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tahkim ediyor i 
Londradan haber verilıi ğinei 

göre ltalya, Ege deniz:ndekii 
bütün adalar.nda örfi ida.·e ilan~ 
etmittir. Başta Rodoı ve Leros~ 
olmak üzere oirçok adaları tah-i 
kim etmekte \-e buralara .ıskerS 
çıkarmakta:lıı-. Rodostaki boı~ 
evler de hastane olarak kulla-! 
nılmak üzere zaptedilmittir. A-j 
da sakinl-• umlar lıa1\knı'1a! 
Cla sıkı kontrol vardır. S 

• : ·····························-··-·····-····-.......... 

imparafo-

Muaollnl 

(}'azısı 2 inri srıylada) 

Hamiyetli ve mUtevazl 

Hava 
40000 

Kurumuna 
lira verdi 

Fakat ismini gizliyor 
Ankara, 14 - Adını bildirmek iıtemiyen bir vatanda! Bat· 

ba:kan lımet lnönü vaaıtuiyle Türk Hava Kurumuna 40,000 li . 
ralık bir teberruda bulunmuıtur. Bu para ile alınacak uçağa, 
kendi arzuıu üzerine (Mudanya mütarekesi) akdedildiği yerin 
adı olarak (Mudanya konulacaktır. 

Türk Hava Kurumu, hava tehlikesine kartı ıuurlu bir olgun
hık göıteren ve yardımını çok beğenilecek bir hususiyetle yapan 
bu değerli Türk çocuğunu heyecan ve tefekkürle alkıtlar. 

Pehlivanlar 
haz11rldn11yor 

Önümüzdeki pazar Hava Ku • 
ruınu menfa.atına Dinarlı Meh • 
hletJe kartdatacak olan bqpehli • 
~anlardan kıymetli güretçi Müli.· 
Yiın pehlivan, dün gece Galata.sa· 
ray Kulübünde Çoban Mehmetle 

bir idman yapmıttır. 
Resmimiz bu idmandan bir sah

neyi gösteriyor. 
Dinarlı· Mülayim maçı hakkın· 

daki yazıyı ıpor aayıbmızda bu • 
lacabmız. 

··8;i;;ı.;;h;d~tl;~-ı 
rımlzda tahkimat . 

yapıyorlar 1 
Nevyork Timeı gueteıininl 

• ıon nüshası, Sofyadan aldığı a-ı 
ıağıdaki ha1>eri neıretmiştir: I 

"Sofyada Kral Boriı'in bat-i 
kanlığmda tor.1lanan süel kurul-! 
da Cenubi Bl!lgarista.nın Haı-! 
köy ıehrin~e tııhkimat yapalma-i 
sı kararlaıtırılmııtır. ! 

Bu karar, Türkler tarafındani 
Kırklarelinde yapılması karar·i 
laştırılan müstahkem mevkiei 
bir cevaptır., : i 

,--~~~;;~~~~:;~;.:· 
şifre memuru 

Ankara, 14 - Dıt itleri Ba· 
kanlığı tifre kalemi memurla • 

rından Hayrettin vazifesine gel
memektedir. Üç gün zarfında 

it batına gelmediği takdirde 
hakkmda kanuni takibat yapı • 
lacağı bildirilmektedir. 

j Gret:a 

Garbo 
filimde ve 

karikatürde •• 

Greta Garbonun 
bacağı kırıldı 
Berlinden haber verildiğine gö

re istirahat için memleketi laveç· 
te bulunan ıinema artistlerinden 
Greta Garbo merdiven dü§mek 
ıuretiyle bacağını kınnı§br. Ar • 
tistin bacağı alçıya konmuştur. 

X : 9 kaçırılan 
kız peşinde 

Dekster'in akıl • 
lara durgunluk veren macera
ları birkaç gün içinde üç renkli 
bir kapakla aalı§a çıkacaktır. 
Çok az basıldığı için isityenler 
§İmdiden müvezzilerine sipari§· 
le bulunmalıdırlar. 

Açık denizlere çıkan 
ilk Türk kotrası 

/par kotran beyaza boyandık tan •onra bu ıekli almqtır. 
(Yazuı 4 ilMüde) 

Yeniköydeki cinayet 

Bir genç, kızkardeşine 
sataşan Bulgarı öldürdü 

Dün aktam Y eniköyde bir ci
nayet iılenmiıtir: 

Y eniköyde kırkbostan sokağın. 
da oturan balıkçı Dimitrinin bir 
oğlu ile bir kın vardır. Dimitri
nin kızı dün akfam Y eniköy cad
desinde dolatırken Bulgar tebaa. 
aından Eriko kıza rasgelmiş, ko
nu§mak istemiştir. Kız sert bir ta
vurla Erikoya yoluna devam et
mesini ıöylemi{se de Eriko buna 
aldırıt etmemi,, kıza tecavüzde 
bulunmuttur. Kızkardeşin1n ha-

ğırmasına Koço yetitmiı, laban
caıını çekerek Bulgarm üzerine .. 
tef etmittir. 

Tabancadan çıkan kurtunlar 
Erikonun batına ve omuzuna isa
bet etmiı, Bulgar kanlar içinie y~ 
re dütmüıtür. Bu vaziyeti gören 
Koço elindeki t3bancaaiyle ka~r
ken ıili.h sesine yetiıen zabıta me
murları tarafından yakalanmıttır. 
Yaralı hemen bir otomobille Be
yoğlu Zükür ha~tanesine kaldırıl
mıııa da biraz sonra ölmüıtür. 

--------------~----~---· ----------~------------

V üre k le r acısı 

Fiyatı 5 kurut ( 
-------------- ) lıtanWıl~n en rii.~~ e~~delerinden Azapkapı ~qmzıi İ§te bu haldedir. 

Buna:.aaır yazıyı uçuncu •aylamuın l ve 2 ncı 8iitunlarımla okuyunuz 



HABER - :Akşam Postur 

Balkan 
olimpiyatlarından 
evvel Istanbulda 

yapılacak 
Festivallerin proğramı 

ıtaıvanıaı Bulgarlar 

Hudutlarımızın yakınında 
tahkimat yapıyorlar ... 

Avrupanın birçok tarihsel ıe .. , nada uluıun memleketimizde bu -
birlerine gezgin toplamak için ıe- lunan koloniıi uluıal maqlan ta-
nenin muayyen zamanlarmda ganni edeceklerdir. 
festival denilen eğlenceler tertip Saat ı4,30 da ıene Büyükada -
edilmektedir. da Yat Kulüp anünden baılıya • 

Biz de bu sene ilk defa olarak rak bir geçit resmi yapılacaktır. 
Balkan Haftası münasebetiyle bu Sat 16 da Büyükadada Luna 
tekil eğlenceler yapılacaktır. Bu - Park önündeki meydanda ulusal 
nun için bu işle uğraşan komite danalara baılanacak, bu danalar 
ilbaylık hiınayeıinde ~alıımağa ulu.al heyetler tarafmdan erkek 
baılamı!hr. kız beraber olullk oynanacaktır. 

Tertip edilecek birinci latanbul Bu meydanda oynıyanlar ve ae -
festivaline Balkan olimpiyatları yirciler için yerler hazırlanacak -
münuebetiyle ıehrimize ıelecek tır. 
oyuncuların iıtirakini temin için Aynı rün aaat on yedide murah 
olimpiyatlara tekaddüm eden haf hular ıerefine Luna Parkta bir 
ta içinde baılanma11 muvafık ıö- danslı çay verilecek, iati7enler az 
rülmüttür. bir ücretle buraya ıirebilecektir. 

F eatival komitesinin yaptığı Saat yirmi birde ıece tenlikle-
prol'fama ıöre müsamerelere ı4 ri yapılacak, bu ıırada Yapurlar 
eyltllde baılanacak, 23 eylulde ni- projektörlerini Adalar üzerine çe· 
hayet verilecektir. Festivalin ilk vireceklerdlr. 
a\inil olan cumartesi günü ak.tamı Gece Yat Kulüpte büyük bir 
Yat Kulüpte ulusal heyetlere bir balo da Terilecektir. 
balo verilecektir. Erteıi Jilnü davetliJw, heyetler 

Bu baloya ulusal heyetler, ulu- lıtanbula ıeçecekler ye aat on bir
aal elbiseleriyle ittirak edecekler- de Sirkeciden batlıyarak Taksimf' 
dir. ıidecelder ve abideye çelenk ko • 

Bu hafta münasebetiyle muhte- yacaklardır. Bu meraıime aakt>ri 
lif Balbn memleketlerinden ae • bando ile ıehir mızıkaıı ittirik e
kizi kız, sekizi el'kek olmak üzere decektir. 
on altıtar ıenç milli elbiseleriyle ı7, 18, ı9 eylul tarihlerinde da
•llencelere iıtirik edecekler ve vetliler aerbeıt bulunacaklardır. 
milli oyunlar oynıyacaklardJT. 20 eylOI cuma ıünü büyük bir fe-

Ayrıca Romanyadan alb kiti· ner ala71 7apılacaktır. Buna Bal
lik bir de Siıan müzik heyeti itti - kan olimplyatJanna gelecek spar 
rik edecektir. heyetleri de girecektir. 

15 e.yltll pazar ıünü ıabahleyin 21 eyhll illeden ıonra olimpi-

ıtalyaya neler pe•-l 
ke• çeklliyor ? 
Londra, 14 - İngiliz gazete

leri ltalya ile tlabeıistan araam
daki harbin önüne ıeçilmeai için 
muhtelif çarelar ileri ıürüyorlar. 

Bu çarelerden birincisi İtalya· 
ya orta, ve cenubi Habetistanda 
baz; ekenomik imtiyazlar vermek, 
Habeıistana kapitülasyon uıulle
rini kabul ettirmek ıuretiyle ltal
yayı tatmin eLnek, ikincisi iıe J. 
talyaya Afrikanın batka tarafla· 
rından toprak vermektir. 

Bu topraklar Portekizi1' ıü • 
ınürıeıi (müıtemlekeai) Mozam· 
bikden ibaretti,. 

Afrikadaki müstemlekelerin 
yeniden taksimini ilui •Üren 
Newı Chronicle ıazeteai diyor ki: 

"ltalyaya yeui müıtemleke ve
rildiği takdirde Almanyanın da 
ayni hakları iılf'mesi ihtimali çok 
kuvvetlidir. İ3\lnun için uluılar 

kurumu Afrikı&daki diler bazı 
müstemlekeleri kendi himayeaine 
almalı, ve ihtiyaca ıöre muhtelif 
milletlere taktim ebnelidir. Bu ıu. 
retle harbin önüne ıeçilebilir.,, 

ltalyadan ıor.ta Almanyaya d~ 
verilmesi mevzuu bahaolan !DÜI 

ıtaıva ile Por
tekiz arasında 

'tecim anlaşmalı 
Roma, 15 (A. A.) - ltalya i'e 

Portekiz aruında bir tecim an • 
laımaıı imzalanmıttır. ltalya Por· 

Ba~1i11tanda hakiki Rabef ırkı an. 
cak onda bir n'8betindedlr. Diğer ek
Hrlget ille, karlfllı.-tlr; muhtelil ger -
lerden gelww zencilerdir· Bunların en 
bilgilk kılnuna Galla zencUerl Jlerler. 

Rnlmde olrdilliniz bu la:ı da on -
lardan biridir. GaJltilar, t111rlartlan -
beri eıard çeke çeke çok muti bir hal

dedirler. 

tekizden ııda ve ilk maddeler ve 
Portekiz de ltalyadan yapılmıt 
eıya alacaktır. 

ıtalyanıar 
aakerden kaçıyor 

Cenevre, 14 - ltalya • lıvi~ 
hududundan ıelen haberlere söre 
doiu Afrikasına s6nderilmek ü • 
zere yola çıkarılan İtalyanlardan 
birçoğu lıviçreye lcaçınaktadır • 
lar. ltal,.a Hükumeti buna mini 
olmak için hudut muharızlarınr 

artırmııtır. Geçitler ti<Metli l>'ir 
muhafaza altındadır. • 

1 

Kaçanlar ıeceden istifade et •· 
mekte, dafların sarp tarafların • 
dan vo huduttaki göllerden ıeç • 
mektedirler. 

Habe• lmparat:oru• 
nun yeni diyevı 

Londra, ıs - Niv Kronikl ga· 
zetesine beyanatta bulunan Habet 
İmparatoru, bant niyetlerini teyit 
etmit ve hücunı halinde Habeıie-
tanın son nefe&ine kadar toprak
larını muhafaza için dövüıeceğini 
töylemittir. 

Pariı müzskereleri hakkında 
imparator ıöyle demiıtir: 

- lngiltere ile Fransanın, daha 
evvel İtalya tare fından hakkımız. 
da gösterilen hAkırzlıfa yeııi bir 
haksızlık ilave etmiyeceklerini ıa· 
myorum. Bu müzakerelerde her 
halde Habetiıtanm takıimioe da· 
ir plinlar hazırlanacak değildir. 
Çünkü büyük devletler toprakla-
rımızın emni7etini ıaranti etnaiı 
bulunuyordu. 

Hab••latana 
gönderilen allAhlar 

Londra, ıs - Reaml tebliiı 
Habetistana ıönderilen ıillhlara 
ambargo konulmaar üııerine bu 
devlet tarafından lngiltereye veri
len protesto notuı, hükibnetin 
hattı hareketini delittirmemiıtir. 
lngiltere hüktmetl, PariJ müsak• 
relerinin ıonuna kadar ambargo-
711 muhafaza etmek lraranndadır. 

Bu müzakereler bir netice '\"W-... 
mediii takdirde lqiltere har• 
ketlerinde serJ;eat kalacaktrr . 

1&at on birde Büyükadada Rıhtmı yat müaabakalan nılıyacak. ulu
yolunda uluılar tarafından bay • ıal heyetler de bunlara ittirlk e -
rak çekme töreni yapılacaktrr. Bu deceklerdir. 21 eylul aktamı Tak
merasim yapılırken müteaddit sim bahçesinde bir balo verileceği 
bandolar bayrağı çekilen ulusun ıibi 23 eylul akıamı da Tepeba -
milli martını çalacaklar ve bu eı- tında bir müıamere verilecektir. 

imparator Halle Seldai, mutantan 
,enulgeıl altında oe alldlelı '""1aalu • 

larUIUI laima,..u.de.• 

Italyada 500 
temlekeler araaında Portekia hü • 
lc6metine ait olan Anıola monuu • bahaolmaktadır. 

kişi boğuldu 
Yunanistanda 

ltalyada ıetlerin yıkılıp suların J lün aetleri yıkılmıf ve kuaba11 ta.
bastığını dün bildirmiıtik. Bugün mamen sular bannıftır. 

--------- Dçler topıant:ıaı 

Gazetecilerin hapse P .. r:1~!!.-v:::.:~~:k:: 
tamamlayıcı haberler gelmekte - Sularm bukmı çok lnl olChığun 
dir: dan kimM kaçmala Yaldt bulama 

mahkuA m edı·ımelerı• lldeLavaliı:ıyaretederekikiaa-
at ıüren bir kf.muımada bulun· 
muıtur. Konut111a ıonunda l.aval 

Roma, 14 - Cenova'dan bildi· 
rildiğine göre son günlerde ya .. 

ğan ıiddetli yajmurlar neticeıin • 
do Ale11&ndria kasabasında elek· t t l d ıazetecilere ıu aöderi ıöylemi, pro es o o un u tir: trik ıantralını çalqtıran ıun'I gB· 

~~a, 14 -Ahali partiıi men· partiıi baıkanı Sofuliı Çaldariıe - Edenle iptidai bir konupıa. BOyftk bir kaçakçılık! 
1 d iri •tı:·l·k b da bulunduk. 'Yerın ltalya dele- p . 15 (A A) _ M"' t • 

ıup arı arasın a r 1 1 ı •tıöa- bir telıraf çektrek cümhutiyetçi · 8 a.ı · · ·ı ·· .. t•·k arıı, · · us an 
t . . p rt. mh geaı aron ft oızı ı e ıorut u ten t'k t 1 . ı:. b 1 I • . 
ermıttır. a ıye menıup cll u. ıazetelerin mahkumiyetini. ve .... b b ·ık ı , e 11z .m a ve a et erının 

J Ji sonra cuma gunu era erce ı .. .. .. 
riyetçi aaylıav ar, re ım .iti için ıe- krallık lehinde yapılu• nu"may"ıtı" I ... gumrukten kaçırılması ıtınde 

ı ~ top anbyı yap:Aca1ıız. H ,. b. ük' • 
ne oya baıvurıılmaıını ııtememek h"k" t' ·ı:. tm• ld "'-· b. B ti .. I k f ra t awe ın üy taııma ve tranııt 

b . .1 • f•1tr· . u ume ın ı an e ıt o u5 '4 ı· u sure e uç er on e nu e - · . . . . . ... 
te, u ıttea vazgeçı mesı ı ıni ı- • f d ·ık k l ba. I aosyetelerınden bırının dırektorü 
leri ıürmektedirler. Buna muka.. taraflıiına aykırı bulduiunu bıl- r~ ın a 1 onu,ma ar 1 amıt olan Fauligny'nin tevkifini emret-
bil partinin kr.ılcı ıaylavları Çal. dinniıtir. 0 uyor. mittir 

Yabancı memıe. · daris Almanyadan döner dönmez __ D_O_d_O_~_U_n_U __ y_u_t_a_n __ 
krallığı ilin etmesini iıtemekte ·J ~ k ket:ıardeki ıtaıvan-
dirler. ı ÇOCU lardan gönüllüler 

Bunun için kralcı ve cümhuri-f Yeni Zelindanm Vellinaton Roma, 15 (A. A.) - B. Muıo-
yetçi aaylavlar ilralarında toplana-f phrinde Peep adb çocuk, eokak- lini yabancı memleketlerde otu
rak ayrı ayrı birer protokol imza- ta biaitdetini kottururken tepe • ran İtalyanlardan dört bin kiti -
lamıılardır. takla düpnUt, kalktıktan ıonra lik bir ıiyah gömlekli gönüllü a • 

Vunan gazetecllerı da bakmıı ki dudaldan arumda layı kurulmasına müsaade ver • 
mahkQm oldu . . mittir. 
Atina, 14-Atinada çıkan ba.- kendıııne vardacılık eden düdü. 

zi ıazeteler aleyhinde açılan dan iü kaybolmuıtur. 
neticelenmiı, beticede Patriı ıa· ~r hafta aonra .dalda bU: ~o • 
aete1i ıahibi 2 sene, Dimokratiı kut çıkarken nefeıı tıkanır 11bı ol· 

ıazeteıi sahibi üç ay, Alitiya p- muı ve ilk uk ökaürmele batla -
atesi ıahiplerinden biri Uç dileri mıtbr. Olcaiirürken her ıolulc alıt· 
"'-~ ha d 

/ 
ta içinden "dütt" diye bir ıeı ıel-

11&1 ay pae, ve ayrıca a para ce-
suma ma1'1d.\nı o1mu,lardır. miı. Çocuk bunu anneaine haber 

Terince, bütan evi korku almış, 
Prot:est:o kendiıini yakaladıkları ıibi ront· 

l Atina, 14 - Hürriyetperver gen makinesinin kart11ına oturt• 

mutlardır. 
Bir de ne giSrsünler, üç santim 

uzunluğundaki bu oyuncak düdük 
çôcuğun akciğerine ıömülU delil 
mi? 

