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t!.B~!ş lmpa~~~ !.:"U!!_~ 1'!!Y! ~el!'.!'ll}ler yaf?_!y2r.: 1 Kadıköy tarafı ve 
Davud aleyhisselim Adalar canlandırılıyor 
Küçük boyuna raQmen, bir taş Biletler ucuzlablıp kş 

atarak, dev cossell sefe · çoğalblacak 

Talôtu yenmişti! .. 

• 

,. Akıllı bir adıim dO•Clıncesını 
söylemeden evveıc:e, dlllnl aozı 
içinde yedi de'fa dola•tırmalıdır. 
Bilhassa bir devıat adamı ... 

,tlimı .. ol ·~ Y••Y• ....... - ......... '-rellann yerllferl 

tstanbuta gelen gazeteci kadın 
Kendts tyte evlenmek isteyen 

Yamyam ilan 
Nasıl kurtutduQunu anlatıyor 

Modanın mehlllP. IDllll...,.. 

(Yazısı 4 anco sayfamızda) 



Habeş imparatoru 
M~soliniye 

telmihler yapıyor 
Habeş krall ı 
taş atıyor 

Habeş kralı, Musoliniyi ve İtalyayı 
telmih ederek göyle eöylemitti: 

BUyiik ceddimiz Hazreti SüleY111aD 
der ki: "Akıllı bir adam, diitUncesi -
nl söylemeden önce, elitini afzmın 1 -
çfnde yedi defa dolaıtırmalıdır,,. Bu 
vecizenin medlftlunca. it görmek bir 
devlet adamı için zaruridir. 

Bafka bir atalar sözU de "Kadehle 
dudaklar arasında hazan bilyük bir 
mesafe,, oldutunu söyler. Mukaddes 
Jdtap ise Davudun basit bir sabanla 
Calutun hakkından geldiğini öğretir. 

iki tara'fın para, 
silah ve erzak 

güçlükleri 
Habeşistan, ltalya,nın ıilAhlanma . 

ama karşı kendisine sillh satılmadı • 
lmdan tlklyet etmektedir. 

Habe§fstandan Japonyaya bir he • 
yetin gÖnderildiği ve bu heyet~ ılllh 1 
1atın alacatı haber verllmektedir. 

Lehliler de doğu Afrikasına gön • 
dermek Uzere Lehistandan konserve 
ve vejetalin almak istiyen İtalyanla • 
nn isteğini geri çevirmiştir. 

Berllnden gelen bir haber, Ameri
kadan Italyanrn bor~ para alamıya • 
cağını bu yoldaki müracaatının red -
dedfldiğini bildiriyor. 

Musolini uQruna 
çarpışmak ve 
çarpışmamak 

letiyenler 
İtalya.o ordusuna girmek için eski 

lngiliz zabitleri Londradakl İtalyan 
elçiliğine başvurmuşlardır. Alman . 
lar da gitmek istemektedirler. 
Diğer taraftan ltalyanlardan, dofu 

Afrikasırıa gitmek İ5ıfomiy.ın birtakım 
ltab'ıw.aepçlltinln lsviçre hududuna 
s1kıprlıtı, bunların sayısının çoğaldığı 

v~ ltalya hükumetinde İsviçre hüku • 
meti nezdinde bazı isteklerde bulunu-
lac:ığı yazılmaktadır. 

Kaçaklar olduQunu 
ıt:alya yalanllyorı 
Roma: 10 (A.A.) - Bir yabancı 

istihbarat ajansı son güplerde bir ha
ber yaymı;ıtır. Bu haberde lnsbrukda 
yayılan şayialara göre birçok İtalyan 
asker kaçaklarının hergün Tirole gel
mekte olduklari ,.e bunlardan ikisinin 
smrn geçmeye teşebbüs ederken telef 
olduğu blldirilmektedlr. Bu haber as
lı esas dan Ari dl r. 

Dçler konferansı 
Yakında yapılacak olan üçler kon • 

fer ansına girecek Eden, Jngfliz hari • 
ciye naz*r ile etranıca görtişerek 1n-
gil terenin noktai naı.an hakkında li
zımgelen talimatı almıştır. Unümüz -
deki hafta bu konferans, kuvvetli 
bir ihtimale göre Pariste to_planacak -
tır. 

Parfs, 10 - Habe~ - İtalya mesele
elnl görüşmek üzere ayın on altısın • 
da toplanacak olan Uç taraflı konfe -
rans için, Lbnl I..ondra ve Romaya 
'davetlu göndermiştir. 

İtalyayı Baron Alolzi temsil ede -
cektir. 

ıtaıyada büyük 
matem 

Roma, 10 - İ§ nazm LuH~ Ruza' 
nın öUlmU İtalyada milli bir yu u. -
yılmııtır. BUtUn gazetler, faşizmin ilk 
gtlnlerinde partiye girml§ olan nazı -
nn tercUmeihalinl koymakta, yap • 
tığı hizmetlerden bahsetmektedir. 
"Vatanın yeni bilyüklilğU için dü • 

ten ilk kurban,, diye anılan nazmn 
hatırasım anmak için fqizm tefekkül 
lerl hazırlanmaktadır. 

Fransızlar. ıtaıvan 
mareşalına nl•an 

verdi 
hri9&eR bllclirilcüiine ıöre, Musoli

ml dofll A.frfkasına gönderilmek: Uze -
n 79,• asker daha sfllh altma ça -
lmrke11t Pransu harbiye nazın M& -
reşal Peten İtalyan harbiye mtiste -

.. 

şarı Mareşal Bodglioya manidar bir 
telyazw çekmiş ve Fransa hUkQmeti • 
nin kendisini Lejyon dönör bilyük sa -
lip rütbesine çıkardığını bildirmiştir. 

Fral18Jz harbiye nazırı, kendi hükQ
metinin İtalya mareşalına iÖSterdiği 

Habeı imparatoru karıaiyle beraber 

bu teveccühten dolayı kendisini hem 
tebrik etmekte, hem Fransız ordusu -
nnn tazim hislerinden bahsetmekte • 
dir ... 

Lehistan - Dançlg 
anlaşması 

Bir yakittenberi Dançig serbest 
şehri ile Lehistan hükQmeti arasında 
bir anlaşmazlık nrdı. Dançig sana -
tosu Lehistandan gelen eşyanın üze-
rinden ayrıca resim almaktaydı. Her 
iki taraf arasında bir uyuşma yapıl -
mıştır. Bu yuşmaya göre bu fazla re-
simler kaldırılması ve Dançig parası 
tevzin edilirken, bu işin Lehistan ti -
caretine dokunmaması için önceden .. 

konuşmalar yapılacak kararlaştırıJ -
mıştır. 

-0--

Amerlkan cinsi 
pamuk 

Ankara, 10 (Telefonla) - E • 

konomi Bakanlığı Eğe havzasın • 

da Amerikan cinsi pamuk yetişti
rilmesi için tecrübeler yaptırmak

tadır. Şimdilik muhtelif vilay{ t 

lerde yapılan tecrübeler müsbet 
neticeler vermittir. 

-0--

Manldar ziyaretler 
Fraıunz harbiye nazırı Mareşal Pe

ten önlimüzdeki aylarda lngiltereye 
gidecek. Fransız Te lngiijz cemiyetleri 
birliği senelik toplantısında buluna -
caktır. 

Büyük harpde hem Fransız, hem J. 
talyan ordusunda bulunmuş olan Feld 
mareşal Lord Kavan da bu toplantı
ya geleceklerden biridir. 

-o--

F~neryılmazın · 
bayramı 

Feneryılmaz kulübü 935 yılının bay
ramını bu pazar Rami sahasında kut
lulayacaktır. Ba}Tam programı §U şe
kildedir. 

PROGRAM 
13,80 Bayrak töreni geçit resmi, 13,45 
Gülle atma, 14: Genç tak. maçı, 14,30 
100 m. koşu, 15: Yüksek atlama bi -
siklet yarışı, 15,30 B. Tak maçı. 16,15 
1500 m. koşu, 17: Tekaütler maçı, 17,15 
400 m. koşu, 17,30: 1 inci tak. maçı, 
18,15: 3000 m. koşu, 19: Sonuçlar o -
kunması ve armağan ,·erilmesL 

-0-

Yenl ne,riyat 

Siyasal bllgller 
(MOlklye) 

Memleketimizin en ciddi ve özlü fi
ktr mecmualanndan olan "Siyasal 
Bilgiler,.in 52 lnd sayısı çıkmışhr. 
Bu sayısında soıyal, siyasal, ekonom
sal ve hukuki alanda faydalı ve de • 

10 - Ar.USJ.'OS -193b 

Yunanistanda 
tşçl hareketleri 

.Kandlyedekf işçilerle beraber ol • 
duklarını belli etmek için Atina n 
Piredeki işçilerin yapacaklarını ll!n 
ettikleri 24 saatlik grevfn ıııalı güntı 

F ransada karışıklıklar 
büyüdü, fakat bastırıldı 

baflıyacağı söylenmektedir. Ayrıca. 
Hanya işçileri de bir miting yapmağa 
karar vermişlerdir. 
Yunan donanması 

ıstanbula 
gelecekmiş 

Bir müddet evvel Yunan donan· 
masınm İıtanbulu zil&Rt edece • 

ğini yazmıttık. Bugünkü Cumhu • 

riyet refikimiz Atinadan aldıiı ö

zel bir telgrafla bu haberi töyle 
teyit etmketedir: 

Atina, 9 .(Cumhuriyet) - Yu • 
nan donanmasının lıtanbulu reı • 

men ziyaret etmesi tekarrür etmİ§· 
1 tir. Ziyaret tarihi henüz belli de • 
ğildir. 

1
- ' 

---0-

Leh-Bulgar 
Macar kaynaş

ması 
Bükreşte çıkan Unlversul gazetesi 

Varnada kral VJAdislAs <bu 1.sim, p
latı meşhur olarak UdisJAs diye kul-
lanılır.) için yapılan tenliklerden 
bahsederek bunun bir Leh - Macar 
- Bulgar yakınlaşmasına mukadde -
me olduğunu yazmaktadır. Gazete 
bUfUk har..Pte topraklarım kaybetml§ 
oldUklanndan bir Macar - Bulgu an
laşmasını anlamakta, fakat Lehf.sta -
nın bunlara katılmasını izah edeme -
mektedir. -
~ 

Macarlstanda 60 
komtlnlst tutuldu 

B. U. P. ajansı bildiriyor: Ma 

car hüknmeti aleyhin, bir plan 

kurmuı olmaları ithamiyle Buda· 
peıte poliı, 67 komünist tevkife~. 
mittir. 

Almanyada gaz mas
kesi nizamname ile 

satılacak 
B. U. P. ajansının bildirdiğine 

göre, Alman hava hakanlıit ya 

kında gaz maskesi ve okıijen tank 

larının tahtına taallUk eden bir 
nizamname netredecektir. 

Bu levazımı ve diğer ~.ava mü. 
dafaa11 maddeleri aatacak olanla· 
rı hava bakanlığı ıılu ııkıya kon
trol edecektir. 

--0-. 

"Ben haydudun kız 
kardeşiyim ı" 

Londrada ıon zaman1ard~, öl-

dürülmiit Amerikan haydutlarnın 
cesetlerinin resimlerini gösteren 
fotoğraflar umumi yerlere asıl -
maktadır. 

Bunun ıebebi, "Sahte yüzler., 

adlı bir filme reklam etmektir. 

Evvelki gün genç bir İtalyan 
kadını bu resimlerden birinin kal
dırılmasını iıtemittir. 

Bu resim, Amerikanın Braklin 

•ehrinde otomobille giderken vi;. 

Fransanın Brest, Loryan, Şerburg ı 

n Tulon şehirlerinde gösterilerin de
vam etmekte olduğu haber YeriJiyor. 
Çıkan hAdiseler hakiki bir ayaklan • 
ma halini almıştır. Yeni kanlı hadise
ler olmuştur. 

Fransada durumun çok tehlikeli 
bir hal aldığ blldirilraektedir. 

Kabine Uvalin başkanlığı altında 
f evkallde bir toplanma yapmış, ne 
tedbir alacağını görüşmüştür. 

SOkOn avdef' 
ediyor f11 u 

Tulon 10 - Karışışlık mıntakasına, 

dün, ıene sük\ln gelmiştir. Ne tersa
nede, ne tehir de bir fevkaladelik ol -
muştur. Bir işçi heyeti bahriye amir
liğine müracaat ederek isyancılar a -

rasında imiş zannını vermek lstemiyen 
İ§çilerin niı.amlara baihlığını bildir -
mi§tir. 

' 

Doktorların 
vergisi 
(Baftarulı 1 inciJe) 

nıf teapiti itinden tiki.yet edilmiı
t)r. 

Finana Bakanlığı bu vaziyet~ 
Sıhhat Bakanhiına bildirmİf, Sıh 
hat Bakanlıiı da odayı bu durum
dan haberdar etmittir. 

Bu vaziyet etrafında hu ıahah e. 
tihha odaaiyle ilgili bir zat ile gö · 
ı üt tük. Bu zat bize dedi ki: 

- Jıtanhulda fevkalade ımıh 
ıirecek doktor diye kesip ablmış 
bir ıöz yoktur. Bazı mıntakalar
.ı .. Ecnlua1A'1c •••• ı, 2irip aenede 

1000 lira maktu ve 300 400 lira 
da iradı gayri ıafi üzerinden ver. 
gi verecek doktor bulunacaktır, 
belki... Biz, doktorlardan maliye 
ıubelerine verdikleri ıon üç ıene· 
lik vergilerini ~ıu tutarak ve vi· 
ziyetleriyle kazançlarını daA.1J,!Ç 
inceleyerek ımıflarmı tayin edi
yoruz. Yeni kanun doktorların 
mütemadi tiki.yeti üzerine yapıl
mıt ve hükUınet yüzde yüz niıhe· 
tinde alman isadı gayri ıafi ver
gisini, yüzde elli nisbetine, yani 
yarı yarıya indirmiıtir. Bununla 
doktorların geçen ıenelerden da · 
ha az vergi istihdaf edilmektedir. 

Hal böyle iken ve doktorlann 
geçen seneler maliye tubelerine 
beyanname ile verdikleri vergiler 
gözönünde iken bir doktora geçen 
ıenelerden daha fazla vergi kona
bilir .. Oda, bu itte bitarafane ha
kemliiini yapmaktadır.,, 

Diğer taraftan bizim aldığımız 
maHimata göre, maliye tuheleri 
lıtanbulun en ileri gelen ve asgari 
muayene ücreti yedi - ıekiz lira o
lan doktorların birinci sınıfa ko
narak kendilerinden 200 Jira mak
tu vergi ve hunun yarr11 nisbetin
de iradı gayri :ıafi vergisi verme· 
lerine itiraz etmiılerdir. 

Bu arada geçen sene 450 lira 
veren Mazhar Osman, 550 lira ve
ren Akil Muhtar, 450 lira veren 
Süreyya Hidayet gibi ileri gelen 
doktorlardan bu sene yarı yarıya 
vergi alınma11 ıekli maliyeciler b. . 

rafından devlet varidatı bakımın
dan doğru görülmemektedir. 

cudu kurtunla delik detik edilmi~ ------

oJan Vilyal? Tremendani'nin c' Dantela dansı 
tedinin fotoğrafiydi." Dans muallimlerinden Bay Panos -

• yan Dantel! isimli bir dans icat et -
Genç ltalyan kadmı: mfştfr. BUtUn dans muallimlerinden 
- Ben, bunun kızkardeıiyim , mOrekkep bir heyet önUnde oynanmış 

ve pek beğenilmiştir. 
demittir. • I 

Tremendani fotoğrafmın Üzf!ri 

l·apatılmıltır. 

ğerli etutler bulunmakta "ayın si -
yasası, kronolijisl ve bibliyograf -
Y.flSı yapılmaktadır. Tavsiye ederiz. 

Yeni dans şimdiye kadar görüp bil 
dlklerfmlzden başka Tango ile Foks
trot arasında gilzel bir salon dansı -
dır. • 

BayPanosyan dansını 7 eylfll 93:ç cu 
martesl gecesi Taksim baft~esinde Kı

. zılay cemiyetinin kermesinde halka 
takdim edecektir • 

Belediye reisi sükQne da,·et eder ma 
hiyette beyannameler neşretmiştir. 

42 kişi mahkemeye \'erilmiştir. 
Brest, 10 - 'l'ersane iŞçileri, düıt 

işlerini sükun içinde terketmişlcrdir. 
Sokaklarda hiçbir f e\'kaHidelik olma· 
mıştır. 

Parls, 10 - Dün, üçüncü Fransız 

cümhuriyetinde ilk defa olarak, bele • 
diye reisleri toplanmıtlardır. l\f. 
L!Yal kendilerine, bflhassa hayat u • 
cutluğunu istihdaf eden talimat ver· 
mfştfr. 

Paris, 10 - Sol cenah fırkalara 
mensup saylavlar toplanarak Brest 
ve Tulona tahkikat komisyonları gön· 
dermeğe karar nrmişlerdir. Bu ko • 
misyonlar sah günü yapılacak olan 
bir toplantıya raporlarını yeti§tire • 
ceklerdir. 

Zorla gtlzelllk 
olur mu? 

Bir kız kaçırma 
vak' ası 

Balyada meraklı olduğu kadar 
münasebetsiz bir kız kaçırma va • 
kası olmuıtur. 

Vazife dolayısiyle muvakkat 
bir zaman için Truplu köyünde 
bulunan bir memurun görıülü ve 
tahsilli on dokuz yaılarında çok 
güzel kızı da )'J.Jlmda bulunmak· 
tadır. Zehra admdaki bu luz çok 
geçmeden Al Demirci köyünden 
yakıtıklı bir delikanlı olan lılam 
oğlu Reıitle nitanlanmıttu. Fa -
kat ~dense kıZ bir müddet ıonra 
fikrinden vazgeçerek nitanı boz• 

• muttur. 
IJ ....... ~ pahasma olursa olıun 

aynlmamal( ve onunla. evlenmel< 
üıüncesiDi41ıınA.ktp "'"1- R •• ;ı 

kendi köyünden be.t kiti toplıya • 
ri.k Zehrayı kaçmnağa ~r~r ve
rir. Bunlar araımaa Al Demirci 
köyünün muhtan da vardu. 

Bu beı kiti liir gece memurun 
evine girerek Zehrayı kaçırırlar. 

Kızın babası derhal Takayı Bal
ya jandarma kumandanlığına ha
ber vermesi üzerine yapılan sıla 
arqbrma neticesinde Retit ve ar

kadatlan kıaa bir zamanda yaka· 
lanD'lar. Kız da getiriHp babuma 
teslim edilir. 

Tahkikat derinleıtiriJmekte ol
duğu ve bu itin neticeai yakında 
aydınlanacaiı haber verilmekte • 1 

dir. 
. r---- ~ 

Amerlkada 

Zavalh zenci 
nasıl linçedildi 

Amerikada 1eni bir linç vakuı 
olmuttur. Pittsboro'da bir beyaz 
kıza saldırmak suçundan mahktl• 
miyetini bekliyen bir zenci, neza• 
ret haneden beyazlar taraf mdan 
kaldmlarak öldürülmüf, bir köp • 
rüye asdmıttD'. . 

Zencinin suçu ı§Öyle tarif edili· 
yor: • 

Bir beyaz kız, uyumak üzerey • 
ken bir zenci penceresinde belir • 
miş ve içeri girmek istemittir. 

Kız haykırmıf, yardım iıtemif, 
poliı gelmit ve zenci kaçmıtbr. 

Y akah~nınca, bu iti yapbğmı İ• 
tiraf ebnittir. 

Bu linç, A.merikada ıon bir haf· 
ta içinde üçüncüdür. 

• il .. HABER 
ıstanbuıun en çok eatllan 
hakiki aksam gazet••ldlr 

· ilanıarım HABER'& 
verenler· ktar. ederler. 



Mimar Sinana 
anıt yapmak iyi ••• 
Fakat onun yaptığı abideleri 

de iyi muhafaza edelim .. 
Dünkü gazetelerde okudum: 

Miırıa.r Sinana abide dikilecek -
1ıl. lf ... 

