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imparator diyor ki : 

Habeşistan ltalyaya menfaat 
karşıhğında arazi vermeğe razı 
Italya mesai nazırı sui-
kaste mi kurban gitmiş? 

Bu Babe,linln pelerini arkt1J1ındaki 
1l'1rUik içinde bir tüf ek namlusu sak

lıdır. 

Vah 
-- - -----

Suikada kurban gittiği 
ıöylenerı ltalyan mesal 

nann 

zayıflara I 
- 1-2 ~ -

Almanya ile ıtalyayı doyurmak için 
Portekiz'in müstemlekelerını 

peşkeş çekiyorlar 
Ha.be• hududuna lngilizler asker 

t:opJuyor Habeeıere gönüllü 
giden ınglllzler de var 

Apaallilba, 12 - Habeıiıtan İmpara· zı menfaatler mukabilinde bir Parça an
Havu ajansı muhabirine ıa beya- m de terbdebilİI'.., 

·~-... ....... bulunmuıtur: ı_,...._, 1...,.,_ Op.ıla ,...,..., 
• U.L-..• • 'l.IAIJn• h L--...: 
- .. _,ıatan, ııtı... m er......_. ıinden bir kısmı veunek imkim olcla-

bir tekilde zayıflablmaıma daima karfl 
lconcaktır. Bununla beraber ltalyan funu, fakat bu meselenin halli için te-

ferrua- ta mu·· teallik b:..-1. meselelerin lliİfazuaun ıimdikinclen azaltdmaum ela .. ~ 
İlteaaiyor. Hatta mali ve ekonomik ba- halli lizım geldijini ilave etmiıtir. 

(Diger yazılar 4 üncü sayfada) -

lleamlmlz Nevyarkun Harlem denllen Zenci mahallealnde 
hculdann naall 11Slllh ayunlarlle,, bUyUtUldUIUnU glaterlyor 

liabeş harbı başlamadan evvel 

ltalyanlarla Zenciler 

Türk donıınmumın mrıneımılarda alınmq oe ıimcliye kal.ar gıkma
~ Ud rami 

Donanmamız 
manevraya çıkıyor. 

Birkaç aündenberi Ha:rda"pa fa açddarmda demirli duran .Jo
nanmamız bu sene ele ~ mamv ralarma çılaıcaktır. Manevraya Ya. 
vuz, Hamidiye, Mecidi1.9. Zafer, Tmaztepe, Adatepe, Koca~e, 
harp gemilerimizle Sakpp, Dumlupınar, Birinci, ikinci in.önü, Gür 
denizaltı gemileri, ve dj4c JUJıaıcı harp ıemileri ittirak edecekler
dir. 

eo vaf#ındakl geıın 
ahaıle çoclıkları tar&. 
ından rahatsız ediliyor 

Bugünkü .sayım 

16 
SAYFA 

Sultanahmet taraflarında otu • kaktan ıeçerken arkasına takılan 
ran sekaen yqmdaki bir bayan mahalle çocuklarının yüksek ses

bunde.n bir müddet evvel 25 Y&f• le alay etmelerinden çok sinirlen- -----------
larmda bir delikanlı ile evlenmif- . karak la .derek iki et Japonyada Suikast 
tir mıı ve o ıı t Y • Tokyo, 12 - Aakert itler direk-

Bu evlenme, mahalleli tarafm· te bulunmuıtur. t&ril General Hap.ta, büroeunda 
dan çok garip görülmüı ve birta· Bir sabah gazetesinin J&%dığı - muavini tan.fmdan bançerlenmiı 
knn dedikodu i~ alaya sebebiyet 1 na göre seksenlik ·bayan, gündüz- tir. Fiilen ordunun idare tefi olan 
vermiıtir. leri aokağa çıkamaz bir hale ıel· generalin •ıhht vaziyeti çok fena. 

Seksenlik bayan, ıeçen gün so- mittir. dD'. 

1111ııu11ınnııınını1111ı•nı~ıııı11nıııııınıı 

Hitlerin tehdidi 
Roeenhayn (Almanyada Bav • 

yerada) 12 - ''Eeki muhafızlar,, 
a hitaben bir nutuk aöyliyen Hit· 
ler töyle demiftir: 
"- Eier rakiplerimiz hakika"' 

ten mücadele iıtiyorlarsa buna 
kaVU§mak elerindedir. Fakat ha· 
ber verelim ki kendilerini, on bet 
sene için böyle arzular besliyemi· 
cek bir hale getirir, ezeriz!,, 

--------•-1111ııımıı11ıa 

ALMANYA AÇLIK 
ÇEKiYOR 

Et, yumurta, meyva 
kıtlı§ı ve Pahalılı§ı 

ışçllerı fena 
kızdınyor 

Berlinden gelen bir habere gö
re, Almanyada zanıri ihtiyaçlar-

dan olan erzakm ualmaaı itçi a· 
rumda hülrilmetin ekonomik ve 

Loyd Corc 
Liberal partıyı yeniden 

diriltebilecek mi ? 

Amerikada 
bıçak bıçağa geldiler 

so.yal siyasasına kal'fl hotnutsuz· 
dmdurabi1aUftir. Mubariplerden beti luk uyandınmıtn" • . J-.q Siti (Amerikada New Jeney. 

~), 12-Bıçaklı ye sopalı yiizlerce zen. 
ca ile lta17ua uumda tehrin ....W,Lmn
....... Wr muhuebe olmuıtar. Bu 
...... etr.1ta trrk wn halk zencileri tet· ..... , ..... 

Layd Corc bir nutuk alylerken 
Obserher g&%etesi, liberal clü- terek bir seçim esası kurmak i111- · 

ıünceleri bir sol merkez siya'\&l kinlanm arqtıracaklarını ila .. e 
grupunun kurulmasının gelecek etmektedir. 

~ --aös ,..,. döktüren pz 
.......... k •aretİ71• '1aarp,. l 

yaralanmıı, on bir kiti tevkif ediJmittir. Bitkaç baftadanberi kasabala • 
Kavıanm sebehi, Mabet- JtaJ,.an ra taze et dağıtılması itinin fena 

meselesi ve zenci boksör Col Lui'nin Jtaı. gittiği ve sucuk yapmağa yetecek 
anlann d bok ·· .. Kam .. 1A kadar domuz eti alamadıklan gö· y ev ıoru erayı mag up 

etmit olmumdu sıkaa münı~ııı..... rülmektoclir. '• 
dlr. (Deo,anu :ı inı:ülel_ 

on bet gün içinde kararlaıtırılac.... Gene bu gazete Loid Corc iie 
fını haber verdikten aonra, Loid Sir Samüel Hoare araıındak1 ra· 
Corc, Sir Samüel Hoare ve daha kınlqmayı liberalizmin ihya11 İ· 
bazı ıahsiyetlerin pazarte&i ıü- çin önemli bir hidise gibi görmek. 
nii toplanarak itçi partisiyle müt- tedir • 
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__ :--A~lm~a==n=ı=a=r=a=c~h~k=ç:=e~k==.:i~y=o=r=: ==;=~v~u~nanist:anda 
Kralhk ve 

Et, yumu~ta, meyve Cümhuriyet 

k ti ..., h l l ..., çarpışmaları } ıgı ve pa a } ıgı_ Vunanist:anda iki 

k d yeni parti 
işçileri fena iZ ırıyor Attnadan bildirildiğine göre Yuna -

(Btqtaralı 1 incide) 
Taee yumurta bulunamamakta 

ve az olan yemitlerin cinsleri f e
na, fiyatlan yüksektir. 

Fiyatlar daha da yükselmek iı· 
tidadmdadır. 

Bunun önüne geçmek üzere hü· 
kamet kuvvet kullanmağa mecbur 
olarak bazı yerlerde narhtan faz. 
laya aatan lka.aplar hapse atılmı§· 
tır. 1 

Parti adamlan, bu yiyecek buh
ranı ile çok meıgul olmaktadır. 

Almanyada 
Yahudi 

düşmanhğı 
Dortmen,P, 12 (A. A.) - Ha· 

vu Ajanıı bildiriyor: 

Poliı bir Yolıudi pansiyonunun 
Clirektörü ile üç Yahudi mütteriyi 
yakalamııtır. Bunlar genç Alman 

Fransadaki 
ayaklanmanın 
yatışması 

Fnnaada aon çıkan grevlere ait ıeleıı 
halterler ıualardır: 

Lil tehriade tramvay itçileri yeni e· 
konomik kararnamelere kartı protesto· 
da bulunmak üzere pev ilin etmqlerdir. 
Hiç bir hicliae olmamııbr. 

Tulandaki hidiıeler de ölen iki ifçi
nin cenue1i büyük törenle (merasimle) 
kalclınlmııbr. 20.000 kiti törene iıti· 
rak obniıtir. 

Tulon'a bir ıaylav heyeti gitmiıtir. 

Grev hadiselerinin sebepleri hakkında 
tahkikat yapacaklardır. 

-0--

lngUterenin 
silahlanması 
Dev adımlarile 

ilerliyor 
Laadra (Özel) - lngilitere hava ba· 

lıianlığı yem ihtiyaçlan ve eıki vaııtala
n yeıtileme lüzumu dolayııiyle 15 mil· 
yon sterlinlik sipariıte bulunmuıtur. 

Yalnız bu yıl yeni hava tezhizatı için 
9 milyon sterlin harcanacaktır. Birçok 
diğer makineler de, 18 ay içinde elde e· 
Clilecektir. 

lnailiz han kuvvetinde, eıki makine· 
)erin değiıtirilmesi itine büyük bir Ö· 

nem (ehemmiyet) veriliyor. 

kızlannı kirlebnekle suçludurlar. 
Hamburg, 12 (A. A.) -Yahu

di ityarlar kullanan bir kurum 
"genel güvenlik,, i korumak için 
kapatılmıttır. 

Yeni tip bir 
tüfek 

Dakikada 50 
mermi atıyor 

Vatington, 11 (A.A.) - Sun
day.Dispatch gazetesinin haher 
verdiğine göre, İngiliz ordusunda 
kullanılan "Riffle,, adlı tüfekler 
daha hafif ve dakikada elli Jrur
ıun atan yeni sistem bir tüf ekle 
değİ§tirilecektir. 

Geçenlerde icat edilen bu t:.ı
f ek, ikisi yabancı marka taııyan 
bet yeni model arasından ıeçii
mittir. Ordudaki tüfeklerin d~
ğiştirilmesi üç milyon liraya nıa] 
olacaktır. 

Kültür işleri 

Mektep kitapla~ 
rı ve edebiyat 

Kültür Bakanlığınca orta okul
ların birinci, ikinci, üçüncü aınıf • 
larında okutulacak olan üç ede 

okuma kitabmm yazılarını ıeçim 
i!i, Bolu ıaylavı ve muharrir Fa • 
Jih Rıfkı Atayın ba§kanlığmdaJH 
bir komisyona havale edilmiştir. 
Bu komisyonda Ali Canip, Hasan 

Ali, Necmettin Sadık, Fazıl Ah • 
met ve kültür ispektörlerinden 

Reşat Nuri vardrr. Ancak eserle
rin tasnif ve seçim i~inin yeni den 
ba§langrcına kadar bitirileceği 

gözönünde bulundurularak kitap

ların üç partide çıkarılması dü,ü
nülmektedir. 

Birinci partide her kitaba ayrı 
ayrı girecek yirmi§er parçanın a
ğustos sonuna kadar seçilmesi la
zımdır. Bu eserlerin seçiminde 
gözetilecek gaye, Türk dili devri· 
minin amaçlarına uygun yazılar 
olmaaıdrr. 

Mekteplere 
yazılma 

Liıe ve orta mekteplere yeni 
talebe yazılmasına önümüzdeki 

hafta talı gününden itibaren bat
lanacaktır. 

nfstanda bu yakmlarda ild yeni cflm
huriyetçi parti kurulacaktır. "MilU 
Yunan cumhuriyet merkezi,, ve "cum
huriyet demir muhafızlar,, adlı ola -
cak olan bu iki teşekkül birlikte çalı
şacaktır. Her iki teşekkül eyldl ayın
da büyük bir gösteri (nüma~) ile i
şe başlıyacaktır. 

Bunu haber veren guete bu teşek
külleri Plastiras taraftarlarının ida
re ettiğini, içişleri bakanı Rallisle ge
çenlerde Kondilis aleyhinde söz söy • 
!ediği için kabineden atılan Kirkosun 
da bu teşekküllere dahil olduğunu il! 
ve etmiştir. 

Fakat gerek Rallis, gerekse Kirkos 
bu rivayetleri tekzip etmişlerdir. U
mumi kanaat bu teşebbüsün bir ne -
tice vermesine imkan görmemektedir. 

rv~~;~istanda 
!Bulgar çeteleri 

Dramadan bildirildiğine gö
re Mikropoliı ormanında bet 
kitilik bir Bulgar komitesi gö
rülmiiftür. Bombalarla da mü· İ 
cehhez olan bu çete bir Yunan· İ 
lıyı yaralamıtlar, hayvanlarını j 
alıp götürmütlerdir. ı· . .....-.. -... -......... -............... ._ ...... 

Bir gazete 
idarehanesi 

basıldl 
Atinadan bildirildiğine ıöre dün 

akşama . doğru koyu Venlzelist 
olan Patris gazetesi kralcı olduklan 
anlatılan bir kalabalık tarafından hü 

cuma uğramıştır. !i,etice~e polis ye -
tişinceye kadar camlar kırılmış, hok
kalar masalar devrilmiştir. Orada bu
lunan birkaç muharrir de mükemmel 
birer dayak yemişlerdir. 
yarın 24 saatlik 

genel grev 
Atina, 11 - Ekonomi bakanlığı ile 

işçiler birliği merkezi arasındaki ko-

nuşmalar hiçbir sonuç (netice) ver -
memiştir. İşçilerin salı günü 24 saat 

sürecek genel grev ilan etmeleri mu -
hakkak gibidir. Buna karşı alınacak 
tedbirler görüşülmektedir. 

Küçük 
andlaşma 

konseyinde 
Neler konuşulacak? 

Belgrattan alınan bir Anadolu 
ajansı haberine göre küçük and
laıma daimi konseyinin, Tuna aod 
laşması ve Habsburglann Sovyet 
Rusya ile Yugoslavya tarafından 

tanınması meselelerini görütmek 
üzere Bled' de 27 veya 29 Ağuıtos
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MEMLEKET MEKTUPLARI 

1 ;r;ik iıdi,;;fii,/ıkesi 
için miting 

lzmir köylerini· dolaşan yüksel< 
tahsil talebesi Bergamada 

Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya
Jan bir gümü1 tabaka hediye alan 

Zeybek Omer 
lzmlrden yazılıyor: 
İstanbul yüksek okul konuklarının 

Tire örnek köylerinde yapmakta ol
duğu araştırmalar bitti. Şarbay Ali 
konuklara bir akşam yemeği verdik • 
ten sonra Tire ilçebayı namına köy 
bürosu şefinin ba§kanlığında lzmire 
döndüler. 
İzmir llbayı General Kazım Dirlk 

konuklara 9 eylQl panayır yerini, dok 
san yaşında olup hayatında elli bin 
ameliyat yapmış olan doktor.l\lustafa 
namına dikilecek anıtın yerini göster
di. 

Ergani niçin 
işlemiyor? 

KURUN - Asım Ut1 Ergani hattı 
ve madeni adlı b<ıf yazısında Ergani • 
ye hattın vnrmasiyle bu madenin de 
işletUmiye btıflanacağım umduğu hal
dr. böyle olmadığını işard ediyor. 
Eovelce bu madenin ifletilememeıl 

hattın ya.pılmamaıuna yükletUiyordu. 
Fakat şimdi hat yapıldı fakat maden 
işlemiyor. Sebebi de hala madenin iı
lemesine yarıyacak büyük maldnele • 
rin yerlerine bUe yerleştirilmemiş ol. 
mcuıdır. 

Ergani mgadenlnln imtiyazında or
tak olan Alman !inan& grupunwı 
son zamanlarda gevşekliği bu sonucu 
doğurmuşaa grupun imtiyaz hakkı 
satın alınmalı ve harekete geçUmeli • 
dir. EpeycE• bir zaman evvel Alman 
finl1118çıları tarafından da böyl€ bir 
arzu gösterilmişti. 

Bu madenin işlemekte geciktirilmiş 
olmcuı ulıual ekonomi bakımından 

doğru değUdir. işletme işinde birtakım 
engeller varsa ortadan kaldınlmcuı 
ldzımdır. 

mezarlığına gittiler. Burada ilbay 
da dahil olmak üzere hep bir ağızdan 
istiklfil marşı söylendi, Ye çelenk ko· 
nuldu. Konuklar Bergamaya hareket 
ettiler. 

Resmini gönderdiğim Omer. Ude • 
miş ilçesine bağlı kaymakçı köyünden 
dir. Çok güzel oyun oynar lzmir il • 
bayı kendisini lstanbula Ye Ankara
ya gönderecektir. Geçenlerde burada. 
bulunan Bayındırlık Bakanı Ali Çe • 
tinkaya kendisine bir gümüş tabaka 
hediye etmiştr. 

Zehirli gazlardan korunmak için 
Tirede heyecanlı bir miting yapıldı. 

Bu münasebetle' pek ~ok kimse hava 
kurumuna üye oldular. 

hmir llbayı beni kabul etti. Ken • 
disi flbaylıktan ayrılarak Trakya Mü 
fettlşi olacaktır. lzmirden ayrıldığına 
müteessirdir. Bana: 
-" Ben Atatürkün şatranç taııyım. 

Beni nereye korlarsa orada canla baş 
Ja n son nefesime kadar çalışaca • 
ğım.,, dedi. 

Durmuş Türkmenoğlu 

Bisiklet dünya 
şarnpiyonluğu 
Belçikalı biıikletçi Scberena profe .. 

yonc~ler için dünya biıiklet fal!lpİyonlu• 
ğunu Alman Richter'i geçerek kazannut
br. 

Alman Mer Kenı ise, amatörler ıür'· 
at fampiyonlulunu kazanmııtır. 

NOT - BugUnkU ıaymuzm dokuzun· 
cu sayfamızdaki ıpor yazılarım okuyu· 
nuz! 

ltalyadaki hara 
manevraların< a 
Musollnlde bulundu 

İtalyan tayyareleri sekiz ve 
dokuz Ağuıtoıta tayyare manev
raları yapmıt ve bu manevraya 
ıeksen tayyare iıtirak etmittir. 

Tayyareler timalden gelip Mi· 
linoya hücum göateriıinde bu!un
muıtur. 

Buna karııbk Milino ve civa
rından kalkacak olan iki avcı tay. 
yaresi grupu da bu hücumu k,rtı· 
lamıılardır. 

Bu manevralarm mahiyeti 11kı 
tutulmaktadır. Dün de yazdıp 
mız gibi, Muaolini de bu manuv· 
raları ıeyrebnittir. 

Manevradan sonra çıkanlan 
.bildiriğde (beyanname) de yaln•z 
ıöyle deniyor: 

"Bu manevralar tayyareciliie, 
hususiyle Mili.Doyu modem le
vazımla hava hücumlarına kartı 

gerçekten müdafaa etmek imkin· 
larına ait bir çok meseleler ortay• 
atmııtır.,, 

Ymi tayyare tiplerinin (ki bunlan 
ihtiva eden liıteye "Gizli liste.., adını 

vermektedirler) İngiltereyi, birinci dere
cede modern hava kuvvetine sahip bir 
memleket aaydmnaımı temine çalıımak
tadırlar. 

Bu ıene ilk okullardan çıkan 
talebe mikdarı fazla olduğundan 
orta okullara fazla tehacüm ola • 
cağı zannedilmektedir. Bunun i · 
çin tehrimizdeki orta okul ve lise-

ta toplanacağı tahmin edilmekte- ----- ---------- ---- --------

Sutte 300 mil yapan tayyareler yakın· 
da servise ıirecektir. Bugünün en hızlı 

bombardıman tayyarelerini, yeni tip tay· 
yarelerin seride bır&kmaıma çabımakta· 
dırlar. 

Hava bakanlıfı memleketin muhtelif 
yerlerinde dört tane daha yeni "Sivil 
tayyarecilik mektebi,, açmak hazırblda
nm tamanWumfbr. 

--0--

Japon imparatorunun 
karJkatilr davası 
Şanghay, 12 - Japonya Kon· 

aoloıluğunun Çin HükOmeti nez· 
dinde yaptıiı te§ebbüıler üzerine 
J&pQD ı...ratorunun karikatü • 
rilnü koyan Amerikan mecmuau

ma Çinde eatdemıı tuak .edil· 
miftiı; 

ler bet mmtakaya aynlmıftır. Her 
talebe kendi mınta.kaamdaki mek
tebe girmeğe mecbur edilecektir. 

Japonyada su 
taşmaları 

Tokyo, 12 -Tufanı andrran ve 
yirmi dört saat süren yağmurlar • 
dan sonra merkezi Japonyada su 
tatmaları olmuıtur. 

Yirmi kiti ölmüf, otuz kiti ağır 
yaralanmıştır. 

Ozalaa' da 60 bin, Kiyoto' da 1 O 
bin ev ıu altında kalmıştır. 

Zararın miktarı birka~ milyon 
Y~'i bulmaktadır. 

dir. 

Tuna paktı konuımalartmn 
tekrar batlamuı hakknıda Na7od. 
ni Politika gazetesi de bu meıele
lerin Ağustos sonunda Bletl'de 
toplanacak ofan küçük andlaıma 
mümessilleri tarafından konu9ula. 
cağını yazdıktan ıonra diyor ki: 

Küçük andlatma hüldimet a-

damları Anılus'un önüne geçmek 
için bir tek çare görmektedirler. 
Bu da Paris, Roma ve Moıkovanın 

it birliğidir. Bu it birliği devAm 
ettikçe, Habsburglann tekrar tah

ta geçmeleri iüzumsuz olacak ve 
yapılmadığı takdirde, Habshurg
lar her halde All§luı'un önüne ıe
semiyeceklerdir. 