Çocuk ameliyat masasma yah -
nlarak düdük çıkarılmıttır. Za • 
valh hastaneden çıktıktan sonra 
da bisikletine vardacı olarak dü • 
dük yerine bir çan aatın almıtbr• 

-o-

Şatranç ollmplyadı 
yarın baıhyor 

Varıova, 15 (A .A.) - 16 aiuı
toata bqlıyacak olan anıuluaal 

ıatranç tumuvuı için hazırlıklar 
bitmek üzeredir. Bu turnuvaya 23 
memleket katılmaktadır. Girenle
rin aayııı ve ünleri itibariyle bu 
turnuva bir rekor olmaktadır. 

--0--

Loyd Corcon sözleri 
Londra, 15 (A. A.) - B Loyd 

George iıçi birliklerinin ulusal 
kulübünde verdiii bir IÖylevde 
hükumetin ekonomi ve dıt ıiyaaa· 
ımı ıiddetle tenkit etmiı ve bu -
günkü durumun yeni bir parll -
mento iıtediğini ıöylemittir. 

mıtbr. 

ı 50 ev kadar yıkıldıfı, hoiulan
larm 500 -den fazla olduju tahmin 
edilmektedir. Bütün muhaberat 
keailmiı oldutundan hakiki mik • 
tar henüz belli delildir. 

Al manyadaki 
Yahudiler 

Berlin, 15 - BeobahteY Vol· 
kiter ıazeteıi Almanyada yaııyan 
Yahu diler hakkında bir ıtatistik 
n91retmektedir. Buna ıare Alman· 
yada 499.682 Yahudi vardır. Bun
larm üçte biri Berlinde bulunmak· 
tadır. Ve Berıin nüfuıunun yüz. 
de dördünü tetirli etmektedirler. 

o 

Ahırlarda 
yangın oldu 

Bir at yandı 
Karaaümrükte Beyceliz ma • 

halleainde Sarayollu caddeaind• 
bir bahçe içinde bulunan arabaCJ 
Halidin ahırlarından birinden diill 
ıece yanıın çıkmıı, ahır tama • 
men yanmııtır. itfaiye çabuk ıel· 
dili için yanaının yandaki ahır • 
lara ıirayet etmeıine meydan ve• 
rilmemittir. 

Ahırla birlikte sütçü Haaan • • 
lanın bir de be71iri yanmııtır. 



...., 15 ACUSTOS - 1935 ~ 

~q&ÜfÜ#ı: 
......_...._____ ~ ~ ~ -......... 

Bana yazılan bir açık mektuptan: 
Azapkapıya gitmeyin, 

içinize azap olur! 

Yukardrı Tophane ~qmai, Ofafıda Azapkapı ~qmai 
16Mimar Sinana anıt dikiyoruz, 

Çok iyi; fakat diler taraftan mi· 
bar Sinanm ilk eıer· Dek.fena v~ 
zi.J,etq ır lmıfbr !,, diye bir 
Jazı yazmıftım. Bunu tehrimizde 
fransızca çıkan Beyoğlu gazetesi 
i~s-ctti. Ya2ımı orada okuyan 
•e Beyoğlu vaııtasiyle bana bir a· 
çı)c mektup yazan E . . Creapi adm
daJci zatm yazııını tercüme ve 
derce diyorum: 

"Azapkapıya ıon zamanlarda 
J'olunuz düttü mü, bilmiyorum. 
Fakat yüreğinizin 11zlamuını İı· 
tem.ıueniz o taraflara ujrama • 
Jnı. Azapkpaıdaki çetme Topha· 
ile çeımeai derecesinde tehrin kıy 
lbetJi bir güzellik hazineıidir. Fa· 
kat burün ajlanacak halde bulu· 
lluyor. Nitekim, Tophane çe9me · 
li de pek o kadar parlak va:ı.iyK· 
te defildir. 

Bu çeıme, 1906 da, zamanın 
!•lraf Nazın olduğunu ıandıiım 
l' urban Pqa tarafmdan tamir e · 
dibnittir. 

Ne ,erait altında bu tamirin ya· 
Pılclıiun hitıTa kabilinden anla · 
t.11m: 

Dostlarımdan bir mimar F ou · 
'llliau vardı. Kendiıi Buenoı ·Av· 

~ tehrinin pllnmı yapmıt v; 
llllen de Bordo tebri plinı üze-

l'İııde çalıımıftı. Hangi it dolayr
•i1le olduiunu unuttum, o tene. 
.._İınar, lıtanbula geldi. Kendiıi • 
ile bütün tanmmıı abideleri 181 • 
terdim. Bilha11a çeımelerde te • 
~lcuf ettik. T abil, Azap kapı 
~ Ophanedekini ve eaki Credit 
~Gnnaiı (Kredi Liyone) soka • 
•lllclakini ihmal etmedik. 

1 Tophanedeki etere hayran o • 
'" F oUquiau Kodqile onun her 
~ep1ıeden birçok resimlerini aldı. 
•ltl bununla da iktifa etmiye • 
~ hi~ tün, ç91me kartıımdaki 
-....mn &ıüne oturarak tezyi • 
...... alt W.. ı Batmı defteriM 
'-•ınetmefe baıladı. 

FaJEat, hundan dolayı baiına it 

açıldı. Zira, çalıtmaının üçüncü 
ıünü tevkif olunarak evveli Voy· 
voda poliı merkezine, oradan da 
lıtanbul poliı müdürlillfine .atü· 
rüldü. 

Bu tevikften haber alır almaz, 
Framız Sefareti, dedaal, birinci 
tercümanmı hariciyeye yolladı. i
zahat ve itizar dan sonra, F ou • 
quiau ıerbeıt bırakıldı. Lakin, o, 

bununla kanaat etmiyerek Yıldı • 
za ıitti. Dütüncelerini, izzet Pa • 
taYa talikatle anlattı: Tophane 
çeımeai gibi muhtetem bir eserin 
ötesinde beriıinde yabani otlar ve 

ağaçlar bitmesinin adeta büyük 
bir cinayet olduğunu ıöyledi. 
Mimarı ve Fransız Sefirini tat· 

min etmit olmak için, paditahın 
meıhur iradelerinden biri çıktı. 
Evkaf Nazırı alelicele, çeımeyi 
tamir ettirdi. 

Göz aldatıcı olan o tamirattan . 
ıonra, zamanın tahribatı önüne 
geçecek hiçbir fey yapılmamıttır. 
Çok yazıktır. 

• • 
Okuyucumun bu açık mektubu 

nu tercüme ettikten ıonra, fotoğ • 
raf muhabirimiz Ali'nin çektiqi 

resimler vuıtaıiyle bu çefmelerin 
bugün ne halde bulunduklarını 
okuyucularıma ve ilgili makamı~. 
ra arzediyorum. 

Ankara - lstanbul 
şoşesi yapılıyor 
Ankara, 14 - lıtanbul • Anka

ra toteainin yapılmuına devam 
edilmektedir. Her ilbaylık yolun 

kendi hududuna düten kıımım 
yaptırmaktadır. 

Ankara llbaylığı kendi hi11eıi
ne düten 156 kilometreden 125 
kilometreıini bitirmek üzeredir. 

Baymdırlrk Bakanlığı da bu yol 

üzerindeki Ana çayı köprüaünü 
yaptırmaktadır 

Anadolu da 
12.s liraya 
15 günlük 

Bir seyvahat 
Muallimler yarın 

yola ~ıkıyorlar 
lıtanbul öiretmenler (mual • 

limler) birliğinin tertip ettiği bü
yük Anadolu geziıi yarın batlı • 
yacaktır. Yarın latanbul ilk okul 
öiretmenlerinden ve ailelerinden' 
mürekkep kırk kitilik bir kafile 
buradan lzmire hareket edecek " 
tir. Öğretmenler lzmirde iki ıün 
kalacaklardır. 

Kafile bundan sonra lzmirden 
Afyon Karahiaara ve oradan da 
Konyaya ıidecektir. Konyada da 
iki sün kalındıktan ıonra Adana· 
ya ıeçecek olan öğretmenler ora· 
dan Kayaeriye gidecekfer, Kayae
riden de trenle doğru Sanmına 
ıideceklerdir. 

Oiretmenler Samsundan An • 
karaya gidecekler ve dnlet mer
kezinde üç ıün kalacaklardır. Bu 
üç ıün içinde Kültür Bakanlıima 
veaair ilgili devlet dairelerine zi
yaretler yapılacaktır. Ankaradan 
29 ağuıtoıta hareket edilecek 30 
ağuıtoata lıtanbulda bulunula • 
caktır. 

Öğretmenler kafilesine ilk o • 
kul öirebnenlerinden Hüviyet Be-
kir batkanbk edecektir. Bütün bu 
14 ıünliik büyük ıezi için ancak 
12,5 lira 101 paran ffl'ilecektir. 
Devlet Deniz,olları" l>eYlet De
miryolları idareleri öğretmenlere 
,_,ı. ... tıe.-.ıe mAhim tenzilat 
yapllllfbr. 

Otomobllll 
seyyahlara kolaylık 

HükUmet, memleketimize 
"triptik,, auretiyle ıelen otomo • 
billi aeyyahlar için yeniden ko • 
)aylıklar ıöıtermek kararındadır. 

Bunun iç.in de Edime ımır güır. · 
rüiünde bazı etütler Y&pmıt olan 
Gümrükler Genel Direktörü Mah
mut Nedim bir rapor verecek ve 
verilecek kararlarda bu rapor e . 
aaı tutulacaktır. 

--o-

Beyaz peynir 
ucuzladı 

ilk mekteplerin 
muallim kadroları 

Bugün sorı şeklini ahyor, büyük 
değişiklikler yok 

Kültür direktörlüğünün. üzerin· ı melerde bilhasıa kültür ispektör
de çalıtmakta olduğu ilk okul kad lerlnin raporları gözönüne alın • 
roları buaiin keıin (kat'i) ıeklini mı~ır. 

almıt oacaktır. Dün Kültür di • IJlier yandan bu yıl diğer il 
tektörlüiünde bu kadro üzerinde bayLkJardaki ilk öiretmenler ara· 
son değiımeler yapılmıttn-. ııncl.a da bazı deiitiklikler yapıl • 

Öğren.dilimize söre bu ıene ilk mııt1r. Bu arada mevcut öğret • 
~I bat öğretmen ve öğretmen • menlerinin maatlarmı vermeğe 
leri araıında çok zaruri olan liıazı bütçeı durumu müıait olmıyan il· 
deiitiklikler hariç, umumi d~f.i • bayhtdann öğretmenlerinden bir 
tiklik yapdmamıttır. Yerlerini kıımı ı batka ilbayhklara verilmit· 
değiff.innek için mÜracaat eden tir. Oı-du llbaylıiı öğretmenlerin• 
ve ev durumları gözönüne alman den bir bölümü de Sıvu ilk mek· 
öfretmenler mümkün olduiu ka • teplerine ve bqka ilbayhldara 
dar değiJtirilmittir. Bu deiittiril- dafıhlmııtır. 

Takas yolsuzluğu 
yftzünden 

mahkemeye verilen 
Yüksek memurların listesi 

Birinci tabı lomiıyonu :zama· 
nında Hıriato Niuidie ve arkadq
ları tarafından yaP.dan kereate ta· 
kaa yolıuzluiunda~ dolayı tahld • 
icat doqalan ilriT.e .ayrdmq, ttic
car olanlar eekizinci •illtuu mah • 
kemeıine verilmitler, bu itle ali· 
katı bulunan memurfe.r ve T akaa 
Komisyona Azalan da Yillyet ida· 
re herethıe verilmitlerdi. 

Viliyet idare heyeti ı·u ite ait 
olan tahkikatını bitirmif, 81 me • 
mur ve Takat Komisyoaı izuı 
Mkkmda ekseriyetle lüzumu mu· 
hakeme karan verilmittir. 'Halda· 
rmda lüzumu muhakeme bran 
verilenler eski Tıcaret Müdürü 
Mulııin, Ticaret Oduı eıki Genel 
Sekreteri Vehbi, Zahire Bonuı 
Genel Sekreteri Akif, Ticaret it· 
leri Komiseri Bahri Doğan, eaki 
Sanayi Direktörü Refik, ıimdiki 

Ortaklyde 
Ortame1'tep 

Deniz Tecim Direktarii Müfit Nf'C 
det, eski Deniz Tecim Direktörü 
Zeki, Sanayi Müfettiti Danif, Ti· 
caret Odası Muamelit fllheeİ Şefi 
Taip Senet, Taba Komiayonu i· 
zumdan Hacı Recep, Siıortacı 

Rıfkı, Eczacı Necip, Suat Kara Oı 
man, tütün tüccan Abdülıani, 
ebper Faw, orman cibayet me • 
murlarmdan Süleyman Nazif, Sü-
leyman, Samim, gümrük merkez 
memuru Cemal, birinci kitip Hak· 
lü, muhasebe kitibi Burhaneddin, 
manifesto memuru Yahya, mua • 
yene memuru Kemal, Sahip, Nu • 
rullali Faru~ Enver, Senet, Ce • 
lil, M. Enver, Aıih ve 48 ıümrüli 
muhafaza memurudur. 

isimleri geçenlerin Devlet ŞO • 
ruma itiraz edecekleri anlatıl • 
maktadır. 

Şilinin Tftrklyede 
ilk elçlsl 

Orta okula ıirecek çocukların Şili Cumhuriyetinin ilk Türkl-
ihtiyaçlarını kartılamak üzere Or· ye Elçisi M. FrancilCO Madrid düa 

Son ıünlerde bejaz peynir fi • taköyde bulunan lnönü yatı oku· 
yatlarında bir dütükliik ıörülmek lu kapanarak orta okul haline ko· lıtanbula ıelmittir. Elçi aynı za • 
tedir. Bu dütüklük son bir aydan· nacaktır. _ manda lriiktinetini Sofya Ye Bük· 
beri teneke batma bir lirayı bul • ----o---- . rette de temsil edecektir. 

muıtur. Peynirciler bunun mev • Adflye VeklJI geJdl M. Franciaco itimatnameıini 
ıim dolay11iyle fazla imalattan i · Şehrimizde yapılacak olan ba· J takd" _.__ k .. C Ba 
1 . ld'ğ' . -• k i 1 k 1 1 . . "k ek ım ~e uzere umur t • erı ge ı ını ye no un ço a ma· an ar top antııına ııtıra f!tm 
ıının belki de fiyatları d'aha fazla üzere Tüze Bakanı (Adliye Veki- kanı ile Dıt itleri Bakanının An• 
dütürebilecetini söylemektedir • ı li) Saracotlu dün ımrimize ıel. karaya dönmelerini bekJiyecek • 
ler. mittir. tir. 

• ( ŞEHRİN. DERDLERI .l 
Bir dostum anlattı: 

- Geçen gBn bir iıim düpıüıtil. ·Ramiye gitmem la
zungeldi· Bana "SultanaJımeuc Rami araında otobüa 
var" dedUer. Sultanahmede gittim. Hakikaten orada 
iki otobüf duruyordu. Biri tamamlyle dolmuıtu. Ben 
de içeri girince hi.ç bir oturacak yer kalmadı. Buna 
rağmen otobüı hareket etmiyordu. BUetfiye ıe~bini 
sordum: 

- Saati. gelJMden lrart-bt dmeı! ttıubını ~rdl. 
Ne iae böylece ~I dakika bekledikün aonra otobil· 

aünıiıı hareket ettı. 

ilQJJ 

Şuna da U4oe ethgim ki bu eınatla tamamiyle dol • 
,,.,,1 olan ve lalfblr otur~ak yeri kalnugan otobüse ild 
klfi daha binmlıti. Edirnckapıya vardıjımız zaman o • 
toWlaten d6rt kiti. indi. indi amma. onun gerine tam 
•ekiz ldfl bindi. Ve biz böylece bu aıcak havada ıardal
IJG kutuau gibi tıklım tıklım binbir azap içinde Ra • 
mlge vardık. 