Bu, elbette, yürekten gelen bir 
'°fkunıuktur ..• 
~im s· ' ar ınan .... 
Bu koca adamla iftihar ediyo -

;ız... Onu o kadar seviyoruz ki, 
llYgularımızı ifadeye çahşıyo • 
~ Ye aklımıza, derhal, Avrupa
ttın büyük adamlarına yaptık

ını tekrarlamak geliyor: 
Ahide dikmek ... 
. r akat, bir de bu güzel ülkücü 

~ıd~aliıt) tezahürden ıonra acı 
akıkate yüzümüzü döndürelim: 

Şehir tiyatrosu 
kadrosu 

Bu yıl üçe ayrılarak 
Uç yerde çalışacak 

Şehir tiyatrosu kadrosu eylül
den itibaren geniıliyecektir. Bu it 
ile vali ve belediye reisi Muhiddn 

Üstündağ önemle uğratmaktadır.

Bu yıl Brincitetrin baıından iti
baren lstanbulda uraya bağlı üç 
tiyatro çahtacaktır. 

Biri T epebatında dram, diğeri 
Fransız tiyatrosunda operet oynı· 

yacak, üçüncüsü de asri sinemada 
çocuk temıilleri verecekt~r. Çocuk 
temsilleri haftada muayyen gün -
lerde ıabahları verilecekHr. Şehir 
tiyatrosu artistlerinden bir kısmı 
çocuklara temıil vermek için ay

üzümlü ekniek 
Ekmeklere üzüm karıştırllması 

yeniden tetkik ediliyor 
HükUmetimiz üzüm istihlaki - kinin çoğaması, hele ha1tanın mu• 

nin yurt içinde artrrılma11 için ça.. ayyen günlerinde büyük tehirler • 
lııırken bilhassa ekmeklere üzüm de üzümlü ekmt!k yenilmesi tak • 
karıttırılarak bazı memleketlerde ı dirinde üzüm fiyatları bi:- hayli 
olduğu gibi üzümlü ekmek yenil - yükselecektir. Üzüm ihracatımız· 
mesinin ne derece muvafık olabi- da bugün için bir tehlike görülme· 
leceğini de önemle incelemeğe .melde beraber bunun fiyat yiık • 
ba§lamıttır. ı-elmesi ve garantili satı§ için çok 

Üzümlü ekmek yapmayı ilk de- fo.ydalı olacağı anlaıılmı§lır. Yu • 
fa ve yıllardanberi muvaffakiyet· n&'ıliıtanda haftada üç gün üzüm· 
le tatbik eden Yunanistan oldu • lü ~kmek yenilmektedir. Bundan 
ğundan Atina tecim (ticaret) mü· bir?c.aç yıl önce lzmirde de bu fi· 
messilimizden bu hususta malu • kir ortaya atılmı§, fakat tatbik ıa· 
mat istenmittir. Bu malUınat ·gel· hasına konulamaınııtı. Yalnız, bu
.dikten sonra bazı tecrübeler yapı· • nun ipuğday ürünümüz (mahsulü· 
Iacağı anlqılmaktadır. müz Uzerine yapacağı tesir en bü· 

Şinıdiki devrin büyüklüklerini 
~nlatnıak için bile yabancı hey · 
eltraıhıra abide yaplırmtşızdır, 

}'aPlıtıyoruz da ... 

ı rılacaktır. ~leketimizde üzüm istihli • yük mditeYİ tqkil etmektedir. 

kın Diğer taraf tan iıe, ıu reıme ba· 
ız ... Bundan aylarca evvel, ge· 

lle liaber gazeteıinde çıkmıtb: 
~İınar Sinanm ilk eıeriymİ§ ! ... 

akat kurıununun, ahpp k11mı • 
llın ne feci halde bulunduğu ve 
tÖ:derimizin önünde her gün bi • 
~az daha yıkılarak mahvolduğu 
~~· a ~ı hikaye edilmitti. Eıaıen 

0 Yle bir abidenin şu resim de gö
ti!ld ü~"'..i derecede ağlanacak hal· 
de bırakılması da bizim nesil na
~tna büyük Sinana lcarıı itlenmit 
•uçlardan biridir! 

Dahi Türk mimarına g;.;.t ... u:ce· 

Dahinin ilk eserl,lfte 
bu haldedir ve gUn 
geçtikçe g ö ç Uy o r 1 

ğimiz en büyük hürmet, ona Türk 
eliyle yapılmıt bir abide dikmek
ten evvel, onun büyük abidelE'rini 
tamir etmek, etraflarını, bütün 
çirkinliklerden temizlemketir ! 

Anıtı da dikelim, fakat onun a· 
bidelP-,_; ... : ••mirden sonra ... 

(VA·t.ıO) 

Istanbulda sebzecilik 
gittikçe geriliyor 

35000 kadının işçilik ederek -y·emek pişir-
, 1 

memesi de bunda amil olmuştur 

lstanbol nulus yazı
mında 11 bin memur 

çalışacak 
20 ~irinciteırinde yapılacak 

nUfua yazmıı için • dün vilayette 
Muhiddin Oıtündağın b~kanh • 
imda bir toplantı yapılmııtır. Nü
fıu aay:mıı için kurulan merkez 

büroıu da çalıtmaya batlamııtır. • 
Nilfua yaznnmda on bir bin me .. 
mur kullanılacaktır. Bunlar yetit· 
mezae okuyup yazma bilen her 
yurtdaıtan istifade edile~ektir. 
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..__ __________ _..~::__~~~~-----------------------------

ltta:n ul ıebezciliğinin ıon yıl· 
larda ıüratle gerilediği ve daral • 
dığı artık ilgili makamların ıid • 
detle dikkatini celbetmeğe batlı • 
yan hir hal almıttır. Genel savat· 
tan ıonr~ üç yüzden fazla sebze 
bahçesi bulunan lıtanbulda timdi 
150 kadar bahçe vardır. Bunların 
arazisi 8000 dönümden artıktır. 

Çünkü fabrikalarL, tütün depo • 
larmda veaair itl~e çallf&D itçi 
kadınlar yemek pişim-ıek imkanını 
hemen hiçbir vakit bulamamakta, 
günlerini çerez nevinden yiyecek
lerle geçirmektedirler. Bunun aeb· 
ze istihlaki üzerinde ne kadar bü· 
yük tesiri olduğunu anlatQıak için 
ıehrimizde çalı~an kadml&Tin ye
kununun 35,000 i qkın old.uğu ö
ne sürülmektedir. 

Yent sOt talimat
namesi 

Er'<"' K 11 mensucat 
rabrlkası 

Sü~r Bank'a gelen malumata 
:~r~. Ereğlide yapılmakta olan 
t uyuk pamuklu kombinaıının ça· 
1 kısımları da tamam olmu,tur. 
Şinıdi fabrikanın Sovyet Rus • 

~dan gelmit olan makinelerinin 
tulnıasına batlanacaktır. 
Ereğli f abrikaıı yanında bir de 

!tıensucat itçileri mektebi açıla -
~ktır. 

--o-

Bir bayan 
ba:o-m ve incirleri 
llıuhafaza yolunu 

bulmuş 
lznıin:le Canan adında bir ba • 

~arı üzüm Ne incirlerin bozulma • 
biarı uzun müddet muhafaza edile· 
'&() hrıeıi için bir formül bulduğunu 

>'lemektedir. 
h· Bayanın b" bulutu bakanlığa 
ıldirilmittir. 
Bakanlık bu hususta tetkikat 

tapacaktır. Bunun için bir tecrü -
le Yapılacak ve bu tekilde hazır· 
'llııııt ambalajlar tubatta a_çıla • 
~tır, Formülde kimyevi madde
~I'- kullanılmadığı için bu buluta 
~·~ıniyet verilmektedir. 

-o----

Kuduz vak'aları 
çoğalıyor 

d Adapazarında ıon günlerde ku
\lz va'•ıları çoğalmağa batla -

~!tır. S:">n birkaç gün zarfında 9 
duz ıaınna vakaaı kaydedHmişr 

~I'. lıll'dnalarm tedavileri yapıl • 
.ı.'1< Üzere tehrimize getirilmitler· 
'llt, 

!lır mtly~o tUtlln 
lllltacağız ! 

•. Ankara, 9 - Çekoalovakya re· 
~ıaj bu yıl da bizden bir milyon ki
o tütün alacaktır. 

Nasraddln hoca gibi 
GaJatada oturan l\laksut zabıtaya 

başvurmuş, Arapcamide kalaycı Mus
tafaya ''erdiği yedi parça bakırıııın 
geri ,·erilmPdiğini iddia etmiştir. Tah 
kikata başlanmı~trr. 

Dans ederken 
Çiçekçi sokağında oturan Neokliya 

Taksimde Menek~e bahçesinde dan -
sederken Cahit isminde birisi tara -
fından dövünlüğünü iddia etmiştir . 

Ellnl kaptırdı 
Feriköyünde çamaşır fabrikasında 

ateşçi Ömer ütü makinesini temiz1l'r • 
kcn sol elini makineye kaptırmış, par
nınklanndan yaralanmıştır. 

Haraç lstemlfler 

Karabaş mahallesinde Aynahbak • 
kal sokağında oturan Nuri, eYine ko
yun götüriiken mezbaha amelesiu • 
den Şemo, Hurşit. İsmail, Nuriden 
beş lira haraç istemişler, yakalanmış
lardır. 

AOaç tutuftu 
Büyiıkçamlıcada aite bahçesi müs -

Alakadarlar lstanbul bahçıvan • 
lığının daralmumı biri istihsalin, 
diğeri istihlikin azalması gibi iki 
umumi sebebe atfetmektedirler. 

istihsalin azlığının b&§lıca ae • 
hepleri lıtanbulda arabaların a • 
zalması yüzünden gübre buluna • 
mamasıdır. Bu yüzden birçok 
bahçeler yüksek fiyatla da olsa 
gübre bulamamaktadırlar. ikinci 
sebep amele bulunamamasıdır. 
Bahçıvanlığın iyi karın doyuracak 
bir meılek halinden çıkması bu iti 
evvelce yapanları bile uzaklattır-

" mııtır. Bundan ıonra canavar o-
tu,, ve "katran,, denilen hastalık
ların son yılJarda üst üste bahçe
lere zarar vermesi gelnıektedir. 

Alakadarlarca gösterilen başka 
bir sebep de ıudur: 

Memleketimizde kadınm it ha· 
yatına atılması sebze bahçeleri a
leyhine en büyük silah olmuş ve 
sebze istihlakini çok azaltmıttır. 

Diğer esaslı bir sebep de, t.bi • 
atiyle, İstanbul nüfusunun ba;tka 
şehirlere giderek azalınaaıdır. 

--o-

Halk evi hl r arsa aldı 
lıtanbul Halkevi binası yanın

daki arsa satın alınarak evvelki 
gün de tapusu Halkevi namına çı· 
karılmıtbr. Bu arsada büyük bir 
spor ıalonu yapılacaktır. 

Salonun üstü bin ki§İ alacak 
geniılikte olacak ve sahnesi bulu· 
nacaktır. Bu salonun projesi Hal
kevi güzel sanatlar ıubesi mimar
ları tarafından hazırlanacaktır. 
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lzmir ilbayhğı 
lzmir 9 - Trakya genel müfettiş • 

Jiğine tayin edilen ilbay Kazım Dl -
riğin yerine Konya saylan Tahsinln 
atanacağı kuvvetle umulmatadır. 

Sallık Bakanlığınca ~(Sıhhat 
Vekaleti) hazırlanan yeni ıüt, t{\· 
limatnameai uraya (belediyeye)' 
bildirilmittir. Uray, bu talimat-
namenin çoğalblmaamı kararlaş. 
tmnıt, dün matbaaya vermişlir. 

Bu talimatname kısa bir zaman i· 
çinde §Ubelere gönderilerek tatbi· 
ke bqlanacaktır. 

o 

Avrupadaki ticaret 
heyetimiz 

Öğrendiğimize göre TürlC • 
Franıız tecim (ticaret) anlatma· 
ıınm müzakeratında bulunan E-
konoıııi Bakanlığı Müateıarı Fa Ur 
Kurdoğlu beraberindeki heyet1t 

birlikte dönerk~n Berline uğruy.ı 
cak, ekonomi İ!leri üzerinde ui-
!ttfacaktır. 

Heyet Berlinden sonra Yuna • 
nistana gelerek Türk- Yunan Cba. 
ring anlaımaıı konutmlarma baş
lıyacaktır. 

!:~;!~b;~~i:;k:!a~~;~~nk~~::~ey:p~ f Ş E H R ·ı N/ 1D E"" DL ERİ ) 
ğacr tutu~muş, çabuk söndürülmüş • .K 
tü~ l ................................... B:J~S:mmlm._ .... ._ ...................... _.. .......... -.-.-....,. .. 

Eve girdi 
Bakırköyünde Kartaltepede Zincirli 

caddesinde Şükriyenin evine hırsızlık 
maksadiyle giren Celal yakalanmıştır. 

Yabancı ve azlık 
okulları 

Geçen sene yabancı ve azlık 
mekteplerinden bazıları bütçe 
darlığı yüzünden kapanmı§tı. 54 
yabancı mektepten 34 tane kal • 
mııtır. Bunlar arasından da önü -
müzdeki ders yılı baımdan itiba
ren Modadaki Fransız ilk okulu, 
Tophanede Sen Jozef, Galatada 
Sen Piyer kapanacaktır. 

102 azlık okulundan da ikisi 
kapanmıı, altı muallim açıkta kal
mqtır. 

KınaJıada ne Alemde? 
Son senelerde r.ağbet kazanmakta ola• yerlerden 

biri de Kınahadadır. Bu sene bu güzel adada hiç bir 
hoş ev kalmadığı gibi otel de tamamiyle doldur. 

Adada önemli bir mevki sahibi olan bir zat bana 
Kını>hnın dertlerini şu şekilde hülasa etti: 

- ilk derdimiz çarşıya giden yolun üzerindeki helci
dır. Burası bilhassa gazuı, bu rnldller o derece kokar, 
o derece kokar ki tarif3iz .. Bu dayanılmaz koku rıüzün
den bütün civar halkın sıhhati hakiki bir tehlikeye iiü
l}Üyor. 

ikinci dert çarşı iskele1idir. - Vapur iskelesi de -
ğil - burası yıkılmlf bir /ıalde olduğundan kayık, 
maı•na falan yanaşamaz. Burtznın tanzir edilmesi za -
ruridir. 

Vçüncü dert Adaya elektrik peren motördür. Saat 
18,5 dan bire kadar altı buçuk sao..t çalışan bu nıolör 
çalıştığı müddetçe bacasından "pai! Pat!., diye sesler 
çıkarır. Bu mütemadi seslerin civar .evlerde oturanla • 

' 

rın sinirlerini ne derece bozabileceği kolayca tahmin 
. edilebilir. Halbuki ufak bir fedakttrlıkla bu gürültü
nün önüne geçilebilir. J'e lıalkın sıhhati için bu feda • 
karlık yapılmalıdır. 
Adamızda otomobil, araba gibi nakil vasıtaları ol • 

nıadığından yolların bozuk ve tanıanılanmanıış olma • 
sından dolayı fazla şikayete liizum yoktur. Fakat ada. 
ları güzelleştirmek için yapılan fedakarlıklar arasında 
Kınalıada da unutulmamalıdır. 
Eğer Kınalıadanın yolları muntazam ol.arak yapılır, 

muhtelif ihtiyaçları temin edilecek olurta adamız da • 
ha fazla rağbet kauır.acaktır. ı 

Son olarak şunu da iUiue edeyim. Adamızın sakinle
rinden ekserisi Ermeni, Ru~ ve Yahudidir. Bunlar 
maalesef aralarında mütemadiyen ermenice, rumce, lı
panyolca ve froımzca konuşuyorlar. insan adeta bu
r-asının Türkiycyc aidiyctindcrı biran şüpheye düşiiyor. 
Acaba bu vatandaşlarımıza türkçe konuşmayı üğre • 
temiyecek miyiz? 



1 ,,, BABD - Dp'ln PellUı 

Parklarımız feci 
bir haldedir ! 

Kültür işleri : 

Mekteplerin 
açılması ve 
yoklamalar 

Kadıköy tarafı ve 
Adalar canlandırılıyor 

Biletler ucuzlatılıp kış 
seferleri çoğaltllacak Bir kere düşünün, yahut genç

seniz, yaşlılara sorun bu parklar 
ilk açıldıkları zaman nasll 
kalabalıktı, halbuki şimdi ... 

Kültür Bakaalıjı bu ıene talebe 
kayt ve kabaJI. ikmal iıntlbanlannın 
yapılma ve mekteplerin aÇJlma tarihi
ni 111 §ekflde teahit etmi§tfr. 

1 - U.. " ortamekteplerdı taleı.t 
namzedi yudmasına 20 - 8 - 935 
salı sabahı başlanacak ve 31 - 8 - 35 
cumartesi gfinO saat 13 de bf tfrlle -
cektfr. 

Ekonomi Bakanlıiı ıüzel lı • f Bir muharririmiz bu ted&irlerf;8 
tanbulun sayfiJe yerlerinin yalmz nel• olabileceii hakkında tahkı• 
yum birkaç ayında ıidilir ve kı· kat yapmıtbr. Akayın hazırlan • 
ım kimaelerin ujramadıiı bir yer ma11 bitmiı olan proj•ine ,are 
haline pHr durumdan (Yaziyet • tetrinievvelden mart ıonuna ka • 
ten) km1anlmaaı ~in allkadar dar olmak üzere Adalar ve Ana • 
kurumlarm yeni tedbirler alma - dolu yakası iskeleleri bilet ücret • 
sına lbam ıörmiftür. )erinde yüzde elliye kadar tenai • 

Şebrimiıdeki parklar!l umumi· 
)'etle iyi bakılmıyor. Gerek SaJ. 
tan•bmet parkı, ıerek c:iJJıane 
parla Ye gerek diier parkla'° ma· 
~elef halamıızbktan pb1=1' için· 
dedir. Bir Lot vaktinizde meaell 
Gülbane parkına kadar b i: uzana
cak ohın~nız bu iddiam·la Jte de
rece haklı c!datu-& .Udu gözle
rinble ıöiwcekeiai• 
~ umumiyetJe sbel 

tarlalar, çaçekler falan yoic, kal • 
mamıfbr. Yerlerde kairt parça 
ları veaair ~plerc\en iatecL tiniz 
kadar bult.bilirıiniz. Bir ı üzair 
çıktı mı, 'le kadar toz v~rıa •i· 
:r.:mı:ıa ve gözlerinize dol.; .. ·. Otu
rulacak sıraların bir çoğ·~ tamir
ıidik yü,.i.inden kmlmıf, oturula 
ıa17acak 1v.le ıelmittir. 
!' Bir de Gülhane parkııMı ilk a 
szldıiı zamanı - eter ,...nız mü
t..- - difiinilDüz. Lta0alun 
IMr tarafı,,daa binlel'Ce laf\ la.n 
inli cloWararda. yollu tbadf ol 
Claia sibi Dmk 'N ....... d.iil
m. Tarb!v vumda enfti dmte 
1 .... ,.tiftirilait ~ vardı. 
lşimdi çocuk ı.-..-. bulunu 
~erin her gün ikindi vakit1eri bao-
tlo müsika çalardı. Pukıa ob.ra-

1
• cak 7• ltalmak lailJ&k ... ;ali"!:. 
. HaD.la timdi d~ • ai
zel yeri f.tiduğu muhakkak aw;ı o 
~park, terkedilmit h:" •·ay 
'1-kçeai lı~lindedir. Zora.~ olJu 
~ üıtiind~n akan bir iki lL11'pma 
ıil,ürme l·areketinden bllfira içtn. 
de ldç bir hareket yoktm. 

Elsual: 
- Neden aile bahalan lu.nlan. 

çocuklariyle birlikte alqa'r'.ı:arı hı• 
iuzel paTka plip ban a•'!DYlT 
lar? Buna ihtiyaç hiuet'lliyo•!:11 
JDJ? 

