kes-
tör, MUdtirU Umumi: Genel Direktör, 
Müdür: Direktör. Vilayet: tı, Vali: 
İlbay, Kaza: ll~e, Kaymakam <kaza 
kaymakamı) : ll~ebay (IJcebay) Na-
hiye: Kamun, ahiye müdürü: Ka
munbay, Belediye: Uray, Belediye 
reisi: Şarbay, Belediye Riyaseti: Şar· 
baylık, Belediye Meclisi: Şar Kurulu, 

(Devamı 1 üncüde) 

Dün, kumsal iğne atsan yere 
düşmiyecek kadar kalabalıktı 
. iki güc:~ür lı~?but bunaltıcıı-----------

bır 1. cak J~ gaıı ıçındcydi. Dün 
daha ıabah saat 8,30 da hararet 
dereceıi otuzu geçiyordu. 

Aktam tR den sonra hava bir
denbire bulutlandı ve saat 21 ,5 da 
yağan yağmurun miktarı üç mili. 
metreyi bull?"uftur. 

Tekirdag, 7 (A.A.) - Şiddetli 
sıcaklar ba,lamııtır. Dün ııcak
hk 38 idi. 

22 Yunan Bakanından 
19 u Kral taraftarı! 

* • * • 

Dün Florya plajına lstanbuldan 
binlerce kiti gitmiıti. Öğleden son. 
ra gidenlerden birçokları plajlarda 
soyunacak yer bulamamıt, kimiıi 
kırlarda oturmut, kimisi lamılar 
üze ·inde soyunarak denize ginnit
tir . ...,...n Ça',Jariı, bükum~tin j Musollnl 

ıeneloyda (reyiimcla) tamamile varı 
bitaraf kalacaiını tekrarlamakla ç p 1 ak 
beraber, kabinede bulunan cüm • 1 
huriyetçi bakanların çekilebileceği çal ı ş 1 r-
ni de ilive emtiftir. ken 
Yunan kabinesinde, müatetarlara 

da bakan dedikleri için, kabine a· 
zuı 22 ki,tdir. Bunların ancak ü
çü cümhuriyetçi, ,1eri kalam kral
cıdır. 

Vedad Nadim 
Tör'e eölen 

Yunan Bum direktörlüiü 

(Matbuat müdürlügü) Atinada bu 

lunan Vedat Nedim Tör, tercfine 
bir fiiylev(ziyafet)vetnıif, bu ziya 
fette iki ulusun fimdiki dostlu • 
ianua bütün insanhia numune 

.(Devamı 2 ncide) 

Muaolininin 
geçenlerde bir 
haıat bayra • 
mında üç ıaat 
çiftçi ıibi çalı • 
tarak, günde .. 
lik aldığını yaz
nutJlk. 

Resmimiz 1 
talyan önderi 
ni buat hayra -
mmda yarı çıp 
lak vücudile ça 
htırken göı • 
tennektedir , • 

Bi~çok kiınıe~er de tanı~dı~- lspanyol güzeli 
ları kunaele'"le bır araya gehp, bir l 985 A 
kabineyi aralarında paylaımıtlar- vrupa ecesi 
dır. oldu 

Sovyet ana 
yasası değişiyor 

~osk4va, 8 (Telsizle - Sov
yet enayaauım (kanunu esasisi
ni) değiıtL-mek üzere teıekkül e
den komiıyon buıün Stalinin baı-
kanliğı altmıla ilk toplantısını yap. 
mıtbr. 

Başbakan Bltllste 
BiUiı, 7 Bqbakanımız lımet 

İnönü bugün buraya geldi ve hal
kın içten röıterileriyle k&rfılan
dı. 

. Bi~ i~i ~ün evvel ayrı ayrı r• 
ıımlerını bastğımız Avrupa güzel
lerinin Londraya varıılarını ve 
bir lngili-z gazetesinin görütlerini 
ya~mıtbk. A,ağıdaki telgraf ha
beri yapılan müsabakada lapan • 
ya güzelinin kazandığını ve Av • 
rupa güzeli ilin edildiiini öir• 
necekainiz. 

Londra, 7-Turpay tehrinde 
yapılan Avrupa ıüzellik müaaba
kaa,nda la~-.nya ıüzeli birinci ıel. 
mit ve Anupa güzellik kraliçesi 
aeçilmittir. 

ispanya güzellik kraliçesi Mile 
Alici& Navano 20 yaıındadır. 
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Bir ItalYan gazeteci 
bir lngiliz saylavı~ı 

Düelloqa çafırdz 
ltalyan gazetecisinin mektubu 

ve lngiliz saylavının cevabı 

Avusturyada 
kralhk 

Fransızlara hoş 
gUrUnmilyor 

Habıburg hanedanının Avuatur 
yaya ·dönmesini hazırlayan kanun 
hakkında İngiliz gazeteleri mana· 
lı surette sessizliklerini muhafaza 
etmekte iıeler de, Fransız gazete
lerinden Xeba şunu demiştir: lngiliz parlamentosunda mu -

halif grupun lider vekili binbaıı 

Atlee Roruada. bir f;ıiıt tarafm
düelloya çağırılmıttır. 

rak ettiğim için ve Duçenin emri -
ne uyarak Siyah Gömleklilerin ih
tilalini hazırlamıf olan hareket 
ordularına da dahil bulunmaklı • 
ğım dolayısiyle Faşist rejimine 
karıı sözlerinizden ben şahsan in
cindim. Bu sözler her ltalyanı in . 
citecek mahiyettedir. Ve sizden 
şerefli bir itminan isterim.,, 

Son defa Habe§istan üzerine 
toplantı yapan Avam Kamarasın
da söz alan binhatı Atlee, Muso • 
lininin harbcu durumunu tenkit 
etmişti. 

Bu, Romadaki Fatiıt çevrenle -
rinde asabiyet uyandırmış ve il 
Secolo F astiıta ga:i°eteıi ha.tmu • 
harriri, İngiliz saylavına, F aşistle
rin resmi kağıdı üzerine yazılmı§ 
bir "iilahla çarpıtma,, davetna -
mesi göndermiıtir. 

Fatiat gazeteci mektubunda 
diyor ki: 

"ltalya - Habeı iti üzerinde 
lngiliz parlamentosunda müna -
ka§alar olurken verdiğiniz ıöyle -
vi Roma gazetelerinde okudum. 
Burada, ıözleriniz parlamento 
münakaıalarmdan dııarı çık;;ak, 
memleketim ve onun Fatiıt reji. 
mine tecavüzkar olduğundan kim· 
senin tereddüt edemiyeceği bir 
§ekil almıftı. Fatiıt rejimi ki, 

memleketimin tarih ve politika 
bakrmmdan en yü.laek ifadesidir. 

"Mezun bir yüzbaıı ııfatile 1 • 
~alya ordusuna mensup oldu8um 
ve Rı Sabardo bayrağı altınd<ı 
ltalya - Avusturya harbine i,ti • 

Buna cevap veren İngiliz say • 
lavı önce söylediği sözlerin parla
mento münakata1arı dıtında te -
Jakki edilmesine hayret ederek 
demektedir ki: 
"Şunu anlamanızı isterim ki; 

hür bir merr.lekette hür bir İngi -
Jiz, kendiıinin ve batkaımın hüku
metinin hareketleri hakkındaki 
dilfünceıini ıöylemekte ıerbesttir. 
Serbest bir parlamentoda hiç bir 
teıdit bir haJk mümeasilini fikri • 
ni söylemekten alıkoyama~ ... Si
zi düello gibi barbarca ve met • 
rOk bir metodla tatmin etmek]i • 
f ime itaret etmeniz, esao nokt'4 • 
ların takdir edilmediğini göste • . 
rıyor.,, 

İngiliz aaylavı bundan eonra 
düellonun memlekette kanunla 
menedi1mit olmasından batka çok 
tandır lngilterede terkedildiğini 
yazmakta ve İtalyanın kendisini 
veya halkını değil İtalya hükume
tini tenkit etmiı olduğunu da an -
!atmaktadır. 

Dünkü fırt.ınada 
kazalar oldu 

Kotralar, sandallar dverildi 
Dün saat on ıekizde bir fırtına 

çıkmıf, bu yüzden denizde bazı 
kazalar olmuştur: 

1 - Kadıköyünde Caferağa ma 
hallesinde keresteci sokağında o
turan Necati ile akrabası R&§it 
kotra ile Modaya doğru ıiderler -
ken F enerhahçe açıklarında fırtı
na yüzünden kotra batmıf, içinde
kiler kurtarrlmııtır. 

2 - Kınalıadadan bir sandal • 
la Buı-gaza giden Kmalıadalı Ka· 
linikos ile misafir Ahilya Burgaz • 
·dan dönerlerken fırtına.ya tutul • 
mutlardır. Sandal devrilmiı, ken
dileri Akay vapurlarından biri ta· 

Onlar da insan 

Berberler tatil 
istiyor! 

Pazar &ünleri berber dükkan
larının kapamması hakkında ber
berler cemiyeti tarafından bir 
mazbata yapJmıt ve tarbaylığa 

verilmittir. Cemiyet baıkanı lı
mail Hakkı bu hususta dilekleri
nin yerine getirilmesi ihtimalinin 
kuvvetli olduğunu ve bugünlerde 
kararın çıkmasını beklediklerini 
söylemişlerdir. 

ecmf1'ddln mollanın 
torunu 

Bu ayın on yedisinde asliye 
ördüncü hukuk mahkemesinde 
ecmeddin Molla ile etki ıelini 
igarın bir davasına bakılacak • 

ır: 

Necmedtlin Mollanm oiftı •Hay. 

rafından kurtarılmışlardır. Devri . 
len sandal Mannaraya doğru a -
çılmış, gitnıiştir. 

3 - Beşiktaıta Saman iskelesin 
de Mehmede ait 50 tonluk Ceylanı 
Bahri motörü Burgaz Adası önün. 
den geçerken fırtına yüzünden 
ada rıhtımına çarpmış, sonra ka • 
raya oturmuştur. 

4 - Deniz Melitebi modelcisi 
Gıyaseddin Heybeliadada çam 

limanı önünde ufak bir sandalla 
gezerken sandal devrilmiı, yel. 

ken parçalanmıf, kendisi kurtarıl-
mıştır. 

Cumartesi 
gündelikleri 

Tam verilmelidir! 
Bu ıabah çıkan gazetelerden 

birinin yazdığına göre, huıusi mü
easeıelerde ~ahıanların cumarte
si gündeliklerinin tam olarak ve
rilmesi henüz bir karara bağlan
mıt değildir. Yalnız devlet mü
esseselerinde çalııanların günde
likleri tam Vf'rilecektir. 

HABER - Hususi müeesese
lerde çalrşan1arın da gündelikleri 
tam verilmelidir· 

ri öldükten sonra karııı Nigar bat 
kasile evlenmittir. Nigarın iki de 
çocuğu vardır. Dedeleri bu çocuk· 
lara çok dütkündür. Bu çocukları 
hem dedeleri hem anneleri iste • 
mektedir. Uzun safhalar geçiren 
bu muhakeme sonunda çocukla • 
rın kimde kalacağı anlatılacak • 
tır. - - - > -

Avusturya yaşamalıdır. Bu, 
Avrupa için elzemdir. Halbuki 
Avusturyanm varlığını, krallığın 
iadesile Tuna ha vzasmda muhak
kak surette de hasıl olacak büyük 
bir karıtıklık kadar hiç bir şey 
korkutamaz ... ,, 

Ayni gazete krallığın "Avus • 
turyanın Almanya.ya ilhakı,, me • 
selesi önüne de geçilemiyeceğini 
yazmaktadır. 

Bulgarlar 
Sıyasal suçlara ağır 

cezalar verecek 
Sof ya, 7 ( A..A) - Bugün çıkan 

bir emirn:ıme ile kanunsuz siyaıal 

hareketler hakkındaki cezalar a
irrlaıtırılmakta ve iç itler baka~ 
nına devletin güvenliği ile ilgili 

hareketlerdt" altı aya kadar hapis 

ve beş seneye kadarda memleket
ten çıkarmak salahiyeti verilmek
tedir . 

Bakan ga:;reteleri de kapayabi
lecektir. 

Romada tifo salgını 
bilyilvor 

Romadan "Niyaz Kronihl,, ga

zete~ine bildiriliyor: 

"Romada birdenbire tifo ha.ata. 
hfının beJirMeainden hUyilk enai

§e başgösterır.iştir. 22 ölüm vaka-

11 da dahil olmak üzere 1700 vaka 
görülmüştür. Bu yekunun daha 

yüksek oldu~u da zannedilmekte
dir. 

Doktorla"m raporuna göre her 
gün 300 yeni hastalık kaydedil

mektedir. Tıkabaııa dolu hasta
nelerden ta!aD hastaları yatırmak 

üzere bakım evleri tarbayhk tara
fından alınmı§tır. 

Bugüne kadar muhafaza edi
len ketümiyet, bütün ıehri bir 

taun kapladrğı gibi rivayetler çık
mı§tı. 

Salgının &~bebi, birdenbire ge

len "keııif sıcl klar,, olduğu söylen. 
mektedir. Bütün 11nıf halk, has. 

tahktan müteessir olmuıtur. Ro. 
ma halkı, süt, ıalata ve dondur
ma yemekler. çekiniyor· 

Ceza mahkemesi 
kaldırıldı 

Ankara, 8 (Hususi) - Burada 
üç ceza hakyerinin (mahkeme • 

sinin) biri kaldırılmıt ve bı;ndan 

ıonra iki ceza hakyerile İ§ görül -

meıi Tüze Bakanlığından (Adli • 

ye Vekaletinden) bildirilmittir. 

Tüze Bakanı .(Adliye Vekili) 

hakimlere yaptığı bir tamimde i.!.:' 
lerin daha. düzgün ve çabuk görül · 
mesini bildirmittir 

Bayındırlık bakanlı
ğında yeni teşkllAt 
Ankara, 8 (Husuıi) - Bayın· 

dırlık Bakanlığında (Nafia Ve • 
kaletinde) memurlar arasında ye
ni teıkilat yapılacak, yeni birçok 
memurluklar ibdaı edilerek, es • 
kilerden bir kısmı taafjl~Y~Y:_e_ ta
bi tutulacaktD'. 
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Feci ci.nayet 

Alacak yüzünden 
bir g~nCi öldürdüler 

Galatada Mahmudiye cadde - inmiş, kaçmı,tır. Bir müddet 
sinde Yanık handa dün bir cina - sonra abdes~.haneye giden birisi 
yet itienmi§tir: Mustafanın kanJar içinde yattığı. 

Bu hanm üçüncü katında 18 nı görmüş, zabıtaya haber vermiş, 
ya,mda kiınduracı Mustafa otur- tahkikata ba9lanmıttır. 
maktadır. Katilif Kayserili Şükrü ismin-

Mustafa ~ün helaya yıkanmak de biri olauğu anlatılmış, biraz 
üzere girmi1, biraz sonra da kapı sonra yakalanmıttır. 
zorlanmıı, içeri giren adam Mus- Cinayet, evvelce akraba . o]an 
tafanm sırtına bir bıçak saplıya- bu iki adam arasındaki bir borç 
rak öldürmilıtür. Katil iıini bi: ~ yüzünden olmuıtur. Tahkikat de. 
tirdikten sonra merdivenlerden vam etmektedir. 

Romaya giden Kondilis 

Kralcılar yüzde 60 
kazanacak, dedi 

İtalyan eski muhariplerinin ça
ğırması üzerine Yunanistan Sü • 
bakanı General Kondilis Romaya 
hareket etmiştir. 

Romada üç gün. kalacak sonra 
BeJgrada, oradan Parise gidecek. 
tir. Generalın İtalyan gazeteleri • 
ne verdiği bir diyevi şöyledir: 

" - İtalyan - Yunan dostlu • 
ğu Musolininin eseridir. Bu doıt; 
luğu kuvvetlendirmeğe çalıfa 

cağım.,, 

General Kondilis Yunanistan 

da kralcıların yüzde 60 nishetin • 

de kazanacaklarını söylemi§ti:r • 

22 Yunan Bakanından 
19 u kral taraftarı 

(Baştarafı 1 incide) · civarında rahatça ve kendi batma 
olacağına dair söylevler ıöylen • yalnız çiftçilikle mefgul olarak 
miştir. yaşamak için bir şato yaptırdığı .. 

Atina Şarbayı nı haber vermektedir. 
Atina Şarbayı yakında Londra- Venizelos ye kral 

ya gidecektir ve ıt9ylencliiine,aör~t \F, Atmadan: - Pariste bulu • 
Yunan krallığına n,e!~e,f..\ .ola.il. .ın.an .V enizelos eski Yunan kralı 
Jorj ile görüşecektir. · Y.orgiye gıderek "ıerbest ·bir ıe • 
Zaimls'in istifası çim ile kurulacak Yunan millet 
Zaimiıin cümhurreisliğinden iı· meclisinden kral çıkarıldığı tak • 

tifa edeceğine dair söylentiler (ri- dirde geri dönmesini,, tavsiye et-
vayetler) keıinleımemektedir. miştir. 
(kat'iletmemektedir.) 
işçiler protesto Yunan donanmaa ı 

grevi yapıyor Atinadan bildiriliyor: 
Atinado.n (Deyli Herald) gaze. Yunan hükUmeti hazırladığı 

tesine §U telyazısı çekilmi§tİr: bahriye programına sı:ör"", ;,c:dı yıl 
"Çaldaris hükumetinin kralcı. içinde bir. zırhlı ve 16 torpito ve 

lık temayüllerinden enditeye dü • muhribi y:apbracaktır. Bu prog • 
şerek eski kral Y orginin ınenıle - ram, eıki gemilerin yenilerle de • 
kete dönmesi aleyhine bir grev ğiıtirilmesi eaaıma dayanıyor. 
hareketi baılıyor. 

"Dramada dört bin tütün ame • 
ler.i 24 saatlik bir grev ptı. Bu 
ameleye sonradan mensucat İtçİ· 
leri de iltihak etmiıtir. ~ 

"Bunlar bütün Yunaniıtanda • 
ki itçilere başvurarak kendilerile 
beraber olmalarını istemişlerdir. 
Böylece kralhğm iadesi aleyhin • 
de bir müttehit cephe kurmağı • 
umuyorlar. 

"Bugünkü meclisin feshini ve 
krallık hakkındaki geneloy (r~yi
am) itinin bırakılmasını istiyor • 
lar .• 

"Grevciler ayni zamanda iıyan
dan ıonra cezalandırılmı§ olanlar 
için genel (umumi) bir af isti -
yorlar ki, bu atilerin merkezi de 
Makedonya idi. 

"Grevcilerin isteklerini tutan 
ve Drama tacirleri komitesi tara • 
fından netredilmit olan bir be • 
yanname poliı tarafından toplat • 
tmlmııtır. 

HükUmet eylülüq. 22 veya 29 
uncu günü krallık meselesi için 
halkın reyine müracaat edecek gi
bidir.,, 

Ayni gazete, kocası eski Yunan 
kralı Y orgiden ayrılmış olan, es -
ki Yunan kraliçesi Elizabetin Ro
manya ve Yug . .oslaV>:a hudu<i_u 

.-

Okumamış 
çocuk 

bırakllmayacak 
Kültür müdürlüğünde ilk tedri· 

sa.t müfettişlerinin yaptığı bir top
lantıda Kültür bakımından çok 
önemli bazı meseleler konuşul ~ 
muştur. Bunlar arasında bilhassa 

tahsil çağında olup da mektebe 
gitmiyen bir tek çocuk bırakılma • 
ması meselesi de konuşulmuıtur. 
Bu kabil çocuklardan (4) bin ka· 
darının isimleri bile tesbit edil • 
miştir. Bundan başka yaşları 7 ile 
16 arasında olup da fabrika 
vesair müesseselerde çalıtan ço -
dıkların da isimlerinin teıbiti de 

kararlaıtırdmıştır. 
En önemli konuşmalardan biri • 

si de, itçi kadınların çocukları • 
nın tahsil çağma gelinceye kadaT 

·bakımsız ve aile terbiyesinden u. 
zak bir halde bırakılmaması iti 
olmuştur. Bunun iç.in de ana ve 
bakım evleri açılması muvafık 

görülmüttür. Fakat maarif bütç~ • 
sinin darlığı dolayıaile bu iıin fab
rika ve imalathanelerin yardı • 
miyle yapılma.ı dütüırülm~r. 

1 d -
\ 
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~~-!E_~: 
Eskişehir 
ağızlıkları 

• 

Ankanıya ıidip ıelenler, ekse • 
riya, yoldan ıeçerken Eakitehir 
ıigara ağızlıkları alırlar ve he~i • 
Ye olarak getirirler. Et dostun bu 
arada beni de unutmaması adet
tir. Böylelikle bir düzüne, faz· 
la sigara ağızılğım oldu. 

Fakat .. Fakatı var .. Hiç biri de 
itlemiyor .. Heyhatı en mujlik 
makineler tamir edilir; bunlarsa 
bir kere bozuldular mı, bitti .. Koy 
bir köşeye... Atsan atytazıın, 
l&ban satamazsın .. 

Hediye ağızlıkları ilk aldığım 
R'Ün, eline yeni bir oyuncak geç • 
nıi~ çocuk gibi sevinirim. 

Derhal, ayni tarz muhaverf'ler 
ha~lar: 

- Bunlar, yeniyken iyi deiil • 
dirler ... Eskiyince fevkalade ulur· 
lar .. Zifiri çekerler.. Adeta bir 
kehlibar kıymetini alırlar. Hat • 
ti kehlibardan bile iyidirler .. 
Hem de re;1kleri ne hoı olur .. Hat
ta bir lngiliz lordu, Eıkitehir ta· 
!ındarı yapılma pipolannı evvel · 
ce U!aklarına verir, onlara tütün 
içirtir, ağızlıkJarını antikalattırır, 
öyle ln:.l'amrmıf .. 