Belediye tramvaya, şehrin ibtir taraflannda it liyeh 
otobüslere dikkat ederken bualan da gözden uı.ak tut
mamalıdır. Eğer bu hatta fazla otobüse ihtiya~ ,·arsa 
ona göre otobüsler ~oğaltılmah, bu gibi şikayetlerin ö
nüne geçilmelidir. 



_"_Hae_ı-bab;i,, Münir Nureddin Bursa· 1 . -···:·:-·---···-ı 
Camii de mi şa,ırdın? ı ı .. d. . Sır tuccar 1 

"Beynel,..,,m Vel.YMazaı, w, J 81) gucen JrMJŞ Bile ile kAr edeylml: 
lialdc )'llfflllıfı isia .. _,.. ..,,_ Saft 1 dini derken mahvoldu 
... etn1ili ile türlü potlar san oe yey emtye 1500 ktıt, Mlnlr Eaki tütünleri yeni ,.ı1 matı 

Okullarda ders 
vermek usulü 6a ,adeta lıeıaclüine "Hacababe,, ~ureddlne ise 250 kişi gltmlt diye aatmak iatiyen bir tüccar· 

diye llllnltlığımu bir """11 .._., Fakat Safiyenin tarkı aöylediii )'llkalanmq, yedi yüz bin lira • KURUN -A•un U• okullarda M" 
tai bugün bir gal dalaa yapmq: gazinoda fiyat 25, Mlnür Nurel· bk taba bçalrçdılı JaPblı id· vernw uaulil adı11la 11tudığı ""*""" • 
airinei ..,laı11l11 Y •afeaıdn tinde ise 50, 75, 100 kurut oldu· diubi• laalckında takibata bat- •"""' obllarda ~,.,,,,,,,,,,,. da :rwvalfak ol......,.,,_,. .Nil• 
Mimar Sinan tarafından yapddı- iundan balk Safiyefi tercila .t · lenmlfbr. nı,,.. ldtaplara,,.. hoealann ,,,,,,_ 
'fanı yaıp darayorl mit, Münür Nurettini dinlemeie Gilmriikçe tahkikata devam .ulllfnM ,,,.,,.r. Dl110r idi Kfld 

Bai pelr ee12ç Bördüiii için 6el- ancak yüz elli, iki yüz kiti ıeldiii edili,or. fena ola6Ulr, 1aoccı ınaoolfolı...,, 
iri laaJdimü deiil amma, Mrıdfain halde Safiyeye ıidenler 1800 ki· -----------' 6Ulr· ,,,,_, w ,... .. &w ün_. 
den özür diliyaelı laatırlataiım ki şiyi geçmittir. ------------• .,. ....uldn ,,._lrl.,._ ,,.._,., 
Yenicami Mimar Sinanın eaeri tle Fakat Münir Nurettin konat • KOltOr. haberlerı ~ ....,.,,,.. 
filJir. Mimar 5inanın ölümlinien ~ bir iki Bur .. lrva kendisine Boca.,..,,,..... ""'""'""' ., . Kitaplar tetkik Udlla etnwrneı1t11r. ,,.,.. _,.,.,. w-
on Mne kod• •onra temelleri otd· Mılnir Nureddin Saftv• kartı ıöaterilen bu raibetablliin u 6nt:ecl.n w.,,ıa ıerW ...,.,,_,, 
mrf, mu'latelil aP6eplerle i"f•alo Burada çıkan "Yeni fikir,, fiyat farkınadn delil, aevire far· ediliyor w tale6enln Aaaırlananıi ,,.,,,.... 
'devam edilememİf ve nilaayet gazetesinin 10 alustos nüıhasmda kından olduiunu iddia ederek IU Aabra, 14 - Kiltiir Bakanlı· ,_.. .ıtiklen .anrcı denüd _,,,, • 
·1113 de, yani Mimar Sinamn ölii- okuduk: tözleri aöylemit: iı pJ.nc:ı clillsle okutulan kitap lnflll ldzuntlır. Brı ,.ıdla luınkft • • 

miindeıa 'IS •eııe lıatlar aonr~, ta- Tamnmq alaturka prlu oku • - Ne vakit halkın seviyesi beni lan ,_ı ... atan incelemeie bat- :r:.~~ = 
"*'1nlanmlftır. runarlan l• sı- yucularmdan Safiye ile Nünür dinliyecek kadar 7.iibeline Bur • J•mlfbr. Wtlili#iM ltftnwdlle1>lllr. 
raiyle Dtır.nıt, Alamet ve Mu.tala- Nurettin BurAya gelmiıler ve her Aya o zaman ıelecepm. S. iDeelemeler tarihle! ve kül· Bıw Aocanın wa11aı ,,.,.,,,.,,.,. 
ilr1. ikisi de konserlerini aynı a~e Bu sözler BurAlıları müteeuir tilrel Mhmdan ,apdmktadır. de,.. Dn'Jlfftf delfldlr. Belki 90Cflld•• 

HocıWa! Camii tle mi 1Gf11• Yermitlerdir. etmittir. ilk olmllana prosrammı yap • ra bndl andlkrlne bilgi taı.dlr ,, 
ilın? --------......--------------- mM lnN Anlran.da toplaNDlf llllli .. ffllıpuılanıuı ~ d" 

Bul(ln 

Sabıkalı Piç Ali 
Kardeşine atet etti 
~ öğle üzeri Tophanede 

.W s.Lpazmacla Halaibin ıaai -

•• ıa• ld karat wmda, he• 
niiz ualqılamıyaa bir sebepten 

Açık denizlere çıkan 
ilk Türk kotrası 

Bugün saat 15 de Pireye 
hareket ediyor 

oı.. ._.,_.n plqmalan bir •Mdlr. a., ........ lr. 
ıcom.,-. 11117 olmllan proı • 

ramlannda. ..,. .. J&tmı aaza -
nllDde batarak J&Pılacak cletifik • 
liklw iswinde bilha ... durmak • 
tadır. 

Suat olnallan proıram)an ela 
&JnC& tıetldk edilmektedir. 

Tıp l"akQlt:e•I 
ımt:lhanıarı 

ZAllAN- ldallal.,,,,.. _.. 
- ..,,.,,,.... larar ,,.,.,,,,,,, ...... 
.,,.,,_ dolll,a Nl1lnt:lnl .,.,.,,,. , la • 
""' Mnaliaa ,,....,... ,.,..,... ,,.,, 

llenlb ""•••fltlıklllri H6M..,,,, ""' .... ...... ,,,...,,.,,, -- ... rt...,.,. milli .................. ....,..,., .,.,.,, .. ,.,,,,.}Jlr ,,,,.. 
luil,,.. w..... .,.. .,,.. .,... ""' .. .,,,,.,.. . .,. -- ,,,,... 
- ,...., edeeei ,lbl .. .,,,,,,,,,., 
....,_Hblkol....,..pei••• 
helnlnlfletl l/Okllll', ~r. 

(tolayr, ka91& çılamt, ltunlanlaa 
p~ Ali mmmdaki ... ar kaçakç111 
1ahhl'1 karcletlne ~ el tiWı al• 

DGnJ•J1 dolaıan bir ltalyan ko~rası 
tehrlmlze geldi Tıp Faldllteainin ikmal imti .. 

Ja•nlan 18 eyl41de yapılmafa bat· 
i6ifbt. Moda DeniJICilik klübü ansın. 

lki ka..-cr Jrardet karakola ıö- dan bazılarıam ldübe ait "İpar,, 
türiilmüttiir. • İuBİDdeki kotra ile Pireye ıide-

• celderini elin yazmıtbk. 

a. 1 11t-&--.-1ı X.......,.. IMt OD .... Mo-
~ ' • .....,_ 4llillıdı lla .. caktır. Yalnız hava 
... .,.e'J'. mi arıyor? miilait tekilde eamediiinden, ha· 
Düa ıece saat 24 de Fatihte va inbat oldujwıdan, HJ.ılıatin 

maarife ait etYa depoMıQun kapı- filacılilik -,.JE iri ıeçmifeceli tah
ımm kurcalandılaıı içeride yatan mha ediliyor. Ve kotracılarm canı 
bekçi lbrahim ititmit, deponun sıkdı)or. Bununla beraber rils

paca-eaincleıa ba1nnıı, hırııu ı& • ah MaUnce kolra siizel bir han· 
riiDce hemen düdük öttürmeie da yoluna devam edebilecektir. 
haflamıftır. Düdük MIİne mahal· Kotra ile ıidecek olanlar fUD· 
le heirsiai 7etipniı, ka)HJl kurca ,, larclu: 

)ıyan adam ,,.lWMmıfbr. Bu. it Bankası tube ıefi Fazıt spor· 
Meıtıvriçeli Etref otlu Ahm~t cu Zeki, Mahmut Baler, Reuu
~clır. Kapıyı lmrcalamaclı • ram direktarü Refil Celll, Güzel 
lmı, yatacak yer aradılnu alıle- San'atlar Akademiıi diHktörü 
miftir. Namık lımail, deniz mühendiıl• 

Bulgar ana 
yasası 

değişiyor 

rinden Edip, l,m, diketörü Rüt
tüdür. 

ilk Türk kotruınm bu seyaha
ti Yunanlatancla büyük bir allka 
ile ka11ılanmıfbr. Sefirimis de bu 
geziyle yakından allkadar olmak. 
tadır. 

si yüzünden uat on bete kadar laJUM"Aldtr. 
Modadan ayrıtam•mqtır. TOrk•Sovyet: kOltOr 
Dünyayı dOla .. n yakınllQı 
ıtaıyan kotra•• Raa,. ile Oni~ aruın-

••hrlmlade da kültürel mtinuebeti teaia et • 
ftll1191111"•t'........ .... ... ...-. .... o..-... lıelerı..-, 

Çe,ima Dante •• Annani :Rikar.de ~ ~iyatla bizim üııive~a;te
kotra ile ıehrimize ıelmitlenm. lerde çıkan nepiyat mübadele e -
Kalafatta bulWD Toosa adında- clUAktir. 
ki kotranm tamiri bittikten sonra nadolu gezisi 

CUJJIBURIYET - Yuna Nl#llnlll 
bugilnkii ba1makaluı "nuınnl ..,.,,... 
lerden rulm galerllul,. IHıflılmı "'1 
şıuor· 1'cınıuufa il•~• ka4at 
6lr ı,. ~ elwnmlgd aıera Mlllnf .-
•il• ~il .... ,. 66,,ı. """"' 
bir ruün (ltllerüüdra _,.,.,. 1"""4 • 
lan •ral1gOr. Net""1tJ# lba • 
aek resaamlann 11etlfme8I için 6ıı p ~ 

kllü bir 11alm11e, Mr reafm mlbulnl 
WlWfl9 oldullUUI -81/Mgor. Bıı ı,. bit 
dn flf1WI baflmunaı ~le .. • 
Z&allll bitiriyor. devriilem seyahatine devam ede- Edebiyat Faldlltesindeiı üç do· 

cektir. ~ cotrafya berinde incele • -----------"""' 
Kotra 25 Nisanda ltalyadan kal melerde bulanmak bere yamda Şik8.yetler, dil~kler 

karak Yunan .,dalannm bir ~ı· Anadoluya bir ıni yapacaklar • 
na utradıktan ıoma lataabala dD'. n .,. · 

1 

o ' gelmittir. 
Buradan Kızıl deniz ,.,._,,. Kumarbazlarla 

seyahatlerine denm edecek olan b• ı•kt 
ıezıinler ltalya ile Hahetiatan •- 1 r 1 e 

Memleket:ıne 
dOnemiyen adam-: 

rumda o zamana kadar bir harp Seylrcf lerde çıktılı takdird~ Afrib11 clolq- • Aalen S•••nlaJUlll. A,.W. 
Yakaıandl nmda albomin L-....-1ı1ı -· .... 

mak mecburiyetinde kalacaldannı ...... .._ 
1

' 

1 • 1 d. lstiklil caddesinde L--··baz davi olmak için birçok btat.a•l_.. 
söy emıt er ır. llUllll- baıvuıduğum halde bir tilrlii iJilr. 

H ol cl-a katılı k Rahminin itleu;ii Şenyuva iımin· arp una or -J P a· ıemedim. Şimdi memleketime d8111 
tılmıyacaklarma dair ıazetecile- deki kahvede :lün akpm Mehmet, 
rin sordufu suale kartı: Sadık, Faik, Halil Ye Rahmi ku- mek istiyorum. Faka\ baata ~ 

mar o-arlarken yakalanmıılar. fakir oldujumclan param Jok. ... 
"Bis ilmi tetkikatta bal11m170- J -dır. tediyeye batvurdum. Yollama -Scıfı'a. 14 -- ...... D TOfef 

Jlazırlan1W.kta olan t.me\yua 
projesinin Eylülde hitecelini .ay. ...... 

naa. Zaten barp ,ıkaalmf Dit- Kah ri kesildı,0 di•e mur" ...... tuaı _.ı. 
Kotra bet, altı sünde Pireye netmiyoruz. Çüakü buna bqbca venin arka tarafındaki hu- J - ....,.-

Plecektir. Gidenler Yunaa ~e- devletler aleyhtar ıörüniiyorlar. 1U1t bir yerde oynanan kumarı dettiler. Ne yapacaimaı bilmif' 
niacilik klübünün miAfiri olacak- Muaolini yalım bqına barlaetmi- Myreden Ekrem, Hakkı, Şecaettin rum. Fakir ve sakat bir _..... 
br · yecek, ekonomik buı ietifadeler iadncle üç kiti ~. yakalanmıtbr. memleketine ıönd•ecek ....ha 

Riiq&r clol~sile hareket ati• teminiyle bu it bir yoluna airecek- _Jluaün __ ··_a_d_li_,._1_•_•_•_--ll_ec_ce_k'l_e_td_ir_._ met sahibi h:r kimse ,.ok ma!., 
üyeleri ı.. projeyi sözele ıesU.. ye kalan kotra, ıiimriik muamele- tir, kanaatinclqi:a,, demitlerJir. Kızkarde•lnl arıyot 

S?=:..:::~~:.! Bir muharrir bir dorktora ic ~c :E=~~ 
TC119f, yeni bir MÇim J&IUIDID k d• • CC" ld •• k ' AJte Kavala muhaciri~ 

!.ı1::'.::::u!'~:·:. en ını o urtece .,, =~==D~d:~ 
... el pı1m keadiaini bit.o nna müracaat .W 

:ıa~~emiıti~ ya ıı-caimı Dirilince de hislerini yazacakmış ~ ~1-2. muini iati7ot. Nuibniıa .... "' 
\\\:>~ mi Mumbıe imit, IODra ~ 

K 0 la ak Frulllaca Le journal ıazetesi • ra ne olduiunu, imanm • bialer ~ tirmitler. Babaııaın iami H~ 
ODJ'8Jl 8U m ·~la Din yodıtma gire Holhutta bir duyduiana öireamek illİJDl'dum. (ff-~ Ç&VUf, annMinin de Embae ~ 

KOBJa, 13 - Anbracl~n ı• cloktor, bir piyes muharririyle sa· Ba fırsatla bana imkb bulaca • ,,.·:~ ~· ÇocuQunu avıathlC 
~D haberlere ıöre, KellJ' iffncle rip bir mukavele imzalamqtır. ,~(\\~('0'~-~~-6\<' veriyor 
'-2-1-·- mı"1-on ton - •'---•- -e 40 ima!,, dem~İt· 40$~0••.,... . llf uUIUUO 1.3 - . ..-. .. ~et'' Balurköyüncle Yeai msbr 
bin dönüm araziyi auluyacak olan Villard aclmda olm lnı tlctlder, Doktor Villard tecrllbeslnl alh \!_,._ ~~._... •(\' 1> Turaut tokalı 29 numaratla ~ 
IUI. bllrajma )al'ajeleriai ....... mukawle mucibince hayatım 1-ıı- doktorun huzurunda yapacaktır. ~·~ .. ,(\ ,_.~C:, \ ran Sabahat laize miracaal ~ 
._ ili ......_ ftrihnlt- .. ı.ı... -- eden piyeı mahlll"- Amerika Hiildlmeti bn tecriibeye ·~ ~~/ ...ı. faldrlili ..ı..ı.ı,ı. 4 ,.,ı.rı:,, 
tir. Bundan bqb aekaen milyon rlrtm tolak ftlataalyle 81dü~k mini olduiu takdirde ~ Mekai • -,,,,. ,.-r ~ kız çocuiunu biriaiae ~~~~~ ........ 
ton 111 alacak olan Atbmapa 'bara- ft IOlll'a cltrl1teoelmdt. kaya giderek tec:rübeii anda ,... ~~ rak vermek i"lecliibai, ~-

ı jmı ela etütlerine bqlanmııtır. Piyes muharriri "6lümden IOD • pacaktır. ~ ' kendisini aramasını bildirmtdit• 



• HABER - "Akşam rMla!n 

Cocu,k baltası 
Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 

ÇiNGENELEP 
ARASINDA -

Hayattan aDoınmoş ırnaklkô ~nır maeeıra 

- No 42 \'azan: Osmqn Cemal Kag'ı~1z 
27 _ 7 _ 935 tarihli bulmacanw f 107 - Fatih 23 Ali Rıza, 108 - Aya - • b • t k t ı · A • 1 d ilf I 

ESKJŞEHIR idi. 1ı-0fya 11 Heliha, 109 - Sultanahmet c e b 1 n de 1 r e nı e e 1 ~ 1 O nı a 1 ~ 
Bulmacamızı doğru bulanlardan :n Ağuş, 110 - Is K. L. Sabiha Içşık, 1 

Ferlkög tepeilatünde 48 Kadri Togay, 111 - Ayvansaray 36 Muzaffer, 112 ha 1 d e vem en d en yaya g e 1 rTI İŞ • 
1 incl, Sirkecide Salkunaöğiit Cad. 44 iincU mek 148 Kenan, 113 Ayancık 
B. N· 3. Bünyamen Mizrald 2 inci he • 23 Rifat, 11' - 12 inci mek· 213 Ne - Lakin bu ada?" sanatında bir 

harika ... Eğer bu adam ney yeri -digemln kazanmıtlardır. jat, 115 - Divanyolu 114 Sabiha, 116 

iKiŞER PAKET NANE ŞEK9RI - ls·Erkek L Ml Kemal, 117- Us -
KAZANANLAR: kiidar 76Sabiha,118 - Beyoğlu 1 To 

' ~ flüt üflemit ve hayatını mun · 
tazam geçinniı olsaydı dünyanın 
en meıhur orkestralarında par -
malda gösterilen en birinci flütçü 
olurdu. 

