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Habeşistan için ltalyaya Teklif Edilecek Proje : 
Irak rejjmine benzer bir manda ; Askeri kontrol, iç ve dış işlere nezaret 1 

Eritreden Amerika ulusuna selim ! Bava c ılı i ı mı z 
ltalyan Propaganda bakanı radyoda Amerikalıların 

alicenaplığını v.e cesaretini tazimle işaret etti 
"ltalya kararı geri alınmaz bir karardır. ltalga Habeşistanda 
.___ bütün dünya sermayesine yeni bir pigasa açacaktu.,, 

Son safha Harp Muhakkak! 
"Maten'' Italganın teklif edilecek pro

jeyi derlıal reddedeceğini söylüyor 

öliim ışılı 1 

lzmirin kurtuluşu 
Güzel lzmir bugün kurtuluşu

nun 13 üncü yılım kutlayor. İz
mirliler, her yıl olduğu gibi bu 
yıl da ulusal bayramlannı büyük 
oir törenle kutlamak için gün
lerden beri hazırlanmış bulunu
yorlar. 

Türkler kazandı 
Bükreşe ilk varan Kir kor ( latan'611l). Ennenitlir 

di1}enlere 1 ürkiim dige 'lcar~ılık verdi 

Roman11a turuna iftirak e den büllcle~erlinlz 
<X lfar'etli Bükre,e Uk ·ıxınirak blrlndllll olan Klrlııor) 

Bükreı, 8 ( Ozel aylarımız r on bet ıündenberi devam eden. 
lzmirde zelzele telefonla bildiriyor) Romanyada bisiklet turu bu aabah aaat 11,5, 

ta idi. Binlerce seyirci arumda 

Dün de işaret ettiğimiz gibi, 
Izmirin kurtuluşu, Türk istiklal 
savaşı için de önemli bir gündür 
Izmiri vennekle başlıyan kara 
günlerimiz, lzmiri almakla bitmiş 
tir. Bu itibarla lzmirin kurtuluş 
ba~mı yalnız İzmirlilerin bay
ramı değil, hepimizin candan 
kutlayacağımız ulusal bir bay· 
ram dır. 

IZMIR, 8 (KURUN) - Dün gece -----------•! Biikret elçi.i Hamdullah Supbl 
lzmirde ıo dan fazla zelzele oldu. Bun 30 Jlkteşrin ile Londradan ıelen Bebçd Ke-
lardan dördü şiddetliydi. Halk epey p A z AR mal Çailar bulunuyordu. 
korku geçirdi. 45 '& Bet milletten - Yugoslavya, 

l JlT. .. ~ Franaa, Türkiye, Bulgari.tan ve 
Seksenlik ihtivar Gene ıYUıUS Romanya-t08kitituratirmil" 

~ Sayımı ti. Bu büyük kafileden Bükrete 
d ilk siren Türk bisikletçisi Kirkor 

f(ıskan ığı kadını 18 ye- Bugünkü nüfusumuzun ~yı- oldu. Bu birinciliği uzun yol ho-
rinden fJU7dU, Ö/diirdlJ ıınr, vuıflarrnr bilmek, devlet yunca l&J'UIZ güçlüklere katlan-. 

ve uluıa yarınki ihtiyaç!arı- d_1 ..... __ Feu lZMlR, 8 (KURUN) - Dfbı gece bu 11Ua11 aonra ilk güzel yohı bul-
~ba.hçe takımımız dün yapıla n İstanbul - lzmir maçını (2-0) 3 - l rada feci bir cinayet i§lenclh IO yqla - nıızın neler olacaiın" tanıta- mak fınatma kavuıarak kazan . 
._._ 1~ d Ttlrkiye futbol şampiyonu oldu. Bllhuaa Udnd kısmı sinirli bir nnda Abdullah boşadığı Nellibenln 1 - cak, 9nlan brıılamanın çare- mrıtı. 
~11

8• 01Jlanan bu maç güzel olmadı. TafsilAtını beşind sayfada bula- vey oğlile mtinasebetindea filpheye dU- leriai öfretecektir. ilk etaplarda bisikletin teke.-
,_Mıtr ...... ~da rördtiğtintiz resimler den üstteki Fenerin ikinci dakikada şerek, lR yerinde,.n bıçaklamak suretile Ba.ş,•ekalet lstatl"tik 
.... te ~el &olde t.opu lzmir kale sine ılrlfini görtiyorsuaua. Alttaki re· kadmı il dürdü. ihtiyar yakalandı; lekl~eri bozulduğundan yarı! ha .. 

-.ır 1.-L-.. Umum Müdürlüğü 
..,... la'-1e almmlftır. · tahkikat yapıl11or. ---------•111111' f Lıltlen aagfa111 çer1İrinizJ. 
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Habeşistan için ltalyaya teklif edilecek proje Tarih l<.öşesi -
(Babür name) den 

(Üstyanı Birincide) 

dlr. Şehirde ve limanda tam bir sükün 
vardır. 

YAPILACAK YE.Nl TEKLiF 
PARIS, B <A.A.) - Gazeteler, Ce -

nevrede sükQnun devam ettiğini kay
detmekle beraber beşler komitesi çalş -
malanrun vereceği sonuclan oldukça 
bedbin bir tarzda karşılamakta.dırlar. 

Maten gazetesi Uluslar sosyetesi 
çevenleri tarafından düşünülen proje -
yi izah etmektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
"Mesele, ırkta mevcud olan rejime 

benzer bir rejimin yani, negüs'ün eğe -
menliğini kurmakla beraber, ltalyanın 
Habeşistan topraklarını süel şekilde 
kontrol altına almasını ve Habeşistn -
nın iç 'c dış işlerine nezaret etmek hak 
kı verilme ini sağlıynn bir nevi man -
danın ltnlyaya teklifi ve Habeşistana 
kabul ettirilmesidir. 

Bu proje henüz pek mühimdir. Ve 
hiç şüphesiz, B. Mussolinl tarafından 

reddedilecektir. 
Şayed, Mussolini, uysal görünme -

melde ısrar edecek olursa, komitenin, 
konseye., uzlaştırma ödevinin akim kal
dığını söylemekten ba.kn yapacak işi 

kalmaz. O zaman, Adua mağlObiyetlnin 
kil alınıncaya kadar işi kendi haline 
blr,akmak n tam manaslyle ortaya çı -
bcak olan harbin önüne geçmek üzere 
araya girmek icab edecektir. Uluslar 
aosyetesinin, harbi durdurmak husu -
sondaki aczinin bf r gösterişi olarak 
,,lan bu ihtimale burada henüz yer ''e· 
•ilmemektedir. 

Pöti Journal gazetesi de, İtalyan -
iiabeş anlaşmazlığım kotarmak i~in 
<ısavvur edilen projeyi, bir taraftan 
• cmenliğin tahdidi yani Habeş impa -
.toruD H:ıbcşistanın erkin hükümdarı 
:ı Uluslar sosyetesi üyesi kalmakla be 
aber, ltnlyanm ekonomik, havaf, süel, 
iemiryolu, yönetim üslerini ve sömür -................•..•......................................... 
rici kalan Talat da ilk sıra-la ge· 
lenlerdendi. Kazım da dördün
cü geldi. 

Türle bisiklet federasyonu 
baJkanı Bay Cavit, ekipin ba
şında idi. Fransızlar, Bulgular, 
Rumenler ve Yugoslavlar, yol 
zahmetlerine katlanamıyar~.k ya
rışı bitirememişlerdi. 

Türle spon:ularr, dost milletin 
bu güz~l teşerbbüsünü sekteye uğ
ratmamak için büyük bir spor 
terbiyesi ve Türk sebatını göster 
diler. Yarıt tertip heyeti ııamı
na söz söyliyen hatip, Türk hisik· 
'etçilerinin bu muvaffakryetleri· 
ni överek söylerken, halk do. sü· 
rekli alk'11arla sporcularımızı 
tebrik et'I •ordu. 

Tur &cnwıda garip bir hadise 
oldu: Birinci gelen bisiklet~imi
:zin yalnız adını bilenler · onun 
ermeni olduğunu söylüyorlardı. 

Büyük muvaffakıyet birkaç sani
ye içinde bütün seyirciler arasın· 
aa yayılrrken, Kirkor tekrar or
taya çılmııt ve: 

- Kirkor benim, ama ben 
Türküm diye bağmnııtır. 

Halk bu sefer kendisini daha 
büyük bir şiddetle alkışlamıştır. 

KURUN Bisikletçilerimizin 
ilk defa iştirak ettikleri böyle 
arsnılusal bir müsabakayı kazan
mış olmalarım çok dikkate ve al
kışlanmıya değer buluyoruz Bil
hassa Rumen sporcuların !>elki 
kendi yurtlarında yol müşh'iilat
larına karşı yarışı bitirememiş ol
maları karşısında bu muvaffakı
yetin değeri çok artıyor. MUsaba
l;:a 1700 küsur kilometre tutuyor
du. 11 merhaleye ayrılmıştı. Tür
l:iye namma Ankara bisikletçile· 
rinden T~lat, G2lip, Niyazi. İz
mit bisikletçilerinden Yusuf, E
yüp, Orhan, lzmirden Kuzun, Js
tanbuldan Kirkor bu müsabaka· 
lara iştirak ediyorlardı. 

Değerli bisikletçilerimizi ve 
Türklüğünü iftiharla haykıran 

Kirk<>nı kutlarız. 

ge müesseselerini alması, diğer taraf -
tan kontrol tesisi, yani karışıklık çıka· j 
rıcı ''e asi kabilelerin silahla.nndan 
tecridini sağlamak için, Uluslar kuru -
munun, nazari mahiyette arsıulusal fa
kat filen Jtalyan bir zabıta usulüne 
müracaatı şeklinde tarif etmektedir. 

Madam Tabois, Ceuvre gazetesinde, 
paktın tatbiki hususundaki tam toplu -
luğu ileri sürerek, M. Aloisi'nin toplan 
tının sonuna kadar \'akit kazanmak yo
lunda tek direktif aldığını sanmakta 
ve Süveyş kanalının kapanması fikri
nin ısrarla yenilendiğini göz önüne koy 
maktadır. 

Cenevre çe\'enlerlnde, İngiliz filosu
nun her ihtimale karşı hazrr bulundu
ğunu ima etmektedir. Gizli surette ya
yılan bu haber bazı tesirler uyandır· 
mıştır. 

AMERiKA ULUSUNA SELAM 
ROMA: 8' {A.A.) lstefani ajan 

ıı bildiriyor: Aamaradaıı bildirili 
yor: Birkaç gündenberi hava ı?Ö 
nüllu yüzbaıısı sıfatiyle eritrede 
bulunmakta olan propoganda ha· 
kanı b. Ciano, radyoda Amerika u 
lusuna eritrenin samimi ıelim~
nı bildirdikden ve Amerika ulu . 
sunun alicenablİğını ve cesoretini 
tazimle yadettikten ıonra son kırk 
ıen~ içindeki halyan-Habeı mü · 
nasebatmın kısa bir tarihini yap
mıı, ltalyan tarafından Hebeı hu· 
sumet ve suiniyeti kar111ında ya , 
pılan barııçıl teıriki mesai teıeb ' 
büslerinin sonuçsuz kaldığını izah 
etmiıtir. 

B. Ciano, İtalyan sömürgelerine 
ka111 yapılan bir sıra baskın ve le 

cavüzleri saydıktan ıoııra, ıınır .. 
larm öte tarafında Afrik:ı barıtı · 
nı bozmak ve dünya ekonomi ıe 
medeniyetinden zengin ve kay · 
nak dolu bir piyasayı kaçırmak :. 
çin her §eyİn yapıldığını söylemit 
ve dem.ittir ki: 

"Çok çetin bir buhran geçiren 
dünyada bu hal beşer tesanüdüne 
karl'ı modern medeniy~lin taham 

bir çalıtma beraberliği te§ebbüs·ı 
leri devresini ebediyen kapanmış j 
telakki etmeye ve geçmiıte tutul 
mayan vaidleri gelecekte kabul et-' 
memeye azmetmiştir. Kıtaatımız. 
ltalyamn kendilerine verdiği şere~ 
li ödevden dolayı gurur h;ssetmek~ 
tedir. Duçemizden emir geldiği 
zaman, hepimiz en çetin bir azinı· 
le h:ubedeceğiz. Dünya tarihinin 
bu bilhassa önemli saatinde yük -
sek kararlar vermek sorav-mesuH· 
yet· \·e mevkiinde bulunanlar, 43 
milyon İtalyanın bir tek dini bu • 
lunduğunu ve bunun, her ne bah.:ı
ıına ve her kime kartı olursa ol · 
sun Mussolininin adında ltalya \, 
tikbalinin temin edilme3ini görme 
olduğunu hatırlatmahc!ırlar. 

SULHA KlMLER MANl OLU -
YOR 

ROMA : 8. {A.A.) .- Popolo 
d'ltalya gazetesi diyor ki: Fransiı 
ve İngiltere kollektif yardım for • 
mülünü ileri sürmekle Habet mü•· 
küllerini bir kat daha arttırmak · 
tan batka bir ıey yapmamıı ola • 
cakla.rdır. 

ITALYAN KONSOLOSLARI 
GERi ALINMAMIŞ 

ROMA: 8. (A.A.).- Reuter a· 
janıının, yetkeli çevrenierden öğ
ren.Jiğine göre, Habet\stnndaki J. 
talyan konsoloslarından hiç birisi 
geri ahnmıt değildir. 

lMTIY AZIN GERi ALINMA 
SEBEBl 

Londra, 8 {A.A.) - Röyter 
ajansının Adisaba.badan öğren· 

diğine göre, Amerika itgüderi A· 
merikan kumpanyasına imtiyaz· 
dan vazgeçmesi için yapılan tav· 
ıiyenin ar11ulusal barıı kaygu
sundan ileri geldiğini Habeı im
paTatonma temin etmittir. 

HA:BEŞlST ANDA KITALAR 
HAZIR 

mül edemiyeceği bir baltalama Aduababa, 8 {A.A.)' _ Se-

ıekUdir. ltalya bu topr3klarda ni· ======================= 
zam ve barı§ı temin ettiği vakit, 
ayni zamanda bütün dünyanın 

sermaye ve it alemine Habeşista · 
nın bir surette sım sıkı kapalı tut
tuğu kiymetli bir yeni piyasada ac 
mıt olacaktır. ltalyanm bütün Ha 
bet itlerini kesin olarak kotar 
mak kararı geri ahnma:ı bir karat 
dır ve hiçbir suretle değiımiyecekr 
tir. Bütün İtalyan ulusu. icap e • 
derse en ağır soravları-mesuliyet· 
leri-kendi üzerine almaya hazır . 
dır. ltalyan ulusu, tarihin seyrini 
ltalyanın zararına olarak durdur• 
mak tecrübesinde bulunacak ole· 
na, en son haddi de olsa, bütün ve
saiti ile kartı koymaya hazırdtr. 

Onun Amerikada ve bül~n dünya· 
daki hakiki dostları, İtalyayı mu· 
karrerahmn yerini bulmasından a 
hkoymaya matuf zecri !edbirlerin 
veya diğer vasıtaların ne demek 
olduğunu artık biliyorlar. hal · 
ya her halde Habeıistanla barışçil 

Amerikadaki 
hadise 

Bremen bayrağını yır
tanlar serbest bırakıldı 
VAŞiNGTON: 8. {A.A.).-Ha 

kim olan Brodsky, Bremen gemı
sinin gamalı haç tatıyan hayra . 
ğmı yırtan bitler aleyhta.r1 gösteri .. 
cilerin men'i muhakemesine karar 
verdiği !ırada ezcümle fU sözleri 
söylemiştir: 

"Suçluların gamalı haç tafıyan 
bayrağı yırtma!arının sebebi bel · 
ki de, bu itareti, haklı veya hak • 
sız olarak Amerikalıların yatamak 
hakkı ve özgürlük idealine aykrn 
telakkilerin bir sembolü saymış ol
malarıdır. 