'V Elcwap: 
- Oyle ter olar mu maınpr? 

litanhal halkı dünyanm laemeın 
hemen en fazla toz yutan, 'hunalan 
Ye baYa almaja ihtiyacı olan hal
ıada. HalbuJd haYa alaJ'Dll diye 
parka ıidenler hava yerine bol bol 
tos alıyoriar. Kırık Ye eberiaiain 
!ıii6nc1e yaahmf • .,.. pin ile 0-

'°1""'1 m&nuel>etli mtfnuebelm 
Judar ye relbnler 1'a1unan çlirllk 
N.nJdarda oturmak, ve Janlma. 
ıiyle yere yuvarlanmak tehlikesini 

2- LIM ve orta okullarm ~ 2,3, 4, 
ve 5 sınıfların bütünleme ve ikmal 
imtlhanlanna 2 - 9 - 935 pazartesi 
gtlnü bqlıyatak 11 - 9 - 935 puar • 
tesl günü ak1&mı bitirilecektir. 

3 - Lise son sınıfında bütünleme ve 
ikmal lmtfhanlanna 2 - 9 - 935 pa • 
zarteal gUntl başlanacak 10 - 9 - 935 

··- e••.,c..,;•.; . l salı rtinü akpmı aon Yerileeektfr. 
4 - Olgunluk yoklamaaı ile eski ör

nefe göre yapılacak olan lise ve orta 
okul mezuniyet lmtlhanlanna 11 - 9 
- 9.15 ~rfa•ba stl•I bqlaucak 21 
- 9 - 935 cumartesi sini uat 13 de 

Bamm neitceai olarak Akay i • llt yapılacakbr. Ada seferleri kr 
dueei kqqı Adalar Ye Anadolu tm azaltılmıyacak ve halk~ • 
yakuı için bilet ücretlerinde e • rin ıece hayatmdan iıtifade edr 
eulı temil&t yapmak için bir pro- bilmeleri için ıoce ıeferleri tertip 
je buırlamıftır. Bir yandan Şir - olunacaktır. Şirketi Hayriyenin de 
keti Hayriye de, kıtı da yazı kadar dütünceleri aynı tekildedir. 
ıiizel olan '" mutedil bir hava i • Bu huıuıtaki projeler Ekonoaıi 
çincle ıeçen, Botum lutm botal- Bakatıı Celil Bayar Avrupa ince
mamuı için tedbiri• almak ka • leme ıeziıinden dönünce kendiıi• 

bltirelecektir. rarmdadır. ne verileceıktir. 
5 - Parasız yatı talebesi seçim lm

tihanlanna 23 - 9 - 935 pazartad rft 
nU baılanacaktır. 

A - 23 eylAl 935 pazartesi glnO 
(tlrk~ ede1ript) 

B - 24 eylAI 935 salı günü (riyazi. 
ye) 

C - 25 eylll 135 $&1'fUlba stlnfl 
(Tarih eofrafya) 

imtihanlar 25 - 9 - 935 de bitire-
cekilr. 

Atattlrk Ankaraya 
gidecek 

Atatlrkla yuuada ta.et hlal 
oldalu MI(• lılrbc liln bl•ık 
8ztn Allbiap sldectll babv n
ril•tktHlr. 

eakanıar heyeti 
toplanacak 

1-Okal~ denlere 30 - 9 -35 Sark Yillyetlerincle uzun bir in • 
JNdllifftM gtlnü ~Tanaeaktır. celeme gezisi yapan Ba§hakan Is • 

ıöze almak mecburiyetinde kal1 'l _ Param yatı talebiit ..çUn ı.- met lnönU dün Be7beliadacla isti-
yorlar. Çocuklar 'bozuk yollarda tlhanlanna, mezuniyet fmtihanlan -.e rahat etml§fr. 
kOf&lwken dütüP bir yerlerini in- yoklamalar hakkmda .daha çok bflgl Verilen haberlere gire ismet t • 

1 edinmek tstt-ler lndndaklan 19 • nhl yanmda Drtlflerl Bakam Tn-citi7or ar. ,,__ R11 ta &--~ F 
hlrdekl ktiltllr dlrekttirliilbe teg • G'- nK uf ™...., PiQııs Baka• •· 

E, ne de olsa bu fedakirlığı malan kUltlr "'kıalıimUa llb 0 • aı Atraht Si Bab•ı Klzıiil>iaıp. 
ıöze alacak nbayefitler azdır. lanmqtur. • Ba)'llldırhk ....... Ali Çetinkaya, 

Elıual: ilk okulların mQfre- olduta halde JIU&I' sin& A~-ı 
- Peki, ya timdi parka giden· dat programları yaA~e:~;~iller Heyeti top.• 

ler kimlerdir? Liselerden sonra ilkokul mfifredat lanaeak. ft lamet laiııii prk 'rill • 
~: pr~Jamu tetld\ etape1' Qzere Yetlerl raiıd _ • ..,.. halkıa -. 
_ Bunlann ekseri.si mektep ka- muhtelff' ntfayMtl!'ttİan gelen ktflfflr 

1 

bil ._it oldaju IMiyaçlaruu UI • 
çakları ve cebinde bir kahvede o- mUfettlılerlnden •lnlrkep hlr ko • rl1l edecek, Bular& çareler ı.a • 
tmacak be, kurutu bulunmıyan adayon ftn AJlbrda to~. lunmak için çabplacaktır. 
jpizler te,kil ederler. n!~!::!.1: ~:dı:ı ~=tm*:: o•• .. rta••H -o-""kulMOta•ooo ... ,h-ooo-•-s---.,·-, ,. 

Elaual: eelelerinl de tetkik eclerek ltımrJaya. 
_ Çocuk bahçeli ne haldedir' eatı raporlan lrilltllr habnbima •ıç·ın 
Elcevap: verecektir. 
- iki yüz bin çocuğu olan bir Muaınmıer blrllQI Istanbulda yeni bir 
hri b• · :L--LbaL- • ı topıan'tl•ı mektebe IGzum 

fe n ırıcaa \'UW- ı~eaı 0 
m&• Muallimler birllil. 18 aiuatosta A - tt Dltl 

11 dolayııiyle yalnızca hazin ke- aadoluya tertip ettiji seyahate iştirak gur YO~ 
limesini lmllanacatmı. iki yüz edecek olan Qretmenlerl blrlhlrleriy- Okulların (mekteplerin) ~ılma 
bin çocuia mubbil babçeda tah- le tam~tırmık mabadiyle 12 .,___ zamanının yaklaflll&ıiyle beraber 
taları çatlak, bozuk birkaç tahta· ta htaabal hetfnd okulunda Wr top. lıtanbulda bu yıl her yılkinden 
ravelli, sabncaklan günde ancak Jantı yapacaktır. daha tidcletli bir okul buhranı 
birkaç ıaat takılan bir salmcak, Mülkiye ve hukuk kendini hiasettirmete batla • 
bu ıene nasılsa betondan yapılan mektebi mezunları mıtbr. Kültür Direktörlütü bu 
bir Ruı dalı ve ancak dört çocuiu L·Ankaralari, 9 <Al.A.b)uk-ukMmtilkiezuynelanmeklte-lk buhranm önüne geçmek için alm-

"'I d• b·ı k b0 d" d. uı meıan 11 1 db0 1 • eg en ıre ı ece ır onme ıre· memuriyete tayin edUlrken ayn ayn maaı li.zımge en te ır erı arat • 
ii vardır. Az daha unutuyordum. maqlarla tayin edilmekteydiler. Ttl- tırmıı fakat bazı okullarda tube • 
Bir ele lnamlU'I dıtarıya daiılmlf. ze (adliye) bakanbJr yaptıfr lneele • ler açılaa bile ıene ihtiyacm önü· 
içinde ancak kağıt parçacıkları meler aonancla bundan 10•ra tayin ne pçilemiyecejini ıörerek vazi· 
çöplerle kuru yapraklar bulunan edlJecek hukuk ve mtilldye •IZ1lllları yeti Kültür Bakanlıiına bildir -
iki tane aüm ona, kum havuzu nın ilk tayinlerinde barem naudblnce •. 
var. 

Elıual: 
- Cevapların };eni çok mütees

sir ediyor. Parkların bu hazin ha. 
Ji nerede iıe g8z1erimden yq ge 
tirecek. Çabuk cevap Yer bana .. 
Bmua müıebbipleri kimdir? Bu 
lauia ı..uere Nbep verenler. ten· 
bel, it bilmez bahçıvanlar, park 
itçileri mlair? Evet diye cenp 
yer de bir hamlede bepıini park
tan attırıp kapı dıprı ettireyim. 
DrfU'da aç, ekmelaiz kalıınlar da 
':l&ptıklarmm cezuınl ıörıünler .. 
"-'- ., 
~1111· 

Elcevap: 
-Hayır, hayır, baJD'I O ani· 

b ifçi1eria hiç bir kabahatleri yok
tur. Eaaseıı ellerine ancak )inni 
lira, aeben kurut geçen, ve bu -
nanla hem kendilerini idare eden, 
hem de ailelerine, çoluk çocuk
larına hakan bu adamların hiç bir 
kahahatlerl yoklar. Çünkü Sul· 
tamhmetteld koc•man iki pm-ls, 

30 lira ile tayinleri kararlaştınlmıt- mattır. 
tır. Öfrendiiimize göre 'bu yılm 

buhranı en ziyade orta okullarm 
Bayazıt ve Gülhane parklarında kifayetaizliiinden dolmaktadır. 
topu topu phf&D bahçıvan, çi • Bu yd ilkmekteplerden çıkan ta • 
çekçi, muhafız, sUpilrücü, vesair !ebelerden bir kıımı tahıillerine 
ancak altmrı 1riıidir. Park tahti- devam etmeıeler bile ıeae iki bi· 
sah da ihtiyaca niıbetle gayet a,; . ne Jakın talbe içm orta okullarda 
hismetlerde çalıpnların miktar1 yer bulunamıyacajı anlatılmıftır. 
dır. Bu para ve bu ıerait dahilin- Bu durumun en büyük sebebi de 
de daha mükemmel bir sonuç el· bilhassa orta okulların ilk ımıfla· 
de edilm,ıine imkln var mıdır? nnda fula ıınıf dönmiit olan ta· 
Bu sefer de sen cevap ver? le benin ıınıf kadrolarında yeni 

Elıual: talebe için yer bırakmamaaıdır. 
- yoktur demek mecburiyetin- ilk okullarda da ııkqık vaziyet 

deyim. Peki, bu iti dü•eltmek için basıl olacatı ıimdiden anlatıl • 
ne yapmalı? maktadır. Bu durum ka11ııınc:la 

Elcenp: yeni bir ofta okul açmak :ıarureti 
- Park tahsisatını, park itçil• görülmektedir. 

rini Ye maqlarını arttmnalc, yol- !!!!!!!!!!!!!~!!'!!~~~~~~~ 
lan düzeltmek, gtizel çiçekler ek· ıar yapıldılı takdirde halk çek 
mele, parkı ıık ıık ıulatmak, muh- muhtaç olclutu havayı almak için 
telif yerlere temiz ve güzel bank· parklara kopcak, ve halkın ııh· 
tar koymd, muayyen saatlerdt- lıati7le allkadar olan bu it Jf>'una 
~ando, veya radyo Ue müzik iht!- ıinc:ektir. l 
1U1D1 karplamak lbımdır. Jkm. M. SERT 

• 

CUMHURiYET - Yumar Nadi bir 
.,, phri 1laıl ltııralıır &a,lıklı 1IUI • 
•uula ketlüinln ~ bulruulrıld 
MaıWııbatltlaa boluedttrelc 6ar....,. 
160 .... bir f8fıir oUaju 11.Ue Jtde -ld oenı •fllllldıluu 6Ulnı Y .,,.,.,,. 
M11le Mr ıehlr okıblllııai aaslı 6'r 
Pr'Ol/f'Oll& dahilinde çalıfmamu icOI 
efflllnl ll4re edll/OI' ve digor ld: 

BIJtiJ• 6ıı falıtma ..U.ri kurul • 
mü w harekete getirUmeklftlir ltl 
hf on 1111 fsintle Y alovaılan dilııganua 
parmakla g~ bir m felırl 1/0" 
ratmıp lmkdn l>ula&utrlz. Her tel/• 
...._ luıttd paradan n11aü bilgi ile r# 
m~~ ldigor Ilı ı,. 

ZAMAN - Btıfl/GZıaı "Teklon lfl,, 
u alttU~ B~nn ıeu11un ıırKcı.-

ıd dsvral,,... lariıdn _,. talıak • 
id """" ..,. Arum4a ..,....,,,,. • 
daa W.dtlitm 1Mra ,.,_.,,,.,. Uıl 

89 ..W flr""'1ıln lit/all.,... ..,,_ 
~.,._her ..n...,..,,. 
.,..,.,.,.,,_lala-~,... dtii 
lerlıd 6ıuul pe1c ,,,,,..,._ 11ariıt INIU ,.1' 
leci bir hdııW oldMI.,., ..,,,.._ 
w Ntılllnıt f'.ı.1011 tlriıetlnl INo • 
raldıldt9a ..,.,. telel• ~ 
ucuzlatacağını ıunduğıuw Udw edl • 
gar. Netice olaralc dİllfW ld: 
Herlıaltk,.,,,,. DIWle&llıa lıükmo

tı ,,,,,,,,,.,,. flrblleriıd nıilUlqllnMll 

~ ,,,.,.,, w.. .,.,. -~ 
iflerlnln hepebdn .,.,...,.. 

Çin-Japon ekonomik 
yakınlıtı 

Tokyo. 9 - Japoa ıuetelerlae r 
re M. Hirota Çin ile müuken açmd 
fikrindedir. 

Bu müzakereler, Mançukoaua Çl9 
tarafından tanınması ve Japonya ne 
Çin arasında daha sıkı Mr ekonomik 
elbirlltinde bulunma11 için 78pıla • 
eaktır. 

tki memleket arasındaki~ 
blrllif ıa esu tlzerbıe kurulacattır• 

Japon teknltf, Çinin bufda7 ve ,.. 

nıuk yetiştirmesine ve Çin madenleri
ne münakalatrnın gell'1Uesfne yardılll 
edecek. li!!lkl Çin • Japoa ıtlmrlk ali" 
laşma8ını yenidea taUaik lçia yeni Çfll 
gümrük kanununun deflttirllmesi çr 
releri araştırd:tcaktır. Japonya u• 
aıaddelerlnl Çinden utm alaeall .
Çin de Japonyadan yapılmlf efy& • • 
hşını arttıraeaktır. 

o 

Yeni Yugosla\f 
elçisi 

Belgrat, 9 - YugoslaYJUID Vaztr 
Ta orta elçili BruJre Lbanvfç A• 
kara orta elçiutln• taJin e4ilJlll" 
tl•diki e~i Yuko'flç tuaabk .-ri
ae abnmııtır. 
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Kızıl Kadırqa ~eliyor •. Hüsrlıen 
Reis qeliqor ... 

Sonra ıllve etti: 
- Fakat artık avımı elt!ı geçir· 

dim ve bütün hızımla doğrıl ls
Panyaya ıideceğim... Beu'm ar
kamdan yetitemez ... 

Kıç kasaranın üstüne koıtu: 
- Dümer: iskeleye ... Batı:ra gi

diyonız ... Rotamız doadoğnı Va. 
1 . 1 en11ya .... 

F .ernandonun kadırıası p~ova· 

aını batıya çevirdi. 
- Kızıl Kadırga!... 
Diye bağrıldığını duyan Beat

ris de çelikten bir yay gibi geril. 
mitti. 

Kendisini tutan iri yarı ukerle
rin ellerinden kurtulmak iç~., si). 
lcindi. Çırpındı: 

- Ah ... Ne fena! ... Bira~ daha 
ıabrebeyjim ... Onu her hal ~e gö 
recek ve dosdoğru ona gidKek
dim. 

Silkindi, çırpındı, te!'Jndi ... 
Kendisini tutanlan yumruk1ayor, 
tırmalıyor, tokatlıyordu. 

Fakat bfüün bunlar o dev gibi 
İspanyolların yüzlerinde ve '-ÜCut
larında hafif bir meltem rüzga
tindan çok iz bırakmıyordu. 

Genç kız bitkin bir halde: 
- Hüamen !... Beni kurtar! ... 

Doadoiru buraya ıel ! ... Ban. gel! 
Diye inledi. 
İki lsp;1.nyol askeri onu kıç ka

a&ranm altındaki küçük kamaraya 
götürdüler. Kapısını kap:yarak 
kilitlediler. Önüne yalın kılıç bir 
nöbetçi dik\iler. Sonra yukarı çı· 
lcarak anahtarı Marki SaleMoya 
\'erdiler. 

F ernando Kızıl Kadırga korku
aun.ı atlattlktan sonra a§ağı ine
cek ve artık ona kartı bir ~vıili 
gibi değil, bir odalık gibi mu~e
le y •pacaktı. Onu kilisede lüzel
likle nikah kıydıktan aonra ceğil, 
hemen, zorla ele geçirecekti. On· 
dan ıonra Kontes Beatris g9ne ge
miden kaçsın, gene Hüsmenin ya. 
nına ıitsin !... Hangi yüzle aide· 
cekti? 

Zaten F ernando, o zamana ka
dar böyle yapmadıjına bi,ıı defa 
Piımandı. Sahiden aeven kdbinin 
bu genç kıza kartı (rÖsterdici de
'tİn saygı onu bu felaketlere ıürük
lemiıti. Attık giditini değiıt:rmit
ti. 

Güzellikle ve iyilikle vaa-madı
iı amaca kabalık ve zorluk'a va
racaktı. 

Bu kararı verdiği için yüreğin
de büyük bir ıevinç duyuya", ken
di kendini alkıthyordu. 

-66-
ALÇAKLIK 

Ahmet Reiı önden ıelen ~adır
l•nın rotasını kendiıi için uyıun 
bulmuı, arkadan ıelenin elinden 
de böylelikle kurtulacağını gör· 
lllGttü. Hatti önden ıelen lr.adır. 
hıun Beatriıi kurtarmak için bi
raz daha iskeleye döndüğünü aö
Jiince daha çok ıevinmitti. Hüs-

menin sevgilisini elden kat:1rdıiı 
için canı sıkılmıttı amma, ~ıte 0 1 

kendisini fena bir halden k.ırtara
bilen bir yemlik olmuttu. 

Lakin bu ıırada arka Jirejin 
ç.anaklığmdaki vardiya sevinçle 
f()yle haykırmııtı: 

- Kızd Kadırıa geliyor ... Hüs
men Reis geliyor ••• 

Sesin geldiii yere baktı. 
Önde bir düıman, arkada bir 

düfman ... 
Kızıl Kadırga sağda veya sol· 

da olabilirdi. Vardiya da ıevin· 
cinden, Kızıl Kadırganın ne yan· 
dan geldiğini söyJiyememit"': . 

Fakat .:.abucak bu e~sği ta
mamladı: 

- Ar:cadan gelen gem; Kızıl 
Kadırga imit·· itte, teknei: nasıl 
parlıyor!... 

Herkes o tarafa baktı: 
' y H·· - Yaıas1n . ... aıasın esmen 

Reis! ... 
~ l.ımaot Reie hem sevind ı hem 

canı sıkıldı ... 
Beatrisi kaçırdığı ve helr. ,n Ön· 

deki dütman kadırgasına ~<aplır
dıfı için Hüımen Reise kc;r'ı ne 
kadar utanacaktı. 

Bu yüzden hiç yo!unu d€.~ittir
memeyi ve Kızıl Kadırgayı düı· 

man gemisiyle kal'§I karııya hıra· 
karak rotas;na devam etmc~i dü· 
şündü. 

Fakat Htısmen Reis b:ır~larda 
niçin dola!ıyordu? Bu hiç !i;phe
siz sevgilisi içindi. 

O halde boş yere vakit k•ybet
tirmek d:>ğrn bir şey olaml\?r!ı. Q. 

na çabucak her ıeyi olduğn gibi 
anlatır, gc?nç kızı kurtartı\ttk iç:ı 
ne lazım gelirse yapılırdı. 