3 - Sultan çeşmesi 74 M. Asaf, 4 -
Göztepe 40 Güler, 5 - Sultanahmet 31 
Rüknettin, 6 - E. O. M. 204 Nihal, 
7 - Kumkapı 29 Halet, 8 - Beyoğlu 
20 inci mek· 236 Far~ 9 - Yeşilköy 
35 R. Toker, 10 - Fatih 31 Nejli, 11-
18 inci mek. 599 Burhan, 12 - Salıpa
zan 25 Hurşit, 13 - Fatih 8 Sevim, 1' 
- Posta Nakliye M. Orhan, 15 - Ça
talca Kahveci Hüseyin, 16 - Büyük -
ada 16 Bilge, 17 - Fatih 21 Turban, 
18 - Darüşşafaka L 247 Cemal, 19 -
Kanköy 17 Mehdi, 20-ls. 5 inci mek. 
126 Tevfik, 

KiTAP KAZANANLAR: 

21 - UskUdar 16 Gav§i, 22 - 64 
Uncü mek· 233 llhan Faruk, 23 - Ko
camustaf apaşa 35 Alpaslan, 24 - Bey 
oğlu 59 Lüklya, 25 - Tabim 75 Dam 
yanoğlu, 26 - Kasımpaşa 9 Merkado, 
Z1 - 'Z1 inci mek. 44 Selamettin, 28 -
Balat 130 F. Doğanca, 29 - lzmit ye-
ni Turan Aydoğan, 30 - Ankara 11 
İsmail, !l - 1 inci mek. 47 Nuran, 
33 - Üsküdar 21 mek. 263 Kural, 34 
- Çemberlitaş Batırbay, 35 - Tepe -
başı Tarı, 36 - Aksaray 'Z1 Sami, 37 -
Beyoğlu 30 Nermin, 38 - Ayancık 23 
Neuşin, 39 - Mahmutpaşa 10 ibra -
him, 40 - Beyoğlu Asuman, 

CETVEL KAZANANLAR: 

41 - Zile Orman M. oğlu Coşkun, 

'2 -~ Rezml Atay. '3 - i'e -
ııeeyoly .4 şq~ran, « - Kartal 46 Ner 
min, 4:> - Is Asmaltı Kemal, 46 - Be 
yoğlu Turing palas Seyfettin, 4. -
Guraba Has. 89 Atifet, 48 - 20 inci 
mek· 83 Kamuran,, 49 - Kandilli kız 
L 420 Mukaddes, 50 -Binbirdirek 14 
Ziya, 51 - Fatih M Zehra, 52 - Kur
tuluş 23 Pantazi, 53 - aFtih 11 Hü -
samettin, M - Sultanahmet 3 Reha, 
55 - Maltepe 5 Cemil Reşit, 56 -
Çamlıca 10 Nedime, 57 - Kutmpaşa 2 
Yusuf, 58 - 20 inci mek. 132 Fer -
dane, 59 - Yenimahalle 95 Ena, 60 -
Tünel başı Mehmet, 

DEFTER KAZANANLAR: 

61 - Bahçekapı 2 Muzaffer, 62 -
BeyJft'beyi 17 Hikmet, 63- Boyacı K. 
115 Bülent, 64 - Mersin Ali Safa, 

'65 - Samatya 52 Berç, 66 - Paşa -
pahçe Zühal, 67 - Alpullu Kemal K. 
RU•eyde, 68 - Kadıköy 15 Üfdade, 
69 - 42 inci mek. 56 Cahide, 70 - Ga
zi Osmanpaşa 355 Hasip. 

KARTPOSTAL KAZANANLAR: 

'11 - Şişli Terakki L 271 Acar, 72-
Karacabey şirketi Faruk. 73 - Sultan 
alamet 45 SüheylA, 74 - 39 ucu mek· 
305 .Mükerrem, 75 - Kasımpqa 9 1 -
ak, 76 - Beşiktaş Esat Can, 77 -
ls. Erkek L 510 Fikret, 78 - Beyof lu 
11 inei mek. Bülent, 79 - Süleymant. 
ye Giilıeç, 80 - Camlıca 203 Y edne, 
81 - Be§lktaş 18 Erol, 82 - Osman -
bq 26 Tahmin oğlu, 83 - 43 ilncU 
mek. J<l1 "." •fil•. 84 - Fatih 29 Limia, 

:> - Ditçi kalfası Mehmet Sadi, 86 -
Beyoğıu •. u Nuri. 87 - Çapa kız mu
allim mek. 3'5 Malike, 88- Cumhu -
rlyet orta mek. 'n4 LOtfiye, 89 - Be
tiktaş 81 Rasim, 90 - Üsküdar 5 Mü-
kerrem, 91 - Feriköy 4 Ragıp, 92 -
Harbiye yun M. Mari, 93 - Cafaloğlu 
58 Yaşar, 9' - Kurtuluş 23 Hirfsto, 
95 - Eminönü 55 Malik, 96 - Kara -
gümrük 50 Cemal, 97 - Kocamustafa 
paşa 88 Osman, 98 - Ankara posta S· 
Şaban, 99 - 42 ind mek. 651 Nihat 
100 - 5 inci mek. lM SalAhattin, 101 
- '2 lnd mek. 491 Hayrettin, 102 Hay 
darpqa Ragıp Kutay, 103 - Yalova 
1 Mil,erref, 1CM - Çapa 27 Tahsin, 
105 - Harbi ye Son S. talebesi 8'1 
N118ret, 106lserkekL1495 Karahan, 

dorf. 119 - Sirkeci 1 Fazıl, 120 - KU
çUkpazar 28 Semiha, 121 - 42 inci 
mek. Metin, 122 - Göztepe 40 Güler, 
123 - 13 Uncu mek. 46 Müjgan, 124 -
Kumkapı Ef rosini, 125 - Kurtuluş 39 
Yosifidis, 126 - Haydarpaşa 21 Saba, 
L'>7 - G. Antep Sv. Al. 40 Muzaffer, 
128 - ls kız lisesi 7 inci S. Secaat, 
129 - Edirnekapı Ozdemir, 130 - Kü 
çükpazar 24 Mehmet, 131 - Üsküdar 
M· Orhan, 132 - T.E.L 633 Sulhi, 133 
- Fatih 11 Cemal, 134 - Uzunçarşı 
4 S. Günay, 135 - Vefa lisesi 667 Se
limi, Aytuğ, 136 - Beşiktaş 'Z1 Gar -
bis, 137 - Galata 28 Şakir, 138- Ha
liç Feneri 156 Mümin, 139 - Bayburt 
12 Tarık, 140 - Paşabahçe 72 Mu -
azzez, 141 - Beykoz H. Ozkan, 142 
- Is. Yeni Nesil mek. Hayat ,143 -

O akf&ID bütün birahane halkı 
kendisini bir saat kadar zorladı • 
lar ve ancak kendisine bir tak • 
simle bir peıref çaldıraıbildiler. 
Ben ömrümde bu kadar nefis ney 
çalan dinlemem ittim .•. Fakat, ne 
yazık ki bütün neyler, kemençeler, 
utlar, kanunlar, beni istediğim gİ· 
bi doyurmuyor; bunların çaldık -
lan ıeyler, benim gönlümün musi
kide aradığı ıeylerden çok uzak 
kalıyor. 

• • • 
Kocamustaf apaşa AkagUndüz, 144 _ Bugün öğleden sonra Etem eve 
44 üncü mek. 490 Fikret, 145 - Gedik- dÜ§mesin mi? Hem de ne dütü§, 
paşa 9 Antula, 146 - Galata Sahil belindeki pancar renkli kuşak yok 
S. M. O· Şakir, 147 - Atikali P. 11 Üstelik haspanın düz licivert min
Burhan, 148 - Maltepe 'n68 A. 149 - tanının boynunda beyazlı yeıilli 
Is. kız muaHim mek. Nebahat, 150 - bir boyunbağı ... Baştaki siyah fes 
54 cU mek. Araluys, 151 - ls kız L de yeni kalıptan çıkmıf... Geldi, 
1413 Ergun, 152 .- 1 inci m~· 106 Ce- . kapıda beni tırqa bqladı, bera -
vat, 153 - Amehhayat 3 Cemal, 154 - ber kt k kah •tt•k M ... 

çı ı , veye gı ı .•• egeır-Demir han 34 Meşkdre, 155- Ayva - . 
cık gümrük M. Yalema, 156 Bakırköy se o, ara ııra Yenikapılı Reha Bey 
28 Niko, 157 - Kütahya Omer, 158 - ile bulufup gizli gizli alemler yap
Nişantaş 65 Nezrin, 159 - 1 inci mek. tığımızı duymUf ve kendisini ara· 
180 Nejli, 160 - Beşiktaş 1 Cengiz, mızdan attığımız için bize fena 
161 - Etyemez 81 Enis, 162 - 1s Er- halde içerlemit; ~i ~eleri 
kek L.1120 Kemal, 113 - Beyoğlu 185 tuturuyor: 
Füruzan, l&ı - Bakırköy 100 Osman - Bizim diyor, her ne kadar a· 
Şemsi, 165 - AJpullu şeker fabrikası dımız çingeneye çıkmıtsa da IÖy· 
Yusuf, 166 Unkapam 102 MelAhat, I d'k . • ak · 1 ·· b .. t 
101 Melahat, 167 - Çamlıca orta mek ~e 1 mı .•~ze ~ tıy ~ sut. esu 
151Hidayet,168- Fatih 16 Hacer, çmg~ne değ~lız dıye ••• Eger ~ınge-
168 - Pertevniyal L E. Orek, 169 - ne dıye benı aranıza almak ıate -
Tarlabaşı 4 Nuri, 171 - Kadırga 'Z1 miyonanız ıize tekrar aöyliyeyim 
Emin, 172 - Fenerde Koço, 173 - ki Etem sütbesüt çingene değildir. 
Laleli Ayşe, 174 - Beşiktaş 21 Fev - Tam sırası gelmi!ti, herifi bir 
ziye, 175 - Bostancı 139 Emel, 176 - hayli kurduktan sonra gayet ciddi 
Beykoz 12 Mitat, 177 - Cumhuriyet b. t 1 dum· . . ır avır a sor • 
248 Nurıye, 178 - Şehr.minı Zeynep, M d k. · ·aı. __ ,..._ • 

- a em ı SUlluc.ut çıngene 
179 - Yerebatan 43 Gönenç, 180 - .... . 
Feriköy 3 Aysel, 181 _ Unkapanı 3 degılsı~ ve bunu ~r fırsatta tek • 
Fahire, 182 - 31 inci mek. 292 Nuri, rar edıyorsun .•. Söyle bakalım 11· 

183 - Kadırga 21 Yaşar, 184 - Bağ - lan, sen nesin, neyin nesisin, ne • 
Jarbaşı 6 Ayten, 185 - Sultanahmet ciıin, nerede gelmesin, baban kim 
51 Rüknettin, 186 - Çorapçı han 4 lb anan kim, soyun sopun kim, süli.· 
rahim, 187 - Pangaltı L. 412 Nubar, len, ecdadın, ervahın kim? 
188 - Fenerde Mitat Akın, 189 - _ p· · ·· Jiyeyim ki benim ba 
·1aç1<a 19 Feyzi, 190 - Üsküdar 26 b h ••

1
.•n souhy 

1
. l'd· Rah 

am a ıs m ıs yemen ı ır. -
Şemsi, 191 - 15 inci mek· 4 den Me - I y nc:I b 
JAhat, 192 - Fener Şahiser Hamdi met 0 sun canına, eme en u • 
193 - Sultanahmet 20 Orhan, 195 ~ raya. geldiği vakit (ellerini, kolla-
Fatih 291 Turgut, 195 15 ind mek 5 nnı, göğliinü göstererek) te büle 
den Maide, 196 - Osmanbey 72 Hali- benim gibi üzeri, başı düvmeler İ· 
ke, 197 - Pendik 10 Nermin, 198 - çinde buracığa gelmit··· Hem de 
Hayriye L 413 Ali Osman, 199 - ls. yemenden çak buraya yaya yürü-
kız L 1020 Selçuk, 200 - Osmanbey k el ·, 

F yere g mı .•• 
12 atma. y d bur • · - emen en aya nıçm yaya 

Hediyelerimiz her halta cumarteıi yürüyerek gelmit? .. 
gilnleri matbaamızda dağıtılır. _ Abe çıkmıt adamcağız ıey-

yahlığa .•. Yok mu tinci, hani ara 
sıra gelirler, Frengiıtan vilayetle
rinden birtakım baldırıçıplak sey
yahlar, ellerinde birer küçük kar· 
telalarla on parasız buralara ıey
yahçılık yapmağa •.. T e babam da 
onlar gibi o zaman Yemenden gel 
mit burayacak ıeyyahçılık yapma-

' ya ••• 

- Aferin ba:bana, iyi haltetmif. 
- iyi, kötü her neyıe, uzatını-

yalım kelamı, gelmit bunun bu • 
ruın..'\, yer bilmez yurt bilmez .. 
Yok cebinde bir tek metelikçiği ... 
Ne yapsın, dolanmq lstanbuiu sa
fa sola ... Doyurmuş kamını birkaç 
gün §Ul'da hurda... Sonunda bak
mıı olacak ıibi dejil; bir yaz ıü· 

nü yanaımıt Ok meydanı tarafla- benziyor amma .•• 
rındaki harmancı çingenelerin ça- - O arnavutça baıka o, oıı• 
dırlanna ... Mübarek adam zaten derler itkiptar ! 
benzerdi de esmerlik tarafından - O değil ulan, bu ıenin söylr 
o cenabetlere ... SokulmU!, yanla- diğin iıtar, galiba rumcanın te.,. 
rına vermiı onlara çingenec.e bir ( rası ile f araların çeharından fi 
selim! Fransızların katr'indan bozma o' 

- Ulan nasıl olur, hem diyor • lacak ! 
sun babam çingene değil, hem ıe- - Bilmem artık Fransızla,-
lamı çingeneee veriyor. katırından mı, yoksam lngilizl•' 

- Bakasın tinci bana ıen... rin sıpuından mı bozmadır! 
Babam kendi memleketinde öğ - - Peki, bet nedir? 

Sulukule çocuk1an kale boyunda 
oynuyorlar 

renmiıtir çingenece aelim aabalı 
nasıl olur! 

- Ulan Etem, atıyoraun, Ye • 
merıdeki Yemen Çingenesi ile bu
radaki biribirine uyar mı? 

- Hepsi uymaz! ille veli.kin 
bazı sözler uyar... Söz misali bi • 
zim Roman.es dil zatı benzer tatlı 
&f& ••• (A.Jure) içinde vardır: Türk 
çe, .urumca, ennenice, arapça, a -
cemce, karamanlıca, yahudice, ro
mence, moıkofça, çerketÇe, arna
vutça, hindiyaca, ingi!izce, capon· 

ca, çinimaçince, polonezce, ve 
daha yetmiı iki buçuk milletin di
linden hepsi var bizim çingenece
de... ille veli.kin bunların içinde 
bazı sözler vardır ki her milletin 
çingenesi o lafları anlar. Söz mi • 
sali biz deriz Allaha odel... öte • 
kiler de derler odel ! 

- Onu biliyorum, aen timdi o
nu bırak da sizin bura çingenele
rinin konuıtukları dilin içind~ her 
dilden söz bulunduğunu bana iı • 
pat et! 

- Ne ilen ispatlıyaynn ben sa· 
. . b ? na tıncı unu ..• 

- Meseli sizin fU aayıları aay 
bakayım, birer birer ••• Bunlann i· 
çinde görelim hangi dillerden ke
limeler var. 

- Öyleyse dinle sayayım! 
- Kulağım sende, bqla ! 
- Yek: bir. 

- Yek: bir mi? Bu tam farı • 
ça ••• 

- Bilemem ben nicedir. 
dinle ıalt ! Tuy: iki ... 

Sen 

- Bu da yan f araça, yarı rum
ca, yarı İngilizce, yarı framızca .• . 