Esasen, bu gösterinin kanuna 
aykırı bir toplantı telakki edilebiJ
leceğine dair hiçbir dePf yoktur." 

ferber edilebilecek krtaların he· 
men yarııı timdiden tayin t!dilen 
toplanma yerlerine gelmitlerdir. 

Birçok meharist piyade ~ e sü· 
vari alayları sevkülçeyı nokta
larını itıal etmitlerdir. Seferber 
edilebilecek geri kalan kısmı 

köylerden ve tecimerlerdeu mü· 
te§ekkil olup bunlar, silah altına 
alınmaları ihtimali olduğuna da-

ir emir almışlardır. 
Yetkeli makamlar, gen~ı ıe· 

f erberliğin, ancak bir t~cavüz 

vukuunda yapılacağını tasrih et· 
mektedirler. 

Guragen ili tefi, Oregüsün em· 
rine 25 bin efrat ve birçok beygir 
vermişlerdir. 

iMPARATORLUK YOLUNDA 
TEFTlŞ 

Roma, 8 {A.A.) - Kr&l, ya· 
nmda yaveri olduğu halde-1 Dux 
karargahını gezrnittir. B :ı.rada, 
her yıl süel antrenmanlar• takip 
etmek üzere ltalyanın tekmil böl 
gelerinden gelen 20 bin genç a
vanguarclist fatist toplanmıt hu· 
lunmaktadır. 

B. Mus&<>lini bunları "lmpara· 
torluk yolunda,, teftit edecektir. 

Tüfek ve mitralyözlerle mü· 
sellah bin yüz subay, 6 bin öğ· 

retmen subay, yüz ordu papuı, 
ballilas lejyonundan yüz süel he· 
kim, musköterler, bisiklf'!tli ve 
motosikletli efrat avanguardiat
lerin yanında gidecektir. 
ASGARi VE AZAMI KONTROL 

Roma, 8 {A.A.) - Ce'..levre· 

birkaç fıkra 1 
Dört asır önce Hindistam elilf" 

de tutan bu Tfük kahra,"la~ 
1525 - 1526 yılının olanı biteninİ 
kendi kalemile yazarken dı.:r ki: 

''Kabili aldığımdanbcri Hindisuııı' 
zaptetmek emeli bir gün bile bend .. 
gitmemişti; yalnız beylerimin korka1'• 
lığı, kardeşlerimle aramda olan utJ• 
faksızlık bir türlü fırsat \'ermeınişd; 
yedi sekiz yıl içinde ordunun başındJ 
olarak beş defa Hindistana girdilll 1 

Beşincisinde Allah bana bu geniş JJiıl" 
distan imp.:ıratorluğunu verdi. 

._Hindistan çok nüfuslu, zengin bit 
memlekettir. Ben zaptettiğim ,·nkit o
rada beş Müslüman, iki putperest Pt' 
dişah \·ardı. Bu mühimlerinden baf'J 
da daha küçük büyük birçok ray ve ti 
ca vardı.,, 

Babürün Hindiıtanı za:;>tettt
ği bu sıralarda Anadolu TürkÜ 
kendilerine ustalık etmektedirS 
"ihtiyatın lazım gösterdiği bet 
§eyi yapmıf olmak için Ruıll 
{Türkiye) cengaverlerinin usul• 
lerini taklit ederek her k:ızaya 

çaresaz olmak üzere znicirle toP 
arabalarını birbirine bağlayı9 
bir 11ra yapıldı.,, 
"İyice hazırlandıktan sonra ilerlY' 

atıldık. Arabaları da beraber aıdl)l 
Kafirler kayboldular. Bir gölün keJlt' 
nna gelip ordu kurduk. Arabaları ziJ( 
cirle birbirine bağladık. Romlu <Tiit' 
kiyeli) Mustafa bu arabaları TürkiY' 
usulü iizere bağladı. Bu adam çoı 
muktedirdir.,. 

Babür oğluna nasihat ediyor: 
"Bundan böyle açık \'e sade yazını' 

ya alış! Şimdi büyük bir işe girişeceJ 
sin. Beylerinle müşa,·ere etmeden bit 
şey yapma. Onların reylcrinden dışs• 

de yapılan çalıtmalarm, projesi rıya çıkma. Onlar dirayetli \'e aıne• 
dün diplomati revenlerde dola· · 1 d ~ ınsan ar ır.,, 

tan ve ltalyada toplanacalc bir - Babür Hindistana bayındırlık 
üçler konferansı ile sonuçlana· götürmüıtür; imparator!uğuJI 
cak bir anlatmaya müıkülitla her köteıile alakalıdır; gene 
varacakları tahmin edilmelitedi~r~. -• ·~-=bir oiluna yazdığı mektuptan: 

Italyanm alieıistanCla ICur· "Eğer asayiş düzelmez, köylüler tıl 
mak istediği kontrolün tanzim e· sud olmaz, mağazalar yapılmaz, hasi' 
dilmesini lngiltere ve Fran~a ile ne dolnuızsa. bu, idare mümessilin._ 
görütmeyi reddetmiyen Roma çe kayıtsızlığındandır. Emval üzerine ~ 
venleri, lngilterenin muvl\fakat gi koyup bunu büyük caminin tamiri' 
edeceği azami kontrolün lta}ya· ne tahsis etmelidir. Kervansar.sayl~ 

hamamları da acele tamir etmeli. Tıu 
nın dileyeceği asgari kontMl hak la sarayın yapısını bitirmeli. Yine stit' 
kından ~ok uzak olabileceğini atle Kücük KAbilin su mahzeni Jl' 
tahmin etmektedirler. meşgul ~Jmab. Gazneyi de tamir etnt" 

MÜRACAAT EDEN li. Tütüm Deren suyunu getirdiğim b•' 
GÖNÜLLÜLER vuzu yapmıştım. l'tlanzarası geniş ol' 

doğundan oraya Nazargah adını ''",t' 
dim. Oraya daha ağaçlar dikip müte' 
nazır ve etrafı güzel çiçek dikili çinıe' 
tikler yapınız.,, 

Roma, 8 {A.A.) - Şimdiye 

kadar genel savaş malullerjnden 
11.500 kiti doğu Afrikasmda gö
nüllü çalışmak için müracatd et· 
miştir. 

AFRiKA YA ASKER YOLLAMA 

Napoli, 8 (A.A.) - Bugün 
önemli kıta ıevkiyatı olmıııtur. 
Liguria vapuru kırk subay, 114 
yarsubay, "21 nisan,, fırkasın· 

dan 2875 siyah gömlekli ile hare
ket etmittir. General Appioti ve 
kurmayı da gemide bulu:aııyor
lardı. 

Ligurfa ayni zamanda üç yüz 
kırk dört bat hayvan ve gereç 
bulunmaktadır. 

Babüma.menin batka b'.r yÇ 
rinde de fU satırlar var: 

''Hindistanda ırmaklardan başl;a t 
kar sular olmadığından bu memleke*' 
kanallar yaparak hayat vermek, hail• 
çeler yapmak istiyordum. Bir büyi!J 
kuyu kazdırdım. Bunun suyu ile bl' 
marnlar yaptım. Bir büyük havuz ytl 
tırdım. Ağaçlar diktirmeye başladıııt' 
Sarayın içini düzelttim. Bahçeleri ~ 
makarışık olan bu memlekette müte, 
nazır, güzel bahçeler yaptım. Bu bll)I 

çelerde sıra ile, bütün güzelliklerile fi 
tam bir san'atle ğiiller, nerkisler sırf' 
landılar. 

Hindistanda ilç şey bizi rahatsız e' 
diyordu: Sıcak, toz, sert rüzgar. 9' 

Si.yasal go•I rü~ıer 'I . ÜÇ belaya hamamlarla çare buld~ 
,ııııııııııııııııııııırıııırııııllllllflllırıııııııııııınntnllllfl"' Y 1ııı1111111Ulll·IJtıttlttlffl"lllf~, Toz, rüzg!r bizi hamamda bulantı)'~' 

5 s ıh ı d d • 1 b • 1 • İl du. Hamam serin oluyordu. Hintııl,t 1 u a nası yar ım e ı e 1 ır böy_Ie şeyler gö~mediklerinden _i~şl, 
fi ve ımarat yaptıgım her yere Kabıl ~ 

•ı J.,ö Jurnal gazetesi Uluslar kurumu konseyinde geçen kulqyordu. Bu olmadı. Çünkü Eden'in sözlerinde büyük d~.nı_ '·erdile:· ~ğr~da sar~yın yanı~ 
ilk toplantının sonucunu anlatarak kısaca şunları söy · bir itidal vardr. Henüz zecrt tedbirlerden söz açılmadı. buyuk "e muhım bır sarnıç yaptır~_. 

~ lüyor: İtalya tarafından tamir edilıniyecek sözler de söylenme- Bunun katları ve odaları ''ardır. t t 
1. Bir tak1mlarına göre Uluslar kurumu konseyinin di. Yalnız Habeşistan hakkında hiçbir şey bilmek iste. de birkaç dolap olup bunlan ökUıl~ J ilk toplantısında en önemli ,.e başlıca sözlerin Aloizi mediğini anlatmakla kaldı. 1 döndürür. Bunlarla su kale duvarl• 
s: • \ üzerine dahi çıkarılır.,, 
:E tamfından söylenmiş olduğu iddia ediJebilirse de l.m Herk~ ~talyanın, Habeşıstanı Uluslar kurumundan( __ ____./ 

) 
sözler hiç de anJaşmıya umud \'erecek bir halde değildir. ~ıkarmak ıçın ayak direyeceğini sanıyordu. Baron Alo - B r .k k 1 . ·ı . t 
Bize kalırsa, Habeş dramının başlanmasına engel olacak izi böyle bir teklifte de bulunmadı. Hatta Uluslar kuru- e ÇI a ra 1 ıyı eşıyO , 

sözler Piyer LaYalın söyledikleridir: "Andlaşmalardaki rnunda bu meseleyi münakaşa etmek için bulunduğunu __ BRUKSEL, 8 (A.A.) - Kralın Si~ 
taahhüdlere hürmet etmek ve barışa çalışmak.,, ,.c şimdilik kışkırtılmadık~a hiç bir tehlike olmadığını = hati memnuniyet \'erici bir iyilik g~ 

ltalya Habcşistanı suçlandırdı. Habeşistan buna ce - bildirdi. termektedir. Kolundaki sargılar çı~ 
Yap verdi. Şimdi Kurumun seçtiği komite şerefi koruya - Bütün bunlara karşılık hiç şüphe yoktur ki durum nlmıştır. Kaburga kemiğindeki 1< 
bilecek bir kurt.arına yolu bulacaktır. Jştc en güç iş gayet t~hlikeJfdlr. Herşeyden enel zamanın pek kısa ol· tamamiyle iyileşmek üzeredir. ~ 
budur. doğunu ve bu kısa zamanı ~ok iyi kulJanmk Hlzım geldi - Kral bugün, oğlu prens Baudoulrt 

&. Konseyde bir ltaJyan - lngtllz çarpışmasından hor - ğinl düşünmelidir. doğumunun yıldönü:niir.U özel bir f' 
~ d 4tUJPRllllJK$illllmııus•I ••1tPN11Wın1n11lllllllqll _lill ......... 111nı •1t1'11ift"1Jqu11ır":H1ttt1::ın111MlilltllU1MNUlllillUUcMMllllllffiit:t11tK•lllillll1i11t., idi de kutlu la mıştır. 



4Şaretler ,I 
"'1 ap mese'esi 
Türk • ban inkılabı 

EL EL sac ELE & 

r t."M~ ye' d I ' 
d . e ve ran da ıalalanaıı KUltUr ltlerl N •• f d 
fii~~ gelifletlikçe, etrafında u us savımın a 
: 

11~.tiirlü alrüler bıraluyor.lleri Kültür hareketleri 
: , .ftizele ve iyiye giden her ham 
:~ bazılarının llTtına rüklenme 
, bazıları • • d' nı aıp geçmen tabii . 
,, . So, .. --ı .ı•··riml b. .. .. 

)leıi • .TV& 111 "' er '1 IUTU ICN 

1 
deferin Yerine yeni bir takın. 

d.;,ıYal. değerlerin ortaya çıkması 
ır. 

-.!eferlerin Wrbirile ltavıa et 
ot, ' 0cılrtam •eçirip müıtelaaı !. 
,;:: bir değer yerine daha yeni 
>er daha c:fllllının, Jalaa güzelin 
146 ~1'ttuı normal bir ittir. lnkı
ltiıa a ~en bu luıvıt!larda yen~ 

Doğu viUiqetlerine gide
cek üniversiteliler 

Kültür Bakanlığının ,foğu vili.· 
yetlerindeki Kültür hllreketleri&\ 
iıli.h etmek üzere geni~ bir pro
gram hazırlamakda ?lduğunu 

vazmııtık. Bu programrıı hazırla
ma işile bir komisyon meııul ol
maktadır. Komisyon .;aiışmasın\ 

yakında bitirecek sonucu Bakanh
ğa verecektir. 

Bu vilayetlerin kültü: har~ket · 

lerinde Üniversite talel;eleri O · 
laca, ~ki~. ymtliği meydan mu -
il • eaınan ba,lanıı~ günleridi• 
ı/' hep gibi inkılôblar Ja yara . niversiteyi bitirdikleri -ı:ıman bu 
"Clr öl' :m ralarda kendilerine verilecek va 
ı., • •er korkaklar, kahraman 
6tr ~~ .. edecektir. Yine bilirizki. 7.İfe~erde çalııacaklarclır. 
h llllıilab hareketleri ı~nifletlik Ş~hrimiz talebe birliği dolu 

1.' llfaılar mübet diifür.ceye sa· vilayetlerinde ötedenbe,.i çalııma&r 
•p ol-• iste:fiklerini Ba§hakzı.n• bir tel 
~- wrıcrr müıbet diifilnceye •a· 
....,, al11nc • yazııile bildirmi~lcrd:r. Baıha • 
İlt- a, ınsanlık halıllı İltt:rler1 -..,.l k ı.._,_ kanda birliğin bu ftrzı1larının ye-
d~- 1 nwıkı İlteyince bütür 
..,.,. al ' rine getirildiğini bildir.en ve ken ,__·-_ .. us.an ile bir ıalta bu -
~"1tlcak • dilerine muvaffaldyet ~ıleyen biı 
.__, .' .. ter.ler. Bütün dünya in · f;""'1 ile bir uılta bulunmak İ• . te,ekkür tel yazısı göndermittir. 
,en ı.._ .. b. .. A .ı Kadro'ar ter .. vugun ır on ıya varuır. 

tt1· 0 11 Aıyanın Jiltla lıendinr Lise ve Orta Okullar~n önümüz 
~, fcrrilate kendine gelİ.f VP. deki ders yılı ölretmen kadrosu 

bet diiıünceye inanı§ bakı kültür bakanlığı tarafınd&n hazır· 
~- yaphfı hareket bazıları • lanmaktadır. Yakında bütün il 
hrJ• ~na lfİlmez. Bu bazıları yu kültür direktörlüklerine bildirile· 

idır. KaytalılarJır. Menfa • cektir. Bu yıl birçok illerde ye -
er~ bir ulu.un bir lolrma bir hıı niden orta okullar ve liıe açılma ,. 

Sokağa kimler 
çikabiıecek 

Genel nüfus sayımı h~.-:ırlıklar1 
bitmek üzere olduğundan, bütün 
kaymakamlıklnr tarafından nahi· 
yelere yeniden emirler gönderil 
mittir. Her nah!ye en li ııa za · 
manda nüfus sayımında çabpcak 
olanların bir listesini h~zırlıyarak 
mensup bulunduğu kaymakamlı• 
ğa derhal ıönderecektir. Yalnız 
ogün amme hizmetindl! çalıfm&ll 
lazım gelenlerin bir listesi tanzim 
edilerek bakanlar kuruhma gön · 
derilecek kurulün vereceği kararla 
bu gibilere sayım günü serbeıtçrJ 
gezebilmeleri için birer vesika ve 
rilecektir. Elektrik fabrikası itÇile 
ri; dııarda kalması li.zım bazı soı· 
yete memurları, yanğın söndür 
me, sıhhi İmdad itlerile meıgul o· 
lnnlar, ıazeteciler, her i;ikede dolr 
tor ve eczacılarla telefoıı sosyeteıi 
mıl'!murları bu arada bulunmakta 
dır. 