H Q Sn Ü• 
ınıDyet 

heykel· 
Deırn 

Amerikanın tür 
klyedeki elçisi Jo
sel Gruv, Tokyo • 
ya elçi olarak git• 
mi§ti. Bu resinı, 

Nevyork valiai ttz. 
rr.Jından "hüsrıiJ 
niyet., armağanı 

olmak üzeJ&e gön· 
derilen balmu • 
mundan iki. Ame • 
rikalı heykelinin 
kendisine cJerilmt• 
sini göaterlgor. 
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Bir mektuba cevap 
Alclıiım ıu mektup öz türkçeye kar

şı halkta dofan Jlclyf (alAka11) sös -
termesl dolayudyle dikkate deler diye 
dercediyorum. Bunu yuan, isminden 
de anlapldığı gibi, bir ermeni yurtta. 
Ildır. Soruyor: 

Muhterem (Vd NfJ) 
8 aber gazeteıinln ve bu me11anda 

llazılfl11llUlll daimi okuyucu.ugıun. 
Sorulan her ıuale cevap verenler • 

den olduğunuzu çok iyi blldljfıntlen, 
~r an için fikrimi kurcalflllfDI blr 
111eaeleyi zatınıza ıormall' murxılık 
buldum. Şöyle ki .. Beledl11e,, uray ol
duğuna göre .. belediye relat,, niçin u-
raybag, yahut belediye meclt.i uray 
kurulu olnuyor da ıarbag veya ıarku
rulu oluyor, bir kelimenin kökü olur. 
Belediyenin kökü, uray nu? Sar mı? 
lfJtlen bu noktayı izah eder mlalnlz? 

V.S. Hacenlfyan 

Cevabı şu olmak lazımgelir: 
'Eskiden '"Emanet,, ve "belediye,, 

diye iki kelime ,·ardı. 1'"'ransızcacla da 
"Pretecture., ,.c Munklpalitl,, tabir
leri mevcuttur. Zannedersem tilrkçe
deki "şarbaylık,. ''e "uray., kelimele • 
rinden herbiri de bunlara karşılık o • 
larak canlandırılıyor. 

Fakat hangisinin hangisine ait ol • 
dufanu henüz ı.esin <katı) olarak bil
iniyoruz. Çünkü, epeyce şekil almakla 
beraber, yeni kelimelerin resmi daire
lere dokunan kısmı bugünden yüzde 
Yüz olarak belli değildir. Daha doğru. 
su: (Mesela) dahiliye \•ekil etine ga -
zeteler (lçbakanlıfı) diyor. Fakat res 
ıni kağıtlarda hala eski ad yazılmak
tadır. Kurultaydan çevrlJen kanun 
ıneaelesi de hatırlardadır. 

Pek yakında. devletle dofr;dan 
doğruya yahut dolayısiyle ilgili öz 
türkçe sözlerin elbet listesi çıkacak; 

Çocuk 
muayene evi 
Esirgeme kurumu 

tarafından 
Dlvanyolunda 

açılıyor 
Çocuk Eairaeme Kurumu tehir· 

de iyi bir çocuk kreıi bulunmadı· 
ğını gözönüne alarak çok yerinde 

bir ~ar vermiı ve derhal tatbi • 
katma da geçmiıtir. Bu karar mu· 
cibince Divanyolunde. Çocuk Eıir· 
ıeme Kurumunun iıleteceji bir 
kret açılacaktır. 

Kret Divanyolunda etki med • 
reae civarmda belediyeye ait bir 
binada kurulacak, elli yataklı ola· 
caktır. Kretin kurulmuı için Ço
cuk Eairıeme Kurumu idare He· 
yetinden üç kitilik bir heyet aeçil-
miıtir. Heyet, kretin idaresine ait 
proıramı çizmiıtir. Levazımm ıa· 

tm alımnaıı biter bitmez kret açı· 
lacaktır. 

Bu krette aynı zamanda her 
gün doktorlar bulunarak muaye • 
ne yapacaklar ve lüzum gördük -
lerini yatıracaklardır. Haftanın 

muayyen günlerinde krette ve i • 
cap ederıe tehrin bqak münaaip 
yerlerinde ve müsait salonlarında 
annelere konf eranılar verilecek -

o zaman, "'Urbay,, ile Şarbaybk,, ta- tir. 
birlerinin arasındaki fark resmen an
i aşılacaktır. 

Ayni zamanda, bütün yeni sözlerin 
birer "esbabı mucibesi,, de neşrolun • 

Radyonun 
GftmrUk resmi 

111alıdrr. Bu da 'I'. D. A K. nun ödevi- Hükômetimizin radyolardan 
dir. ~'·azifesidir). aleMn ........ ......UU eLwowl .. • 

Diitün bu yapılan işler içinde en yetli tekilde indirmek husuıunda 
se,indiricflerden biri, uyan ilgi (all- • 1 1 • • 
ka)d ki E 1 tta H li , yaptıfı ınce eme er ıona ermııtır. rr , rmen yur f acen yan 
,., dıektulm hu, 11n hir belgesidir. Bu husuıta Kamutay açılır açıl • 

fVl·'-10' ı maz bir kanun teklif edileceği an-
ı: - laıılmaktadır. 

lyatroda bir facia Diğer taraftan öğrendiğimize 
Fakat, oynanan 
deQil yaşanan 

bir f'acıa 

Aktörler az daha 
elbisesiz kalıyordu 

Şehreminind~ Safa tiyatroıu.ı
da bir dıram oynanırken bahçe
nin etrafındaki tahta perdenin t.·:ı
pııı birdenbire kırılmıf, içeriye 
Kumkapıh Kirkor girerek sandal-
Yaları toplamağa batladıiı ıibi 
hjr halıyı da omuzhyarak dııan
Ya götürmeğe ıavaımııtır. Kir1cur, 
eHne ıeçirdiii Jön Prömiyeye ait 
•ı:ıokin takımı ile konftğin elbiae
lerini de alınca meaele çatall&f
rnı~. ite zabıta müdahale etmit
tir. 

göre hükUınet radyo montaj ıa • 
nayiinin memlekette yer leımeıi 
ve ileride bunun büıbütün yerli 
radyolar yapılmaama doğru bir 
yol olmasını temin için memleket
te yapılamıyan radyo parçalarının 
gümrük reımini azaltmayı ~aha 

faydalı görmektedir. 
Memleketimiz en az radyo olan 

memleketlerden birini teıkil et • 
mekted:r. Bu ıebeple propaganda 

bilgi, kültür bakımından halk Ü· 

zerinde yapılacak tesirlerde rad
yodan hakkiyle istifade edileme
mektedir. 

Radyo Şirketinden aldıiımız 
malGmata söre Türkiyede takri • 
ben 3000 i kaçak - yani Radyo 
Şirketine aenelik abone paraıı 
vremiyen - olmak üzere 8000 
radyo makineei vardır. Bir radyo 
ka.!f.unu olmadığından Radyo Soı· 
yeteıi makine sahiplerinden abo
ne paraaı iatiyememektedir. 

1elefon 
HükQmet ellne 

geçince 

Lüks eşya 
olmaktan 
çıkacak 

MOkAleme Dcretlerl 
ve depozito ynyarıya 

inecek 
lıtanbul Telefon Şirketinin 

genel durumu _(umumi vaziyeti) 
~mda incelemeler yapan Ba • 
ymdırlık Bakanhğı (Nafıa V ekl· 
leti) heyeti bu incelemelerinde bir 
çok dikkate deler noktalar meJ. • 
dana çıkarmıtbr. Bunun netice • 
ıinde latanbul telefon ücretleri· 
nin buıün inanılauyacak derece • 
de pahalı olduğu da ,uılqılmqtır. 

latanbul telefonunun devlet • • 
line geçmeıinden IOIU"a lstanbul 
halkını çok sevindirece~ bir pro • 
je hazırlamaktadır. 

Bugün dünyanın her yerinde en 
tabii ve en ıiiratli biT konuflll& va• 
ııtaıı olan telefonun lıtanbulda 
bir lükı olmaktan kurtulmaaı ve 
herkeıin iıtif ade edeceği bir tek· 
le konulmuı projenin bqhca a • 
naaahnı (eaaımı) tqkil ebnekte
dir. 

Şimdi lıtanbulda telefon ala • 
cak bir abone 5SO mükalemenin 
bedeli olarak 75 lira ve teıiaat 
maarafı olarak da 25 lirayı ver • 
mek mecburiyetinde kalmakta • 
dır. Mükaleme ücretlerinin yük • 
sekliii de telefonu tam bir IGb 
haline ıokmaktadır. Yapılan tet • 
kikler telefon mükaleme ücretle
rinin yarıya indirilmesi imkanı 

bulunduğunu göıterdiğinden bu 
ıekilde depozito olarak verilen 
para da yarıya inebilecektir. 

-o-

9 EylQI 
panayırı 

Vapurlarda ucuz 
sererler başladı 

Bqbakan General lamet lnanü 
bu aym 22 sinde lzmirde, bu yıl 
tam manaıiyle araıuluaal mahiyet 
almq olan lzmir P&Dayırmı, aça • 

caktır. Bu münaaebetle batbaka • 
nımızın bir söylev vermesi ve iz • 
mirde ekonomaal (ikbıa.c:li) ince
lemeler (tetkikler) yapması muh
temeldir. 

Anıuluıal lzmir panaymnm 
tehrimizdeki ajanına dün ıelen 
malGm.ata ıöre panayırda ancak 
on bot paviyon kalmıtbr. Bu pa • 
viyonların bu bir hafta içinde dol
muı muhakkak görülmektedir. 

Devlet Denizyolları idaresi 
pertembe gününden itibaren iz • 

ı · Limamn yeni 
idare şekli 

D~rektUrlUk ekonomi 
bakanlığına 
bağJanacak 

Jatank-1 liman idaresine veri • 

lecek kat'l dunmı Ekonomi Ba • 
kam Celal 8'"~ •ebrimize dön
mesinden aom:a tekarrür edecek • 
tir. Anlqıldığma göre Liman Ge-

nel DirektiSrlüiü timdi ballı bu • 
lunduğu Finans Bakanbğmdan 

(Maliye Vekaletinden) ayrılarak 
Ekonomi Bakanlıima (lktıaat 
Vekaletine) bailanacaktır. 

Eauen latanbul Linnuımm in • 
kip.fı projesi bu sebeple Ekonomi 
Bakanlıfı tarafmdan yapmmttır. 
Yeni nbtmılar da F.ltonomi Ba • 
kanlığı tarafmdn yapılacakt11". 

Diğer yandan lstıanbul limanı • 
nm yeni teklinde, liman hbmet· 
lerine karplık almacak paranm 

mtkdarmda tenzilat yapmalC " 
ücret tarifelerini uygun bir tekil-
de düzenlemek için tetkikat ya • 
pan Bakanltk Tarifeler Danıf1Da· 

nı (müpviri) M. Röyter ve Tari· 
f eler tubelinden Sıtkı tetkiklerini 
bitirmitlerdir. Şimdi tehrimizde 
bu tetkiklerinde aldıklvı notlan 
toplamaktadırlar. Bunlar bir ra • 

por halinde bakanl;,a vereceJC • 
14'1'Clir. -

Amerika elçlsf 
Amerika Elçili yaz dolayui7le 

hükGmetinclen izin ahnıt Ye dibı 
otomobille Avrupaya aitmiıtir. 

-0- ... 

DOn iki yangın 
başlangıcı oldu 

Eminönünde Kürkçüler soka • 
fmda Hacı Recebin tu~ ha • 
nm altındaki Bekirin kunduracı 
dükki.nmdan y&IJılm çıkmıt, it • 
faiye tarafmdan ıir.ayetine meJ. • 
dan verilmeden aöndiirülmiiftür. 

Bundan bafka Galatada Ha· 
san F ehminin 36 numaralı muhal-
lebici dükkinmdan elektrik telle
rinin kontak yapmaaından da bir 

)'&nim çıkmq, çabuk söndürül • 
müftür. • 

mir panayırı için tenzilatlı tarife 
tatbik etmekte olduğu cihetle teh--rimizden tidecek e,yanm tatm • 
muma bqlanmıfbr. Devlet De• 
miryollan idareai de bütün hatla-
rmda pazarteai tünü lzmir pana· 
ymna gidecek ewaJar için tenzi-

latlı tarife tatbikine baılryac:ali • 
tır. Bu 99yalar için Ulusal Eko • 
nomi Cemiyeitnin tasdiki lizım • 
gelmektedir. 

Kirkor, tiyatro aahibinin ken
diıine olan aandalya kiraaı bor
cunu vermediği için bunları top1!!. 
1rp ıötürmek iıtedilini aöylem•ı
tir. Elbiıeler geri verilmiı, bu ıu
retle oyuna devam edilmiıtir. Kir
kor hakkında zorla hakkını ai-
2'ıak iıtediii için tahkikata baıt1111-
hııttır. 

Top oynarken 
ayağı kırıldı 

f ŞEHRİN ,DER~LE~i .. ) 
Geceleyin Istanbul sokakları 

T opkapıda Beyazıt ala mahal· 
leainde beldra) Şefti aokaimda 5 

Taksimde K. O. imzasiyle aldığımız mektupcla fÖY· 
le denf ll70r: 

ralar_ 
EıONn -.at bqle •abalı olul/Or. Acaba elektrllc ldm-

6alannın ıı tkn aonra daha beı Mat l/tl1llft4IUUJ lmkdn 

1k o.ac, 'ne flOA 
............. awwwıs ıws .......-....---... 

80 lik ihtiyar, 71 
)'aşındaki sevgili· 

sini öldürdü 1 
Fna nsada garip bir hAdise olduğuna, 
Fra.nsız gazeteleri yazıyorlar. HAdi -
senfn "kahramanı!,, Gille adh müte
kait ' bir istasyon şefidir. Tam seksen 
yap .. a olan bu adam kendisinden 
doku Y8f küçük, yani 71 yaşında o -
lan hizmetçisine lşıkmıı ı Kadınca • 
ğızın petinl brrakmai; aşkına muka • 
be~ et .. esı için yalvanp dururmu~ 
ihtiyar ~metçi; nihayet tabammülU 
kalmayınca, bu vaziyeti eski demir -
yolu mem:uranun çocuklarına anlat • 
mıt, onlar da babalarına bu hareke -
tfnfn dofn olmadıfmı söylemişler • 
dlr. 

lh tfyar tipına kıZDılf ve eski bir kı • 
Jıçla eevgftlalnl vurup öldtlrmüıtür. 
• • 
Bir •!•tlatlk 

lngilteredıt yapılan bir statisttte g6 
re bUttln dtİn;yacla 209,120,000 Mfislil
man, 139,57(),ı)OO Hirlstfyaıı vardır. 
Budistlerin ayısı 150,180,000, Çbılile
rfn Kontag119 dininde olanlar ise 
350,800,000 ~ Bfltiln dfln;yada mrts
tlyanbktaıı ~ dine mensup olan
Jarm :rektna 1)67,710,000 dır. 

• 
Tranleır'Cle birinci 
mevki 

A't118taqa demhyollan idaresi, 
A ftltarJacla ltlfyen trenlerde birin • 
d mevkii blcbrmaia karar Termff -
tir. Bu brarclan, ATtatut')'aclan ge
~anı ul1111al trenler mtlstesnadır. 

l.'f118turya demlr7ollan fdaretılnln 
yaptıfl bir sltatlstffe slre Yolcular 
dan yttz de do1mam trenlerde Uçtincti 
mevldle seyahat etmektedirler. 

• Nob•I mOkA'fatı 
Her sene veıflmekte olan Nobel ede

biyat mUklfatı, Danimarka pzete • 
terinin yudık]anna sire, ba yıl m* 
htl 1111' ~ .....deeiktır. Bu meç 
htl tüa17et Djarlı1111a adlı n IzlAn. 
ela el'fUlllcla l'arol acluı alııHsfn • 
den bir plrcllr. Bu zatm bittin eser • 
lerl,•ancak 20 bin kf§i tarafından ko-

n11fll]an ba ada diliyle JU1lm11tır. 
Ve hiçbir lisana tercüme edilmemif • 
tir. 

Nobel mllklfatım alaeak atı seç. 
mek ftZff eslyle mUkellef oJan lsv~ 
akademisi bu 111 anlqılan bir oroji • 
nalllk llstermek fstf>:or. '( · 

• bir rekor 
Poet Parlzlyen rad)'O lsfu70n11na 

geçen &1ln llaber Terdiftııe gire: ~ • 
buk hnptNDık rekorunu Boanacla bJr 
ptt bzanllllftlr. Mtls18maıa dinlııdea 
oJan ba kan koca nlenell dalıa u~ 
saat olmadan imama m8rac:aat ede
rek ayrılmak istediklerini blldirmiı • 
lerclfr. 

AJnbp. Mhep, melin kansını 1a • 
tecllfi gibi bulmamı§ olmasıdır. 1 

• 
$a•ılacak b ,lr 
hırsızlık 

Fransızca EntranslJan razetesl ya
zıyor: 

Romanya krah Karol, şimdi bulun- f 
dutu Sfnanaya giderken yoluna o • 
tomobflle devam etti ve hususi vago -
na K&ltencede kaldı. • 

Nöbetçilerin muhafazası altında bw 
Junan bu ftl'On& geçen gece açık göz 
blrk~ hırsız girmiş ve yalnız kıymet 
il nrakı 8§1rmakla kalmıyarak va • 
pnun mobllyesinl de alıp götürmüş -
lerdir. Çaldıklan eşyanın değeri 150 
bin frank kadardır. 

Zavallı nöbetçilere gelince, onlar 
hiçbir şey görmediklerini, uf acık bf r 
giirültü bile duymadıklannı söyle • 
mektecllrler. 11U!narab evde oturan Behi,.enin 

Çocgfu dobz yqmda Adil, Top
kapı idman kulübünde top oynar
Jcen arkadt.tlanndan V ecihinin 
~ "'rx AdiHn ayaima 
"-ielmit, ayafı kmlmı§br. Ço • 
Cıa1c Cerrahpqa haataneıine kal
dl'l'Jbnııtır. 

Ş~yle ~ gece ıaat blrün ıonra bir gezintide•. ya
hut lflnizden agakla evinize döndünüz mil? yok mu? lıtanbul gUJl aokaklannın berbatlığı Ue meı- --------------

Döndünilzıe bu aaatten ıonra lstanbul sokaklannı 
oe teıadlJI edUen fena manzaralan çok iyi hatırlar • 
auuz. 

Çöpler kokmuı bir halde yerlere dağılmlf, yolları 
aydınlatan elektrik ldmbalanmn çoğu sönmüf, adım 
batında ıDrD Ue kedller ve köpekler çöpleri eıellyorlar. 
Kıaacası. dagamlamıyacak dereceJe berbat manza • 

hur blr 11ertle h~ olmana yollar aydınlık olmalıdır ki Sirkecide bir 
gelip gidenler çukurlara, kıfUI çamurlara yuvarlan • çocuk buiundu 
maaınlar. 

Sonra lıtanbulda k6pekler levkaldtk çoğalmıılar • Sirkecide Şark demiryolları İı· 
dır. Allah glatermnln bunlann arasında çıkacak bir tuyonuna iki aylık bir kız çocuğu 
kuduz, bllgllk tehlikeler doğurabilir. Böyle hMiselere bırakılmqtır. Çocuk, diifkünler e
megdan verameden §imdiden çaresine bakılmalıdır.,, vine ıönderilmiıtir. 
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wm. ala.a. taar- ••-dan Ruza'mn Afrikaya t&JY&re ile Ba itin İngiliz tarafına ıelince, L• k ) 14911 23141 16990 5519 25005 ...... , ........ , •• .. ,1ı•"" ıiderken tanarenin parçalanıp ıra azanan ar 21402 26696 m 289• 18888 

b bayle bir müzakereye müteallik 2221 26861 18298 865.1 4310 24769 2.0499 14631 ha ee ordu yanması neticwinde ölümü bazı Londrada henüz haber yoktur. 892 2.'J790 14475 3802 6M6 

te•kllatı tefairlere ıebep olmaktadır. Ve lngifterenin aiyaaumda bir 1S7 7 S l'1'723 9648 13896 11943 29830 
Fıamıca ''Tan,, ıazeteaiae A • Bu ıababki poatayla gelen in • deiitiklik olmadıtı anlatılmakta- 500 lira kazananlar 2m H! 5227 m9 ı.mı 

'°1iAJ.badan l.ildirildiiine ıöre ıiliz ıazetelerinden "Niyua Kro • d 5'780 29755 '1"67 5'77 8088 
Habetleria tedafüi hazırlıkları fU ni1d,, bu hadeıinin bir auikut e • ır. 18702 = 27665 28143 

14311 23073 23343 18498 1'1DI 
yoldaclır: seri olduluna dair Romada aü • Gazetelerin diplomat muhabir- 2:: 268M = ~ 'm 18888 25925 ll9ZZ 9Ml 

Sayısı pek çok olan Habet mu- reldi pyial&Jf meydan akltjmı leribu iti ele alırken bilhaua ti • ı6533 6808 13425 7838 M15 7655 19100 5878 26&86 

haripı.i, "topraklan dalaa sak yazıyor. mali Çinin İngilizlerle birlikte e - 25525.. ~~ = ~ = ~= 
tehlike altında bulunan,, teflerin Ve hadiıe hakkında tafıilit ıu koD0111ik balumdan paylqdmuı- bombalan lmilanmalr ıure brylteiaçoinH N 14781 f.8'131 %1730 4655 

iclar~ .. ~.tuıa ıinD~. yolda -.erilmektetlir: :.:!::~~::~~~:;. ı!:'i~~: 150 lira kau.gaııJer 18008 143.111 1em ımc ııou 
llmumet de cepı...., malwae Ta)1iwenln iç.hinde yedi kiti ..,..._ -· snn ftelıZ 88llıl mt w 

V. t-ı.: •••. temı'n edı'yor. d D" d" f l Japon ortaklığına götürmek de • 29131 16797 14136 7917 J<>"~ <>•ısı ,,,l!,.,1 ""''ip <Hl!• 
V!r".__ var ı. or u tay a, üçü yo cuy • kti 2782 9782 3469 22M5 •''"' "" -"r .,__., -