Bu sözler üzerine ben de h~vea· 
len irim: 

Dışardan 
gelen 

göçmenler 
lskAn işleri için bir 
kongre (oplanacak 

Biikret el;imiz Hamdullah Sup
hi düo tehrimize ıelmittir. Bu ak· 
tam Ankarsya gitmesi muhtemel
df Elçimi7 Romanya.dan ıele
cek muhacırlar hakkında ıunları 
aöylemittir ~ 

- Hüküırırtimiz dıtardan ıe · 
len ıöçme:. lf'r• çok ön~ vermek . 
tedir. Bunun için aon zamanlarda 
hazırlanan dokuz maddelik ni · 
zamname:I~ de bundan sonra mu· 
haceret it!8r•nin daha çok intiza · 
ma iİrmesine çabtmıt ve bu au · 
retle de b;r(f>k yolsuzlukların ö · 
nüne ıeçilmi~tir. Yakında bu it · 
ler için Ankarada bir kongre top · 
la.nacak ve bu suretle iski.n itleri 
ne dair "ararlapcak ıon tefer · 
rüat tatbik yoluna konulacaktır· 

Merinos koyunu 
yetiştirmek için •• 

Adada dOnkO Türk kuşu 
eoıenceıer ' lstanbulda da 
Eşek açılacak 

yarışları Tahsil için Kırıma 
aırınclllQi valinin talebe g6nderlllyor 
• o§lu kazandı Ankarada açılan Türk kuıu ku-

Dün adaları ıüzelleıtirme ku· rumunun iyi sonuçlar (neticeler} 
rumu tarafından Büyükadada ter· vermesi üzetine İstanbul ve lzmir
tip edilen t-ıf'k yarııı çok eğlence· de de birer kurum açılması karar-
li olmuıtur. laıtmlmıştır. 

Y arıtı lt")'retmeğe birçok da· yalnız Jl' her iki kurum için 
vetliler ı~lmı~ bulunuvordu. Ya- lüzumu kada-r öAretmen bulunma· 
rıı saat dört buçukta ba,Iamı,tır. dağından Ar.kara kurumundan ae
Etekler k~r~kol önündeki mey · kiz üyenin ~ırımdaki Hokteben 
danhkta ibinicilerile yer almıt bu- yüksek plan;;, okuluna gönderil-
lunuyorlardı. mesine karg" verilmiştir. 

Y arıt hiri ~ üçük, Öt<'kiai büyük Su üyeler Sabiha, Muammer, 
tur olmak üz-:re ikiye ayrılmııtı. Ali, Saitı T ~\'fik, Mustafa, Ferit 

Küçük ~r karakolun önünde· ve Nurettind· r. 
ki meydanlıktan bathyarak Ni- Bunlar, mo.ırafı hava kurumu 
zamyolu ae- vapılmıt, b:.iyük ·turda tarafında11 \'erilmek üzere üç ay 
da Made!1 yolu geçilm!•tİr· okuduktan ıonra muallim olacak-

Dünkü yanıta birinciliği yir · lardır. 
mi bet dak~ka otuz üç saniye ile Üyeler y;trın Ankaradan ,eı.. 
kazanan eıeğin biniciıi dağcılık rimize gelecek, çarıamba sünl 
klübünden Vali Muhiddin Üstün· Çiçerin vap"1ru ile gideceklerdir. 
dağın oğlu Metin Oatündağ, ikin· Bu üyeler, ıeldikten sonra J.. 
ciliği Gaıata•araydan Hasan, Ü· tanbul ve lr.ınir Türk kutu ku 
çüncülüiü Ada klübünden Necip. ları açılacaktır· 

Dünya harbinde iH· 
kurşunu atan adam 

( Belıraddan yazlıyor:} 
Büyük savatla ilk kur9unu at• 

mıt olan adam yakınlarda Lon· 
drayı ziyaret edecektir. 

Bu adam binbqı Mihaljo M. 
Milojkoviç'dir ve Selinik cephe
sinde harp etmit olan lnciliz u· 
kerlerini ziyaret için beralterinde 
eaki Yugoslav askerlerinden eo 
kiti götürmektedir. Bu ael.-nlarm 
her birisi eski Srrbiatanan en yük
sek madalyesini tatımaktadırlar. 

Binbatr Milojkoviç 1914 Tem
muzunun ilk harp ıeceıinde A
vuıturyahlarm üzerine yürüyen 
ordusunun uç kıt'aları olan Macar 
auvariaine kartı ilk ku"fUnu at· 
mlflır. Patlıyan bu lcurtun, dün7a 
han,inin ilk kurıunudur. 

GeMral NeU1 

• Kötü kadınlar 
•indik••• 

Melceikada öyle bir kurum (tet
kilit) vardır ki bunun Avrupatia 
bir benzeri henüz ıörülmemittir. 
Kunımun adı "Kötü kadınlar aen
~ı,, dır Te hqkanı da 29 )·s
flllda Maria Gonzaleı adlı bir ka
dındır. 

" - Dur hele... Ben de f U atız· 
lığı ~iyah kehJibara çevirevim .. 

Merinoı koyunu yetittirme çi(t. 

liji için KaraC'abey haruına alı

nan 25 dam:zhk koç ıelmittir. 
--0-

dördüncül'j~ü Adalı Muhip almıt· -------------t Kunun, açılma miiaaad•ioi 
''Sindicato por defenaa de la Mu
j_.,, yani "Fahiteleri eairıeme sen. 
cllruı,, adıyla almıt olup ıerek 
Meksika h\ilrameti, gerekte Meksi
ka it f ederaayonu tarafından hi 
maye ıörme:dedir. Senc'ika ken
di üyelerinin, "ev sahibeleri,, tara
fından hakJannın yenmeaine, •i· 
lık iıpektörleri (müfettitleri) ile 
poliıler tarafından fena muamele
~· manas kalmalarına kartı pro
testoda bulunmakta ve kötü ka· 

Tabii uıaiıma içirerek dejil ... 
kendim içerek ... ,, 

Eskitehir tatlarının eakiaini 
kuHan.mak nasip olmadı. Fakat, 
yenisi sabun ıibi bir tey .. Vıcık • 
\'ıcık ... Eli yağlandırıyor.. Her • 
halde keyif verdikleri yok.. Bu • 
na rJ.ğmen, tahammül ediyorum •. ••v. __ _ 

......... tur, güzelleıtiririm,, ri;ye 
gayret ıarf e~eceGim •.. Buna im • 

· ltan kalınıyor .. Bir aiı;ııiın üç 
dört Paketlik bile ömrü yok .• Der· 
ht.l deliği tıkanıyor .. Öyle bir au· 
retle de yapıtmıtlar ki açmağa 
ı:ğraşıan açılmaz, büsbütün kapa· 
nır, yahut ta tat çatlar, vidalı iıt-· 
ler, ek yerleri tutmaz olur ... 

H iilıha, nafile .... 
• • • • • 4.· • • 

Eskiaehir taıı yalnız ı~ ta . 
tıdığı memlekette, yani bizae çı • 
kar. Bunu Viyanaya da nak1edi • 
Yorlar ve fildjti gibi oluyorlar. 
Sarermak, kararmak ıüzelliii -
ne iriten, Avrupaya seyahat e • 
Gen bizim tatlardır. Onlardan 
Yapılma etya, filditinden fark • 
ırzdır. 

. . . . 
En teylani makinelerin bile, te • 
kimül etmekte biribirile yarıtlıiı 
bu devirde, bizim bir aiızhk de • 
liiini doğru açamamız, kendi ta· 
tnnızı terbiye edip yontamammız 
ile yazıkbr. 

Bugünkü vaziyette, Eıkitehir 

t&tından yaptıiım'ız mamulat bir 
Pul etmez .. Ya ocaklan tıkayalım, 
Ya sade tat çıkarıp (alıyorlar} ih • 
raç edelim, yahut ta kendimiz it· 

BUyUkada vapuru 
gazino yapılacak 
Adaları !Üzellettirme cemiyeti 

tarafından ~ıhmlik edilen Yörü

kali plajında denize girecek olan 
halkcl ıoyıt.,~• Ye ıiyinme yeri ve 

pslilO ............ -=- ... 

lardır. Taksi otomobillerinin . 
Birinci iel~n biniciye kırmızı. muayenesi başlıyor 

ikinciye v~'i!, üçüncüye mavi, dör· Taksi otomobillerinin fenni 
düncüye sarı birer bayrak veril-
mi9tir. 

Birinci gelen e9eğin sahibine 
on .bet, ikinciye yedi buçuk, üçün· 
cüye bet Hra verilmittir. 

Yarııı ıe)'retmeğe gelenler çok 
••ncell ,,., ,_ P19inDi9A•clir. 

muayeıtelerine on Temmuz günCI 
baılanacak, muayene bir ay aÜM • 
cektir. 

Belediye takıi talimatnameai 

kadro haricine çıkarılan .. Büyü· -=======-======= 

mucibince taksi otomobillerinin 
bir tipte ve bir vaııfta olmaıını 
tut kotmut, 1'u ,....ılara uysun 
olmıyan otomobilleri itletmekten 

kada,, vap&&nınun satın alınması 

için belediye ile Akay idareıi ara· 

aında mü~akere batlamıttır. Ya

kında bu vapur alındıktan ıonra 

pliiıo önüılft retirilip konulacak

tır. • 

fAt8iüfk"''ÇiÇeöi-
' Bugünkü Cüaıhuriyet ıazete • 

sinde okuiımuttur: 
"' ' "Vanderhild,, üniversitesi 
JH'Ofeaörlerinden doktor Kırk· 
lend Jlh.,.wyannda muhtelif 
ameliyat neticesinde aarıtın 
renkte )'\ni bir çiçek bulmaia 
muvaffak ollllUftur. 

Bu yeni çiçeie isim aranırken 
enelce Kayıerideki Amerik .. n 
kollejini ziyaret ettiii etnada 
Ata.türkü ıören dijer bir profe. 
aör bu çiçeiin admı "Gazi Ata . 
türk,, konmasını teklif etmit ve 
bu teklif memnuniyetle kabul e· 
dilmiıtir .. ......................................................... 

fMl:!eLl.ITll 
Denizde bo§uldu 
Beyoğlunda Ağabamam soka -

ğında oturan demirci çırağı 13 
yatında Y ako Fener bahçede Eaa • 
dın deniz banyosunda yıkanırken 
boğulmu1tur. 

Zehirlendi 
Beyoğlunda Keresteci aokağın • 

da oturan Şükrü üç gün evvel 
tanımadıgı bir sütçüden aldığ. 
sütten zehirlenmiı, Beyoğlu has • 
taneıine kaldırılmııtır. 
Ev yandı 

Dün ıece Bakırköyünde Yeni • 
mahaJle sokağında papaz Yaniye 
ait üç katlı ve 5000 liraya ıigor • 
talı evin kaplamaları tutuımuı, 
l ir kat yandığı halde ıöndürül . 
müıtür. 

Fundalık tutuştu 
Rumelihisarında Kayalar me . 

zarlıiı denilen yerin üzerinde ya • 
kılan aletten çamlar tutufmuı, 
10 metre murabbaında bir yer yan 
dıktan aonra aöndürülmüttür 

menetmiıt:. 
Geçen yıl yapılan muayenede 

görülen ufak, tefek eksiklikler 
müsamaha ile kartılanmııtı. Bu 
yıl talimatname ahkamı tama • 
men tatbik edilecektir. 

--0--

Flnans bakanı 
Avrupaya gidecek olan Fin&n1 

Bakanı (meJiye vekili) Fuadın 
seyahati birkaç gün geri kalmıt • 
hr. Finans Bakanı lstanbulda in • . 
celemeıi gerekli tetkiki lazım) 
bazı itleriqi bitirdikten ıonra haf. 
ta ıonun:la Avrupaya gidecektir. 

-0-

Hava tehllkeslne 
karşı çalışmalar 
Tecim vt- t"ndüıtri <ticaret ve 

ıanayi} odll•nnda havn tehlikeıi İ· 
çin ıeçilen k<'mİteler bu sabah ça
lıtmağa ba.!lamıılardır. Her komi
te k~ndi mır.takasında bulunan O-

daya yazı!ı lE"Cimerlerle (tüccar· 
larla) gör:.i;ecek, taahhütlerini 
tespit ederek kendilerini üye yaza
caktır. 

liyecekaek adam akıllı ifliyelim ... 

M~O)l~Q_E_H_R~lN~_D_E~-~LERI. l 6konoml bakanı ~ 
• 4 w _ .. _.,_.., __ - .......... - ---v..,.~''""'* ........ ---· 

00.;::r ;.~ı,~~ba Yaya kaldırımları ve Belediye 
Okonomi Bakanı Celil Bayar 

Çartamba rünü Sovyet Ruıyaya 
ıidecektir. Birlikte aidecek olan 
Sümer Bank ıenel dindctirü Nu
rullah Sumer Ankaradan phrimi
~. gelecektir 

!; Bankuı ıeoel direktörü Mu
anım.mt hw i1ri hankadan akı ki· 
tilik bir ~eyet de Ekonomi Baka
nının yanında RuaJ,&y& ıidecek
tir. • 

Şehrimizde hay,·anl~.rın. o~omobil~erin, 
g~tiii yollara verilen one~. ehemmıyet,. 
sanların ıeçtiti yollara da onem ,·ermek 

arabaların 

kadar in· 
,·akti gel· 

mittir. · 
811 aöziiınl~ ne)İ kastettiğimi elbette anladınız. Bah· 

settijim şey yaya kaldırımlardır. 
Şimdiye kadar hiç kimsenin gözüne ilişmiyen bu 

nokta, üzerinde hakikaten durup düffinmeie değer. 
Biraz hatıranm yoklarsanız herrün gec;mcktc oldu· 

ğunaı yaya kaldmmların tahammül edilemiyecek ka· 
dar dar, bozuk, pis, ima tabirle berbat oldutunu der· 
hal teaJla ldlHlJılnfL 

Acaba beledi~e bu zamana kadar bu çok önemli 
"ehemmiyetli,, mesele ile neden yakinen ,.e ciddi bir su· 
rette mşgul olmuyor? 

Eğer araştırılacak olursa bir çok kazalarda sebep· 
lerin en mühimlerinden birinin bu bozuk kaldırımlar 

. olduğu meydana çıkacaktır. Belediye bu yaya kaldırım· 
ları çok az bir ,·akit i~inde mükemm9l surette tamir et· 
me1i, daha dofrusu :'·apmalıdır. • 

Dediğim gibi yalnız lıa) rnnların, ve arabaların geç· 
titi yollara defil, biraz da insanların geçtiii yollara 
dikkat etmek l!zmıeldiiini bilmeli~ l · 

drnlar için bir "ihtiyarlık sigorta
sı,, kurmaia uğratmaktadır. Sen
dika, diledikleri itler yapılmadığı 
takdirde genel bir grev ilan olu
nacağı tehdidini savurmaktadır. 

(NftJyorlc Timn'tlen) 

• Kalbin fılml 
Sovyet profesörü M. 1. Grame· 

nietaki çok meraklı olan iJmt bir 
film yapmıtlır. Bu film uzvi,et· 
ten aynı.ıu. bir hayvan kahin 
nasıl çahtbiını beyaz perdede 
ıöatermektedir. 

Bu it mikr09kopun ıinema 
makinesine bailanmuiyle bata· 
rılmıftır. Beyaz perdede, kalbin 
naıd çalıfbjım, kalp höcre Te ka· 
paklannm kapanıp açılması, l<a• 
nm tiryan ve damarlardan ıelip 
gitmeıi ıörii'lmektedir. Film bil
haaa doktorlar arasında çok canlı 
bir alika uyandmn'!tır. 

• Şeker ha•talıQı 

Sovyet profeaörü Sakharof, 
teker lıutalıiını tedavi için yeni 
bir usul bulmuıtur. Bu pr~feaör 
kendisinin icad etmit olduğu ili· 
ca Pankereotokain adını takmıt· 
tır. 

Verilen malUınata ıöre yapılan 
tecrübelerde bu ilacın kanda ve 
idrarda teke; miktarını ineülin· 
den çok daha fazla devamlı bir 
ıurette azaltbğı görülmüıtür. 

Şeker haıtalıimın eıerleri o

lan mütemadi açlık, susuzluk, bol 
idrar tamamiyle seçmekte ve hu· 
laların halaizliii de yok olarak 
bunun yerini faaliyet ve çahıma 
İsteği almaktadır. 

Profea8rün bu keıfi diinJa 
doktorluju içjn çok önemli ( e
beımai7etli). dir. 
-~-- . - :TM-
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• Istanbul otellerini ıslah 
etmek 18.zım •.. 

Şehftırdekl 140 otei:den ancak koırko a<dlam baroıM· 
darabnBBr, geırn kalanı beır~at şayOer=ınırR 

Bu sôZleri otelciler cemiyeti 
• • re ısı söylüyor 

ı:er zaman l!fr olur: 
- Memlekete 1:etıin gelmiyor. Çün· 

kü oteller pahalıdır. Pahalı olduğu 
kadar konforsuzdur. Eğlence yerleri 
yoktur. Falan filin ... 
Şa baylık Ekonomi Direktörlüğü 

(Belediye iktisat Müdürlüğü), belki 
turizm hesabına ortaya atılan bu şiki· 
yetleri ::;öıönüne alarak, belki de otel· 
ciliği de dJğer sahalarda gittikçe u -
cuzlama istidadı gösteren hayat §art

larına daha uygun bir hale koymak is· 
tiyerek otel tarifelerini indirme kara· 
rını almış ve işe giriımiş... 

l:tanbulda oteller pahalı mıdır? U· 
cuz mudur? Bunun hakkında doiru 
bir karar vermek işi esaslı bir surette. 
incelemeğe (tetkik etmeğe) bağlıdır. 

Beyoğlunun, geceliği <10) liradaD 
başlıyan büyük, maruf otellerinden 
tutunuz da Sirkeci Deıairkapıdaki 25 
kuru~lu:< köylii otellerine kadar tstan· 
bulda. çeşit çeşit otel nrdır. Bunla· 
rın kiraları, masrafları, it kabiliyet .. 
leri, kaun~larr nedir? Bunları bilmek 
gerektir. Herhalde şarbayhk ekonomi 
direktörlüğü bütün bu noktaları eni· 
n,. boyuna ölçmilş biçmi~ ola.cak ki 
otel fiyatlarını indirmeğe karar ver • 
mis. .. Bence bu kararda esas nokta • 
dan bi de etmi~? 

i~eden? 

Rwni bu tasvip duygusuna bağlı • 
~ • ıı tir mUşaltedem ve tecrübemdir. 

( ' enlerde "şöyle yaşayışımızda bir 
c?... ıklik yapalım, ev hayatının mo· 
not nluğundan kurtulalım,, dedik ve 
Büyükadaya bir haftalığına gittik. 
Mallım ya, BüJ'Ükadaya yaılığma 

gitmek bu asırda her babayiğitin karı 
değildir. Onun için hiç olmazsa bir 
hafta ka1ahm demiştik. Temiz, man • 
zararlı servisi iyi bir otelde yerleş -
tik. Çam kok1.U1u, deniı ha~ atikft· 
net, bol, güzel yemekler içinde başımı
zı dinledik, tam yedi günti huzur için· 
'de geçirdik. Sekizinci günü otelci ile 
kar~ı karşıya. kalmca yedi .U.nUn eğ • 

encesi, zevki burnundan reldf, ne yalaa 
söyliyeyim- Çünkü. aı., buz değil, or· 
tahalli bir memurun maaş tutarını, 
mücella b,aşlı, kanbur otelcinin önüne 
döktük. 

Tabii takdir ederslniı ki Adada\\l 
otel safasr, evlat acım gibi i~ime çök· 
tü. I~te ekonomi direktörUnUn otel fi· 
ynt!::ırım ueıızk•ma. kararını beğeni· 

timin bir se)>ebi de bu ı Çıkacak acım 
YBr. 

' Şaka. maka butırar ... latabulun .. ,. 
f iyelerin deki oteller ateş pahası ... 

~ Sirkeci otellerini bilıniyorum am • 
ma; Beyoflu otelleri de pek yanaşıla • 
cak gibi değil- Şöyle temiı, ~nisi 
lltilkemmeJ, banyolu bir odayı 3 • 4 1i • 
radan aşağı .kiı ala mak mümkün de • 
ğil ... Bu zamanda günde 4 lira yalnız 
otele verebilecek bir adamrn ayda JA.a 
kal 400 • 500 Ura temiz ge)frl olmak 
Jazrm. Böyle hahtıyarlarr da Diyoje· 
nin fen erile arayıp bulmak gerek ı 

" Bu itibarla otellerin ucuzlaması li· 
Z?m ... Uzım dcğil elzem ... ı 

Fakaaaat. l 
Gelgelelim ki Ticaret odası esnaflar 

şÜbeSi direktörlüğü oteJJerin ucuzla -
masr l~ine bau noktalardan muhalif ... 
tkl direktörlUk arasında bu noktadan 
çıkan anlqamamazhk ıtlrUp gidiyor. 
Şarbaylrk ekonomi dlrektörlüiü her 
otelin yerine, binasına, sen;aine göre 
tarifesini tesbit ediyor. 

Esnaf işleri direktörlüiü hu tekli 
)tfen.rnfyor. 

- Şehir mecli~i lstanbuldatd otel -
l~sınıfa ayırdı ve her otelin 
~rfmı tasdik etti. Bi1'&enale~h, o • 

tellerin eınıf Jarrru gözönüne almak \'e 
bu tenzllltr sınıflara göre yapmak lt· 
zımdrr. 