Diler taraftan okuyup yazma b~ 
len her vatandaıın saynn memur· 
lufunda çahıması da ayrıca kay • 
makamlıklara yeniden hildirilmit-
tir. Çalıımaktan istinkaf edenler i 
çin kanuni cezalar tayin P.dildiğin 
de, bu itde hiçbir istisna gözetil -
miyecektir. 

ı..__!l'e ferifeN/e ballı kalmanr.ı sına ihtiyaç olduiu kadar bu o • 
-~er. Ydut yabancılardır. Ya. kullarda ders verecek öğretmenle Evlenme 
'İl ltıı':lan bir lııımı, •Ömürge . re de tiddetle ihtiyaç vardır. Gazete fotoğrafçdıjmdaki ile-
'6.,,"' ~if bir zaman alUllann mü11 Kültür Bakanlığı her ~hn öfret ri kabiliyetine yıllardanberi ıa· 
f dli,ünceye Nhip olmalarım iı· men ihtiyacım ıözönünc:ie tutara1r 
"--• h ı ki akta zetelerimizde sayısız misaller ve-~~er., Milsbet Jiiıünceye •a ona göre azır ı ar yapm dır 

' - KURUN $ 9 EYL'OL 1935 ___, 

r. oa•a ha~erlerl: --------
Ortaköv yangını 
Meryemana kandilinden 

çıkan qangın 
Dün saat üç ile üç buça.k arasın 

da Ortaköyde birdenbire büyü • 
mek istidadını ıösteren mühim bi. 
yanım bat ıöıtermiıtir. Yangı.1 
Ortaköyde karanfil sok:»kda Ale· 
konunevinde yanmakta o:an Mer
yemana kandilinin etrafı tutuf turP. 
rak ıirayet etmesinden çıkmıt ve 
pazar olmak münasebetiyle evde 
kirme bulunmedığı için derhal et 
rafa yayrlmııtır. DünkJ. yanğın · 
da susuzluk derdi yine baı göster 
mitse de Beyoğlu itfaiyesinin der· 
hal yetiımesi '9lifın bir az önünü 
alır ıibi olmuıtur. Bu sırada it 
faiyenin bütün ıayretine rağmen 
9 kadar ev yanmıı bulunuyordu, 
insanca hiç bir zayiat o!mamaklr, 
beraber yanımda Alekonun biı 
beyıiri yanmııtır. Yangı». dolayı

ıile 39 kiti açıkta kalmııtır. 

Bir otomobil kazası 
Dün sabah Bakırköy Hazinedar 

çiftliiindeki tuğla fabrikasın ya
nında bir otomobil kazası olmuı 
tur. Kırklareline giden toför Niba 
dın idareıindeki otomobil tuğla 
fabrikasının yanından geçerkeı, 

birdenbire devrilmit içinde bulu · 
nan on kiti yaralanmııtrr. 
TUTUŞAN BACA.- Kaırmpa · 

pda Kulakaızda lımaUin sitorta· 
ırz ekmekçi f Rınmın bacası tutuı · 
muı, ahali tarafından söndürül · 
müttür. 

I Gezintiler 1 
Varını, yokmu? 

Gaz.etelerde h2italardanberi, bir 
"varmı yolımu?,, dır giJiyor. Var' 
olan nedir? Kimin, neyi" yok ol • 
duiundan konufuluyor' Diye ıor
mak neye yarar? Hep biliyoraa 
ki bunca patırdı, ıiori Iİnelt yü
z.ünclendir. 

Birlikte ycqatlığımız. bir ıardo 
hortumlarına birlikte itan verdi .. 
ğ'miz mahlultların var olup olmaı 
dıfında fÜpheye diqmelı, aoft 

günlerin belki en ııqılacak ıe)'itlir. 
daelı yerıiz olmaz sanırım. Soluılı 
lartla çıplalı bacalıları çi,elı çılıar
mıı gibi yara ve tirmık irinJe ta· 
zeler dolaıır, en Nflam cihinlilt
ler bile yüzümüü lıızamılı Ja,,..11· 
larından kurtaramazken ne Ji~ 
aytıııp d11ruyoruz bilmem. 

.~ nl fa.ıl&,-ilıi b • re!]. Ankara foto muhabirimiz B. 
l~ lllGaı tu diye; beitün Jeo ri.:~~~ft!'1tJ~r.:~~r1ifCOliıı•4Jt·.-·"'1~•_.,.ll&ılflli•~ ... '"1E-
<ıi• • r~lerinin ""''' ferliiy~ orta o a Şe f. k B Muall t • 

IGARADAN YANCIN.- Ga· 

Dahaı var, gazetelerde 6a 
"varmı yoltmrı?,, .özii plıtı fi • 
kalı, sivri sinekler bü.bütiin cml• 
tılar. Hele geceleri, ortalılt bir• 
ıerinleyince, odalara doluyorlar. 
Çal11ma yaa/t oldu. Botlulılan 
tokatlamaktan elimize kitap oltı • 
mıyoruz. Beni en ,ok linirlentli • 
ren, meydan okuya olıuya solJ.,.
larıJır. Sivri .inekler tle alri. • • 
kıncılar •ibi naralarla atılıyorlar. 
Ampuller kovana Jöndü. Bazla .ı. 
perlerin çevruintle benelıli ft • 
man bulutlan gibi dönüp dıırıı70'
lar. Radyoların hornıırtalan lie• 
silince, bunların tavan orltutralan 
baflıyor. Aralarında •u 10ll'lfl 
mı IJIU bilmem, hepli wbirinflCll 
üıtün bajırmağa çabalıyor. Hele 
dün gece azgınlılrları 10n kerte~ 
varmııtı. Dıvarlartlaki rerlik talı· 
la)'lflarile ev, MVClf alanlarına dört 
tlii. Avuçlarımız kan içinJe kaldı. 
Fakat ıiUihlarımız.ın üıtünlüfü, 
ıücümüz.ü~fofu bizi kaçmak · 
1.n~rn.~-'"-
1ıale1erimi:in llltına sıfındık. :. . İldifi ue bu terbiye irin ne gi. caktır. re ın ızı ayan i i e 

7n~talcır lrallanılJıiı meydan • iLK OKULLARDA evleniyor. Bugün bahtiyar çiftin 
:'"41"'· Bir Eylulden itibaren ilk okul Yozgat Halkevi salonunda ev • 
I/:" l d l bek d L--1 lenme töreni yapılacaktır • ... ~ Oaınanlı imparatorla . arı a yeni ta e ay ına UGt an· 

1ı111111 ........ "~_. •ntle, iirlıiyeye moJerıı mııtı. Yazılmanın yarm akf&ID ıou Gazetemiz, kendilerini yürek· 
l'or 4· - -• .. günüdür. Bütün ilk okul bat öiret ten kutlar. ı-.__ ıye ramı notw ar yag 

_.._,.,.-_ .... diP.lonu:ıların en akıllı re· menleri on gün içinde okula yaz ı _ ...... ....,.._ 
._..,_".,devlet adamlarına "ıiz lan talebe sayısile okulun alabile- Ur ay tur ım şubesi 

eril cıhicimına aygun bir hü • ceği talebe ssy111nı mmtaka iıpek· Uray Turizm tubesine alınacak 
et lamın" Jiye tavıiyelCTtle terlerine bildirecektir, ~spekterler bir memur için imtihan yapılmıt 

----~--~oırlcrrdı. Nitekim bunan bir • de Çartanba zünü bir !oplantı ya· tı. imtihana girenlerden By Hal· 
So "-ilt.olan meocrıddur. p:ırak talebenin yerletı;,iJmeıi i · dun kazanmıf, vazifeye atmmıı~ 
.. "ltoiıalar iginJe b!ı·• Elbelôi çin tedbirler alacaklarc!?ı·. tır. 
~ z.1 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 - makattam ga~etucnJ~~ ğil, bugünkü diifüncuinin, bagiin· ı aluı~ulujunu karqhrmalı hata:, 
el" ~ sinli bir aımte müı lıü tefekkür taı·zının ilaJec:isi o: · olur O zaman hıriltiyan Arapla-
• Ufiİneenin Türkiye ve lran ma-!ığı için bıralııyor. Kullandıf.· n n~ )'apritalı? Türki>e ve lra11 

• :"erinden dolayı muztarip mız ve alelade tabirile AralJ!o ekonomik, mel emperyalizmler 
fGJt v. )'azının arlea.ıntla bi:· denen kelimelerin ruhunu vere" den larklı olmayan IP.lekkür v~ 

'ti rııMa, bir yabancı göl Arap uluıu defil, 01ta zaman dil emperyalizminJen kurtulmak 
lit-'ltf....__,,.elt mümkün tlciiltliı Asya camialarının telekkür tarzı iıtiyorlar. Bilôkiı Arapların u 

.~;. 0 • lr~alri müspet Jü nı idare eden teokraitl~r. Bu te luılaıma1ı, Arap birliğin\ vücutlE: 
Clreketını AıyaJ.., su.dur o~ratik medeniyeti kur&Uılar ara. getirmeleri, bizim için sevin,le 

~ 1-ı bırakmak it;in tutula11 sı.ntla Türk ve lran münevverle karıılanacak laaJiıelertlentlir. Bu· 
•• uor· · · k nl la" ı.. bil b"l T" L· I · L· uf~ • rını unutma , o arı !Çe saymaı~ nu e ı e, ur1eıye, ran ın1ıı 

Q Clfnaa hareketleri Arap cehalet olur. lôblarını bir vuile ederek ön As • 
: ~raplara lıarıı bir diif Tc..-okratik medeniyetin teleklriir yadaki lıarJqliğe, bilhaa9e1 Türl 

ite 4dı~e ıöateriliyor Ne lra taralından ~ıkan ulu.la .. , elbetto? -lralı, lran-lrak Jo.tluğuna kate 
e Türkiyenin Arap uluıa kentlilerine müıbet Jiifünce)ı: denlerin iıtetlilılerini biliyoruz 
a ltİnlr beJenmİf bir ha kap olabilecelt yeni ltelimeler, Falıat onlar bu nki çaptalı; 
~. Türlıtye ve lran luıa- yeni lilıir kalıpları bulac-aklartlır .ilahları ile ulusların arann..ı 

ili 1cl6aıneı bir ltei.imeyi A • Bugün yapılan ıey ıadtte budur. kara çalı dilıemiyeceklertlir. 
--...,,. malı olJufa irin de- T eokraiye karıı gelme ile Arap Sadri Ertem 

ömere ait elektrik dükkinmm ça· 
tısında, yazıhanelerden atılan ıı · 
ıaradan yaniın çıkmıt , söndürül
müttür. 

KISKANÇLIK YOZONDEN.
Betikt&fda, Valde Çeımede otu · 
ran Şaban, kıskançlık yüzünden Si 
ranoı'u omuzlarından yaralamıt· 
tır. Şaban yakalanmııtn. 

TRAMVAY ÇARPTI.- Kur 
tuluıta oturan Murad, 8eyoğlund1 
vatman Mehmedin idareıindek' 

tramvayın çarpmuı ile yaralanm.f 
tır. 

BAŞINDAN Y ARALANDl.
Kasrmpapda oturan Aziz, Eki~: 
sinemasında çalıpn marango• 
Panayut tarafından keser ile ba -
tından yaralanmııtrr. 
ALIŞ VERiŞ EDERKEN.- Şir· 

keti Hayriye bayrakçııı Hüsamed
din Bebekde Dere boyunda otura u 
seyyar sebzeci Hüseyin ahı ver~ş 
yüzünden kavıa etmif, Hüıey\n 
sopa ile Hüıameddini baıındac 
ve kulaiından yaralamıılır. 

MOTORSIKLET ÇARPMASI. 
- Beyoilunda Şair Z~yA cadde • 
ıinde Kamon apartmanında otu • 
ran llyaya 290 numarala motor 
ıikleti çarparak yaralamııtrr. Mo
torsiklet aranmaktadır. 

Belaya bakın lıi burada da ra • 
hata l«ıvufOtnadık. Sivri sinelıler 
bizi lnıfattılar. SeJeri daha beter 
çıkıyor, bir ağızdan kazanJılılan 
utkunun marıını ıöyliiyorlarclı. 
Cibinlikten de kızgın bir lcimW. 
tifelİ gibi korunmak •erek. Kolıf. 
nuz, bacağınız, JirıefiJIQ birbl • 
rine JokanJımı hemen yanıyor w 
kcqıntı bcqlıyor. Y atakda kara • 
ya Jiifmüı l>alık çırpınq1.yla J& • 
nerken ıözümün önÜJM! gaal9 
bll§lıkları geliyor, kentli AenJirne& 

- Var mı, yok mu? Ha? 
Diye ıöyleniyorum. B:ı yılın ..,.. 

ri sinekleri, petrollu batalrlıltlanla 
dofup büyüdükleri için olacal, 
yaldızlı lilit bulutlan i~e d.
eJiyorlar. Attıkları kahluıltalar tla 
caba! 

Yattığım yerde Mınr tarihinin 
bir parçasını Jiifünüyoram. Bul• 
nık bir elıane 'erçeveıile itapla " 
nan dekorlar ar111ında. stılıallan 

b• ı· .. inci ·yülılü lıoca ır ın:ıwnan mun 
mini bir ıivri Iİnelı elile yne vara• 
lupnu •örür gibi oldum Falıat,.. 
yazılı lıi dağlar katlar fİtlrin biı: 
prara ezen fU damlacıfın binler• 
ce yıllık derli önünde zihnim ita• 

(L'lltf en sayı fayı çeviriniz) 

..... .._ f'-' ratelıini kardeşler Avuscraı~a yolunda; No. 37, 9 Eyıuı 1935 
bu C&a.hazhanelerlnde çalışan O'ratelllni karde§ler) Avustralyada bulunan bir cambazhane dlrektörU tarafından çajuılmıştır· Uç kardet yula ç ıkıyorlar. A~j'ıdaki resimlerle 

ea mt.~ur komiklerinin seya ha tini takip edeceksiniz. Bu maceraJı fyfce takip edebilmek için bu resimle rl kese;oek toplamak n bir kollekıly on yapmak IAzımdır. 
dün • 
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Hava yollarında 
7 on başına ne kadar su uyu .. ------· 

son teşekkül ediyoruz; en En ücreti verecekler 1 ·ıı·z Fransız kruvazor 
Ecnebi vapurların memleketi- 0 gı , 

• 
yenı 

techizatla silahlanacağız! mize sık sık uğrayabiJmeleri ve ı • • ı b t d ? 
para bırakmalarıiçin liman idare· erını nası a ır ım . 
si tarafından yükleme ve botalt-Ankara - Istanbul yolu daha kısaltılıyor 

"···En son teşekkül ettiğimize 
göre, en son ve en yeni teçhizatla 
silahlanmamız Iaznn !,, 

Kurun namına istediğim bir 
mülakatı, büyük bir ilgi ile k~r
tılayan hava yolları genel ,Jirek
törü Bay Şevket, kendi•in.den 

aorduğum türlü suallere yukarı

daki tek cümle ile mukabele etti. 
Bey Şevket bu kısa cümle ile 

yalnız bugünkü çalıtmalarmın 

hedefini izah etmit olmadı. Ayni 
zamanda pek yakın bir gelecek· 

te memleketinin en 111ız• yerlerini 
içine alacak ve birbirine daha ya 
kından bağlayacak hava ağ larma 
malik olacağımızı da müjdele- ' 
mit oldu. 