- Reis!... Rotayı değit\;:-~lim ... 
Geriye dönelim... Kızıl K •. aırga 
geliyor ... 

Bunu yanıbatında duro.n bir ça
VUf söylemi~ti. 

Baıka biri i!lve etti: 
- Kızıl Kadırga ile birleştik

ten sonra s:1 kartımıza çıkan ka
badayıyı öyle bir haklarız ki ... 

Ahmet Reis artık düıünıı11.")'i bı-
raktı: 

- Geriye ... Kızıl Kadırcaya ... 
Diye haykırdı. 
Dümen C:öndü. 
Türk kadırgası hızlı bir rönüt 

yaptı. Şimdi düıman kad1:luı o· 
nu kqki kovalasa da, bira'! Eonra 
kartılaımak için çok yoruJmağa 
lüzum kalmasa! ... 

Ahmet Reis düıman ka~·rgası
nın hemen rotayı değİft;,.d;ğini, 

provasını batıya çevirerek u.zak
lattıimı gördü. 

- Kaçıyor! ... 
- Korktu ... 
Ahmet R~isin canı sıkıBı 
Şimdi ı> Kızıl Kadırıan~n ya-

nına varıp da her te:ri an]at:ncıya 
kadar dütman kadırp.aı çok '!Jzak. 
latmıı olacıı.ktr. 

Deminki rotanın değiftiı:1meai
ni aöyliyen çavuf bu tefe\" de: 

- Bu bir İspanyol l<ad·rgası
dır ... Bay:ak çekmemi§ amnı ı . ya
pısından, :çindeki askerlerır kılık 
larından belli ... Eğer lspan,·ol de
ğilse, bıyıkhırımı keserim b::-n ... 

Dedi. Diğer askerler ona hak 
verdiler. 

Ahmet Reiı onu dinliye .. ek hal
de değildi. 

İspanyol kaclırgaıı çok ~l'!!lklat· 
madan Kızıl Kadırgaya yakla§· 
mak ve Hi.smen Reise ki-'" ha· 
beri vermek için ne yapm::ı.lıydı? 

Ahmet Reiı kırk yedi yıl de
niz üstünde nice kurnaz~ıldar gÖ· 
ren kafasın, patlatacak gib:ydi. 

Birdenbiı-e ihti)~ar aöz{~ ·i par
ladı: 

- Hah! ... Buldum ... 
Diye h~ykırdı. 
Rotanın ~osdoğru lspanyo! ka

dırgasına. ç~vrilmesi için li.zım ge
len k\unt.ndayı verdi. 

Türk l<a.d,rıaıı için bu iti yap
mak güç ?lmadı. 

Askerler önce buna §&!ti1ar. Fa· 
kat anlamakta gecikmedi!C'r. 

lçlerinder. biri: 
- Y qaarn be ... Bu y&ft& l•u ka

fa ... Bqkaları bu yqta ~rtık bu-
nuyorJar... ' 

Dedi. Batka biri tamsmladı: 
- Eğer P.nlamıyanm biri olsa 

bizim reisin de bunadığ•nt unır · 
dı. 

Ahmet Reisin manevran çok gü. 
zeldi. 

BöylelikJ~ Kıııl Kadırgayı her 
halde lspauyol ıemiıiniıı üllüne 
doğru çe!tm't oluyordu. 

Hüsmen Reisin Beatri:1•n deni
ze atıldığmdan, F ernando ~arafın
dan kurla~ ılarak kamaruınııı ka
patıldığından haberi yoktu. Çün· 
kü o kadar uzaktan, lıpaııvol ka
dırıaıınm yaptığı en küçUk ma
nevra ve itler hiç ıüphes17. rf!çile· 
mezdi. 

O sadece, dütman kadırgasının 
bu Türk kadırgasını av14l':rt3k iı 

tediğini ~"lamıftı. Türk ka•lırga
ıında kentli sevıilisi bubr·maaa 
bile ona '1emen yardım e!rıt"k ge
rekti ve bunu da hiç dütUre"eden 
yapardı. Zaten yolunun i; ~ünde 
raıladığı her hangi bir tHi~man 
gemisini hırakmak onun ~~dj de
ğildi. 

Bununla beraber roatam. r.Jeiit· 
tinnedi. 
Düıman kadırgasının bc.tıya 

doğru yelkenlerini şişirer~1' ı..zak 
laıtığını iÖrünce de ayni rotayı 
mu haf aza etti.' 

Türk kadırgasının geı iy• dön
düğünü g~riınce, sevgiliıil'e Mr an 
önce kaVU!acağı için büyhk bir 
sevinç duydu: 

- Aferir Ahmet Reise . 3anlri 
ona Piya!c Beyden göt~ .. c!üğüm 
mektubu ve Beatriae kavull'!'Dak i
çin acele t'ttiğimi biliyor!.:. 

Diye mırıldandı. 
( DevGMt c'ar) 