Bir sınıftaki otellerin ücretleri ay· 
ni olmalıdır. Yoksa, şimdiki gibi otel -
cilerle ayrı ayrı pazarlık ederek tarife 
tesbit etmek doiru değildir.,, 

Görülüyor ki esnaf te~ekkülünün 

b3.şrnda bulunanların düşünceleri o • 
tellerde sınıfların pzönüne. alınma$! 
8Uretile münasip tenzilU nisbetleri 
tesbit etmektir. 

• * • 
Bu işte otelciler ne düşünüyorlar? 
Bunu da Otelciler Cemiyeti ba~kanı 

Şe,·ketin ağzından dinliyelim. 
Şevketle, sahibi olduğu Sirkecide 

Karesi otelinin mermer avlusunda ko· 
nupıyorus. Serin bir lotl11k içindeyiı. 

nan birkaç otel arasındaki tarlf ~Ier 
ba~ka başkadır. 

- I~Jer nasıl? 
- Bozuk? Eskisi gibi Anadoludan 

Trak)adan bol yolcu gelmh or. Ecne· 
nebi seyyah ta gelmiyor. Sehep: pa · 
rasıılık .... Buhran, bizim ötekiliği de 
öldürüyor. 

E!ki !llenelere göre müşteri nisl:P'i 
yüzde yetmiş aıaldı.,, 

Bu sırada otele arkada baTullarını 
ta~yan bir hamalla orta yaşlı bir 
ınüşteri &irdi. Kasketin den, üzerindeki 
avcı ceketinden, külöt pantalonundan 
Anadolu iş adamlarından biri olduğu 
anlaşılıyordu. 

Otelcilerin reisi mü§terbi görünce 
beni bırakıp onu kar§llamağa &itti. 

1. A. GôKPINAR 

Otelcilerin reisi sıcaklardan kafasını ---------------

iyice traş etmi~ ıömle(inin kolla. Resmi makam 
rmı amuıtı§- Anlatıyor: 

- Belediye. otelleri altı sırufa a • ve dairelerin 
yırnuşttr. Fakat nedense ayni daire· 
nin ekonomi direktörlüğü bu sınıf bö· ı ı·stesi 
lümünü ıöıönüne almıyor. Hafta ta· 
tUi ruhsatiyesini bu altı smıf üıerin· 
den• .eriyoru~. Geçen yd bir def aya 
mahsus olmak üzere bir açma resmi 
aldılar. Bu resiınde de gene bu sınıf 
bölümünü ıözönünde tuttular. Fakat 
yeni tarüelerde büabUtün bat\t& bir 
Yol tutqluyor. Halbuki yeni tarife · 
nln bu altı sıruf üzerine yapılması 
IA.zrmdrr. 

- Memlekete az seyyah ıelmeainin 
sebepleri arwnda otel fiyatlarınm 
paha.h oldufu söyleniyor. Oteller pa • 
halı mıdır • 

- Umumiyetle otel fiyattan pahalı 
de~ildfr <Otelciler Cemiyeti Reisinden 

'(Baştarafı 1 incide) 
Şehir: Şehir, Kasaba: Kent, İdare: 
Yönetim, Yönetke, Emniyeti Umumi· 
ye: Kamuğ Güven, Hey'eti Umumiye: 
Genkurul, Kalemi MahsU!! Özel Bü· 
n, Levazım: O.res, ETI'ak= Artiv, 
Muhasebe: Say4.\ l\Iuhasebcci: Sa· 
yışman, Neşriyat: Yayın, Daire müdü 
rü: Çe,·irıen Direktörü, Şube müdü· 
rü: Bölüm Direktörü, Mümeyiı: Ka· 
lembaşr, l\feınur: lıyar, Kltip: Sekre· 
ter, Betimen, l\lua,·in: Yar, Reis nıu· 
avini: Yarbaşkan, Müdür muavini: 
Yar Direktör, Müddei: Sa\'aman, 
Müddeiumumi: Genel Savaman. 

zaten başka türltt bir cevap beklemi· ----------------
yordum!) Bazı meıire yerlerindeki o· 
telJer raiiatesna ... Fakat bunlar da ::on 
zamanlarda fi:-:!larını indirdiler. 

Bence, tarifeden daha önemli (e • 
hemmiyetli) iki teY vardır: 

1 - Otelcileri himaye etmek. 
2 - Mevcut otelleri ıılah etmek. 
Ecnebi seyyl\hları barındnacak k~· 

fi otel yoktur. Mevcu.t otellerin e{(eeri· 
8İ de konfor ve servisi itibarile ku • 
surludur. 

En·ela bu işi tetkik etmeli, otelleri 
ıslaha koyulmalı ve ıslah işinin ba • 
şında otelleri bir tasfiye eleğinden ge· 
çirmelidir. 

Bugün Galata ve btanbul tarafrn • 
dak; otellerden ancak birkaçında kon· 
f or namına bir şeyler vardır. Diier • 
lerinin veşaiti bir karyola, bir sandal· 
yeden fbarettlr. · • • 

Binaenaleyh, tam manaelle otel o • 
lamryacak müesseseler tufiye edilme· 
li, türiım için mükemmel müeasese • 
ler vücude aetirilnıelidir. Bunun için 
bina ve servis itibarile iyi olan otelle· 
rin ıslahına gidilmelidir. Bu arada o· 
tellerin sıhhi şartlara uygun olmaer • 
nın temini de bittabi ehemmiyetle dü· 
şünülecek bir noktadır. 

Bugün lstanbulda 1'0 otel Tardır. 
Bunların birinci, ild'1ci üçüncü olanla 
rı krrkr geçınez. O'st tarafı ... 

Otelciler Cemiyeti Reisi, l!Jtizün bu • 
rasında, kontak yapmıı btr •otör gi • 
bi 1 'rdenbire durdu. Ve lafı deiiftir • 
mek i~in sözü bafk& '·adilere döktü. 

- Tarife itindeki anlıtınazlıft ne 
yapacaksınız? 

- Evet; o bir mesele ••• Bir mühlet 
''erdiler. Otelciler ayrı ayn pazarlık 
eder gibi tarifelerini teshit ediyorlar. 
Benim §ahst f ikrlme kalırsa eski ta • 
rifeler nazarı i~ihare alınmalı ve otel· 
lerde srnıfİarrna göre bir tenzlllt ya· 
prlmalıdır. Bu suretle her .~lef ~rf • 
f.tnf ~t't ola~ blltr. H•lhld 1nı -. ~ ... 
gihı, bfffan d&idbel......, tiii'ta • 

Lavrensin 
arkadaşı 

Eski casusun bayatı· 
nı anlatan filim saye. 
sinde servete kavuştu 

Londradan yazılıyor: 
Lavrenain arkadaıı ve bir vakit• 

ler kralların akıl hocalığını yap • 
mıı olan bir adam aakerlikten çı· 
kınca, itıiz kalnut ve Londranın 
büyük dükkanlarından 'biril\e ka • 
pıcı olmuıtu. 

Uzun zaman kapıcılıK yap\ık .. 
tan ıonra şimdi birdenbire gene 
ıervete kawımuıtur. 

Bu adam erkanıharp miralayı 
ve Lavrenain ATabiatanda erklnı
habiye reiıi W. F. Stirlingdir. 

Sabık miralayın yeni battan ser 
vete kavuımaıı §Öyle olmuıtur: 

Londra sinema filmleri birliği • 
nin bat kanı Aleksandr Korda, 
Lavrenıin "Arabiıtanda ıiyan,, ad 
lı kitabının filme çekilmesi ihak • 
larınr ıatrn almrıtı. Bu kitapta 
Stirli11&in adı aık ııK geçtiğinden 
Miıter Korda onu aramıt ve ni • 
hayet dükkanda kapıcılık yapar· 
ken buM!lutlur. İngiliz film kralı 
hu ••ki zabit ve yeni kapıcıyı bin 
İngiliz lirasını çok geçen bol bir 
aylıkla teknik müıavirliği almııtır 

StirlillılJ, film çekecek heyeti ey
lul ~inde Arabi.tan yarımadası • 
na ıötürecek, gerek kendiıinin ve 
l!fCkıe La wenıin arlcadat ı olan 
Arap kabilelerini bu fihnin kala .. 
bahk ..enetm rftde g(tztiknıek i · 

Musolininin oğulla-
rı da Habeşlere 
karşı gidiyor .. 

Habet - ltalya iti bütün öne • 
mini (ehemmiyetini} mqhaf aza 
etmektelir. Mımcla sıkan "Elbe • 
liğ., gazeteıi, lnıiliılerin Sudan .. 
da ve diğer Hahet hudutlarında 
süel ( aıkert} yollar ve uçak iıta .. 
yonları yaptıklarını ve Kızıl deniz
deki Akabe deniz ü11ünde de bil· 
yük hazırlıklarda bulundul\Jnu 
yazıyor. 

Macaristan da mOs 
temlaka istiyor 
Diğer taraftu bu ite kantmak 

temayülünü ıöıteren Tuna dov • 
!etlerinden Macariıtanm eıki Dıt· 
bakanı Mataja §Öyle hir fikir or • 
taya. atmıtbr. 

"Orta Avrupadaki devletlerle 
beraber olmak üzere Tuna devlet. 
!erinin de Afrikadaki müıtemlee 
kelerde hakkı vardır. Bunu bil • 
dirmeliyiz. Bu meseli, Tuna mi• 
sal:ını hazırlayacak olan konfe • 
ranım ruznameaine ıeçirilmeli • 
dir.,, 

Pariı gazeteleri lnıilterenin Ha 
betiıtana itte bütün dünyayı ilıi· 
!emeğe çahJtığını ıöylemekte Af· 
rika, Almanya ve batka memle • 
ketler nezdinde tetebbüılerde bu· 
lunduiunu yazmaktaCIJT)al'. 

ıt:alya ve Mısır 
Atinadan relen bit- habere .are, 

ltaJya ile Habetiıtan uaamda bir 
harp çıktığı ıaınan, Mıırr, bita • 

raflıiı muhafaza 'etnıezae, Muao ;' 
!ini, ltalyanın Mııırla. mün&aebet .. 
lerini kueceiini ıöylemi§tir. 
Musolinlnln oAut
ıarı Hab••lstana 

gid~yor 
Biri geçen aene biri de bu ıene 

pilotluk diplomaıı alan Sinyör 
Muaolininin _(Vitoryo ve .(Bru • 
no) adındaki iki ojlu tayyareci 
olarak Hebeıittana gitmeii iıte • 
mitler ve bu iuekleri kabul edil • 
mittir. Her ikiıi ataj müddetini bi
tirdikten ıonra Habetiıtana ıide • . ' ceklerdır. 

Bir baba için bile bile çocukla • 
rmı ateıe atmak muhakkak ki 
büyük bir f edakirhktır. Bununla 
Sinyör Muıolini her ne bahaıma 
oluraa ola un bu Habet it ini ha • 
f&rmak niyetinde olduiu anlqı • 
lıyor. 

Strezaya darbe 
Londra, 8 (T ellizle) - İngiliz 

ıaıeteleri Habetiıtanla ıirittiği 
mücadelede ıonuna k!ld&r gidece
iirıi bi!dil'en Muıolininin ıon nut· 
kunu tahHI ederek ltalyaya karıı 
tiddetli hiicumlarda bulunuyor
lar. 

"Deyli Telıraf,, gazeteei Am· 
kada harbedeceğini açıkça aöyle
melde 1 Mu;.,ıini'nin Streıa cephe
•ine ıon darbeyi wrdupnu yaz· 
maktadır. 

c;_ .-.:_~· 
FAKAT' 

HA8.IA 
dF 

çin kandırmaia uiratacalrtır. 
Yalnıa bir aahne i~in ıürücüle • 

ri!e birlikte 2000 deve bulmak e • 
mel indedir. 

- Lavrensi yanht temıil etme .. 
mek için iher iti çok yalandan göz 
den geçirmekliğim lazımdır. Her 
yere onunla birlikte ıitmiıtim. O
nu kardeıiınden de:ha ir.i tanrınn. 
dem ittir. 

Orta boylu ve yqmr .1'atmı al
mıt bu ıakin adam ~men hemen 
bütün fıayatını askerlikte ıeçir • 
mittir. Mıur nrduıil• Sudanda 
bulunmUf, kral Faı_aal~ .• vir • 
lik y ... ve ceneu tUlı#~ıtm 
val~nde ıbal ı 4lar. 

Tani ıekiz yıl Arnavutluk kra • ... 
luım ıüel (a•Jceri) müıavirliii~de 
bulunmuı ve Arnawtlukta ejki • 
yaları temizlemiıtir. 

Bütiln bunlar için 'balan ne 
diyor: 

- Hepıi ne •ilence ve H•lrli 
itlerdi! Fakat Londraya ı•lt~ 
it değiıti, 

Londrada itei:ı kahnca, çini 1& • 

tan 1'ilyük bir dükklna kapııeı ol .. 
muf, kamyonların getirdi.ti aauılc 
ve ba)yeleri depoya tatımalda ıha 
yatmı kazannnıtır. Stirliftl', filnt 
itleri bitince Londra1a dö11üp, ken 
di batma bir çini clökklnı ~11 
nı aöylemektedir. 
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Bu itten kurtulduğu vakit, genç O d-.-'benl Yüz üatil huaktr .• Kuca· 

kızın yüıünü büabütün çevirdi. ğımdaki çocukla aoka.k ortatına 
Sa.miyecik, hali köteıine büzül .

1 

attı .. Demek .• 
müt, duntyordu •. Sanki orasının Maazallah .• 
alaca karanlığından istifade et · t t b d -

k . . -3 y f e unu yapamaz ı .. 
me ııtıyorau. üzü, karanlıklar 

Kalın qemi 
kullanıp 

direklerini koçbaşı 
içinde, beya-ı bir leke gibi duru. Eıa.aen bunları artık kendi ken• 
yordu. dine bile telaarlam.k istemiyor • 

Otomobil sahibi, buna ehem . 
miyet vermedi· 

du. Her aklın.:\ ıelitte, ırrtından 
buz gribi terler akıy~r ve viicqchuı .. 
da ürpermeler huıl o]uyOTdu. 

Bqmda.ki §&pkayı yere attı .. 
- Bi21imkiler gelmeden önce 

.soyunmalıymı. Yokıa onlar da
heni F ernando aanırlar ve öldürür
ler. Sonra da Fernandonun ardına 
düımeli ve yakalamalı .. 

Dıf&?'ld& kalan bozgunc.ular ara.· 
ımda bir mırıltı dolqtı: 

d 1. • ' - Senyör F emando e ·~~' ... 
Hepsi de çil yavruıu ıibi daiıl· 

ddar ... 
Çünkü artık kumandanlan da 

kalmamı§tı. 

Hüsmen kapıyı omuzlamı§tI. 
Sarsıyor, aa&·11yor, yerinden ıök· 
meğe çalıııyordu. 

Frenk Süleyman soyunmuı. 

Fernandonun elbiseler!nin altında 
kalmı§ olan asıl akıncı elbisesiy]e 
dahi\ heybetli olmu§tu. 

- Reia ... Sen de §U ıardiyan el
biseaini çıkar!... Ben F ernando . 
n:ın ardından gidiyorum. Şimdi 
bizimkiler gtlirler ... Birazdan a . 
çarsrnız kap;yı ... 

- Şi1'1dl onun zamanı değil ... 
l'l'l&l\do hangi cehenneme gider· 

ııe gitsi11 ?... G~I §U kapıya yüklen! 
içeriden 8eatrt9İn sesi geliyol', 

du. 
Onu kurtarnıası için Hüsmene 

yal varıyordu . • 

· Fakat neden bu ıeı birdenbire 
kesildi. Sonra niçin bir çıihk du· 
yuldu. 

Da.na • .., ....... ~ 11eden 3J"tık onun 
sesi hiç duyulmaz ol1:1u7 •• 

-44-
BEATRl'i NEREDESiN ? .. 

Hüemen o kadar çok kuvvet 
harcıyordu id iliklerine kada., ter. 
lemitti. 

Bir ıaniye için geriledi ve 11r
tındaki ıardiyan elbiıeıini bir 
hamlede odının en uza.k kötele · 
rinden birine fırlattı. 

Asıl kend• elbiıeıiyle göründü. 
Yeniden kRpıya yüklendiler. 
Frenk SülE-ymanla beraber iki 

üç adım geriliyorlar, bütün hızla· 
:riyle ileriye aı,Jdırıyor[ar, omuz 
vuruyor Iardı. 
Kapının reı:eleri oynuyorcfo. 
Kilit yeri iyice ayrılmıtıı. 
Fakat henüz açılmıyordu. 

· Bu arahk odanın kaptsı bir ka· 
sırra çarpmıs gibi açıldı· 1'alyan 
Muıtafa: 

- Reiı ... itte Reiı !, .. 
Diye haykÜdı ·v:Hüımenin ya· 

ıun.a koıtu. 
Oııun arkuından ıclenler hiri· 

birlerine mü)de ve~iyorlardı: 
- Reiı 'burada ... Sapsağlam ... 
- Reiı ölmemit ... Burada imi,. 
- Bakıana, Frenk Süleyman 

ı:I• burada .. 
- Sağ olsun Frenk Süleyman ... 

tn sonra onu buldu .. 
Piyale Bey Salernoya yapılan 

hüc"'- böyle uzama11ndan do
ları lcızm19tı . Yanında bulunan 
levent lrurnandanlarından birisi: 

- Turgu~ Reiı burada ol.aydı, 

kapıyı yıktılar Muhavereye, bıraktığı yerden 
devam etti. Cesaret verici bir gü
l ümııenıeyJe: bu it timdiy~ kadar bitmit olacak

tı. 

Diye söyleyince bu sözler Piyale 
Beyi11 gücüne gitmitti. 

T urgudun böyle kutatma ve sa

V&f i§lerinde çok zorlu olduğunu, 
yenilikler bulduğunu o da inkar 
etmiyordu. 

Ftkat yüzüne karşı olmaıa hile 
böyle teyler söylenmesine cam aı
kılmıftı. 

Bununla beraber haı:ı kinci ve
zirler gibi kendi cesar~t ve mert
liğini gösterreektense böyle sözle
ri aöyliyenledn ölümlerine yürü
yen adamiardan değildi. Haldı O· 

lan bir söz:ü bu sözü bir düşmanı 
söylemiş .::>İ'a bile dinler ve tutar
dı. işten anhyanların düşüncele
rini iyi kartdar, değerli adamı 

biHrdi. Zaten on dört sene süren 
derya kaptanlığında hiç yenilme· 
mit C'lmasr, yanındaki deeerli ku
mandan ve reiıleri hot tutmasın
dan, onların riüşünce ve öğütlerini 
saymaeındandı, 

Piyalj cx. lJiran önce Kalbi

ga kalesi üıerine yürüyebilmek İ· 
çin buradaki itin çabuk bitirilme· 
ıi llz\m geldiğini de anlıyordu. 

Bu ıebtpler1e Salernoya kartı 
açılan top atoini büsbütün çoğal. 
tıyordu. 

En öndeki ınetrislere ·kadar gel. 

mi~. atı~ları kendisi idare etmeğe 
baf lamıttı. 

Kale kapıs, saradıyordu. 
Oütmanm ııkı bir ok ve gülle 

yaemuruna rajmen hendeğin bü
yük l:.ir kısmı gemi direkleri , ka
laslar ve tahtalarla ör~ülmüş, ge -
ni,, bir köprii yapılmıııtı. 

Sekiz top birden hiç durml!ldan 
kapıyı cJövüyordu. 

Kapı iki yerinden yarılmı! ve 
büyücek iki delik acılmıstı. 

" . 
Biraz 'onra kocaman rezele · 

rin üıtünde an !]anıyordu. 
Piyale Bey: 
- Atet ke ......... a ! .. . 
Kumanduını verdi. 
Sonra, zahm hazır olan askeri 

. ;irdü. 

En güçlulehıderı otuzar, kırkar 
ki§İ kalın gemi direklerini birer 
koç ta§ı gibi kullandılar. Hep he· 
raber on adım gerilediler, sonra 
bir anda ileriye atıldıla:-. 

Kapının &ailam kalan yerleri 
de sanıldı. 

Korkunç bir gürültü ile açıldı. 
Aekerler yalın kılıç içeriye dal-

dı. 
Fernandor.un askerleri kapının 

artık sanı!chğını gördükten sonra 
-z:aten yılmıılardı. Bir taraftan 

da: 
·- F ernando kaçtı ... 
·- Fernanclo meyd:ında yok ... 
_ Bizi bıraktı ... 
__ Bizi yü1üıtü bıraktı ... 
Diyenler vardı. 
Kızıl Kadırganın leventleri, ya. 

im kılıç kal"ye girenlerin başla · 
rmda idiJtır ve dosdoğru F ernan -

donuıı dai ... esine hücum etmitler -
di. Çünkü Dalyan Mustafa on -
lara: 

- Reis kim bilir nerede? Fer 
nandoyu sa.ğ olarak yakalar.:;ı
onun da nerede olduğunu öğrenir 
ve kurtarırız. Sakın öldürmeyin! 

Dem itti. 
Halbuk' Fernandoyu bulama -

mışlar, reisi de Fernandonun o • 
turduğu yerde, bir kapıyı zorlar -
ken görmüşleıdi. 

Olup bitenden haberleri yoktu. 
Onu Fr~nk Sülermanın kurtar· 

dığın; sanıyorlardı· 
Ve bunun jçindir ki Frenk Sü

leymanı da r.nun yanında görün· 
ce: 

- - Varoı, Frenk Süleyman ... 
Diye bağıl'mışlardı. 

D'l]yan Mustafa Hüsmen Reise 
sordu: 

- F ernando nered? Onu bul • 
malıyız ... 

Reis arkasına baktı ve orada 
leventlerinin yarısından fazla11nı, 
yüzlerlni:le l:;·Uyülc l:iir aevinçle ve

rilecek emri )•apmak için hazır bir 
halde iÖl'dü. 