Hava yolları için ayrılan para 
ile modem tesisatlı bir hava ku· 
rumu ortaya koymak müml<ün o· 
Jup olamıyacağı yolundaki soru
ma Bay Şevket ıu mühim Cf'Va· 
bmı verdi: 

- Bu sorunuza doğrudan aoğ· 
nıya değil, dolayısiyle cevap ve
receğim. Biliyorsunuz ki bugün 
her alanda olduğu gibi fen ala
nında da daimi bir değişme var. 
Şu veya bu alanda yapılan uf ak 
bir değişiklik, yahut ortaya ko
nulan yeni bir keşif ayni alanda 
biİ- takını değişiklikleri icap etti
riyor. Daha iyisi ve daha ucuzu 
yapabilmek bütün bu deği~iklik· 
Ierde başlıca amillerden birisi· 
dir. Biz bu vaziyetten azami su
rette istifade etmek şartiylc büt· 
~ye konulan:para ile modem te
sisath bir kwı.ım vücude getire
ceğimize kani bulunuyoruz, onun 
içindir ki işe başlarken her şey-
den ~vel, dünyada neler yapılı· 
yor? Yapılan şeylerin hususi
yetleri nedir? Bunlan araştırdık. 
Bu araştınnalamnızdan çok en
tere$3.n sonuçlar aldık. lş~~ size 
bir misal: Son günlerde aldığı
mız teklifler arasında (Radyo
gon yometre) vasfında bir alet 
var. Bu alet o kadar pratiktir 
ki, tayyareyi birden bizatihi sev
kedebilecek bütün tertibatı cami 
bulunuyor. . Bu alet vasıtasile 

tayyarenin bulunduğu yeri tayin 
etmek ve tayyareye ist~nilen e-
mirleri vennek her zaman kabil 
olabilecektir. Bukadar kullanış· 
lı olduğu halde bu alet radyogon
yometrelerden daha ucuzdur. 

' 
Şimdiye kadar muayyen ve ta· 

nmmış bazı firmalarla muamele 
yapılıyordu. Halbuki son sene
lerde yapılan müsabakalann ha
tır ve hayale gelmiyen milletle· 
rin birincilik aldıkları ve rekor
lar yaptıklan görülmüştür. Hatta 
Slovenlerle Polonya ve Roman
yalılar bu arada sayılabilirler . 

Bunu göz önünde tutarak firma· 
lar için bir üstünlük kabul P.tmek· 
ten uzak kaldık. Bize kim daha 
iyisini ve ucuzunu satarsa ondan 
alacağız. 

- Yeni yolcu tayyareleri ne 
zaman ıatın alınmış ve itlt:meğe 
başlamıt bulunacaktır?. 

-Tekliflerin kabulüne birinci 

rardı., uyudum. 
Arhk "var mı, yok mu?" diye 

aormayalım. Bu aoru uğursııt 

geleli. lıtmtbul belki kurulduğa 
güntlenbm görmediği bir aivri n· 
nek alnmna uğraclı. 

s. Gezgin 

teşrinin sonuna kadar devam edi
lecektir. Tekliflerin tetkiki dört 
ay kadar sürecek, mart a ymda 
tayyareler satın alınmış olacaktır. 
O zamana kadar diğer noksan· 
!arımızı da bitirmiş olacağımız· 
dan nisan ayından itibaren mun
tazam hava seferlerine başlamış 
olacağız. · 

- tik defa hangi hatta çalış· 
mağa batlana.caktır. 

- Once Ankara - İstanbul 
hattını işleteceğiz. Şimdiye ka
dar Eskişehire inmeksizin Anka
radan tstanbula gitmenin zor o· 
lacağı ileri sürülmüştü. Y J.ptığı· 
mız ·esaslr incelemeler neticesin
de bunun doğru olmadığım, İs
tanbul - Ankara arasında doğru 
seferler y~pmanın kabil olabile
ceğini gösterdiğinden yeni baş
hyacak seferlerin Eskişehire 

uğranılmaması kararlaştn-!lm1ş

tır. Bu suretle Ankara - lstan· 
bul arasındaki mesafeyi yarım 

saat daha kısaltmak mümkün o
lacaktır. 

Ankara - İstanbul hattından 
sonra da İstanbul - İzmir-An
kara hattını işletmeği dü.5\\nüyo
nız. 

Programımızı hep birden de
ğil, lasnn kısnn tatbik edeceğiz. 

••• 

Kadıköy su şirketinde 
Kadıköy ıu sosyetesinden §İ· 

kiyetler devam edip gitmekte· 
dir. Su saatlerinin bazıları faz· • 
la yazmakta, bazdan ise hiç 
yazmamaktadır. Hiç yazmıyan 
saatlere bakan memurlar tahmini 
olarak para yazmaktadırlar. 
Halk sıcak günlerde suyun ak· 
mamasından da tikayetçid~r. 

Bayındırlık bakanlığı ya.kında 

bu sosyetenin vaziyetini esaslı 

bir incelemeden geçirecekt~r . 

Cumartesi tatilleri 
Cuma ertesi tatile riayet etme

yen birçok müesseseler bulun
duğu ihbar edildiği için helediye 
yaz!hanelerde sıkı bir kontroJ 
yapmaya batlamıtltr. Kanuni 
yasağın tayin ettiği saat on üçten 
sonra çalııtığı tesbit edilen mÜe$
ıeseierden elli lira par1t. cezası a

lınmaktadır. 

Kabak çekirdeği 
Filiıtinde yer yüzünün hemen 

hiç bir yerinde raılanmıyacak de· 
recede çok kabak çekirdeği teci· 

ma ücretlerinde tenzilat yapıldığı 
m evvelce yazmıttık. Son tetkik 
gezintisinden sonra Anilaradan · 
dönen ekonomi bakanı Celal Ba
yar birçok meı' eleleri incelerken, 
bu arada liman iılerindc yapılma
sı li.zımgelen itleri de incelemit v~ . 
yeni teıbit edilen liman tarifelf'· 
ri Ü7~rinde bilhassa durmuttur. 
Ekonomi bakanlığınca limanın 

gelişmesi için alınacak tedbirler 
arasınd3. başlıca su mes' eleıi gel· 
mektedir. Şimdiye kadar meın
leketimize uğrayan her ecnebi 
seyyah vapurundan ton başına 54 
kurut su ücreti alınmakta idi. ye
ni tarifede bu mikdar 30 kuruşa 
indirilmiştir. Diğer yabancı va
purlar için de 15 kuruşa ucuzla· 
tılmııtır. Liman ve rıhtım geneldi 

rektörlüğü, suyu temin eden be · 
lediye ton batında bu tar?fenin da
hada ucuzlamak ihtimali olduğu
da ucuzlamak ihtimali olduğu
nu ile-riye ıürmüıtür. Bu son is ~ 
teğe belediye tarafından red cev3. · 

hı verilmit, (14000 tondan f az~a 
ıu sarf edildiği takdirde böyle hır 
tenzilatın yapılabileceği bildi -
rilmiştir. Meı'ele ekonömi ha .. 
kanlığı tarafından Ankarada e· 
hemmiyetle incelenmektedir. 

Uçak yedi gününün .. .. 
son gunu 

Dün uçak yedi gününün ao· 
nuncu günüydü. Bu münasebetle 

bir haftadanberi devam eden u
çak eilenmeleri Kandilli toprak 
hava yaptığı fevkalade bir balo 
ve kır eğlencesile sona erdi. 

Kandilli otprak hava kurumu· 
nun kendi muhitinde bulunan 
halk için F enerbahçedeki Belvü 
park gaziosunda verdiği bu eğ

lencede bir bando taraf mdan kon
ser verilmit; Bayan Müzeyyen 
ulusal halk türküleri söylemiş ve 
muhtelif numaralar yapılmtıtır. 

lngiliz gazetecileri 
İngilizce "The Observe:., ga· 

zetesi sahibi ve muharrirlerin
den Sir lvlin, Renç, Sir ve Led! 
Robinson ve Ledi De V o şeb ~ 
rimize yelmiş, Londra oteline 
inmiılerdir. 

İngiliz gazetecileri dün bir ye· 
re çıkmamq, otelde dinlenr.ıiş
lerdir. Bugünden baılıyarak §eh· 
rimizde gezintiler yapacaktır. 

Dönüşlerinde memleketimiz hak· 
kında yazılar yazmaları muhte" 
meldir. 

merleri vardır. llgili makamlar, Otobüsle gelen seyyahlar 
Türkiyede istihsal r.~iJen kabak 

1
. b" b 

k. d ki · · dak' t · Tram Zulkin isim ı ır oto üı çe ır e erının ora ı ecımer- . . .. .. b.. . . 
l .. d ·ı b'l · l soayeteıının buyük oto usıle Vı· ere gon erı e ı mesı veya on ar· . 'k" 
ı h b d 'l · · · d yanadan tehrimıze on ı ı seyyah a mu a ere e ı mesı ıcın a res· 
lerini temin ederek Türk teci· gelmittir. 
merlerine bildirmişlerdir. Bunlar, otobüsle olmak üzere 

Ekmek narkı 
ıehrimize gelen ilk seyyahfordır. 
Muhtelif memleketlerden geçe· 
rek lstanbula sekiz günde gel· 

Ekmek nark "omiıyonu on b<-§ • l d' . . mıt er ır. 
günde bir yapmağa karar verdığı Ed' 1 b l 1 t .. ıme - atan u yo u a· 
mutat toplantısını bugun yapa· . 

1 
O A d 

.. . marn anınca rta vrup& an 
caktır. Son gunlerde un fıyat 
lerinde görülen yüks"·lıne ne -
ticesi, narkın yirmi para artırıl 

mak ihtimali vardır. 

Kahire elçim1z 
Kahire el~imiz Bay Tahir 

Lütfi dün ıehrimize gelmiıtir. 

şehrimize otobüs yolcularının ar· 
tacağı tahmin ediliyor. 

üç aylıklar 
Dul, yetim ve müteka;uierin üç 

aylık maaı!armm vca·iimesine, 
maliye şubelerinde bu sabahtan 
itibaren l;>aılanmııtır. 

gemi homurdanarak · yanıyer, 
başını denize sokuyordu 
Yazan: Mütekait topçu kumandanı M. Ertuğrıtl 

Koca 
yaralı 

l ·ı t ·hı· d aldırmıyan bu atı•ı an•tu:rDft. (BQ.§ı 7 Ey u an ı sayımız a- :r ..... 

dır.) için 12 atım yetişmitti. , 
Sıra telaiz binasına ge~ 

Bu da kolay oldu. Açık ve ayni zamanda kayalık

lar arasında mevzi alanbatarya -
mm küçücük topları koca gemi 
toplarıyle cenkleşecekti. Ayni za· 

manda kara toplarına da. cevap 
verecekti. Bu; aklın alacağl. bir i~ 
değildi. Fakat çaresizlik kar!ınn· 
da artık tereddüde lüzum yoktu . 
Hemen alete başladık. Mf!safele· 
rin biraz evvel iyice tesbit f"ılilmi§ 

bulunması, toplarımızın yeniliği 

ve hassasiyeti, cephanemizin tole· 
ranı mükemmeliyeti işimizi kolay· 
laştırdr. ilk grup ateşimizin bir 
mermisi gemiye çarptı. Müteakip 

grupun üç mermi&i birden gemi • 
nin kıç tarafındaki tayyare ha~a· 
rma çarptı. Müthiş bir yangın çı • 
kardı. Benzin deposuna isabet et
tiğini aonradan öğrendiğimiz, mer 
milerimizden çıkan yangın o dere· 
ce çabuk büyüdü ki, gemi bat top
larını bize revirdiği halde ateş et · 
meğe imkan bulamadı. Mürette· 
batın birçoğu denize atılarak di • 
ğerleri de daha gemiye dönerken 
geri kaçtıkları görülüyordu. Yavaş 
yavaı genit bir nefes alıyorduk • 

Gerilen sinirlerimiz yatıtıyordu-. 

Silahrmıza itimadımız artıçordu. 
.. # ., ,/ü ,. '< ......., • 
Arldi: ale!unİz mükemmel, ise.bet-

ler devam eCliyordu."' Koca gemi 
kartımızda homurdanarak yanı· 

yor, yavaş yavaş yaralı ba,mı de -
nize sokuyordu 36 daika süren fa
sılalı ateşimiz karşısmda fazla ad
yanamyan Benami Krea bat tarafı 
ile denize gömüldü, aksamı sairesi 

açıkta kaldı, fakat yandı. Bn muh
teşem levha bize gurur ve karşı • 
mızdaki Fransız, İngiliz m?slek
taılarımıza da. şüphesiz keder 
vermi§tir. 

işte böylece büyüğünü denize 
gömdükten sonra limanda hulu· 
nan diğer iki İngiliz torpitosu ile 
Fransız kruvazörü ağı ya ... arak 
son hızları ile ikisi şimale biri 
cenuba kaçarlarken üçüne bir· 
den atef çevirmeğe imkan yoktu. 

Binaenaleyh şimale giden ve 
daha uygun bir hedef teşkil P-den 
lngiliz torpitolarından birinin 
olsun canını yakmak istedim. A· 
teıimi tophyarak birini yakalı· 
yabildim. 18 atımdan iki i~abet 
alan bu torpito adanın §İmal bur· 
nunu güçlükle geçti (bilahare bu 
torpito sakatlanmış olacak ki, 
öteki tarafından çekilerek Rodoı 
istikametine götürüldüğü görül· 
dü) (1). 

Torpitolar da sahayı bıraktık· 
tan sonra baıımızı didiklivP.n ve 
bir nişancı neferinin yaralanma
sına sebebiyet veren Fransız top· 
larına sıra gelmişti. Karşı karşı

ya çıkan iki pehlivan gibi her iki 
batarya ayni şerait dahilinde açık 
mevzide idi. Aradaki fark; onla
rın 10,5 luk l=etone edilmiş sabit 
ve mükemmel bir batarya, bizim
ki ise 7,7 lik tekerlekli ve ateş 

kabiliyeti şüphesiz onlara ;1aza· 
ran ciaha az bir dağ bataryası ... 

Bu karşılaşma yarım asır evel
ki topçu düellolarını andırıyordu. 
Gemilerle uğratırken bize nefeı 

Sıra limandaki yelkenli KAY* 
sandal, iki yüze yakın tekne~ 
gelmişti. Oiifman gemileri " 
zim bu gibi kayıklarımıza r 
geldiği zaman aman venniyo 
Bu ıebebden mukabelemiz 111 

ru idi. Askerlerim bunlan ba 
mak için aerbeıt atet iıtedil, 
Onların arzularını yerine ge 
mek için her topa elliıer atnıı 
tırdım. Tutuşan bu kayıkl 
dumanı kruvazörünkine ka 
ve bir saat evel bayram y 
andıran meydan bir aut ıo 

yangın yerine dönmüıtü. Bu 
diıeden sonra Meiı limanı • 
mn arkasında diğer bir koya 
dırılmıftı. 

Aqa.m saat bete doğnı bet 
bitmif azami randımanını v 
bataryamm artık top temizliği 
cepane sayımı gibi itleri ba~ 
mıttı. 

Betbaht obüs hodkam bir 
tanın kurbanı olmu§, bütün 
tuçlarını kaybetmişti. iki a 
binbir çile ile ta Baladızdan ~ 
man kartısma getirilebilen 
kudretli ve mükemmel ıilihııı 
kiki aahibi olan kahraman-[I 
zabit ve neferi mahzun ve bo 
büküktü. Fakat en büyük l 

liıi de kardeşinin bu zafe._--İ 
zanması oldu. O, bir arslan 
dasiyle geldi kardeıiniıı Lo 
sarılarak kdclaıtı; onu kut1ul• 

Gece oldu; tabiatin kud 
bataryaları gürlemeğe bati• 
Adeta bize nazire olarak gitti 
artan grup ateşlerini dolgun . 
yağmur takib etti. Sanki ta 
bizim gündüzki zaferimizi tef 

için gök yüzünde tehri ayin Y' 
yor; zaferimizi kutluluyordıı· 

4 - 2. Kanun - 1917 ıabl~ 
nı sonsuz bir neıe içinde karŞ~ 
dık. Artık her şey normal 1 

Bir gün evel gülen, eğlenen "~' 
bugün sessiz ve pek ıssızdı. 

bacasile direklerinin yarııııu 
nizin dışında bırakan Ben 
Krea ebedi uykusuna dalmıf \J 
yordu. 