Hal-- .a:...1 •---&ıen· .~~..ı . ..1 __ H L- • h dud me 'r.,, tanmda itirazlarda bu· 6382 2748 15122 1552 1'724'1 
_, - a~ uuıau uv. •111111:t11tan u una, Erit • I I 2870 4890 4193 11404 tna..... .1.a•<» 22171 29M3 4009 

dit onlalat halinde aynbnqtır. reye uçuyorlardı. içerideki yolcu· unuyor ar. 8912 · 19402 13371 27907 
6;i; ıll. '210 25818 lfW 

ŞimAI ordusu Mki hir imparato • !ardan Mesai Nazın, ltal1an müı· lnailtere HükOmetinin hugijn • lS323 ~ C5063 838 5293 3883 2'109' 18811 !9595 
run toranu, cenup orduu impara· temJekeaindeki bayındırlık plinı· kü aiyuuı, hili, Çine anıuluaal 25878 18441 21050 ~ 152S7 19098 23588 5595 31JO 

tonm byınr, tark Ye merkez or • nm tatbikini ıözden geçirecekti. bir ekonomik yardım imkinlan &• 
1978 l5745. !O bin llrabk ikramiyeyi bunan ft 

dulan eaki Adisabaha valisi •e Romadan ayrıldıktaa sonra, Ka. rqtırma etrafmdadır. Ve bu, 100 lira kazananlar beheri 500 lira alan 40 amura: 
prp orduları da ıene önemli ku· hirede yeniden eaana almıılar ve mümkün görülmektedir. Tabii bu 14734 4"65 '58j 10719 2'100 20034 l5082 MfOO 18l45 206'1 

rd 29'1'1 11181 lM.11 2101 J5998 
m&Ddanlar idaresindedir. 1200 mil meulelik Maaova yolu· ya mıa Japonya da ittirik ede· 230M 930 6'11 10343 9574 28989 5225 1825' Mal 2'715 

u.1-- Veliabti _.,L Ol'_ı__,__ na ablmıtlarclır. cektir. 17~ 29812 8802 11588 13136 ~~ ~-~ ~~~~~~~~~~ 
--,mdadır. Muova ltalyan müstemlekeıi Kızılcahamam 16402 6811 29194 6902 17624 21306 18'15 28229 28l2Z 22528 

Bu kuvvetlerin bepıi birden im· Eritrenin Bahriahmerdelri limanı· 17898 17017 13493 28981 21704 27oıı 15171 '5271 • l48'11 l8ll 
paratorun ba·'-·-udaehtı albn- dır. yangınında 25731 1031 6828 ı&H 671 22691 8798 17

• 12'13' 
18003 

~'"8 21801 24856 1971 1893'1 22068 

dadır. Tanarelerle ordu at'Ulncla Fakat erteli ıiini ta)'J'&renin 90,000 ağaç yanmış 1:: 1:: = = !~: F '17 bl --· 
akı bir irti'-t mevcatatr. ve içerdelrilerin ele yandıiı ıö • EVTelce Kmlcahamam, Gere • 

20395 
J.!l32 raosa ~8 Dau 

HalMt kıtalanam eliacle hula· riillllitt6r. de, Çerk99 "Zafranbolu hudut· • , dflşeeek mi ? 
an tüfek a&J91Dm 300,000 oldu- Tayyarenin enbn, Kahirenin yangını oh:lulu haber ftrilmifti. 50 IJra kazananlar Pariı, 11 - ~ 1e1ml p-
ta tahmin ediliyor. 20 mil kadar açıklarmda, müte. Bu aabah çıkan Son Potta gazete- 12288 19621 13189 8313 zetede mail itlete "*-: 29 karar• 
H~bet Hükftmetini • dütün • macli,... ~ oLuı insi. ıined J'&ftPll halclunc:la ta taflill· 28159 17442 5868 24045 name clahagkn1Fr. H .. arum-

'&11nn feY, timdi ordunun pek kıt lis orcla tanareleri tarafmdan tı okaduk: 21916 12449 29S07 11680 da 1'a karaqameler hotn.-.lalr 
....,; cephaneoiai ~r. ......-....... Dllrt ıünılenberl devam etmek- 1184 2484 21859 7307 u,.nd~ 
____ ... ___ ... __ ltalrada fa,izmi kuranlarclan te olan yangın, Ankara ve Beypa· 25246 2781 l 4602 17172 Le Jour i timdiki ftzi • 

Almanyaya ve ttaı-ı biri o1an Mesai Nazırı, 1919 yı1m- zarından aevkedilen jandarmaıa. 13025 3378 3327 8523 yeti, bir A.atn 'batlanp:mdaa 
k ini da Muoliai tarafmdan teaia edil· nn gayreti, kaza kaymakam ve. 18288 24907 6809 1317 eneBri h._.mrk d_.eaine bemet-

yaya verme ~·D 

1
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1!: =~ U: = 1: kar da LaTBl'e hücum etmelde •• 
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Alrlmdüi Pe11telda miatemlelaıleri· Habae h d d d k . .. .. _ ...... _._ _,___ 14093 20150 2.'>3t3 4750 12548 demektedir. 
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(z P hi 
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imleri a1ma1c ~ =~ çıkacaklardır. Salahiyettar ma • tedir. 2573 3664 2048 24682 11659 

Is ortadadır. haf ilde aöylendiiine göre, bu Bu manevrada, buauıi birtakım mı 15478 23596 1680 9994 
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SoÇ811Z meıvkullar 
Son zamanlarda yapılan tile& • 

yetler üzerine müdtleiumuml 11111" 
avinlerinclen Wriyle' ia1iJe biraıc.t 
ceza maW.•awi balanndaa biri 
latanbul Emai1et Miiclürliiiü ne • 
aaretbaDeainde abkoaulmut - il 

tande ... n kontıol etmifler, .. 
buıılan:lan OD ka«W:nyn IUÇIGS oJe 
duldan halde ~onul.mut o1cla • 
iunu •nlamqludar. 

Netice latanbul Z.,.iyet Mü • 
dürlüiüne - Em.İyet u ..... ..., 
d&rlüiüne bildirilmif, buna ı .,.. 
biyel vemeler hakkında da Lali • 
kikata ıirifilmiıtir. 
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ŞlkAyetıer, dllekler 

ÇiNGENELER 
ARASINDA 

.... 

SulumanastırdaPazarın 
gününü değiştirmek 
lizım mı, defil mi? Hayattan aDoınmoş Dııaklkö tODır maceıra 

e:= No89 \'azan: Osman Cemal Kagfı~ız -
Bundan bir~ giJn evvel Kocomua

talaptlftllla bakkal lbrahlm lmzaaigle 
alllllf oldujunwz bir mektubu neı • 
retmlftlk. Bakkal lbrahlm pazar ,,an. 
len Sulumanaatırda kurulan pazarın 
dükkt!Jncı nnala çnk zarar verdiğini, 
ya pazar oilniiniin çevrilme.ini, ya • 
hııt ta büabatün kaldınlmaıını iati • 
yordu. 

Dün Kocamuataltıpafa ve Suluma • 
nastır mahalleleri namına Hakla, Ko
CamıuJtalapafada 360 numarada kah· 
ı•eci anlından ŞIJkrü, 330 numarada 
ahçı lbrahim, 1 numarada bakkal Meh 
met, 306 numarada 'baldcal Ahmet. Nu 
rettilı, 228 numarada bakkal Kadri, 
292 numarada nalbur Mehmet Mwat 
imzalarigle bir mektup daha aldık. 
Bu mektup da a11ni dllekleri tekrarlı
yor, pazann biran evvel kaldınlmaaı
nı ldigor. 

Diğer taraftan Sulumanaıtır paza • 
nnda tezodh kuranlardan tuha/lged 
Etem, H#Uegin, terlikçi Saim, fOrap
çı Ahmet, gemifçi lrlan, talcungeci 
MlfOn Ayakkabıcı, Behçet, bardakçı 
Şevket, gemlıçl Cevdet, Halit, Sabri, 
w tllğer nıuıltan Mehmet Ali, Rttep, 
Adtl mDıterek lmzaraigle diğer bir 
mektup aldık. Burada da tamami11ll' 
lıin abi iddia edilmektedir. Bu mek. 
tubun bazı parçalarını aynen alıgo • 
ruz: 

" Cuma pazara tahvil edildiği za . 
man biz nahiye müdürüne müracaat 
ettik. Kaymakamın• da muvafakatiy~ 
le eskisi gibi pazar gtinleri çalışmafa 
mtlsaade aldık. Bu semtte bir lkf bak
kaim hatın lsfa ytzlerce puareı •. 
nafının istifadesi, ve halkın mf'nfaatl 
hiçe ıni sayılsın.? Pazarların çokluğu 
halkın menfaatinedir. Halk bu sayede 
hem ucuz, hem taze mal balar. Semt 
bakkallannın lhtikir yııpmalanna da 
imkin vermez. Güntimtiz ve pazan • 
mız çok iyidir. Bunun kat'iyyen de . 
ffşmemeslnl istiyoruz.,. 

GöriJllJyor ki, bu Sulumanaıtır pa. 
ıarı önemli ve tetkike değer bir meıe
ledir. Alıikadar makamlann nazarı 
dikkatini çeker, bu if1n biran evvel 
lıallini dileriz. 

~ıvrısınek 
meselası 

Bast1111eıda oturan okoyuculanmız. 
dan mlitekalt 11. M. lmzaaiyle fU mek
lubu aldık: 

• Ge~en rtlnkti gazetelerden birin • 
de sıtma mfleadele reislııin bir beya
na ti ,·artlı. Bunda mticadelenln na . 
srl yapdchfı anlatılıyor. Ve iyi neti • 
celer elde edildiği blldlrlli7orda. Ta • 
haf tesadüf olacak b11 JUılan mlca-
dele mıntakası olan Boetanada evi -
mizin bahçesinde okt~orduk. Etrafta-
kiler bir taraftan da okunanlan din
lemek için ılvrislnekleri kovalamata. 
onlann nzıltılarmdan kurtulmafa ça 
lıflyorlardı. 

Sinekler, haklarmda yazılanlara bi
zimle beraber lisamhll ile gülUştU • 
ler! 

Muhterem reis h1I yaz mH·slmindt 
bir münasip zaman bulup da bu sem· 
te g~memlt olacaklar, kendilerini 
bir camartal akpmı Bostancıya da· 
nt edelim. Bara)'& gelir gelmez hflc
relerlnln bir lotofrafım alalım. Bah . 
çede yemek yedikten sonra cibinnik . 
siz bir yatakta ela yatıralım. Pazar 
sabahı bir aynaya Wr de bir pn ev • 
vel çekile~ f otofrafianna bakınca 
o zaa.an belki bize hak verecekler ve 
iddiamızı kabul edecekler. 

Burada mücadele denilen feY, yok 
denecek kadar basit n ehemmiyetsiz. 
dlr. Sineklerin nasıl tekeutlr ettftl, 
aurl drf e bıraktıkları bizi allbdar 
.e- _. .. ft •ydanda olan teY 
ıdYl'fslneklerln buradaki mevcudiyet 
'" u:ametl ,.. bmla bl'fl mUcadelenin 
.. b •betllzltlldlr. sıtmaıarmm ı.. 

tedljiniz kadar beyanaııa doldmım. 
Bluat sinekler, ılzl tekzip ve bizi ta
zip ettikten sonra.,, 

ıatanbuı havai• 
ki•••• 

DWmıgolu eczane ıo/cak Z1 nu.nıara-
da oturan mütekaitlerden Hagdar 
lmzaaigle aldığımız bir mektupda tJe. 
nlyor ki: 

Hem ben sizin kapalı evde 
çok sıkılırım ... Ben isterim 

te büle açıklık ••• 
ı teklinde çarpfla bize relme11 ... 
r Onun Topçularda kendi tayf ala • 
/ rrna fal ba.kbrııı... Bizim evdeki 

"İstanbul postanesi vuıtaslyle na
mıma gelen parayı almak için ayın 
beşinde havale giftSlne gittim. Para . : 
mı alamadım. Ertni ttünU saat 12 tir 
tekrar gittim. Ve paramı ancak saaf , 
17 de aldım. 

1 

geçirdiii hayat .•• Bizden ayrılma• 
ıı... Onun için çektiğim üzüntü • 

1 ler ••• Tirte gözlü Gülizarm hasta• 
lığı, benim habr aormalanm ... O • 
nun bana ıönderdiii qk mektu • 
bu ••• 

İstanbul havale gişesi halkın lhtiyac."r 
nı neden düşünmüyor? Madem ki iş . 
ler ~ktur. Buraya bir iki m•mur ila
ve edilemez mi?" 

Okuyucumuz aynca bu manzaragı 
bir fotoğrafla tesbit etmemizi itti. 
yor. Ve bunu bir vesika olarak ica • 
bında oöstermemlzl tavsiye ediyor, 
fakat raziget o kadar açık ve mey • 
danda ki buna lüzum oörmlJIJ(truz. 
Bize esaıen ayni ıekllde bir iki flkd 
yet daha gapılımptır. Nazan dikkati 
celbederiz. 

Bundan yirmi yirmi beı gıl önce Gebze tarallannda 
çingenelerden bir grup 

Benzemilordu amma , be • r ıi için çok zorladımaa da bir tnr
nim batımda Nazir derdi varken lü kandıramadım ••• 
timdi ona ne yapabilirdim? Va • - Annen, dedi, beni iıtemez, 
kıi hu kız Nazlıdan daha çok rü· bana ıurat eder; ondan çekini· 
zel, daha çok gençti. Ancak öte- rim, ıelemem ... Hem ben ıizin ka· 
kinin hali, tavrı batkaydı. Hem palı evde çok arkdmm ••• Ben iıte
ben bizim evde kaldıiı müddetçe rim te büle açıklık. .. T e büle kır

Sonra efendim hu birkaç ay i
çinde karıılqbiım o tabiat maıı
zaralan ••• Ve itin bqmdan tonu • 
na kadar ıüren Etemin eararlı ha· 
li .... Ah, ne olur, bütün bunlan no
ta teklinde kiiıtlara tespit edebi
lirsem yok mu, ortaya öyle yepye
ni, &yle orijinal hir musiki eseri 
koym119 olurum ki ••• 

Hem bu eaeır, ne ıüzel, ne güzel 
bir opera olur! 

••• Fa b rl kad a dövülen Nazlıya daha fazla ıammıı, onun· lar, bayırlsr, ormanlar; au bqlan 
kad 1 n la daha çok. ııkıfrkı dott olmuı • (ve eliyle Göztepe, Cadde bottam Artık on bet gün var, Nazlıyı 

Galatada Tonhanede Kara'"-• cad- t kenarlarını göstererek:) te biile hiç ıönımedim. lçliı mahzun, dUJ"ı' .. , .,... um.... kad L . L_._ ba 
de.inde 32 numaralı evde oturan o • maa mavi denizleri severim... 11111 m uu aoaua, YIDl son • 
kuyuculannuzdan Alfenln kocaıı Ce- Gülizarın hu mektubunu birkaç Ne yaptrmaa olmadı, ne kadar bahar günlerinde ıönliimde öyle 

kere üıt üıte okuduktan ıonra o • 
mal inızaıigle bizl lıagrete t.Uipren dil daktümıe kandıramadım mtti. tütüyor ki ... 
Lf kt 1.1.L nu cebime yerleıtirip Toll'M"ulann •· "r me up a - r~ Ve en sonra da: Bereket venin, tirte ıazlü Gü • 

C mal b kt L .1 r.· yolunu tuttum... ı· Nazi - Ll idik e u me uuunua nabat91 A- - Madem ki zatınız beni bu ızarL.. 1 Ilı& una se . çe 
merilcan u;u; -n ı 1 •• .1 lıte timdi tam döndük iki cami n ı1111nıae er., ... e '8 • kadar arzular, buvnfttl'IUJl bizim Gülizar& ridiyor; koyunun bul~ 
llflllalrla calcua keruulut orada lllu•al• arumda kalmıı beynamazlara! " - -
fer 1$minde biri tarafından fena hal- ça~ırlara 'ICabrım &irkaç ıün bb· madıiı yerde keçiye Abchırrah • 
"" dövüldüğünü, karuının bagıldıfı • Meğer Gülizarrn bana bu mek- ele misafir .. ! eledi. , , man Çelebi dedikleri aibi ben de 
nı, ve nıüenesenin ifi pollıe bildire • tubu yazmaıma sebep, o gün be- Korkuyorum ki günün birinde timdi Nazlının bulunmadıiı ba 
celi yerde örlbaı etmeje ıaV(lftığını, nim yanımda gördüiü ıık küçük Nazir, yahut tirte gözlü Gülizar yerde Gülizarla dertletiyonmı ••• 
kamını lınıtuneye kaldırdığını bil. hanımefendi!!! imif .•• Gülizar bu . bizim eve gelin değli; lakin ben On on bet rün oluyor, Gülizarla 
diriyor. Kamının ıaat 9 dan, 16 ya tık küçük hanımı o gün benden o onların çadırlarına iç güveyiıi ri· birlikte Topçulardaki çadırlarda 
ktidar, yani i ıaat baggın kaldığını kadar kııkanmıt ki az kalım, ka· receğim ! ! oturan hannancdarclan çot,ı Bü • 
Udw ediyor. dmın yanında benim batıma bir • • • yükdereye aittilderi halde Güli • 

Cemal diyor ki: havrak .... cak, beni orada maı. 1 · zarın oturdu~- .. •dırdakiler ha"ll' 
J • -r- Ey rfan ! Çingenelerle minre • ... ~ 

'' Ne gariptir ki, ölüm tehlike!4Jlne kara edip bırakacakmıt··· Bere • l l bizim ciT&rdalar ••• Anl--ılan on • k da b ne er e şöyle böyle hu yaz da git· ~ 
a r varan ° vaka Amme hukukunu ket versin ditini ııkmıt··· Şimdi lar bu kıtı Ba--"".-.. ile Top • 

ali.kadar ettiği halde bu ecnebi mU • ti demektir. Gitti amma, hani ya "·-r-r-
essese işi adliyeye ve polise aksettir • artık, benim yakamı bırakmrya • ben de bittim. kapı arasındaki babçi"Van kulübe-
meden kendi kendiliklerinden hallet • cakmıf... Bu sonbahar da inadına güzel lerinden birinde ıeçireceklermit•• 
mef kalkıııyorlar. Ya kanm ölseydi? Beni öyle ıeviyormuf ki hemen mi güzel! ... Güzel amma kaç para Kifir Etem de timdi Topkapı 
Aile ocağımızın hali ne olurdu? ben ona ne deıem yapacakmıf... eder? Bizim Topçularda ne har • taraflarmda bir handa yabp kal· 

Türk lfçisinin ha)'&tiyle bu kadar Meseli çadırlarm önlerinde bağlı man kalc!ı, ne çingene çadırı! kıyor "Ve hu ton günlerde bana o 

oynanır mı?. koca koca köpekleri çaiırıp da Ne zaman var ki Nazlıyı da gör- kadrr sokuluyor, yüzüme o kadar 
Eğer bu hddiae hakikaten bu ıekll- bunlara ayrı ayrı bacaklarını dit· d .. w • • k ıülüyor ki f ıani ne yalan ıöyliye-

de ~ert>gan ettiyse hagret etmemek ugum yo ··· 
let ! deıem hemen ditletecekmit··· G-ende Çamlıca ile Erenköyu·· yim omı ı&dükçe ilk hatın.lanlll 

nılimkün deiUdir. Bir dela bir miie•- - 7 
- l ıeıede bir adam bir kadın ifrigl 

1 
ıa- Sonra henüz örı üzerinde dövü • araarna bir daha gitmiftim; fakat can anıyor; o az aydmlık, çok 

at baygın yatacak, ve lıagatı tehli/ce. len kızıın mqa demirini al da Nazlı orada yoktu. Hırçın karı, o- clurrwı yaz ıec.eainde Nazlıdan 
ye girecek ,eldlde dövme;e naııl im· kollarını daila ! desem dağlata • rarlakilerle de ıeçinememif, ora· ilk dinlediiimiz yanık çingene 
kdn bulabUiyor? J11eelenmai ldıvn· cakmıt••u dan prlııını pırt11m1 toplayınca ninniıi aklıma reliyor; ondan IOD 

r.len nnktaltırdan biri budur. Oooh, ili, uydurduk! Nereden kaçmıf ... Amma nfreye kaçmıı? ra ertesi günler Topçulardaki har 
Yurdumuzu f de gelmitiz o gece bu çadırlann Bilen yok... ~ man yerinde yaptriımız aktam sa• 
tanıyalım yanına •.. Hay gelemez olaydık... Kime sordumaa: ...., ı falan, sabah kabvalblan akl•m• 

K 
Lakin Gülizarın tirıe gözleri fu - Kim bilıin, dediler, k• .. rk '-. ıeliyor ve hınzır Etemin Nazlıya 

oc1111UUtalafltlltJ ma/aallal Kızıla11 ~ aw Btlflcanı Sabri Acartürk lmzaaigle bir birkaç ıün içinde ne kadar da n ne yana aavuıtu, gitti. yapmak iatediii aarkmtıhkla .. a 
nwktup aldık. hqkalqmıı; bakıtları ne kadar Bari bu güzel son-bahan, geçir· rağmen kendiıini ıörünce hemen 

Sabri Acarlürk Uerlemlf bir aigatlk da yakıcı bir hal almıf··· diğim ıu birkaç aylık maceraları· Nazlı rözümün önüne geliyor. 
ve romatizma lıatalığına tutalmuı • • • mın hayali ile geçireyim ve bu ma· Hınzır Etem, benimle her hu • 
oldulu ve tavai11e üzerine Gönen kap Hay Nazir Hay! ceralardan müziksel bir eser çıka· l'lflukça bana öyle tatlı tarafın • 
lıcalarına ofdlp az valcltte iyi olduğu. Demek en sonunda rayım ... Bu eıer hiç de fena olmı· dan ,eyler açıyor; gönlümü okF 
nu aöglllyor. Ilıca ltlarnlnl •a11gı Ue yapacaim yacak gibi: Şöyle az aydmlık, çok yor; yüreğimi ıerinlendiriyor ki 
anıyor. buydu ha? 