- Sırı~c Ahmet .•. Fernando ŞU· 
radan gitti. Dört beş kişi ile be
raber arku1,1dan git .. · 

Kırmızı p~rdeli geçidi göster
di. 

Sırık Ahmet beş ki,1 ile hera· 
ber oraya ~irdi. 

- Vay cenına ... Burada bir &· 

dam yatıyor 1 ... 

Di:ve mırıldandı. 
Re;ı hem'n cevap vereli: 
- Bir deği' iki kiti yatıyor. Fa· 

kat hiçbhi Fernando delildir. Ke· 
nara atın da öyle geçin ... 

Smk Ahmet reisin dediği gibj 
yaptı. 

Reis gerıledi. 
Dalyan!a 1'"ka.daı1anna emret. 

ti: 
- Haydi, ne duruyorsunuz ... 

Dayanın şu·~aprya ... 
Ht:ıpıi bfrc'en yüklendiler. 
Kapı ıaten epeyce •al'lıJmıftJ· 
Kilit yed çetndadı . 
iki kanadı da iki tarafa bütün 

hıı;ıyh~ çarparak açddı. Levent · 
ler h-.zlannı a)amıyaralıt iki tarda 
savruldular. 

- Haft:::amın beni yanıltmadı
ğını memnuniyetle görüyorum. 

Beni tanıdınız demek.. Ben 
Adnanım ... · 

-Evet, ev~t .. Biliyorum ... Ha. 
tırlayorum ... 

Evet, Samiye, o bahar günü ni
hayet hatırlayordu· Orada ... Reta· 
diye kö9künc.fe.·. Orma~1larla çev
rili yerde ... Çocukl~rile saklambaç 
oynadığı s!rada, köteden birden 
bire beliriveren bu Adnanla ve 
adamla kar~daımıttı. 

Pek az görü,müşlerdi. 
Demek 3.khndan çıkmamı, .. 
Hayret .. 
Adnanla Rauf, deıttular. 
Samiye dü~ünüyordu: 
"- O ve bu ... Nasıl doıt ola · 

bihni!ler, yarabJ,i ... ,, 
Hof, Adnanı pek kııa zaman, 

Reşo&diye.ie kaldığı yarım ıaat 

zarfında görüp tanımıt~ı ... Fakat, 
'hu adam heyni içine ., kadar iyi 
nak,olmuştu ki... · 

Su valc1ayr cıaha ~ün aeıçınit gi
bi hatırlavoufo. Oto:nıobil ıahibi
nin ~'WDıatak ıiiı:el ıeıi, kulağını 
o kadar iyi ckııyordu ki... lıte, 
konutulanlan hala cümle cümle 
hatırlayor . Hem de aheniile ... 
Şimdi, o ad .. m, bütün hüviyetile 
yanı ba1ınd~ bulunuyordu. 

O gilnler .. BuıUnler .. 
Bu mukayeıeyi y~pmak, Sami· 
. . d 1 ye 1çın1 ne acıy ı ... 

Ah, Adnanın teklifini niçin ka· 
baul etmitti de bu otonıohile bin· 

. i' mıtt .• 
Delikanlı, genç kadının zih, • 

ninden geçenleri tahmin edehil • 
mek iktidarında değildi elbette .... 

Doıtça ve hürmetkarane de
vam etti: 

- Hanımefendi 1 Ben ıizi der· • 
hal tanıdım .. Fakat auıtum .. Çün .. 
kü yalnıı deiildik .. 

Genç kız. teıadüfi olarak, fU 
sözleri ajzından kaçırdı: 

- Pek iyi ettiniz efendim .. 
- Demek ki Reıadiyeden ay· 

ı·ıhp latanbula döndünüz .. Tama.· 
·ı . ., ml e mı .. 
- Evet ... 
- latanhulluıunuz, deiil mi? 
- IıtanbuJJuyı,tm.. Annemle 

babamuı bana ihtiyacı varmıt·· 
Yanlarılla çajırdılar .. Ben de gel~ 
dim .. 

Re:a, bu aralıktan içeri daldı. 
Burası küçiik bir od!l idi. Kapı

nın tam karsırıında bir adam sığa
cak kadRr bir penceresi vardı. Fa
kat ~u pencere sağdan sola. yu
kardan .-şağıya doğrJ kalın de
mirlerle kapanmı§h. Oradan hiç 
ı-:··- -;nin ~ıJ.rmış olmasına imkan 
3roktu. 

Öyle t•tırmıı bir haldeydi ki, 
kendi•inden aorulmayan ıuallerin 
IUıumıuz cevaplarını, hem de as· 
lına mutabık olmadan veriyordu. 
Zihni, karma karıtıktı .. 

- Bcatl"İs !... Beatria ! ... 
Hüsmen hfyle bağınyor ve dört 

}'an11 koşuyt'rdu. 
Fakat. -:evap veren yoktu· 
Dalyan Muııtafa içinden mırıl -

dandı: 

- Gene o kız ... Gen-. onun pe 
şinde ... 

(Devamı vcu) 

Aıla, dünyada hiç bir 9erait al· 
tında buraya. ne fekilde, ve niçin 
geldiğini ve oradan hangi rezili • 
ne ıebep]erle ayrıldığını anlata • 
rnazdı .. 

Bu genç adama hakikati oldu • 
ğu gibi anlatmaktanaa ölmeği ter· 
cih ederdi. 

"- Doıtunuıun metraıi oldum. 

Adnan, bütün bu ruhi buhran • 
!ardan bihaber bir §eyler anlatıp 
duruyordu. 

- Ailenizin Y.&n!na döndü;ü • 
nüze iyi ettiniz, "dıtn.u. D~ifu • 
ıu Reıadiyed8ki -:ilenin aleyJ;in . 
d .. 1 k~' ••>1·.,.. • e soy eme ıatemeın a.mmet, ıiz 

orada hakikt yerinizi bulmamıı • 
tınız •.. 

- lhtiınal ... 
- Repdiyedeki atle, haddi n.· 

tinde fena inıanla;dan m~eı.üf!IP 
değildir. Lakin bunlar biru: •• 
Naııı} söyleyeyim.. lptidat rütlfü 
k&mıelerdir.. Fakat, her hal.ıe. 
bir genç. kızın aHe~i yanında lfu : 
lunma11 en iyi usul oldulunu öf· 
rendiniz ya,. En ~hemmiyetli•i 
bu .. Anneniz, babanız var de • 
mek •• 

- Evet .. Annem ve babam .. 
- Bu, bir tali caeridir, Sami • 1 

ye Hanım. Zira, benim sade Rn -
nem var .. Kendiıi gayet iyi bir 
kadındır .. Biz biribirimiıi fev • 
kala de ıe·. eriz.. A... :ıannediyo • 
rum ki varıyoruz .. 

- Burada otıy-µY.orı.un., Sahj .. 
Lakırdıya daJmıtız da ben de far
kına varmadım .. itte ıu ev.. Şu 
eıki ev .... 

Otomobil durdu. 

Samiye, yere atladı •• 

Yalnız kalmak ihtiyacmda ol • 
duğu anlaşılıyordu. Bu bulutmıı, 
bu konutma, onda büyijk bir te 
ıir bırakruıttı .• 

(Devamr var) 

Yeni çıktı 
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ün 
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e inlik ve fer ahlık 
duymak için .. 

Yılın bug~nlerinde deri, çalış. 
maktan büsbütün yoruhır ve daha 

ce oğuşturdl l;tan sonra havlu ile 
kuru?anmağ..ı ba,layınrı. 

HAHER - Akş-;ın Posfa!i!t Ş TF.l\tl\H'Z - 193:1 

ÇiNGE ELER 
ARASINDA 

Hay aı'{Ç;~ca ını alllOlfi)MOŞ 

çok dikkat edilmek, bakılmak is
ter. Birçoğumuz derilerimizi sa-

Bundan sonra kendinizi ter ve ._ __ N_o. 3 -- ------------------ Vazan: Osman Cemal Kagq1s1z 

dece vücudl•n dış örtüsü sanarız. 
Halbuki deri de tıpkı !ralp, ciğer· 

taze, çok ser!n bulacak~ınız. Ku- S e n İ n k İ 
rulandıktan sonra da vucudunu -

yüreciğin şinıcik sevda 
\ 

br ve böhrelder kadar mühim biı 
uzuvdur ve yaptığı İ! de bu uzuv

ların ödevle.-; (vazifeleri) kadar 
karışık ve ör.emlidir. (ehemmi. 
yetlidir.) 

zu yumuşa~< bir ponponla hafif ilen susamıştır; yanar 
bir surette pudralıyabilirsiniz. 

' 
Bütün g'.ivdeyi saran deri, faz. 

in s·c.:..klığ1 v.· zehirli cisimleri at-

n • çın t:n ~nemli ( ııı himJ cı 

h:ızı:ırdaıı b!ridir ve hele y:lzın 

vücudu gerç~lden sağ tutmak için 

en ön ~ırayn geçer. Deriye eJverİf· 

li bir ~uret';~ c1ikkat ve itina etme
nin birkaç yeı!u vardır. 

Ilk i~ sı~ s;k ılık b., nyyo yap
maktır. Vücudu bol sabunlu sün
gerle? si.r.-ıek iyidir. Banyodan 
coh. a. deri, kolon:ya iJ~ oğulduğu 

takdirde, çok hüyük bir serinlik ve 
ferah ık hissf'dilir. 

lyi kclt~.mun deriye çok fayda 
sı vardır. Kı~ın çama,ırlarınıza 

ı:(i· el kok-:Jlar serpebilirsinir. Fa

kat yazın bur:u yapmak yanh~tır. 

Güzel koku, ç~maşıra değil, deriye 
sürülmelidir. Kolonya suyu püs-

kür~en tu umbalar vardır ve bun 

lnr pek ucuzdur. Fak'4t kullana· 
cağımz csanı; ağır ve baş ağrısı 

veren kokulardan olmamalıdır. 

Istanbulda tanınmış birkaç ko
lonya imalatcısı, gayet elverişli ve 

içe sc. ·inlik ·~erici kolonyalar yap

m~ ktadırlar. Bilhassa limon çi

çegi e:;:ıns!ı kolonya, kullanılma 
ğa çok değm. 

Baı.yonuLu aldıktan sonra vü
cudur,uzu kurutmadan evvel vü-

cudunuza tu1umha ile kolonyayı 
püskürtünüz. bunu ellerinizle İyi. 

Çoraplarmızı giymeden evvel 
ayaklarınıza pompa ile biraz ko-

ku püskürtün. iyice kurulayın ve 
deriyi sıkışık yapan bir ayak pud
rasiy:e pudraıaym. 

Eğer evde sinirli, her şeye ça
buk Urzar bh ukeğiniz varsa onu 
cln vücudunu sade bir kolonya su-

yu ile frik:;:yon yapm~ğa kandırı
nız. Tabiath:.in çabucak değİ§tİ· 
ğini görece1cs' niz. 

~açlarm1.1! güzel kokulu Jos 
yonlarla ,a:.1puvan!a:m .. k inhisarı 
niçin :ra lnız ~ erberlere olsun? Siz 

de ecza depolarından ve koku ma
ğazala~ından güzel bir şampuvan 

alarak saçlarınızı evin:zde pek 
güzel şampuvanlıyabilirsiniz. 

Saçlar1 sık sık sabunla yıka

mak pek de elverişli bir i§ değil

dir. Şampvan kullanmak hem 
saç kökleri, hem de baş derisi i
çin iyidir. Saçlarınızı şampuvan-

la iyice köp~iı ttükten so;ıra köpük
leri temizi ey! niz ve he.1üz talak i-

ken, saçli\rr ayırınız .. Ayrık yer· 
lere esam ye but kolonya sürün .. 
Baş derisine emdirecek kadar o
ğuşturun, '!.le~ dakika bekleyin, 
sonra temiz 5U ile yıkayın. 

Söylece !laçlarınızın daha ça
buk kuruauğunu ve kafatası deri
nizin serinleıtiğini göreceksiniz. 

DOKTOR 

, ·:·jo:.·k: a. i'ı ~ni . s~l'i fi f t 8 n 
·: ş ·i k'.a r.~.ı e~ iytts·a ~·i. t; : 
· , '.:Y_edia i hh': ye ntelt 8'8;' 
: :zevi ; ala:ma·yorsanlth 
" .. •.. • i ... ·4 ..... . ·• ... . 'ı- • 

:· · bemen:···· .. 

S·U:Diô:L 
:'..·.· · "·ciiinlz. ; ._fd···· .. 
•• .1 , • ~ .• ' • • • . • • 

: . . ' ı' ... ' ' '. . 
:: H.ld~ . ağrıları ·. 
· e·ıcşı,ıııc · .. ~-e · · .. 
· · . · y~n·maıa·ri · 

içı.D · Y.e9ane ·ua.Çıu-:. 
. . . ' . ' ; ' . ~ 

'~Eczanelerde ·50 .kurul.' · . . . . - . ·- . \' 

Kunanı'rinasl·fklitüdair \a·ğıd<ta 
'·yaiılıdır~·: ·' .- · ~: · ·;. · : : .: 

ı~olgrd,.. l:ı'nrn~ıda l'arıs - ~er burg hattı üzerinde i~liyen bir tren ,yol· 
c':ın 'ıkn11ş. lokomoti( hir durnrın üze rinclen aşarak dereye kadar yumrlan • 
mrştır. Lo?'\ornotifin böyle epey yol a hp denilmiş olmasına rağmen yolcu
lar 'c tren memurları için iyi bir tali e eri olarak ölen ve yaralanan yoktur. 

fırının 
- Kör kuyuyu da nereden çı

kardın? 

- Ben çıkarmadım onu ... Onu 
çıkardı senin sevdan? Senin ki 
yüreciğin şimcik sevda ilen susa
mıştır; yanar fırının içi gibi. .. La
zımdır onu söndürsün bir kuyu 
su ... llle kuyu var ortada... Suyu 
görünmez içinde ... Zere... Kapa· 
lıdır üstü ... Örtülüdür toprakla ... 
Derler buna kör kuyu ... ister ki 
delmek bu kör kuyuyu... Çıksın 
içinden bir tatlı su ... Ha içesin o 
suyu.. Serinlesin yüreciğim.. Ont
ı.ebep de verdim işte sana ki, sen 

kasavetlenmeyesin, yakında ala
caksın iyi bir haber, kavuşacak-

içi gibi ••• 

Birkaç çingene çocuğu tipi 
sın şirinriğine .. Yalnız, merak e • ı 

d~ri_~1 ki ksen verdin ~i ona ö~ce Arkadaı, artık İ§İn tam kıvamı • f göstererek) \e bu söylesin, siz ça-
gonu , yo sa o mu ya tı sana a· ld. ~. . l Cebı"nden ı r 
h 

.. b , ge ıgını an amıştı arsınız ... 
a once a ayı. 

H b . t" d h tekrar armoniğini çıkanp dudak • Arkadat sordu: - ayır, en vermı§ ım a a 
önce ona feryadı! larına yanaştırdı; çingenelerin - O giden hasta 

_ Hah ... Öyleyse, g~miş. ol- şaşkınca bakışları arasında bir hastalığı?. 
dedin, nedir 

sun, sen savdın şinci nöbetini. ... O gece önce çadırın kenarında din • - Yok bir şeyciği amma te
çeksin artık kasavetini ! Üzülme, lediğimiz o ezgin, baygın nağme. melden .. Kocasını kurar bazı ha • 

1 d 1 b "b" b Ö zı, diiıı.ünür ag~lar. üzü üp e aüzü me, tos a gı ı ü- yi tutturdu.. nce bir kaç aani • .,. 
··1 r S b ı~ t' - Kocası nerede? .• zu me. a rın sonu ıe ame - ye kadar bundan pek bir şey anla-

(ç d d k d. · d " - Kocası ö-imüıı.tüt bu idirellez. a ır an en ısıne ogru ge- mıyan çingf.'ne çocukları biraz ~ 
1 ~ b' d ı·k l ·· t den bir gün önceıinde .. en yagız ır e 1 an ıyı goa ere· sonra birdenbire afalladılar ve 
rek) işte .geldi JCel Ahmed! Hay- - Vah zavallı vah! .. 
sağlıcağılan paşacığım ! 

Bu sefer fal çıkınını bana doğ· 
ru uzatarak: 

- Ha at sen de meteliği baka
yım senin de niyetine! 

- Benim niyetime bakılmış! 

- Kim dersin bakmış senin ni-
yetine? 

- (Alay için) kaynanam bak -
mı§!! 

- Kaynanan mı, sen daha ço -
cuk sayılırsın, hiç olur mu senin 
kaynanan?. 

- Olmuş işte!.. 

- Öyleyse hay o kaynananm 
başına kaynar sular yağsın! Niçin 
ya demcmişle'r: 

Kaynana ı. aynana 

Kalk gelin oyna .. 

Oynaması senden 

Çalması benden .. 

Hülürük yavrum hülürül;: 
Av~ama İcc>. lmaz gelürük !. 

- Oldu olacak, bunu makam • 
la söyle de bari biraz eğlenelim! 

- T oslarsan bir gıroşçuk ( ku -
ruşcuk) mal•~mla da söylerim! 
Kun~şu eline dayal ınca beriki 

ellerini çırparak başladı kaynana 
türkücünü makamla söylemeğe ! .. 
Tabii bunn etrafındaki şoparlar 

da karışınca iş büyüdü ve bir iki 
dakikanın içinde etrnfımrz pana -
yır yerine döndü .. 

Y alnı.: oradnlti çingene çoc:uk
ları ve knrılan değil, civarda ak -
§am keyfi ynpan bir çok ba~ka 
ka.dm1a.-Ia çocuklar ela bnşımtza 
üşi!ştüle.-.. Halli bit·az ilerideki 
incirierin gölces:ncle kucağında -
ki çocuğu emziren cen~ l;;:-.clın da 
gel :li, kucağınclr.Id çocuğu elleri -
le gaH:ıyıp ona: 

-- I";:·~·· l:ı~ .. Krş !.. 
Yaparak yanımıza sokuldu •• 

hep analarmm, ablalarının yüz -

lerine bakarak bağırdılar: 

- Hoy miday, hoy miday! 

(Hey anne, hey anne} hoy peral, 

hoy pcral! (Hey abla, hay abla), 

hu ne çalar, bu ne çalar?. 

Şimdi kadınlar da alık alık bi-

ribirlerinin yuzlerinc bakıyorlar -
dı. 

Arkadaş çalgısını bir iki daha 

üfledikten sonra döndü, kucağın· 

ela çocuk olan genç kadına: 

- Haydi, dedi, kız, şimdi be • 
nim bu çaldığımı sen ağızdan 

söyle, ben de gene ç.a!31 ile çala • 
yım ! .. 

O, biraA.. utanır gibi oldu .. Ba -

şı çatkılı, suratsız kcca karılardan 

- Vah ki vah! Ep acırız ona 
şinci bütün obacak ! .. 

- Bu kadının başka kimsesi 
yok mu?. 

- Var te kucağındaki çocuca
ğı ... Bir de ben varım kaynan~sı .• 

- Demek o ıenin gelinin! .. 
- Haha! .. 

Etraftaki çocuklar gene arsız • 
lanm ya başladılar .. 

a veresin ağabeyciğ;rn. beş 
paracık bana!. 

- Ha huyurasm bana bir me • 
telikçik, odel sana bereket ver • 

• 1 
sın ... 

- Te hu şoparın bal:acı _reni 
ölmüştür, kalmıştır şinci yetim, 
veresin buncağıza bir kaç para • 
cık!. 

Çocukların bu arsızlıkları üze· 
birinin yil._:·ue bakarak çingene -

rine esmer, narin, tir;e gözlü kız 
ce bir şeyler söyledi .. Koca karı 

onlara bağırdı: 
da ona ters bir kar~ılık verince 
zavallı somurtarak çadırının yo -
lunu tuttıı.. !..onra sur.ıtsrz k~ca 
karı, giden kadın için: 

- Susun da, susun .. Haydi ca• 
kana serha ! Haydi çadırlara gidi
niz! Haydi cakana miday ! Hay• 
di annelerinizin yanma gidiniz! • 

O d 1. bı'lmez söyleme. - , ec ), Çocuklar :;usup bir iki adım ö • 
~ini .. Hem o hastadır, hasta .. (Ö· leye çekildiler. 
leki esmer, narin ve tiı ;e G 'zlüyü (Devamı var) 

Çadırı önünde bir çinıı:ene kadını ~e <:ocui;u 
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Alaturka güreşler · ıs-1 

de .;o_k meraklı oldu1 

yenen Seged takınıını dün 
farkla . aıtetti k gibi büyük bir 

Tayyare kiıiumu · menfa-atine galip. Malkaralı Hüseyin - Ban
Betiktaş Şe!'e!= sfadyoınunda ala. dırmah İbrahim, Hüseyin galip. 
turka bÜyük güreŞ müsabakaları Arabacı Hüsr>yin - Bozcalı Meh
yapildı. · · .. · ·· " ' • · · · · met, berabere. Gönenli Mehmet 

Bu 'güreşlt::r 
4

İÇİ_n liaş ·pelilivana - Tokatlı Mahmut, berabere. 
120;·;.başalµ. :89,· bYyü_k: omy,a: 6Q; -· M~vııaeı-Kadri -"'.Yıldır-mı--Be-. -
küçük ortay3. 40, dibe 20 lira ve- kir, Yıldırım Bekir galip. Orhan-
rileceltti. gazili AbduUah - ' Ça~k.alı Be-

G .. ı k h l ld 4 kir, Orhang?zili Abdullah galip. 
ureş er ço eyecan ı o u. . 