- Tirin: üç! 

- Bu da yan rumca, yarı ingi· 
lizce, yan f ransızca ••• 

- lıtar: d8rt ... 
- iftar mı? 
- Ha ha! 
- Bu da biraz amavutçaya 

- Panç: bettir. 

- Anlaşıldı, fançanm pend 
ve rumlarm pendisinc:len almm•' 

- Altıya deriz: Şov! 
- Bunu pek birfeye benzete • 

medim! 
- Yediye liileriz: efta ! .. 
- Bu taıtamam Rumlarm elti' 

sı ••• Ve F araların haftasına da bİ' 
raz benzer! 

- Sekiz için lafımız: ohto! 

- Tastamam rumca ••• 
- Dokuzun adı: enya ! 
-O da öyle! 
- Ona çıktrk mıydı deriz: det 

- Pekili. anlaşıldı... Sizin .d' 
gerçekten turadan buradan dn ' 
tirme bir dilmif .•• 

- ADiiDi lbiiim Clil kıyakt.,. bl 
- Naaıl kıyak? 

- Söz misali bizim dilde il 
kıza aeni aeviyonnn dedin rni.ylı 
o aanar ki kaqııma iki ayaklı bf 
bülbül gelmit de ötüyor. 

-BeHi! 
- Nereden belli! 
- Geçende sizin dilden elim' 

geçen bir atk mektubundan! ! 
- Nasıl bey ata, ister misin ~ 

na bizim çingeneceyi adamakıllı 
··x...- . ' Oısa ..... eynn • 

- Kaç aydır aranızda C:lolqd" 
ken öğrendiğim yetifllliyor mu? 

- Sen daha ne öğrendin Jdf 
Vardır tinci Edirnekapıda bir~ 
raç Ahmet bey, o, bizim çingene' 
ceyi koDUfUI' bizden daha iyi ;J 
gibi ••• isterseniz siz bana kem.o ' 
ça öğretin, ben de size çinaene ' 
ce ••• 

- Yeter öğrendiğim, iıtemeı' 
fazla ••• 

- Öyleyae ben zatınıza tul' 
f İf İrmesini öğreteyim, siz de ha ' 

k ... ~' na emançeyı Oe• ..... n. 
- Tulum fİfİı"Qlek de nedir? 

- Ben ıiıinniıtim ya, yazın bit 
iki keret sizin yanmızda... 'Arıtd" 
kıyak teYdir ha tulum titi~ 
Alının onu §Öyle yumup.cık kU ' 
cağına, dayanın kamqmı aizJJll' 
üflersin üflenin, o §İfer... ~ 
bulqırım onu çalmaya, hani yv

mu ya o çalıDD'ken insanın b•~ 
tı gider de bayatı gelir. 

- Sen timdi bırak tulumu, rıı"' 
hunu da ••. Babanın meselesini -:; 
lat; Yemenden buraya yaya ıel , 
baban buradaki çingenelerin ~il" 
dmna sokulup ıokulup onlara çı 
genece selim verdikten aonr• 0' 

oluyor? .,, 
- Ne olsun, onlara ben de ~1 

,, 

denim, diyip karıııyor içeriler•:it 
uzatmıyabm lift, o da oluyor . . . ..... 
çingene ••• 

-Ya anan? 



Beatris Fernqndonun emriqle 
kamaraya atıldıfı zaman bitkin bir 

halde idi. -
Neredeyse Merkandonun yü ı 

•Ul)e yaman bir tokat atacaktı. 
Fakat lıpanyol ıemiıinin kıç 

tarafını kuta tan dwnanlaruı ara· 
•ından Kızıl Kadırıanın provası 
bir anda çıktı. 

llônci kaptan hu ıırada: 
- lılcele kürekleri ~alandı. 

4rtık ıidemeyia ..• 
Diyordu. 
F ernaadonun timdi akh bqına 

ıelıniıti. 
Fakat ifitten ıeçmiıti. 
Neden kürekçiler daha iyi ça· 

llfbnJmadı? 
Niçin itin bu dereceJe varması· 

lla JDeydan verildi? 
Gemide eksik olan neydi? 
Bütün bu ıorplar, saniyenin 

>iizde biri kadar zamanda onun 
~faımda parlamıı, alevlenmitti. 
F'akat .a,.Jemek lçln n.ldt Yoktu. 

F ernando ~ kasa.r.amn ön 'ta· 
re.Eı..-=dofiUlCottu Ye haykırdı: 

- tıkele topları ! . Hep birden ... 
lyi davranmıştı. 

AL. etti •• 
iCiİJundaunı verecekti. fıpan

Yol ıemiainin büyük toplanndan 
~zi birden atq edince, Kızıl 
~drrıa her halde lMiyGk 7arara 
"iru,..ıru. Çünkü ha topların 
11"-lulan tam da Kwl Kaclırp· 
lllll aüverteai hiu.ama ıeliJordu. 

Eter daha atalı 1elae7di, tül
~ler, Kızıl Kadırıanın bakır kap·l 
" olaq ıövduine çarpacak. ora· 
'-rı biru 7uaılatacak. ıemiJi aar
lacak ve denize döldilec:eklerdi. 

Fakat Femando ıene ıe' dav
.__.,tı. 

Çünku ayni aaniyede alet eden 
l\ızd Kadırıanın topçulan, düt
"-n ıemiainin iskele süpeıteaini 
"e top lambarlarını boydan boya 
liillerle yalatmıf tı. 

Oıthklar .•• inlemeler ... Havaya 
1lçaıı ve denize dökülen kol, ba
~. ıB•de Ye bqlar ••• 
~Parça parça pftrteye serilen 
"Yılın uker ... 

.a_ Ne }'apacaftnı f&fll'llHf blr bal

._.. F ernandonu aala IOla çılgın
'- aaldmnaları ... 

• • • -·-COZLER BULUŞTU ••• 
L.. 8-tria Fernandonun emriyle 
~--1& atıldıtı saman hitkin 
~ halde idi. Son ümitlerinin de 
p "'°1dujunu aBrmüt gibiydi. :-t itte ı•ne hayatının en kor
la-.." ~na•nlarım yapmala bat
~ Yalnız bir teJ onu avu· 
::~u, o da Kııd Kadll'canın 
--~iydi. 

,._ ~ranın mini mini •• JU· 
rJak J>eılöcereıine kotlu• 

it Petc uzakta olmakla beraber -.6:-Reiain onun arclım blnk-
1-. lnn t8r0yordu. Demek ki o
Lp. •ıten teJlerin bepıinden ha· 
~ 01mutba. 

Ah, talii o kadaı: ters gidiyordu J 
ki... l 

Eğer Ahmet Reiıin Mizlerini 1 
dinliyerek onun gemisinde kalmış 
olaaydı, timdi bu alçak F ernaıı· 
donun pençuinde bulumnıyac:ak
b. 

Bitkin bir halde mini min• pen
cerenin kenarına tutundu. 

Yüaünü sert tahtalara dapdı. 
Sık aık nefea alarak, aevıili.ai· 

nin koca bir ejder aibi onu koft
IJJ&D pmiaine sialerini diktt. 

0 b'1ar JOfpDft Jıi, DerHeJ· 
ae sisleri kapanacak •e bndin
den seçecekti. 

Hatıl bu yüaden bmaramn b
pıamm açıldıiını, Fernandonma i· 
çeri ıirdiiini, ona dolna ,orudü· 
pnü bile duymamıfb. 

Fakat kunetli iki pençenla o
nu omulumdan tutarak Çf'lnne
ğe bafladığım da7&1" duymaz, ıon 
dereceye kadar sıkılarak birden
bire bopLnan çelik bir zenberek 
gibi yerinden fırladı. 

Bu, o kadar amı•m olmıqtu ki 
F ernando kendini toparl.yamadı. 

Oıtelik Beatriıin anıızın geri
ye f ll'lıyan bqı da, F ernandonun 
burnuna~pmıı, fena halde açlt
mıı, sBalerini Y•tartm'!b. 

F ernando can acıııyla rerl,.e 
çekildi. 

Genç kız kapıya koımak İ!tedi. 
F ernando onun Bnüne ıeçti. 
Alır bir küfür ıavurdu: 
- Ne yapaan elimdesin aJ"\ık ... 

Bundan ıonra benim gözümde bir 
kontun kızı delil, adi bir esirıin. 
Sana ıahip olmak için laanm İZDİ· 
ni beldiyecek delilim ... Bunu anla 
da ona ıöre ciavran : •.• 

-Alçak! ... 
- Hah hah hah ha!... Alçak 

haf... Şimdiye kadar ıana h~p tö
valyeler rihi dawandmı. Fakat 
ıana layık olan hu detilmiı! .•. 

- Yol ver! ... Yol ver, diyorum. 
F ernando ıenç kızı yakalamak 

için onun üıtüne abldı. Ayni za
manda: 

- Kapı kilitlidir. Anahtan da 
elimde ..• 

Dedi. 
- Onu ver! ... Aç kapıyı ••• 
- Bir tarta!. .. 
- Ne iıtiyortun 1 
- Seni. .. 
- Haydut! ... 
- Aıd haydut, ıenin gönül bai-

ladıiın Türk konanıdır ..• Onu da 
bir ıün, hem de pek yakın bir aün
cle ele ıeçireceiim ve ••• 

Genç kız bu aözleri dinlaneie 
dayanamadı. 

Yol vermiyen F ernando11un üs
tüne abldı. 

Çenesine doğru bir JWDl'U-~ aal· 
ladı. 

Fakat F ernando onun bi!eiini 
1akalamııtı: 

- Yaaa ! ... Bunu da mı o mu 
ölretti ıana ! .. . 

Genç kızın kolunu hüktü. 
Genç kız inledi. F ernando ho

murdandı: 
- Teslim ol. .. Yokta ... 
- Ne yapanın? 

Old"rürü" - u m ••• 
- Ne duruyonun ? •• 
- Oldürmiyecefim ve zo.,.la ..• 
Genç kız yeniden ıilkindi Bu 

ıilkini1 o kadar anıızın ve umul· 
mıyan bir kunetle olmuıtu ki Fer. 
nanda sanıldı. 

Beatri• elini kurtardı. 
Kapıya kottu. 
Fernando onun arkaıından git

ti. 
Yeniden kolundan tuttu. Ceriye 

çekti ve kamaranın k6teaine dol· 
ru bit bohça gibi fırlattı. 

Beatria can ac111ndan inliyor· 
du. 

Etrafına bakındı. 

Orada, aaıb duran bir p111dan 
vardı. Onu kaptı. Üstüne doğru 
•ıelen F.ernandon11D auratl'Qa fır
latb. 

F ernando takındı. Genç kızın 
üıtüne yürüdü. 

Şimdi ikiıi arumda amanıız 
bir boiufma batlamıfb. 

F enaando kuvvetli pençeleriyle 
ıenç kıaı kollarından, ellerinden, 
omuzlarından, belinden kavrama
ja çalıııyor, genç kız da brnekla
riyle, ywnrujuyla, kafui1le ona 
kartı koyuyor 1 ikide bir düımanı· 
nın karnına dojru hatırı sayılır 
derecede zorlu tekmeler atıyor· 
clu. 

Bu dinç adamm bu ince kızJa 
boiutmauoın bu kadar uzun ıür
meıi aahiden ptılac:ak te1d:. 

Fernaııdonun yüzü tırm·k ve 
ııyrık içinde kalmıf, elbiseıiniıı 
birçok yerleri parçalannıı,tı. 

Beatriıin bilek, omuz ve ıöi
aünde mor lekeler hud oluyordu. 
Bunlar, Femaııdonun pençeıinin, 
ywnruklarımn baraktıiı izlerdi. 

Buna karı ılık genç kız da Fer
nandonun bileiini, el ve parmak
larını fena halde ııınnıı, yarala
mıfb. 

F ernando homurdandı: 
- Sanki bir diti kurt!. •• Nasıl 

da ıaırıyor ... Şimdi ıörüraün sen ••• 
Beatriıin kafasına bir yumruk 

vurarak onu sersemletmek, yere 
sermek ve ondan ıonra dilejini 
yapmak iıtiyordu. Kenara çeki
len ıellıi kıza ıaldırdı ve bir yum· 
ruk ıavurdu. 

Fakat ıenç kız atik dananmıı, 
bundan aakınmıtb· 

Yumruktan kurtulmuttu. Oıte
lik F ernandonun duvara çarpan e
li de her halde çok acmuı olmalı 
ki: 

- Ah ... 
Diye inledi. 

(Devamın Y3.r) 

Dünya güzellnln 
p<eŞÜlfild~aaa 

~atuUn"ame eelh ••kl Fart•• 
Nakleden: t••'" romanından ahnmıet•• 

( Halic• sa,.e,,9a) N o.S 5 ___). 

Zenci haydut Hümaya haykırdı: 
- Kız 1 . . . Nafile mukavemet 
ediyorsun . . . sen bana karşı 
koyamazsın, nastl olsa benim 
olacaksın. benimle pehlivanlar 
bile dövüşemez 1 
Biçare Hümayı saraya ıötüre • bu eair lııadını bana t .. Jim edecelf. 

dununJar, hiz plelim, F erruha.. ainiz. Hiçbiriniz el ıünniyeeelcıi • 
Yaralarından bir hayli kan bo- niz. O, benim malım olacak ••• • 

ıannuı, bayın• bir hale gclmifli. dedi. 
Belki tetadüf yardım etmeae de Şimdiye kadar efendilerinin .
orada kalaa, kurtlara, kutlara yem mirlerin• itiıuau: itaat eden hü • 
olacaktı. tün haydutlar, bu emri, zeTlderine 

Fakat, ormanın içinde avlan.. pek uysun bulmadılar. Hayli he· 
mala çıkan Sillam hey, kendiıine murdandılar. Zira, Hümayı onl:ır 
ruqeldi. da f evkali.de beienmiflerdi. Na • 

- Burad• bir yaralı genç yatı· ıiplerini almak iıtiyorlardı. Fakat 
yor! • diye ona haber vermitler • çaresiz, boyun ejdiler. 
di. 

Haber ftl'en adam, iyi eina 1'ir 
atm endifeyle 'kifllediğini, aalıi · 
binin ltqucunda dol&fbimı sör • 
mü!tü. 

Siham bey, bakar balana, ba ya
ralmın bir kiti zade olmaıı llzmı 
ıeldiiini f&Netti. Derhal dallar -
dan, değneklerden bir ıedye yap· 
brd,, Hutayı kendi malikineaine 
naklettirdi. 

F ernaıbun JU&ları tedavi edil • 
di. Fakat, birkaç fÜD bayıın bir 
halde yattı. Çünkü çok kan zayi 
etmiftl. 

Nihayet, 11Jzlerini açh: 
- Neredeyim? ... Siz kimsiniz?. 

aiye aonN. 
Vuiyeü kendiaine anlattıkları 

nkit, hüngür hüntür atlamaia 
baıladı: • 

- Ah .. Hüma .. Hüma .. 
Bey, eordu: 
- Hüma, kimdir? ... Niçin al · 

h,oraun? ••• 
- O, benim bemtireaıdir ••• .. 

diye hatlıyarak, Ferruh, nasıl mu
barel»e ettifini ve naad yaralan • 
dıimı, MYSili •ticudü naııl kay .. 
bettifini anlattı. 

Kendiaini bir tüccar olvak ta· 
nıtmıttı. Hemtireaiyle birliktt se
yahat etmek mecbvi1etinde kal • 
clıimı aöylemifti: 

Silıam: 

- Onlar, çok yaman haydut .. 
lardır. Fakat, hele iyilq bakalım .. 
Ondan sonra ~emtireni brtarma· 
nın bir çaresini ararsın... • dedi. 

Vücuclü takataizdi. Ukin iyi • 
letmek için 6yle büyük manevi ltir 
pyret aarfediyordu ki, bu, bir in 
eYYeJ kuvvetlenmeıine teıir edi • 
yordu. 

Siham, kendiıini pek aevmiıti: 
- Sen, be.nim kard91im aibi 

ıin... Elimden gelen yardımı ıen • 
den eairıemiyeceğim ! .. diyordu 

Alqunlan kartı brtıya ohu a .. 
yorlar, yiyorlar, içiyorlardı. Fer • 
ruh, bir neblıet deweai ıeçiriyor, 
aevgiliıini kurtarmak üzere plin • 
lar arıyordu. 

• 
Onları bu hakle ltırabnk, bia 

Zencilere ıelelim ••• 
Zenci haydutların reiai, ,,...ıa .. 

nna ralmen, hu yakalaaan eairin 
fevkalade ~ &ir km olduğunu 
farketmiıti. Derlaal OD& paül ver
di. 
Adamlarına: 

- ilerde lleaaplqmalc GseM, 

Hüma, kalenin içine ıetirildi. 
Ona, çete reiainin odau yanında 
bir oda verdiler. Baakmlarda elde 
ettikleri etyayı emrine amade lul
dılar. Hiç.bir feyini ekıik etmedi· 
ler. Ffkat,, tabiatiyle, bunJarm 
biri bile ıenç kızın göz\incle JOk • 
tu. Ne yapq> yapıp buradan kur • 
bıbııayı dütünüyordu. 

Nihayt t , haydutların reisi, ya • 
ralan bağlı olarak lralenin içindf' 
dola9mala batladı. Büıbütün iyi
lqtikten ıonra Hümaya aahip ol• 
mayı diifünüyordu. Bunu da her 
haliyle genç kıza anlatıyordu. 