Geçenlerde Fatlla Sofular ~ 
de malıalle araaında .ıan bir tlgal. 
ro hakkuula mahalle hallcuun ~ 
tini YGnll'ftık. Sofular maluıllm hal-

kı namına gazetemize l!inderilen bir 
JMktupta Fatllı lcagmtikaml,,,,,,,,,,,,,: 
zımı.ı ll.rerine derlıal va.rl11etl tetldlc 
edip u,,atrop ktıpdtı;ı bildirUmekte, 
kaymakam Halflk NUıaıla teıekkBr e
dUmektedir. 

Değerli bir belediye dmlri oldulu • 
nu, hallan flkdgetleriyle çok gakın • 

dan aldlcalanmaaiyle de göıteren Ha. 
lüle N"'°"" 6U • Ofl'IOCI ı.pkldir .. ,,.,.,.. 

Eveliıi aktam rene Küçük 
Çamlıca ile Erenköy araıında onu 
buldum. Çocujuyla birlikte çadı • 
nndan aldım. Kouuta konuta Ma
maya kadar gittik, ıeldik ... 

Kemanım da yanımda olduiu 
için ben ona yolda hep Karmeni 
Tuna dalpmu ve birtakım Çigan 
havalarını ve bizim curacılarm, 
bailamacılann pek sevdikleri çal· 
dıldan Bükreti çaldım. Bükret de 
onun çok hotuna ıitti. O da bana 
mabut yanık ninniıi ile birbç 
çinıenece türkü söyledi. Tekrar 
bize Mıbç ıünlük mi.Uir ıelme-

dursun bir yaz geceıi... Harman ben ideta bu ne idüğü belirsiz hr 
yerinde çingene çadırlan .•. Tepe- rife ıittikçe 11mıyorum. GüUsaf 
bqmda Karmen ... Nazlınm çadır- İM bana 'boyuna Etemle az ve ıer 
dan çıkıp ekin demetlerine yu • rek prüımemi, ona.hiçbir tef •9" 
lanmaıı •.. Sonra çinıene ninniıiy· mamamı, onun çok çapkm, ço1' 
le b&fhyacak olan bu eser ••• iyi hon.rda "Ve g&zü pek bir adam ol
çalıplıraa ne güzel bi.,ey olur. dulunu söylüyor. 
Orada çinıene çocuklarma keman Dün alqamki o yaimurlu, r8r 
ve annonikle tarkı, kanto talimle- garlı ve aoiuk havada Etem batı• 
ri... Çingene çadırlarmda •bab geldi, ve ıene lafı cok tatlı tara • 
kavalbları ... Liıtroz Vidoata gör· fmdan açarak ai~rmclan ıirdl, 
düfüm ilemler... Büyükdereden burnumdan çıktı, beni kandıraral' 
Zekeriya köyüne o çok meraklı ve aldı, T opkapı içinde yan ıaziOO• 
çok korlc:unç gidif... Daha IOm& 

1 
yarı meyhanemıi bi; yere ıötür • 

Çamlıca taraflannda Nazlıyı bu- J dü. 
hq ... Nulmm bir küçük mmm '(Devamı yar )J • 
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~5 yıl hapisanede kalan 

Gönüllü Mahpus 
~ Hatıraların~ anlatıyor 

-

HABER - :Akşam Postası 'I 

En büyük casus teşkilatı reisi anlatıyor: (1.8) 

Almanya, Sulh sarayının 
kilitlerini vermişti 

iki "?~Jı..küm. büyük Di_r ~~s~_ret Amerika kereste, lngiltere cam, 
'Ve sukunla ı~kemlemn. u_stune Rusya inekli eşııa lıediqe etmişlerdi 

oturdu, JŞ olup bıttı ~ ., 
Lahey'in asil sükiin ve vikan i

çinde saray yepyeni yiikselmitti. 
Törene her millet iıtirik etmişti. 
Yapılacak ite ortak olmak içi~ 
her yandan herkes acele etmiıti. 
Fransa, sarayın duvarlarını en gü
zel Goblens halılarıyle örtmüıtü, 
fCiminelerin üstüne Sevr mamula- i 

tının en cici bici vazolanm koy -

bir lqamını kazandıran Beuenıer 
çeliğini yaptıktan sonra şimdi de 
sulh için bir sa~ay kurmağa heves 
ebnitti. 

Bu benim hem de haklı olarak ya• 
kından takip ettiğim bir mesele • 
dir. Şekil itibariyle koca koca çer 
cukların söyledikleri bir peri ma• 
salına benzer. 

Roebı ve l'allister çabucak çatıya 
Ç~khJar. Dehşetli bir fırtına bütün zin 
cır Şangırtılarını boğuyordu. lşte ta • 
biatin bu suç ortaklığr sayesinde iki 
kaÇak, kim~e tarafından görülmeksi
tin, dumrlara yetişerek Hudson rrma
iının kenanna kaydılar. 
.. Tam bu kertede, yüz metre kadar 
0tede Ossining köyünde bir yangın 
Çıkınıştı. 

. Bir gece bekçisi, yar.,-, ını bildirmek 
Uıere penceresini açınca, haph;hane 
duvarmın dibinde bir göJge gördü. 

Önce bundan hiç kuşkulanmadı ~·e 
Sordu: 

- Yangını 
rııyor> . . 

gördünüz neresi ya 

Gulge uzaklaşırken ceYau verdi: 

- BiJmiyorum ! .. 
r~ bekçisi bunun üzerine bu ge • 

ce Yolcusunun bir hapishaRe kaçkını 
0lup olmadığını düşünmeğe başladı; 
lltkasından da : 

- Kimsin? 
Sorgusunu bastırdı. 

k Gi'ılgc buna hiç kar;;;ıl!k \'ermeksizin 
aranlıkların içine dalmıştı. 

.~C"il bekçisinden başka, 0 Bay Sing 
Sıng,,in bu müşterilerini hiç gören ol
madı. 

Ertesi gün H udson ırmağının bir -
kaç ~.il a~ağılarında alabora! olmuş 
bir ltayık bulundu. Hapls!ınne idaresi 
de Roehl ile Pallisterin ırmağı geç • 
llleğe uğrasırken boıhılduklarını ilan 
"l.nte~te 11ce!e gösterdi. 

h ~-~ ada' ralıu· nerede? Bunlaı' 
1 

~ ..... ·.r "akil hulunmadı. Bu kayığın 
h . il• nı ı' ., ' . 1 '-;- ,-:-zh·etinin her-

alde lıaskn bir manası oJacaktı. An-
~a~ sosy~ J ahl[ık bu iki mnhkumuıı 

o· ··:ıı .. ·•c: ııln"1lPrıı11 iı-:tiyordu. 

·fon Şllllton1'nln llkisyam 

k Hir ar: ada~ının ve iki polisin katili 
~~nh bır ha.> dut olan 21 yş:ıında .Ton 
~ ıIUtoni ceza de"i,.tirme iste<l-iı1in 
ı· d ... ... ,.., 
d: ~edildiğini öğrenince kaldırıp k<'n 
ını hiicrcsinin döşemeleri fü;tüne a · 

~'lrak hüngür hüngiir ağlamağa baş . 
adı. Gardirnnlar koşup hemen heni 

~tıt\'lrdılar. Faknt onunla uğraşacak 
''aktiın yoldu. Becı dakika sonra iki İ· 
~~rn mahkumunu öldürecekler; ö · 
k~·rn odasında ben bulunmazsam hü · 
uın icra edilemez. 

k'Saat on biri on geçiyor. Jki mah•· 
~ lilt'I büyük bir cesaret ve sükünla is
b~hllenin iistüne oturdular. iş ol ur 
ıtu. 

l O!ı iki şahit odaılan çıkmak üzere· 
ter; "Day Sing Sing,, gelip önümde 
eveı-ansını yaptı. 

k Birdenbire c!cktrik odasını, mah . 
a G~l~rın dairesinden ayırmakta olan 
t dı bölmenin ötehaşından gürültü pa· 

.,'.;dı işitilmeğe başlandı. Küfürler, 
"Ow: ç ""P saymalar arasında tahta par • 
katarının çelik YC demire çarpıtılarak 
'tıldığı işitiliyordu. 

b·Odada bulunanlar sapsarı kesilerek 
~ribirimize bakışlık. Gardiyanları 
§U ğazlamakta olduklarına artık hiç 

Phemiz kalmamıştı. Fakat hapisha-

:~tıin bu köşesini, diğer kısımlardan 
is~ tane kocama.n kapı ayırdığından . 
lanı kimse işitemiyecekti. 
~ Ş;ı.ftitlerden birisi sıranın üstüne 
tılarak yüzünü ellerini içine gizledi. 

billeteket nrsin ki, benim otopsi ka· 
St tıaının, orta avluya açılan bir kapı . 
~a~ar. Bunu yavaşça açtım ve imdat 

&'Irmak için dışarı fırladım. 

ba.\ncak birdenbire durdum. Aklım 
tJ,tına geldi. Gece zifiri karanlıktı ve 
~'arların üstüne dikilmf ş olan nö-

•a t~ıer herhangi şüpheli bir gölgeye 

1'lı ateş etmek emrini almışlardı. 
ha dam edilecekler koğuşundan gelen 
'ttti~kırı~ ,.e çığırış bana tekrar cesareti

azandırdı. 

Başım iğilmiş olduğu halde bağı • 
rarak koşmağa başladım: 

- Ben doktor Skuvayr'ım... Ben 
doktor Skuvayrım ! .. 

Uç dakika sonra yanımda on iki 
gardiyan olduğu halde koridora gir -
dim 

MahkQmJar, demir çubukları kır -
mağa muvaffak olamamışlardı. 

Elektriklenmiş kafatasım biçmek • 
te olan testeremin sesini işiten Şillito
ni taboresini yerinden koparmış ve 
bunu bütiin kuvvetiyle kafesinin de
mir çubuklarına çarpmıştı. Bu hiddet 
ve şiddet diğer bütün mahkumlara 
da sirayet etmişti. 

Epey heyecanlı dakikalar geçirdik • 
Gardiyanlar mes'ul olanlara deli 

gömleği giydirdiler herşey de intiza -
ma girdi. 

Tam sekiz gün Şillitoni delilik asa
rı gösterdi. Onu çok dikkatli muaye -
ne ettim; ancak çıldırmamış olduğu -

na kanaat getirmiştim. Ölümden kur
tulmak için kendini öyle göstermek -
istiyordu. Bana boyuna sövüp sayı -

yor, hep ayni komedyayı oynuyordu. 
Bir hafta sonra sabah yoklamasını 
yaparken önüme ge~ti ,.e büyük bir ne 
zaketle: 

- Doktor size ~ok fena bir havadis 
Yereceğim: Yirmi dört saat ge~me -
den deriniz ellerimin arasında ola -
cak .•• 

Dedi ben de ona: 

- Şillitoni işte birinci defadır ki 
sahi(i bir deli gibi söz söylüyorsun! 

Dedikten sonra yüru.)tiip g.eftUıı-~ 

Yanılmı~ım .• 

••• 
Oç el tabanca 

Ertesi gece ~illitoni ba~uarak ya • 
nına gardiyan l\lak Kartiyi çağırdr. 

Mak Karti hiç çekinmeksizin ya -
taştı. Mahkum birdenbire bir taban • 
caya davranarak tetiği çekti. 

Karnma kur~unu yiyen Mak Karti 
yerlere yuvarlandı. Bouuard ve Ni • 
kots adlı iki gardi} an daha \aka ma

halline geldi. Şillitoni at<ış etti. Bul -
lardı kolundan yarahyatak anahtar
l:"ırı aldı Ye üç gardiyam hücrcı;ine 

kilitledi. 

Işte şimdi teneffüs a,·lusuna çıkmış 
bulunuyordu. Bir sıranın yardımiyle 

duvara tırmanarak, Hudson ırmağına 
atladı ve tam bu sırada da imdat işa -
retleri Yerildi. 

Şilliloni kendisini bir otomobille 
beklemekte olan suç ortağının kurşun 
ve diidük ~eslerinden ürkerek son hu: 
la smşıp kaçtığını gördü. 

Sırtında yalnız pijaması vardı. Şid
detli yağmurun altında rastgele koş -
tu. Fakat nereye gidecek? 

Karşısına ışıklı bir yer çıkınca Şil
litoni burasının neresi olduğunu bil • 
mediği halde hemen içeriye daldı. 

Ossining hastanesine girmiş bulu -
nuyordu. Karşısına bir hast.abakıcı 
çıktı. Tabancayı kadının göğsüne da
yadığı gibi. 

- Elbise! ..• 

Diye bağırdı. 

Kadın imdat işaretini işitmiş ve ki
min kaşrısında bulunduğunu 1.nla • 
mışb. Gidip bir tek pabuç getirdi. 

- Hani, ötekisi? 

- Bekleyiniz gidip getireyim. An -
cak gürültü yapmamak Jizım. Sonra 
hastalar uyanır ... 

Hastabakıcı birinci kata çıktı, ha -
pishane idaresine telef on ettikten son-

ra aşağıya indi ~e elbiselerin her bi
risinin teker teker getirmek suretiyle 
kaçağı orada epey müddet oyaladı. 

Beş dakika sonra ise ŞiJlitoni hiç 
bir muka,·emet göstt!'rmeksizin tevkif 
edilmişti. 

.(Devamı var) 

mu§tu. . 
Birletmiş Amerika Cumhuriyet-. 

leri ahfap kısımlar için en değ~rli 
keresteler göndermiıti. Pencere • 

1 
lerin camlarını Büyük Britanya 
imparatorluğu armağan ehnişti. 

Henüz harpten çıkmıı olan Rusya 
ile Japonya da ipeli, kıymetli H. -

nat eşyası vermiılerdi. •' ' 
Saatler lsviçrenin en ince itle • 

riydi. Mermerler ltalyadan gel • 
mişti. Kan dökülmesinin ağır yük-

leri altında bunalmıt olan her u -
lus, AndrewCarnegie'nin arma -
ğan ettii.ğ beşiğe remiz teıkil ede -
cek bir vergi göndererek ıenlikle
re kopnuftu. ' ... 

Sir Baz il burada sözümü I<esti: 

- Almanya, sanıyorum kapıla
rın tolmıak ve kilitlerini gönder
mitti. Anahtarların Krup f abri -
kası tarafından yapıldıklarını sa
nıyorum. Biliı;onu~ ~ bu fab • 
rilca.nın dökünıhanelerhıden çı • 

.. ' ıu1 ı l• 
kan mallar Napolyon lelaltetini 
doğurmuı ve V estfalya demir kral 
larınm batını yemitti. , 

Evet ikinci Vilbelm her neden -
ıe sarayın anahtar ve kilitlerini te
min etmek istemişti. 

Zemin kattan üst kata ke.dar 
tam yüz oda, konferans ve toplan· 
tı salonları, kütüphaneler, evrak 
mahzenleri, cigara içme odaları 

hep büyük diplomat, sırmalı üni -
formalar ve niıanlar içinde pırıl 
pırıl parlıyan elçilerle dolmuıtu. 

Kütüphanelerde dünya yüzün.ün 
her dilinden ve her yazıamdan ya· 
zrlmı' hukuku düvel kitapları gö· 
ze çarpıyordu. Evet burası yeni 
dünyanın yeni Babil kuleıiydi. 1 -
çinde sarı, siyah, beyaz her ırktan 
adam vardı. 

Asansörler davetlileri indirip 
çıkanyordu. Adı hala hatmmda • 
dır. Mösyö Karnebek de misafir
lere sarayın idare heyeti namma 
kılavuzluk ediyordu. Her tarafta 
altın yaldızlı kalöriferler, fırtınalı 
havalarda bu sulh sarayının hava· 
sını mutedil tutmak için hazir du· 
ruyordu. 

y &flı bir adam, adeta önünü 
bastonla yoklıyarak yarı kör bir 
halde geçti. Bu, Fransa murahhasi 
Avrupa ıulhseverlerinin en ateılisi 
Mösyö Leon Bourgeoiı idi. Ho -
landa Kraliçesi Vilhelmina, arka
sında anuı ve Prens Hanri dö 
Meklemburg ŞvE'nin'le birlikte gir· 
di. 

Tören büyük toplantı salonun -
da baıladı. Önce dini ilahiler söy
lendi. Sonra da nutuklar başladı. 
Ve fU görüldü: Bütün ôevlet a • 
damlan altın yaldızlı bir koltuğa 
otunnut yaıh zayıf birisini, Car
negie'yi ıe1imlaaıl1lr. 

Dinamiti ortaya koyan Nobel 
gibi bu adam da servetinin büyük 

Sir Bazil burada gene sözümü 
kesti: 

- Ne gÜzel bir sima! ... Bu a -
dam lskoçyadaiı göçedip de A • 
merikaya ayak bastığı gün cebin· 

de ancak birkaç ıilin vardı. O, 
iti adeta bir din derecesine yük -
seltti ve ülkü hiçbir vakit onu ter-

ketmedi. Evet Uluılar Kunımunu 
gerçekleştiren Vilsonun yanıbaıı· 
na bu Kamejiyi koymak lizmidı. 
Haydi siz hika1enize devam edi· 
niz. • 

Söze yeniden l:iqlaaım: • ... 
....:. Kameji adeti olduğu üzere

ellerini mihanikt bir tarzda biri·· 

birine wrüştüriiyordu. Göz ka • 
paklan, kirpikler yanaklara 'de • 
ğecek Jiadar kapalı olan gözlerin
de gençlik ve ululuk: nurÜ parlı • 
yordu. Herkes Papanm yüksek 

halCe.mliği altm<ıa bir Uluelar Ku· 
rumu dü,ünmüt olan dördüncü 

Hanri ve Sully .gibi düıünen bu a
dama bakıyordu. Hayatmm ro -
man~ "zenginlik incili,, adını 

ta~ıt -0lan bu adam bütün ıerve-. 
tini, bütün milyonlarını .uluılara - ' 
tal«thi ~i~; çünkii o tiiı' ıa~ 
alistti; ıevlt ve heves sahibi bir a· 
damdı • 

Entelicem Servisin şefi b"ura • 
da baıka bir mevzua atlamak iı • 
tediğini göstererek kendisi söze 
hatladı: 

- Cenevrede Uluslar Kunnmı· 
nu kurmakla l:.ahey sarayı arını· 
lusal yüksek adalet divanı teklini 

aldı; orada on beş bakim çall! -
maktadır; hastalık halinde hakim 
sandalyesini bot oırakmamali i . 
çin dört ihtiyat hakinı vardır. 

1913 tenberi 43 tane arırulusal 
anlaşmazlık burada uzlqtınldı. 

Milletler arasmda aşağı yukan bir 
duruşma, fakat entrikanın yüksek 
olmadığı bir çetit muhakemedir, 
bu ... 

F ilit daha yu]ianla.ra çdimak, 
az daha gerilere gitmek lazımdır. 

28 ağustos 1898 de Peteraburg
da dıf işlerini idare etmekte olan 
Kont Muraviyef yabancı elçilerin 
bir kabul ~ör.eninde masasının üs
tündeki kağrtlan alarak, elçilere 
dağrtmağa başlamışh. Kijrdı a -

lan herkes az çok bir §8!kmlıIC 
duydu; çÜnkü kimse bunu bekle
miyordu. Veıika doğrudan doğ -. ' 
ruya Çar i,kinei Nik:ola<lan geli • 
yor ve bütün AVJ"UP.a hükfimetle- ' 
rini aulhü tesise aavet ediyqrdu. 

Meslekten yetİ§Dle mtI..r ara • 
sında ~buca.li ıevinôirilen birer 
tebes9i.im görünC:!ü ve Kont Mura
viyef i ainlemek' için llep.i ifrath 
bir nezaket gösterdiler. Ih§ Baka
nı yüz elli milyon kifinin muttali 

hakimi, aynı zamanCla b'em politi
lia liem Cle dinin genç ~ olan e
fen<lisini elçilere anlat11-0r; yirmi 
ye"di yaımdaki Çamı, aünya mil • 

Jetleri arasında sürüp ge1mekte o
lan anlaımazlrk ıve sefaletten ne 
liaaar uhraP. <luy:mali olduğunu 
söylüyordu. 

Görüyorsunuz ~ ijaıia o za • 
• L ,, i l np;•~ r 

manlarda Kremlm sarayı si rey,· 
gaınberin a'ğZıyla lionU.fDl'.P! in -~ 
sanlar arasına& ~~ ve sevgi ö .. 

ğütlemif ti. T&-en 6itip <le Ekael· 
lanı ünvaniyle çağml~ baylar, 
Rm Dq Balianmm Ciairesin'den 
çıktıktan sonra, sefir1em!ID birisi: 

- ıFakat l>enim aldığım Hal>er • 
ler oo'ğnı ise, Rusya iste"cfı'.ği anda 

ÇiJMı asJier döliebilmeli için timdi 
Sibirya aemiryolmıun innatmı i· 1 
lerletmektedir." 
Dem~ti ... 
Bunun üzerine- sorCiumı-

- Bu sözleri aö~li~eıı aca'6a 
h" n,o; fu"d. ? ~o• ıe ı., 

Sir Bazil: ıl 

- Müsaade edin <le aClmı .3Y ... 
IemiY.eiün. BU benim a.r'liaClaıla • 
rmıdan biridir. Dedikten ıonra 
devam etti: 

'(Devamı var)' 

Amerika Cümhur Başkanının cğlu senede dokuz ay temsil veren 
bir tiyatro heyetinde rejisörlük yap ıraktadır. Kendisini burada iki ak
trise rollerini· öğretirken görüyorlu ııuz ... 



- i;ok teşekkür ederim ama, şimdi halamı kurtaran arkadaşınızı bekleme-

Bilen varsa . . 
Edebiyat imtihanında talebe • 

den biri hiç bir su.ale cevap yere · 
mlyordu. Muallim hiddetlendi ve 
ıon bir ümitle sordu: 

- "Makber,, i kim yazdı? 
Talebe, bir kabahatin mes'ulü 

aran.ıyorD:ıuı ianarak cevap ver
di: 

- Vallahi ben' yazinadım efen
dim! 