DtYny©l ~tY~~DonDIFil 
~~~ÖIFiJ(Q')®aoo 

Fat\rOnna"'e aOh eski Faris1 

Nekleden: tarih romanın~an •""'"'•ttr . 

( Hati~~ Silre~1Ja) 

~===========No.SO=~ 
Hüma ile Ferruhun saadetleri 
sonsuz bir dereceye gelmişti, 

felek onları kıskandı: 
Bir ordu, onıann aşklaranı 

yıkmıya geliyordu! 
Nihayet, fikrini açıkça söyledi. 

Dadısını yanına çağırarak: 
- Onsuz yapamıyorum ... • de· 

di. 
Paraa'nın gözleri, az daha yu • 

valarmdan dıtarı fırlıyacaktı: 
- Gene mi ... Gene mi Ferruh ... 

Ondt.n hani vazgeçmiştin ... Nere· 
de kaldı? ... • diye haykırdı. 

- Her,eye rağmen vazıeçemi· 
yorum... Görüyorsun itte ... 

- Dütün ... Düşün ki, sarhot ol
muıtu ... Şilteler üzerine yatmıt · 
tr ... Sızmıttı ... Seni beklememit • 
ti ..• 

- Deiil beklememek, hatti. bı· 
rakıp ıitse bile, onun pqinden 
yürüyeceğim... Ferruhu o de· 
rece seviyorum ... Onsuz edemi • 
yorum... Onun beni rezil ve rüava 
edeceğini bilsem bile, ayrdamrya • 
cajım, dadı ... Bunu bil de ona g(). 

re davran ... Böyle birtakım nazlar 
ve itvelerle onu kendimden u%ak· 
lattırmıyayım ... 

ihtiyar kadın: 
- Batımıza ıelenler ... Eyvah • 

lar olsun... Demek ki, gene yol 
göründü ... • dedi. 

Saraydan çrktı. Usulü dairesin
de, Hurremi buldu ... Vezir Karni· 
lin oğlu dadıyı karşısında görün· 
ce ne derece ıevindi, siz dfiıünün .. 
Halbuki, bütün ümitleri !kırılmıt • 
tı ... Buna rağmen, hiç be11i etme· 
di. Su sızdırmadı: 

- Bir emriniz mi var? ... • de
di. 

- Şu gençleri barıştıralım diye 
geldim ... Doğrusu öyle iyi seviıi -
yorlardr ki, vallahi yazıktır ... 

Hurrem, içinden: 
,._ Bu a~kın mahvolmasına sen 

mi acıyorsun, ah, cadı ... ,, diye dü· 
tündü. 

Fakat, yiiksek sesle: 
- Pek isabetli düşünmüşsü -

nüz ... Muvafıktır ... • dedi. Fer • 
ruha haber vereyim ... 

Doğrusu, bu haberin verilİ§İ ha
kiki bir bayram oldu. Şehzade ha
zırlandı. Kasra gitti. .. 

Gene, mutat iJ.zere, içkiler, yi -
yecekler masaların \!zerine sıra • 
lanmııtı. Fakat bir daha Ferruh 
bunlara el mi sürer? .. Tövbeler ol
ıun ... Yanlarına ' bile yanaşmadr. 

Nihayet, beklenilen tevgili gel· 
di. iki işrk kucaklaştılar. Öpiis • 
tüler. Bir daha sitem etmeme~e, 
dargınlık çıkarmamağa, kendile· 
rini üzınemeğe ahdettiler. 

O gece de, sabaha l<adar büyük 
nete ve saddet içinde ge~ti ... 

Ertesi sabah, delikanlı, ayrılır· 
ken: 

- Yarın gene gelecek miyim? · 
diye sordu. 

- Ah, Ferruh! Ben senin gel • 
meni istemez olur muyum hiç? ... 
Can ve göniilden arzum budur ... 
Fakat her gece buluımamız kabil 
değildir. Sarayın feraiti buna mü· 
sait değil... Fakat ben her fınat 
zuhur ettikçe ıeni çağırtırım. F e
lekten geceler çalarız ... 

Bu vait üzerine de deJiknnlı 
memnun kaldı. Artık hayatının 
gayeai, Hümadan haber bekle • 
mek olacaktı. 

Nitekim, artık, ıam, kasavet 
dağılmıttı. Hafta.da bir, batta ba· 
zan ilci üç kere buluşuyorlardı. 

Tamamiy)e me.'ut olduklarını sa· 
nıyorlardı. 

••• 
Fakat, felek kıskandı.-
Ah, ıu kambur felek! ... 
Gençlerin bu saadetlerini çol< 

gördü ... 
Bir gün, ortalıkta §Öyle bir ha• 

ber çalkandı: 
Hudutlara dü§lnan gelmiı ... 
Herkes, biribirine soruyordu: , 
- Ne varmıt? ... Hindistan biz· 

den pek uzak olduğu halde, nasıl 
oluyor da Ardı Şir Şah, donanma 
Yf.pmıf, ordu toplamı§ da ü:ıeri • 
mize geli1or? •.• 

. . . 
Ve, bunun cevabını kimte ve • · 

remiyordu. 
Nihayet, m~le anlatıldı. 
Hani, hikiyemizin bq tarafla· 

rmda bir itik tacir vardı. Gemiye 
binmit, koynundaki resmi kaptan 
görmüttü. Ondan da Şehll ismin· 
de bir p.ba reıim ve Hümanrn aı· 
la intikal etmitti ... Jıte, §İmdi, bu 
Ardııir Şahla Şehla, bir ordu teş· 
kil ederek Hümayun Şahm mem• 
leketine yürümüşlerdi. 

YaV&J yavaı, mesele e.nla~lldı. 
Meğer, 4000 gemi yapmrılar. 200 
bin askerle yürijyorlannıt. 

Derhal münadiler geldi. Ve son 
aık gecesi esnasında, delikanlı ile 
genç kız, gözya§lan içinde biribir· 
}erinden ayrıldılar. Ne olacaktı? .• 
Babaaı, kızı verecek miydi? ... Ve• 
recek olursa encamları nice ola • 
caktı?... · 

Çünkü, haberler, ortalıkta çal· 
kanıyordu: 

- Bu ordu Hümayı Şehliya al
mak üzere gelmi§ ... 

Humayun Şah, bütün vezirleri
ni, tehrin büyük tacirlerini topla· 
dı. Meıveret kurdu: 

- Ne yapmamız lazım? • diye 
sordu. 

(Devamı var) 

f HABER 
1

1 

AKŞAM PO.GTASI 
iDARE EVi 

~ lstanbul Ankara Caddesi 
Teıgrar adresi: ISTANBUL HA SER 
Tc eton Yazı· !887% idare: 24370 

ABONE ŞARTLAR! 
TOrltiqe Ecnelıi 

Senelik ,.00 Kr. 2700 Kr. 
e aylık 730 .. 1450 .. 
3 aylık 400 .. 800 
1 aylık 150 .. 300 " 

iLAN TARiFESi .. 
Tlcer•t ııanıarının satın 12 50 
Resmi ııanıann 10 kurust~r. 

S-'ıibi ve Neşrıvat Mii•üra: 

l Hasan Rasim Us 
' " Basıldıjı ver (V AKIT) wuıtbaaSt 
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10- ACU'1'09 -1181 llA - ..... 1' .... 
En b.QyUk casus teşt<tJatı reısı anlatıyor: S!,11 

GÖ~iiiii5ibthPus Klemanso ile ln&reşal 
r----___ H_at_ıra_ıarın~ ~nlatıyor Foş arasında kavga 
ahpus kadınıir' gitmiş olduk-Almanlara, bu sırları kim öğrefİlJOl'· 
lar1 hal~e ~abralar. katdı, du? &. fJir türlü anla~lamadı qitti .. 

Bugün bıle oradadır. ..,. .. berin dettllk'Jtri için~ Arada ..... minı•kf& biı""1 • di. Bü}'iiiüDG mal&Dm iiatüDe, 
.:.~den birse~ defalar hapfahaaeJf nn hiç blr eeza kanunuyla hine ıe - denmit olan bu .,.bab kan verai • lenk ~· .... i deliftirilerek. il • kendi &diae kpfd.a. Sonıa «la. kea-
IM tarif etmemi laı.altler4l• Bn çllemlyeeeflnl anlaqtır. aiıai Kl_.mo bir türlü affe~ tihbaratı bnMli mabafile 111-. • eli elJQQı olan al71"i ~ 

tult pcluı Banan herine Yanan mabedi bo - ,ordu. itte Cumhur Batlram TJa... tınldJP pW A••aalarm ela kalü: batladı. A:i. aonra ıöreceliais R 
~DINSZ "OÇ BlN ERKEKl pltıldı· mu Woodrow Wileon'un •eldi ıa.,_ 7-*tiPllcli. Tinuıin ikinci bi bu, bizim~ etmit oldur.us 

.:::_.-...,ı ~oı. ..,. bir ıııtınp Ma~ lwlmlai ıtbdf oıtlııkları .,. ,,..,...t portresini lıilJlece ta _ ı.-ı, 1Ui ~ aW..dar eden ~i. p. ~ a11p tat • 
~ dırmaktacbr. Dtıftbllnils ki halde hatıraları kaldı. Bacb bile o - msmlamıı old-qk. fulı, wbecleaiiı. Alaı.,tara o • mallta olaa ilk t6zler i:areine •it-
~ •Jarm eberf;yetl elli yqmdan ra= evJl olmıyan ...,_ JDalı~ PoHtikada h\ilyaya dalmak, rii· kwulıaND4aa iki p., toma FÇti. tefiJdwi• tefleti l>üJiik 1ii1 ptkul.; 
~ a-..&r. v~ on JJla, flrml 711a ıar hl~ bir kadwa rtsd•U girmuler. ya ıörmek hiçbir Yakit iJ,i cleiil • Sq 8ui1 elletiDi hava7a kaldı· lıkla bin1»irlerinia J.ib~ kk • 
rı:~ -:::.ı =~~':..1:!: Bu avallılar rttıala blrlade kendile- clir. 1919 da oldutu silti ı..rihin rarakı ~· ~l~aneo kenditine malaeu 
r. So..ra da tq d11Wrlar ve de • rbaclen daha bahtlyu olan arka4afla- herhaaci ltir çatı ela aerin kanlı, - Ab ! ... O gün. ııddetlı bq hareketle lid keüi 

.._ ~--- ara1111cla hapeedimlf bu mu ziJNeı edta im kaı4et nhut lra- solak diiflncell deylet adamlal'I ~ eo..,. b~erce otomo- •e tercümanlar4 " Wcl>ir JeJ itlt• 
1111tıitıeı kltı.lnde bb1aJma lalllJ& ve dm akrabaclaa Wrllbıe Aflk olarlar. itler; İD8IUl kanmm ırmaklarla 81· bil, Jialerce otobtia. tren, tr.... • mi7orum,, dedi. Ba clojra muı • 
:"hceterlla - ı.hrfhat yapaWleaii -= =!~'!!'1.::.:~::,.-= çfimekte olduiu umumi bir taafi· V&J ve arahanm Vetaya boplt.. ~ yolca bl11o ,.,.... •• mc• 

'le IMalne ptlrlniz. ıanm ~ Hmel.......adm 1nı ye aırU1BdaJ pmaakir, id.lilı biı ahaliJi tanir etti. Hmkesi ai· hlmı biru olaun J&bttınaak mı 
"" 1111' ıeeeclea •nra 9kan kadmuı bir gb ·~Jıalka bir dil •• 1&1Piml ola hile ........... nir ve beyecaa iGbade '8rmek İlli• ilti1ordu? 
~rı.r slbJ, kendini, p.terea lhti- 4e a"fk •• dunalanlq .rant iif . Jwııtket edemiy.en Wr tek a4-mm yordal Fakat .,ı ...,.....erdi? K~iik bir tqmma oldu, W..-
~ = :a':::!tet~-~": reamek laterler. Yaftf, ,. ... ka4nPn JapaliUeceti ı1ararları itte pr • Sadece sök yüzünü! .. , leleriiıt kapan dd tercüman, K.p. 
~me edllmlyen, yalna parda rl,s- resmi, ba)'&llnde eanh "bir tekil alır. diik. Herkes bilmek iatiJorcha. •• F.a • lanm iki 7&JllQa seçtll. ... 01nma 
ltrtaıan 111ter1 dtl§tintlyoram: Ne de- Hele bir fototraf ele pçfrfUne bana Sir Buil aCizüne devam etti: 1-t Mi ..bilec:ektl7 ... GUT.mile ve tein-ar bqladı; t8zler tüfek~·· 
llltk 18tedfllal alı de aaladnuz JB: artık~ blplmezl -Alman nuıralıbuları Rezer· dbeai ( ... Jit •• in&i ... ) ko • 11tı 1ibl n,wnayda; ım..di ı.t 
•ld '-*• llld•eı re umutlulalu ne dir~~;=:-.:~1!.!'::Z:r: voir oteline :r,rleftirilcliler. Tri .. .......,. .,_..olanlar,_. tiiçlik 'Oçler PYeJ ciddt n aert birer ..., 
~ ltDbw mdunu1 kaclq, m brdetfnden )'all11t atim. ,u Palu mittefilderin ..nia tef· .çekiy•ı.dı?- Bfitüa ba kalaba· rat1a kendi valannda alçak aeale 

.:---J&ll1U '' bin erkeiln kal üralmındaa bir meadilhd,. .. ıdtve • ferine tablia edilmifiir.fllJilt _., lıim Gtatiae de ceplerinde P.ık fuddatmaia bqWdar. Bunun 
~ "61.:::-.::: ::.: °: nlndea bir tekbaf, yallut eıkmlt pH· nıçlarüı ltt6 • • m\i._t•i tapmakta oı.. Jiil&lt 6-riae. bi.sim 816 lld açık Vil-
'- sıpatahllfr. Anak ha dna blnal ra poaponunu laier. ııta • • biç eksik ol • ....._ ,....... ..,._., fo • IOD ·~· bDbp upunn ..,_ 
ttlaes nQkta yalan Sine Slns bapWUL Mahktllla ellne artık bir lalne an ahali tarafından sariilmek· toira}Ç. ye ıinemaclu haıiik ıPa • ,a.terdı ye Brokclorf • Ra'*aa'a 
~. malim dellttllr; eer.a glynilf :!8:?ı.~.!~ k::-ı::e.ı:: ıisin aar&Ja aldebilifOl"lardL Bu- lu oteline listQek içla iti,_, b· JmlfaD!!Mlkta ~ wi ft eclau-

lann mtırabr her yerde birdir. iller-.. o• nr. raaı lda muvakkaten Ver1&J _. layor. d~ k•dilerine Dm hota ~ llJ)emek .... 
'lk-c!,üat • ~ mtlrap, wrhed hl- madıinu ; -kendhd bqb r&JIQıl utnnn11 hnparatorlaiun yol .;.ak ıidftr •• w,_. balı· reti1le onu ı'11tarmaja ~-
~rara bril Wltlttf Wtıabn ..,.. ,._ .. _... lalr a.nmala IJatlar. bir k~ 1ribiJdL ,.,..,..._., -~-,..-:- JClemaDIO -.a1nı Yiı.- clolrtı "'::.:-.:=-:':.':is ,.,, lal\ı:r~·ı.ı·~-- bar.an. dram- Del .. ~,.... v" J .... ta· Slr a.'9lf timdi MM lıl;• .Ao bpqtınyer, IUiii ooar "Ameri • 

da& ...-an~ a:I:r~Hlç zeteJ.erini büytllt hir d~ oku., neJI tamttı. Detıort ._,. teJc 1• kab .-..ıt Jiali tıemle a&nder • 
~ IODU plmiyecek olan bir Bir gece hastaneme kafatası patla- yorlardı. Gazeteler otele muaz • tıklı, çok ayclmfdt bti;ilk &it salo- melde ~ ~· mm• Yar 

•• -- .... , - , .. -- :;!,Jtr•:/!i!°f1eılavl et- tıam paketler lıalnide ıeliyordu. nu .... Siyah elbiseler ıiymi§ Brok· mıydı?., demek utıfOl'4ıb • .Uülr 
19 löbe1J'._1ii in oti IMilen •üteeeıir olmılJ~ 

"BU)'flk evin. ortasında mulıteflm bir vakit aalaplamaclt. Sordutua M- yardım.edan o ~ Qe p#?ı\lt ~- ...arQW&. T... .... ....._. vn.- dWecli; 
lltuıııa ve Korent U.llbU nakışlarla Wn sorıulara udeee: Greaberta ~; .. hlilAMl'ar .:,_,_.:.~ • ~ r _., __ , bir tek elsle L..-u. -. ... :.:-"9ıı Mr y-.. wı ftl'm. Ha- ..- ~· Dir ;u.ker nziteti; Wt ,....,, wpaa --
..._e idarecileri Hudson ırmağı kı- - Bllmfyoru•t.· yordu. Telefon Liç dunnadan itli· ve meydan okuyucu; mermere okumuma Jenİ hattan siriıti; 
haıu, Akdeniz medeniyethıln hususi Diyordu. yordu. Otele mütemadi bir ıidit benziyor; hatti gözlerinin bile tat aanki otomatik bir makineymif 
~titrinden birini karmak için bilmem Nihayet her feY an1qıldı. ıeliı ve esrarengiz ziyaretler ya • keıilmiı olduiu aöylenebilir 1 Ar· ıibi acı ı6ylevini okudu oturdu. .. 
" hud diltlaceda ilham aım.ıar- Bizim JUah, atllJ• arkadaflarm- p·'-ordu. . Bu ilk toplanma ...Loı--- m ha • da bl-'-1- -- .. __._._ -"- ™~· kaamdaa 1ardmıcılan Landıbera UUUT--a 

iter ne ile bu mabet -L1den Sı'nı n 1;
1111111 

aq _...,... .. .,.....,n ve F'-'-- b rlkullde LL ....: -'-'-! .,_.._ .. ..ı.-g _. vekAlet 8Ul'etiyle ltık olmuştu. Bu ar- ... t bütün u J(irültü ve pa • ile Greeherta ıeli1orda. Ve kar• UU' ~1• vnnı .-..._ ua • 
~ muhtelit bir hapishane iken ka - kadaı diledlji bUtlD Wlsllerf .aa sun brdı nisin? Çünkü Almanlar için ııl.,._ oldu. San11onım ki bu ha ıa~ de '9U'IDlf r •• 
lf.=:=1;ı=:ı.~:ı::~ ıaakla gUçlat pssteraaemlttl. Fabl parti tamamjyle br'-lilnüı ıibi dakikada 1eyircilerden birçofa • ...ı~DMIODI'& Entelieena S.. 
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raula geçen "'" oe kahramanlık. heyecan. esrar ue letkilt romanı 

•No·73 •••: - Yazan: Rıza Şekib 

.Jüri heyetinin manasızll§ı yüzünden 

ın - .ACUSTOS - 1935 ~
:::==--

Bbala.rmda Jlldıa tpreW oJ,ular, Dil• 
rinde muamele &'ÖreaJerdJr, Belrnrfe• .... 
12 kapanıı satq llyatlarıdır. 

• Londra 
• NeYyork 
• Parls 
• Mllano 
* Brükse 

rtukut 

!7 -... -,,, -
f>23, - * \ffyıın• 
126 00 • r.Jadrld 
169. - * Btrllo 
196, - • Varşovı 
81, - • Budapeştt ~., -Aldığı yaralardan durmadan 

kan akıyor ve gittikçe kuvvetten Muhakemesinde beraat * Atina Y4. - • ~ükreş 16. -

r 

• Ceoenr 820 · - • Belgrıd ~4, ... 

• Sofya 24, - * Yotehıını Jt, -

düştüğünü hissediyordu _, k b t b k l'J 
- S - Kafalarında Fikyelerin kor - euere ser es ıra l Uf I 

• Amsterdım 81, - * Altın 9ıı7. -
• Praı 96 - * Mecidiye 53, ... 
* Stokholm 31, -· • Banknot t3S ..,.. 

----Çekler 
-ESJRCILERE DOGRU 

Günet çekilip de yıldızlar parıl 
parıl yandığı bir Afrika geceain -
de esir tüccarlarının karınca ka • 
dar çok ve sık bulunduğu bir böl
ge derin bir uyku içindeydi. 

Çıt İ§İtilmiyordu. Ağaçlıklı bir 
sahadan ayrılan insan, günlerce 
bitip tükenmiyen kum çölünü geç· 
tikten sonra buraya eritehilirdi. 

Bura$I da ilk bırakılan yer gi -
bi ağaçlıklı, aulak ormanlan bol, 
düzlükleri çok kısaca ancak sıcak 
iklimlere alışık adamlann otura • 
bileceği bir yerdi. 

Sabah gün doğmadan ba,Iıyan 
kalahlrk güne§in çekileceği saate 
kadar devam ederdi. 

O gün de her günkü gibi kala • 
balık olmuftu. Bu gecenin sabahı 
da gene aynı şekilde olacaktı. 
Ağaç aralıklarının karanlıkları· 

na gömülen kulübeleri yanlarına 
yaklaşmadan görmek kahil ol • 
mazdı. 

Yalnız aralık kapılardan sızan 

isli çıra ışıklarını yol alan insan 
gözüne çarptıkça, yanıp sönen a • 
tef böceklerini hatırlar ve 
gene buralarda kulübe olduğuna 
ihtimal veremezdi. 

Saat geceyarısını geçmit ola • 
caktı. 

Bu ıe.izlik içinde bir aralık U· 

fak bir çıtırdı oldu. Az ıonra bir 
kulübe kapısının gıcırdıyarak a • 
çılmağa çalışıldığı duyuldu ve bu· 
nun arkasından da heyecanla tit· 
riyen ve: 

- Yava§, ne yapıyorsun? 
Diyen bir ses işitildi. Bunlar iki 

erkekti. Afrikanın bir köıesinden 
yakalanıp getirilmiş esirdi. 

Ölümü esarete tercih eden iki 
adam. 

Bir hayli önce, boyunlarına ge· 
çirilmiş iplerden kurtulmağa mu
vaffak olan bu iki yerli, kaçıp 

kurtulmak için gecenin bu saatini 
heyecan içinde beklemitler ve ni
hayet herkesin uyuduğuna kani ol
duktan sonra kaçmağa teşebbüs 
etmitlerdi. 

Yavaf yavaf, hiç aea çıkarma -
aan bu eıir pazrından uzaklata • 
rak, vahşet içinde bulunsalar bile 
!Cendilerini hür gördükleri, hür 
buldukları yere bir an evvel yak
l~ğa can atıyorlardı. 

Karanlığa alııan gözleriyle ön
lerini çok iyi görüyor olacaklardı 
iri hiçbir aızıltıya meydan verme
Öen son kulübeyi de arkalarında 
bıraktılar. 

Fakat işte korktuklarına bura • 
aa uğradılar. 
_ Hiç J>öyle uğursuz bir hayvanla 
karşılatacaklarmı ummuyorlardı. 
önlerine kudurmuş gibi bir köpek 
fırlamııb. 

Havlıyordu. 

O kadar kuvvetli, o kadar acı 
bağırıyordu ki, uyuyanların uyan· 
mamasına, "ne oldu? ne oluyor? 11 

diye kulübelerin bir an içinde bo
plmamasına ihtimal yoktu ... 

Kurtulmayı bu kadar kolayla,. 
lııınmfken timdi tekrar izbelerine 

mi diSuclıMerdi? l 
Hayır, llürlerdi. bunu vapa · 

mazlardı. 

kunç bağırıtları uğuldadı, kulak • 
larında yıldırım gibi bükülüp inen 
kamçılarm takırdaması gürledi. 

Hayır, tekrar hu hayata, bu e
sarete dönemezlerdi. 

ikisi de ayni kabiledendi. Ne
ye uğradıklarını bilmeden bir ku· 
zu itaatiyle Fakiyelerin eline dü
şünce esarete gittiklerini anlama
mışlardı. 

Bir dizi mavi boncuğun petini 
bırakmamak onları iıte bu hale ge 
tirmitti. 

Kendilerine hücuma geçen 
hayvanın üstüne ikisi birden atıl· 
mak istediler. Bu uğursuz köpeğ' 
hemen auıturm.."lları, parça parçi\ 
etmeleri lazımdı. 

Biri genç, biri oldukça yatlı o
lan bu iki esirden yaılısr genci n· 
nünden itti ve ona yavaı sesle! 

- Ben köpekle uğratırken, seı • 
yoluna devam et. Ben kurtulursam 
yetişirim. dedi. 
Baıka bir şey söylemesine zater. 

vakit müsait değildi. 
Genç açıldı. 