Gene ona yiyecek gibi kanlı 

gözlerle baktılı güMerth!n • 1fit 
ıündü. Kalenin tepllbdl lfbet 
bekJiyen nöhetçi haykırdı: 

- Dikkat... Bir kervan ıeH • 
yor .•• 

Kalenin içinde bir hazırlanma 
alimeti ıörüldü. Sili.hım alan, a• 
tına athyan avluda ııraya ıirdi. 
Muıal aralıiına çıkarak. çete re
iai Zentıl, aclamlarına lbunıelen 
tenbihatı verdi, hepıini yola ıal • 
dı. 

Kalede artık bir Zengi bir de 
Hüma kafmıttı. Siyah adam, bu 
f rnatı kaçırmak istemedi. 

Büyük bir yüzsüzlükle, ıenç 
ıultana pek ayıp tekilde tecavüze 
sirifti. 

HABER 
AKeAM .. OSTASI 

IOARK •VI 
lstanbul Ankara Caddeli 

Telgr•f •Clresı: 19TANBUL HABEA 
Teıoron Vazı: 21sn tdareı 14171 

ABONE ŞARTLARI 
11rii,. EcaQ; 

••n•Hk t..00 Kr. :17'00 Kr. 
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So/IW w N•fl'•ret MüMri: 
Hasan Rasim Us 
Bosıltlılı ver (V AKm mot6oaı 

KUPON 

218 
18·8·838 



- - ---- - ;;..._~--- - -------~ _ _J --~ ............,._ 

Rus sporcuları ru;~;~~ı 
Birinci tPşriııde Türkiyeye birincilikleri 

18 Ağustosta başlıyacak olan Tür-tre l ıy' o r la r yie futbol birincilikleri, bazı hazırlık-
?:) Jar henüz tamamlanmış olduğundan 

lstanbul Ankara iz. nı·ır• 25atustosakalmıştır· Gruplarşöyle 
tesbit edilmiştir. 

Balıkesir grupuna; İstanbul, Ban-d e nı a Ç 1 ar Var dırma, Balıkesir, Bursa, Çanakkale 
şampiyonları gireceklerdir. 

Birindte:;.;rinde Türkiyeye gelecek 
olan So,Tet futbolcuları için Türkiye 
birinciliklerinden sonra ciddi çalışma
lar başlıyacaktır. Ruslarla yapılacak 

futbol kar>;ılaşmaları İstanbul, An -
k;ıra, lzmirde iki~er maç oynanmak 
üzere yapılacaktır. 

Futbol fedcnısyonu, Rus futbolsu
lara kar~ı iyi w:...=~e alahi' .nek için 
ls!anbul, Ankara ve lzmirde yirmi 
be-;; gi;n dernm edecek kamplar kura
caktır· 

Viyana 
güreşçileri 

geliyor 
İstanbul, 14 (A.A.) - T. l. C. 

1. güreş feder.lsyonundan: 
1 Eylülde b.ı~famak üzere f ede 

rasyonur.ıuz t.ırdından tertip e
dilmekte olan clördüncü Balkan 
güre~l~rine ha.ıırlık olmak azere 

Birinci maç Istanbulda, ikinci maç 
Ankarada, son maç da Izmirde oyna
nacaktır. 

Futbol federasyonu nnntakalara yap 
tığı tebliğde en iyi oyuncularını ve 
kurulacak kamplar için müsait gör -
dükleri yerlerin tesbit edilmesini bil -
dirmiştir. 

Futbol federasyonu lzmir ve Anka-
radaki kamplara birer mümessil gön
dermeği düşiinmektedir. 

Mısırlılar 
Pariste galip 

Mısır karışık takımı Pariste 
Red Star ile y:ı;>tığı maçı 3 - 1 ka-
zanmıttır. 

Gollerin üçünü de merke:z mu· 
hacim 30 met:eden çektiği şim· 

şek gibi şütlerle yapmışhr. 
Fransız gazeteleri bu merkez 

muhacimden sitayişle bahsetmek· 
tedirler. 

Viyana şehri muhtelit güreş takı- --------------

mı davet edilmiştir. Yen·ı bı·r Avrupa 
Bu takım ile- güreşçilerimiz a-

rasındaki kar,ılaşmal~r 24 Ağus- disk rekoru 
tosta bnşlıyacakbr. V ıyana muh-
telit güreş takımı ile müsabaka ya
p a~al.t güre~ı;:ilerimizi seçmek için 
18 Ağı•:;tosta bir müsabaka tertip 

edilmiştir. 

Seçme müsabakalarına saat 14 
de bn.şhınacaktır. Tartı saat 13 
ledir. Sikletlerde bir kilo tolerans 
kabul edilmiştir. 

Alakadar güreşçilerin göster; 

Stokholmde lsveçlier ile Amerika -
lılar arasında yapılan atletizm miisa
bakalarmda lsveçli Andresson dL<ıkl 
51,07 metreye atarak yeni bir A vrnpa 
rekoru yapnuştır. 

len gün ve saatte müsabaka yap
mak üzer~ Taksim stadyomunda 
hazır bulunmalarını ehemmiyetle 
tebliğ ederiz. 

Eskişehir grupuna; Afyon, Ankara. 
Eski~ehir, Isparta şampiyonları gire
ceklerdir. 

Aydın grupuna; Denizli, Manisa, 
Uşak, l\lugla, lzmir, Aydın birincilik
leri gireceklerdir. 
A~ana grupuna; Konya, Diyarbekir, 

Adana birineilileri iştirak edecekler -
dir·. 

Trabzon grupuna; Samsun, Gires -
son, Trabzon, Zonguldak birincileri 
gireceklerdi.ı·. 

Grup maçları 30 ağustosta bitecek ve 
sonra grup şampiyonları final 
ıçın 6 eylôlden itibaren lstan -
bulda karşılaşacaklar bu maçlar da 
eylUlün 15 şine kadar bitecektir. 

Türkiye birinciliklerine İstanbul 
şampiyonu olarak kimin iştirak ede -
ceği, henüz halledilmiş değildir. Ev
celce uzun uzadıya yazdığımız gibi, 
Fenerbahçe son maçı kazanarak şam -
piyon olmuş fakat bu maçın bir kısmı 
ran hakem<::iz oynandığı için Galata -
saray itiraz etmiş ve Türk hakem ko
mitesinin verdiği kararla maçı baştan 
aynamağı kazanmıştır. 

Diğer taraftan Fenerhahçenin Ga
latasaraya y~ptrğı itiraz umumi mer
kezce reddedilmiş olduğundan, maçın 
baştan oynanması vaziyeti kat'iyetle 
hasıl olmuştur. 

Yalnız vaziyet son bir defa da 
F.t·F.A. (arsıulusal hakem komitesi) 
ne sorulmuş fakat buna daha cevap 
g~lmemiştir. 

Tiirkiye birincilikleri başlamazdan 
enel cevabın gelmesi için çalışılmak 
tadır. Eğer maçın baştan oynanması 

icap ederre, Galata.sarayın orta Av -
rupa seyahatinden çabuk dönerek ma
ça yetişece~i de söylenmektedir. 

Atletizm 

Atletizm sürat koşulannda ...__ _, ,,_. .-. ~ ,_. ,,-, ,,_,_ ---
Yeni usul bir çıkış 

Bütiln dünya atletizm sürat rekorla nnı altüst eden , Amerikalı genç atlet 
zenci Jessc Owen.s sürat koşusunda çok faydalı olduğu söylenen yeni bir 
çıkış (depar) tarzı bulmuştur. 

Bir saniyenin onda birinin çok büyük roller oynadığı sUrat koşularında ilk 
çıkış anında oldukça mühim bir avantaj kazandırdığı söylene;i büuini tarr 
çıkışın, ne olduğunu yukarilı.i resimler de göreceksiniz. tJnte, eski usul çıkı~ı. 
altta, Amerikalı zenci atletin bu saye de daha birçok muvaffakıyetler koza • 
nacağını bilhassa (100) yarda rekorunu kıracağını umduğu yeni tarz çıkışı gö
rüyorsunuz. 

Dinarlı - Mülayim 
' Türkiye birloclliklerl Bu hafta güreşiyorlar 

. .. ' 
'· 

... .. ,, .,\ ... .. , .. , .. " . ..':'·. 

. ' 

-· ~~~:· 
Tramplen 
atıanıa 

Yukariki resmi, atlama sporuna ça lışan bayanlarımız, hatta baylarımız 
çok dikkatle tetkik etmelidirler. 

lJirçok tkf alar Fransa şampiyonu o lan madam Poirier. bu resimde en gü -
ıel Tramplen atlamalarından birisini yaparken gözüküyor. Fransız kadın 
müsabakanın, bu klasik atlayışında ne büyük bir zarafet, stiylinde nasıl bir 
11lilkemmcliyet vardır. Dikkatle bakınız ve siz de böyle atlomağa çalışınız. 

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, 
Balıkesir ve Konya atletlerinin 
de i,tirak edecekleri Türkiye at
letizm müsabakaları 30 ve 31 A
ğustos olmak üzere iki gün devam 
edecektir. 

ısviçre ile Amerika 
arasında 

Atletizm 
müsabakaları 

Dinarlı nihayet bu hafta Hava 
Kurumu menfaatma güreşiyor. 

Haftalardanberi dedikodusu sü • 
ren bu güreş pazar günü saat on 
altıda Taksim sahasında yapıla • 
caktır. 

Dinarlı, Mülayimle yapacağı bu 
ilk güreşten sonra, lzmirde 25 a· 
ğustosta Manisalı Rifat pehlivan
la, 8 eylulde Ankarada Kara Ali 
ile ve nihayet 18 eylulde latan -
bulda Çoban Mehmetle güreşe • 

Isviçre ile Amerika arasında yapı - cektir. 
lan atletizm müsabakalarında Ame - Çal uşıyorlar 
rikalılar lsvi~relileri yenmişlerdir. Çoban Mehmetle Mülayim dün ak-
Bu yarışlardan bilhassa yüzmetre şam saat on sekizde Galatasaray ku -
pek heyecanh olmuştur. Dünya şam- lübünde bir ekzersiz yapmışlardır. 
piyonu Paecock ile lsviçrenin meş - Çalrşma çok sıkı bir şekilde 25 dakika 
hur koşucusu Haenninin bu yarışa iş- sürmüştür. tik on dakikada iki pehli
tiraki herkeste büyük bir alaka uyan- van da biribir1erini yere yıkamamış -
dmyordu. Haenni bütün Alman ko - --------------
şucularını geçmiş A vrupanın en yük
sek yüz metrecisi idi. 

Yarış yapılmış ve Peacok ancak 
bir göğüs farkiyle kazanmıştır. Her 
ikisi de yüz metreyi 10 saniye 3/10 da 
koşarak dünya rekoruna müsavi bir 
derece elde etmişlerdir· llk elli met -
rede Peacok geçmiş ise de Haenni son 
elli metrede mesafeyi kapamış ve an
cak bir göğüs farkiyJe yenilmiştir. 
Maamafih 200 metrede Amerikan ko
şucusu Fuquayı yenmiştir. Elde etti
ği 21 saniye 2110 yeni İsviçre rekoru
dur. 

·-·······································-·-··· ·-·-····· 
Kunıkapı 
Güneşle 
birleşti 

Kumkapı klübiyle, Günef klü. 
bünün birleşmek üzere oldukla- • 

rını ve birleşme işinin pek ya 
kında halledileceğini evvelcP. 
yazmıştık. 

Şimdi, öğrendiğimize naza~ 

Topkapı • iiskildar ran, Kumkapı-Güneı birleıme -
Geçen pazar T opkapı alanında si kuvveden fiile çıkmış ve iki 

Tpokapılılarla Üsküdar Halkevi klüp (Güneş) ismi altında bir-
futbolcuları ka:şılaşmışlar v~ Top Ieşmişlerdir. 
kapılılar üçe k'irşı beşle Üsküdar· ........................................................... . 
lıları yenmişlerdir. ' 

Jardır. Sonra yerde güreşen pehlivan. 
lar en tehlikeli vaziyetlerden kurtul
ma idmanları yapmışlardır. Güreş • 
medcn evvel tartılan pehlivanlar gü -
reşten sonra tartılmışlar, bunlardan 
Çoban Mehmedin bir kilo 250 gram, 
Mülayimin bir buçuk kilo kaybettiği 
anlaşılmıştır. 

Diğer taraf tan Dinarlı Mehmet te 
Beyoğlu halkevinde eski bir pehlivan 
olan babası ile ve diğer birkaç pehli
-vanla ekzersiz yapmıştır. 

Amerikahlar 
Berlln olimpiyadına 
iştirak ediyorlar 
Bazı Amerikan gazeteleri Almanla -

rın katolik ve musevilere karşı tatbik 
etmekte oldukları muamelelerden A
merikalıların münfail olduklarını ve 
bu sebeple Berlinde yapılacak olan 
1936 olimpiyatlarına iştirak etmiye • 
ceklerini yazmışlardı. 

Amerikan olimpiyat komitesi reisi 
M. Avery gazetecilere vukubulan beya 
natmda bu haberlerin külliyen yanlış 
olduğunu ve Alman dahili siyaseti ile 
Amerikah1arın al3.kadar olmadığmı 
ve Berlin olimpiyatlarına Amerikalt • 
ların iştirak edeceğini bildirmiştir. 

Vüznıede 
~©© M®tıre 

Dünya rekoru 
kırıldı 

Amerikalılar ile Japonlar arasında 
yakında tertibi düşünülen yüzme mü
sabakalarına hazırlanmak üzere ya -
prlan antrenmanlarda yüziicü Reizo 
Motke iki yüz metreyi 2 dakika 4 sa • 
niye 2110 da yüzerek yeni bir dünya 
rekoru elde etm~tir. · 
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ORMANIN KIZI 
VcıAfi laayuanlar arcuındca ue Alrilaonın balta sirmemİf ormanl• 
ruulo weçen ark ue lıcılıramanlık. Aeyccan. arar ue tetkilt romom 

•Nr .. 7s ••~• Yazan: Rıza Şekib 

Genç kızın bir kaç gUnlUk esaret hayatı 
onda biitilo esirleri kurtarma arzusunu 
uyandırmıştı. BOtiln yorgunluğuna rağ
men saatlarea sUrecek bir milcadeleye 

mukavemet edebileceğini umuyordu 
Karta, vaziyetin kötülüığünü a • 

çıkça görüyordu. 
Aslanları da EbüHila ile çekilip 

gitmitlerdi. Kendisinin farkına 
va.rmadığı bir teYİ aslanlarının 
hissetmesi lazım değil miydi? Na
sıl olmuştu da farkında olmamıt· 
lardı. 

Tehdidinin para etmediğini gö· 
ren genç kız, kendisine tamamen 
yaklaşmış bulunan bu adamları 

yere ıermek için zıpladı. Elleriyle 
ince bir dalı yakalıyarak sallandı 
ve bacaklarını bütün kuvvetiyle 
yan yana duran heriflerin göğüsy 
)erine indirdi. 

Bu vuruı o kadar i.ni olmuştu 
ki, yabancı adamlar neye uğradık· 
larmı ıaşırmı,lar ve sendeliyerek 
yere yuvarlanmıılardı. 

Kal'f& bundan istifade ederek 
ağacın üstüne tırmandı ve dallar • 
dan dallara athyarak uzaklaştı. 

Yabancılar, pefİni bırakmamı§· 
lar, fakat Kartanın izini çoktan 
kaybetmişlerdi. Aradan çok geç -
meden her ırahnm arkasından ka
rınca gibi beliren ba~lar, çoktan e
sir pazarına doğru yol almağa baş 
layan genç kızın peşine takılmış -
lard'I. 

Genç kız, bunlarla karşılaşmak
tan nedense çekinmifti. Bu, kuv • 
vetinin azalmaması, yorulmaması 
için . olacaktı. Fakat yabancıların 
biribiri arkasından patlıyan silah 
larma hiç de mukabelede bulun • 
mamış olsaydı, azacakları ve mü· 
temadiyen kendilerini taciz ede -
celderi aşikardı. 

Aslan ilk bozıgunu yapmııtı. 
Bundan aonraaı arbk kolaydı. 

Ebülwa yabancıların bu boz • 
gununu görünce daha fazla eğ • 
lenmeğe lüzum görmedi. Aslanı -
nı çağtl'dı ve Karfaya Y.etitebil • · 
mek için adımlarını sıklqtırdı. 

• 

Kartaya yol gösteren ıenç yer· 
li, tepeden önlerindeki sırtın e • 
teklerinde görülen ağaçlar arasın 
daki kulübeleri itaret ederek: 

- itte dedi. Eıir pazan burası
dır. Burada benim ve arkadatmı 
gibi tam ıekiz yüzden fazla esir 
var. 

Karta yavaı bir ıeale: 
- Kurtaracağız, diye karıda· 

dı. Fakat azıcık dinlenelim. Bu 
sırada belki Ebülula da bize ye -
titmit bulunur. 

Orada güzel ve boylu çimen -
lerle kaplı bir yere oturdular. 

Genç kız, kendisinde aaatlarca 
sürebilecek bir mücadeleye mu .. 
kavemet edecek bir kuvvet bulu .. 
yordu. 

Onun birkaç günlük ıüren esa· 
ret hayatı, bütün eıirleri kurtar • 
ması için çalıtmaıına ıebep ol -
mutlu. 

itte, onlardan, o :ıavallr esirler
den hiri de karııaında otunıyoT • 
du. 