MualliD;t, o akıam bir e.hbap · 
meclisinde bunu anlatmııtı. Ya · 
nındakilerden biri sordu: 

- Sahiden yazan o deiil · miy
mit? · · 

Zavallı .muallim bir ba,ka &l"· 

kadaşma bunu anlattı. Bu zcıt da 
töyle sordu: 

- Demek yazan o çocukmut ! 
· MUalJim çıldıracak gibi b1r ha

le gelmişti. Ev· sahibine. meseleyi 
anlath. Ev sahibi de ıöyle-·dedi: 

- De;enize' kimin · yazdığı bir 
türlü a.nlaşılamıy~ak ! 

1 

lf'anon· adam · 
. Paı:as.ı ~oktu, fakat sı"ıhati yı •. 

rinde . değildi ve iştahası yoktu 

Şık. bir lokantaya girerken came

kanda dizili yemeklere ağzının s11 

:l'un~ akıtarak bakan bir zavallıy1 
görünce kendi kendine söylendi : 

- Ne talili adam! lştahası ol
duğu anlaşılıyor! 

Yılan oynatan kadın, telefonla po

lisi çağırıncaya kadar hırsızı alıkoy • 

manın yolunu bulmuştur ı 

I ;'·· .•. : : 

- Saat ilerlemiş. Çocuklar gene 
rakasla salıncak oynamışlar galibt1 .. 

- Eı'e döruneden gözlüklerini ve remem. 

Soğuk kalfilDoDok 
lngilizlerin soğuk kanlılığı met· 

burdur. Şöyle bir fıkra anlatırlar~ 
Leydi, §Öminenin yanında ayak. ' 

ta duryordu. Sıçrıyan bir kıvıl· 

cım elbisesini tutuıturdu, biraz 
sonra Leydinin durduğu yerde bit 

avuç külden baıka bir ıey kalma
mııtr. 

Lord, çok geç kaldığı için karı 

ımı kurtara.mamı§h. Zili çalarak 
Uf&fr çafırdı ve emretti: 

- Leydiyi ıüpürünüz ! 

Güzel ve 
çirkin 

Ziyafet ıofrasmda biri güze!. 
öteki çirkin iki kadının arasında 
oturmuıtu. Yemek esnasında da 
ziyade güzel kadınla meıgul o~ 
duğunu ıöylemeğe lüzum yok .. 

Kadınların çirkini bir t\ral ık 
sordu: 

- Bu bayanla ben denize dü.~ 

sek, ancak birimizi kurtarmt'k İnı · 
kanı olsa hangimizi kurta~ mağa 

letebbüs ederdiniz? 
Delikanlı derhal cevap verdı: 
- Sizin gayet iyi yüzdüği..nüzü 

biliyorum! 

Parmağını harita üstüne koya 

rak çocuğa ıordu: 
- Bu nedir? 

- Kirli bir parmak! 

- "Kimsesiz çocukları evlatlığa ka
bul edenler cemiyeti,, ne girmek iste • 
mez misiniz? 

Lokantada garson mü~terileri .ı 
istedikleri yemekleri bağırarak 
tekrar ediyor, atçıya böylece ha
ber veriyordu. Bir aralık~ 

- Bir kabak daha!.. diye bağir 
dı. 

Bu sırada içeri giren bir adam 
fena halde hiddetlenmişti, garso 
nun yanma giderek zavallıya mü
kemmel bir tokat attı. 
· Garson şaşırmıştı: 

- Ne oldu, çıldırdınız mı? diye 
sordu. 

Hiddetli müşteri cevap verdi: 
- Hakarete tahammül ede· 

mem .. 
Garson: 
- Aman efedim, dedi. $İzi ta· 

nımıyorum bile ... 
- Belki sen tanımıyorsun am· 

ma, ben kendimi tanıyorum! .. 

Yazıaız: hikaye boksörün sevgilisi. 

- Marlen Ditrihin bu pozda bir resmini istiyorum! Siz de ııar mı? 

- ...... ,. --.... 

- Kimbilir ne ka.dar sevlnlrsln de

ğil mi kocacığım? Ôyle ya on beş gün 

tatilde mükcnunel dinlenecek. keyfe • 

deceksin! 

~ 

~ ç : . 
'J__ı....--~ t j ' 

·: · .. ·:.o .-:-~ ~ .~ 
• ı.tf'·' • • ~ 

iki sağır! 
Birinci sağır, omuzunda çiftt• 

yanında köpeğiyle ava gidiyord"' 
Kendisine raslıyan ikinci aai'' 
sordu: 

- Nereye böyle, ava mı? 
Birinci sağır haykırarak ce•'~ 

verdi: 

- Hayır! Ava gidiyorum. 
1kiııci sağır: 
-Ya, dedi, ben sizi ava g?di)'o' 

sanmıştım da! .. 

IO> o B<to ıru ın 
m uayeınıesı 

Mahçup delikanlı doktora gi~ 
ti. Kızara bozara anlattı: 

' - Bir arkadaşım namına fikl" 
nizi almağa geldim. Kolunda 1'~ 
çıban çıkmıt da.. Kendisi endi 
de, vaziyeti biraz fÜpheli görüY"' 

Doktor, delikanlıyı baştau ~1' 
ğa süzdükten sonra: -

- Pekala! dedi, ceketinizi çJ 
karın da arkada§ınızın kohı"d 
gösteriniz de, bir kere muayene 1 

deyim! r 

Meıraılk 
Küçük Hikmetin yalanı meydi' 

na çıkmııtı. Annesi azarladı: 
bii - Ben senin yaıındayken 

- Oğlum, radyoda jimnastik dersi yalan söylemezdim. dedi. 

vermiyorlar, "Tar zan., filminitı mevzu Çocuk sordu: 

unu a11lalıyorlar. - Kaç yatında yalana batlad1~ 

Erkek . 

anne? 

Plajda f otoğral amatörleri 

Kadın 
.,;• 
,~ 

Okulii'la.ıkOo yas• 
Bizim spor muharriri izzet ~"~ 

hiddin Apak, kargacık hurg•''. 
yazı yazmak noktasından 5,_dt' 
Ertemin tek rakibidir. p 

izzet, geçen gün eski futbol',, 
Caf ere mektup yazarak bir ıne.1' , 
le istemişti. izzet, mektubun ce<I' 

c~ 
hını beklerken mektup yerine 
fer çıkageldi. 

- Hayırola yahu? 
Jıı 

- Mektubunu okuyamadıJll 
merak ederek geldim! 



Istanbul birinciliği yarışları 
dün yapıldı 

Qaltasaraylılar çok iyi dereceler 
ladılar, Halil yeni bir rekor kırdı 

200 metre öqUr <serbest) Bayan~ 
lar - Beykozdan Krisantl birinci 3, 
51,8, htanbal ıa aporlan kltibUnden 
LeylA ikinci. 

DIJn bafcı llirefftl pelalioanlar. Sal dan itibaren: Tllrkll/8 bafpel&lloanı Kara AH, Umn lclJprlllı Sile,,,,.... ili • 
,,,,,,,., Çoban llalunat • 

200 metre karı.talama erkekler -
Beykozdan Omer birlnd 3,58,8, Bey • 
kozdan İzzet ikinci. Beykozdan Toma 
üçtinen. 

yaa11 g,flr~ş~r!_n _teşvik !!'Os~bak'!!arı '!On ~·~• 

400 metre özdr (merbest) Bayan • 
lar - Beykozdaa Krisantl birinci 8, 
18, 8. 

Kara Ali sakat ayağına 
200X4 Bayrak - G8n8n en heye· 

canlı mUsabakalamıdan biri olan bu 
yanf, beklenilmiyen bir tekilde geç
ti. Geçen seçmelerde mühim bir fark 
kazanan Beyko11 takımı, yüzfidllerin • 
den Safvan'ın birdenbire hasta oldu· 
tunu bildirerek gelmemesi ytiztinden 

rağmen rakibini yendi 
Mülayim, küçük Kara Ali, Ali Ahmet, Alpullulu 

Arif pehlivanlar günün galibi oldular 
latanbul bqpehlivanlıima ha • 

ZD'hk olmak üzere birkaç hafta • 
dır, Takaimde yapdmakta olan, 
yaih IÜret teıvik mü._bakalan 
dün bitmi,ıir. 

zayıf dOfDllftfL Neticede blrind Ga· 
lataaaray 11, 42, 1 ile birinci, Beykoz 
Udnel, LS.K. tiçtlndl seldller. 

1500 metre öqllr erkekler - Ga • 
Yizme famplgoramıntla 61lıtü mıı- lasaraydan Halli 23,59,5 birinci, Ber 

Dfllf_..,ler ~ ~ koadaa Faat Wnd, Galatasaraydan; 
HalU w Orhon. Cllaat lllacl 

Jstanbul mıntakuı yflzme birin • 
rHfk1erlne dün de Moda yüzme ha 

.wuzunda devam edildi n sonuçlan • 

Alınan teknik dereceler ıunlar • 
dır: 

• 

400 metre özgür (serbest) erkek • 
ler - Galatasaraydall Halil birinci 
S.44,2) bu - bu yeni Ttlrkiye rekora -
8ar- Galatasaraydan Orhan lkfnd, 
Be7kozdan Fuat üçUndL 

Atlamalar 
- awwwz _. -·-----Tramplenden atlama - Beykoz -
du Palarl UO.'ZO pavan biriael, Bey. 
kozdan ftrJr lldncL 

Kuleden atla)'lf - Beykozdan 
Hakkı 108 puvan birinci, tramplenden 
atlayış - Beykozdan Bayan Krisanti 
birinci 54,45 puvan. 

Vaterpolo - Galatasaray Beykoza 
8-1 galip. 

Söylendiğine ıöre, plecek haf· 
ta, Dinarlı Hava Kunu:ma meafa
atma bir müaabeka ,.._eak ft 
sene ba ay içinde laatabal bat • 
peblivanlılı için yallı ıüret seç • 
me müsabakaları başlıyacaktır .• 

. ~--.... ··ön;ia,· de ,.pıJaD " çök lae~ olan 
müaabable.rda alman neticels 
tunlardır: 

Küçük ortada Küçük Kara Ali 
ile Hurtit Jcarıdqmqlardır. Kü • 
çük Kara Ali birinci, H1111it ikin
ci olJllU1tur. 

Büyük ortada Ali Ahmet bi • 
rinci Y rldmm Bekir ikinci olmut-
tur. 

Bap.ltını Alpullulu Arif kazan· 
mıfbr. 

Bap. gelince: Sahada dört peh
livan ıarüldü ••. 

Kara .Ali, Müliyim, Çohuı 
Mahmut, Uzunkiprülü HüeeJin. •• 
Ayaimın bir parmafı bir •1. • 

dır Jank olan ve bu kmia baktu
mamak yüzünden ~ kayna • 
dıimclen timdi mutlab. bir une
liyat yapılması icap eden Kara A· 
li, ameliyat maaaıına yatmadan 

Yllzme ıampiyonaının dal ma kurmndan blr oörlinif. ( Deoamı il lnelü) 

ıstanbul denı~clllk heyetinin hazırladı~ı 
- - ~ - ~ - ~.. 1-1 -~ 2-2 1-1 - --

Kürek .teşvik yarıştan 
Dün bQyQk bir intizam içinde yapıldı 

Galatasaray ( 11 ), Beykoz ( 2 ), Hallç (2) blrlncillk aldtlar 
Ddnd tefvik kürek yarışlan dün 

Y eaJbpıda büyük bir intizamla ya -
Plldı. Binlerce halkın sahillere Jlfrla
rak :r.evk ve merakla •rnttttl bu ya
l'lflarda alınan neticeler tanlarcbr: 

Birlik klbik tekne - Birinci Ha
liç Celll Nizhet, derece 3,29, ikin 
el; Altınordu (A~) Barbaros U -
~cfl; lstaabul n sporlar. 

bd ~te - Birlad Galatasaray 
Setik, Tallt, Şllkrfl derece 7,11,2 l • 
klnet Haliç Marko, Sen'}t, Zeynel, 

lkl ~fte dlnekll - Blrtnd Gala -
tu&ray Bfllent, Sungur, AzmL Htik
•en pllp. 

nç çifte - Birlnd Haliç AW, l\lus 
~ Halim, Hasan derece lo,t, ikin· 
el; Altmorda Alaf, Suat, Turgut, 
8-0ı. C-:UneB; Galatasaray Efdal. 
Stbe11.11t Orllan, llllmL 

(DnalnJ 16 indde). Kulllpln llfll'lf ,,.,.,_ w.ı. gelnriflerdL 

Blr tarafta Kara AU luıuunı altına al 1111f alrı/or, 6lr knllla • .,,._ Moll-
...ua .. ,,,,.,.. 1 _. • .... 

At 
yarışları 

Uype•t 
An karada 

Istanbal at 1Ulflarıu VeHetendl ikinci maçı kazandı 
kOfU alaamda din de deTUl edildi. 

AJmaa BOnll~Jar palardır: Ankara, 11 <A.A.) - Bqtln Anka 
Blrlael kOfll - n~ J'81Dlda yerli n Glcl takımı De Macar Unett ta· 

yarım kan Arap, halis kan Arap tay- lamı arumu ,.pr1aa1r lıOdlrllea 
Jara mahsasta. Mesafe 1400 metre, ~ aat 17,40 da Müafm Gll~ aı. 
mtlklfatı da 190 lira ldL Prens Ha • nmda JaJl}dı. 
lbnln lbnlhattaf'ı hlrlnd, Varal'm Havama ,.ıavıa ft JWln p • 
Oktayı ikinci, bay Rulmin GUrbtlzti marl11 olmına rafaaen epeyce le)'lr
ilç8ndl geldiler. d lnUnde sbel Wr 0111Jl 01Jl&J'&ll ta-

kımlar, bire brp Bd sayı De ve ~ 
tlçtlnell kotu - Dirt ve daha yu- car U,,eP tüımmm galebesiyle o • 

kan yqtüi halis kan llll'llU at n YD• bitirdiler. 
kıaraklarma mahsustu. Milklfatı 310 - - ----------

:~-:!:'ta:':~ı:!ksiW:~nci, ı.:,: Karagümrük 
Bins'ln Bores'i iklnel, Bay RUstemln saha"sında 
Conk.'11 lrtlncti seldller • 

nctıncll koşu - tlç ve daha yaka· CaQaloQıu KQçOk· 
n yqtakl yerli yanm kan ı...ua pazarı yendi 
hayvanlarına maha111ta. Mtlklfatı 
830 lira, meaaf eal 1800 metre ldL B. 
Sallhln Alemdan birinci, Jine Bay 
Sallhln Semiramfsl Ddllll, bay Ah • 
medln Ceyllnı Urtlnell pldller. 

Dlln KaragUmrUk sahuında pyıl 
f edereler aruında J&pılan karplaf • 
mada, Cataıotıu ile K8çtlkpuar ta • 
kımlan karplafmıtlar. Gbel ve he • 
yecanb bir maçtan sonra, daha hWm 

Dördflndl kop - Dört ve daha oynıyan Cağaloğla, kuvvetli hasnu 
)'!ikan Japald Ulla kan Arap at ve KUçilkpazan 2 • 1 yenmiıtir. 
kmr1k1arma malaAst1I. MUkAfatı 300 -------------
lira, ...ı.ı 2200 metre idL Bay Meh halla kan Arap at '" kmraklannll 
medla Gflsel Bndırmaaı birinci, Ba,. mahnsta. Mrutatı 190 lira, •-'• 
n..mn GDrbtlZ:: ft:.tnd., B:ı7 Şabum si de 1900 metre f dL Bay Klmtıta 
Sllet'I Gçfinti geldiler. Aldervişl birlnd, bay Tedttin Sada• 

Beflnd kOfll - Dlrt ve dalla Jr • Ddnel, bay Alunedln nnHisti leh • 
kan yqtlkl yerli 1Ullll bn Arap, e8 pldller. 



MEŞHUR ADAMLAR 

Çilingir 
Çırağı 

Demlrclllk ve feDsefe pıroffesör
IQ<§JQ yapt:olk'taın scınıra 

hasıl Çekoslavakqaqa 
Reisicümhur oldu? 

Çekoalovakyanm merkezi olan 
Pragda büyük bir 6.dam var. 

Bir vakitler ~\lingir çıraklığı 

yapmıf, aonra demirci olmut .. A
yı avcıhiı etmiı v~ felsefe profe
aörü olmuf ... 

Sonra, ortaya b;r ulus (millet) 
koymuf .• 

Bu adamın adı T omas Garık 
Muariktir. Bir vakitler Londrada 

'Ç~lcoılovakya Reiıicümhuru Mazarik 

oturuyordu. Bir vr.\itl ı:. Avustur
ya imparatorluğunun bir kolu o
lan Çekoslovakya cümliuriyetinin 
cumur baıkanıdn:. 

Çekoılovak Cumur baıkanı Ma 
aarik, burün 85 yaıındadır. Harp· 
te ve siyasada eakimit bir adam .. 

Dokuz dil konutur. 
Kafa1t, nuıvafbk bir devlet a

Clamının zincirleme plinlariyle do. 
)udur. 

Koyu gözlü, inc.e ve fakat canlı
lık dolu vücudu ile ıeçme bir §ah· 
aiyet ... 

Masarik'in b~bc..11,yaılı bir ka
dına patates teplamağa mukabil 
bu kadın tarafından okutulmuftu. 

Annesi, hayali geni§ ve ince bi r 
kadın eh. 

Masarik der ki, " ben genç iken, 
diplomat olmağa heves etmiştim 
Fakat bu itin asiHerin oğulları j . 

çin olduğunu söylediler ... ,, 
Çekoelovakyantn Cumur Başka . 

nı, bot vakitlerini avla geçirir .. · 
1911 de Habıburgların impara

torluk parlimentoauna aza olmUf· 
tu. Kendisi bir Çek vatanseveri 
olduğu için lazım geleni söylemek
ten kaçınmamııtı. Oka dar ki A vus 
hıryadan aynlma~ zorunda kaldı. 
Ve itte bu zaman Londraya gel. 

renin servetini he• hangi ıtatistik 
rakamından daha iyi gösterir .. ·,, 

Masarik, timdi kızıyla beraber 
oturur .. 

Kızı Dr. Alis Masarik, babası
na gönül vermiı bir arkadatlır. An 
nesi &§ağı yukarı on iki yıl önce 
ölmüştür. Kardeıi Jan Londrada. 
dır. 

Olga ise evlidir. 
Masarik'in oda?arı kitaplarl.a 

doludur. Her Avrupa dili üzerin
de modern edebiyatı tetkik eder 

Her okuduğu kita.bın yapraklar: 
kenarına, okuduğu bahisler hak
kında notlar yazar Odalarından 

birinde, eski üniversite günlerin
den kalma bir yazı masası görülür, 
Dötem• aadedir. · 

Memleket için~ çıktığı zaman 
daha sadeletir, erken kalkar· 

Vücuduna iyi yı.pııan bir ceket 
ve külot pantaloı;ı, kasket, çizme. 
taırada sevdiği kıyafettir. 

Ata biner .. 
Seçme birkaç arkadatı bu yol

culuklarda kendisiyle gezer. Met
hur kestane ağ-:t.;larının altında 

hazır yemekler yenir. 
Çekoslovak C\imur B&§kan1 

Masarik, aceleyi st:vmediği halde, 
bu pek temkinli hJtyatında birçok 
itler görür. 

• 

Daha öğrenmek, daha çok bil
mek merakı, tetKil:Ierden kenJisi-
ni bir türlü ayırama.z. 

Ekseriyetle süttt r. ibaret .Jlan 
akşam yemeğinde.• sonra, uyuma 
vaktine kadar bira ~ sohbet eder. 

Masarik elli ya,ındayken tarap 
bira ve tütünü bıra!<tı. Fakat genç
lik günlerinin bir köy birası ve 
yaprak cigara3ıcı düşünmekter. 

hala zevk duyar. 
İnsanların ruhuı:u çok iyi anlı· 

yan biridir. Bir bs1uşta hükmünii 
verir. 

Masa başında e !lerinin muhak· 
kak bir §eyle meşgul olması, ade
tidir. Mesela bir kalem alır. Bir 
kağıt keskisinin arı a hatlarını bir 
kurutma kağıdı üzerinde çıkarır· 
Düşünürken, ga~ ip çizgiler çi

" zer. Daima dütünür, daima plan· 
lar yapar, daima tetkik eder. 

Bir zamanlar Lcndrada mahçur 
bulunan bu takJire değer insanır 
hayatından işte birkaç satır ... 

••• 
mittir. ''King,, koll,jinde Slav dili - .- ----------
üzerinde dersler vemıittir. 

Londra için s~yJediği ıu sözler 
İngilizler arasında meşhurdur: 

HABER - ~ICşam POS!Dr 

Erkek haydutlara taş çıkartan 

Kadın haydut 
Anıerikan polisi"nin eli11,e g·eçmı·ş ve ''Şeytan 

adası,, na g·ötürülmüşti1, ~fakat 

Güzelliği sayesinde 
hapisden kurtuldu 

Kadınlar bir çok aahalarda ı Bu da yetmiyormu§ gibi adanın 
erkeklere rakip kesildikleri aibi, etraf 1 kim ilen tel örgülerle çev -
son zamanlarda Amerikada hay - rlimittir. Bu tellerden bir doku -
dutlukta lia boy ölçü§meğe batla- 1 nuıta derhal bir insanı öldürecek 
dılar ! . derecede tiddetli bir elektrik ce -

Dünyada en mahir haydudların 
yetittiği Amerikada .an zaman • 
larda ustalığı hiç de erkek hay • 
dutlardan daha &§ağı olmıyan bir 
kadın haydud yetitmi§tir. 

Delibes Rep İımlnde olan bu 
hayduda Amerik~da mqhur hay
dud Con Dilingere izafeten "ka -
dın Dilinger,, ismi verilmittir. 
Çok güzel, ve o derece de zalim 
olan bu kadın itiraf ettiğine pi)re 
şimdiye kadar altı lrlti öldürmüt -
tür. itiraf etmediklerinin ıay11mı 
İse ancak kendisi bilir!. 