Telefonumuz iılemeğe ı,ş 
dı. Ordu ve kolordu kuma11 
mndan ve beni seven arkad• 
rımızdan tebrikler aldık. 5;ıı 
leri yab§an mağrur müfreze 
mandam Ezelberk istemiye 
elimizi sıkıyor. Şimitkolb·' 
idman elim bir mesuliyetteıı J 
kalarını kurtardıklarına ~ 
memnun idiler. 

(Arkuı rl 

(1) Büyük harp bittikten 
yara/,anan bu torpitoda haber 
olarak bulunnwş olduğunll ıô 
bir lngiliz zabiti Aydına gelmil~ 
nı,tım; o muvalfakıyetimjzi ke 
zerlerinde yaptığı tesir itibarile 
lı. Takdir ı·e tebrik ederek Meiıll 
:-<:k kruvazörün ve tayyareleriıl 
masından, torpitonun sakatla lP 
ılan ve gerek limanda yakılan ~ 
ze yakın yelkenli gemi ı•e sandal~ 
.<tairenin mndd; zararını bir bu(ıl 
11a iki milynn lngiliz lirası rodil 
tahmin ettiğini aöylemlfti. 
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Yapışık Kardeşler 
--... ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 

A;:daki·:s;ddi' Çi~h:: i• F enerbahç~ Tür ki-
Eng kitap okurken, zilzurn~- sarhoş ye şampıyonu 

olan Çangın bu iptilası .• 
Siyamlı iki yapL§ık erkek 

leardqler, AvnıYQ aeyaha 
tini yaparak, tehıor Ameri
kaya dönmii§lerciir. Şimdi 
ne haldedirler? Engle Çan. 
gın cqk maceralarına, onla-, 
nn yeni vaziyetlerini anla · 
tqla ge~iliyor. itte bu hu 
austa anlatılanlar: 

I Gündüz vaziyet böyle sütliman
. ık ! Fakat ;;kıam olunca, )lukarı· 
da notettiğimiz gibi hal bambq -
lcaıqıyordu. Örtalık kara<ır ka -
~z, yapı§ık karde§ler arasın· 

& anlatamamazlık batıüıteri· 
)'or, rahat, huzur kalmıyordu. 
~r, soluğu meyhane haline ge
~tii odasının acayip çevresi 
lÇınde almakta ısrar ediyor Eng, 
lfadesi ağırbath olan okuma o· 
d"&nıda, kütüphanesinde nefes 
al11ı&k ihtiyacını duyuyor, bu 
)'\izden biribirlerinden ayrılama· 
elan çeki§ip duruyorlardı. Bu su
l'tıtle hazan Çan-gın odasında o· 
tııruyorlar, Çang, önüne 1i~ler 
~ .ka.debler sıralıyor, buniar i· 

•ı ar&amda bir "Seddi Çin,, 
~hiyetini alıyordu. Yapıjtk o· 
hıtlarma göre aralarına gireme· 
!bekle beraber! Karde§i kadeh 
~deh üstüne dikip içki içerken, 
L~a, önüne yığdığı kitablarJan 
~f kAldırmıyordu. Bu da •kinci 
~İr ''Seddi Çin!,, O, aizına bir 
dt.nıla bile içki koymuyord ;ı. Biri 
~~kol di~şmanı, biri alkol dostu! 
~g. içkiye iptila derecesinde 
llıtkundu. Ne yazık, ki böyle! 

iç ~ang, iç.kiye nasıl alıınu!tı?. 
iL Itı~in ilk damlasını, Siyamdan 
~na gelirken geminin ~üver· 
~tnde dümencinin elinden al· 
~. Dümenci, onun su ba!'dağı· 
~ denilen içkiden dol :lurup, 
ta içince ne hale geleceğini 

l'llıek ve aklı sıra eğlenmek m.. _. 
)f ille kapılmıftı. Çang, bu iç
~J! .İçer İçmez sevinmit, cinin 

•rıle içinde bir ferahlık duy· 
~·Sanki ndıu serbestliğe ka· 
Qı Uf, fikri botlukta kanatlan· 
,~ttı. Sarhoıluğu, o böyle tarif 
~· Bu hali kendi bakımından 
lıt ·1cuıade bir ,ey olarak llnla-

. Deniz seyahatinin d~vamı 
~ddetince her gün biraz daha ay 
~'tl&fınıt, seyahat sonuna ~elin
' , laaı bir ayyaf olarak karaya /'t haanuftı. İfte içkiye b".1 yol· 
~ •ilanan Çang, şimdidcu ha
'Otı Verelim, ki buna hayahnm 

'-ne. değin sadakat göste?"di ! 
ti Çana ve Eng Bankerı, çiftli· 
"-il hııauat ve acaip huıu~iyetli 
~hanesinde otururlarken, biri 
lil 11 l&kin kitap okusun. biri 
~::ama sarhoı olsun ! Grotesk 
deılhal, değil mi? .. Y apıtık kar· 
ş.. erden biri 11zmıf, biri ayık! 
\oıl'tu da aöyliyelim ki, Çan~ öyle 
lttı:" kolay sızmazdı. Kadeh 
i1rır •rır, farkı söyler, bağmp ça· 

lİJ ' ~&deh kırardı. Sarh .>§ ağ· 
ı_;. lö~~ediği tarkf.ar ya ~'lyfa· 
idi &Q 01rendiği gemici şa rl..ıları 
~~ut da gençliğinde memle
Si) e 8frendiği garip melodili 
ICSı~· t&rkıları ! Bakıtları sabit, 
~ er~C:-111 gibi parlak, içer, 

' llaqavet ...1..-..J .. • • 1 · sa. •IU9 ugun tesın 

altında sızıncıya kadar içerdi. 
Ve bu ayyap, içki dütmanı Eng, 
zincire vurulmUf gibi bağlı! 

Ancak gece yarısından sonra 
sızan Çangın alkol buhr.ınmın 

gene alkolün morfinleyici tesirile 
uyku teklini aldığını gören Eng, 
çıngırağın ipini çeker, upklar 
gelir, ıızmıt ve ayık yapııık kar· 
deıleri müfterek yatak odasına 
çıkarırlardı. Sızan kardet, bu 
halde iken ne kadar zorlanı• a· 
yağa kalkamaz, doğru dürl1ıt a
drm atamazdı. Gece yatakta da 
boyuna kımıldanır, yattığı yerde 
yuvarlanır, Enge rahat uy!<u u· 
~azdı. Zavallı Eng, b.ı hale 
de katlanırdı ! 

Sabahleyin, Çangın ıarhoılu
ğundan eser kalmazdı. Zindeie
terek ayaklanırdı. Fakat, gece 
sarhoıun ileri geri dönmeı!nden 
rahatsız olduğu için bir tür!>j uy· 
ku gözüne girmiyen Eng, sinirle· 
ri bozulmuf, yorgun argın ıen· 
deler, ancak süreksiz bir uyku 
kestirebilir, sonra, uyuduğu za· 
man yanıbaıında aabırau.!anar. 
Çangla beraber o da kalkıp esne· 
ye esneye sabah tuvaletini yllpar· 
dı. Gören ve itin içyüzünü bil· 
miyen, Enıi sarhot olmuı ı;anır· 
dı. ötekinin aarho§luğunun ese· 
ri, gün doğunca berikinde görü· 
lürclü. ş .. E..s 1 

Ukin bütün aesaizlifine ve ta· 
hammül kabiliyetine rağmen, 

Eng, böyle gecelerden sonra kar· 
detine kartı için için müthit bir 
kin beslerdi. Ve günün birinde 
Engin sabrı tükenince, kayde de· 
ğer bir hadise oldu. 

Bir akıam Çang her zaman
kinden daha fazla içmiıti. Hem 
daha fazla içmif, hem de daha 
çok gürültü, patırdı etmiıti. Sa· 
kin huylu Eng, hırçın huyl'l kar· 
deıinin gemi bu derecede azıya 
almasına, saygıınzlığı bu d•!rece
de ileriye götürmesine, böyle aıı· 
rı derecede pervasızlığına adam· 
akıllı içerlemifti. Bütün gece ya
takta bunu kuran Eng, sabah o· 
lup da Çang ayaklanır ayaklan· 
maz, yerinden fırladı ve karde
tine bir tokat atketti. Bir, bir da· 
ha, üst üste birkaç tokat! Şama· 
rı yiyen Çangın burnundan kan 
bo§andı. Dövülen kardeı haykır
dı, bir yandan da döven~ ka.rşı 
elkaldırdı. ikisi de haykıra hay· 
kıra dövüttüler. Hizme-tç.iler 
kotuttular ve gördükleri grotesk 
manzara kar§ısında ne yapacak· 
lannı tatırdılar. Biraz ke'ldile
rini toplayınca, araya gir::neğe 

sav&frp iki tarafı güçle yatııdrr· 
ddar! 

Bu hadiıedenıonra, ikh kar· 
deşler tam iki hafta ne biribirle· 
rinin yüzüne baktılar, ne de biri· 
birlerine tek söz söylediler. Vü· 
cutlerinin yapqıklığı dolayııiyle 
biribirlerinin içinden geçenleri 
söyletilmeden bildiklerine gl're, 
iki taraf da bu iki hafta zarfın
da biribirlerinin ne duydu! ... larını 
ve ne dütündüklerini iyice bili· 
yorlardı. Artık ne yapmak tazım 
geldiği hususunda hiç konuıma· 
dan anlattılar. Ve on dar! gUn 
sonra Enı ilk defa dile gelerek, 

1 - 3 biten maç güzel olmadı. Sinirli 
bir hava içinde oynandı 

Türkiye futbol birinciliğ: ma· 
çı Balıkesir grupu ıampiyonu 
(F enerbahçe) ile Eyüp grupu 
ıampiyonu (Altın ordu) arasın· 

da dün aktam oynandı ve 1 - 3 
F enerbahçe tarafından kazanıl
dı. 

Altmordu, Demirsporu güçlük· 
le kazandıktan ıonra Samsun ta· 
krmını da yenerek finale kalmıf, 
bu suretle ortaya bir latanbul -
Jzmir maçı hazırlanmıftı. 

lzmir takımı lstanbullulnr Ö· 

nünde oynadıiı iki maçta d:ı bir 

tırdı lzmir kaleai önünde he&ap· 
ıız ve fanssız kaldı. 

,,. ,,. .. 
Sadi Karaanın idaresnid<! bat· 

lryan maçın daha ikinci dakika· 
sında lzmir bir sayı kaybetti: T o· 

pa lzmirliler batlamıtlar, Fener 
haf hattı hücumu çevimıit ve 
Fener soldan ilk akınını yapmıı· 
tı. Şaban soldan gelen topu iz. 
mir kalesine yakm bir mesafede 
yakaladı ve doğru lzmir kalesine 
çevirdi. lzmir kalecisi daha tüt 
çekilmeden yere yattığı için tüt 

iki takım Bir arada 

f evkalidelik gösteremem it oldu· 
ğu için f stanbulun kazanacağı 
şüphesiz görülüyor, hatta tam 
fevkinde bulunan F enerbahçenin 
iyi bir oyun çıkardığı takdirde a· 
radaki sayı farkının ziyade ola
cağı umuluyordu. Bununla bera· 

ber maçtan evelki heaablar doğ· 
ru çıkmadığı gibi ınaç da güzel 
ve zevkli olmadı. Sebebleri tun· 
lar: 

A - lzmir, canla batla oyna· 
dı 

B- lzmir, kaleıini korumak· 
ta pnh çıktı 

C - lzmir, sinirli bir hava ya
ratmak yolunda bilerek veya bil· 
miyerek önayak oldu 

D - Fenerbahçe kademe ka· 
deme kendini sinirli havaya kap• 

sessizce anlattığı fikrini ve kara• 
rını sözlendirdi: 

- ikimiz arasındaki bu hal, 
böyle hiç sonu gelmeden ıurup 
gidemez. Ne yapalnn, ki bütün 
doktorlar, bütün ilimler, bizi 
biribirimizden ayırmak üzere a· 
meliyat etmeye giriımenin bir 
çılgınlık olacağını, bunun yüzde 
yüz f eli.ketle neticelenecel: son 
dere<'*" tehHkeli bir operasyon o· 
lacağmı açıkça ve kesenkes bil· 
dirdiler. Şu halde ayrdamıya· 
cağız, demek! Fakat, de.-amlı 
surette ikimiz batbata da kala· 
mayız. Anlaşıp geçinemey .7.. Bi
liyor musun, neyimiz eksik? Bil· 
diğini biliyorum. Karımız, ... ka· 
nlanmız yok! Eğer evlene-:ek ~ 
lursak, geceleri kanlarımı.da bf!

raber oturacaiız. O zam~ itler 
düzelir! 

(Arkası ''ar) 

bir metre üzerinden geçip kaleye 
girdi. 

Acaba sayılar birbirinin ar
kasından gelecek mi idi? Bütü~ 
ıpor<:uların ağzında bu f<>rgu 
dolatıyordu. Fakat bu sayının 

lzmirliler üzerinde menfi bir te· 
sir yapmadığı çabuk belli oldu. 
lzmir defansı ıert vu.ru§lar ya
pıyor, bütün lzmir takımı canla 
batla oynuyordu. Yer tuhqlan 
açık oyuncu bıralanayışları iyiy· 
di. Top devamlı aurette lzmir 
yarım sahasından dıtarı çıkma· 
makla beraber lzmir kalesi ciddi 
tehlikelere o kadar sık uğramı· 
yordu. Çünkü lzmir def anıının 
dikkati niıbefinde Fener muha
cimleri pnuızddar. Sağdan, 

ıoldan atılan tütler kale yanın· 

dan, kale üıtünden akıp gidiyor
du. Yirminci dakikada lzmir 
kalecisi Şabanın beı altı metre· 
den bir f üt ünü çevirerek alkış· 
landı. 27 de lzmir kalesi ciddi 
bir f rrtına atlattı. Niyazinin bu· 
gün iyi bir gününde olmadığı 

belli olmıya baıladı. Ortaladığı 
toplar kale arkasına, kornerleri 
fazla ileri uçuyor. 

40 ıncı dakikada İzmirlilerin 
nadir hücumlanndan birisi F e· 
ner kalesinin önünde bir her<:Ü· 
merç yaptı. Az kalım gol bile o
lacaktı. Y aıarla Fazıl da gene 
anlatmaz bir günlerinde. lzmi· 
rin kazandığı bir frikik bota git· 
ti. lzmirliler f avullü oynamrya, 
hava ainirlenmiye baıladı. Son 
dakikada lzmire bir frikik ceza
•• verildi. Frikiki Eaat Fikrete, 
Fikret kaleye attı. Kalecinin çel· 
diği top Niyazinin önüne c!üttü. 
Bir tüt: ikinci gol ve devre hitti. 

ilk partide Fener bahçe kale· 

I iti. tarafın kaptanlaTı Hakem 
Sadi KaTaanla beraber 

sinde ancak iki defa a~ oimut
tu. 

••• 
ikinci devre maçm en zevksiz 

ve hadiseli kıammı teıkil ediyor. 
(}yunculann bir kısmında görü
necek derecede sinir aliimi var. 
Top iki tarafın sahasında da do
laııyor. 

7 inci dakilCada lzmir kaleel 
ıam Sllyesinde bir frikik atJattı. 
Birbiri arkaama üç tütün ikisini 
kaleci, birisini kale direği çeldi 
ve Niyazi üç adımdan bot kaleye 
doiru topu havaya dikerek bu 
safhayı kapattı. 

15 inci dakikada hmirliler 
Fener kalesi önünde bir penaltı 
olduiunu ileri ıürdüler. Ovun 
batlamıfken durdu. Hakem 
itirazında devam eden lzmirli 
mii.dafi Cemili •heiılen pkart
mak kararım Terdi. Jzmirli çık
mak memedi. Bet dakika kadar 
ıüren münakapdan SOIU"& lzmir
li genç çıktı oyun tekrar hqla
dı. lzmirliler on kiti kalmıtlar
dı. 