Y aılı, bir kudurmU§ gibi hücu

ma geçen köpeğin üstüne atıldı. 
Köpekle aralarındaki boğuıma 
çok korkunç oldu. Birkaç saniye 
içinde vücudunun muhtelif yerle 
rinden yaralar almııtı. 

(Devamı tJar' 

RADYO ..... - -
~ 'P.r.o_g,1:aro ı 

ISTANBUL - 18,30: Fransızca 
ders. 18,50: Dans musikisi (plak). 19, 
30: Şobert: Sekizinci senfoni (Bitme
miş senfoni) plak. 20: Spor konuş • 
maları. Sait Çelebi. 20,30: Bayan Bed 
riye 1'üzün· türkçe sözlü eserler· Rad 
yo caz ve tango orkestralarile. 21,35: 
Son haberler. Borsalar. 21,45: Bayan 
Babikyan ı;ıan. Piyanoda profesör La 
şenski. 22,10: Hafif musiki (Plak). 

ViYANA - 17,15: Gramofon, 17, 
55; Karışık program. 18,30: Konser. 
19,15: Haberler, konuşmalar· ulusal 
yayın· 21,1)5: eğlenceli konser. 21,35: 
Prag ve Viyana orkestra konseri. 22, 
35: Konser. 23,05: Haberler. 23,15: 
Konser. 23,55: Çingene orkestrası. 24, 
50: Eğlenceli konser. 

BERLlN - 17,35: Kadınların za· 
rnanı. 19,03: Hamburgdan· 19,35: Ko
nuşma. 20,0S: Breslavdan· 20,35: Ko· 
nuşma. 20,45: Günün akisleri • .21,05: 
Haberler. 21,20: Alman merkez istas
yonu. 22,05: Eski İngiliz dansları. 22, 
20: Hikayeler. 23,05: Haberler· 23,20 
Spor haberleri. 24,05: Ştutgarttan· 

BUDAPEŞTE - 17,15: Gençlerin 
zamanı. 18,05: Konferans. 18,35: Sa • 
lon orkestrası. 19,50: işçilerin zama· 
nı. 20,20: Çingene orkestrası. 21,20: 
Şiirler. 21,50: Opera orkestrası· 23, 
05: Haberler. 23,25: Piyano konseri· 
24,05: İtalyanca konferans. 24,20: 
cazbant takımı. 1,10: Haberler. 

Bu KREŞ - 18,05: Orkestra kon • 
seri. 19,20: Konser. 20,0o: Konferans. 
20,25: Gramofon 21,0S: Konefrans· 21 
20 : Keman ve klarinet konseri. 22, 
10: Orkestra konseri· 22,35: Haber • 
ler. 24,30: Konser. 

PRAG - 17,35: Cazbant takımı 
18,55: Çocuk oyunları. 19,10: Tarım 
konuşması. 19,20: Alman yayını 20, 
05: Almanca haberler. 20,30: Süel 
konser. 21,20: Brünodan. 21,3S: Gra -
mofonla bir perdelik opera komik: 
ispanyada bir saat· 22,:l:J: Hümoresk 
22,:)'.l: Brünodan. 23,20: Haberler· 23, 
50: Rusça haberler. 

Kendisine bira kralı ''Bronı: impa -
ratoru,, ünvanları verilmekte olan ka
çakçı, tehditçi ve çocuk haydudu 
Doç Şultz son günlerde Nevyork vi
layetiuin küçük bir şehri olan Malon' 
da yapılan muhakemesi neticesinde, 
on iki jürinin beraat karan üzerine 
salıverilmiştir. Jürilerin hepsi çiftçi 
insanlardır· Bu karar Alkopan hika -
yelerinden beri olan rezaletlerin en 
büyüğü sayılmaktadır. Alkopan şim • 
di hapishanededir; halbuki Şultz e • 
lini kolunu sallıya sallıya serbestçe 
dolaşmaktadır. 

lçki yasağı yıllarında bira kaçak -
çdığı yüzünden Karan kadar zengin 
olan Şultz rüşvet ve suiistimalin kral 
lığını kazanmıştı. Birçok defa malı -
kemenin huzuruna çıkmış olmakla 
beraber hakimlerin anlaşmazlığı yü • 
zünden hep yakasını kurtarmağa mu
vaffak olmuştur. 

Son zamanlarda da gene tevkif e • 
dilmiş, fakat Amerikan kanunlan • 
nın manasızlığı yüzünden hakkında 
yalnız "sahte kazanç vergileri beyan
namasi tanzimi,, suçundan takibat ya
pılmıştı. Muhakeme esna&mda şahit
lerin hepsi bu adamın yaphft hay -
dutlukJarı birbir söylemişler, hakim • 
ler ancak sahte beyanname işini in • 
celemeğe saiahiyettar olduklarını i 

leriye süt·erek, başka hiçbir şikiyeti 
dinlememişlerdir. 

Şultz'üu 1929 dan 1931 yılına kadar 
elde ettiği üç milyon dolarlık kazanç· 
tan yüz bin dolar vergi istenmekte • 
dlr· 

Alkopan'nm da btltftn suç ve cina • 
yetlerine rağmen yalnız böyle bir ver. 
gi suçundan dolayı mahkiim addedil
lebildiğini herkes bilir. Fakat ondan 

daha korkunç olan Şultz salıverilmiş
tir. 

Jürilerin başkanı beraat kararını o
kuyunca herkes h,atta Şuıtz'nn kendi
si de şaşırıp kalmıştır· Fakat çok geç
meden mahkemenin tribünlerinden 
bir alkış kopmuş ve Şultz bu küçük 
şehrin adeta kahramam olmuştur. 
Şehrin ahalisi biribirlerine: 
- Eğer Nevyork bu adamı suçlu 

sanıyorsa, onu kendileri muhakeme 
etsinler. Biz ise hükumetin yaptığı if
tiralara inanmıyoruz, diyorlardı. Za
ten jürilere tesir eden, ahalinin bu de
dikodulan olmuştur. Mahkemede gü
rültü patırdı dindikten soma, hakim 
ayağa kalkarak: 

- Sizi salıvermeden evvel şunu 
söylemek isterim ki: Jürınin hakkı -
mzda Yermiş olduğu beraat kararı 
namuslu insanların adalete karşı bes
ledikleri güvençi sarsmıştır· 

Sonrada jürilere donerek: 
- Sizin de bu kararı hiç te yakışık 

almryacak duyguların nüfuzu altın • 
da kalarak verdiğinize de şüphem 

yok. Büyiik bir adli hata işletiğinizi 

ihtar ederim. 
Demiştir· Jüriler bu sözler üzerine 

biraz sararmışlar fakat sokağa çıkar
çıkmaz da çılgın bir kalabalığın o -
muz.Jrl USLUn.I.o taşınmışlardır. Şultz' 

da sokakta büyük alkışlarla karşılan

* Londra 623,2.~ * Stokhlm :ut.O 
• Nevyor~ 0.7971 • Vlyar. 4.1834 
* Paıls 12.<•3- • !\1ıdrld s.8()6! 
* l\TflAno 9.6~86 • Rerlln ı.974l 

I • Brtikse 4.7088 • Varşon 4,207~ 
+ Atin~ 83.31:1 • BodapeŞte 4,334! 

1 

• Ceoevre 2.f:i54 • Rükreş ıto.97i5 
• Sofyı 6'.4090 • nelgnd :14.6741 
• Amsterdım 1.1770 • Yolıohemı !.7tl7 

1 
• PraJt 19,1675 • Moskon r095.~ 

---ESHAM---
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SATILIK KOTRA 
4,50 boyunda her takmıiyle bit 

şarpiyoh satılıktır. Görmek iıtt 
yenler: Moda, Cafer ağa ma.h2l~ 
lesi Şifa sokak Karamüselli Kol' 
racı Bay Mustafaya, ya da: Gal•' 
tasaray 2905 No. terzi Turgud• 
baıvurmaları. (4618) 

mıştır. Hap is hane de lazımge len res • ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
mi muameleyi yapmaia lüzum bile 
görmeksizin, lüks otomobiline atla -
mış ve halkı bir kahraman gibi selam. 
byarak çekip gitmiştir. Şimdi muhte
şem sarayptda yaşamaktadır. 
Şultz, bu beraat .kaı:aruu şahsına 

karşı bir tarziye saymaktadır. Bu tar
ziyeyi kutlulamak için nişanlandığını 

ilan etmiştir· Birleşik Amerikanın el 
• bU,,Uk şehrinde "1 numaralı halk dtif 
manı,, diye ıan edilmiş olan Şultz'o' 
a1dığı beraat kararına rağmen Ne" ' 
7Gı1'.kı J'-"~-·-·- _ .... .;&.;... • •. 

ceğini N evyork valisi Guardiya sö1 ' 
lemektedir. 

•• -
AoımwK~---· 

Otomobil sahipleri ve şoförler 

TUrklye yolları için dayanıkhlına pek 1 tlna ile hazırlanan 

uMOHAVVK,, marka otomobll llatlklerl piyasaya çıkınca 

bUtUn otomobil sahlplerl ve ,otörler göreceklerdlr ki: 

a llatlklerl TUrklye topraklarına va yollarma 
en uygun olarak yapılmıf llstlklerdlr MO

OHAWK HAVVK,, IAstlklerlnln dayamkh§ı va frene 

mukavemeti karfısında bu ııstlklere verecaOlnlz parayı pek 
az bulacaksınız. Pek yakında piyasaya çtkıyor. 

1 

l 1 
Vekili: Taşçı Oğulları, Galata 

Telefon: 40595 



Dolor•• Del Rlo 

Faustıar 
filme 

alınıyor 
A't\ılturyalı ~jiıör G. W. Pabıt 

Holmdda "Modem kahraman -
lar,, filminden aonra çevirmeğe 
bqladıjı "Harp ilin edildi,, filmi 
Amerika hii1dimetince menedilin
ce Nevyorkta "F aust,, mevzuu ü -
zerinde bir film çevirmeie baıla
mıfbr • 

.Roller, meıhur Amerikan opera 
artiatlerine verilecektir. 

1 Kısa Haberler 1 
• Haıari Bem,tayn'm eteri 

''Samaon,, füıae almmaktadır. 
Bq rol Hvrı ••ır' ıl~d!Y , 

• hii!treiede ~J&n jübilesiM 
clair filmi gösteren iki aineme., 

kralm tahta çıkıt tarihi olan 6 ma
yu 1910 da dopn herkesi salona 
bedava almqlardrr. 

• Lilyan H&n'eJ. lngilterede 
~.ı.e davet,, adi~ bir film çevir
melctedir. 

• Almanyada, Frama Kralı on 
lietinci Lui'nin metresi "Madam 
Pompadur,, mı hayatına dair bir 
film yapılac:Fm. Madam Pompa· 

clur rolünü Kate fon Nagi yapa • 
caktu. 

• '1Kukarafa,, filminde ve diler 
birkaç filmde danılanyle dikkati 

çeken Fred A.ter, !imdiye kadar 
hiçbir filmde qk .ahnelerinde rol 

yapmamJttır.5ebebi, kar11mm çok 
kıak•nç o~\ıdı:z:. 

• .Anclre Pol Antuan'm me,hur 
plyeii ~" FranMcla filme 
· almmdktadır .. 

va itil u <dl n 
artnstBeırn lf1l 

nnstesn 
Beycğlunda çıkan bir gazetE

Yahudi ıinema artistlerinin töyle 
bir listesini neşrediyor: 

Zigoto, Corç Levis, Makı Da • 
vidson, Corç Sidney, Karmel Mi • 
yc:-s, !iarri Miyers, Jan Novak, 
Vilyam Kolliye, G. Siegman, Jo • 
sef S1'dkravt, Rudolf Sildkravt, 
1 almaç hemşireler, Nazimova, 
Şarlo, Malek, Simon Jirar, Rihar 
Tavber, Jezef Smit, Edi Kantor, 
Ratel Hudıon ... 

90 mnoyoın 
BDıraOok 

maaş lbnUıdçes 1 
Dünyanın dört bucağında her 

hafta iki yüz milyon kiti sinema • 
lara gitmektedirler. Film endü'I • 
t'riıine yatırılmıt sermayenin ye • 
kiinu da 500 milyon lngliz liruı, 
bizim paramızla 3000 milyon Türk 
lirasıdır. Bu sermayenin bette dör 
dü Amerikada yatırılmıt olup 
250 bin figürandan batka iki yüz 
yetmiş bin kitiyi ça.lııtrrmaktadır • 

Holivudun yalnız maq bütçesi 
senede ıs milyon lngiliz lirası, 
bizim paramızla 90 milyon Türk 
lirasını bulmaktadır. 

Bu rakamları aldığımız Ame
rikanın Tecim Bakanhğmm ıta • 
tistiği, Amerikada on sekiz bin, 
A V"llpada da kırk hin ıinema bu
lunduğunu bildiriyor. 

:f. Londrada Velı'in bir roma· 
nın ~an alman bir fihn çevrilirken 
kaza olmut, Şeyla Nesmit adlı bir 
artist kadm muhtelif yerlerinden 
vanarak ajırca faralanmııtır. 

Roı;eı Hudson 

• 

Jertrlld Mllalel 

Modern 
\ hayatta 

! Çarli ~=~~~~fil· 
min adını koJ:Dl'lftur: ~odern 
bayatta Şarlo,,. 

Filmin birincitetrinden önce 
tamamlanmıyacağı anlatılmakta• 1 

dır. Çevirileceık sahneler iki hafta 
ıürecektir. Montaj ve 1e1lendirme 
itinin de üç hafta kadar süreceği 
h l1'tlin ediliyor. 

[ - -~(ısa Haberler 1 
Edgar 'Poe'nun "Karga,, eseri 

1'e almmqtır. 1 

" Menilu Klod F arer'in "Yeni 
lnsanlar,, romanından alınacak 
filmde Hani Baur ile Mar.el Şan• 
tal oyruyacaklardır. 

• David Şratter adlı Berlinli bir 
· sinemtıcı, Greta Garbo'nun, henüz 
mqhur değilken kendisinden ö • 
«lünç ald'ıiı ıs bin lirayı ödemedi· 

~ 
ii iddiasiyle tikiyette bulunmut-
tur. f 

• Geçenlerde gazetemizde tef· 
rika ettiğimiz Bounty gemicileri • 
nin iıyan macera11 Apıerikada 
filme almmıştır, 

., \tae Veıt mevzuu gençliiin • 

• 

0eki maceralanna dair yeni bir 
l film hazırlamaktadır.Mevzu ı898 

. aa Alaıkad• cereyan eden bir va• 
"ayı anlabyor. 

::. Oiinya boka f&Dlpİyonların • 
(.it. F ranıız Manel Til yakında 
lJ :ilmine bqbyacaktır. Filmin 

• 
adı "Bir eilence gecesi,, dir. 

:ı. Sinema mucitierincien Lui 
ltimier ile Fransız sinema rejiıö· 
rü yakında Fransızların Lejiyon 
"don6r nifanmı alacaklardD'. 



da yangın 
zinti 
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işin şakası 
BU HAFTA Y APIL~Ô\CAK 

Su müsabakaları sporu lJypeşt Dılakkon· leftır aınlk<eıte 
~a konuşmaoaır: spoırcOJJ ceva.ı(Q)n 

- Uupeşti nasıl buldun? Bir yazıcımız, gazetelerde açılan 
- Çok iyi birader, anketin birini ben de soprculara, ida-
- Ama yaptın ha ı recilere sorayım diye mıntaka merke-

d - 'Nasıl iyi hulmam diyeyim, Bu _ zine varmış; rastgelediği birine sor -

/·Peşte birincisi, hem zaten bize birin muş .• 

1
1 0 lrn.yan takım gelmiz ki, hep gelen- -Karınızı mı? demiş, çocuğunuzu 
er b' · mu?·. (A ırınci mesela <Libertas) {Servet) 
t' PalJon) (Panatinaikos) hepsi, birin-

1' değil miydi? 
- Doğru! 

iŞin- Şak'a;; - 1 
Peıt yakirlda 

lstanbul · bölge
Sinin Elimize ge
Çen son kongre
de okunan ra
Poru ..... 

Ondan sonra: 
dU· } •U v-.nı fUtbol heyetinin 

-....,ncaıerJ 
awwwa.-ı2-i.--_...___.-. __ .,. 

M o ınrlta ka 
ftiiııeırkeznn~eırn 

~~ırııD c;:elldBenBeır~ 
<e ~öırQşmeDeır 

....._N <l e o, yahu? Bu sefer kazanama-
ın rnı? 

Karşısındaki: 
- İkisini de sevmiyorum .• Ne oğ

lumu? .• Ne karımı? Fakat sakın yaz 
mayın ha 1 dur. 

- Neye?.· 
- l\eye olacak .. Ben Beşiktaşhyım. 

Oğlum Galatasarayda okuyor, l:aştan 

aşağı (G.S.) li. Hem de denizci· Karım 
sporcudur. Fenerbahçeli .. O da tenis
çi. 

ikisi de bana aykırı nasıl sevebi -
lirim? 

Diye cevap verir? 

DDlf\laırDo noe 
lki resmi Haberin başsayfasında 

yanya görülen bir genç sormuş: 
- Hangisi acaba güreşçi!? 
Gösteriş itibariyle daha izzetli gör

düğü Apağı görünce şaşıranlar· o -
nun için: 

-Acaba Gregoromen mi? Scrbe~~ 
mi güre~ hilir diye merak etmi~İf!r· 
Birisi cevap Yermiş: 

- Hiçbirisini, yalnız (kalem) güre· 
şini bilir demiş. 

••• 

Bugün ve yarın lstanbulda çok zen
gin ve dolgun bir program içinde ge
çecek su sporu hareketleri yapılacak-
tır. Bugün l\loda yüzme havuzlarında 
sa.at 14 de başlıyacak olan lstanbul 
yüzme şampiyonası, yarın da ayni yer 
de sabah saat 10 dan sonra del·am e
decek ,.e bitecektir. 

Diğer tarafından yann Yenikapı 

ile Kumkapı arasındaki sahada ikin -
ci kürek teşvik müsabakaları yapı -
lacaktır. 

Yüzmelerde program şudur: 
BlR[NCl GU:N: 100 metre erkekler 

serbe~t ayni yarış kadınlar ara • • 
sında- 100 metre erkekler sırtüstü ay
ni yarış kadınlar arasında - 200 met 
re serbest erkekler n ayni yarış ka -
dınlar a asında. 

ıoox 200x 100 Türk bayrak yarışı .. 

lKlNCl GÜN: 400 metre serbest er 
kekler arasında, 200 metre serbest ka
dınlar arasın - 200 metre kurbağlama 
erkekler arasında - 400 metre serbest 
kadınlar arasında .. 

Bir buçuk saat dinlenmeden sonra: 
4x200 erkek bayrak yarışı, 1500 metre 
erkekler serbest. 100x200xl00 bayrak 
yarışı kadınlar arasında, erkekler 
Tramplen atlama, hanımlar için ayni 

Kürek yarışlarının programı, birin-

--·--------------

Taksimde 
yağlı güreşler 

Yarııı teşvik 11zı"isahlı lca lcırııı ln 
S011ll .)1.llplfl)l'()T 

Türkiye baş pehli. 
vanı Kara Ali iyileş
ti varın Hüseyinle 

güreşecek 

23 ağustosta §ehrimizde dört 
maç yapnıak üzer~ Güreş f ede • 
raayonu tarafından davet edilen 
Viyana güre§ muhtelitinin gelme· 
si dolayısiyle bu tarihte yapılacak 
yağ güreşi İstanbul birinciliği bir 
hafta evvele alınarak 18 ağustos• 
ta yapılmaa-ına karar verilmiştir. 
Bu birinciliklerden evvel yapılan 
teşvik ve yeni nizamname te~rü • 
besi müsabakalarının • sonuncusu 
da yarın yapılacaktır. Esasen taır.· 
rada bulunan baı pehlivanları~ 
hepsi gelmiı ve idmanlı vaziyette 
olduklarından İstanbul birincilik
lerinin bir an evvel yapılmasında 
bir mahzur kalınamı!tır. Türkiye S -k Birader ben istemedim, çekildim 

0 Yoruldum. 
ı._ - Ne o, sen de bu sefer yoksun, 
l\llYhettin mi? 

Apak pehlivan da Kara Ali, beyaz 
Yeli, Çoban Mehmet, Sürü Ahmet, Ye 
nici )fehmet; Yenikçi Hasan, Dinar -
hya karşı (tefi) atmış .. 

atlama, erkekler kuleden atlama, ve 
en son olarak da su topu müsabakası.! 

ci teş,ik müsabakalarının aynidir. TUrklye bafpehllvanı kara AH ( LiJ.tf en sayfayı çeıiriniz) 

- Kaybedilecek ne var ki birader 
~~ada bir iskemle kaybettim; bir saat 
"-0.Zandım· 

- Şimdi çahşmıyacak mısın? 
c 1 ~n a ışıyorum, .. 

- ·erajte?. 
~ Evde, vuif ede!. 

- Güreşin ne suretle olması dü -
şünüln1'liş? .• 

Serbest mi? alaturka mı? gregoro
men mi"!.· Kenekeç mi demişler? 

Apak pehlivan da 1 
- Japon güreşini teklif ederim. 
(Çünkü Japon güreşini memlekette 

kimse bilmiyor!) demiş. S. TURCUT Joe-Louis 
Scbmellng ile 
çarpışacak 

Ingiltereden yeni bir haber gelmiş -
tir, Bu haber Nevyorkta yapılacağı 
enelce ilan olunan Joe Louis -
Schmeling maçının eylfılde Londrada 
yapılacağı hakkındadır. Eğer bu riv~-

r 

1 

yet kesbi katiyet edecek olursa ln _ 
•11.o ~iliz organizatörlerinin Amerikan or-

l ganizatörlerine üstün geldiklerini gös 
lt.'recl'ktir.Zira zenci Joe Louisin her ne 

1 bahasına olursa olsun Avrupada kat' 
1 iyyen maç yapmıyacağı hakkındaki 

fikrini İngiliz organizatörleri çelmiş 
olacaktır. 

Teddy Joroszun 
'/' 0,.balı r ·ıldmm pnrrufa,-yıle. Tire Diril spor krılübii idare /ıeyetı yeni bir galibiyeti 

Tirede canlı 
hareketleri 

spor 
var 

Veni kurulan Dlrlkspor kulübü faaliyette 
l'· Tire, (Özel aytarımızd.l\n) -
k ırede yeni kurulan Dirik spor r 
1 l~bt:nü uullulamak üzere l orba
h ılçesi Yıldırım spor klübi~ idare 
eyeti üteleri otomobille T;reye 

eeld·ı o· 'k kl'0 b0

' • d .. ı er. ırı ıpor u u cv!n e 
0ile yemegi yedirildi. Tire f rtman 

l'lırduy!a Yıldırım spor da bugün 
'tadyomd-.ı kalabalık bir halk ö
~iinde ve Oirik spor klübü ;kinci " 
ltkanı Nac.i Zenginin hak!!mliği 

k~lında 0!1nanan bu oyunda ;ki i
'Ye berabere kalındı. 

Dünyanın en iyi vasat.,.iklet bok -
sörlerindcn biri olan Teddy Jorosz 
Nevyorkta Salbes ile yaptığı on deY
relik bir maçta sayı hesabile galip 
gelmiştir. 

İdman yurdunda, eski Vf' ta 
tıınrnı! oyunculardan Tire jandar
?tıa. kumandanı Halil Andaç da 
~ardı . Atılan golün biri.ı; Halit 

Tire 39 uncu alay 11 inci bölük sporcuları 

ndaç kafa ile atmıttır. 