Amerikan polisi bu müthit hay
duClu ele geçirmek için bütün 
tedbirlere b&§ vurmuı, ne yap • 
mak laznn gelirse yapmıttır. Fa • 
kat Delibes ıeytani bir zeki gös
teriyor, kendisini yakalamak için 
kurulan bütün tuzaklardan kolay
lıkla sıynlabiliyordu. Bunun se -
beplerinden Mri Cle· bütün haydut
lar tarafından sevilmesi ve hima • 
ye edilmesidir. Haydutlar aüzel 
Delibesi saklamayı, ona yardım 
etmeyi kendileri için bir "teref !,, 
saymaktadırlar. 

Bununla beraber polisler ge
çenlerde kendisini Nevyorkta bir 
yemitçi dükkanında ele geçirme -
ğe muvaffak olmuşlardır. Yalnız 

bu muvaf afkıyet biraz pahalıya 

malolmuf, bu uğurda dört polis 
memuru feda edilmiştir. 

Polisler büyük bir maharetle 
kıyafetini değiştiren Delibeı'i ye
mitÇi dükkanına girerken gör -
müıler, derhal dükkanı abluka al
tına aldıktan .anra silihlarmı çe -
kerek içeriye girmitler •. Deli
bes basıldığını anlar anlamaz 
derhal çantasında bulunan taban
casını çekerek kendisini bir köıe
ye atını§, ve polislerin üstüne ate§ 
etmeğe başlamı§tır. 

Bu karıılıklı duello bu şekilde 
saatlerce sürdükten sonra Delibes 
teslim olmuştur, 

Gayet uzun süren muhakeme -
sinden sonra güzel haydud kadın 
l 01 sene ağır hapse mahkUın ol -
rnuştur. Cezaımı geçirmek ıçın 
de Amerikanın Şeytan adası is
miyle tanmmıt olan Kaliforniya 
civılrındaki Alcatoz hapishane • 
sine sevkedilmittir. 

Bu hapishane için Amerikalılar 
kaçılmaz hapishane derler. Çün -
kü bapisliane evveli Kalifomiya
nın biraz ötesinde bir ada üstün
dedir. 
Adanın her iki tarafmda 

gayet §iddetli akmtılar vardır. 
Buradan bir adamın değil yüze

rek, sandalla bile geçmesine im • 
kan yoktur. Sonra hapishane çok 
t iddetli bir kontrol albndadır. 

rey anı geçr. 
Delibes bu adaya geldiği za -

man burada bir çok tanıdık meı
hur haydutları bulmu§tu. 

Havayn adalan denizinin en 
yaman korsanı Ruth Lawes, 
Dünyanın en nif&JlCı haydudu 

olmakla tanınmıt olan kovboy 
Ke~ • 

Amerika kaçakçılıan kral mil -
yoner Alcapon, 

Dünyanın en büyük kalpazanı 

Stading, 
Ve daha bir çok tanmmıı hay

dutlar, katiller ... 
Bunların hepsi gece gündüz bu 

Şe~an adasından kaçmak için 
çalıııyorlar, fakat seneler geçtiği 
halde bir ıey yapamıyorlardı. 

Güzel haydud kadın arkadatla
rma buradan kaçacağını söylediği 

zaman itte bu ıebepten dolayı di
ğer haydutlar gülmütler, ve ken • 
diıiyle alay etmitlerdir. Onlarca 
bu adadan kaçabilmek fam mi· 
naıiyle imkansız bir lı"B.Clise idt 

Buna rağmen Delibes Rep ya • 
hut "Kadın Dilinger,, bu adadan 
kaçmağa muvaffak olmu§tur. Bü
tün Amerikayı sonsuz bir hayre • 
te dü§üren bu hadise §U §ekilde 
cereyan etmittir: 

Güzel Delibes adanın her tara
fını gezip gördükten sonra arka -
daılarının teıebbüs ettikleri usul
lerle adadan kaçmanın imkansız 
olduğunu anlamı§, bu işte muvaf
fak olmak için kadınlığını kullan
mağa karar vemıittir. 

Delibesin bulunduğu kısımda 
muhafızlar arasında genç, yakı • 
tıklı bir onbatı bulunuyordu. A -
dada bulunan muhafızlar senede 
ancak bir iki defa karaya çıkabil
dikleri için bunlardan evelnme -
mit olanlar kadına kar§ı pek zayif 
bulunuyorlardı. 

Haydud kadm bütün bunları 

bir anda sezdiğinden derhal pla -
nını kurmu§, ve gözüne kestirdiği 
bu onbaııya aııkane nazarlar al
mağa, onunla alakadar görünme -
ğe baılamı§tır. 

Dünyanın her tarafında gözler 
ayni ıür'at ve isabetle anlaşır • 

Nitekim pekaz ıonra Delibes 
onba§ının gözlerinde aradığı ışı -
ğın yavaf yavat belirdiğini gördü. 
tesdüf de kendilerine yardım 

ediyordu. Güzel haydud kadınla 

genç, tecrübesiz onbatı bir kaç 
defa yalnız kaldılar. Delibes hem 
Amerikalı, hem de akıllı oldu -
iundan "vakit nakittir,, düsurunu 
gayet iyi biliyor, ve buna inanı -
yordu,. 

Zavallı delikanlı sevgilisini ki • · 
lise duvarlarına resimleri yapılan 
meleklerden daha masum zanne • 
diyor. Başına gelen felaketlerin 
de tamamiyle dütmanları atrafın
da tertip edilmt olduğuna inanı • 
yordu. 

Belibes kendisine anneainin ili· 
tiyar ve dul olduğunu, büyük bir 
miraa itiyle uğrqtığını, milyonlar 
değerinde olan bu miran bun • 
mak üzere iken bir takım haydut-

ların itlerine kanttığmı, haklan 
olan miraaı ele geçirmek için bir 
iftira ile kendisini hapae attırdık-
Jannı, annesi~in de bundan müte
e11ir olarak butalandığmı, en ni
hayet 11 Temmuz tarihinde yapı· 
facak olan muhakemede hazır 

Dulunamıyacağmı, ve haydutla· 
rm bundan istifade ederek pa • 
ralan alacaklannı aöylü>:ordu. 

Bunun için bir gün için oleun 
dııarıya çıkmaaı lazım geldiğini , ' 
serbest kalacağı 24 aaat zarfında: 
bütün itleri yoluna koyacağı gibi 
bu hizmeti için de kendiıine 
100.000 dolar vereceğini il&ve e- · 
~iyordp. 

ı Güzel llayClu'd kaôm bu sözler • 
elen sonra ilave ediyordu: 

- Eğer beniriı 24 saat için ada
Clan ayrılmamı temin edersem ha· ' 

na .onsuz bir iyilik yapmıf ola • 
caksın .• 24 .aat .onra hapishane • 
ye döneceğim. Parayı kazan.dık • • 
tan pekaz aonra benim suçwz ol • 
duğum anlqılacak ve serbest hı • 
rakılacağmı .. O zaman seninle ev• 
leniriz. Zengin olacağımız için ae-

nin çalıımana da lüzum kalmıya • • 
cak. Hayatımızın aonuna kadar 
rallat, güzel, eilenceli bir ÖmÜI' 
ıüreriz .. 

Yukarıda da söylediğimiz gibi 
zavallı tecrübesiz, Takat qık on· 
hafı bu yılan kadını aeviyor, ve 
sevmek inanmak olduğuna göre 
de ona inanıyordu. Kendisine 
söylediği sözlerC:le ceaaretini ve 
erkekliğini hafifçe yaralar mahi • 
yette olduğundan her ne olursa 
olsun sevgilisini 24 saat için ha • 
pisten çıkarmağa karar vermiıti. 

Bir gece mayieti muhafızlardan 
birinin elbisesini ona giydirdi • 

Beraberce kimsenin nazarı dik
~atini celbetmeden dıtarıya çıktı· 
lar. Muhafız motörü az zamanda 
kendilerini Şeytan aduından 
karaya yanaftırdı. 

Onbaşı parol!lyı verdiğinden ve 
kendisini tanıttığından kolaylık • 
la karakolu geçtiler. 

Biraz uzaklaıtıktan sonra erte-si 
günü ayni saatte ayni yerde bu • 
lutmak üzere aynldılar. 

Artık ötesinin ne olduğunu 
yazmağa lüzum yok. Gidiı o gi • 
di§ ! Haydud kadının ileride tek • 

~ondrada nemen her yerde 
qpı tokmaklan iri Taziyette... it 
mueaeaelerinin pürüssüz levhala. 
n güzelce parlatılmıt ve b:lhçeler 
tok bi bakılmq.. Bunlar, lngilte-

Ayrıca adanın karıısmda da her Nihayet aradan çok zaman geç
zaman muhafızlar bulunur. Bun - meden muhafızla mahpus arasın· 
dan haşka da a"danm etrafında ge da görülmemiş bir aşk macerası 

I ce gündüz muhafız motörleri dola 1 bqladı. Delibes aıığmı kendisine 
l ıır. tamami;v.Je inandırmııtı. 

rar polisin eline d'üfeceği muhak· 
kaktır. Yalnız :zavallı tecrübe • 
siz onbatının tim<li hapiste oldu
ğunu, ve hala da sevgifisinin ma• 
sum olduğuna inandıiını ıöy)e • 
mek iıterim. 
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Afrikada bir düğün. 
Cenubi Afrika Zululara 

•• 

En karlı ticaret 
kız satmaktır 

On beş semiz inek güzel bir genç kız elde 
etmek için kızın babasına verilen ücrettir 
~ enabı Afrika yerlilerinden Zu
~ lulann hayatı merakla takip, 

edilmeğe değ•r. 
Zuluların ga,adıklurı IJt!r in 

Oiltere müstenılekeıidir. lngiltere 
1SBO sencıinde bu kabUelere karıı 
harp açnuı, bir laıe süren harp ıo • 
llunda kabUelerln relıi Settivago e • 
•ir edUince yerliler mağlubiyeti ka • 
bıııe mecbur olnwılardı. Üçüncü Na
l>olyonun oğlu prenı Lulnin de öldü
i;ı bu harpten sonra Zulular tcunand
le lngUizlerln esareti altına girdiler. 
Şimdi esklıine nazaran miktarları 

flzalmıı olmakla beraber gene Ameri
kanın en mühim kabilelerinden aıağı
daki yazı111, Zulular ara8lnda yıllarca 
kalmıı bir lngUiz seyyahı yazmııtır. 
llu iptidai inıanlar araaındaki çok 
'lneraklı evlenme adetlerini anlatıyor: 

G
üldüğü zaman bembeyaz diş
leri göze çarpan on altı yaşın
daki bu zenci dilberini Silva 

ı._ ilk de1a bUytik bir evlenme 
UC&Yra mında görmüştü. 

Silva zengindi. Bir sene evvel ölen 
babası ona bir düzüne inekle altı ih -
tiyar kansını miras bırakmıştı. Fakat 
0 bu kadınlardan yakayı sıyırmanın 
)'olunu bulmU§, servetini iki misline 
Çıkarmıştı. Artık kendine gUzel bir 
kız satın almağı dUşUneblllrdl. 

lıu sebeple kapkara göğsü, kendisi
tıi çileden çıkartan bu on altı yaşın -
~aki dilberin kim olduğunu, merasimi 
ıdare eden adama sordu: Aldığı ce -
\'ap şu oldu: 

-Dabuli- Zuluların en kudretli 
Sihirbazı Sukumbanaoın henüz açıl -
ltıış kıymetli çiçeği .. Bu kız babasının 
en kıymetli malı ,.e ihtiyar günlerinin 
"'•nını•i~•r. 

/(adınlar ihtiyaflayınca, aTtık 
soytanlılda.n btJ§ka ıeye 

yaramm:lar! 
):\ rtesi günü Silva köyde en sa • 
I;~ ı;niml dostlarından birine git • 

..., ti. Belindeki gUmüt kutuyu 
ona vererek : 

- 4\,1, dedi, bunu Sukumbananın kı
tı Dab111iye ver. lndananın oflu Sili
\ta gönderdi. diye de fllve et.. 

nu kııtunun "manası şuydu: 

Seni se,·iyorum. Benimle evlen! ı 
Ertesi gün, uzun boylu bir kadın 

Silivanın karargahına gelerek ona 
güzel haberler getirdi. 

- Sukumbanın kızı Dabuli sana bu 
gerdanlığı yolladı. 

Sonra kurnazca gözünü kırptı ve: 
- Yarın seni kuyu yanında bekli -

yecektir, dedi. 
Kızın gönderdiği gerdanlık rengi -

renk boncuklarla işlenmişti. Taşıdı -
ğı mana ise, bir aşk itirafından iba -
retti. 

Gerdanlıktan küçük okları andıran 
uçlar sarkıyordu. Siliva bunları dik
katle saydı ,.e düşünceye daldı. 

Ru oklardan anlaşılıyordu ki, Su-

kum hana kızını ancak on beş semiz f 
inek mukabilinde satacaktır. 
DüşUndU, taşındı. inekleri feda et -

mekten başka çare yoktu. Fakat bir 
kere kurnazlığını denemek de lazım
dı. 

D ört arkadaşile birlikte Sukum
banayı görmeğe gitti. Ve da
ha kulubenin kapısı önündey
ken kederli bir sesli haykırdı: 

- Sukumbana !h Sukumbana ! Hali
me acı! Gel bak ne hale geldim! 
İhtiyar yerli biraz sonra kapıda 

göründü. Hiç bir şey bilmiyormuş gi
lıi görünüyordu. Hayretle sordu: 

- Silh-a hoşgeldin .• Fakat bukadar 
kalabalıkla evimi ziyaretten maksa • 
dın nedir? 

- Sukumbana tutkunum 1 Kızına 
tutkunum! Onunla evlenmek istiyo -
rum. Halbuki senin Dabuliye karşı 
beş semiz inek istlyeceğini duydum. 
Bense o kadar fakirim ki ... 

Sukumbana yerinden sıçrıyarak ce
vap verdi: 

- Beş inek mi budala? Beş defa 
beş inekten üç defa beş inek fazla is
terim! 

Nihayet biraz yumuşar gibi oldu. 

~İr Zutu er.':cğinin kanii ne kaılar çoksa serveti de o kadar /azla 
erttek:ir. Çünkü bu lraJınlann her biri birçok inek •etiren kız soculr

. lar JoğarnlGll ihtimali uardır. 

Konuklarını içeriye çağırdı. Çekişe çe
kişe bir pazarlıktan sonra uyuştular. 

Siliva, sevgilisi Dabuliyi on beş se · 
miz inek mu~abilinde satın ala~ktı. 
İhtiyar adam tediyede kolaylık da gös 
teriyordu. İneklerin yedisi peşin veri
lecek, sekizi ise evlenme günü tesllm 
edilecekti. 

Z ulular memleketinde, bir a 
damın karılannın sayısı 
malik olduğu ineklerin mik 
tarına göre değişen servet 

derecesine bağlıdır. 
Normal olarak bir genç ve güzel 

kızın fiyatı on ila on beş semiz inek
tir. Bu miktar hazan yirmi ineğe ka
dar çıkabilir. Bu fiyat hiç te çok gö -

Düğüne giden Zulu'lar 

rülmez. Zira bir kocanın ne kadar çok f 
karısı varsa o kadar çok kız babası 
olması, yani verdiği inekleri bir kat 
faiz ile geri alması muhtemeldir. 

Zulular en büyük değeri kızlanna 
verirler. Tersine olarak burada of -
lan çocukların hiç mi hiç değeri yok
tur. Zira maddi bir kıymet taşımaz -
lar. 

En zahmetli işler oğlanlara yükle -
tilir. Hay\'anları bakan, kulübeleri 
yapmak için gereken malzemeyi teda
rik eden, ava giden hep oğlanlardır. 

Kızlara gelince onlar dikkatli bir 
ihtimam içinde büyütlürler. Yapı • 
lan yemeklerin en güzel parçaları on
lara ''erilir. • 

Süslenmek te onların hakkıdır. Er
keklere gelince çocuk, delikanlı çağı • 
na girince bir kabile şefinin yanma 
girer. Bir miktar hayvan tedarik e -
derek evlenme kudretini kazanınca -
ya kadar orada çalışır. 

Bir kere on beş inek sahibi olup ta 
eylendi mi hürriyet ,.e istikbalini ka-

zanmış olur. Böylece delikanlı serbes 
tiye kavuşmayı didinerek kazandığı 
hayvanlar mukabilinde satın alacağı 
genç kıza borçludur. Onun sayesin -
de bir gün gelecek o da kız babası, 
yani kapitalist olacaktır .• 

Kadın bir kere evlendi mi kocası 
nın malı sırasına girer. Yuvanm bil -
tün yükü onun üzerindedir. Bununla 
beraber kadına kötü muamele edil -
mez •. Bol gıda alarak vücuttan düş -
memesine \'e ihtiyarlamamasına dik -
kat edilir. Zira ancak bu suretle ka • 
dın kendisinden beklenen bereketli 
dölü yetiştirebilecektir. 

Kocasına bol kız doğuran analann 
itibarı oğlan analarından kat kat faz
ladır. Zululara göre kadın pahalı bir 
matadır. Onun için iyi bakıma ve gö-
zetime ihtiyacı vardır. Fakat bir kere 
ihtiyarlıyarak çocuk yetiştirme kud • 
retini kaybetti mi artık fuzult besle • 
nen bir mahlQk menzelesine düşer. En 

tJ 
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Birbirleriyle evlenebilme.\ içirı iki gencin a.nlaımlf olnuuı kali değil
JiT. Kızın &ıbacnı on, on 1:'6.~ beaili inek mukabilinde razı etmek 

gnektir. 

ağır yükler altında ezilir. Koca.tıt o -ı 
nun yüzüne bile bakmaz olur. G.'llası 
kesildikçe kesilir. Bu kabil ihtl)v-.u 
kadınlar düğün eğlencelerinde soyh-
rilik yapmak, genç kızlara veya dem 
kanlılara hizmette bulunmak suretiy
le yaşamak imkanını bulurlar. 

' 

G ençlik, kızlar için bir cen -
net, delikanlılar için bir ce
hennem olduğu halde ihti
yarlık bunun tamamen ter 

sinedir. İhtiyar erkek saygı içinde ya-\ 
şar. Kızlarının bolluğu nisbetinde re-
faha kavuşur. İhtiyar kadın ise sü -
rünen, bir dakika önce ölmesi isteni -
len işe yaramaz bir hayvandan fark
sızdır. ihtiyar erkek kızlarını sata -
rak servetini yapmıştır. Gençliğinde 

görmediği rahata kavuşur. Bol bol 
yer. istediği gibi keyf sürer. 

S ilivananın düğün töreni şa 
fakla beraber başladı. lh -
tiyar erkek ve kadınlar tö
rende yer alarak koca sah-

rayı kaplıyan geniş bir yarım daire kur 
muşlardı. Yerliler en coşkun günlerin 
den birini yaşıyorlardı. 

Kargılar, oklar ve tokmaklarla 
mücehhez olan genç muharipler iki 
kararg!ha ayrıldılar. Silh·a ile dost • 
ları bu karargahlardan birinin arka • 
sında, Sukumbana ve davetliler ise 
öteki karargahta yer aldılar Tören 
bb' kavga meydanını andırıyordu. Zi
ra:. iki taraf biri birine karşı ağza alın
mıy.acak ,.e hatıra gelmiyecek küfür
leri .savun.ayorlardı. 

Buı:adak:i adete göre yağdırılan ha
karetler ve küfürler ne ker ısırıcı ve 
kızdırıcı mahiyette olursa düğün o 
derece şık ve zarif şekilde yapılmış 

sayılır. 

Ansızın JiılŞ>ı sesleri duyuldu. Kabi -
lenin başkanı Sukumbıana ve kendisin 
den daha aşağı derecede diğer reisler 
ve sihirbazlaı:la birlikte tören sahası
na girdi. Kabile reisi elini kaldırdı. 
Herkesin görebileceği bir işarette bu
lundu. Küfür bombardımanı kesildi. 
Başkan kısa bir s8ylev Yerdi. Sonra 
törenclleri şenliklende devama ça _ 
çırdı. 

Ohe ! Ohe ! seslerinden sonra al • 
luflar lçinıJe danslar başladı. Genç 
kızlar bir halka olarak ilerlediler. 
Şarkılar söyliyerek ahenkli adımları 
atmağa, sıçramağa başladılar. Herkes 

hem dansı seyrediyor, hem de bu gen~ 
kızlar alayını idare eden gelini gö • 
zetliyordu. 

~Un, yü'ziınU tamamen kapıyan 
sahte incilerden yapılmış bir maske 
taşıyordu. Elind~ tuttuğu yaya ben
ziyen bir şeyle de otlan kanştırarak 
bir şey arıyordu. Zulularm asırlar • 
danberi süren ananesine göre gelin 
,kendisini kocasının kollan arasına 
götürecek olan olan yolu anyordu. 
' Bu pandomima bir kaç dakika sUr-
di\. En iyi clamijrlerden bir kısmı 
Sitivayı bırakarak ilerlediler. Bunlar 
yol açıyorlardı. 

Nihayet dansörlerden biri k4'ndin ~ 
den ancak yirmi adım ötede olan geli
ni bulma zamanı geldiğine hükmetti. 

Dabuliyi gören dansör koprak Sili. 
vaya haber verdi. işte kadınlar Siliva
nın taraftarı muharipler kadınlar gru 
puna hUcum ettiler. Delikanlıların 
kuvvetli kollan gelini yakaladı ve u
zaklara götürdü. Silivanın taraftar • 
1arı genç kızın ha.bası Sukumbana 
askerleriyle tatqtular. 

Çok geçmeden ytizleri alçılanmı§ 

ihtiyar kadınlardan bir grup muharip 
ler arasına atıldı. Bu ihtiyar kadınlar 
hayalı ölilm ve mukadderatı temsil e
diyorlardı. Ellerindeki dallarla mu • 
haripler arasında koşuyor, ve sehir • 
kir dimleler sanrarak onlan banş • 
mağa davet edlyqrlardı. 