Ymninci dakikada Fikretin 
büyük bir emek neticesi hazırla· 
dığı pası Niyazi gene üç dört a· 
dmıdan havalryarak f&DMIZ gün
lerinden birinde olduiunu adam· 
akıllı gösterdi. 

lzmir birinci devrede olduiu 
gibi mahkOm vaziyette deği~ 
ırk ırk Fener kaleıine kadar ao· 
kuluyor. Bu aokulmalar eanasındt 
bir penaltı kazandı ve güzel bir 
VUrUfla ilk say11mı çıkardı. Vazi· 
yet 1 - 2 olmuıtu. lıtanbul ağır 
bumakla beraber sayı çıkara.qır 
yordu. Bu arada ciddi bir sayı 
tehlikesi bile atlattı. 

36 mcı dakikada aldan kor• 
nerden gelen bir pası Naci niha· 
yet f.İrmi metreden güzel bir ş üt• 
le lzmir kaleıine sokmrya mu· 
vaffaık olarak lstanbulun çok hak 
ettiği galibiyeti inanılır bit ~ekle 
ıoktu. 

37 inci dakida Niyazi üç dört 
adandan topu dördüncü defa ha· 
vahyarak kaçırdı. ' 

Maçın son dakikaları ... Düdük 
boyuna favul için çalıyor. 40 ın· 
cı dakikada hakem bir F erıerliyi 
kasten dütüren lzmir sol haf ıru 
da dıprı çıkardı 

Son bet dakika lstanbul hü
cumlariyle geç.ti. Fakat lstan
bullular bir dördüncü aayı çıkar 
mıya imkin bulamadılar. 

iKi DEVRE ARASINDA 
BlR HADiSE 

Birinci devre sonunda lzmir 
oyuncuları dinlenmek için lribü· 
ne doğru giderlerken bir hadise 

(Devamı 7 inci .aylada) 
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Memnon 

"Voli er' den,, 
(Bel§ taralı dünkü •ayımızda) 

Çeviren: A. U. 
le buldu. O zamanlarda d,;ı.tıa A· 
merika keşfedilmemişti. Zama· 
nm kadınları da şimdikiler kadar 
tehlikeli şeyler değillerdi. 

KAQA .. KARTAL, 
~:""!"" BUYUK DEMiZ ~~. 

~'·~ R.O .,_..i A. N t ~ 
. Yaz~n: K?dircan Kaflı 8 Ö I em: 68 

ı 

Onun yanından geçerken kılıcı sıyırmamla göğsüne 
saplamam bir oldu. Ahhh.. diye inledi ve düştü 

Kederli kadın Memnonu xo-kular 
içinde olan bir odaya g .:'-"rJü 
oturttu. KtndiAi dt: gayet r.:1zi· 
kane bir surette karşısına a-eçti. 
Şimdi her ikisi biribirlerinrn 1:"':·· 
§ısında ayak ayak üstüne alılmıt 
bir vaziyette konuşuyorlar:h. Ka· 
dm ıöz roylerken gözierb'.. 3 ere 
ittdiriyordu. Baza.1 yaş i~\ıc~ o· 

)an gözlerini yukan kal-iırın,::a 

ca gözleri Memnonun göz.~eı ~yle 

kaT§ılaşıyordu. SC:zleri luUk:ı· 

ten kalbleri eritecek kadar tesir
Ji idi, gÖz!erini kaldırıp hakm • 
ca sözlerinin bu tesiri bir k~t da
ha artıyordu. Memnon "cütün 
kalbi ile kadını ve onun işini dü • 
şünüyordu. Her dakika ge;..t J : 

Memnon yesinden ve utc.ncm
dan ne yapacağını bilemez bir 
halde evine döndü. Evine girin~ 

ce burada kendisine bir daveti.ye 
mektubu gelmiş buldu. B.ı rr_ek
tup ile samimi dostlarmd.an bir 
kaçı onu yemeğe çağırıyorL\rdı. 

Yirmi dakika sonra kocaman iki f 
kulenin ortasındaki kale kapısından 

geniş şapkah bir ath tırıs yürüyüşle 

çıkıyordu. 

lip geçenler, ona bakmıyorlardı bile .. , 
Atını hancıya bıraktı. 

MırıJdanarak merdivenleri çıktı. 
Kara Basanın oda kapısı açıldı. 
lnce Hüseyin içeri girdi. 

~Hiç olmazsa sabah erkenden yolıi 
çıksaydınız. Gündüz gözüyle •.• 

- Böyle daha iyi.. Sen işine bak! 
- Bir taraftan size hak nrmiyot 

Memnon kendi kendine düşün
dü: 

Onun yüz adım kadar gerisinden 
genç bir atlı daha geliyordu. 

Bu ufak tefek de1ikanh bizim ln -
ce Hüseyindi. 

Aradan jki saat ancak geçmişti. 
Bir atlr yavaş yavaş, bir akşam ge

zintisinden döner gibi hanın önünde 
durdu. Etrafındaki bir kaç adam, ge-

Kara Hasan sordu: 
- Ne oldu? 
lnce Hüseyin onu bir kenara çek • 

ti. Bir adım geriden bile duyula.mı -
yacak kadar hafif bir sesle anlattı: 

değilim. Buralarda şimdi Blaçkoclall 
başka belli başlı haydut çetesi kal• 
madı o da .•. 
Hancı gözünü kırparak parmağıyli 

yukarı katı gösterdi. 
- Eğer şimdi evde yalnız ka· 

lacak olursam zihnim hep geç!r· 
diğim bu fena macera ile t•••••••••••••····················•••••••••••••••:m••••••••••• 

- Arkasından gittim. Yaklaşınca 

kuşkulanır gibi oldu. Hiç sesimi çı • 
karmadım. 'J'abanca ile iş göremlyece 
ğimi anlamıştım. Elimle işaret ederek 

Kara Basan buna şaşmadı. O za ~ 
manki İtalyanın ne karışık bir yurt 
olduğunu da oradaki irili ufaklı bü ' 

bu güzel, tem.iz ve zavallı lu.dı· 
nı minnettar ebnek arz ılarını 
biuediyordu. Bu sırada kon"'.lşu
Ian ıeylerin harareti içind~ hiç 
Cle farkma vamuyar:ık birbirlE.ri· 
ne karşı vaziyetlerini değiştinniş 
oldular. Artık fimdi her ikisi 
karşı karşıya ayak ayak i;$.lÜne 

atını~ oturmuyorlardı. Yanyana 
ıgelmiş ve birbirlerine pek yakın 
bulunuyorludı. Memnon bu ka· 
t!ma o kadar yakından vıe o ka~ 
av candan müJHkane nasi · 
hatler verdi ki ne beriki, ne de 
öteki artık işten bahıede!Dİ}or

lardı. O kadar ki her ikisi de 
artık nerede bulunduklcırmı bile 
unutmuşlardı. 

Memnon ile güzel kadın böyle 
bir vaziyette iken genç kadmm 
akrabasından olan genç çıkagel
di. Tepeden tırnağa kadc:.r da 
silahlı idi. Ağzından çıkan ilk 
aöz Memnonu öldürmek oldu. 

Hem de yalnız onu değil, genç ve 
güzel kadını da öldüreceğini söy· 
lüyordu. Nihayet kendine büyük 
bir para verild iği takdiYde s11çu 

larmı affedebileceğini ila ~ e etti . 

Memno1& böyle bir vazıyf."t i· 
çinde ölmekten ise yanınd .ı olan 
bütiin paraları feda etmeği Jaha 
kolay buldu. Yanında ne>\i var, 
nesi yoks:ı çıkardı hepsini verme-

ğe mocbur oldu. Sonra bu b. .. dar 
bir para ile de olsa hayatını k:.:r· 

tardığı i~in kentlisini bahtiya~· bi-

meşgul olup duracak. İş· 

tiham kaçacak. Yemek yi-
yemiyeceğim. Hasta düşe· 
ceğim .. Daha iyiıi gideyim, dost· 
larımla neıeli bir yemek yiyeyim. 
Doıtlarım arailnda bu !e.hah yap
tığım deiiliği unuturum.,, dedi ve 
kalkarak, davet edilen yere gittl. 

Ziyafet sofrasına oturc:luğu za 

rnan doıtları Memnonu biraz ke
derli buldular. an aıkmtısım gidert 
mek için kendiıine biraz fazla İ· 

çirdiler. Rakı ve ıarap içmekte iti· 
dal deresi aşılmıyacak oluna hem 
ruh, hem vücut için ilaç yerine ge· 
çer. Akıllı uslu Memnon içerken 
böyle düıünüyordu. Fal!at, nasıl· 
sa sarho§ oldu. Yemekten kalk -
tıktan sonra da kendisine dostları 
oyun oynamak teklif ettiler. Dost
lar arasında oynanan oyun öl • 
çüsünü geçmezse güzel bir eğlen·• 
ce olur, diyerek oyun, oynadı. Fa· 
kat oyunda dostları kazandı. 

Memnon yalnız kesesinde ?lanı 

kaybetmek le kalmadr. ;(;z üzeri • 
ne istikraz ederek oyuna devam 
etti ve kesesinden verdiğinin dört 
misli de borçlandr. Oyun arasında 
bir kavga çıktı. Kavga büyüdü. 
Samimi d:>stlarından bi?i kafası 
na bir boynuz attı. Ve h!l" gözünü 
çıkardı. Dostları Memneı nu evine 
getirdikleri zaman sarho, olmuş. 
parası suyunu çekmiş, {azla ola • 
rak bir gözünü kaybetmiş bir hal· 
de bulunuyordu. 

Sarhoşluğu biraz geçti. Ba~ı bi· 
raz açıldı. Uşaklarından birini 
(Ninva) bankasına gönrlerdi. 
Dostlarına yaptığı borçları öde • 
mek için bankadaki paralarındar. 
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~ Esrarengiz .. 
~ 1111 Babeşistanl 

- Yazan Marsel Prat Böfem: 5 -ı 

Kızların başında hususi yapılmış bir 1 

başlık vardır. Başkaları kullanamaz 
Akşam olmuştu. Gecenin karan

lıkları içinde bir kahvenin masası ö
nünde oturmuş. konuşuyorduk. U
zakJardan yerlilerin çalgı'larile İtal
yan kışlasının trampete sesleri geli
yordu. Bu İtalyan kumandanının 
sesi gittikçe esrarengiz bir şekil alı
;r.ordu. Ilirdenbire sıkılır gibi oldu: 

- Fal\at siz neyi öğrenmek isti
vorsunuz? dedi. 

- Haldkati öğrenmek istiyorum. 
- Ha kikat şudur: Biz yerli siyah 

kadınfarla evleniyoruz. 
- Evlenmek mi? 
- Öyle ya. Prensip itiba riyle biz 

yerli bir kadının yanma evlenmedik
çe yaklaşamayız. 

- Pe!d bu evlenme nası] oluyor? 
Benimle konu~mn adam sesini biraz 

da.ha alçalttı ve dedi ki: 

- Bakınız, nasıl oluyor! lşi gençz 
kızın anası babası hazırlıyor. yapıyor. 

Eğer yerlilerden birinin güzel bir kı
zı olursa bunun güzelJiğinden istifa • 
de ederek para kazanacağını biliyor. 
Onun için İtalyan müstemleke ordu ~ 
sunun generallerine, kolonellerine 
yaklaşmak çaresini arıyor. Daha çok 
zamal\ olmadı, bir iki gün evvel yer -
li zencilerden biri benim yanıma yak
laştı, gizlice benimle konuşmak iste -
di. Maksadı kızı ile beni evlendirmek 
İ!'ltiyordu. Km henUz on iki yaşların • ı 
da idi. Babası kızın güzel ve temiz ! 
olduğunu söylüyor ve sözünü namusu I 
üzerine bana temin ediyordu. Esasen 

1 
burada bir kızın temiz olup olmadı • 
ğınr anlamak kolaydır. Kızoğlan kız 

i 
. olanların başlarmda hususi şekilde ya ı 
pılmış bir başlık vardır ki başkaları 1 

bir mikdar almak istedi. Faka~ 

gönderdiği adama: selamladım ve g~tim. lik dönemeçte 
- Banka hileli bir iflas ile ka - durdum. Bu sefer onun geldiği tarafa 

pa.ndı. Yüzlerce ailenin serveti döndüm. Atımı dört nal sürdüm. Et -
mahvoldu. Hepsi §İmdi ağlıyor- rafta in cin yoktu. iki taraftaki ya • 
1 t maçlar baştan başa o_rmanbk ve taş· 
~r d:l lrktı. Onun yanından geçerken kıhcınu 

e ı er· ... • ... sıyırmamla göğsüne saplamam bir ol· 
Memnon bu had1aede11 fevkala- du. AhhhI .. diye inledi ve düştü. Ya~ 

de müteessir olarak bir gözünde kındaki hendeğe yuvarlandım. Atınm 
sargı, 'bir elinde arzuhal, hileli mü karnına kılıcımın ucu ile dokununca 
fliaten hak dava etmek için krala o da yakındaki tarla ve ormana doğru 
kotlu. Sarayın ·salonlarından hi • dört nal uzaklaştı. Orada otla.mata 
· d b' k k d k 1 b l " ·ı başladı. rın e ırço ·a m a a a ıgı ı e Öldilğ"" . ıH· . . • - une emın muıın, . 

tö11 senyor ve kralların yarı yarıyıl 

eşldyalık!a geçindiklerini biliyord'14 
Bunun için hancı bu baydutları hil • 
kQmete haber vermiyordu. 

Böyle olmasaydı bu haydutıarı11t 
Kont Aligrantinin şatosunda Amiral 
Armeoyo ile ba,başa kalmalan miltıl 
kün olur muydu.? 