· Yıldırım Be~\.i) - Çorlulu Rasth, 
bine yakın ~eyirci bu müsabaka- berabere· 

ları %.evkle ~eyretti. Seyirciler i- Büyük orl3: Uzunköprülü Hü
çerisinde gi~rr.rük ve inhisarlar ha- seyin - Bulgaryah Basri, Uzun-

Türkiye şampiyonu Kara Ali, 
ıllalımedle güreşirken · 

köprülü Hüc;eyin galip. Balıkesir-
li İbrahim - Ali Ahmet, Balıke
sirli İbrahim galip. İbrahim -
Hayrebolulu Mustafa, Hayrebo
lulu Mustafa galip. Uzunköprü]ü 
Hüseyin - Hayrebolulu Mustafa, 
Hayrebolulu Mustafa Uzunköprü-

; lü Hüseyin pehlivanın çırağı ol
duğu için, u~tasma, sahayı terket 
miştir. Aferin Hayrebolulu Mus
tafaya .. 

Başaltı: Bulgaryalı Salim -
Manisalı Rıfat, bir hata neticesin
de Manisalı Rıfat kendi oyunuyla 
yenildi. Abtüsselam - Gelibolulu 
Remzi, Abtl'~selim galip. Balıke
sirli Mustaf" -- Hayrebolulu Mus-

Oünkü alaturka güreşlere iştirak eden pelılivanlarımız. 

kanı Rana ve daha birçok tanm
mıt simala. :- vardı. 

Ustede: Hayrebolulu Pomak 
Süleyman - Eskişehir!; Osman. 
Bu güreşte Pomak Süleyman ka
zandı. Küçük Kara Ali - Balı
kesirli Küçük Etem, Küçük Kara 
Ali galip· Bur~alı Ali - İzmitli 

Hüseyin, İzmitli Hüseyin galip. 
Çatalcalı Cabir - Arnavut Ara
bacı Mehmet, Arnavut arabacı 

Mehmet galip. Bursalı Ahmet -

Be,iktaşh Mustafa, Mustafa ga-
. lip. Bursalı Murteza - Hayre-
• ıiolulu Pom~k Süleyman, Pomak 
Süleyman·ga.lip. İzmitli Hüseyin 

- Şaft.aşlı Mustafa, İzmitli Hüse
yin galip. Arabacı Mehmet - Ka
ramürselli Ahmet, Arabacı Meh· 
met galip. İzmitli Hüseyin - A-1 

rabacı ' Mehmet, İzmitli Hüseyin 
galip. Küçük' Kara Ali - · Pomak 
Süleyman, berabere. Kadıköylü 

Hayrettin -- İzmitli Hüseyin, be
rabere·. 

Küçük orta: Karamürselli Hil
mi - Düzceli Ahmet, Karamür

' selli Hilmi galip. Silivrili Osman 
- Rizeli Arif, berabere. Şileli Şe
rafettin - Corlulu Rasim, Çorlu
lu Ruim pJip. Orhangazili Ab
tfullafl - Hasan Basri Abdullah 
galip. Bandırmalı Şükrettin -
~takalı Bekir, . Çatalcalı Bekir, 

tafa, Hayrebolulu Mu3tafa galip. 
Yamalı Hüseyin - Beykozlu Ha
san, Yamalı Hüseyin ga]ip. Ali 
Ahmet - Malkaralı lbrahim, A

li Ahmet galip· Uzunköprülü Hü
seyin-Abtüsselim, U zunköprülii 

Hüseyin galip. Hayrebolulu Mus
tafa - Yamalı Hüseyin, Mustafa 

galip. Bandırmah Ahmet - Bul
garistanlı Arit, Arif galip. Koç 

Ahmet - Koca Ali, Koç Ahmet 
galip. Hayrebolulu Hafız - De-

ğirmendereli Mahmut, Hayrebo
lulu Hafız Galip· Koç Ahmet -

Hafız. Koç Ahmet galip. Çoban 
Mahmut - Arif, Çoban Mahmut 

galip. Günanlı Hamdi - Salim, 
berabere. 

Günü en mühim müsabakası o
lan baş pehlivan güreşleri de 4 
tanınmış pehlivan arasında yapıl
dr: 

Mülayim - Tekirdağlı Hüse
yin, bir buçuk saat kadar yorucu 
bir güreşten !onra berabere. Kara 
Ali - BulŞ?aristanlı Molla Meh
met, Kara A~i galip. 

Baş güreşten evvel eski pehli. 
vanlardan Fuat pehlivan ile Kara 
Emin pehHv-ı.n bir gösteriş güreşi 
yar>mışlar ve berabere kalmışlar· 
dır. 

Sül hi Yüksel 

Türk sporculuğunun üç gözbcbeği: Yaşar, Saim, Yusuf Aslan 

Binbir miJskülit yüzünden geri şılaştı. ilk on dakikada berabere 79 kiloda Nuri ile Doboiinas 
ka1an Macar güreşçilerile yapıla- kaldılar. K" ur'a çekildi. Saim güreştiler. Nuri ·çok atik ve atıl· 
cak müsabakalar nihayet dün ge· alta yattı. Uc; dakika bitti. Macar gan güreşiyordu. llk dakikalar· 
ce yapılabilJi. yattı. Yine bir şey yapamadılar. da Macarın s1rtını yere getirdi. 

Fakat bu işte ne uğursuzluk Macar yine k<:llktı. Tekrar ayak- Fakat mindet dışında olduğundan 
vardır. Bilemiyoruz, günlerce fev- ı ta güreştiler. Sonunda Saim galip sayılmadc. Nuri biraz sonra yine 
kalade gider. hava, tam müsaba- geldi. minder dışmda Macarın sırtını 

kalarm yapıbcağı anlarda bozdu yere getirdi. llk on dakika böy-
ve oldukça ş:ddetli bir yağmur le bitti. Yine ayağa kalktılar· 

başladı· Nuri mütenndiyen güreşiyor, Ma· 
Piyango biletinden kazanını- carı çok s:arsıyordu. Dobo lğ-

yanlara acık olduğu için fevkala. nasın bir aralık burnu kanadı ve 
de kalabalık olması icap ederken, biraz sonra ıfa müsaba1ca-yı terket-
yağmurdan korkan, yahut da bu ti. Nuri galip ilan edildi. 
havada güreş yapılamıyacağım 87 kiloda Mustafa ile Török 
uman binlerC'e kişi Be~iktaşa ka- karşılaştı. Mustafa çok sert g-üre-
dar gelemem1~ler, bu güreşler de, şiyordu . tık hamlede Macarın ıır• 

her şeye rağmen pek de çok olı,ıı- tını yere getjrdi. Minder yanın-
yan bir kalabalık önünde yağmur da diye sayılmadı. Mustafa be-
dindikten sor.ra, saat 22 ye doğru , şinci dak!kar1.m 11 inci saniyeain· 
yaptlmıştır. de rakibinin sırtını haltiliy.te yere 

Seyirciler arasında Tüzeı:ı Ba- vurarak galip geldi. 

kanı Şükrü Saraç da vardı. Ha- Saat on iJdye doğru ağır ıiltlet 
vanın bütün kötülüğüne rağmen, Çoban Mehmetle rakii;i Macar 
çok güzel ve tam bir hazla ne- karşılaştı. Çoban 3 d~ltika 3 sa· 
ticelerıdiği için bu milsabakalar niyede Macorm sırtını v••..; geti· 
herkesi memnun etmiş ve stada riverdi .. 

gelenler nihnyetsiz bir memnuni- ÇOBAN MEHIJJED Her zaman yüzümü~ IJWltlü -
\retle ayrılmrsiardır. re ifa ram2.n güreıçilerimiz, dün 

Dünkü ne;icelr şunlardır: Yazması benden.· de bu çok :zorlu Macar r~kipleri 
llk olu?.!t 56 kilo Hüseyin ile - - -V-_e_n_ =:-

1 
karşısmd3. yüzlerinin aluyla çık• 

Dobo karşrh: ~tı. tik on dakikada mış oldular. 
bir ~ey olmatiı. Macar alta yattı. 
On beşinci chkikada Debo galip 
geldi. 

· 61 kiloda Yaşar ile Pomiye kar
şılaştılar Macar hep altta güreşti .. 
11k on dakika bitti · Yine ayağı! 
kalktılar. Y <\sar galip geldi. 

66 Kiloda. Yusuf Arslanla Va
rangi güreşt~ . On dakikada bir şey 
yapamadılar. Yusuf Arslan ha
kim güreşiyordu. Kur'a çektiler. 
Yusuf Ars1an alta yattı ve on ü
çüncü da!t1kada Macarın sırtım 

yere getirdi· 
72 kiiod - Saim ile Ördök kar-

zaferimiz 
Kıymclli güre~çilerimiz, daha pek 

) akın bir znmanda, Macaristana )ap· 
tığımız seyahatte bizi 6-2 yenen, :Ma· 
ca r rakiplerimizi dün 6-1 mağlup c· 
dıverdilct· \C hir kere daha yüzümü· 
ıii ~üldürdülcr. 

GiirNıin Tiirkün ulusal sporu oldu· 
ğun u, h'ergün göğsümüzü iftiharla 
kabartacah hfıdiscler yaratarak ispat 
eden bu kıymetlcdne paha biçilmez 
çocukları takdir için söyliyecek söz 
bulamıyorum. 

Ilin kere, yiiz bin kere ' 'arolsun 
aslanlarımız .. 

izzet Muhiddin Apak 

Aslanlar gibi güreıip, ıpor ta
rımıza güzel bir haz ae..fh-aaı daha 
ilave ettiler. 

Varolsu11 çocuklar .. 

Vaırolfil aıkşamkn 
~lYı ıreşneır 

Macarlarla ikinci ve &<>n mü.e.bR· 
kalar yarın gece, gene Beıiktat 
stadında yapılacaktır. Türk takı· 
mında ufak bir tadilat yapılacaı 
zennedilmektedir. 

Bu müsabakalara da, elinde, ik· 
ramiye çıkm::ımış piyango bHeti o
lanlar girec"!klerdir. 

Macar takımının en iyi güreşçileri: Sağdan itibaren, Çobana yenUen Boddo, Hüseyini yenerek takımına yegane 
zaferi kazandıran, Do lmra, Yusuf Aslana mağlup olan Boronj Beda ve ıflustafanın yendiği Török 
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~ lbfCN IKC M A Ç 
3 b erabere lböttö 

Takımımız beklenen oyu n un yarısını gösterenıedi 

Yazması benden: l 1.. . ... d k 1 go umuzu e anca .qa[!ri~ e!,.iiJ_ünd!'!. iki 
penaltıdan 

-
A rpa 

Ektik! .. 
a t abildik o~nko 

Maç 
Güzel bir ata sözü vardır. (Arpa 

ektik darı çıktı) derler .. işte dünkü 
maç da öyle oldu. 

Futboldaki son muvaffakiyetleri
mizden ve gösterdiğimiz iyi oyunlar
dan so~ra, dünkü maç için güzel bir 
oyun bekleyenler, insanı hayrette br 
rakacak kötü bir maç seyretmek mec
buriyethıde kalarak tam bir inkisarı 
hayale uğradılar.. . . 

Hemen yüzde doksanı hıç b~r ıte_Y 
ifade etmiyen, Taktik, teknik dıye hıç 
bir şey görülmiyen eyunumuzla, çok 
canlı ve bizden daha fazla uyuşa~ak 

•• 1 bir takım oyunu oynıyan Atına guze . b. k 
muhtelitine yenilmediğimıze 10 ere 
şükretmemiz lazımdır. . 

Romanyadan ancak maç saatine 
yakın dönebilen Fener-GU~e~ muh
telitindeki oyuncularından ıstüade e
dilmesi imkanı olmadığı için, Istanbul 
mıntakasının eldeki oyuncul~r!a ya~
tığı dünkü takım ne kadar ıyı !eşkıl 
edilmiş olsa, gene tabii kuvvet~nden 
zayıf kalmıştı. Buna rağmen,. dun çı
kardan takım, hiç de çür!il' hır kadro 
değildi. Fakat ne çare kı oyuncular 
beklenen oyunun yansı~ı. ols':'.n oyna
yamadılar, kabitly~tlennın yuzde o
tuzunu gösteremedıler. 

Bunun sebeplerini söyle tahlil et-
mek imkAnı vardır: 

x - 20 - 30 gündür (ölü mevsim,) 
yapan, yani artık çahşmayı bırakan 
futbolcularımız, birdenbire formları

nı kaybetmisJerdir. 

X - İstirahate çekilen oyuncular 
da, bu :sene <·ok mar ~ aprnanın \'erdi• 

Eşref penaltıdan 8on golümüzü atarken 

Saat tam 5,45 de önde Atina 
karışık takımı, ve arkasından da 
İstanbul karışık takımını temsil 
etmek üzere Betiktaf • Galatasa· 
ray muhteliti olarak Mehmed Ali, 
Nuri, Lutfi, Kadri, Liitfi " Vefa,, 
lbrahim Necdet, Münevver, Hak· 
kı, Şeref, Eşref olarak sahaya çık· ..... 

hücum yaptılar. Hakkı mükem· 
mel iki fırsat kaçırdı. Yunahların 
daha sahaya ısınmadıkları görü· 
lüyordu. 

S inci dakikada Hakkı bir fır
satı daha kaçırdı. Ve topa vura• 
cağı halde kaleciyle çarpıştı. Bu· 
nun neticesinde Yunanlı kaleci 
yaralanarak oyundan çıktı. 

cezası verdi. Yunanlılar bu penal· 
tıya itiraz ettilerse de neticeyi ka· 
bul ettiler. Eırefin sıkı bir tülü 
karıtık takımı 2-1 galip vaziyete 
getirdi. 

Fakat Yunanlıların güzel o· 
yunları buna cevap vermekte ge
cikmedi. 30 uncu dakikada 30 
metreden attıkları bir firikik 

Son zamanlarda şehrimize gelen 
:1-."i yabancı takım hakkında yazdığı
mız yazılarda Türk futbolünün ileri 
gidişinden 'e birinci sınıf takımlar 
hariç daima diğerleriyle boy ölçüs
mekte müşkülata uğramıyacağımızı 
yazmıştık. 

Dün ı?ehrimize gelen Atina muhte 
litiyle bir iki klübün İstanbul muhte· 
liti namiyle çıkardığı takım maçını a 
laka ile sonuna kadar takip ettim ... 

iki şehri temsil mahiyetini haiz 
bu maçı seyrederken zaman zaman 
gülmek mi, ağlamak mı lazım oldu
ğunu bir türlü kestiremedim. 

Hakemin ısrarla Türk takımını 
tutması ve hatta daha garibi sahada 
karşı tarafın sivil kafile reisinin de 
bulunarak atılan 2 inci penaltımız 
cidden gülünç bir sekilde icra edildi. 

Temsili bir maçta on birer oyuncu 
ile birlikte bir de sahada yabancı a
dam tuhaf değil mi? Bu belki de 
fut bol tarihinin kaydedemiyeceği bir 
hadisedir. Yan hakemlerinin bile sa
ha içersine .giremiyeceği futbol! de
mek istenilirse yabancılar huzurunda 
da oynanılabiliniyor. 

Spor sahasında iltimas, acınmak 
ve her ne pahasına olarsa olsun g&
lip gelmek .. - .•• Bu çok garip müdaha
leye hatta dün çok fena teşkil edilen 

takımında da ihtiyacı yoktu. Futbol ba
kımından dünkü maçta takımımız bir 
kibrit alevinin yanışı müddeti kadaı
bir zaman zarfında attığı birinci gol· 
den sonra sabun köpüğü gibi eridi, 
söndü. 

~ ..... ' tih' tstebizlik duymağa ~ dr·~i1t,:a••••••••••4ı"'lfll""'"' .. ~-~~~~-·.ı•lll 
ttene olnıağa baslamışlardrr. halka ıelimlamaaı gibi yapılan nanblar açıldılar. Ve iyi bir oyun 