SeugilWnin evi önünde bir 
Zula Jelilranlm 

Böylece iki grup uzlaştılar, banş • 
tılar. Asıl genel neşlik te bundan son
ra başladı. Siliva sevgilisine aşkının 

heyecanlarını duyururken burada iki 
karargah birleşmiş, genel şenlik dan-
sı başlamıştı. Sofralar kuruldu. Se • 
miz öküz ziyafetine konanlar sabaha 
kadar içtiler, eğlendiler_ 



12 

ORMANIN KIZI 
Valafi laa)11141llar arasında ue Alrilronın balta •irmemİf ormanla
nmla geçen Qflr ue kahramanlık. lteyccan . • .,.ar ue tetkik romanı 

• Nr· ...,_ 
;) Yazan: Rıza Şekib 

iş kumbarası 
sahiplerine 

Yerliler gözlerini açtlklara zam~n senede 
karşllarında genç ve beyaz bır 

adamm kıpırdamadan bekledi- 20.000lira 
ğini gördüler Yeniden yakalan- mükifat 
dıklarına hükmederek titrediler 

lki yerlinin böyle komıımalarıl 
saatler ıürdü. Yerlerinden ki pır· 
da.nuıdan duruyorlar ve gündüz ol· 
masını bekliyorlardı. 

Arada bir, yere kulak vererek 
toprağı dinliyorlardı. 

Gündüzü beklemelerine sebep 
bu ayak ıesleriydi. Gidecekleri 
taraftan gelen bu gürültüleri~ ge· 
c:e karanlığında kar,ılaımaktan 
~ekindikleri meydandaydı. On· 
lann bu fikirde oldukları, gencin 
teklifini ihtiyarın reddetmesinden 
anlatılıyordu. 

Konu§maları yava§ yavaJ ha · 
fifledi. 

Günlerin verdiği yorgunluğun 
tesiriyle derin bir uykuya daldılar. 

Gözlerini açtıkları zaman kar· 
tılarında beyaz v~cutlu, hiç de 
kendilerine benzemiyen bir ada· 
mm dikili durduğunu görüne~ bü· 
yük bir ürperme ile silkindiler .. 

Nihayet yakalanmı,lar mıydı? 
0.:?mek kurtulmak bahliyarlığı

na erememişlerdi .• 
Sevincinin bota gittiğini gö · 

renler ne kadar üzülürler ve bü · 
yük bir ümitsizliğe kar.ılırlana, 
onlar da ayni his altında harekt~-

. siz kaldılar .. 
Genç ve beyaz adam bir şev 

:söylemiyor ve onların bu ümitsiz 
hLıllcrhi büyük bir aliıka :ie seyre· 
uiyordu. 

Neden sonra: 
- Burada ne yapıyorsunuz? di· 

ye sordu. 
Genç ad:.m arapç.a konuşuyor 

du. 
ihtiyarı: 
- Hiç! diye cevap v~rdi 
- Demek siz arapça biliyorau· 

nuz?. Nereye gidiyorsunuz? 
- Köyümüze .. 
- Nerede.n geliyorsunuz? 
ihtiyar cevap vermekte tered· 

düt etti. Genç adam cevap ver 
mediğini görünce: 

- Nereden geliyorsunuz, diye 
tekrarladı. 

ihtiyar gene cevap vermdi 
- Yoksa esir miydiniz .. Kaçh

nı z mı? dedi. 
ihtiyarın sol kolunun kanlı ol· 

duğunu görünce de: 
- Demek kaçtınız ve yaralan

dınız da .. 
...... . . .. 
- Cevap verin.. Size zararını 

değil, faydam dokunur. 
Genç adam güneıin doğduğu la· 

rafa arkasını vermiş bulunduğu i
çin yerliler onun gözünü iyice gp· 
remiyorlardı. 

- Kimin esiriydiniz? - ... 
.- Cevap versenize .. Kimin esi

riydiniz?. 
ihtiyar yerinden doğruldu. Ken. 

dilerini uzun uzadıya sorguya çe
ken bu adamın da bir esirci olma· 
sından korktuğu için: 

- Esir deiildik.. Yaramı bir 
köpekten aldım. 

- Bir köpekten mi? Nerede? 
- IIerideki köyden gece geçi· 

yorduk. Bir köpek hücumuna uğ
radık. Ben boğuıtum .. 

- Buralarda bir esit puarı 

varınıf, biliyor musunuz? 
- Hayı,r. 

- Saklamayın!.. Ben sizin bir 
esir olduğunuzu ve kaçtığınızı çok 
iyi biliyorum. Kaçmı§ olmakla çok 
iyi yaptınız .. Sizin gibi daha baş· 
ka esirler de vana haber verin, gi
dip onları kurtaralım .. 

- Var! ... 
Bu ini "var?., deyif, aypi za· 

manda bir itiraf yerine de gcçmİ§· 
ti. 

Genç adam ihtiyara: 
- Sen yaralısın! dedi. Sen bu

rada kal .. istene arkdatm bize yc; . 
lu göstersin .. Senden ayrılmak lf 
lemiyorsa bize yolu tarif et .. 

- Arkadatım benimle kalsın .. 
Size yol tarif edelim.. Bur<\dan 
doğru giderseniz esir pazarına u· 
la.ıırsınız .. 

- Ne kadar sürer ... 
- Bet köy yolu .. 
Yerli "be~ köy yolu,, demek!t 

mesafenin en çok bir saat oldı:ğu
nu anlatmak istiyordu. 

Genç adam yerlilere bi: ıey söy. 
lemeden ayrıldı ve uzaklattı. 

Kendilerine zararı dokunmı 
yan bu beyaz adamın gidişine dal
gın dalgın bakakalan yerliler o, 
biraz açıldıktan sonra nereye git· 
tiğini görebilmek için biraz yük
seğe tırmanınca, beyaz adamın az 
ötede bir filin sırtına atladığını 

ve daha uzaktaki karınca gibi gÖ· 

rülen kalabalığa yeti§mek iizere 
hayvanını koşturduğunu görd~ler. 

Bu Ebululaydı. Uzakta · ka· 
rmca g1bi gördükleri kalabalık da 
aslanlı hükümdarın kızı Vf' onunla 
beraber çarpışmaya doğru uzakla
şan vah~i hayvanlarıydı ... 

Ebüluli, Karşaya yaklaştığı sı· 
rada bağırdı: 

- Doğru gidersek bir esir pa • 
zarına varacak:nışız ... 

- Sana bunu yerliler mi söyle· 
d., 

1 ••• 

-Evet ... 
- O nc!omları buraya getir ... 

Bize yol göstersinler ••. 
- Biri kolundan yaralı .. Öteki 

de kendilerinin tcrbest bırakıl • 
malarmı rica etti. 

- İsterlerse buradan giderler. 
Ben kcndi'eriyle komışmak isti -
yorum . 

- Pekala ... 
Ebülul& g~ri dönerken vab~iler 

kaçmağa teşebbüs etmitlerdi. 
Genç adam arkalarından ıes • 

lendi: 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
Birinci tertip ... 

Senede iki def ada 
414 kişiye on bin 

lira ikramiye 
Her sene 1 Nisan ve 1 ilk te,rlnde kumbara 
sahlpleri arasında çekUcn kuralarc!a ve her 
defasında 207 klflye be,er bin lira tevzi 
edllmektedlr. 

BJrJnci milk aftlt: ıooo Hra 
lklnel 

" 
250 

" On kişiye yüzerden 1000 " Virml " ellfşerden ıooo 
" t75 

" 
on ardan 1750 " 

Beş bin Jiralık kura 
t Uk teşrinde çekHecektlr. 

ikinci tertip .•. 
iil 

Senede beş Ciefada 
beş kişiye on bin 

lira ikramiye 
Yeni lhda• edilen bu kuraların her birinde 
tek kumbar~ sahibine iki bin Ura ikramiye 
verllmekteeup. Bu kuralar senede bef defa ı 

Şubat, Haziran, 
Temmuz, EylQI ve 

Birinci kanun 
Aylarının ilk gUnlerl çekilecektir. 

iki bin liralık ilk kura 
1 Eyltllde ~ekllecttktlr. 