Çarşıdan uzunca birer urgan, kur
şun, ikişer torba barut, birkaç kulaf 
fitil, birer hançer aldı1ar. Atlarrnfll 

nallarını yenilediler. Yiyecek şeyle -
ri de unutmadılar ve akşam kaleka • 
pısı kapanmadan önce Diyavolo geçi' , 
dine doğru yola çıktdar. 

karşılaftT. Bunların hepıı genış fıs _ EJbet .. Yoksa orada bırakır mıy • 
tanh, süslü, azametli §eylerdi. iç- drnı? - 16 -
lerinden biri Memnon'u biraz ta- - Bugün için kimse görnıezya onu? DIYAVOLO GEÇllJl?-
nıyordu. Ona bakarak: - Görmez .. Orası ıssız bir dağ yo - ..J ı id" Napoli krallığı askerlerinden iP 

- Ah, ne iğrenç ıey~ u ı. manga atlı, Otrantodan çıkalı araclılO · 
Dedi. Daha ziyade aıınabğı O· - lyi .. ,.. lşin ilk kısmını bitirdik... saatler geçmişti. Güneş gök kubbesi' 

k Şimdi diğerleri için davranmak gerek. 
lan bir kadın yanından geçer en: nin ortasına kadar yükselmiş. batı ' · Haydi. Diyavolo geçidine gidiyoruz. , 

- Akıamlar hayırlı olsun, Men-: _ Bu bel~Jı yer nerede acaba 1 ya doğru bile inmişti. Öğle sıcağındi 
non, hakikaten aizi gördüg"üm - s 1~ bir dağ başında. mola vermişler, ba~ orar, an"'rız .. 
den dolayı çok memnunum. Fa· Kara Hasan hancı Julyanoya bol yerde durmamışlardır. 
kat azizim Memnon, bu ne hai bahşiş dayanınca ondan o kadar çok Bu askerlerden dört beş yüz adııf 
naııl olduda bir gözünüzü kaybet.· bilgiler aldı ki.. kada~ geriden, bir~ araba geliyordllı 
•• 

1 
• üstelik, bu kadar iyi bir müşteriyi Uç çıft atın çektlgi bu arab~ Jıetf 

tınız.,, Dıye sordu. Fakat bu .. ti d ö diği i b k d yiv•t bü ük' h d üslti id" A k da .... . omr n e g rme n , u a ar gı y em e s ı. r asın .,. .. 
ı~alı~ ~evabını beklemeden ge • ve eli açık bir şövalyeye hiç rastla - yanlar1nda Kont Allgrantinin armıı.SI 
çıp gıttı. madığını tekrarlayıp duruyordu. görülüyordu. Kral Ferdinand PreJtl 

Memnon bir köşeye büzüldü. - Otrantodan Napoliye Manfre • Leonardonun sapasağlam ve mümkilJI. 
Kralın ayaklarına kapanmak için danyaya gidenlerin Diyavolo geçidin· olan rahatla yola çıkarılması için sıJıl ' 
müsait bir zaman bekledi. Nihayet den geçmeleri gerektir, Başka yol var- emirler vermişti. 
beklediği zaman gelince kralın d~r a~a, oraJardan yalm~ atlılar Leonardo arabanın kadifeden ya.' 

h 
. d' O d f "'"ld gıdebilır ve çapraşıktır. lyl bılmezlerse pılmıı1 yumuşak sedirine oturmuQ_ ftl' 

uzurunu gır ı. ç e a egı ı . 1 . 1 y ı b ·ı ··t d ~ 'V ..ıı1 • .. .. . • d" · yo u şaşırır ar. a nız u geçı o e en- telyayr yanına almıştı. Genç Prense"' 
yerı optu, arzuhalını ver ı. Zat! beri biraz uğursuzdur. Baskınlar yol • 
h b k d. • · ·ı 'f ·ı . . ' . . dalgındı. Yurdundan kaçmış olmak o 
aşmetmea , en ısım ı tı at ı e kesmeler eksık olmaz. Sizın bu gıbı ıkr d ak 11d 

k b 1 
· A h ı· · · l · ~ nu s yor u. F at Kral Ferdinıı 

a u ettı. rzu a ını Vl"Zlr erın • şeylere aldırmıyacagınıza kuşkum yok. d 
1 

ıı:. ka k' 

d b. · h ı d' l K ·· k" • k haklar m oet uEıunu zanmak da avutma 1 
en ırıne ava e ver ı. cap edec arşınbüızaUkyuz ışı 1 çıda.sa b" i s:;ız tan geri kalmıyordu. Hele oııuJI 

muameleyi yapmalarım bildirdi. ama, Y senyor ar n ırin n ,,..t · . , 
. , ... • tiğl sırada yola.. yardımıyla. gene Argastolidelu şato 

Vezır Memnon u çagudı. Bır K H b h 'f" ·· ü ya döneceğini orada bu fıkırdak'" 
k

.. k • Ç k 1. b" ara a.~n u geveze erı ın soz - . , t 
oşeye çe tı. o azanjet ı ır ta- nü kesti. güzel sevgıJisiyle uzun yıllar mesıJ, 

vırla onu tekdir etti: _ Sus .• Yeter artık .. Geç kalmıya- olacağını o kadar umuyordu ki.. 
r Arkası var) hm. Dalkavukluk etme!.. ( Arkaııı rıar) 

bıınu kuJlanamazlnr. Yerli zenciler -
bu adete son derece dikkat ederler. 
Bu kızlık aHlmeti kat'idir. 

Ertesi günükızı bana takdim ettilir. 
Kızcağız hakikaten glize1di. Küçük 
bir statüye benziyordu. Saçlnn siyah 
üzüm salkımları gibi idi. Bir kuş gibi 
sıçrıyordu. Beni göriir görmez gül_ 
meğe başladı. İnce parmaklarının 
ı.ıcu ile elbisemdeki nişanlara deği· 

yor ve neşeli sesfor ile cıvıldıyordu. 

Bu klza evvelden resmimi vermişlerdi. 
ttiç bir şeyden korkar görünmüyor. 
rJu. Bilakis her şeyden kendisi mem. 
aıun görünüyordu. Bu küçük vahşi 
la:z tamamiyle muti idi. Yalnız di:ı.rP • 
1>ilirim ki bira11 hissiz duruyordu. 
Çünkü burada Müslümanların adet . 
lE'rine göre muamele gördüğii anlaşı· 
hyordu 

- Bu müsliiman adeti nedir? 
lt.alyan zabiti bir sigarayı dudak . 

•arının arasında sıkarak durdu ve 
biraz silkO.t etti. 

- Bunu anlatmak zo:r ! 
- Biraz gayret ediniz! 

- Bu havaJideki biltün Müsliiman 
luz.larına yedi yaşında iken bir nevi 
ameliyat yapılır. Bu yüzden ölen kız 
tar hesapsızdır. Düşlinünfü; ~i ameli· 
yattan sonra yara üzerine yeni bo ~ 
ğazlanmış bf r keçinin kanı sürülerek 
kotorlze edilfr." 

Zabit gözlerini bir an için kapadı. 

\'e sükut etti. Acaba bu adam zihnin• 
den şimdiye kadar yerli küçük zenci 
kızlardan kaç tanesi ile evlendiğini 
mi hesap ediyordu? 

Beyazlar ile zenciler arasındaki 

bu tür1ü evlenmelerden doğan çocuk· 
tar ne olurlar? Hiç. Bu çocuklar se . 
falete mahkOmdurlar. Eğer doğan 

çocuk erkek ise ancak bir hizmetçi O· 

labilir. Kızlara gelince, bun1arm ne 
oJacağı bellidfr: Bunlar mutlak su . 
rette rospu olacaklardır. Bu noktaf 
nazardan hiç şüphe etmemek rn.zım . 
dır ki lngilizlerin müstemleke usulü 
ltaJyanJarmkine üstündü,r. 

BiR ZENCi KADININ 
SUSLENMESI 

Uzun uımandanberi ben küçük bir 
Habeş evinde oturuyorum. Bu ev 
o kadar kfü~.~,tür ki bir tavuk küme
si denebiliı". Etrafımda Habeşlilerin 

kendiJertne mahsus her türJU adetJe
ri ve halleri, manzaraları, keçi süril -
leri, öküzleri ve eşekleri ... 

Bugün benim koyu çukulata. ren • 
gindeki zenci bir.metçi kadın büyük 
bir heyecan içinde bulunuyor. Süs . 
Jenrnek için tcla.ş ediyor. Çünkü ba -
na bir ziyaretçi gelecek! 

Her şeyden evvel hizmetçi kadın 

küçük bir kiiel· iceri.~inde kayboldu. 
Bu kiler ayni zarnan:!a tuvalet yeri 
oJarak da kullamhyor. Burada kon-. 

serve tenekeleri, &ıbun l<alıplııtlı 
kokmuş ve yağh şeyler, salatal&~ 
içerisine su konan hayvan derile.. ı 
karmakarışık bir halde duruyor. JJ~ 

metçi kadın bir nevi havuza beıtı 
bir meyveden bir kaç avuç aldı. Bu~; 
ları ayıkladı, ezdi kırmızc renkli b•1 
hamur haline getirilmiş olan bu şel 
güneşte kuruttuktan sonra tırna!C ; 
larma koydu, parmaklarını kUçU' 
bez parçaları ile sal'dı. Yarım ~ 
sonra ellcrinde!~i !1a:-grları c:;ıli: ::ır01' 1 
tırnaklarının rengi mercan gibi 1>1" > 
mızı bir renk aldığı görüldü. 1:. 

Şimdi başının tuvaletini yapa~; 
Hizmetçi kadın benim yatağıma d0

, 

ru iğildi, diz üstü düştü~ bir şey sr~ 
mağa başladı. Başı bana o kadar f~, 
laştı ki bit tehlikesini düşünerek 1 • 
me korku girdi. Sonra ince bir tar11

,. 

la saçlarını taradı. SaçJarına bir "t 
1 

vi tepelik şekJi verdi. Daha sonra ~· 
mak1arını bir nevi lrnkulu yağ iÇ , 1 

risine daldu:dt. Bir nevi kozmetik f
1
1 ' 

rinde kullandığı bu yağı saçıar•:d 
iyice sürdü. Bir iki saat sonrıt j , 1 

saçlar üstüne yüzlerce, binlerce 6 I' 
nek toplanacaktır. Fakat ne ebef11ıt', 
yeti var. Hizmetçi kadın menırıuıı il' 
dur. Aynaya bnknrak kendi gü~eJI el 
ve ~üsü karşısında adeta kendıııd 
geçiyor. 

( Arka&t 'D(Jf) 
.,,, . • -.,r.I -. 



FENERBAHÇE 
Türkiye Şampiyonu 

Türkiye büyük Millet 
idare 

!l EYLOI, 1935 _. 

Meclisi 
heyetinden: 

1 - Eksiltmeye konulan Iı Büyük l\.1illct Meclisi müstahdemini 
İstanbul _ 18.30 Duyanlara jim • elbise, palto ve fotinleri. 

(!Je.ıinci •ayladan devam) 

oldu ldd' ...,. .. ı d b' . · ıa., ... gore sporcu!ar an 
1~1 nahoı bir ıöz ıöylemişti. iz· 

1llır}i} ..... d b' .. b h'' '"• en ırısı u ıporcuya u· 
cuzn elti. Küçük bir döğüşmeden 
lonr ı a ::avga edenler ayrıl.:lılar, 

Mlı.ÇT AN SONRA 

d Maçtan sonra halk sahayı dol· 
Urdu. Saha l<enarında bekli· 

~en ı.·up T·· k' b' · ·1·~· · k • a ur ıye ırınct ıgını 

aıanan F enerbahçe takımına 
\>erile k . te tı. Fakat bu kupayı 

~ermek bir hayli mütkül oldu ve 
upa ezilmek tehlikeıine bile uğ· 

:ldr. Nihayet halk ve arkacf q· 

llrı ~Jpayı fikretin eline verdi· 
er F·k 
h
, ı reti de omuzlarına alarak ,, d 

~lka an bu suretle çıkarı~dılar. 
b l.l kupanın durduğu maıa 
I u arada parçalanmaktan kurtu· 
lınadı. 

p İürkiye birinciliğini kazanan 

1 enerbahçe takımımızı içten kut· 
'rıı. 

• • • 
lzınirin ıahamızda nfü·düg"'ü· "1'• e 

ba uz Altın ordu takım ile Fener· 
k hçe arasında bariz bir klas far
a~ \'~r~.ır. Bu, muhte~if f~Utla~ı 
1 ı ~~une alırsak, tabıi say1labı· 
~&ıne göre bunu işaret etme· 
"1ıı h' .. .. k l "1 ır ovunme manuına ge -
tı e1!ıelidir. Albn ordu takımı e-
erjik oyunu ile Türkiye tampi· 

')~llUııun kar§ısında bu neticeyi 
-uıt . . d t ı ıçın memnun olmalı ır. 

~Qer nıuhacimleri lzmir {-ı:alesi 
h' da~ §analı olsalardı sayı farkı 
d~ tuphesiz daha fazla olabilir-
11' • Bunu, maçtan evci bizzat 
t~ırlilerin bile teslim ettiğine 
d Oteı, oyun esnasınCla JCencliJerin· 
k e tördüğümüz sinirliliği ve ha-

t.~lt\ kararlarına karşı gelmek is· e,· . 1fı Yerinde bulmadık. 
A. S. 

leiirek şampiyon
lutunu Galatasa-

ray kazandı 
a· Dun İstanbul kürek birincili· 
~ llıüsabakalarıda tamamlan· 
~•ıtır. Üç çifte kıdemlide bi· 
~~iliği Beylerbeyi, ikinciliği 
~ lltasaray, üçüncülüğü Haliç 

~l\ıtıı§tJT. 
~,~rtlük kıdemlide birinciliği 
Us·· 'laıaray, ikinciliği B~ykoz, 
~Ciilüğü Anadolu almıt•.ır. 

b\, u Yılın lıtanbul kürek şam· 
'"On) .. 

"' l llgunu bu suretle 18 pu· 
S>~ 11

' Galatasaray, ikinciliği 12 
l>ı.ı "'nla Beykoz, üçüncülüğü 6 
lui~~nla Fener bahçe, dördüncü· 
tiJi~.5 Puvanla Beylerbeyi, beşin· 
l ı> !h 2 Puvanla Haliç, altıncılığı 
~ U\>anla Altmordu ve Anadolu 

~arını 1 
I)·· '!.ardır. . 

k'ı> Unku müsabakalar da Y enı· 
t) .. 

1 -Srklarında yapılnu~tır. 
""lcii su müsabakalar1 

I> .. 
)\ıl"d Un Anadoluhiaarı ldman 
tile tun~n yıl dönümü münasebe· 
'ı.ı tn~·ttıp ettiği atletik sporlar ve 
)'ı:> 1Uıa'bakaları muvaffakıyetle 
iki 

1 
1!ııttır, Yüzmeler araaında 

•ened' 
hsllı ır yapılmıyan "Boğazı 
d, 'l.e,, de vardı. Rumelihjsarın· 
SU}:g e'kipa§a yalısından Kü· 
İl U;>a ~ı "'l .. 16 46 8 e h· . .Tl.4ZU muı . . 
C:ifiğj tl"ınciliği Hali1, ikin-
c:uıui .. 17· 46. 4 ile Cihat, üçün· 
~--: i8 ile Saffan almışlardır. 
~illlıi 0kuı ıenç tarafından ge· 
~"lu 'i !ele.at hava biraz sert ol 
-.,llııt: rekorlar o kadar iyi ol· 
~: 1 ~&rıala?Jnda da AnadO" 

luhisarmdan Rahmi birin::iliği 
kazanmıştır. 

nastik dersi. Bayan Azade 'fercnn,, 2 :- Tahmin bedeli 3331 üç l>'nüç yüz otuz bir lira 25 yirmi bet 
18.50 }'raruıızca ders, 19.10 Bethofen kuruıtur. 

Hava kupası maçları ikinci senfoni, 19.50 Uomen halk musi· 3 - Eksiltme 16-9- -935 r.a zartesi günü Büyük Mill~t Mecliıi 
kisi Estegaço orkestrası, 20.20 Haber· idare heyetinde saat 15 eıe y·., pılacaktrr. 

lzmir - lstanbul maçından 
evel hava kupası maçlarına de· 
vam edildi. Güneı takımı Arna· 
vutköy takımını (2--0) 1 - 3 
yendi. Güneş takımı şimdi Be
şiktaşla karşılaşacak Beıik:aş -
Günet maçı galibi de Galasaray 
finale maçını yapacaktır. Önü
müzdeki haftalar aahanın dolu 
olması bu maçların ne vak~t ya· 
pılacağı hakkında bir karar alın· 
masına mani olmaktadır. 

ler,20.30 Bayan Bedriye Tüzün. Türk· 4 - Bu ite ait §artname Meclis Daire Müdürlüğünden 3fınah=Hr. ' 
çe sözlü eserler. Radyo caz ye tango 5 - Eksi itme açık yapı he; k tır. 1 
orkestralArı,21.35 Son haberler - Ilor -
salar, 21.50 Piyango solo. Profesör 6-Eksiltmeye girebibıek için isleldiJerin muvakkat teminat tuhtı o. 
Ferdi 'l'atscz, 22.20 'Muhtelif ı>laklar. lan 250 iki yüz elli lirahk bar.ha me!cb.ıbunu dördüncü maddede Y"-'" 

Bükreş - 13.15: Plak ,·e duyumlar. zıh saatten bir saat evvel Meı: !ı~ ide.re heyetine 1935 senesi Ticaret 
18: Radyo orkestrası. 19: Duyumlar. odau vesigasile birlikte verır.?!crilazımdır. (2389) (5203) 
19.15 Hafif müzik. 20 :Sözler, 20.20: .._ 
Plak. 20.:>0: Duyumlar. 21.15: Sarvas 
oda kuartet orkestrası. 21.45: Şarklı · 
lar. 22.05: Çift piyano müziği. 22.30 Du 
yumlnr. 22.45: Röle konser. 23.15: Fr. 
\'e Alm. dillcrile duyumlar. 23.20: Ha

/. S . K. kulübünün 
yüzücülükte gayesi 
1. S. K. klübümüzün kendi a-

zaları için tertip ettiği su müsa· 
bakaları büyük bir muvaffakıyet 
toplamı§, kız erkek 60 gencin gir· 
diği müaa:bakalar heyecanla ıey· 
redilmittir. Su sporları klübü 
en büyük gayesini fert üzerinde 
değil, kütle üzerinde teksif et
mekte ve çok denizci yetiıtirmi· 
ye çalıtmaktadır. Klubün gÜn 
reçtikçe buna muvaffak olduğu 
görülüyor. Klüp reisi Bay Ek
rem Rüttüyü tebrik ederiz. 

fif müzik. 
Budapaşte - 19.50: Piyano ite şar

kılar. 20.20: Konferans. 20.50: Şen P · 
rogram. 21.35: Konferans. 22.05: Yay
Jı sazlar kuarteti. 23.0:i: Duyumlar. 
23.2.3: Çingene müziği · Sözler. 24.33: 
Cazband. 