HABER - :Akşam Posfasr 

~ 8 O R ~ H : 14 · ~ -l~J~ ~ 
Wzalarmda yıldız lf&J'eW otaalar, UM • 

dilde muamele cöreıılerdlr. Bakamıar -. 

u kapıuııf •bt f17atlandır. 

ıı----- Hukut 
* Londra li2S, • * Vlyanı 23, 60 
* NeYyor~ 125. - tt Mıı:lrtd !7 -
• Parls 169. - * Berlln 4~ -
• Mlllııo 192, - • Vırşova 23, -
+ Brükseı 

• Atlnı 
8~. - • Bodıpeşte :!4, 50 
24. - • Bükres 16. -

• Cencvrr s20 -- • Belpad M, -
• Sofya Y4, - + Yoiehıma 34, -

* Amınerdı ı 81, - *Altın 9l8, -

• Prag 98. - * M ecldlye :53, -
• Sıokholm 81, -- + Banknot !33 -

---- Çekler ---~• 
• Londrı 62ll,- * Stokhlm 
"' Neryork o.7960 • Viyan 
* Par Is ı !.<•3 - • ~ ıdrld 
• Ml!Alıo 9.70?5 • Berlln 
* Brükse 4.72~ • Vırşon 

" 3.ll-
4.l86!'i 
5.8075 
1,9750 
4,212:1 

• Atına. 63.4-416 • B11~ıpeşte 4,~3~S 

• Cenevre 2.4~90 • Biitreş tOJ,0975 
• Soryı 63,:18!111 • Oelgrıd :14.66-
• Amsterdım t.1772 * Yokobamı 
• Prııı 19,16" ~ * Moskova 

'l.7i-
1091.7~ 

ıı---- E S H A M ---:11 
*iş Bankası 9.~oJ - Tramvay ~9.-
Aaadohı ~ı;.oo + Çimento u ıo.70 

Reji 2 51) Cnyon Değ. -.-· 
Ştr. Hayriye ıs. - :::ark De!!. -,-

• ~erkez Bınlı:as1 !S,,;~O Bılyı -. -

U. Sigorta -,00 Şarlc m. eczı -, - ı 
Bom on ti 8,- Teteron -.-

-istikrazlar - tahviller-
* t9J3Türk Bor.I 18.ıt'I Elektrik 
• . il 26,M Tramvay 

• • llI 26.:17, Rıhtım 

lstltrlııDıhlll 1 94 12 * Aaadola ı 
•lrgaııl istlkruı 9!5.- tt Anadolu il 

t9t8 A M ıo, Anıdola rıı 

Sıvu-Erzonım 96,Y.' • \lömessll A 

-.-
31.70 

4'-
4615 
46,25 

f,40 
46 75 

RA:DVO 
Progra-mı 

IST AN BUL - 18,30 bayanlar i
çin jimnastik, Azade Tarcan - 18,50 
almanca ders - 19,10 dans musikisi 
(plak) - 20 Konferans, doktor Etem 
V essaf, şehrimiz içme suları hakkın 
da - 20,30 Stüdyo orkestrası, Dirije 
profesör Laşensld - 21 Radyo caz ve 
tango orkestraları, şan Avni - 21,35 
Son haberler, borsalar - 21,45 Plak 
neşriyatı. 

VİYANA - 17,20 Çocukların za
manı - 18.05 Mu.siki - 19,ZO llonll§ 
rnalar, spor, gramofon - 20,35 Kon 
ser - 22,10 Karışık program - 23,05 
Haberler, 8por - 23,30 Şarkılar ve 
opera parçaları, 24,10 Kitaplara dair· 
- 24,25 Konuşma - 24,40 Dans mu 
si kisi. 

BfRLlN - 19,35 Hikayeler - 19,50 
Gençlerin zamanı - 20,05 Konuşma 

15 AGUSTOS - 1935 

lstanbul gümrükleri satış 
Direktörlüğünden 

-

M. K. N. 871 Ağırlığı 191 K. 500 Gr. muhammen kıymeti 11490 lir•· 
Cinsi efya: Koncunun üst kı~miyle tabanı pamuklu ipek kadın çorabı. 

1 - Yukarda yazılı eıya kapalı zarf usuliyle ve arttırma usre· 
tiyle satılığa ko.nulmuttur. 

2 - Şarbıameler bedelsiz Is tanbul gümrükl"ri satıt kom1syonu 
reisliğinden alınacaktır. 

3 -Arttırmaya ait zarflar 16 - 8 - 935 cuma günü saat 17 de 
satış komisyonu reisliği odasında açılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (862) liradır. 

5 - isteklilerin Ticaret Odası na mukeyyet tüccardan hulunduk· 
larma dair Odadan alacakları vesaiki usulü dairesinde teklif zarflrı ı· 
na koymaları lazımdır. 

6 - Bu arttırmaya gireceklerin teklif mektuplarını 3490 S. Kan. 
33 cü maddesinde gösterildi~i ve yukarda (3) No. yazıldığı üzere 
aaat 16 ya kadar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri 
mecburidir. (4379) Telefon No. (23166) 

Istanbul milli emlAk müdUrlOğilnden 
İstanbul B:ıtıkpazarı Süngerci lerde Nevtehir İlanının zemin ka

tında 84 sayılı mağaza Ye bodrum tamir edilmek ,artiyle ıenelik yüz 
elli lira bedeli icar ile ve pazarhkla bir sene için kiraya verilecektir. 
isteklilerin 10 -· 9 - 935 salı günü saat 14 de kadar yüzde yedi buçuk 
pey akçalariyle idarede müteıekkil satış komiıyonuna müracaatları. 

(B) (4706) ı\ 

l ıstanbul Belediyesi ilanları 1 
~-------

Senelik muhammen kirası 240 lira olan yeni halde 45 No. h ar
diyesiz yazıhane iki sene mürldetle kiraya verilmek üzere açık arttır· 
maya konulmuetur. Şeraiti anla mak üzere levazım müdürlüğüne 
müracaat etmelidir. Arttırm&ya ıirmek için de 36 liralık muvakkat 
teminat makbuz veya mektubiyle beraber 16 - 8- 935 cuma günü 
saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B)' (4468) 

Büyük serbes güreş müsabakası 
Amerikadaki müteaddit güreş !eriyle ün alan ve pederini görmelt 

üzere memleketimize gelen Dinarlı Mehmet pehlivanla yine evvelce 
Amerikada bulunmuı olan ve halkı mızca aa sevilen Mülayim pehlivan 
arasında Türk Hava Kurumu namına 18 - 8 - 935 pazar günü 
saat 16 da Takaim stadında Amerikan usulü serbest güret yapılacak
tır. Ayni zamanda federasyon ta rafından amatör güretçiler araaın .. 
da bir seçme müsabakası tertip edilmittir. Seçme müsabakuma 
tam saat ~4 de batlanılacağından bilet sahiplerinin bu amatör güret
lerden de istifade etmek üzere aaat 14 de stadda bulunmaları rica e-
diliyor. • 

Mevki biletleri Hava Kurumu lstanl>ul merkez ıul>esiyle lıtanltul 
piyango müdürlüğü ve Galatasaray sırasındaki piyango satıt ıitele
rinde sahta çıkarılmııtır. Seyirci lerin raıhataız olmıyarak görebil. 
meleri için sureti mahsusada terti bat alınmıt ve tam bir inzibat te
min edilmittir. Biletler mahdut ol doğundan acele temin edilmesi 
muhterem yurtdaşlardan rica edilmektedir. (4794) 

Ebülulaya seslendi: 
- Ebülula ! Sen genç adamla 

esir pazarına doğru yol al, dedi. 
Yanında filleri götür. Ben aslan
larla hu adamları burada tevkif e
deyim. 

Açlık, susuzluk, dayak, haka .. 
retten sonra durup dinlenmesine 
müsaade edilmeden kırbaç al· 
tında fildişi ta§rmalarma, aaba • 
na ko§ulmalarına mecbur edilen 
bu zavallı insanlardan biri de bu 
idi. 

Yüzünde renk ve vücundunda 
kan kalmıyan bu adamların esir 
pazarlarında birer koyun gibi iti· 
le kakıla satılmalarına müsaade 
etmek, göz yummak inıanlık ola
mazdı. 

-2~5 x~~-~tiGbbd~-------K-A_D_IK_O_Y_S_E_N_J_O_Z_E_F_._L_l_S_E_S_l _____ ~ 
lerl - 21,05 Haberler - 21,15 Musiki 

- Bu olamaz, onlann silahları 
var ... Bu- \şi ancak ben yapabili • 
rim. Genç adamla sen git; ben bu
rada kalayım ... 

Eblilulanm bu sözü pek de ya -
bana atılamazdı. 

- Pekala ben gideyim, sen bu· 
rada kal, diye cevap verdi. 

Ebülula aslanlann ikisini ya -
nmda alıkoyarak kendisini milin· 
kün olduğu kadar bir yere aizled.i 

Bu sırada Karşa bütün filleriy· 
le ormana dalmış bulunuyordu. 

Yabancı adamlar, genç kızla 
genç adamın Afrikanın vahşi hay· 
vanlarıyle akın halinde bulunduk· 
larmı görmemişlerdi. Yoksa böyle 
bir hücuma geçemiyecekleri mu· 
hakkaktı. Nitekim, Ebülula, gizli 
bulunduğu yerden daha silahla 
mukabeleye giriımezden önce, bir 
aslanını taarruz edenlerin iizerine 
saldırttı. 

Bu bir ulan yüz kurtunun ya • 
pamıyacaimı yapınııb. 

Belki bu hayvana tek batına 
rastlamıı bulunsalardı ıilihları 
ile mukabele edebilirlerdi. Fa • 
kat onun beyaz bir adamm öyle 
hir köpek ıibi hareket ettiiini his· 
tedİMa mukabele etmek hile a • 
lnllanndan geçmdl. 

En çıkar yolu kaçmada buldu • 
)ar. 

- 21,25 İtalyan Halk şarkıları -
22,05 Norveç halk ve balıkçı şarkıları 
- 22,35 Kopenhagdan: Konser -
23,25 Budapeşteden: Çingene musiki 
si - 23,05 Haberler - 24,05 Frank-

Müdürlüğü, yeni den seneıi 10/9/935 tarihind~ bqlıyaca
ğını ve kayıt ve kabul muamelesi, pazartesinden bafka, her aün 
saat 9 dan 12 ve 14 den 18 e kadar yapılacağım ihbar eder. ilk 
tahsili bitirmit olan talebeyi il:.zari sınıfına kabul edecektir. 

(Devamı v:ır) f urttan. lill•••··---------------------BUDAPEŞTE - 17).5 Konferans 
- 17,35 Çingene musikisi - 18,35 

H t h I • k • • Konferans - 21 Gramofon - 21,25 ava e 1 esı n 1 Talebeler arasındaki arsıulusal şam-

bl•ıen u·· yeler piyonluk müsabakaları nakli - 22,20 
Haberler - 22,45 Konser - 24,15 Çin 

Ankara: u, (A.A.) _ Hava tehlike- gene orkestrası - 1,10 Son haberler. 
sini bilen üyeler: BUKREŞ - 18,05 Orkestra kon-

7874 Zühtü öz kardeşler Balıke _ seri - 19,05 Haberler - 19,20 Orkes 
sir 25, 7875 Şesket öz kardeşler 20, tra konseri - 20,05 Konferans -
7876 Ali öz karde~Jer 20, 7877 Ali ara- 20,25 Gramofonla Rumen musikisi -
bacr oğlu 20, 7878 Mehmet Konyalı 21,05 Konferans - 21,20 Radyo or-
20, 7879 AU ve İbrahim hacı köse 0 _ kestrrun - 21.50 Rumen halk şarkıları 
ğullan 20, 7880 Ahmet Nuri Şekerci, - 22,10 Radyo orkestrası - 22,a5 
20, 7881 Ahmet Memlş oğlu 25, 7882 Haberler. 
Hakkı Ozsoy Afyon 30, 7883 Şükrü VARŞOVA - 16,40 Savaş şarkıla
Mlrim 25, 7884 Ahmet uzun İmam 25, rı -17,20 Jfarakudan: Eğlenceli kon 
788:> Sabri Yusuf 2:>, 7886 Ahmet ara- ser-18,05 Gramofon-19,05 Konferans 
bacı 25, 7887 İhsan Cari 20, 7888 Salih 19,20 Koro konseri - 19,50 Gramofon 
Kesri 20, 78889 Ahmet Eyşi 20, 7890 - 20,55 Konferans - 21,05 Süel 
Niyazi Demirer 20, 7891 Ali Meydan yayım - 21,50 Maberler - 22,05 
20, 7892 YU8uf Tiryaki 20, 7893 Beytol Senfonik konser - 22,35 Lemberg
lah Ozakın 20, 7894 Hüseyin Bursalı den: Piyes - 23,05 Spor - 23,25 Kü-
20,7895 Akşehir bankası Afyon şubesi ~ük orkestra. 
20, 7896 Kemal ydmaz tecimen Gey • ===~-=::=t:::=:=~=!!!!:=~ 
Ti Taraklı 25, '1897 Rıfat Mehmet te- 1i Çakır 20, 7912 Osman Etki oflu 20, 
cimen 20, 7898 Arif Kotuıı 20, '1899 7913 Haıait Pegirli Attar 20, 79H Şük 
Hakin oğlu Rayık 20, '1900 Süreyya rü bakkal 20, 7915 Mustafa Sabri Hali 
ve Sadi Haşiınoğlu Manifaturacı 20, otlu tecimen 20, 7916 l\f. Ali Akalın 
7901 Mehmet Kasap Ahmet oğlu 20, eczacı 30, 7917 Osman büyük imamın 
7902 Mehmet Emekli subay imam kö- bakkal 20, 7918 İbrahim Ziyaoğlu teci 
yünden Boyabat 2o. 7903 Osman ec • men 20, 7919 Abdu11ah Ergiilük teei -
zacı 20, 7904 Refik Tüılii C.B.P· baş • men 20, '1920 Mehmet Gttlall oflu teci
kam 20, 7905 Bayan Zehra Tüzlü C.H. men 20, 7921 Mustafa &illali oilu Ha
P. ba§. Rerlk E§I 20, '1906 Sel'ftt nal- li Ş·M. 20, 7922 M. Rüştü Haznedar 
bar 20, 790'1 Saklp ılyaof lu Kemali" ofla tecimen 20, 7923 Mustafa Embi
teclmen 20, 7908 Mhmet Afnklı 20, yahey tecimen 20, 7924 M. Osman o -
'7909 Mehmet Pekirli 20, 7910 A vnf E. dahqı tecimen 20, T925 B. İbrahim öz 

1 
tem Ekrekıt 20, 7911 Mustafa Pekir- men bakkal 20,. 1 

Jstanbul altıncı icra memurluğun - •ı•11t•lllllltllllll11-RH'"*"' zı-
dan DAVET 

Einönünde Emlak bankası ittisalin-
de Nailbey hanı zemin kat müsteciri Ünye kültür direktörü Bay 
Terzi Jak Farhi. Kemalin lıtanbulda Pendikte bu~ 

Halime, Hayriye, Zeliha, Bahriye lunduklarını haber aldık. Kendi • 
Is. 4 üncü noterinden musaddak 1- 5 !erinin Kurun ıazeteıi direktör • 
- 935 günlü konturatla kanunusani lüğüne müracaatlarnu rica ede • 
şubat, mart, nisan 935 ve senesi 15 li-
radan 60 lira için takipte bulunulmuş riz. 
ve dairemize müracaatla dairemizin uuaıııtıııu1111111ıtllllltn1111aııııııı1111ıın1111Hdllllllial111f11PHllU11u 

35181 numaralı ödeme emri gönderil
miş ise de zahrına verilen meşrubat-
ta ikametgAlu terkettiğiniz ve yeni • 
ikametglhınızın meçhul olduğu anla- Seri yazan bir daktiloya ihtiyaç 

Daktilo aranıyor 

şıJmış olduğundan yukarda yazılı vardır. isteklilerin nerede ça1ıştılda • 
borç ve masrafı işbu ilan tarihinden rını, hangi makinelerle yazmaya a • 
itibaren bir buçuk ay içinde ödeme - lıştıklarını ve adreslerini bildiren bir 
niz ve borcun tamamına veya bir kıs. mektupla (daktilo) fpretile posta 
mına veya alacaklının takibat icrası kutusu 46 ya müracatıan. 
hakkında veye ihtiyati hacze dair iti- -------.,.------
razınız varsa icra dairesine veya ait 
olduğu mahkemeye bildirdikten son
ra bu hususta dairemize bir vesika ib
ra etmeniz ve bildirmedifinfz ve ve
sika da ibraz etmediğiniz takdirde ay .. 
nl mttcldet içinde ve icra ve lflb ka
nununun 74 tincU maddesi mudblnee 
mal beyanında bulunmanız lbımdır. 
Şayet bulanmaz iseniz hapeen tazyik 
ohmacafuu• ve hakikate muhalif 
beyanda bulunduğunuz takdirde ha

Basın kurumu 
kurultayı 

latan bul Bum kar111Dudaa: letaa· 
bul Bum kurumu kurlııta11 waei 
f evkalAde toplantısını 16 ataato. 1935 
cuma günü saat 14 de kaıum merke • 
zinde yapacaktır· Bu toplantıda ••" • 
cut üyelerin sayJSI çokluk sayılaeafıll 
dan sayın ii1elerln herhalde gelmele

pisle cesalancbrrlacağınız borcu öde • ......,, 
mez veya itiraz etmezseniz de cebri ___ Za_yt ___ E_ne_lfsl __ sen_e_E_IA_ziz __ m_ek __ t8" 

rini diledz. 

icraya dHam ohıaeaiı mezk6r hadz 
ihtiyati ve ödeme emrinin teblltlerl binin befinci 11rufmdan aldıjım P • 
makamına kaim olmak üzere illa o- hadetnamemi kaybettim. Hükmü yok" 
bmur. (13'1'3) tar. - Nebah•*' 
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Lehistanda 

Bisikletle seyahat 
parc~nız olsali. 