Kuralara iştirak edebilmek için kum
bara sahiplerinin asgari yirmi beş 

1 lira biriktirmiş o: m 3ları lazımdır 
~~~~~! 

,. .... ' . "' ' . • . ~ .. l\,,, 

'A·' •.. ·', · . , ' . f 

hm ne olacak? .. 
Ebülula ihtiyara yakla,tığı za -

man onun korkudan titrediğini 
• 

görüi'ce kendisini temin etti: 

- Korkma ... Size zaranmız do
kunmaz. Sizinle ormanın kızı ko
nuşmak istiyor ... 

Ormanın kızı tabiri yerlilere 
yabancı gelmişti. Onlar daha bu 
ismi i,itmcmiş olacaklardı ki kim 

olduğunu anlamak ister gibi bir 
tavır takınmışlardı. Ebülula: 

- Ormanın kızı, diye tekrarla
dı. Bu adı hiç işitmediniz mi? 

- Hayır ... Bu isimde biz kimse 
bilmiyoruz. 

- Aslanlı adamı biliyor musu-
- Kaçmayın... Kaçarsanız sizi 

bir in içinde yakahycak aslanla • nuz? ·· 
rımdan birini pefinizden bırakı • Biri daha önde, öteki daha ar-

rım. 

ihtiyar vahşi daha aslan keli • 
mesini itilir i,itmez yerinde mıh~ 
lanıp kalmıf, hila kaÇJ!lağa çalı
fan arkadaşının durmasını temin 
için arkasından bağırmı§tı. 

ihtiyar titriyordu. O kadar kork 
mugtu. Zaten köpekle boğu,mah· 
tan bozulan sinirleri büıbütün gev 
şemitti ... 
Arkadaıma: 
- K~ma ! diyordu. Dur haka-

kada duran iki yerli yerlerinden 
kıpırdndılar ... (Aslanlı adam) sö
zü onlarda anla§ılmaz bir tesir bı
rakmıştı. 

Hele ihtiyara bu isim hiç de ya
bancı değildi. Kıvırcık saçlarını 
sağ elinin derileri bozulmu§ par • 
maklarıyle l<arı§lırarak beyaz dit· 
leri arasından: 

- Aslanlı adam! ... Aslanlı a • 
danı! diye tekrarladı. 

{Devamı var) 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime· 

lerin üzerinde halisliğini tekeffül 

eden EB markasını arayıı.ıı. ~~~9)~~-... ~-
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Saygı değer yurttaşlar! 
Tam verit malı "Emir,, t1raş bıçak

ıarımızın şöhreti memleketlmlzln her 
köşesine yayılmıştır. Artık piyasada 
ıoo paraya ve S ve 5 kurusa satılan 
ecnebi bıçaklarına kat'lyyen .ihtiyaç 
kalmamıştır. ÇOnkO tam yerll malt

SATILIK KOTRA 
4,50 boyunda her takımiylt- bir 

f&l'PİJOle aablacakbr. Görmek isti. 
yenler: Moda, Cafer ağa mahal· 
!eti Şifa ıobk Karamüıelli Ko~
racı Bay Mutafa1a, ya da: Gala-· 
tuaray 265 No. terzi Turguda 
bqvunnalan. (4818) 

"Emlr,, tıraş bıçaklarımız gayet iyi ve ---..---------
keskin olmakla beraber ıo tanesi ___ aavaa• --ımıı-
'f:~~:.z t5 kuruşa heryerde satılmak- Sünnetçi Ahmed 

Kanaatkar olan mBessesemlz btlytlk bir lkametsllı .... muayeneha-

f d kA J k 1 d ~ rddaaJ neılnt Sirkedden Sultanahmet e 8 r 1 8 SBJl(I eAer yu ~ arımıza Yerebatan caddeıl40numaraya 
bir hizmette bulunmak ve ''EMiR,, breş nakleyledlltnt aanılı mnttert-
bıçaklanmızın dışandan gelen eenebl hı- ıerm. bdclfrlr. 
~ki arından Ustttn olduğunu işle göstermek 1111 ==1 

tlzere işbu tam yeril malı "EMiR,, tıraş 
bıçaklarımızı umulmaz derecede ucuz bir 
ftyatıa satmaktadır. Borjiya 

Hem lylllk. hem ucuzluk, hepsi bir vE 
arada olduQundan artık paranızı dışa- Ragastanın oğlu •ı 
rl çıkarmayınız. Her satıcıdan "Emir,, Romanlarım clltlendirilmekli 
tıraş bıçaklarını ısrarla arayınız ve üzere Vakıt lditüphaneıine bı -H 
allp güle güle kullanınız. ralnn" oıan okuyucu1rmuzınU 

ciltl • buınbr !! 
Radiu Ticarethanesi a..:. aat ıs. •crar •tra -il 

lstanbul - Galata P.K. 1313 Tel 42678 JJPalabuırler. H 
RADIUM • ISTANBUL --,mı=•••• ----=ıaiiaii 

HltSERtt.ER YATAGI -
- Kaç kiti? •. Dotra IÖykyi -

. ' ç~ .___. . ..__ 
nız ••• uuau IQ"IUm eaanne ... 1ı 
yalan ıöyleneniz ıizin için İyi ol • 
mu. 

- Allah ıöatennelin mom 
'JOT·· Otelimde ba anda bet ya': 
cı müıteri var .. 

- Bu mifteriler timdi ne yapı
JOl'lar. 

- Ştipheaiz uyuyorlar. 
- Pekala! .. Buraya, müıterinı-

:11 kral namına tnkİf ~n ıddill'. 
Askerlerim içeriye ıirecekler ~ 
lf, aeeaiz tedua olacaktır. S:z yal 
11D oda kapılamaı bin~ 

Otelci yerlere kadar elilerek: 
- Ben kral hazretlerinin aad1" 

Mr kuluyam ..• 'Ba halin fakir ote 
lime vereceli zarara Tafmen ita 
at ederim momenyor. dedi. 

Moqomeri: 
- İfte, tam tadık bir ada.m !. 

diye dütündü. 
Otelci: 
- Aakerler!nizi içeriye aoJr.u. 

' am. dedi. 
- Bir aaniye aabrediniz.. Y •· 

bancıtar arumda yakında ıe?er 

iki kiti var mı? 
- E•et JDODMll)'or- En ıenç o· 

lan iki kiti yalanda ıeldiler. 

- Banlarm iaimlerini teaadü-

-Ewtmmı..,_ .. 
Mı .. a•.-inin kalbi çarpıyo,.. •• 
Çünkü umduiu Mnet ft tenf 

kıl üzerinde halwwwJOtda. 

- Nedir? .. Bunlan bana .ayt .. 
. . ' yınız ... 
- Biri Manfred, ibürii Lante-

ne.. 

Monıomeri ıevinçle haykırdı: 

- Otelci, ıi:ae elli ekil vadedi· 
yorum. Eğer yarın paraları ıetir· 
mezHJD Allahın ıazabına ujruya• 
yrm. Haydi beni hu iki kitiıılıı o
claaına ıötürünüz. Öbürlerinin ıa. 
zumu yok. 

Zal»it ukerlerini çainmak i1H 
re~ blan kapıya döndü. 

Bu anda ıalonun nibayetinde1d 
camlı kapı açılarak bir .adam içe
riye ıirdi. Ve ala1b lür seele: 

- Mösyö da Monsomeri, aaı 
met edip de ukerlerinizi ~eriye 
ıetirmeyiniz, biz krala teslim olu
yoruz. dedi. 

Mongomeri: 

- Tribule ! .. diye hayretle ba· 
jırmaktan kendiıini alamadı 

- Evet .. Beni Baatile ıötürdü
fünüz ıuacla ıöıtermit olduğwıuz 
uıtalığı krala anlatmağa ba'!ır o
lan kulunuz .• 

A.kerlerine cloiru dehfet V ' 

korku dolu bir bakıt fırlatan Mon 
ıomeri: 

- Dalaa yayq eöyleyiniz. dedi. 

- Eter heni tnkif ederek ISaa-
tile götürdüğü~üzü krala anla•~· 
rak aBylemiı olduianuz yalanın 
duyulmamuım iltiyonaım lıraplJI 
kapa yam •• 

nJs .mai ~ l&IU)'Or• 

dum. sözlerini tayledi. 
Marjnda bu lkleri 117lerken 

oturup Ji7eti diderinin üatüne a· 
larak aanki pek kiiçiikdı aibi 
~ordu. 

Omriınde ilk defa olarak duy. 
tl11iu bir aaad.ı Ye emniyetle an
nelinin kucaiında yatan Jiyet, 
huin huiıı ailQ-ordu. 

Birbirlerine 11D11ıla sanlan ana 
He kız, .az eöylemekten çok ıaz 
J&fl d6kerek 5p1Jttiller •• 

Saf bir tavurla, çocukçuma ve 
bazan ciddt ıoru ve blrhlrini ta
kip ediyor, ve her ikiıi de birbiri
ni iyice tanrmala çalıpyorlardı. 

Nihayet hlrçok heyecan, seçir
dikten aonra Marjantln Jlyetin na
ııl tamldıtmı Ye FonteYa ta~ 
sanda niçin balanduianu aormak 
lıtedi. 

- Kral •• diye s6Ze '-tladL 
Jlyet titredi. 
- Oh annecip .• Snaili amıe

eiflm.. ll1ı ad•mdan baluetmiye
lim.. O benim t~lerimi ürperti· 
,or. 

Marjantin, sanki cam.nıca bir 
cina,.ıia kal'flSllUla ~r
muı gibi dehıetinden ıapeul ke
aildi. 

- Ya .• Demek aauma kartı i•· 
ledili cinayet Jlllİl8İYOl'IDllf ıil>i, 
Mnte. .. 

Bu anda, odanın kapnmda ka
dın, erkek bi nürü insan ıaründa. 

Banlanlan biri oclanm ortasına 
kadar ....... , ............. . 

-Tat.af..,., laa m•tlnralık ne
dir? ... Ba 4lileaci bdmm burada 
iti ae? .. Hemen bhuMlla tutulup 
ıaraydan dıfUIJa abl1m. Ji;ret. ..... 

Jiyetl yğabunak lltlrormut ıi· 
hl elfnl uzattı. 

Fakat birdenbire aapu.n hat. 
lerek durdu •• Sanki bir hayal pr• 
milt aibi ıerllemele bqladı. 

Marjantin doiruJmupı. 
Şiddetli ve tefbtli bir tavv•'a 

kızım ıeri çekip öıribıe geçmifti. 

Bir aaniye evvel, oturmut o1Ju• 
iu tahta iakemlenin aıkalıiın' tu• 
tarak ıözİeri ateı ~ belde 
hiddetle: '-

- Hele ona elini ıür ..• Httyd; 
dollun bakalım .. Görelim. d;vor· 
du. 

Kral: 
-Annesi! .. sözünü kekeledi. 
Bu kelime, debıetle bükülen d U• 

daklannda pek ı.cı bir mans ah· 
rordu. 

Anne! .• Bu aözdeıı makaad•?nn 
ilbrap .. demek olduğunu biliyor• 
du. 

Marjantin ona, bir intikam :~a· 
yaH ıihi g6rünmUttii. 

Huti bir ıec:. Pariı aolıakl:ırın. 
da delinin baludrinu duyduğu 

- Marjantia ! .. ~ik ci:" 
yetimia kurbanı!.. ıöalerbıi •öyl;,. 
memif aaiJdi • 

Birinci Framuva korkbl 
Neclıa? .. 
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Sinir, nörasteni,baygınlık 
helecan, heyecan 9e bü
tün sinir hastalıklarına 

HASAN ÇiÇEK SUYU 
En mühim sinir rahatsızlıklannda kat'ı tesirini gösterir. Hastalara hayat ve şifa verir. Tablatin verdiği saf n halis turunç çiçeklerinden elde edilmiş dünyanın en mükemmel ~içek ~uyadur. 

Binlerce kilo çiçek suyundan çıkanlmış hUlAsası olan Neroli esans tle Hasan gUl suyu ve gül yağı dahi ayni tabii likte ve ayni safiyette şişelerde satıl maktadır. Hasan deposu: Ankara, Is. 
tanbul. Beyoğlu. 
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PAQA 

POQT~ÖYÜNÜZM: 
SANDl~INIZDA 
Vt:YA'-'UT 
K..iQALI~ 
KASANIZOA 
SA~lADIGIN iZ 
PARADIR1 

ÇAK AT 
BANk'ANIZA 
YATIRDl~INIZ 

PARA 
l="A\Z 

GE:TiRi~ 
O: 

AdemJ Jktidarl ·-e-A_Y_A_N su ;uaz Ev v E N 

Bel gevşekliğine PANORAMA BAHÇESiNDE 
Hornıobin 

Tafalllt: Galata pos(""' 
kutuau t255 

":...-------------------
Diş hekimi Bayan 
Münevver Osman Ôney 

Sultan Mahmut Türbesi 
Babıali caddesi No. 10 Tel. 2'l622 

SATILIK HANE 

Telefon : 4t065 

fstanbul liseler 

Yiyeceğin Cinai 
Ekmek 

arttırma eksiltme 
kurumundan: 

Miktarı Tahmini fiyat 
260,000 11 Kurut narh üzerinden 

Beı okulun teminat miktarı 
Lira K. 

Galatasaray Lileal 825 
Haydarp1.fa Lisesi 792 

CANLI PAQADIR -
Çapada Çukurbostan meydanında 

yedi oda ön ve arka taraflarında va -
si bahçeli tramvay istasyonuna iki Erenköy Kız Lisesi 247 50 

.. 
\ 

' 

dakika mesafede kullanışlı, havadar 
arka bahçesinde tavuk, koyun ve keçi 
beslemek için f ennl müteaddit kti -
mesleri vesair müştemll!tı havi 29 • 2 
No· ev ucuz fiyatla satılacaktır. 

Kandilli Kız Liıeıi 115 50 
Çamlıca Kız orta okulu 165 
Kurumumuza bağlı Bet okul için yukarda yazılı ekme\( ihti-

yaçları ıartnamesine göre ve okulların yanlarında ilk teminat
lar gösterilmiıtir. 

Eksiltme 21-8-935 Çarıamba günü ıaat ·os) de kapalı 
zarf suretile yapılacaktır. 

WOLANTSl BANk' ONi ~ 
KARAl<C>Y PALAS - ALALEMCI HAN 

,,,=,=;~D'f !~~;= "l 
Haydtuptqa htutanui bevliye 

mütehaum 
Vrologue - Operateur 

Ekailtme lıtanbul Kültür Direktörlüğü binaımda toplanan 
kurumda yapılacakbr. 

Eksiltmeye girecekler 935 yılı Ticaret Odası ve 2490 ıayılı 
kanununa göre ellerinde bulunan belgeler ve Ticarethane nl\• 

mına ite gireceklerin itbu belgelerden maada noterlikten alma 
veki.letnamelerile eksiltmeye girebilirler. 

l_nevıeı 6emıryılları ue ıınıanıarı ısıeıme tmom i~aresı nıaıarı 1 1 
Babıili caddesi Meserret ote· 

li 88 numarada her gün öğleden 
ıonra saat ikiden ıekize kadar. 

Muhammen bedeli 1 l .88•J lira olan 130 tane büyük ve 3 taue kü· =ı::m::m::-.:::m::ım:::u::m:::::ı=:::::::: • 
çük vagon mutambası 4/~/935 Çaqamba günü aaat 15,30 da ka· • KELEPİR BOSTAN 
palı zarf uıulü ile Ankarada idare binasında satın alınacakhr. Bu 
ite girmek isteyenlerin 891 i ı ralık muvakkat teminat vermeleri ve 
kanunun t.tyin ettiği vesikalar ve ite girmeğe manii kanuni bulun· 
madığına dair beyanname ve tekliflerile ayni aün saat 14,30 a ka· 
clar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. Bu ite ait §arlnamele.· 
paraaız olarak Haydarpa!ada tesellüm ve tevk müdürlüğünde An· 

Çapada Çukurbostan meydanında 

tramvay istasyonuna üç dakika me -
safede 5000 metre murabbamda bir 
bostan çok ehven fiyatla satılıktır. 

Çap mucibJnce cephesi 175 metredir. 
Her şekilde ifraza elverişlidir. İçinde 
eşcan müsmire mevcuttur. Bostana 
bftfşik 29/ 2 No. haneye müracaat. 

Kapalı zarf eksiltmelerinde isteklilerin yukarda adı jazılı 

kanununa uygun olmak üzere kapalı zarf mektuplarında iıt.eni
len belgeler ve teminat makbuz veya banka mektuplarını koy
mak ıuretile zarfların üzerinde tekliflerin hangi ite ait o!duiu· 
nu ve kanuni ikametgahları yazılı ve zarfların kapanan yerleri 
mühürlü olarak beJli günde belli ıaatten bir saat evvel mütesel· 
sil makbuz mukabilinde kurum baıkanlığına verilmesi ve t~mİ· 
natların belli zamandan evvel liıeler muhasebeciliği vez~esine 
ratn·~lmıt olrnaıı ve eksiltme ıartnamelerini görmek üzere ku· 
rum ıekreterliiine sormaları ilin olunur. ( 4455) 

karada malzeme dairesinde da~ · tılmaktadır. { 4490) 

!.10 SERSERiLER YATACT ---·------- ----·-·-------------
Sayısız askerle çevrili olan ıa· 

rayında, yanında birçok jantiyom. 
ların bulunduğu bu odada ne ı:len 
korkuyordu. 

Yeisin doğuracağı bir hazinde·, 
korkuyordu. Azıcık daha ilerle
miş olsa deli kadın · tarafında·• 

müthiı bir taarruza uğruyacağırıı 

anlıyordu. Onun Bluva faciascrı 

bu kadar kitinin önünde yüzün• 
vurmaıından, herkese kartı kepa 
ze olmaktan, deli tarafından t.)l • 
dürülmekten, hülasa her ıeyde" 
korkuyordu. 

Kralın yanındaki jantiyomlart't' 
bazıları bu kadının üzerine atıl· 
mak istediler. 

Kral bunları durdurarak mırı•
dandı: 

- Dıtarı çıkınız arkadaılar. Bu 
kadın burada, kendi yerinde b•ı
lunuyor •. Çekiliniz. dedi. 

Jantiyomlar hayret ve dehtet i · 
çinde kalarak kralın emrine itaal 
ettiler. Dıtarı çıkhlar. 

Birinci Fransuva da bir an ka 
dar tereddüt ettikten ıonra dııart· 
ya çıktı. 

-31-

BOYOK ŞARLMAN OTELINOE' 

Birinci F ransuvanın o saba•J a· 
va götürmek için Jiyeti bulmıt~o. 
gitmeden evvel Mongomeriye b~~ 
zı emirl~r verdiğini gönnüttük. 

Manf red ve Lan ten eyi yakalatmak 
içindi. 

Mongomerinin biricik dütün. . 
si ise, hem yerini sağlamlaıtırmak., 
hem de zengin olmaktı. 

Bu asker, kralın jantiyomların'1 
dahil değildi. 

Bununla beraber o da kendine 
göre çahtıyordu. Yani kendisind 
f ayda11 dokunacak iktidar mevk\· 
inde bulunanlara herkese teklif o· 
lunamıyacak hizmetlerde bulı;n. 
mak, ayni zamanda kendi istifa , 

desi uğruna bunlara tam manasiy 
le ihanet etmek yolunu tutmuttu. 

Krala gelince, Mongomeri ona 
körükörüne itaat ederek gözüne 
girmek istiyordu. 

Korku nedir bilmiyen, kendisi~. 
de vicdan denilen duygudan ese\" 
~ulunmıyan, becerikli, güçlü lruv
vetli, ceıur ve ıoğuk kanlı olan 
Mongomeri tam o devirde bir m\1 

hafız askeri kumandanına la ık 
vasıfları kendiıinde toplamıtlı. 

Birinci F ranıuva, Madlenle jki 
serıerinin tevkif vazifesini ona 
verdiği zaman Mongomeri bu Vl\• 

zifenin ehemmiyetini derhal kav• 
ramıth· 

llk iti bütün yollara süvariler 
göndermek oldu. Ayni zama "tb 

F ontenblö otellerine haf i.;;.Jer gön· 
dererek aeceki itine hazırland,. 

Makaaclı, hem civarı ve hem d~ Süvariler, elleri bot olarak 1:.:ct. 
ıece olunca ıehrin otellerini atat· düler. 
1Daktı. Akpm old'Uıju zaman, kuman-
. hı.'dblrlerlieP.ltfaCllen Ferron dan Madlenin Fcmtenblöden u • ,' 

SERSERİLER YATAt!I 

zaklapnıf olduğuna kanaat getir· 
di. 

Bununla beraber iki serseriye 
dair bazı ipuçlan elegeçirdi. Ha • 
fiyelerden biri saat yedide gelerek 
büyük Şarlman otelinde birkaç 
gündenberi birtakım yabancı n 

damlarm oturduklarını ve bunlar
dan ikisinin aranılan adamlara 
benzediğini haber verdi. 

Onun için Mongomeri F onten • 
hlönün öbür otellerini emrindeki 
haıka zabitlere aratarak büyük 
Şarlman oteline kendi gitmeğe ka 
rar verdi. 

- lıtediği üç kitiden ikisini 
krala takdim edeceğim ... Eğer al
danmıyorsam bu iki ıerserinin ya-
kalanrıı Madlenin kaçışını unut -
l'Jracaktır. Diye düıündü ..• 

Mongomeri gülümıiyerek mu -
zaffer bir tavırla ellerini uğuftur
du. 

Saat dokuz buçuğa doğru Fon
tenblö şehrinin içine uker krtala
n yayıldı. 

Bunlardan her biri, kendiıine 
gösterilen otele gidip kap111 açık
sa içeriye giriyorlar, eğer kapalıy
sa kral namına. açtırıyorlardı, 

Sonra as!:erler odal3l'a girerel· 
müşterileri vahti bir surette uyan
dırıyorlar ve ellerini arkalarına 
b:ığlayarak tat.oya gönderiyorlar-
eı. ı 

Bi~k bağırmalar, ağlamalar, 
küfürler duyuluyordu. 

Fatiat bu iti~ Kral namına ya· 

pıldığı için kiıme karıtmaia ccsa· 
ret edemiY.or ve itiraz etmeden i· 
taat ediyordu. 

Fena bir isim almıt olduğu için 
fazla iti ek olmıyan büyük Şarl • 
man oteli (Fago) aokağmda bu· 
lunuyordu. 

Burası, seyrek olarak müttvi 
uğrayan ve aıkerlere içki tatmak• 
la güç bela geçinen bir otelcinin· 
di. 
Şatodan da çok uzakta bulun • 

muyordu. 

Mongomeri kırk kadar iyice ıi· 
lahlı askeri ve bir kapıyı kırmak i· 
çin lazmıgelen ,eyleri yanma ala· 
rak ıatodan çıktı. 

F ago sokağına vardıeı zaman 
yolun her iki batma onar tüfekli 
nefer koydu. Bunlara kim geçmek 
isterse vurmak emrini verdi. 

Sonra yanındaki yirmi askerle 
otele doğru gitti. 
Kapı kapalıydı. 

Otel derin bir se.ıizlik içinde 
bulunuyordu. 

Mongomeri kapıyı çaldı. ' 
Fakat derhal açıldığını hayret • 

le gördü. 
- Vay canına ... Ne kadar ko • · 

lay açılır bir kapıyınıf... Yokta 
buradan da mı elim bot olarali 
döneceğim? diye düşündü. 

Otelin büyük ıalonuna girdi. 
A~kerleri dqanda bıra1anııtr. 
Otelciye: 
- Babalık, müıterileriniı: var 

mı? diY.e sordu • 
- Evet Moneenyör •.• 



Yftzme ve atlama 

Dün kulüplerine güzel bir muvalfa kıyet kazandıran GalatataTGI/ l/ÜZÜCÜ.· 

lerl.. --

( Bt}.ftaralı 9 uncuda) 

Dirtltik klblk tekne - Birinci; Ga 
Jatasaray Mehmet, Emcet, llhan, Ha· 
16k, Cengiz, derece 8,40,2 ikinci; Bey
koz Cavf t, Salih, Mustafa, Fahret · 
tin, Fethi. 

Kıdem sizler 
Birlik tek - Birinci; Beykoz Sa· 

det tin, Agan, derece 4,34,4 ikinci; Ha· 
liç Celil, Nüzhet, Uçünclii Galatasa • 
raYi Aydoğdu, Enver. 

lkl çifte - Birinci; Galatasaray 
Aydoğdu, TalAt, Nuha, derece 6,58. 
ikinci; r~ykoz. Cevat, Fethi, Cevat. 
Üçüncü; Altınordu Asaf, İbrahim. 
Sait.. 

lki çifte dirsekli - Birinci i Gala· 
tasaray Vedat, Sungur, Azmi, derece 
6,44. )kinci; Beykoz. Ahmet, Fethi Bay 
rettin, 

Uç çifte - Birinci; Beykoz; Cevat, 
Mehmet, Apn, Muhittin, derece 9,32,l 

ikinci; Altınordu Adnan, eCmal. Fik· 
ret. Barbaros, üçüncü; Haliç Celll. 
Mustafa. Hıtsan, Muhittin. 

Kıdem iller - - -- ~ -Birlik klAsik tekne: 
Birinci Galatasaray Aydofdu, Kara · 
kaş, derece 5,39,2. lJdnd; Beykoz Sa· 
dettin, Agan, UçUncU ; Haliç Celil, 
Muhittin. 

iki çifte - Birinci; Galatasaray 
Şefik, BedU, Nezihe, derece 7,2,1 ikinci 
Beykoz Cevat, Salt.haddin, Cevdet. 

iki çifte dirsek il ~ Bfrind Gala · 
tasaray Aydofdu, Bekir, llhan, dere
ce 7,6,2. Jkind; Beykoz Ahmet, Cev· 
det, Fahri. 

üç çifte - Birinci Galatasaray 
Şefik, Karakaş, Nezih, Hflml, derece 
6,52,2. ikinci; Beykoz Cevat, Sallhat. 
tin, Agan, Mahmut. Uçtincü; Hali~ 
Alkf, Mustafa, Halim, Hasan. 

Dörtlük klblk tekne - Birinci; 
Beykoz Sadettin, Salahaddin, Cent, 
Tevfik, Mustafa, derece 8,41,2. ikin • 
ci; Galatasaray Bekir, Bedii, ilhan, 
Censfz, Bekir. 

Bütün yanılanla: 
Galatasaray 11 birincilik 2 ü • 

çüncülük alarak 5~ puvanla bi • 
rinci. 

Beykoz 2 birincilik 9 ikincilik 
alarak 37 puvaııla ikinci. 

..,µ~ıtlük kla ik tekne - Bid.Dci.;. -.J:Wi&.Z,lıJtiııcilik 2. ikincil~ 3 
Galgfasaray Fethi, CelltM,,IMlttlı\11aMkr.•ı ıldGiM..U'Wk alasak-.-JA pu:ıır&Ala..i • 
Emcet, Zeyyat, derece 8,43. ikinci; çüncü olmuttur. 
Beykoz Salih, Cevdet, Mustaf~ Tev • Bu yarıılara Güneı, Fener, Bey· 
fik, Cevdet. lerbeyi ittirik etmemiılen:Hr. 

Yağlı güreş 
( Baıtarafı 9 uncıula) ! lığına raimen, çok zorlu ve fev • 

et'yd pçenlerde ayağmm rahat • kalide güzel bir rüreıten ıonra, 
•ızlıtı yüzünden yenildiii Tekir • rakibi Uzunköprülü Hüseyini yen· 
dağlı HU.eyinle, bir intikam maçı di. 
1•pmak ve öcünü almak için, to- Ortada kalan Mülayimle haamı 
Pallarya topallıya ıahaya çıkmıı· Çoban Mahmut da bir müddet 
tı. güreıtiler ve bu da Mülayimin ra· 

Fakat bu sefer Hüseyin ortada kibine "pes!,, dedirtmeaiyle bitti. 
Yoktu. Türkiye bqpeblivanı Kara Ali 

Nihayet kura çekerek dört peh· bugünlerde hutaneye gidecek ve 
li•an baıa güreımeğe bqladılar. bir buçuk ay kadar tedavi altın • 

Evveli Kara Ati, bütün sakat· da kalacaktır. 

AK~AM SAAT 1 OE 
VEMEK YEMEDEN ve 
()AN~A GİTMEDEN 

PUDRALANl'YOR 

Tizin parlakbfmı lr.ale ve cildin 
lilzellifinl idame için tekrar pudra • 
1-m11& lüzum yoktur. Son bir keşif, 
8lze yalnız bir defa pudralanmalı ve 
bununla teninizin tazelifinl ve ymnu
lakbtım 7 saat koruyacaiına emin o· 
lablllrsintz. "Krem köpUğtl,, tabir e
dilen bu pyaru hl.1l'et cevher, timdi 
'-tbulı bir usul dairesinde Toka • 
lon ıwclrasiyle kanştmlmıştır. Bu su
tetı•· ,....._ )Mldl'UI, diğer adi pud
.. lardan ~ defa daha mn 111tlddet 
8abtt kalır. En sıcak havalarda en yo
rucu tenis maçlanndan, uzun dana 

SABAH SAAT 2DE .. TE~RAR 
PUDRALANMAYA LUZÜM 
GÖRMf oi . 6ÜTÜN Gece.., 
DAN~~TMiŞ OlHASINA RA&
MEN SURNU Hİfi MRlAt1NORDU. 

ıuvarelerlnden 10nra bile kafinen 
bir parlaklık bl bırakmaz. Tokalon. 
pudrası, bin senç kızın aermin ve ta
ze teninin temin, hiçbir erkeğin mu • 
kavemet edemiyeeefl sehhar bir d · 
zelllk ı.h§eder. Hemen bqtlnden bir 
kutu alıp tecrübe edinil. Sair birçok 
pudralardan ne kadar farkh old~fa
n• göreceksiniz. Çünkü ttrkibinde 
''Krem köpUğtl,, bulunan yeıAne pud
ra, Tokalon pudrasıdır. 

HABER - Akeam roıııtur 

Lise ve orta 
okullara 
namzet 

talebe kaydi 
Kültür Bakanlığından: Lise ve 

Ortaokullara yeni namzet talebe 
.. yclı, yoklamalann yapılma ve 
cılmllann açılma ıünleri apğıda 
pterilmittir. • 

l - Lise ve Ortaokullara .nam-
.tel talebe yazılmuma 20 - 8 -
1935 Salı sabahı baılanacak 31 -

1 

8 - 1935 cumarteıi ıaat 13 de bi • 
tirilecektir. 

2 - Lise ve Ottaokullamı 1, 2, 
3, 4 ve 5 inci ıınıflarının bütünle
me ve enıel yoklamalanna 2 - 9 
- 1935 pazartesi batlana • 
cak 16 - 9 - 1935 pazartesi 
alqamı bitirilecektir. 

3 - Lise son ıınıf bütünleme ve 
enıel yoklamalarına 2 - 9 - 935 
pe.zarteıi baılanacak 1 O - 9 -
1935 salı akıamı bitirilecektir. 

4 - Olpnluk yoldamuiyle et· 

ki öjreneğe ıöre yapılacak olan 
lise ve ortaOkul mezuniyet imli • 
hanlarına 11 - 9 - 1935 çarf&ID· 
ba günü batlanacak 21 - 9 -
1935 cumartesi saat 13 de bitiri· 
lecektir. 
5- Paruız yatı talebeai seçim 

ıınaçlarına 23 - 9 - 1935 pa • 
zarteai batlanacak: 

a) 23 - 9 - 1935 pazartesi 
Türkçe • Edebiyat, 

b) 24-- 9 - 1935 aalı Riyaziye 
c) 25-9-1935Çarıamba 

Tarih • Cofrafya, 
Smaçları yapılmak fartİle 25 

- 9 - 1935 çartamba bitirile • 
cektir. 

6 - Derslere 30 - 9 - 1935 
pazarteıi günü baflanacaktır • 

7 ~ P~ı~Dk \A\Mt:~ 
sınaçlan, mezıuniyet imti 
ve yoklamalar 'b.kkmda daha~ 
bilıi edinmek isteyenler bulun • 
dukları ,ehirlerdeki Kültür Di • 
rektörlüklerine veya Liee ve Orta· 
okul Direktörlüklerine bqvunna· 
lıdırlar. 

RA.1PYO 
Programı 

lSTANBUL-18,30: Bayanlar için 
jimnastik dersleri. Bayan Azade Tar
can. 18,50: Fransızca ders. 19.10: 
Bethoten altıncı senf ont, pllk. 19,50: 
Romen halk musikisi. Estegaço orkes
trası tarafından. 20,20: Son haberler. 
borsalar. 20,30: Bayan Bedriye Til • 
ziln Türkçe sözlü eserler. Radyo caz 
ve tango orkestralan. 21,35: Son ha· 
herler .. Borsalar. 21,45: Bayan Kl • 
zım. Kenaan solo. 22: Hafif musiki 
plak. 

15 

,ÇAPA MARKA 
Hububat 

Unları 
Sıhhat ve Kuvvet 

VERiR 

Taki iti erinden 
sakınınız 

Tt::J Q KiVE 

llQLlAT. 
BANKA51 

ıob attıııbam 

'""'·'-'"' ·ııt~ 

ViYANA - 17,15 ıramofon. 18.05 
kon11§111&1ar. 18,35 piyano ve şan kon· 
serf: Soprano: Marıarate Dragan. 
19,10 köylillerfn zamanı. 19,30 konut
ma 20,05 haberler, han raporu. 20,15 
konupıa. 20,40 birlbirfne zıt musiki 

~:[!~\\~0::ı!~1:4~~n;d~!~i lstanbnl Gümrükleri 
~~~.\a~~!:r::::.m· u,o

5 
garamo- Satış direktörlüğünden : 

BERLlN - 19,35 çocuklarla be • 
raber hayvanat bahçesinde. 20,05 M. K. N. Ağırlığı Kıymeti Cinsi e11a 
Frankfurttan. 20,45 gKünün akisleri 21 K. Gr. L. K. 
05: Haberler. 21,15: anşık havalar· 
dan mürekkep konser. 23,05 haberler. 618 ı 
23,45 gece musikisi. 619 

14 
13 

107 

10 
30 

299, 60 

Kut tüyü yastık 
Beri Caket • 
Deri kaplı ağaç sandalye ve ka • 

BUDAPEŞTE - 17,15.mektepJl - &lS 
lfrln zamanı 18,05 talebeler aramada-
ki anıuJusal şampiyonluk haberleri.. nape 
19,10 gramofon. 19,35 konferans. 20, 614 422, 720 439, 63 Ağaç biifo, konsol ve elbise uk11L 
40 hiklye. 21,10 opera orkestrasının bez kaplı yaylı minder. 
konserl. 22,35 ~aberler. 2.1 konser. 23, 
05 cazbant ta)fımı 1,10 son haberler. G.13 2, 370 78, 21 Pamukla mürettep ipek örtü 

BU'KREŞ - Orkestra konseı:J. 19, 471 1012 328, 90 .... Sigara kağıdı evaafmı haiz kop • 
20 kouer. 20,05: Konferas. 20,t'J ıra· ya kağıdı. (Yurda konulması ya· 
mof on. 20,55 gazetecilik haberleri. - '- ld d ı k 
21,05 konferans. 21,20 solistlerin kon- ICLK o uğun an transit satı aca • 
serf. 22,10 saksofon konserL 22,35 ha· dır) 

herler. 22,55 gece konserL 23,20 Y1l • Yukard.aki etyanın 2490 sayılı kanunun 41 ci maddesi mucibince 

kba ncırfdnlillerdde haberler. 2.1,30 gece •ı!!ık (Lrttırma ile sabı komisyonunca 15 - 8 - 935 perfembe günü onse n evamı. 11 

PARIS (Radyo Parls) - 20,25 kon uat 14 de ıatılma11 onaylanmıtbr. İsteklilerin yüz~e yedi buç th pey 
ferans. 21,05 dUetolar. 21,35 haberler. akçeleriyle makbuzlarını bu saat ten evvel komiay"n rcislii;in~ ve~·-
21,50 Vlşfden konser. 23,55 dans mu • 1 • ·ı· 1 457<> T ı f "23166 sUdal. me erı ı an o unur: o e e on ,, 

--·· 

I 
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KOçOklere M •ık •ı 
111:8Jdel 

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

Fa r e nin en meraklı ve çok etlencell maceralan 
Pek yakında HA B ER 

Tuafmdaa tılpiaaarak RENKLi ve bol 1'81D11ili birw forma halinde çıkanlacaktır. Sabınızlıkla bekle 1inis.9' 