Moskol'a - 17.15: Plak. 18.30: Or · 
kestra. 20.30: Roman Afrikası. 21: P • 
lkaak. 22: Almanca yayım. 23.50: ln · 
gili:r:ce yayım. 24.05: Macarca. 

Münih - 20.05: Şimal müziği. 21: 
Duyumlar. 21.10: Müzki takvimi Ey
Ull 22: Skeç. 23: Duyumlar. 23.15: Söz 
Jer. 24: Gece müziği. 

Hamburg - 20.15: Şimal müziği. 
21: Duyumlar. 21.10: Skeç. 22.10: Ak -
şam mUziği. 23: Duyumlar. 23.15: Söz 
lcr. 23.30: Müzikli program ara.~ı. 24: 

Gümrüklerde fazla Eğlenceli müzik. 
... •• il · Dreslau - 20.05: Şimal müziği. 21: 

mesaı UCTe erz Kısa duyumlar. 21.10: "Yenedik gecc-
Ankara, 8 (Kurun) - Gümrük Jcri,, adlı kro ve org orkestrası prog

lerde teadül kanununun tahmil et- ramı. 2.'3: Duyumlar. 23.30: Gece kon -
mediği munzam bir vazifeye seri. 
memur edilenlerin muaf) en çahı 
ma saatleri haricindeki mesaileri -

11 
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Bankası 
Tesis tarihi: 188R 

Jdare merkezi: IS1 AN BUL (Galata) 
Türklyedekl Şubeleri: 

lstanbul, ( Galata-Yeni Cami) 
lzmlr, Mersin 

Yunanistondakl Şubeleri : 
SelAntk • A tlna . Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

ııııımnııooı~ı~nı~ooı mı 1111 
1~d ~ :ı ı .. 1 1ıı 1, 'rr:~ 

Gireson Jandarma Ol<ulu Komu-
tanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Gireson Jandarma okulunun yıi hk ihtiyacı olan &§ağıda }'azıh iki 

kalem erzak 18/ 9/ 935 günlemecin de ihalesi yapılmak üzere kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuttur. lı teklilerin 18 9/ 935 çartamba günü 

aaat on üçe kadar muvakkat temin at ve teklif mektupları !le Giresoa 

postahaneıinde toplanacak olan K omiıyona müracaat eylemeleri. 
(534~'> 

Cinai Muhammen bedeli 

Lir:ı kr. 
ne mukabil ücret ve mRssırifi zaru· BOLU, 8 <A.A.) - Bolu panayırı dün Ekmek 
riyelerinin verilrnesi maHyece mu açıldı. Bu münasebetle büyUk pch1irnn Sığır eli 

Bolu panayırı açıldı 
Muvakkat teminat 

Lira kuruı 

1732 50 

Miktarı 

Kilo 

210000 

35000 

23100 00 

~hkgfuill~~~b~ar~ru~ g~~~ri~pıldL T~irhflı Hü~~"----------------------------
446 25 5950 ()1) 

na arzeditmİ§lİr. pehlivan.,, kazandı. PanaYJr iyi ge· Tu·· rk Hava Ku .... unıu çiyor. Yarın bitecektir . A),n onunda ıır 

Viyanada Nazt faaliyeti Mudurnu, ayın 24 ünde Düzce ~ana~~.r-
VIYANA: 8. (A.A.).- ' 'Kna - l~.rı nçrla.caktır. Bu panayırlar uçer gu~ Bu·· yu·· k p· 

,, . .. surecektır. Bu yıl panayırlar daha rag J yangosu 
ertner tagablat gazetesm·~ gore, betildir. 
Careutnle de bir nazi f•aliyet 
merkezi meydana çıkara:ı polis, -
bu hareketin ele batılarmı ve Al· Deniz y o 11 arı 
mania' daki A vuıturya'lı na:ı.i leji· 

iŞLETMESi 
Yonu üyeleri ile Avusturya nazi!e

Acenteleri: Karaköy - Köprüba~ı 
ri arasında muhabereyi n }Jayan Tel. 4Z:l62 • Sirkeci Mühürdar zade 
Alman general konsolosluğu sek · .. __ ilan telrfon: 22740 --• 
relerini yakalamıttır. 

Çalınan tablolar 
Rio de janeiro: 8. (AA.). -

Güzel san'atlar 01rula11 müz.erıinde 
bulunan üç değerli tablo esnnen -
giz bir surette çahnmı§hr,. \fothur 
reuanl Murillı'nin "mater ".lcloro
sa,, adlı bir levhası da çalınan e · 
serler arasındadır. 

lskenderige yolu 
~EGE vapuru 10 Eylül SAL! 

günü saat 11 de İsk'!nderiyey 
kadar. (5367) 

Trabzon Yolu 
Erzurum vapuru 10 Eylôl salı 
günü ıaat 20 de Rize'ye kadar. 
''5368" 

Bundan başka müzenin bir kö • "-••••••••••••-• 
şesinde Hollanda'h ressam miere-
veld'in "Hollanda'lı kadm., adlı 
bir tablosu bulunmuştur. 

Hırsızlar mutanbayı çerçivesin· 
den keımitler, fakat göt~ımeğe va 
kit bulamadıklarından bırakmak 
zorunda kalmıflardır. 

Doktor 

Hüseyin Usman 
Sabık Haseki Jıastancsi dahiliye 

mlitchasaısı 

Laleli Lıltüf apartımanı saat 4 - 7 e 
kadar telefon: 22459 

Istanbul limanı sahil sıhhıye merkezi 
satınalma komisyonundan: 

Müıtahdimin için yerli ma~t deriden 172 çift fotin açık eksil•me 
ile yaptırılacaktır. 

A-Tahmin bedeli 774 liradır . 
B - Şartnameler merkezimiz levazımından parasız alınır. 
C - Eksiltme 24 Eylül 935 Salı günü aaat 16 da Galatada Kua 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

19. cu tertip 5. ci keşide 11 Eyluldedir 
Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye 

ler e (20.000 lira) hk mükafat vardır •.. 

Deııeı [f mınoıı~rı ue ıımanrırı ı~letme rmum i~ıresi illnlırı 
Muhammen bedeli 6000 lira o lan 30 dane 180 gözlü ve 10 dane 

249 gözlü bilet dolabı 1\). 10. 1935 perşenbe günü saat 15,30 da ka • 
palı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacakt'T. Bu ite 
girmek iıtiyenlerin 450 !:ralık mu vakki-\t teminat vermeleri ve kanu
nun tayin ettiği veıika~ar ve İfe girmeğe manii kanuni bulunmadı· 
ğına dair beyanname ve tekliflerle ayni gün saat 14.30 a kadar ko -
misyon reisliğine vermeieri lazım dır. Bu işe ait §artnamele:· Haydar
pa§ada Tesellüm ve Sevk Müdür lüğündc Ankarada Malzeme dair~ 
sinde parasız olarak de.ğıtılmakta dır. (5406) 

Muhammen bedeli 5400 lira o lan takriben 38570 kilo galvaniz ... 
:>luklu saç 9 birinci tetrin 1935 çart:ınba günü saat 15, 30 da ka • 
palı zarf usulü ile Ankarada idar~ binasında sabn alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenıerin 405 liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesjkaları, ka nunun 4 üncü maddesi mucibincs 
!fe girmeğe kanuni manileri bu Junmadığın.a dair . b~_:.anname ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komısyon reıshgıne verme... 
leri lazımdır. 

Bu ite ait ıartnameler parasız olarak Ankara da malzeme daire JI 

ıinden ve Haydarpa§ada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde!l dağıtıl • 
mak!adır. (5407) 

mustafa pa§a sokağında lstanbul Limanı Sahil sıhhiye merkezi ıa '•---------•Yeni çıktı --ıır11~~nllllm:l'!l!ll!lllllmllm 
tınalma komisyonunda yapıl!lcaktır. Dün ve Yarın te1 ciime külbyatı: Numata 39 

D - Muvakat teminat 59 liradır. 
E - İstekliler kunduracı 0(.Juklarına ve halen bu itle me!gul ol HAYDAR RIFAT 

duklarına dair 935 seneai Ticaret Odası vesikası göstermeğe mecbur· H E R A K L İ T 
durlar. Aksi takdirde eksiltmeye giremezler. Eski Yunan filozoflnrrncnn 

F - Eksiltmeye girecek olanlar peyler sürülmeden evvel teminat· 
lannı merkezimiz veznesine .nakbuz mukabili yatırmıf olmalaTı li Fiyatı 25 kurut - Dağıtma yeri YAKIT r.:ctb:ınsı lıtcnbul 
zmıdır. (5259) • 



. ~ . . 
ABONE ŞARTLAR/: ... eaJI* l llfl* ... 

fil~ 'fl!O '20 235 110 
Yabancı yerlere ~ 12:1 400 ıııo 

Posta birllğine \ 
1800 g~ soo 180 gtrmlyen y.rlere) 

l'UrktyeıılD ber vaata merkezlnde KURUNa abOne yazılrr. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

• l8tanbul. Ankara cadde.st, ( VARl'I yurdu) 

~idare: 2t870 
reıeıoo /Yuı ~lert: 24879 

Teı2rnr •~rem : KURUN lptJı.nbUJ 

Posta ırutuau No. •fi 

"Dünyanın en bü)Ük gemisi olan 71000 tonluk Noıma ndje! buz ihti!~cını mut.fakJannda, }'emek saJ~nJannda ve barlarında yalnız 

FRI 1 AIRE 
Soğuk hava dolapJarlle temin etmiştir. 

Tesiaatını, mefruşatını ve bütün ıevazımmı dünyanın en me~hur ıanatkarlarına ve fabr:kalarına tevdi etmiı olan NORMAND1E.aalonlarında, mutfakll\Tmda ve 
barlarında ihtiyacını ikinci derece bir ıoğuk hava dolabı ile temin edemezdi. Dünyanın :!ft büyük gemisine, dünyanın en mükem 
mel soğuk hava dolabı layıktı.Bunun için NORM~NDlE'yi i~ta eden ıirket hiç tereddüt ~tmeden bütün BUZ lHTlYACINf 

FR G DA i RE 
Markasına t~vdi etti. Bu gemiyi bqtan . bata 

... . . 
Soğuk hava dolaplariJe donattı. bildirmekle haz duymaktac!ır. 

B O U R L A B 1 R A D E R L E R ve Şürekası 
Galata, Hezaren caddesi - Beyoğlu, istiklal cadde~l - Ankara, Bankalar caddesi - Izmlr, Gazi bulvarı 

~ Leyli ve Nehari 

ı BoQ:azici Liseleri 
Eski F E Y Z İ A T İ Lisesi 

Bolazlçlnde : Arnavutköyünde : Çifte Saraylarda 

Kız ve erkekler için ayn bölüklerde kurulmuş. ana sınıfı, ilk kısmı, orta 
okul ve lise sınıflarını havi ulusal bir müessesedir. 
Yıllardanberi kazandıp mu,·affakı yetle tanınmış olan mektep kayıt. 

lara ~şlamıştır. Kayıt için hergün sa at ondan on altıya kadar mektep 
yön~timine baş vurulabilir. lstiyenlere mektep farifnamesi gönderilir. Te 
lef on: 36.210 

lr'"'''""'"'f~=;;:;;====~===::ııı Kültür Direktörlüğünden : 
il kaçırmayınız ilk mekteplerde talebe kaydına E 
;; Peşin ve · Veresiye I liilün birinde başlanacaktır. aırıncı S 

~ Ucuz giyinmek ist•r:>niz I:c nıflara bu Sene 928 doğumlularla d 
;•
1
• kapı Şekc:ci Hacı Bekir karşısın· · Ku•• l 

İ: da 86 numaralı Türk elbise depo· evvelkl dojumlulardan arta kalanlar ahnycakdır. 

I! ... una müracaat ediniz. Hazır ıs· t •• d• kt•• •• 10 E J "} !i ma1" ıma elbiseler, paltolar, ;ar- : ur ıre oru y u e kadar 

~! dcs~· -. :ocuk elbise le · yerli , c ı ~ yere en yakın okula. çocuklarını kaydettirmelerini 

lı•••••••••••••••••••••••--U :ritiz kuma~l:ır. Bir defa müracn- ' 1 rica eder. 

T 1 kt u~fiili~ 1-----------------n·---~ ornacı a ınaca ır ™™----··--·-·**---:: 

Sümer Bank Ask~ti Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Kırıkkale Fabrikaları için tornacı alınacaktır. isteklilerin imtihan 

olma mahalleri bilahau bildirilmek üzere bir istida ile Umum 
Müdürlüğe müracaatları. "5346" 

f stanbul gümrükleri satış 
komisyonu reisliğinden~ 

M.K.N. ağırlığı kiymeti Cinai eıya 
K. L.K. 

Petrol (Bir demir fıçı :çinde olafi 
bu efya Arnavutköy muhafazi 

1699 310 39,06 mevkiindedir.) kesafeti 0.823. 
Yukarıda. yazılı efya açık arbt ma ile 10/ 9/ 935 G. saat 14 de sa 

tılacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçalarını gösterir 
makbuzla kanunen muayyen za mandan evvel komisyon reisliğine 
müracaat etmeleri ilin olunur. "5389" 

lstanbul Millt EmlAk Mildtlrlilğllnden: 

DUN ve YARIN 
l'~rcünte külliyatı 

Sayı: 41 

Oscar Walld 
DE PROFUNDiS 

ilmi, ahlakı, felsefeyi, dini güze· 
le esir sanan ve iyi kötü hiçbir ar -
zusuna hayir ! demeyen O. Wilde : 
''Ben dehamı hayatıma ,·erdim, e -
serlerimde istidadım vardır!,, di -

yor. Dehasını, hayatına nasdsar · 
fettiğini A. Gide' den dinliyeceksi -
niz. istidadını da xındanda yazdrğı 
"De Profundis., den anlıyacaksımz. 

Bütün estetik ,.e ahlak kutupları
na dayanan bu iki eseri, bir arada 
dilimize çeviren: 

Burhan Toprak'dır 

Fiyatı elli kuruş 
Dağıtma yeri: VAKiT matbaası. ls
tanbut. 

Salılbl: ASIM US - VAKiT matbaaaı 

Genel Direktörlüğünden:. 
Bu sene Bankam1z nam ve hesabfD" 
tahsil için ecnebi memleketlere gönde' 
rilecek talebenin seçim imtihanları glf' 

rillen lüzum üzerine talik edllmlştlr• 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünde 
Bir pil fabrikası ile bir muhabe re malzemesi tamirhanHİ telif 

tirileceğinden alakadar mütehassıs firmaların selahiyettar \'e1'İ 
nin bu hususta izahat almak üzere 20/ Eylul/ 935 tarihine kad,r 
karada Askeri Fabrikala-r Umum Müdürlüğü fen !Ubesine nıiİ 
ları. (5319) 

Mu~oyyer Hasan Şevli 
PUDRA ve YAGSJZ KREMi 

Dünyada emsalsi.1.dir .. Her yerde ~rayınız. 

N~ dlrektlrll: Beflk Abmet Se...0 'il••• Parla yazılı ·etiketlere aıla cildanmayını~. · ·--