İdınan yurdu bu gece b~:ediye 

Slarkındl\ Tirelilere neteli b:~ gece 
}'8.fatnııttır. Tertip edilen g1.rden-

~~rtiye d3rt yüz davetli gelmi,ti. 
k Utnburiyet halk partisinin musiki 
olu ve l -ımirden getirtilen tanın

llııı muıikicilerle tam bir kadro 

caz vardı. 
Dirik 5por klübü çevre i!~eler

deki arkadaılarına cevap :erebi
lecek bir tarzda levazımını ;kmal . . 
etmiştir. 

Bu hafta içinde 39 uncu alayın 
on birinci bölük spor klüb;le çar
pıfacaktı.-. 
- SubayJar, kurulmuı olgun bir 

spor takımı, her gün akıamıarı sa· 
hada oyunlarına devam etmekte· 

dirler. Alay kumandanı Nizami 

T amayın himayelerindeki vüzbatı 

Yatar spo: takımının Dirik ıporla 

karşılatacak oyuncularının ;esim . 

lerini tanıtıyorum. 

_DurmUf Türkmenoğla 

Doyle 
UçilncU maçını da 

kazandı 
Meşhur Jak Depse;>;n yakında dünya 
şampiyonu yapmasına çalıştığı Irlan
dalı muganni boksör Doyle üçüncü 
maçını da kolaylıkla kazanmıştır. 

Du ~eferki hasmı zenci Bob Norton 
idi. Biçare zenci Doylenin karşısında 
daha ikinci nıvuntta perişan bir ha -
le gelmiş ,.e Soigneur sünger atarak 
mağllıbiyeti kabul ettiklerini bildir -
mişlerdir. 

Dundee 
tekerlenmekte 
devam ediyor 
Dünyanın sayılı on meşhur orta 

~iklet boksörlerinden biri iken son za 
mantarda günden gün~ dü~en Dun -
dee Amerikada Freddy Stel ile yap -
tığı son maçta da ağır bir mağlubiye
te uğramıştır. 
Maçın başlangıcından itibaren da -

yak yiyen Uundee üçüncü rarnntta 
ayakta duramıyncak kadar yorulmuş

tur. Bu \'aziyct karşısında hakem ma
çı durdurmuştur· 

Jak Londonun 
bir galibiyeti 
Jack - l.oudon ile Smith arasında 

lngilterede yapılan poks maçını Lon -
don ikinci dcnede nakaYt ile kaz.1n -
mıştır. 

nirincidevrede hemen hücuma ge -
~en Londonun yumruklarından Smith 
in fazla müteessir olmadığı ıannedi -
liyordu. Fakat ikinci deHe Smith çe· 
nesine yediği müthiş bir yumrukla 
dokuz saniye yere düşmüş kalkınca i
kinci bir sağ kroşe ile tekrar yuvar -
yanarak nakavt olmuştur. 

Futbolda 

Fransa • Almanya 
ne zaman oynayacak 

Almanya ile Fransa ~rasında son 
yapılan fut bol maçında 3 - 1 majhip 
olan Fransız takımı intiliam . .. marıiu

11

'f 
ancak 1937 de yapabilecekttr. "t.ıJ.li 

Zira her iki memleket murahhasları 
birleşerek maçın 1937 senesi martı i . 
çinde Almanyada oynanmasını karar
laştırmışlardır· 

Orta avrupa kupa
sına Fransa da 
girebilecek mi ? 
İtalya futbol federasyonu Romnda 

yaptığı son toplantıda Fransanm 'da 
merkezi A nupa kupasına iştirak et-
mesini kabul etmiş n hunun icin La
zımge1en tc:.ebbüsatta bulunm~ğa ka
rar vermiştir· 

kadın atlet 
Geçen lıalta Londrada Miçan at -

letizm kulübiinde büyü/; bir şampiyo. 
na yapılmış ve müsabakalara yüzlerce 
genç atlet kıs aa işiirtıic etmiştir. 

Resmimiz, bu mü:;abakada uzun at
lama miisabakasında kazanan güzel 
ıltis K. Tillyi ı•c onun mükemmel sty· 
lini gösterip_or. 



HABER 

Cotç 
kaı-f.' 
Sah~ 
porll
ları 
n ır$,, ...,"""",_ 
b(J/11 .. 
yor? 

Kalpazanlar Peşinde 
Polis hafiyesi (X:9) un harikulade maceraları N:· 

E c 1 r' 

ot:S! kat"p yalnız 
SahR para/aJ-ı yu. 
ka,.. 8~" dt1 ôu 
Para letrdQJ? 
ok var. /.lep 

JYtlkarıtn. 

D. i • ' ·ı·k b. k K d •ıLafişitmiyeceklermlşf ı~-----.... 
enızcı 1 aş anı a rı Otomobil sahipleri ekseriyetle ~""' ., Fransızca µ; Ademi iktidar 

toförlerine lastik dayandırama • §renmek latlyenlere 1 

N • • b • • • ı d • k ı • Fransızca ilmi, edebi ,.e fenni . V E 
urının ıze soy e 1 erı drklarmdan dolayı kızarlar ve fO• eserleri la)ikiyle anhyabilmek ve 

förlerini haksız yere kabahatli türkçeden fransıuaya tercümeler 8e1 gevşek il ğ i ne 
Yarinki. ku·· rek yarışlarına dı·gv er görmeğe çalışırlar.Bir lastiğin öm- yapmak ve yazabilmek ve yanlışsız H o rnı o b •• n 

rünün uzun olması hiç şüphe yok konuşabilmek için bu lisanda yazrJ. 

kulüplerimiz de iştirak ki en çok arzu edilecek birşeydir mrş en yeni ve kıymetli eserlerin 
Fakat lastiğin w:un ömürlü olma· özlerinden yapılmı~: 

edecek le m I• ? l - Fransızca cümleler ve ibare. r • mumdan dolayı §Oförleri kaba • ıer (130 sahüe. 50 kuruş.) 
Bugön öğleden sonra, ~arın sa· 

bahtan itibaren Modada vüzme ve 
atlama lstanbul mıntaka şampiyo 
nası yapılacaktır. 

Yarın da gene Kumkapı ile Y,. 
nikapı aratrtndaki sahada ikinc1 
teıvik kürek müsabakaları yapıla 
cakbr. Fakat bu yarışa geçenler· 
de aralannda blok teıkil ederek 
ayrılan bet klübün İ§tirak edip et
miyecekleri henüz belli değildir. 
Denizcilik heyeti başkanı Kadr~ 
Nuriyle telefonla konuştuk: 

- Blok teşkil eden klüplerin 
bu haftaki yarıılara iştirak edi~ 

etmiyecekelri henüz bizce meç· halli bulmak hiç de doğru birşe)" 2 - Fransızcada sigaların ve za. 
huldür. dedi. Bize kalırsa klüp- değildir. mınların kullanışı (300 sahife· & 

)erimizin çok eğlenceli ve heye . 
canlı olan bu ne"?ih ıporu böyle e-

hemmiyetsiz şeyler yüzünden fel
ce uğratmamaları lazımdır. 

Bu haftaki yarı§lara iştirak et
mekle bu klüplerimiz kendilerine 

yakışan spor terbiyesini göstere
ceklerine inarumız vardır. Arada-

ki ihtilaflı meselelere gelince, bu
nu da kardeşçe bir an evvel hallet. 
•nelerini gönülden dileriz. 

Ha. Ka. AKMAN 

Otomobillere )aıtik yapmak ıa- kuruş.) 
natı b4gün büyük bir dikktle ve Adlarında iki kit.ap neşrolunmuş 
sabırla 'uzun uzadıya çah§ma is • tur. Bu mevzular üzerine şimdiye 

kadar hiçbir eser yazılmamış bu . 
ter. Bunda yolların, toprakların lunması dolayısiyle bu iki eser 1i . 
cinsini anlamak ve lastik hamuru- san öğrenenler için en büyük bir fır. 
nu bu cinse göre yapmak lazım • sa ttır· 
dır. Ancak bu §ekilde yapılan laı· 
tikler matluba muvafıktır. 

Satıldığı yerler: Karaköy Hüse . 
Jin Hüsnü eczanesi, Beyoğlu Haşet 
kütüphanesi, Ankara caddesi İkbal 
kütüphanesi, Beyazıt Universite 
caddesi, Muallimler kütüphanesi, 
Beyoğlu Tünel, meydanında 408 
No· b Ksen Sergiyadis kütüphaıte-
nesi. ... ................ .. 

Tafalllt: Balata posta 
kutusu 12&5 

SATILIK HANE 

Çapada Çukurbostan meydanınd• 
)'edi oda ön ve arka taraflarında ,.a • 
o;i bahçeli tramvay istasyonuna tıd 
dakika mesafede kullanışlı, havadar 
arka bahçesinde t.avuk, koyun n keçi 
beslemek için f ennl müteaddit kii • 
mesleri vesair müştemilatı havi 29 - ı 
No- ev ucuz fiyatla satılacaktır. 

Üçüncü icra Memarlağundaıtf 
Mahçuz ve satıtı mukarrer bulıı• 

nan bir adet ayaklı Singer dikit 
makinası 12 - 8 - 935 tarihin' 

tesadüf eden pazartesi günü ıast 
16 - 17 arasında Mecidiye köyi.itl' 

de likör fabrikası kar§ısmda beli!!· 
diye memurlarından Yolcu Arif 

uınıı11101ııııımıı111uııııııııını1111 111 ııııııı ıııııı11111ıııu111ıııı111111ııııııımıııı1111111nııııı1111 1111ııııınıııııı 111111 ıııııııııııı 11111 ııııııııııı11 1111111 ııın 
ba§pehlivanı Kara Ali Tekirdağlı lerini görmediğimiz Afyonlu Sü • 
Hüaeyine mağlup vaziyette kal • leyman, Şumnulu Adem hakkın • 
dığından bu hafta yapılacak ıon da bir§ey yazmamıza imkan yok· 

teı~i~ ~~~ba~lrında da kur'a tur. Herhalde bu hafta yeni güre
harıcı bınbırlerıyle karJılaşacak - ıe i,tirak edecek bu ıimalarm bü· 

işte yakında tehrimiz piyaaaıı· 
naçıkacak olan Mohawk otomobil 
lastikleri Türkiye topraklarına 
göre yapılmıı laıtiklerdir. Şoför • 
Jer bu lastikleri kullanmağa baı
ladıktan ıonra artık patronların • 
dan lastik dayandıramamak yü • 

zünden laf İ§itmiyeceklerdir. 
:::::.-ı::::::::::::::::::::::::::::::m:::==:.-::::::a:ı 

~i Satıhk hane ii 1-sta n bu 1 evinde satılacağından taliplerit1 
mezkfu gün ve saatte orada haııt 

larmdan onlar hakkında da bir fi- tün nazarı dikkati Üzerlerine cel-
kir edineceğiz. bedeceği muhakkaktır. 

Ba!pehlivanlığa şimdilik en 
kuvvetli namzet Mülayimi Molla 
Mehmet, Manisalı Rifat kartısın -
da kolayca muvaffak olacak ıa • 
nırız. 

Bu hafta Tekirdağlı Hüseyinle 
güNfiıMea kendi hakkında bir 
netice tahmin edemiyeceğimiz Ço
ban Mahınudla, ne yapacağını tah 
l'r1İn etmek güç olur. Ve hiç güret· 

Son hafta olmak itibariyle id -

manlı bulunan bat pehlivanlara a· 
,ağı sınıflara tatbik edilen tasfiye 

uıulü yani galip galiple güreştirile
rek birinci, ikinci, ücüncü tayin et- J 

tirileeek ve bu suretle nizamname 
tecrübeıi de nihayetlenerek kesbi 
kat'iY.et edecektir. 

Cemal 

ii Beyoğlunda -Tarlabaıı cad· fi 
ii desinde eıki Margrit, yeni Küf n 
g lüçıkı sokağında 19 No. lı kö· il 
!j ıebqı 8 odah her oda Tarla- j 
r. b dd · - ·I :: a§ı ca eııne ve gune§e nazır :. 
Ü havadar kagir hane satılıktır. H 
.. Ev her zaman gezilebilir. !! 
! ... : ... -· ... ·--··-·-············ .. - ............. _ .. :: ........................................................... 

KELEPlR BOSTAN 
Çapada· Çukurbostan meydanıuda 

tramvay istasyonuna üç dakika mesa
fede 5000 metre murabbamda bir bos
tan çok eehven fiyatla satılıktır. Çap 
mucibince cephesi 175 metredir. Her 
şekilde lfraza eherişlidlr. İçinde eş -
earı müsmire mevcuttur· Bostana bf -
tişik 29 /2 No. 1r haneye müracaat. 

Vilayetinden : _b_u_ıu_nma_s_ı i_ıa_n_o_ıu_n_ur_. _<2_0_3)~ 
Şehir içinde ıilah la§ımak üze· 

re evvelce Emniyet Müdürlüğü 
tarafından kendilerine vesika ve

rilmiş olanların bu vesikalarını 

hemen Emniyet Müdürlüğüne ia • 

de etmeleri lazımdır. Bu vesikalar 

bundan sonra muteber olmayaca· 
ğından kimde bulunursa istirdadı 

için polis teşkilatına da ayrıca 
tebligat yapılmıştu, 

Asliye 3 üncü Hukuk M ah/ı6" 
mesinden: Tudur l\1urday tarafı,-\' 
dan kocası Beyoğlu fırın ıokak 28 

numarada oturan Yako F eruz •· 
1eyhine açtığı boşanma davaıi11 -
dan dolayı müddeialeyha gönde -
rilen arzuhal oturduğu yerin bel • 

li olmadığından bila tebliğ iacl0 

edilmekle ilan tarihinden itibarefl 

bir ay zarfında cevap verllmek it· 
zere tebliğ yerine geçmek üıer0 

keyfiyet ilan olunur. (202) 



f Amerikadan geri dönen çocuk! ~· ..... ------A--rs_l_a_n_ı_y~e_n_e_n __ k_ed_i~!-----...!' 
lld mektepli arkadaş, ayın ve gü • - Bir kedinin hatıra defterinden- / 

1 
ŞAKA: 

Bir görüş! 
Önümüzdeki ders yılı içinde mek

teplerde diş muayenesine çok ehem -
mlyet verileceğini gazetelerde oku -
dum· Aman çocuklar, şimdiden dişle
rinize temlı bakmağa başlayınız! 
Her yemek yedikten sonra ağzınızı 
yıkamayı ve di:.lerinizi fırçalamayı 
unutmayınız. Bütün hastalıklar ağız
dan geliyor. Dişlerine ili bakmıyan 
çocuklar, büyüdükleri zaman hasta • 
lıktan kurtulamıyorlar. llk önce ha
zmısızlık .. Sonra mide, bağırsak has
talıkları yüz gösteriyor. Size henüz 
hepinizin duymadığı bir vakn anla -
tayım: 

Necip llkmektepde be inci sınıfta o
kuyordu. Babası bir ticaret işi için 
Aınerikaya giderken Necibi de birlik
te götürdü. Bu masal değil· Necip 
bir hnfta evvel geri döndü. Onu dün 
gördüm. Bana yana yakıla şunl:m 
anlattı: 

"- Amerikanın kapısına kadar gi -
dip de, içeriye giremeden geri dönmek 
ne feci şeydir bilsen. Vapurumuz Nev 
yorka. Yarınca. vapura birkaç doktor 
hirden geldi. Herkesin dişlerini mua
yeneye başladı. Ne yalan söyliyeyim, 
benim dişlerim çok berbattı. Hepsi 
çtirüktll. Doktor ağzımdaki dişleri gö-

Mekteplerde askeri 
talimler 

lngilterede de Almanyada olduğu 

gibi mekteplerde talebeye askeri ders 

ler okutturulmaktadır· Resimde iki 
mektepli bir m!iniayı tankla atlarken 
görülüyor. 

Ata hl nlyor! 
Sü\'arİ uıbiti, nefere ordu: 
- Oğlum! Artık ata binmesini be-

cerebiliyor musun? 

- Evet yüzbaşım! 
- inme ini de öğrendin mi 
Mehmet ciddiyetle cevap ,·erdi: 

- Hayır yüzbaşım! 

- Neden binmesini öğrendin de in 
mesinf öğrenemedin? 

Mehmet bereJi kollarını oğuşturdu: 

- Benim inmeme lüzum kalmadan, 
at beni yere atıp indiriyor! 

A\'ık konuşma 
Çapada M.l\1. den .Malike - çocuk

ları nlfıkadar eden yazılarınızı mem
nuniyetle dercederiz. 

Cevaplı bulmaca 
- Dünyayı ilk defa devreden adam 

kimdir? 

- Ayın içinde görünen adam! .. 

neşin bize olan faydalarından bahse-diyorlardı. Bir takım mesut kediler Yardır, ev-
Cevat güneşin faydalarını ileri SÜ· lerde pamuk şilteler içinde yaşarlar 

rerek : ,.e sahiplerinin göğsünde uyurlar. 

- Ay, güneşin yanında hiç kalır.. Ben onlardan değilim. Anam beni so
Dedi. Sabri sınıfın e.n teıUel talc • kakta doğurmuş.. Bir bakkal kepen-

belerinden biri idi. ginin kenarında büyümüşüm. 
- Ay bize daha faydalıdır. Bir yaşıma geldiğim zaman, kom • 
Diye söyleniyordu· şular bana: (Bir aslan yavrusuna 
Cevat: benziyor!) diyorlardı. Bu söz benim 
- Neden anladın? kollarımı · kabartmıştı. Bir gün bana 

rünce: <Sen Amerikaya giremezsin!) 
dedi· Amerika kanunlarına göre, ya -
bancılardan dişi çürük olanlar Ame -
rikaya giremezlermiş. Babam şaşırdı. 
Beni vapurda bırakıp nereye gidebi
lirdi? Bütün teşebbüslerimiz bo~a 

çıktt. Pasaportlarımızı aldılar ve bizi 
başka bir npura bindirerek Ameri -
ka sularından geri çıkardılar. Sorma
yın başımıza gelenleri! insan için, 

Diye sorunca, Sabri şu cevabı ver- benziyen iki arkadaşımla ağaçlardan 
di: yere atlıyarak, aslanlarla dö\'üşmeğe 

- Neden mi anladım?? Çünkü ay krar ,·erdik. Kedi aklı bu! Sakın siz 
geceleri gelir, dünyamızı aydınlatır. de bizim gibi, şeytana uyup da ken • 
Halbuki senin faydalı sandığın güneş 
- sanki gündüzleri aydınlık yokmu~ 
gibi - knranhk geceler ortalıkta~ 
sı)Tıhp gittikten sonra meydana çı -
kar! 

diş kadar kıymetli bir şey yokmuş. .... -------~------• .. 
Aman, dişlerine iyi bak?,. Sabahki• ı·ş 

Zavalh Necip ağlıyarak yanımdan 
ayrıldı. Çocuklar r Bu Yaka kulağı • Hemen her sabah erken, 
ıuzda kiipe kalsın ve yemekten kal . Oaha lıoroz öterken. 
kınca dişlerinizi fırçalamayı unut • Uykudan uyanınnı, 
mayın r Aşağıya inerek. 

Çocuk HEKtMI 
' 

Bir mektepJinin notlar: 

Güzelce yıkanıT'.ım • 
Eo hlkına gülerek, 
"Gününüz aydın,, derim, 
Kahvaltımı ederim; 

Kampta neler Annem hazırlar bana 

gUrdilm? · Süt, çay veya tarhana, 
Çantam akşamdan zaten 

Bu yıl iki kampta vakit geçirdim. Hazırdır, onu çok şen 
Doğrusu ya, göğsüm kabardı. Arka - Kapar çıkanm yola, 
daşlanmın hepsini canlı, çevik ve sıh- Bakmadan !ağa, sola, 
ltntli gördüm. F,,•Jerinde hareketsiz Bin set'inrle coşarım, 
ı·e güneşsiz kalan bir çok arkadaşla • /Jlektebime koşarım. 
ra şimdi ne kadar çok acıyorum bil- •----•M•u•a•H•i•m-ll•asa-n-N•.a•h•lt __ 
ı:;eniz .•• 

E ki arkadaşlnrdan birine rastla -
dım. 

- Ce,·n t ... Bu ne hal? Seni az kal
dı tanıyamıyacaktım. Ne kadar çok 

yanmışsın yahu •• I 

Cevat, Bakır renkli çehresini beli • 

ren çizgileri göstererek: 

- Yandım ama. dedi, sıhhatimi ka. 
zandım. Bak, ne kadar canhyım. Ne 

güzel uyuyorum. Iştiham da yerinde 

- Kampa geldiğin gün kaç kilo İ· 
din? 

- kırk eckiz•.u• 

Ş. d" ., - ım low• 

- Elli altı ... 

Şaşılacak şey doğruıııu. Yirmi be~ :; 

günde bir insan sekiz kilo birden a • 
hr mı? 

Aman çocuklar.· Kamplara koşu . 
nuz ! Tcı.iz haTiı alınız! Kamplarda 
sıhhatinizi kazanırsınız ı 

Nihat BAJ.GôL 

Kazananlar 

1 Bugünkü bulmaca 1 -

Yukarda gördüğünüz saat yüzünü 
Vrcr çizgi ile dört kısma ayıracakaı • 
nız. Öyle ki her parçada kalacak ra • 
kamların yekunu 20 çıkmalıdır. 
Doğru bulanlardan birinciye 

s Lira 
ikinciye 2, 1/ Z lira ve aynca 200 o

kuyanımıza da birer hediye veriyoruz. 
Bilmece müddeti 17 gündür. 

Bu aayf amız • 

daki bilmeceleri ı' 
doğru bulan ve r H A B E R 
hediye kazanan· ı· ÇOCUK SAYIFASI 
lardan İstanbul Bilmece kuponu 

27 nci mektep ta \ \..._ l O - 8 - 935 

lebesinden 1 ~:=========~ 
Mihriban 

dinizden büyük n kuvvetli mnhliık • 

larla dövüşmeğe kalkmayın·. Hemen 

sırtınız yere gelir I 

Ll\fı uzatmıyahm: Oç arkadaş, 
şehirden uzaklaşarak bir ormanın 

kenarına Yardık. Burada bir aslan ya
tağl bulunduğunu duymuştuk. Da -
ha etrafımıza iyice bakınmadan, kar
şiki çalıların arasından, homurda -

narak koskoca bir aslan çıkn·ermez 

mi? 
Biz nslanln dövüşmeyi, bakkal çı -

rağına pençe atmak kadar kolay bir 
iş sanıyorduk. Doğrusunu söyliye)im 
mi: Ben o güne kadar aslan yüzü 

Çlrktnllk şampiyonu 
Celal çok çirkin bir adamdı 

Bir gün Nuri adh biriyle tanıştı. 

Arkadaş oldu. Nuri, Celalden yüz 

kat daha çirkindi. 

Bir gün Celal, arkadaşı Nurb; 

babasına prezante ederek: 

- Ben Nariye ölünceye kadar min

nettar kalacağım, dedi. 

CcHilin babası hayretle sordu: 

- Bu minnettarlık neden., Sana 
hir apartımnn \'eya çiftlik mi bağışla
dı 

- Ha)ır, baba! O olmasaydı, ben 
t tabulun en çirkin blr adamı olarak 

tanınacaktım. Şimdi (çirldnlik şam • 