Koşucu, canlı ~.4'1.:1,.11'-I 

~~~* .....,... UPIUl.I~ Ç9Tijf)ü et yupe an o1an muh-
- Daha sonra da, ral,iplcrimi· güzel bir hareketi söylemeden ge göstermeğe başladılar. Buna mu• 

zi benimsememek, <nasıl ol..;a )ene- çemiyeceğim. kabil bizim karıtık takım inadına 
riı) diye oynamak, kolay kolay yene· berbat mı, berbat bir oyun oyna· 
me) ince sinirlenmek?.. mağa baıladı. Lutfilerin ikisi de 

Bu üç sebep hiç süphe l oh ki, dün fena, haf hattı sanki yok, muha· 
kü fena oyunumuzu hazll'la}an başlı- cimler de bir türlü biribirleriyle 
ca amlllerdir. B h 

Dütün fena oyunumuza rağmen, anlaşamıyorlar. il asaa ıağ ta· 
diln ferdi oyun itibariyle rakipleri· raf çok bozuk. 
mizden yüksek oldutumuz heran bel · Oyun artık bütün zevkini kay· 
li oluyordu. betmif, minaarz bir didişme hali-

Yunan takımının bize nazaran ~" ni almıttır. Yunanldar gayet sert 
büyük avantajı, tam bir takım oyunu , oynıyan karıtık takım müdafaa-

1

1 

oynaması oldu. llDI yarmak için uğraşıyorlar. Top 
Eğer bizim takımda orta haf boca 

Jayacağı yerde, akıllı ve şuur!u pas- pek nadir olarak Yunan yarım ıa· 
larla, oyunu açsa, müdafaa_ ~ıra.z da- hasına geçiyor. . 
ha iyi oynasa, ve kaleci de bırıncı dev- iki lalam kaptanları ve lıakem 25 nci dakika: Santrfor oyna-
redeki o yenmiyecek iki golü yeme- Parayı Yunanlılar kazandı. yan Sofyanopuloı, 18 pas dışında 
seydi. Rüzgarı lehlerine alarak oynama- topu yakaladı .• Gayet ııkı bir tüt 

Biz böyle golll'rimiıin iki!oiini an· ğa başladılar. çekti. Top yerden ve ıol zaviye· 
eak penaltıdan yaparak heralwre ka_ı l k y 11 den kaleye gı'rdı'. lk akını biz yaptı • unan ı ar mak değil, bilaki~ i) i hi,· 'arlık ~os· 
tererek işin ic:indl•n güzel bir murnr· da derhal buna mukabele etmek· Vaziyet 1-1 olunca lıtanbul· 
fakiyetle çıkabilirdik.. te gecikmediler. lulara yeniden can geldi. Bir kaç 

:t- ~ ~ 2 inci dakika. Şeref ortadan defa Yunan kalesini ziyaret etti-
Neyse, şimdi ge~mi~i bırakıp gele· uzun bir pas aldı. Bir hamlede iki ler. 27 nci dakikada Hakkı talih-

ceğe bakalım.. beki de atlattı. Ve on pastan sıkı sizliğinden dolayı gene müthit bir 
Yarın ayni takımla yaparağınuz 1 wl t kb gol fır••tı kaçı'rdıktan •'"'nra 30 un k bir şüt e topu ag ara a • - .,.., 

ikinci maça çok ehemmiyet verme d b. . k·ı cu dakikada hakem Şazı· Tezcan lazımdır. Tek tek ~ki büyük bir kuv- Bu gol en ıonra ızım ı er ar-
vet olmıyan Yunan takımlarının bir- ka arkaya Yunan kalesine bir kaç Yunanlılar aleyhine bir penaltı 
leşince, zorlu bir rakip olabileceğini, 
dün mağlubiyetten yakamızı zor sr 
)'Jnrken görmüş olsak gerek .. 

Onun için, Fener - Güneş oyuncu· 
larının da i"tirak edeceii bu son maç
ta da. en iyi bir takım yapmak, ve o
yuııculanmızın aa canlarını el.işlerine 

- takarak en iyi oyunlarından birisini 
çıkarmağa çalışmaları lazımdır. 
iki tarafın da muvaffak olmak yolun 
da canla başla çalışacağına göre, çok 
heyecanlı ve çok zorlu geçmesi icab 
eden yannkl maça çıkarken, oyuncu
lannuzın rakiplerimizi tam manası 
ile yen,meleri için, dünkü maçta 
Atina •alatelitinin. Jstanbul muhte· 
Btlnden daha üstün daha güzel bir o
Y11n O)'lladrfmı düşünmeleri yetecek· ı 
tir. 

izzet Muhiddin APAK 
Yunan kalesi önün de hegecanlı bir an. 

ye e ı 

sonra çok güzel oynamağa batla· 
dılar. Ve Mehmed Ali yüzde yüz 

telftimizin ısrarla bozuk oyun oyna· 
malarını tetkik edersek kusurlarını 
şunlarda buluruz: 

1 - Birinci atılan çok çabuk golü
müzden sonra oyuncu ruhunda husu
le gelen nasıl olsa yeneriz kanaati ve 
dolayısıyle takım gevşekliği_. 

2 - Atina muhtelitinin havadan 
,.e sallapati oyun sistemine tabi ol
makhğımız .... 

3 - Birinci devrede merkez mü
dafaasının fena oyunu 2 inci devrede 
ise ayni yere bir müdafii ikame et· 
mekle for hattını ileri götürmek kabi· 
liyetinin azalması-

4 - Sağ açığın korkaklığı, Hakkı· 

Tütün Bakanı Şükrü Saraç maçta nın da merkezde oynatılması, Şerefin 
Köşede görünen arkadaıımız geri ,.e durgun oyunu, birinci dene-

(Vd - Nil) dır. . de sağ hafın çalımdan ayrılmaması, 
sol hafın bozuk tarzı, beraberliğe a

gol sanılan iki kuvvetli şütü tut· mil olmuştur. 
tu. Ve devre bu tekilde bitti. - Şüphesiz ki bütün bir maç müd-

lkinci devrede karışık takım deti zarfında oyuncuların riayete 
mecbur oldukları şu kayıdları gözö· 

ufacık bir tadilat yapmıştı. Vefa- nünde tutmaları zaruri idi: 
lı Lutfi ile İbrahim çıkmış, yerle- ı - Yer tutmak 
rine Y aşarla Feyzi girmişti. Buna 2 - Karşı oyuncuyu boş bırak-
mukabil oyun bir türlü düzeleme- mamak 
di. Her iki taraf ta sert oynuyor, :J - Ayağına gelen topu hüsnü ida· 

re etmek 
ve oyun gittikçe zevksizleşiyor, ve 

4 - Karşı sisteme göre topu ha 
sertleıiyordu. vaya ve geli~i gü:ıel atmamak 

Bu didinmeler neticesinde :> - Arkadaşına kısa pas ve yerin 
23 üncü dakikada ıağ içleri aldığı de verebilmek 
mükemmel bir pası, bir buçuk · 6 - Kendini az yorarak lüzurnun 
metreden kaleye soktu. Bunda.\1 A. Caler 
sonra oyun büsbütün berbatlaştı. ( Uitlen aaylayı çeviriniz) 
Bir çok kimselere sahadan çıkma- ~:==~=-============ 
ğa ba91acWar. Oyunda favullar, r ld .. 

ıp o ugu oyunu berabere bitirdi 
biribirini takip ediyordu. S I · F 

a 1 günü ener-Güneş karıtık 
Derken 40 mcı dakikada hiç t k k 

a ımı arşraında daha dinlenmiı 
bir şey yokken Yunanlılar aleyhi- dah 

ve a güzel oynayacakları mu-
ne bir de penaltı verilerek vaziyet h kk k a a tır. 
3-3 berabere oldu. Bundan son· y 
ra iki fırıat kaçırdıktan sonra d 

unanhları hakkiyle mağlup 
e ebi'lmemiz için Sah günü fev• maç bu şekilde bitti. 
kalade dikkatli ve güzel oynama· 

Maç, ve oyuncular hakkında mız lazımdD'. Muhtelitimizden 
fazla bir şey yazmağa lüzum gör- Salı günü ıalibiyet ve iyi bir oyuıt 
müyorum. Atina muhteliti çok da· bekleriz. 
ha güzel oynadı. Ve hakikatte ıa· :M. s. 



-~- -=-

7 TEMMUZ - 1935 10 HABER - i\kpm Postam 

Yirm!nci ~sırda · haıa. Bitlerin gazetesinde bize 
Esırtıcaretı dair bir yazı ·çıktı 
Liberya Cümhuriyetinin en belli 
başh geliri esir ticaretinden 

elde edilir 
Cenevreden yazılıyor: 

Uluslar Kurumu yıl!ardanberi 
uğra;ıtığı halde esir ticareti~i dün
ya yüzünden hala kaldıramamı§· 
tır. Bugün Uluslar Kurumuna 
mensup olan ülkelerde bile insan
ların hayvanlar gibi alınıp sabldı. 
ğı büyük pan rlar vardır. 

Dünya yüzünde ayrı ayrı on be§ 
memldrntte bugün esir pazarları 

ah1 \•erişJ~rini açıktan açığa yap
maktadırlar. 

Afrikada Liberya cümhuriyeti, 
Cenevrede Uluslar K~rumu işe 
başladığındanberi, hu kurumun 
üyesidir. Arsıulusal bir tahkikat 
komisyonunun Liberya hükUıneti
ne dair v~rmi~ olduğu rapor her
kesin hatırındadır. Liberya hüku
meti, ülke içinde asayiş temin e

deceğim diye asker kıtalariyle ka
bilelerin üsl'erine çullanmakta, 
aldı~ı esirleri de Portekizlilerin 
Sao T ome, Prinçipe ve F ermando 
Po' cfaki kakao çiftliklerine sat
maktadır. 

B ı ticaret, hükUm.etin b'elli ba§· 
lı gelir kaynaklarından biridir. 

Vergi ve!'Dliyor diye insanlar 
ya' : •.lanıp e5ir pazarlarında satıl
fmn=.bdır. 

Uluslar Kurumuna üye olan 
tlah'eıiatandıı da bütün te§ebbüs
fere rağmen eaaret hala ortadan 
kaldırılanıamıfbr. Mesahaar bir 
milyon 240.000 kilometre murab
\)111 olan llu illkede 2.000.000 dan 
fa aı:Clrr. 

Gayet modern bir adam olan 
"Habeıistamn krallar kralı, Yu
danın aslan fatihi ve Tanrının göz 
desi,, Heila Selaaaie bütün hüsnü 
niyetine rağmen esirliği kaldıra -
mamaktadır. Bu geniş ülke hala 
derebeyliklerinin ve büyük tefle. 
rin nüfuzu altındadır. Bunlar 
hazan sa yıl~rı bir milyon kiıiye 
varan ıilahh ve mızraklı askerler· 
le geni§ mmtakalara ve köylere 
çullanarak yakaladıkları çoluk 
çocuk, he:-ke'i sürükleyip götürür
ler. 

Son günlerde Pas Heylu ile 
Sultan Aba. .lafar binlerce esir a
zat etmiştir. 

Arabistan. Cenubi Amerika ve 
Portekiz müstemlekelerinde oldu
ğu gibi Çin de de esir alım satımı 
hali bütün inkitafiyle devam et
mektedir. 

Her yıl Afrikadan Arabiatana 
5000 eıir tatmmaktadır. Mekkede 
hali esir satan dükkanlar vardır. 
Bilhassa ffenç ve güzel kızlar ça
buk alıcı bulmaktadır. Güzel bir 
kızın satı§ f iatı hazan bizim para
mızla dokuz yüz altmış liraya ka
dar yükse!ir. 

İngilizlerin, Fransızların ve 1-
talyanların Şapdenizinde esir ka

çakçılarını k, valamak için iki§er 
avizo ve torpitoları bulunduğu 

halde, Arap ve Afrikalı korsan
larla ba§a çıkılamamaktadır. 

ilf. ilf. 

~1~~n:~:ade "effort,, (gal'ret) sarfet·\ Fener -Güneş 
7 - Gelen ~ırsatlar~ kaçırmamak. , M u h t e 1 iti d Ü n dön Ü 
8 - Daha bılmem kı sayması . ıa.- Fener • Günetmuhteliti sporcu • 

zımsa muhtelit takımda yer alabılen 
hir oyuncunun topu stop edip yapa- ları dün öğleden sonra lstanbula 
cağını derhal ke~tirebilemek ve acemi dönmüşlerdir. 
ta n r lardan kaçınmak. 

9 - Kaleci ile beklerin, beklerle 
ha 1f I.mn, halflarla farların irtibat 
tesis etmeleri futbol kavaidinin, şera-

itinin esasını teşkil eder. Dünkü o
yunda bizim çocuklar tamamen fut
lıoliin seyrine tabi oldular. Çok koş· 

tutar, yoruldular, az iş gördüler, 
mati iup değilse de güçlükle berabere 
kaJabildiler. 

Bütün maç müddeti zarfında her 
iki taraf için tuttuğum notları bura· 
ela uzun uzun yazarsam belki de o· 

yunculanmızrn dünkü maç şeraitini 
bozuk bir şekilde nazarımızda tcces· 
siim ettirmiş olurum. HulAı.-ıa oln· 
rak-

Atina muhteliti vaziyete daha ha· 
kim, bizden ziyade zaman zaman kı· 
sa paslaşma kabiliyetine malik. fır
satlardan takımlarını istifade ettire· 
miren, içlerinde bir kaçı müstesna 
diğer oyuncularla İstanbul takımla· 
rına her vakit ve her yerde mağlup 
olmağa layık bir takım 

Bizimkiler ise ... 
Kendilerine mağrur, oyun sistem· 

leri o günkü neş'eli olmaJarma tabi, 
dilel'Jerse fevkalade iyi, istemezlerse 
acenıiden daha acemi, saJlapati oyun, 
keyfi hücumlar, şüt atılmıyacak yer
de şüt, pas verilmiyecek yerde pas, 
kendi oyuncusuna topu ·vermek 13.· 
zımken hasme topu atan, topu tut
mak icab ediyorken kaçıran •• Vallahi 
bilmem ki biraz daha ileri gidersem 
bir çokları biraz çok acemi diyece
ğim geliyor ve daha muhtelit takım
larda bazıları yer alabilecek oyuncu· 
hır de~. 

tşte dünkü maç hakkında benim 
gördüklerim bu kadar. 

A. Cafer 

Romanyada güzel bir muvaffa· 

luyet kazanan aporcularımız, ka

labalık bir halk kütlesi tarafın • 
dan kartılanmışlardrr. 

--o--

Kumkapı galip 
T opkapı s;...hasında yapılan tur-

nuvada iy;. bir varlık gösteren 

Kumkapı f\!\ bol takımı dün Top
kapı ile yaptığı maçta, güzel bir 

oyundan sonra 3-0 kszanmıştır· 

Geçen hnf ta da Sümersporu 

2-0 yenen Kumkapmın futbol 

takımı böylece turnuvada en iy:i 
neticeleri almaya baılamıılardır. 

--o-

Ankara bisik-
letçileri 

Edirne, 7 (A.A.) - Dün Siliv
riden hareket eden Ankara biıik. 

letçileri 200 kilometreye yakın bir 
yol aldıktan ıonra aktam 18,30 da 
Edirneye varmışlardır. 

Bisikletçiler, ,ehir kenarında 

sporcular tclrafmdan kaqılanmıı
lardır. 

Bugün saat yedide Edirne -

Hasköy - lskenderköy arasında 
(70) kilometrelik bir yarı§ yapı

lacaktır. Bu yarıta Edirneden 10, 

Ankaradan 4 ·olmak üzere 14 bi-
ıikletçi girecektir. 1 

Hitler partjsinin organı Fölkı • 
şer Beobalter 4 temmuz tarihli 
nüıhaıında memleketimizi yakın· 
dan ilgiliyen (ali.kadar eden) bir 
yazı neıretmiştir. 

Viktor Maurer imzasını Ülfıyan 
bu yazı son zamanlarda Atatürk 
tarafından bir Amerikalı kadın 
gazetecisine veril~n beyanab ince. 
Jiyerek (tetkik ederek) Türkiye 
Cümhur Ba,kanmm harp tehlike
sinin timdi de mevcut olduğunu 

söylediğine işaret ediyor ve Ça
nakkaleyi niçin tahkim etmek iı· 
tediğimizi Atatürk'ün ağzından 

anlattıktan t'.:>nra diyor ki: 

"Türklerin noktai nazarına gö. 
re, Boğazler tahkim edilmezse, 
Türkiye cümhuriyeti güney ve ba
tıdan (cenup ve garptan) daima 
tehlike altm:Ia bulunacaktır. 

Filhakika, Türkiye Balkan bir
liğine üye sıfatiyle Yunanistanla 
bağlanmt§hr. Balkan birliği dı
tında kalmış biricik Balkan devle
ti Budgaristan ise, ne şimdi, ne de 
yakın bir gelecekte Türkiyeye kar. 
şı herhangi bjr taarruz ıava§ı yap
mayı dü§ünemez. 

Hatırlardadır ki Balkan birli
ğine iştirak eden dört develtten 
bilhassa Türkiye ile Yunanistan 
bu yılın batlangıcın~a Pariste ba
zı diplomatik teıebbüsler yapmıt
lardr. Bu teşebbüslerden maksat 
İtalyanın müstemleke projelerinin 
ve hazırlıklarının Balkan blokuna 
bağlı devletler için bir tehlike ol
duğuna. dair Fransanın dikkatini 
celbetmekten ibaretti. 

Bundan b-.ka Fran&rz - ltal 
yan cı nlaşmuımn Yunan ye Türk 
menfaatlerinin haleldar olabilece
ğine dair At;na ve Ankarada en
diteler başgöstermiıti· 

Bu mün:ı,ebetle Ankara hüku
meti Sovyet Rusyaya da, Fransız 
hükUıneti nezdinde bir müdahale 
yaptırmıftı. Bu suretle Fransa ile 
İtalya tarafından almak istenilen 
emniyet tedhirlerinin Türkiye ile 
Yunanistamn Akdeniz ve Anado
ludaki siyasal ve zirai durumlariy. 
le yakından alakadar olabileceği 
bildirilmişti. 

Bu teıebbi.isler üzerine Fransa 
ltalya ile çok güç konuşmalara gi
rişti. Türkiye Dış bakanı Tevfik 
Rü§tü Aras da yakın şarktaki Bal
kan blokunun yakın Afrika ile de 
yakından alakadar olduğunu ıöy
liyerek Balkan blokunun yakın 
Af rikaya da teımil edile(:eğini 
söyledi. 

Bu münssebetle Ankarada lri
s:.riltere, Frama ve Sovyet Rusya 
ile mıntakavi paktlar imzalamak 
kah;) o1ac.ağı umuluyordu. 

Şunu d3 kaydedelim ki, Tür
kiye 1 skenderiye konsolosunu tim. 
diye kadar hiç bir Türk diploma
tmm bulunmadığı Adisababaya 
elçi olarak göndermittiT. 

Hitlerin Nganı bundan sonra 
Orta Avrup~ devletlerine kar§t 
genel savaş,. i,tirak eden ltalya · 
nm Osmanlı imparatorluğuna 
karfı takip ~ttiği siyasayı anlat -
miı 26 Nh:m 1915 tarihli gizli 

~' 

Londra anl'l1masiyle on iki ada -
nm ltalyay .ı yerleştirilmesini te • 
min ettiğini. 1917 Ağustosunda 
Sen Jan dö Mauzienne'de imza -
lanan gizli P!J\laşma ile de güney 
(cenup) Ana.dolu topraklarının 

kendisine vctilmesini temin etti • 
ğini yazdık~l\n sonra diyor ki: 

"Bu suretle İtalya lzmirden A-

. • "T • 
danaya kadar bütün güney Ana- teleri, devlet adamları gerek Lo-
doluyu ele geçirerek mühtaç oldu- 1 zan konferansında, gerek ondan 
ğu buğday, pamuk, yün, manga· sonra bu husustaki düşüncelerini 
nez, krom gibi kıymetli zenginlik- açıktan açığa aöylemeğe batla -
ler sayesinde milyonlarca İtalyan- dılar. Hatta 1925 yılında bile 1 -
ları rahat re bat yaşatabileceğini tal yan parlamentosunda §Öyle 
umu}'ordu. sözler sarfedildi: 

Fakat bu hesaplar yanlıt çıkt;. "On iki adalar gibi, Anadolu 
Genel ıava;lan ıonra lngiltere da, yalnız ltc~Jyan kuvvetiyle ye -
gizli anla~mn!arı tanımadı. Bu sı- niden mamur bir hale gelebilir .. ,, 
rada Veni'l:e!os Anadolu hücumu- Bir yıl sonra Musolini büyüı.t 
nu hazırladı ve 1919 Eylülünde lz. bir donanma ile Trablusgarba git
miri İfgal e!ti. tiği zaman Türk ordusunun mü-

Yakın ~arkta düçar olduğu tec· him bir kısm• lzmirle Antalya a
ritten kurtulmak için ·ltalya der· rasrnda toplandı. 
hal Yunanistanla konuşmalara O zamana kadar Musul mesele-
başladı ve ayni yılın Temmuzun- . si hallediimemi! olduğu için in .. 
da Tittoni -Venizelos anla§ması- 1 giltere, yakın şarktaki harp teh • 

nı imzaladı. f likesiyle fazla alakadar olmak iı • 
Bu anlatma sayesinde lzmir - temiyordu. Bu meselenin halli 

den uzak':ıştırılmı§ olan İtalya, buhranlı durumu düzeltti. 
güney Anadc luda bir nüfus mm. 
takası temin etmi§tİ. Bu vaziyet 
Türklerin lzmiri geri aldıkları 9 
Eylül 1922 tnrihine kadar böylece 
devam etti. 

Bu yeni eforum kartısmda İtal
yanın Türkiyede her ümidi kay
bettiklerini gören ltalya Dışişleri 
Bakanı Kor.t Sforza 1921 yılında 
toplanan Londra konferansında, 

Kemalist hükfunetinin Dışişleri 

Bakaniyle gizli bir anlaşma yap. 
mak istedi .. 

İtalya Anadoludaki bütün kuv
vetlerini :ze':'İ çekeceğini söyliye
rek, güney ( C'enup) Anadoluda ve 
Zonguldakte. bazı istifadeler isti
yordu. Bu suretle halya diploma· 
tik yolle:ria Anadolu hakkındaki' 
emelleı'ini trthaftuk e~ri'ft'J 

yordu. ~ 
Ankarc\ hükumeti bu anlaşma.· 

nın Büyük Millet Meclisi tarafın · 
dan onayhnması lazım geldiğini 
söyledi. Bu !Jrada ltalyanlar An· 
talyadaki kuvvetlerini geri çekti
ler. 

ltalyada fatistler işbaşına gel
dikten sonra gözler gene Doğu 

Akdenizine <'evrildi. İtalyan gaze-

Bundan Eonra, Musolini yeni • 
den eski plan!arını ele aldı, An • 
kara, Sof ya. Atina ile Romanın 
iştirakiyle küçük anlaşmaya ve 
Fransaya ke.r§ı bir kombinezon 
kurmak istecH. 

Ankara bu işe girmek isteme .. 
diği için 30 Mayıs 1928 de Roma. 