piyonu) o oldu.·! 

Kazananlar 
Bu sayfamız -

daki bilmeceleri 
doğru bulan ve 
hediye kazanan
lardan Vefa Lİ· 

sesi talebesin -
den 667 Selami 

Özak yar 

görmezdim. Aslan de)ince, göziimün 
önüne bakkal çırağının ustası geJir • 
di. Sert baluşll·. Hasis.. Hayvanlara 
karşı merhametsiz bir mahluk. Arka
daşlar: - Işte aslan budur! bizi 
kandırıp buralara getirdin. Hnydi gös 
ter kendini! diyerek geriye çekilmez
ler mi? Ayıkla şimdi pirincin taşım .. 

Bir iki kere Tıs.. Pıs·. dedimse de 
a:slan dayı oralarda olm~dı. Öyle ya 
bizim gibi, yağlı kuyruklar her zn M 

man onun eline nerden geçecek? 
Arkadaşlara: "Siz geride durun .. 
Miyavlamaya başlayın!,, dedim. As • 
lan dayı, kuru gürültüye pabuç bı • 
rakanlnrdan değildi. Yavaş ya,aş 
homurdanarak üzerimize doğru ge • 
liyordu· Bu vaziyet karşısında benim 
gibi bütün kahramanlığı, bakltal çı • 

rağını pençelemekten ibaret olan bir 
kedinin ne yapacağını, bu fclfıkct~n 
nasıl kurtulacağını düşündünüz mi.i? 
Elbette düşünmediniz ... Çünl\ü akıllı 
mah hiklarsınız .. Benim gibi, bir as
lanla dö\'üşmck hatırınızdan bile geç
mez. O halde beni dinle)ln. Bakın 
hen karşımda böbürlenen j U koskoc~ 
aslanı nasıl yendim·. ize anlatayıml 

(Sonu gelecek hnfta)a) 

DUğüm nasıl yapılır? 

J. 

Denizcilikte -(İngiliz düğiimlerl) 
meşhurdur. 66 düğüm şekli \ ardı r.Fa 

knt. biitlin düğümler bu altı e..;a~ üze

rine ) apılır. Ilir İngiliz gazete in in 
ne rettiği bu düğümleri biz de okur u 
cularımıza gö tcriyoruz. 

f otoürot 
Resimli Hikaye: ~il kardeş, Bobiye misafir geldi. Fakat 1 •• 

f ot 
Müsabakamız • 

da kazananlara 

tık bir fotoğraf 

lnakineai ile pa -

ra mükafatı ve • 
tilecektir. 

1 -
t ,1:~.~· il 

Müsabakam.:a 

ittiriık ediniz:. 

Müsabaka rnüd-

deti 15 Ağ :.ı stos

ta bitiyor! 
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HABER - lişam Postası 

iş kumbarası 
sahiplerine 

10 - A~U~TOS - 1935 

senede 
120.000lira 
mükAfat 

1 1 

T~OKiVE 

l 1 Q~.6.T 
BANKA51 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
Birinci tertip ... 

Senede iki defada 
414 kişiye on bin 

lira ikramiye 
Her sene ı Nisan ve ı ilk tefrlnde kumbara 
sahipleri arasmda çekilen kuralarda va her 
defasında 207 klflye be,er bin llra tevzi 
edilmektedir. 

Birinci mtlkAtat: 
ikin el ,, 
On kişiye yDzerden 
Yirmi " elllşerden 
t 7 5 ,, on ardan 

1000 lira 
250 " 

1000 " 
1000 " 
1750 " 

Beş bin liralık kura 
t ilk teşrinde çekllecektfr. 

ikinci tertip • •• 

Senede beş defada 
beş kişiye on bin 

lira ikramiye 
Yeni ihdas edilen bu kuraların her birinde 
tek kumbara sahibine iki bin lira ikramiye 
verllmektedlr. Bu kuralar senede bef defa ı 

Şubat, Haziran, 
Temmuz, Eylul ve 

Birinci kanun 
Aylarımn ilk gUnlerl çekilecektir. 

iki bin liralık ilk kura 
1 Eylt\lde fekilecektir. 

~Kuralara iştirak edebilmek için kum
bara sahiplerinin asgari yirmi beş 

lira biriktirmiş olmaları lazımdır 

. . . ' ... 
, 1, .. • • ••• , r 

lstanbul Milli Emlak Mttdilrlüğünd~n : 
FERIKOY: Metrutiyet mahal lesi Beyoğlu caddesi eski 3 sayılı ve Yeni çıktı 

. DAoA 
BiRiK'T iREN 
RA~T-bOı;Q 

BeıiktQf icra Dairuinden: 
Borçtan dolayı paraya çevrilmesi· 

ne karar verilmi~ olan kırmızı ta
ban halısı, mürabba masa, keten 

perde, bet tahta sandalye, saç so
ba maaboru, kadife, duvar hah11 

kübik abajör, maden saatin ihl\le 
ve pul resimleri müfterisine a ~!. ol· 

mak üzere 12 - 8 - 935 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 10 

dan 12 ye kadar Pangaltı T ayya· 
reci Fehmi sokak Şenyuva aparh-

manı 8nünde satılacağından satı
fa tefen!erin hazIT bulunan me· 

nıuruna mijracaatları ilin olunur. 
:c204) 

Kadıköy icra Dairesinden: Bir l 
borcun ödenmesini temin için 
mahçuz olup satılarak paraya çev· 

rilmesi mukarrer bulunan muhte· 

lif cins ev efyası 13 - 8 - 935 ! 
pazartesi günü saat 15 den 17 ye 

kadar Beyoğlunda Asmalı mescit ! 

Sofyalı sokağında S No. lu Haliç 
1 

oğlu apartmanı önünde açık art

tırma ile satılacağından % iki del. 
taliye resmi müıterisine ait olmak 

üzere taliplerin mezkm gün ve sa

atte mahallinde bulunacak memu

ra müracaatları ilin olunur. 

,(13609) 

112 639 metre ve 94 santimetre ınurabbaı tarlanın 1/ 2 payı. Mu· 

•••1ıı..I bammen değeri 8448 lira. 
DUN ve YARIN 

Tercüme külliyatı 
Sayı - 37 

SUUT KEMAL YETKtN 

FiLOZOFi ve 
SAN' AT 

> 

HUDUDU: iki tarafı emlaki milliyeden Balmumcu çiftliği ve 
( . 
bir tarafı Kağıthaneye giden tarik ve tarafı rabii Karaağaç caddesı. 

l Yukarda yazılı mal 13 - 8 - 935 sayılı günü saat 14 de peşin 
l para ve kapalı zarf usulü ile ve art ltrma suretiyle satılacaktır. istekli· 

lerin yüzde yedi buçuk pey akçele rini vakti muayyeninden evvel yaU 

rarak hazırlayacakları mühürlü Z:\ rfları arttırmanın açılmasından bi" 
saat evveline kadar idarede müt~ şekkil satış komisyonu başkanlığı· 

~a vermeleri. (F) (4349) 

ı Yüksek Mühendis Mektebi 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisvonundan : 
Mektep laboratuvarları için hir adet tat kesme ve bir adet par· 

1 ciaht makinesi alınacaktır. Bunh rm mecmuu fiah 4000 lira ve birin· 

; ci pey parası 300 lira ve açık eksiltmesi 25 - 9 - 935 tarihne gele11 

l çarıamba günü saat 14 dedir. istek liJerin bu baptaki şartnamesin" gör· 
~----ıs_T_A_N,_B_UL_-....._1_93_5 ___ . rnek için her gün ve eksiltmeye iş~'. rak etmek için de arttırma ve el<· 

Satış merkezi 

VAKiT Kütüphanesi 

Kuruş 40. 

ditme kanununun 2, 3 üncü madde :~rinde yazılı vesaik ve birinci peY 

paralarını havi makbuz ile belli gün ve saatte Gümüşsuyunda Mek· 

tep binasında bulunan komisyona müracaatları. ( 4654). 
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SBRSR'RtUnt YATAGI 

Kapının arkaamda bekliyan za
bit içeri7e girdi. 
. Kral ve dütnin halinder. ~ıi an· 
ladı. 
Framuva~ 

- Size 'Verdifim emir Derede? 
diye ıordu. 

- lıte tevketmaab .• 
- Onu yırtınız! .. Ben öyle eqı 

re diyorum ..• 
Dütet iciiıdı almak üzere elini 

uattıysa da Monıomeri Datain 
yaptığı h•reketi ıörmem !!'ilikten 
ıelerek !ıt":men emri ocafs ı.ttı. 

O zaman kral gülümsiy~l·ek: 
- Çekilebilirsiniz! dedi. 
Düıes: 

- Monıameri hakikaten zeki 
bir adamdır. di 7e takdirini ıöıter· 
di. 

- O bir askerdir. Ke!lciıini 
miikifat!andıracajım.. Bu kiiıt
ta ıize ait bir fey yoktu. Madem
ki üzülüyordunuz, timdi Jrülleri 
bile kalmadıiı için mesr. ·1unum. 
l\akat demic .• 

- Size bir hispıet ettiilmi IÖJ· 
lemiıtim dejil mi? •• Evet .. vket
maab, qkundan doian ufak hir 
h: '?met.. 

- Zat9u aıkınızdan h i\= fÜphe
lenmemittim. 

- Ah Franauva, uzun ıeman
danberi bana böyle ıöı1e"" ıöyle· 
memiıtin • Yeniden dünya1a ıe
IİJonua. Bilaen kaç ıecem: ıöz 
Jaılan ve hıçkınklarla ıeçirmit· 
tim ••• 

ıene ıiizel ... Ba hismet ne imit 
bakayma? 

- ŞnketmaaJ;, nahetç!leıinls
den birialn yaraldıit o avı Ilı ka-
dını." 

Kral btl•nm çattı. 
V erdili emirleri kendisine ha· 

tırlataa bu lider aklına ~atim 
~ler ı•tinDİftİ. 

- E •• Bu kadm ne olm111? .. 
- ŞatoJ& nakledildi, tevket-

mub .• 
Hayrette kalan kral: 
- Şat•y• mı? diye baflrdı. 
- DiitH da FontnehlhGn da-

iresine tcwketmaab.. itte ıi1e bu 
taylemek ialiyordum. Geç ~Ü· 
f8S bu dilenci kadının kendi dal• 
resine 16Ulriilmaini iıteclt Ga· 
liba bunl.ar birbirlerini taaıyotlar. 
liba bunlsr birbirlerini tanıyorlar. 
Zannedeı ıem.. Evet, aftD"Oeder
aem değil, kunetle biliyo;·um. Gİ· 
dip bu kadını ıöneniz i,: c deni· 
niz .. 

- Hemen oraya aidiyorum •• 
- Gidiniz te•Jletmaab ve f~ 

daklrlıiımı duyplanma aykırı 
olarak ıi~e hizmet etmeie kac1ar 
vardırdıp.m da untıtmay•nlz ! 

Birinci J- ranauva, bir an } adar 
kencliainde pek aeyrek ıihii;n bir 
heyecan duydu. 

Düteıin iki elini tutarak: 
- Emin ol ki, Mnden bqka11· 

nı sevmiyorum .. dedi. 
Derhal Jiyetin dairniue kothl· 
Dilfel Detampın Japbi< hu ma

nen& bJıalık dehumm hakiki 

Hava Yolları Devlet 
işletme daresinden 

T elea .telia~ W til•~ll Ye raJyoıonometre aletleri alınacak. 
~ft föplrr D•tli\ litliiıte ldu...ince alıcı ve verici telıiz· 

1 Hı taafltl-.,Ş \ti tllatil&rı almacakdır. Bunların cinslerini 
brart".,_~ ft.'6 hu i\etleri .atanlardan aletlerinin muhtelif 
kl~ır.Ue I'"'*' flit~ hddiren izahat istiyoruz. 

·Wllli "'bll ~uinQ \1İDl•r da bulunmalıdır: 
1 - Clhulattil İlatı {ÜÜl-a ve7a lstanbulda teslim ıartile 

Türk Ll~ı oluak}. 
2 - Clhulum ılpariıden nebdar IOlll'a tealim edilebileceii. 
3 - Clhularla birlikde veriletek yedeklerin cimi ve mikdar

t.p. 
4 - tuinliiUD la\r tanesinin tecrübe için Ankaraya getirilip 

ıet&mıili1eclfi. 

fçia ....... •llltl~ ...... . 
1 - Çl\aaı~j' .... , ~U alımda ve nekadar bir zaman 

İ - tlliii\....- llttt .-ıai1til"8. faik olan huıuaiyetleri. 
7 - BU ~Hiu,at H hnll hatlarda kullanılmakda olduğu. 
a - l•)eieib\.İi atbi f•btlbnın telsiz aletlerini kullandıiı· 

ibıı ~~aC1411t• fa~ lil•e ne ıibi kolaylıklar ve yardımlar 
tlpil~. 

it!, ~I 1/l l/t39 \itlllbtl -.dar Hava Yolları Devlet lılet• 
mi. MdcH!rlU~ - rater..ıan bailı olarak - ıön~erilmif ol· 
mkUdıt. IUtals ieWk4 hdltiıda telliz ve ıonyometreler için bir 
Pffl~ tae i frbjeye tlf ,.pılacak muhabere te.iaatı için 
dthuint b ieillhe ial~k ,.,. daha fazla mal4mat almak iste 
renlerln clarey6 mttracaadjn. (2048)' (4575) 

1 dl ' 1 mm1111 fi 6 LiWllJ±: 
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Jantiyom bu.hareketine pifm&n 
olarak hemen çekildi. 

Fakat kral ona dikkat ebtıiyor-
du. . 

Ghleriyle, atmdan inerek Mar
jantine kotan Jiyeti takip edip 
Dilt• Detampa da: 

- Kendini tehlikeye atan f11 
Jdlçük ıakdsızı ıötürünUz ! dedi. 

Acaba kral Marjantini tarumıı 
mıydı? 

Henüz defil! •• ... -
Yukarda ıöyledilfmiz aii)i Ji

yet Marj ant ine doiru koprak ya
nına diz ç&ktü. Bu anda sararmıt 
olmakla ben.her tuhaf bir ,UZel
lik tqıyan yüzünü kaldırdı. 

O vakit, bu kadmm Muve Gar
aon ıokafındaki kulübede oturan 
deli oldutunu tanıdı. 

Onun kendisine llyık ıö~düğü 
muameleyi ve bilhaua zehirli mu. 
keyi hatırladı. 

GlSzlerinden bir dainla vat ıü
zülerek: 

- Bu benim annem deill ! .. di
ye mırıldandı. 

Hayır, kendisini tehdit ~den, 

korkutan bq kadın onun anneıi o
lamazdı. 

Onun için tekrar büyük bir ye
ise kapılnuıtı. 

- Haydi ıelinia çocu1um •• Si
•in yeriniz buruı delildir. 

Jiyet ıiSzlerini lc&lcbrmca Dü
ıes Detampı ve kentliain• hayretle 
bakan jantiyomlan •lrdü. 

Kral ortada yoktu. 
BirH11 
- lıte cerrah! dedi. 
Jiyet yerini cerraha ter1'~dere1' 

.,. .. kallctr. 
Düıea Detamp ona içeriye- ı&. 

tUrmek iıtedi)'le ele kız orada kal· 
makta ayak diredi. 

Kendiıine (lazım) diyen Lu ta
liıiz kadına kartı timdi kalbinde 
derin hir merhamet duylQl'.1 bea
lemele bqlamqtı. 

Cerrah: 
- Yaralıyı rahat bir yataia ya• 

tırmak liznı». Nerede oturduiunu 
bilen var mt? dedi. 

Jiyet~ . 
- Şatode benim dairemde ohl• 

ruyor .• cn&b:m verdi. 

Bu söz mm aizmdan farkında 
olmıyarak ç: kmııtı. 
Düıes Det-mp: 
- Hiç ö1l• teJ olur mu? dedi. 

Fakat bu tözleri öyle iıtemiyerek 
aöylemifti k; :aavallı kadının kra
lın ptoıuna nakledilmesine itiraz 
etmek istoem~diği belli olu)ordu. 

Bu sıra da askerler hir sedye ıe
tirmit ol Juklanndan bayııu bir 
halde butunan M'1j&ntin buna 
kondu. 

Cerrah Dıltea Detampa sorduı 
- Neye karat' Yt:riyoreunua 

madam? 

Detam9 plümaiyerek: 
- Düıeı dö F ontenblöni,;n e

mirlerine itaat edinia ! dedi, 



Kuponlarımızı 
saklayınız 

Banlar size hiç ummadığınız 

menfaatler temin eder. 

Mi ki 
F'are 

nin 

E~ ıneraklı ve a;ok 

eğle~eeli maceralarr 

Pei< yekında 

Tarafından 

t:oplanarak 

~Renkli 
V t>- bol resimli birer 

forma halinde 

eık arıtacak lır • 

Sabırsızlıkla 

bekleyiniz 
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Birkaç dakika sonra MllrJantin 
Jiyetin karyolasında yatıyordu. 

Kral bu hadisenin sonucUJlU 
(neticesini) beklemeden keı ".li da-
iresine çekilmişti. · 

< 

Pek hiddetli olduğu içi..l bir. 
kere yalnız kalınca hiddetini ha
tıho§ bıuk•ı 

Odada drh gibi dolatı~or ara
da sırada · 

- Bu •:~ •"'!.la pek pahalıyı\ mal 
ı.;. 

olacak! d:ye homurdanıyorcju ... • 
Bu hötl'!nı (tehdit) Dü~.a De

tampa idi 

gülümsiyei ek kralın oda ;tna gır
di. 

Ayni zaı:ıanda Mongo:neri de 
içeriye giı dı 

Kral di!mİn imzaladığı emri o
na uzattı. 

- Moogomeri, bu kağ1J· oku· 
yup lazım geldiği gibi hare ket & 

diniz!.. dedi. 
Muhaf,~ kumandanı kıiS!•dı süz· 

d l. u. 
- Hemen §İmdi mi şev!;etma· 

ab?. · 
- .. s:r:azdan .. Gidip ralonda 

bekleyiniz i 

Mongom~ri kralın mllk~·adını 
anlıyarak selamlayıp dıtar • \:a çık-Birdenbire yazı masasının batı

na geçerek i.:Vne bir kalem a\dı ve . tı. 
yazmağa başladı. 

"Dütes Detampın, bu ka~ ·r~• alır 
almaz kend: şatosuna çekilmeıi ye 

oradan iznımiz olmadan çıkma· 
masr, sar:ayunıza çağnlmaaan ge
ri dönmemesi için emirdir. 

Bunu imzalıyarak Basinyak1 ça-
ğırdı. 

Oda hizmetçisi içeriye girdi. 
Kral: 

- Muhafız askeri kumaniam
mı çağır emrini verdi. 

- Şevketmaab, mösyö c..ö Mon· 
gomeri b~kleme salonunda~, .. Fa
kat madam dütes Detampı kabul 
buyurmak İtitemez misiniz: 

Kral titredi 1 

- O ne iıtiyor? Şeytan nlsın ! .. 
Kahrolsun .. Defolsun gitsin!.. Ya
hut söylede gelsin. 

Bir dakika ıonra düteı Detamp 

Düteıin gözden düttüğu ve sür
giin edilmek üzere bulundu~u de
dikodusu derhal ıatoya yayı'rlı. 

DE:tam9 kağıda bakmıflt. 

Her ne kPdar okuyamadıua da 
kralın halinden ve Mongo:.nerinin 

bakııınd~n hakikati anlamakta 
güçlük çekmedi. 

:Kralın yanına yaklaııp E-Jini o· 
nun omuzuna koyarak: 

- Fransuva, demek bana çok 
darıldınız öyle mi? dedi. 

Sözlerinde resmilikten cı.~r bu
lunmıyan v: hakim bir tavut'a söz 
söyliyen Dii,es büyük bir uılahk· · 
la hareket ediyordu. 

Kral soğuk bir tavurla: 

- Madam, benimle görc~me• 
istediniz, ben de ıizi kabul ettim. 
Lakin çabuk olunuz .• 
· Düıeı haykırdı: 

Şarlok Hoımes 
3 büyük hiktye bir arada, 2~ 

1ayfa. Fiatı 40 kurut· Ankıra ca 
desinde 'V AKIT,, kütüphtıne•İ· 
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- Çabuk mu ôlayım? .. Evet, Düteı öbür elinin teniyle ıözle-
çünkü Mongomeri beni aürgüne rini kapıyarak: 
götürmek için sabırsızlanıyor de- - Beni bırakınız tevketmaab 1 
ğil mi? Söyleyiniz ıe-vketmaab, · dedi .• 
benim gibi ıiz de açıkça 'öyleyi- - E, madam .. Gene neden kut-
niz ki herkes Fransa krammı sa- kulandınız? •• 
rayında ı:ıdakatin, kralin &.tH bir _ Şevketmaab, Mongo:!!l.eriye 
hevesine feda edildiğini ve .!.endi- vermit olduğunuz kağıdı qeri alıp 
si için canını vermeğe hazır bu- bana okumağa cesaret edebilir 
lunanların sonunda sürülcli;ğünü • · · ? 

veya idam edildiğini anlasrn .. Ah, 

Fransuva ! Büyük ve tükent•lt'Z aı
kımın karşı!ığı bu mu olacaktı? .. 
Bana niçin kızıyorsunu~? .• Belki 
artık güze! olmadığım ıç"rı ! .. E-
vet, bu büyük bir felakettir Fakat 
atk derneğe cesaret edem"!dığim 

duygumun bir gün bir Monı omeri 

vasıtasiyle değil, batka b1r turet
le mükafutını göreceğimi mroı.yor
dum. Lakin §evketmaab. k"ı:..lıma 

yeni bir hizmet ifa etmek t.zere 
bulunduğum bu anda gadr~. uğru
yorum. 

Düteı O'-tamp Fransuva,- .n ru
hunu biliyordu. 

Bu son ı;özleri- tuzağa ~ü~ii1 mek 
üzere bulundurduğu kral.:ı yt-mlik 
olarak s:>ylemitti .. 
Ağlamamak için kendis~ni tu

tuyormut gibi bir sesle: 
- Adiyö tevketmaab, z.diyö 

Franıuva !.. Şimdi size ne eöyle-

ıem boıtur. dedi. 
Kral onun bileğinden ) aknladı. 

"Yeni bir hizmet,, sözü k•ı!:'\ğın· 
dan kaçmamı§tı. Çünkü Dı:.tRmpın 
bot bir söz söylemiyeceğini bilir
di. 

mısınız •. 

Düşes bir tarftan kurtulmağa 
çalışmakla beraber kralın 1'-ucağı
na dütecek tekilde hareku. edi· 
yordu. 

Bu kadın çok güzeldi. 

Ve güzellikte kendisine ~ş ola.
bilecek Diyandan batka bir· yok
tu. 

Yüzünde, boynunda, güzel kol
larında ihtiyarlığa delalet: eden 
bir iz yoktu. 

Saçlarından baygın bi :- kolnı 

dağılıyordu. 
Gözlerinden güzelliğin\ '.J:r kat 

daha artıran yatlar akıyordu. 
Sarayın bir koridorun.~ııı bir ka· 

dının ete~ini görmekle h~lecana 

gelen Biri:tci Fransuvayı heyecan· 
landırmaK için fazla bir şev :azını 
değildi. 

- Ne .. ıuyorsun? ... Yaral'ıazh· 
ğın lüzumu yok. .. dedi. 

Bu söz Fransuvanın mc\ğİup ol· 
duğunu gösteriyordu. 

Dütes İJay gın bir sesle: 
- O kağıdı isterim §evketma• 

ab ! diye mırıldandı. 
Kral: 
- Mongc,meri ! diye ae\ıendi. 