da Türkiye ile İtalya arasında bir 
bitaraflık ar.laşması imzalandı· 

• ~ 4 

Alman ga.tetesi, eski İtalyan 
maceralarından bahsetmiye neden 
lüzum görmüştür, bilmiyoruz! 

Şimdiki rejimin memleketi çe
lik bir müd3.faa ağı içine almaıı 
üzerine, Italyanın o eski emeller
den çolttan vazgeçtiğini anlatma· 
ğil, yenl girdiği maceralar yetit: 
mez mi? 

Dost oHu'ğumuz ltalya, yeni 
Türkiyenfo ne kuvvette olduğunu 
anlamı§ ·1e başka yerlerde nasip 
aramağa haşl ·ımışbr. 

Esasen P!it.lerci gazetecinin is
tihbarat;.n ia da noksan vardır. 
Mesela, T ~rkiye, Habeş is tanda 
pek eski zemanlardanberi siyasi 
memur bulut'durmaktaydı. 

Tl:.:J Q K iVE 
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l'aristc yapılatı bir "su bayramı,, nda 
mayo ve plcij kostümu müsabaakları 
tertip edilmiştir. Sağda alttaki resim
de: En güzel mayo müsabakasında 
sinema ı•e tiyatro yıldızlarından 

.. «, Kristiyan Dölin (sağda) birinciliği 

' ·· ı ıaı· kostümü mü sabakas'l'da da gene sinema yıldızla· ka::c.rınuş, Nı flUZC p . . • . . 
d Dolli Davis (solda) bırıncı gelnuştır. rın an . 
· lerd" müsabakaya işti rak epen kadınlardan bır kısmı Hi§cr reswı ~·· 

mayolm·iyle görülüyor. · 

Romanyada büyük bir rezalet 

Kasa hırsızı 
hakim 

11uı ı ft·(ı ı1·ı so ı ·lı r /(eıı J1·lı fc(L/a ndı 

20, qıl ağır .hapse 
ma'hkUm oldu 

Eukr~n yazılıyor: 

Kasa hır&ızlığı suçile itham edi· 
len ve b:r bankayı soyarken cü· 
rüm.:..i meşhut halinde yakalanac. 
bir hi~dm ha:ckında karar veril -
rni .. , kendisi 20 sene ağır hapis 
ce;~sına m:ıhkum olmuf\Ur. Bü
tür. H.omany:ıda heyecari'.uyandı -
ran bu hadise §Udur: 

6 birinci kanun gecesi, yüzün· 
de maske olan soyguncu kılıklı 
bir :ıdam, Bükreşin c_::ok kalabalık 
bir semti olan Cale Crivilcide Ro
ınar1yatun en büyük b~nkaları~ • 
dan "Banca Elino Romana,, hına· 
sına girmişti. 

Bu soyguncunun kullandığı a
letler fevkalade mükemmel şey • 
lerdi. Çünkü bunlarla en sorı mo • 
del Uzere yapılmış büyük kasalar 
en kı!-'1 bir zamanda ve büyük bir 
kolaylıkla açılmıştı. 

Soyguncu bir kaç milyon Ley 
asıı-dıktan sonra ortalıktan çekil • 
~iştir. Her yarım saatte biT do -
laşan gece bekçisi, soyulmuş ka • 
salarm yanına gelince ortalıkta 

kiınsecikleri görmemiştir. Bunun 
Üzerine hemen imdad işaretini ça
larak, bankada yatmakta olan 
Polis hafiyesini uyandırmıştır. 

Maske) i soyguncu çıkacağı ye • 
rin kapanmış olduğunu görünce, 
başka bir delik ararken polis ha -
fiyesiyle burun buruna gelmiştir. 
Hırsız partiyi kayettiğini anlamış 
Ve tabancasını çekmiştir. Tetikte 
ofıın polis lıafiyeıi de üstüne sıç • 
radr.ğı gibi kurşun tavanda büyük 
hir delik açmıştır. Az sonra soy• 

guncunun silahını elinden almış, 
maskesini de çekip çıl~rmıştır. 

Telefonla i,ten haberdar edilen 
polis direktörü yanına müddeiu • 
mumi Antoneskoyu da alauk ban• 
kaya koımu~tur. Müddeiumumi 
bankaya varır varmaz elleri ke • 
lepçeli, ayakları bağlı hırsızın bu
lunduğu yere götürülmüştür. 

Antonesko soyguncuyu görün • 
ce, bir adım grilemİ§ ve gözlerine 
inanamamıttır. Karşısında eli a
yağı bağlı adam, Bükreşin en ta • 
nınmış hakimlerinden, Bükreş ci
nayet istinaf mahkemesi azasın ~ 

dan Luka Georgiyadeden başka 
kimse değildi. Bu hakim bilha.ssa 
cinayet hadiscleı·inin istintakların
da gösterdiği iktidar ve ustalıkla 
tanınmış, herkesin saygısını ka -
zanmış bulunmaktaydı. 

En zor gorunen cinayetlerin 
tahkik!ltı hep kendisine verilirdi . 
Daha geçenlerde kasa hırsızı 
Munteanu hadisesinde gösterdiği 
ince zeka ve elde ettiği adli mu -
vaffakıyet yüziinden evrensel bir 
§(>hret almıştı .• Munteanu Roman· 
yanın en usb kasa hırıızlarmdan
dır. Bu adamın aletleri önünde 
muk.a.vemet edecek hiç bir kasa 

yoktur. 
Hakim Georgiyadenin elde et • 

ti~ i muvaffakıyeti Romanya Kralı d! ülkenin en büyük nişanı olan 
"Romanya tacı rütbesi,, mükafat-

landırmıtt!· 

Şi~di ise müddeiu~~mi A~to • 
neıkonun kar§ıamda Bukreş cına -
içine bankaların çelik kasalarını 

HABER - ~\k~m roslasr 

j
111111 1111ıı11111 11ıııı11 1111 ıııınıı 11111 ırııııı 111ııııııııuııııııııııııııııllnıııııııııııııııııııı•ıı 1 ıı1 1 1 11ı ıı 0 ıu 1 1 111 1ıııı 1 11 111 1ıı ıı ıı1 1 111 1ı• '"''''"ııııııı111 11 ııımıııııııııııııııı 11 ııııııııı ,, ııııııııııııııııı ııı" ıı ıuınııımııınııuııııııınuıııının rıııııııj 

_ · • ne teyzen1n ~ Ç ki • • I k . ~ 
! ocu ar iÇi n •başınagelenler! 

Sıttıai ,,e 'i~
p~ca~ırn? 
t< ir"c. ı .sız 
k ~lı;lım. 

yet istinaf mahkemesi hikimle - Bu bankaya, bitişik ön balkonun • 
rinden ve Romanyanın en yüksek dan girmişti. 
niş3nı hamillerinden Luka Geor • Hakim, soyugunculuğun en ince 
giyade duruyor ve Elino Romana' ustalıklarını, sorguya çektiği hır · 
bankasını soymak teşebbüsünde sızlardan öğrenmiştir. Onların 
bulunduğunu inkar etmiyordu. Ba- yalnız ifadeleriyle iktifa etmez, 
kın müddeiumumiye söylemiş o] - en ince (1ile!erini bile gözlerinin 
duğu ilk sözlere: önünde yaptırtırdı .. 

- işte dostum, elinde yetecek Bükreş istinaf mahkemesinin 
kadar parası olmaksızın güzel ka· yanı başmda çok zengin bir cina
dın, iakambil kağıdı ve eğlenceyi yet müzesi vardır. Burada kasa 
sevenlerin başına gelenler! .. hırsızlarının kullandıkları her çe • 

Yapılan tahkikatta hakimin es- şid vasıta ve aletler bulunur .. işte 
kidenberi soygunculuklar yaptığı, sabık hakim müzede tecrübe ve 
önceleri küçük bankaları seçtiği ' tetkikat için aletleri bu müzeden 
arasıra büyük h'.lnkalara baş vur · almakta ve işini gördükten sonra 
duğu anlaşılmı~tır. R~manyanın geri vermekteydi. 
en kuvvetli bir finans evi ol.an Georgiyade soygunculuğunu, 
"Romanya tecim bankası,, nı soy - gece bekçilerinin yorgun ve ser • 
duğu da meydana çıkatılmlştır. sem oldukları sabaha karşı yapı. 

yordu. 

O hö.kh tnuh
al\kcık t~t.u tvy. 
Ç."4n\ç~ e.vin 
·s-ak sakin. 

·:.:. 1 

Kimsenin şüphesini uyandır • 
mamak için de Amerikadaki zen • 
gin akrabalarından kendisine bol 
bol para gönderilmekte olduğu 
havadislerini yaymıştı ... 

Uzun yıllar böyle hakimlik, soy· 
gunculuk yaptıktan, eğlence ve 
isı·afla hayat sürdükten sonra ya· 
kayı ele veren Georgiyades bun • 
dan bir hafta evvel 20 yıl ağır 
hizmetleı·e mahkum olmuştur. 

.~'. ,' ,, .. 

:· ~.; ~., ıl~j~f A B · E R · . 
. . ı \Jıs;.. . 1" 

.;,s~nbulun en. çok satıl.an 
.. h~ki.ki'.:iı.kşam . gazetesidir 

{; ila~ıarını HABER'e 

verenler kar ederler. 
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OR.MANIN KIZI C~ tü11rkçe 
DD . 

$<O>~Uetr 
Vcz.laıi ltayvanlar aranncla ve Afriltonın baJto ıirmemif ormaıtla
rıntl11 ~eren Qflı cıe kohramattlık. ltcyecan. cırar CJe tetlt.ilı ronıanı Şimdiye kadar verilen kelime

leri alfabe sır~siyle yazıyoruz 
•No:: 48 Yazan : Rıza Şekib 

Kral gene sıkışık bir vaziyet~e .. 
Artık onu uçurumuna 

ürüklemeliyiz! 
.Nutuk - Söylev 
Ornek: ismet lnönil dün yeni bir 

ıöylev ı·erdi. 

Nüma,;ş - Gösteriş 

Erkmen, küçüklerin kusurlarını f 
hoş görür. 

Salih - Yarar, Elveriıli · 
(J_rnekler: 1 - Bu evi bu iıe yarar 

bulmuyorum. 

ruiııde bulunuyoruz. 
Slye- Güzey 
örnek: Ancak •izin gü.:ıel/İnitde bu 

aıamaga erdim. 

Monbito reir.ine eair dü§tüğüne 
hükmediyor ve Aalanlı Adamla 
çarpışmak iç.in bir dost elde et -
mek isterlerken bir dütman da • 
ha kazanını§ olduklarına inanı . 
yorlardı.. 

Me:lkyo bile arkaıı arkaaıya 

heJ ki~inin &Öylediği bu ihtimali 
gözünde bir hakikat gibi büyüt -
meye ve nihayet Kifonun aeı ve 
imalı sözJerile Monbitoiara da dit 
bilemiye bailamıştı. 

Medkyonun kafaaını karııtı • 
ran dü§Üncelerden biri, zaten bir 
tar&fla uğraımaya. kafi olmıyan 

kuvevlini ikiye bölmek mecburi • 
yetinde kalacağı idi. Bu ıekilde 
galip gelmesine i .k · n yoktu. 

En dogru hareket Aılanlı A • 
aam)a Uğra.Jmayı aona bırakarak 
ilk ağızda Montibolarla kozunu 
pe.ylqmak olacaktı. 

ı içi içine ıığmıyan Medkyo ku· 
liihcsinin avluıunda atağı y•.ıkarı 
Clola§ıyor, saltanatının bir timsali 
olarak sallanan kuyruğunu topla -
maya çalışıyordu. 

Medkyo çok kötü, çok acına • 
cak bir hale dütmüttü. O, cetleri 
kadar da bir varlık göıterememif, 
Aılanlı Adama kartı koyamamı? .. 
tı. • 

ım ;.aÖzüne uyarak onun 
sıkı§ık vaziyetinden kurtulmasına 
göz yummıt!tu. Artık olan ol • 
mu§lu. Ne klldar dövünıe, ne ka -
dar üzülM. bo~tu . 

Şimdi, aaıl yapılacak fey ne 
~cağını kat'I ıurette kararlat· 
tırmaktı. 

Medkyo, böyle ukıtık zaman -
la.rında ekıeriya Kifoya başvurur; 
tıınun göatereceii yoldan giderdi. 
Fllkat artık ondan da utkı ary .. 
nlmqtı. 

Böyle, aaatlerce aüren bir ka • 
nnıızhktan sonra, Katayı çağırt • 
tı. Maranın kocaıı Kalaya. itimat 
ediliyordu. Mua da akıl arkadat
lt.rmdandı. Fakat ona birçokla -
ımdan fikir aldıktan sonra bat • 
YUrur, o hangi tarafı tutaraa onu 
7&1>&rdı. 

Kataya, kral Medkyonun ken • 
Cliaini çağırdığı haberi verilince 
tloiru karuına git.mit ve kralın 
ltendiaini ça.ğrrdığını bildirmi~ti. 

- Ya! dedi. Demek kral gene 
Mkıttk bir vaziyette. Bizim yol 
göater~imiz artık onu uçurumuna 
aüriiklemelidir. Bugün bütün l?bi· 
leyi arkamdan ıürükleyeLilecek 
ke.c:lu kendimi kuvvetli buluyo• 
rum. Onu krallıktan indirip yerine 
ben geçebilirim. Fa.kat bunu yap
mak belki birçoklarını kızdr.rr. 

En iyisi, onu, artık bir daha beli· 
ni de dojrultanuyaeak bir hale 
koyarak mevkiine haklı olarak ge 

çebilecek bir plan hazırlamalıyız. 
- Sen ne diifünüyorsun Mara? 
- Benim dütünc.em çok basit. 

Kralın &eni çağırması muhakkak 
Aılanlı Adamla mı, yolua Monbi • 
tolarla mı kavgaya giritmek için • 
dir. 

Kif.,.. bana •wd'ii haber de 
bay le .. 
Ne yapalım? 

- Yapılacak teY tu Kata. 
Medk..ro>_:u hem Aslanlı Adam, 

hem Monbitolarla dövüte hazırla
malı. Aynla.cak kuvvetlerin batın
da da ıeninle ben bulunmalıyım .. 
Ben Aılanlı Adamla kar9ılqma· 
yı üatüme alırım. Sen de Monbi -
tolara gidersin. 

iki tarafta da, galibiyet kazan· 
mak için dövüımiyeceğiz. 

Sırf, kral Medliyoyu kabilenin 
gözünden dütürmeye çalııaca • 
ğız. Artık bundan ıonra da ıf!nİn 
kral olman hiçten bile değildir. 

- Demek timdi ben krala gi • 
dince, kavgayı iki tarafla da yap
mamızı aöyliyeyim. 

- Evet ... Ona, bunu yapmak 
mecburiyetinde olduğunu .Oyliye • 
cekıin. 

Bu, etkin. bir hareket olmaktan faz· 
la, bir gösteriıtir. 

-P-
Paye - A§ama 
örnek: insan geÇeğen tı§antalarla 

değil, fikir düzeyinin yüksekliği ile 
öğünmelidir. 

-R
Rakip - Onürdeş 
Bay ... yükaek zekti&ı Ue, bütün ö • 

nürdeşlerini yıktı. 
Ratıp - Yaşak 

Rutubet - Yaşakhk 

örnekler: l - }'aşak yerlerde otur· 
amam, 2 - Bahçede yaşrklık gittik· 
çe arhyor. ' 

Refah - Genlik 
örrıck: Bizim davamız sınıf değil, 

halk nenliğidir. 

2 -Bu evi oturnıağa elueri•li bul· 
mu yorum. 

Sallh - Yeğrim ... 
Örnekler: Dünyada ekonomik du • 

rum, henüz hiçbir yeğrim beldeği (a

lameti) göatermiyor. 
Salah bulmak - Yefrimek 
Sadakat - Bayrılık 
Baynlık en gübek imanlık va.aıl· 

larındandır. 

Sadık - Bayrı 
Örnek: Biz doattluğllltWZa baurı ve 
bağlıyız. 

Sanayi - Endüstri 
Satıh - Yüzey 
Örnek: Akıcını üıtil, .au yüıeyintle

kl l§rn (muzi) kırıııklara daldım. 
Safha- Evre 
Şimdi bi:ı inkiJafı iktııadlnin en 

na:ik &cıf hmında bulunuyoruı - Şint 

di biz ekonomik gellıimin en nazik •v-

Sebat - Dura 
örnek: Durcmız adam, zekn&ını 11ok 

yere harcanuı olur. 
Seciye - lra 
Örnek: Biz iatikldJ, muhaubeainde 

Türk seciyesinin kuvvetine dayandık. 
- Biz erkinlik •avaıında, Türk ıra • 
aının kuvvetine dayandık. 

Serbest - Özgür 
Müal: Ser/Jest mıntaka - Ôzgür-· 

bölge 
Seviye - DüıeJ 
Sevk (T. Kö.) 
SeTk ve idare - Güdüm. güdem 
Sevk ve idari! dmek - Güdemek 
Sevki tabif - tç güdü 
ÖrMkler: 1 - Güdümlü ekonomi 

- Economie dirigee. 
2 - lıtanbula gelen uçak bir Fran· 

sız pilotunun gildeml altında ldL 
3 - Türk Kutunda uçak güdemeği 

öğreniyorum. - Harp itlerinde onun benden 
önce daru9acakları vardır. Ya on· 
lar timdilik bir tarafla kavıa et • 
menin daha akıllıca bir hareket 

Rekabet etmek '- Önürdeşmek 
Rekabet - önürdeşme 
örnekler: Ekonomi i~lerlnde lil · 

:unt8u: önürde§melerin :ararını çe • 
kiyoruz. 

lngiltere krah f Gezinti uçuşları 
Uçaklara geçit başladı olduğunu aöylemitlene. 

- Zararı yok .. Fikrini değit -
tirmeye ça.lıf. 

2 - önü'rdermek, her zaman laJllla
lı değildir. 

ReyiAm - Geneloy 
yaptırdı Ankara, 7 - Hava hatları g~ 

Londra, 6 (A.A.) - Kral, ilk 

Mara, kral yanında mühim bir 
vazife aldığmdanberi, ıözü daha 
mühim yerlerdeydi. Hatta kraliçe 
olmayı bile aklından ıeçiriyordu. 
Bu manevralan da hep bunun i. 

Ornek: Geçen yılın baılıca hddi!e • 
leride.n biri, Almanyamn Sar genel · 
oyunda kazanmasıdır. 

nel direlrtöriüğü tarafından tertip 
defa olarak hava mareıali ünifor • 

edilen ıe ıinti uçuıları baıladı. 
maaını giymit olduğu halde 360 

Rütbe - Erece 

Yalnız bugün 50 ye yakın Anka-
ıüel uçağa geçid yaptırmıttır. rah tehir üzerinde uçtular.. Ba-

Kralın yanında prena Döıal ile yındırlık Bakanı Ali Çetinkaya U· 

Dük d' Y ork ve hava bakanı bu· 
Örnek: Dostum yarbaylık erecesin· 

dedir. 
çindi. Rivayet - Söylenti 

ÇUf alanına $ıİderelc tetkiklerde 
lunuyordu. bulundu. 

Kata kralın yanına vardığı za· 
man onu yalnız huhn.dı. Kifo da 
y.anındaydı. Konuımaları aavaf 
meseleıiydi. Kifo evveli Montibo· 
la.rla dövüımeyi, ondan aonra da 
Aslanlı Adamla ufratmayı tavsi· 
ye ediyordu. 

Örnek: Solgada dola§an soylentile
re giire hüktlnNt tekrar deği§ecPktir • 

Rükn - 0Ikiin 
Örn.ek-;-Hü.lı:ümct örkünlerinden bi· 

rinin ıtöylediğine göre-

. S-

&hibi iktidıtr - Erkmen (pui"sant) 

Fransada yeni bir 
par lamento gr-upu 

Medkyo, Katanın geldiiini ıö • ı----.ı.------------
rünce ona sordu= Deniz 

Pariı, 7 (A.A.) - B. Franklin 
Bouillon tarafından kurulan yeni 
parlamento rrupu, "iç ve dıt ha
rıt itlerinde gençlik faaliyetine 
taraftar cümhuriyetç.i cephe,, adı
nı almıttır. 

- Sen ne derain? Kata. Sen 
de Kifonun fikrinde misin? meselelerl Grupun ~atlıca kay~su7 ülke· 

yi ihtilale aürüklemek tehlikesi 
altında bulunduran ıebepleri orta
dan lcaldırmaktır. 

(Devamı var} Parlamentolardan ve 

Eski Sar komis
yon reisi 

lngllterenln Boda
peşte el~lsl oldu 
Sar'ın A!manlara geçmeainden 

önce orado\l.d hükumet komiıyonu 
reiıi bulunan Geofrey Nolu, timdi 
(Sir Nokı) lnıilterenin Budapef· 
le elçiai ol..,uıt.ur. 

• Bu müra!f'betle onun Sar'daki 
hayahnda•ı b:ıthseden lnıiliz ga
zeteleri diyor ki: 

''Sard& hükUnıet komiıyonu 
reiai iken h~yatı çok defa tehlike
de ~örülm~t ve kendisini Londra 
poliı hafiyel~i beklemiıtir.,, 

halktan gizil 
t t k Yakında bir beyanname netre· 

U U iare decek olan grup Eylülde bir pro· 
Devletleı paganda toplantı .. yapaçak ve bü. 

tün illerde ioaliyet göıterecek ve 
arasında parlamento dıtında gruplar kura· 

caktır. 

QÖrÜŞÜIÜyOa Wimledon. 7 (A.A.) - Avus-
Londradan bildiriliyoı·: turalyalr Krayford ve Kuiıt Ame· 
F ı·anaız deniz eksperlerinin rikah Van Ryn ve All:ıonu. tenis 

Londraya gelmegİ yakınlatıyor ... çift erkek finallerinde 6/ 3, 5/ 7, 
Almanlarla yapılmıt olan ko • 6 2. 5/ 7 yer.mitlerdir . 

nutmaların geri yanı diplomatik -o-
yollarla devam etmektedir.. Al • Japonya, Bulgarlarla 
man proıramının taın teferrüatı ahşve .. ışt uydurdu 
ya.kında. bi~~~ril.e~ek ve. A~~anl~ - "Balkan Herald,. gazeteıinde 
rın da bıldıgı gıbı, tetkık ıçın ıur· okunduğna göre Japonyanın, Av 
·~tle Franaızlara gönderilecek • rupanın cenubi ;arkisindeki te • 

ZAYİ tır. · f ı· l · ·· 1 k B 1 cım aa ıyet erıne uı o ara u • 
5149 numaralı otomobil veıi - Fransız deniz eksperleri de, gari&tanı ku!&z.nmaaı planı, Bul • 

kam ile 73/ 1595 N. ikamet tez • bugün Almanlarda olduğu gibi ' gaı·iıtandan ilk ağı:1da 4501000 
lngiliz deniz programının bir au • sterlinlik Bulgar tütünü mübaya • 
retini haizdir. 

keremi ve otomobil karnemi zayi 
ettim· Y eni!ini çıkaracağımdan 
ukiıinin hükmü yoktur. 

siyle nticelenmittir. 
Bu program, İngiliz parlamen • Bu tütünü Japonya almıttır. 

toıu ve İngiliz halkından saklı lu· Bulgar malları da, Japonlar la· Şifli Perifıan aokak Apuıtol 
(954) tuumuıtur. rafından verilecek 19,000 tonluk 

Huauıi tetkik itleri bittikten bir ıemi ile uzak J&rkta. gezdirile-
Bey/roz Sulh Halrimliği Veaa· sonra, Fransadan Londraya bir rek te§hir edilebilecektir. 

yet Daire.inden: delege heyeti gelec.ek ve İngiliz, 
Beyko-e~{a Fevzipa§a caddesin- Fransız, Alman programlarını, 

de Çınara:tı mevkiinde 3 No. lu bahriye nezaretlerine tevdi edile· 
evde otura'l ölü Arif kızı küçük mından gözden geçireceklerdir . 
Fikriyeye kızkardqi Ayakkabıda Ve tabiatiyle Franıız inta 
Fener cadrl,....ıinde 222 No. lu apar- programı, İngiltere, Almanya 
limanın ikinci katında Lütfiyenin bahriye nezaretlerine tedvi edHe· 
6 - 7 - 935 gününden itibaren cek, ltalyanlara da ve~ilecek, fa • 
vui tayin edildiii ilin olunur. kat anlaııldrğına göre, Fransız 

(155) 1 halkına ıöylenmiyecektir. 

ZAYi - (6885) cüzdan numa
ra&ile F &tih Malmüdürlüğünden 
almakta olduğum eytam maaı 
cüzdanım zayi olmuttur. Yeniai • 
ni çıkarac.?.ğımdan eıkiıinin hük. 
mü olmadığrnr ilin ederim. 
Çarşambada KO\·acıdede ma • 

hallesinde Da%c;afaka lisesi ta . 
le besinden Orhan. 

Bayındırlık Baka.nhiı, timdi • 
lik Ankua, lzmir ve 1 • .. 

bi merkezlerde uçuf a'lülarını 
düzeltmeye ve kurmaya karar ver
mittir. Bundan hatka telsiz ve 
taraaaut iata.ayonları da yapılacak
br. Hava h1tları devlet iıletme i . 
dareai, kurulacak hava yolları fC • 

bekeai i~.in bir proje hazITlamıt -
trr. 

lıletme genel direktörü Şevket 
,unları aöylemiıtir: 
~Hava hatları timdiye kadar 

Sü Bakanlığına bağlıydı. Şimdi, 
Bayındırlık Münakalat Müıteıar -
lriına bağ!anmıttır. Buıün ilk 
hedefimiz, hava aerviaini açmak. 
tan önce, hatların aksamadan ve 
arası keailm~den devamı imkan -
larını hazırlamaktır· 

Hava yoHuı şebekeıi için de 
bir proje lıazırladık. Bugün ince
lenmekte olan ve henüz bir kara
ra bdğlanmıımıt bulunan bu pro. 

je ile memleket içinden geçen hat
ların bir !uımının Irak. lran, Ati· 
na, Halep aibi dış merkezlere bağ
lanması dtiıünülmektedir. Alaca· 
gımız yni uçakları henüz ıımarla· 
madrk· Uçakların aelmeaine bir 
buçuk ay iateı .,, 

TEŞEKKÜR 
lki ay zP.rhnda boynumun al· 

tındA hiç umulmryacak bir ce4a· 
mette zuhur eden bnseri, Gurebai 
Müılimin hutaneıi muhterem ~ 
peratörü Ba~ Ali Rı%& ve muavin· 
leri Suat Vf!! 5erafettin iki dakika· 
dan il:aret bir müddet zarfında bu 
kuzu ciğeri cesametindeki kanıer 
urunu bili.tehlike aldığı ve beni bu 
derdi azim:len kurta.rmıt olduğun· 
dan dolayı muhterem gazetf!nis· 
le alenen tefekkürü vecibe adde • 
der ve mem!eoketimizin yetittirdiği 
bu mütehantA ve nazik operatörü 
tebrik ederim. 

Tuz lnlıiaarı levazım rnemur· 
luiunJa.n rnütelrait K.arobaba 
Haydar. 
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Bu kelimeyi iyi belleyinizl 

Bu gun ılzdl bulunmayan bir 91Yi ..... 

SEKSULIN de bulacaksımzl 
l(UTUSU 200 krt 

BEŞiR KEMAL • IAHIUT CEVAT 
ECZANESi SIPtKEOI 

~ 
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Ali ismail 

RADIO SALTS 
ile çabucak ıesecektir. H• 
men busünden bir kutu alı
nız, ve alqamları derununa 
kifi miktarda koyacağınız 
Radio Salta ile hir ayak Haydarptlfa luut..-i beuli~ 

üzerinde halisliOin timsıli ., ~ ... ,_.4._. .... 
olan Qi' rurlcııını arıyınız. 

banyoeu yapınız. Kat'I bir miite,.,,_ 
tedavi bulunacak, ayakla· Urolope - Operof.a 

DON " YARIN ldilli1ab Amapeam en caab, ... ık wrJe. 
rladen alınır. DON w YARIN kiilU,.tı ea -·- ftldalwi .-. 
leıV· DON n YARIN külliJab Mkma bir intiam altmM plmr. 

rınız hafifliyecelr, aancr n Balnlll cadden MeMrret ote- DON" YARIN ldilliptı HÇme bir kütüpı... lıllldl .-. 
ıiıkinlikler zail olacaktır . ı li 88 numarada her gün öiled 

•B•iı•'tu•" •ecz•an•e•le•r•de•aa•tı•b•r •• aonra saat ikiden aeki~e kadar. 
TenlY..i:VAICIT•.ıl -lıtmilll 

• SDSIWILD YATACJ 

Soma hirdenMre lrir batırma 
oldu. ~ .... la hqladr. 
Gözleri yuyalanndan fırlamq, aaç. 
lan karmaJrantık, nnrklam Od, tiç 
,US kiti odun 11tmmm etrafın· 
dairi litnrilne h&:am ettiler. 

Bunlarm 3nünde MaDfrecl ve 
Lantme 1'alvn11J81du· 

LOJOlat 
- At8t ediniz! llt&n alllhlar 

atrlnn, dt,e ı..fmb. 
Arkaamdan Monldann aert ft 

kısa emri duyuldu: 
- NipD al •. Atet t 
hd JÜS ttıfetin patlamaamdan 

dolu bir tarab ballon çıibklan· 
• lrarqarak meydanı ymindea 
OJll&tb. Elli kadar aeneri 1ere 
,unrlanclı. 

Menfnd de knlarm arumcla 
idi. 

Laatme il'l&ll wine -.....i· 
renhir .. le; 

- u..ı ı.. .,. ı.,lardı. 
vu. kadar lerlSİ laÜClllD etti· 

...... 
Yeni Wr taralaa tlalaa kopba 
Oıiler diiftü. Yaralılar da küf· 

( .... .,. ,...... ......... 
lffer saman beraW IMalunan 

l'~nrarla KelrarMt" a Wrlblrleri· 
Din ır1ra1t nra .._..... y__.. on, ...... kiti kalan 

ı. ..... hlll: 
- lı.t ! .. cliJ'e balıt17oula. 
T•l.tacln fırlamJt, kan çan&· 

ima da.alt 1csıleri milthlt ltir 

lerle, papaalann çevirdiii ıl,ah, 
kırmızı, boz bir hayal - ıılık ça· 
larak, kıvranarak yükaelen avle•· 
ler, nlerin damlannr &ff10l", ya• 
nan direk ve Gdunlar Çatm11)'8rak 
pikUyor, ortaımda manaruı .,&· 
relderi kan atlatan, kınanan bir 
anllr i..-mn Jmanhtı imam 
.. &tef "8tüa ılddeti,le ,_., .. , 
inildi,.... 

Birdenlrire hu hayal lsa,Wchı. 
vram~· 
Direk clnrildL 
Etren Dolenln ricudandan ar

t.ablan ıiyah ltir yıfm 10n hfr cla
maa ldltleai i(inden, ı&zclea ellin
di. 

Artık her.., bitmİflİ. 
• • • 

Lantene hançeri elinde oldata 
halde laüam etti. 
Çdım 11bt hir halde iieftJe a~ 

lıyordu. 
Her adımda kolu kalkıp iMJor 

•• her darbede bir nef• 7S• JU• 
,,.,ianıJorclu 

Bu auretle, abam iiatiiacla laml
damadan dmarak onun kendiaiae 
doirU ıeldiiini 1eyreden Moalda• 
ra dotru 101 açıyortlu.. 

Lantene hicbir tef li)'iemİJOl'I' 

du. 
Fakat her hareketinde laapn 

bir &emurtu sntl•lnu yntıJorcla. 
Monklara doiru JlrOJWdU. 
Onu ele ı~irmifti. 
Ba1le hir aaldmtm lalde kor

kan aakerler çeldHyor!ardı. 
Lantene Monklarm atma Jetİf• 

laa-1e dlldl11dttl •• B;bç adım uaatmda - uker- ti. 

sıann.n TATAGI • 
Yabua Jll 18 Mafail koridordaki! tulut ümidi olan kendi fenerini 

~leri ilci milli !°lalttı. Ve kendiai kırarcuma tehit eltili ı. 
mahldbnua 7anma dört muhafa Jti)caek intanın talilne kartı elan 
daha ..... son vaktini IOlak bnM.W. ... 

Akta• u.tü aaat 1edl1e dotru r hT 
Jil Mahü Dolenin yanma ıelerek ~ ~ ır, 
her ilteclitlıd 78rlae ptir.celini 

0 
• UJWllU70l'cha. 

llJ._.le bera1-: Son ana kadar, ricadama ..,..: 
- Slu iJi ltlr ,.... •• Wmt cak ale•lerdu enel ......... w 

1ıendl ......_..den ptmq f&· el..J•le bolaftu. 
raptan shclereyim mi? diye sor- Fakat ıahab aaat IMlffe ..-... 
du. mn kap111 açılarak Jil il Melal i-

- T .. e1d&Br ederim Ma.,I Ma- çeri sirinc• el.hal aı•la ..... 
hü, .q..iim baaa yeter. Etyen DoleniD Jbüatf• alda 'llir 

- Ö,le iM M lltlfOfl'lftU? ifade YUclt. 
- Yorıun oltlutum için ltiras Jil l& Mahüniin ,.amcia Wr de 

u.,umak... papu bulaaUJCria. 

Jll 11 Mahit '°" derece ha,.,et e- Papu. 
dereık dlf&rlf& çılıtr. - oıı-. af, '" hJriil ..... 

Et,en Dole ot aiaderin flnri· hamet 18lkin .._ dhliaisia ili-
ne uaaarü sisi.mi ,_c1u. tin eYl&tlanm. laattl ea .loin 

itte ..ı.ktmm IOll ıec-i 111y. ,aldan .......,._ irile ı.-..,,. 
le ..... itti. tlli te1elliyi 1&11& da .,._.. pi. 

dimi eledi. 
Acıa lla hlJtdr ilim ne de. Dole: 

filal,.,du. 
~ M&t •ıu"& atet deailu - M&yi, kkam, ben pek•· 

o lwd•ftf eJilerla ""'" md• ri- lciaim. T..Ui buldum. YuUaı. 
aPhmua ~dan enel m ihti:racım Jolc. ...... 1Mra. 
aftlh lcır.t blWala lratlaadıtr ber ıiu bütün aa•bailllimle te-
c1a,...ı.u latırap ae,..li? teldriir aclerim, Gft&l.a\ı ., •• L 

lamı haqi bı.t ulatabilir? - Ne, Alialaıa ......._ pim. 
Huti JQICI - Mr slrdab catmm analla ~ ... 

aibl müthit..........,.. derini..- talunum, a..1umm ....., • 
nahaan iN antlaki prpmqlann- mek iltemiJ'Of wımaıt S. af 
elan bahaebD•I• ceaaret edebilir? ptiri1orum. 

Ve -.. okuJQal IDMnbk l· - Ben, lrencliml afhıttim \ 
'-laln, lcvuhlr d~ ken ff••• eliti -• _..... - ... ~.. Hif alas ı r 

ae rn ~. ıece Johma IO• a,.._ •ut slr .. , ...... 
......... Wr ................ ,.,_ 
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Muhammen bedelleri ile miktarları afağıda yazılı lastik malze. 
me 5. 8. 1935 tarihinde pazartesi günü saat 15 30 da kapalı zarf U· 

sulü i!e Anhp·r~da idare binasında satın alınacaktır. Bu ite girmek İs· 
tiycnlerin 148G.65 liralık muvakkat teminat v""rmeleri ve kanunun ta· 
yin ettiği vesikalar ve İ!e girmeğe maniı kanuni bulunmadığına dair 
beyann:ıme ve tekliflerle ayni gün saat 14.30 a kc-dar komisyon reisli 
ğine "<:rmelerı !azımdır. 

f.h işe ait şartnameler parasız olarak Haydarpatada tesellüm ve 
se'lk müdü .. 1üğünde, Ankarada malzeme dair~~İnde dağıtılmaktadır. 

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

• 
PARANIZI 

Hükumetin ve dört milli 
Bankanın 1,000,000 lira ile 
sermayesine iştirak ettiği 

ADAPAZARI Mikdar ve muhammen bedeli a~ağıda yazılı telgraf makinesi ye

dekleri 12 - 8 - 1935 pazartesi günü saat 15 de kapah zarf usuliy

le Anknrada iı..~are binasında satın alınacaktır. Su işe girmek istiyen

lerin 532.50 föalık muvakkat teminat vermeleri ~e kanunun tayin et

tiği vefıikaları ve işe girmeğe manii kanuni bulu!'madığına dair be

yannaı.ıe ve tekliflerle ayni gün saat 14 e kada,. komisyon reisliğine 

vermel~ri lazımdır. Bu i~e ait şartnameler Hayda.rpafada tesellüm 

ve sevk müdürlüğünde, Ankarada malzeme dairesinde paraaız olarak 
dağılıim::ıktad.r. (3592) 

ITürk Ticaret Bankası'na 

12 kalem telgraf makinesi yedeği 

M. 1.mmmc:ı bedeli: 7100 lira 

r~~u;1;ımm,m bedeli ile mıktan d.Şagı:Jcl yazılı balata kayıtları 6. 8. 
1935 s~İı gür:! saat 15 de kapafı zarf usulü He Ankarada idare bina· 
snıcla srhn al:nacaktır. 

l!u işe girmek istiyenlerin 641.25 liralık muvl'kkat teminat verme· 
lcr: v .... kanumır. tayin ettiği vesikr lar "ve ite girmeğe manii kanuni hu· 
lunnıatlığın3 c~air beyanname ve teklifler ile .._ym gün saat 14 e kadaı 
kom~syon :·efr.!iğine vermeleri lazımdır. 

Ha işe ai.t şartnameler parasız olarak Hayderpa,ada tesellüm ve 
sevk rnüdü:-['t!ğünde ve Ankarada malzeme dairt-sinde dağıtılmakta 
dır. ( 3821) 

Salata kayqı 100 m/ m 1400 metre 
Bo.lzıta k~v•şı 120 m i m 1000 metre 

Muhammen bedeli 
8550 lira 

Kiralık Voli mahalleri 
Fındıklıdan, Kuruçeşmeye kadar olan Voli mahaUerinin 

nısıf hisseleri 1 eylül 935 den itibaren kiraya verilecektir. la • 
tiyenlerin yazılı tekliflerini Galatada Perçimli ıokak Cemaat 
l ::mındo. 2 -- 3 No. da Hayreddin namına gt;ndermeleri. 

. .,., ~·, • •.. • •"f; ~i. l ~. ıt ., ~· ., • ~ ' • ---- ~ • -- - ' 
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-- Deme!< beni götürmeğe gel· 
dini:ı? 

Papas l:.ir ıstavroz çıkardı. 

Du evv~lce kararlaıtırılmış bir 
İ}'.iret olmı1lı ki muhafızlar ve zin· 
cfo.r.cılar Do!.?nin üzerine atılarak 
yere yatırıp ellerini, ayaklarını 

..:i::ıdrliyen~k götürdüler. 

r lahkumun götürüldüğü yer, 
nr. ~::!m ayini yapılan bir lcilise i
di. 

Kilisenin etrafından dizilen pa· 
pa~lar bir ~ğızdan ölü duasını O· 

lmyorb.r, Pl!eri kolları zincirli o

hn Dole hunu dinliyor ve içinden 
tercüme eJiyordu. 

Malıkiim11n yanında dua oku
nııyan bir papas duruyor ve müte
madiyen Doleye bakıyordu. 

Yüzünü örten kukuletedeki i~ 
ki deliğin ~rlcasındak:i iki gö-ı ga

libiyet neşesiyle parlıyordu. 

Nihayet ayin sona erdi. 

· Dolcnin ayaklarını çözdüler. 

Fakat ellerini bağhyan zinciri 
b~r kat daha sıkıştırdılar. 

l>olenin başı çıplaktı. Arkası· 
na, levent endamına pek yakıtan 
bir siyah ~ömlek giydirilmi!tİ. 
Rengi uçuk .olmakla beraber göz
_l~rinde hazırlanan şeylere kar,ı 

_vak~~r ı~ayıt11zlık görünüyordu. 
J):::"~~lilarrnı hakaretli bir ifade i
.İr..rbü~üşW. Batım dimdik tutu
vor du. 

Alay hazırlandı. 
En önde aiır. putlar tafıyan si-• ~ ._ . 

,.ah ve 'beya::ı: elbiıeli papaslar. 
: ,,;:ı~_,,. ... '\P* ' .ı_ __ - 1 d h sonra aooer sonra ~ı ar, a a 

sonra elle,.mde büyük mumlar bu
lunan pıantolu ketitler bulunu· 
yordu. 

Bunların arkasından Dole geli
yordu ki etrftfı gene papaslarla ıa
rılmııtı. 

Bu alayın etrafında hattan so
na kadar doldurulmut tüfekleri 
ellerinde tulan askerler bulunu • 
yordu. Önde ''e arkad'l birer bö -
lük mızraklı süvari yolu açıyor ve 
kapabyor:lu. 

Dole gayet metin adımlarla yü. 
rüyordu. 

Y anınd-~. da kendisine tuhaf tu
haf bakan o yüzü örtük papas gi. 
diyordu. 

Alay yola çıkar çıkmaz, bütün 
kili!elerd Pn matem çanı çalınma
ya b-ışladı. 

Dole Grev meydanına gidecek
leri yerde Mober meydanına doğ
ru yollandıklarını farketti. 

Uzakta, Sen Mişel köprüsünün 
öte taraf 111d:ıı boğuk bir velvele 
kopuyordu. 

S:ınki binlerce canavar kapatıl
chkları m.J.ğ:ıraları parçalıyarak 

dışarı).ra fırlamak istiyorlardı. 
Alayın geçtiği yolda birçok 

kimseler toplanmıf tı. 

Herke:ıin kalbinde bir merha
met duygusu uyanmıştı . 

Fakat hiddet izleri de görünü
yordu. 

Bazı kimseler, masum bir ada
mt öldürmenin çok kötü bir iş ol
duğunu, ve bunun vebalinin ru .. 
hani mahkeme reiıi Faya ait bu-

Y A T 1 R 1 N 1 Z .. 

Vadeli mevduatınızın faizini 

Her ay başında 
alacaksınız. 1 

·-----
Sizin • • 

ıçın: 

Bankanın btttftn şubelerlnde 

"Faizleri her ay başında kuponla 
ödenen hesab,, açılmıştır. 
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Kadın:arın büyük bir kısmı ağ. 

lıyordu. 

Dolenhı yanında yürüyen pa· 

pas halkın bu göz ya~mı görerek 
alaylı bir sesle: 

- Dindar halkımız Doleye acı· 
yor! diye mırıldandı. 

Mahku.-n titredi. Loyolanın se· 
sini tanımı\tı. Basını kaldırarak . . 
vakur bir tavurla cevap verdi: 

- Fak.it Dolenin kendisi Dole . 
ye acımıy~r ! Ah, siz misiniz Mös
yö Loyola? .. Demek dünyada hiç. 
bir ş~yden korkmıyan bir adamın 
nasıl öldü~ünü görmeğe geldiniz? 

Loyo]a '.\rtık hiçbir şey söyleme· 
di. 

Etrafı 'iivariler ve piyadelerle 
kalın bir kordon halinde sanlan 
dar bir meydana çıktılar. 

EllerindP. mum bulunan papas· 
lar hemen ot•un yığınının etrafını 
sardılar. 

Yığının üstüne çıkmak için bir 
merdiven konulmuştu . 

Cellatla nıuavinleri, mahkfunu 
merdivenden çıkarmak için ilerle
diler .. 

Dole: 
- Dur, cellat!.. . Yardımına ih. 

tiyacım yak~ dedi. 

Cellat pfıtarak durdu. 

Dole, bağlanmış ellerinin yar
. dımına muhtaç kalmadan merdi. 
venden çıktı. 

Yığının d;;tüne varınca ortadak1 
direie kar~ı durdu. 

Yüzünde ne korku, ne hiddet, 
M cie yalvarış vardı. 

Cellat onu, vücuduna birkaç ke
re sahlan bir iple direğe sımsıki 
bağladı. 

Dole, bakışlarım uzaklara çe· 
virdi. 

Hallı:, bütün yan sokakları dol
durmuttu. 

Dole bir fey söylemek istedi. 
Fakat, Loyolanın bir itareti ü. 

zerine papaslar vahti bir sesle ö]ü 
duasına b:aşladılar. Zavallı ilimin 
söylediği sö71erden hiçbirisi İ!İ
tilmemişti. 

Ayni zamanda cellat, muavin· 
lerinden b:risini yaktığı çırayı ya. 
kaladı. 

Fakat Loyola hunu onun elin· 
den aldı. · 

Hiddet;n titrettiği bir sesle: 
- Mesihin dütmanları işte böy· 

le mahvo1urlar ! diye bağırdı. 
Yanan çı:-ayı yığım~ı alt kısmı

m teşkil ~den kuru çalı demetle
rine yaklastırdı. 

Bir anda bütün mumlar demet
lere c.':oğru eğildi. 

Kül ren~i ve kokulu bir duman 
yükselerek Dol«!nin etrafmı sar· 
dr. 

Saf ve ~akin yüzü birkaç saniye 
daha görünc!ü. 

Sonra birdenbire alevler fqkı-
rarak dumanın arasından yüksel
diler· Geniş ateş sütunları, dal
galana dalgalana, rüzgarla, me • 
şum yapraklar gibi sallana salla• 
na mahkumu sarmağa hatladılar. 

Halkın arasmda gönül parçah
yan bir merhamet çığlığı yüksel
di. 
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Çalın·mrş çocuk peşinde 
P&is Hafiyesi (X: 9)u n harikuli~e macer.aları Ho.38 

- Küçük Conun başından geçenler 1 

(X:9) 
"HABER,, in deniz ıe

slatiai iPn lata•la ıeJ. 
miltti. Size ıimdiye kadar 

anlatlıfı maceralanndan 

daha heyecanlı birinin hi· 

ibunl .... 
ıulditr. Bu arada okuJuca· 
l&nıqıaa ıene •JDİ tekilde 

bir '-tka mec-a hikl1e1i 

veriyoru. Ba Mts bitmez 

X : 9 macerumı anlatma· 
ya bqlqacaldır. 

Çocuklar için 
bugün iç 

ayfalarımızda 
resimli güzel 
bir hikaye~ 

inek 
teyzenin 
ba•ına 

gelenler 

MU'1,~ • ..,.,,,,•VIN. c;oN°tA NİZM•rf/ klJ. 
llf1. "OLAY MTMll'IAN 8/A NAY~kTA 
iliJ.1/t. H4~NAJ.I)~ ICINIJll.E/IİNl IAf~ 
8/lt ,V1'JPUR. kVRTAlf MtlTlfl. 

ÜMİDiNı#.i KISMIVi'Nİz ... 
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KupOı:alanmızı 
saklayl_nı~z __ 

Bunlar ~-- li~ u.-ackimıa • 
menf-.atl~ıt-1n eder .. 

.. 

• 

Kuponları,,._ı 
saklayımı 

Bunlar ıize hiç umma i • t• 
menfaatler temin eder •. 

•• Türk gibi kuvvetli 1 ,, A~~~ga 
dillerine atasözü olarak geçmiştir. Dünkü alaturka güreşlerde 
Kara Ali ( üstteki ) ile Molla Mehmedi göster.en resmimiz size bu 
sözü hatırlatmıyor mu? 
Bir zamanlar Avrupa ve Amerikada senelerce sırtları -yere geti
rllemiyen Koca Yusuf gibi pehlivanlarımız şimdi yok. Fakat güreş· 

. çilerimizin sıittikçe ilerledikleri de muhakkak... Balkan şampiyonu . 

. olan bu değerli sporcularımız, bir vakitler bizi yenen Macar gü-
reşçilerini dün gece 6 -1 mağlup ettiler. 