/le bı_ı plırayı 111ün(J.SlJJ 

ımkan bırakan 
No. 1 İngilizceden çeviren: Ahmet Ekrem 

selr,.lcle 
j 

lılı rca ı ı ı ı \ ·lı 
.,/ 

zamlınlnız drı rJlça .. . 
l'J A.\'rupalıların Hiıon, Amerikalıla - harita koskocaman bir yeşillik par -
~ da Buffalo dedikleri yaban man - çası gösteriyordu. Burası Rus çarla -

larının Avrupada da bulunduğu rının hususi emlaki olan beş yüz bin 
~11 kaç kişi biliyor? işte size Lehis - hektarlık koskocaman Bialorieza or
I ıaıh Yabanhklarında bu hantal dev- manı idi. Söylendiğine göre bu, Av -
-~le karşılaşan eski bir sergüzeştçi- rupanın en büyük ormanıdır. Savaş -

Ne yapmak, nereye gitmek 
arzusunu beslersiniz? anlattıklan .. · tan enel ormandan kimse bir tek a-

.y. .y. • ğaç kesemezdi. Çünkü buna karşı çok 
B· tal ır Yaban mandası tarafından ko - ağır cezalar vardı. 

le anmak isti~ enlerin muhakkak ku- Bisikletle bir saatlik bir yolculuk
tt/ Aınerikaya gitmesi Jazımgeldiği '- la Starovola tepesine vardım· Dağ -
tı sanırdım. O~sam ki, Avrupadan lık tamamiyle sık ağaçlık olmakla be-

Yazan: Hikmet Münir 

l}arı)a ~ıkmağa hiç lüzum yokmuş! raber henüz ormanın kendisine nra -
8e ~Ünün ~irinde bnna bir iş verdiler: mamıştım. Kırk kilometre kadar hep 

>ahat kıtabı yazacağım ,.e başlıca ağaçların arasından geçerek bir açık
~e"zu Lehistana dair olacak. lntgil- lığa geldim. 
~rede yaşıyan Lehli hir arkadaşım Şimdi orman karşıma dikilmiş 
d Yahat planımı yapmakta bana yar- ti. Alçalıp yükselen küçük tepelerle 
'Ilı etti. Bütün bir gece\·i tomar to - dalgalanmış arazide yeşil ağaçlar ta 

ltlar harit::ılnrın üstiind; geçirdikten ufuklara kadar her yanı kaplıyordu. 
lonra dedi ki: içerisi insnr korkutan bir manzara 
tak- işte! Eğer bisikletinle şu yolu idi. Yan yana ve çok sık olarak bit -
b ip edecek olursan hem bütün Le - miş yüz milyonlarca ağaç ormanın i · 
~lanı görüro;ıiin; hem de daima em - çini karanhklaştmyordu. 

tt Yetlf bir yol Ü!l;tünde bulunursun.. Durmadım, epey yol aldıktan sonra 
t lf e!e şunun ) ediği naneye bakın!,. karşıma çıkan tel örgülü çitle bir nö

rtını.} etli yolu arıyan kimdi ki?. betçi asker ormana varmış olduğumu 
'<azasız belasız geçen upuzun bir bana anlattı. Ağaçların arasından ge

rolculuk can sıkmaktan, fazla yorgun çen yolun üstünde saatlerce yürüdüm· 

Tatil günlerinin hep.ini plajlarda g~ınp günett• kapkara olmak 
iatiyenler az JefilJir. ~ 

b~~ \'ermekten baRka ne işe yara~·a - Arasrra doğru yoldan çıkarak yap -
d hrdi? Suratımı buruı,turdum: du - rak döşeli toprakların üstünde şura
~klarımı biraz fazlaca bükerek ar - ya buraya daldım. Bazı yerler epey 
daşıma dedim ki: tahrip edilmişti. Çünkü dünya sava -

- Bu yol lüzumundan fazla emni . şında buralarını ellerine geçiren Al -
tetıiye benzi) or; tenim işime gel . manlar boş durmamış önemli miktar
lnez ! .. Hem ben sadece Lehistanı gör- !arda ağaç devirmişlerdir ancak or -
:e.kten daha faz!a bir şe.} Jer yapmak manrn daha birçok yerlerine balta 
tıyorum. Benimkisi şahsi bir kitap değmemiştir. Ağaçlar ise tabiat ana -

:•acak .. Bunun için başımdan birta - nın diktiği gibidir. Oyle dümdüz bir 

1~1t1 maceralar geçmesini isterim; an- sıra üstünde değildir. Rüzgarlar to -
1Gd1n mı şimdi dostum?.·. hamlan nereye sürükleyip dikmiş ise, 
Arkadaşım iyi yürekli bir adamdı. aiaçlar da orada karmakarışık çık -

lıtnim bu densizliğime kızmadı. Gene mışlardır· Bazı yerlerde ağaçlar biri -
~arşı karşıya oturarak, başlarımızı birine o kadar kanşık ve sıkbr kl bun 
haritalara eğdik ve plfrnları baştan tarın arasından geçmek mUmkUn de-

111liıya kadar değiştirdik. ğildir. 
- Artık buna da diyeceğin kalmadı Bu geniş yeşil dairenin tam orta -

Ya? .. lşte Bialo,·ieza ormanlarından sında dört beş evden ıı.ret Krzyze 
geçersin, orada başına bir çok işler köyüne vardım. Köyün meyhanesinde 
gelirı. üç asker vardı. Onlarla konuşmağa 

Siz tatilde ne yapıyorsunuz? 
Yahut bolca paranız olsa ve bunu 

münasip surette harcayacak bir de 
zaman \'erilse ne yapar, nereye gider
diniz? 

"Aman para nerede?,, demeyin! 
Sanki gideceğiniz yer, yapacağıaız 

iş kolaymış gibl-

Bu sorguyu sorduğum öyle kimse -
ler gördüm ki birden durdular n: 
"Ah dediler ... Bu öyle blr hülya ki 
doğrusu birden nasıl gerçekleştirece
ğimi kestiremiyorum. Bu bol para n 
onu harcayacak uygun zaman ele 
geçmiye geçmiye hakiki tatillere kar
şı isteğimi adeta öldUrmtişUm. Para 
ile bir izini el~ getirsem, sahi ne ya
panm ! ? " 

Ve bunu söy1lyen delikanlı sonra 
biraz açılarak denizden bahsetti. 

••• Diye~·~rkadaşımın çok hakkı varmış! başladım. Orman, insanın hayalini ok-
Yolculuğumun birinci kısmı ali.ka- şıyacak kadar güzel olmakla beraber, k h h 

Ya d - ben henüz heyecan verecek hadise - Denize gitme iç şüp esiz en iyi 

d 
• e~er olmakla beraber. bayağı bil- tatil geçirme yollarından biridir. 

tıltımız yolculuklar gibi basmakalıp- terle karşılaşmamıştım. işte bunu i -
· t - başlad m Hem en önce hatıra deniz gelir. 

• Dançig limanında karaya ayak çın sorup soruş urma~a ı • 
bas( tım. Bir çok siyasal aytışmalara • • .y. 1''akat yalnız denizden ibaret mi yat 
"1U insanın bütün sene içinde ardı ara-

1' .nakaşalıtra) yol a<:mış olan "Leh Herkes Bizonları Amerikaya mah -
orıdoru., nu gezdim, so\lra da dü - qus bir cins yaban mandası sanır. sı kesilmeksizin gördUğti ışın, yazın 

laıenı Varşovaya doğ{u kırdım. Halbuki bundan asırlarca enet A,· - yapacak birkaç günlük tatilinin şek -
Yolumun büyük bir parçası doğu rupada ve bilhassa doğu Avrupasında linde büyük tesiri oluyor. 

J\\"rııpanın büyük ovasından geçiyor - Bizonlar kaynaşıyordu· Bununla be - Olçüp biçmişler, ve çok defa bir 
du. Bozuk bir yoldan yüzlerce kilo - raber 191.ı yılına do~ru yaban man - )azıhane, bir daire, bir kalem odası 
ltıetre hiç hüdire!ö;İZ ~eçtim. Çevredt> dalarının Avrupada ki>kleri hemen he içinde masa başında ömrünü eskiten 
tiirülect'k bir ~e) yoktu· men kurumuştu. Ancak beş yiiz man- birinin, tatil geldiği vakit, daha ziya
' \"arşen adan batı kuzeye, Karpat dalık bir tek sürü kocaman Bialo,·ie - de, yürümek, yorulmak, kırlara doğru 
ca ~l:ırına doğru kıvrıldım. önce Czes za ormanında kalmıştı. Yalnız Çarla açılmak, çırpınmak istediini görmüş-
~~o,·aya \ardım. Burası J..ehlilerin misafirleri bunları avlıyabilirdi. )er .. 
fe'."ıtesi Jtihidh;. Bir tek günde bura - Yaban mandalarımı çabuk ürüyor, Ve buna karşıhk, hayatının bttyük 

'1rıı üç yüz bin hacının ziyaret ettiği yoksa Çann misafirlerimi kötü nl - bir parçasını işi icabı gezip tozarak 
:·ardır. Buradan Lehistanrn eski de,,·- şancı pek bilmiyorum; yalnız bu sayı geçiren bir adam, rahat bir köy buca-
et merkezi ,.e Avrupanın en hoş ve dünya savaşı çıkıncaya kadar hiç ek- ğı istiyor. Sessiz bir yer .. Yalnız a -

tevkii şehirlerinden otan Karkova silmemişti. ğaçlar .. Yalnız gölgelik ve güneş .. 
tittım. Karkovdan sonra Zakopana - 191S yılında bu orman Almanların Belki bir su şmltısı- Fakat herhalde 
)'a geçtim ve Karpat dağlarının en eline geçti. Çarın yasaları Almanla - sessizlik ve rahat.. 
)'iiksek grupları olan Ta taslara tır - ra vız gelirdi! Almanlar ekseriya ya- ,,. • • 
"arıdıın. Bu bölge lngiltereye az da- rı a .. demiyelim de büsbütün aç kal -ha ,. Bu mevzua kapıldığım dakikadan 

Yakın olsaydı, lsviçre bütün sey - mışlardı. Yaşını başını atmış kosko - başhyarak bir hayli kişiye: "Eğer va
>"llhlarını kaybederdi. Çünkü burası caman bir yaban mandası ise kilo -o k kit bulsaydı ve harcayacak parası ol • 
hl adar güzel n görtilmeğe değer larca et verir· saydı, şöyle istediği gibi bir tatil haf-

t Yerdir· Harbin sonunda kaç tane yaban 
b 

tası veya on ı..... gününü nasıl ge -
at tirmanmaktan artık yorulunca. mandası kaldı diye kocaman orman ""'9 

et k çirirdi?,, diye soruşturdum .. 
e lerln boyunca, bir müddet evvel arandı ,.e tarandı. Beş yüz manda!ık •11 f Yalnız şurasını söyliyeyim ki, bizim 

bo eyzanlarının altüst etmiş olduğu sürüden ancak yedi tanesi kalmıştı! memlekette tatillerden tam mana _ 

il 
lgeJerden, Luvout şehrine doğru Lehistan hükOmeti bu cinsin kökü -e ı siyle istifade.}e baş,,·urulduğu sırada 
r edim. ne kibrit suyu döktürmemeğe karar ve tatiller birçok yerlerde yazın nö -

Romanya - Çekoslovakya sınırla - verdi. Ormanın bir parçası, aşağı yu. ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 
~ita Yakın yerlerde gayet güzel bir karı kırk kilometre murabbalık bir 

lkenln dağhk yollarında gezip dola- yeri ayrıldı ve burada yaban manda - nezaketen sırıttılar· içlerinden amma 
ktak, doğuya Sovyet sınırlarına kıv- Jarı kaçak avcılara karşı muhafaza da aptal bir herife <:attı.k dediler n 
l'rlclım. altına alındı. Bu siyasa, yapılan zah- anlamamakta ısrar ettiler. Nihayet 
t Buralarda 90se namına bir yol yok metleri ödedL Geriye kalmış olan ye- aklıma dünya kadar eski bir dil gel
.:· Geçilecek yerler hep toprak yol- di manda şimdi kırk tanedir. Demek di. Boynuz taklidi )apmak için elle -
ita dır. Nihayet dünya savaşında tin ki Avrupa Bizon'unun uzun tarihi he- rimi başımın iki yanına koydum ve 
Zannuı Brest - Litosk'un 120 kilo - nüz kapanmamıştır. inandırıcı olduğuna kanaat getirdi -

:etre kadar kuzey dofusonda kftçük işte benim de aradığım bu Bizon ğim bir biçimde "Mo ! Mo: Mo !,, diye 
bo l'lızana şehrine \'ardım. Pruzana ba sürüsü idi. Hancı da askerler de in - böğürdtim ! Hele şükür! Ne çabuk da 
~lgenln tipik şehirlerindendir. Bir - gilizce, almanca yahut fransızcadan anladılar. Bizonun Leh dilinde adı -
.... !._~kak, tek katlı ahpp binalar, bir tek söz bilmiyorlardı· Benim de nı da böylece öğrenmiş oldum. Çünkü 
_..,.. lılr ldltBe ft bqtan apğıya lehceye olan bilgim sıfırdan aşağı idi. dineleyicllerim benim böyle boğalar 

lap Mr farp.. Bizon sizilnün lehçe ka!'fllığını bile gibi böğürdüğümü ıöriince "Zubri, 
)[ 2rtest sabah tanyerl ağanrken bilmiyordum. Derdimi anlatmak için Zubrf,, 

betleşe on on beş gUnlilk bir uzunluğa 
vardığı zaman, Bursa ardı arası kesil 
meksizln yerli seyahlarımızın akın e
deceği yer olacak .. 

••• - ~ 
Epey vakit memleketten ayn do -

ran ,,-e fakat evinin küçücük bahçe -
sinde bile toprak ve yeşillikle oyna -
maktan nihayetsiz tat duyan birl: 

- Bursaya giderim, dedi. Orada 
hem memleket içi ve hem şehir gü -
zelllği vardır. 

Bu iuaa, lçerişlnde yıllardır gi -
mülü duran fçyan.masmı da Adeta böy 
le giderecekti" Bunun Jçln en yalan 
ve uygun yer olarak Bursayı seçmiş -
ti. 

Bunaya gitmemi§ olanlar da git -
mek isteğini gösteriyor. Hem kaplı -
ca. gibi, ayrıca birer de yenilikleri ol-

ması itibariyle hem Bursa, hem Ya -
lova konuştuğum bir çok tatil has -
retlilerinin kalmak istediği iki büyük 
yer oldu .. 

Hele biri r' ·.} or ki: "beni, alın .. dep
değişik ve .} epyeni havası içerisinde 
Yalovanın bir köşeciğine bırakın.. Ben 
hiç kımıldamayım.. Ama nası17 
Hiç ... Ayağımı bile kıpırdatmak iste -
meden bütün bir hafta on beş gün 
yatıp şehrin harrangürra hayatına an 
cak dönebilirim..,, 

Bu son bahsettiğim adam, gerçi çok 
çalışmaktan düzgün bir tedaviye de 
ihtiyacı olan kırk kırk beşlik ve her
gün ayakta biridir. Fakat Yalova, 
herhangi ezberleme şehir kıyı ve kö -
şesinden daha ayrı bir özenliği olan 
yerdir. Bursa da öyle-

• .. 
Ya adalara, Marmara ve Bofaz kı

yıarındaki köylere ne dersiniz? 
işine hergün kapalı bir yerde sabah 

leyin saat yedide başhyan ve iki gün-

de bir akşamları saat 22 den önce çı
kamayan biri, kuvvetli bir açık deniz 

rüzgarı da esen bir kıyı evinde bu -
lunmak istiyor. Tatilini orada geçir
meğe razı .. Fakat bu adam, bu tati -
lini istediği şekilde yapabilecek ha -

le geldiği vakit, istemediği bir '. et 
te kalmış olmaktan kaçınıyor. Yaı.ın
da bir de hayat arkadaşı bulunması -
nı düşünüyor. 

- Şimdi bekA.mn, dedi. isterdim ki 
bütün eksiı<lerimle birlikte hava tım
daki boşluk tamamlansın. v~ tatil 
günlerimi, varlığımın tam anlamı 
(manası) ile o ruzgirlı kıyı C\'fnde ge
çireyim .. Bende bir izi kalsın.. 

',l'atil vaktini çocuklariyle birlikte 
geçirmek zorunda kalan anaların ge
ne deniz kıyılarını seçtiğini anlatır • 
lar- Çocukların kovalar ve kürek. 
lar .. Çocuklar kovalar ve kürek • 
raylar yaparken anneler de bir yar. • 
dan dinlenmek fırsatını buluyor .. . ,. . 

Genç bir gazeteci arkadaşuna, böyle 
bir tatil fırsatında, yetecek kadar pa
ra da eline geçtiği vakit, kendisi içia 
en dinlendirici, dinçleştirici bir tatil 
ne olabilecefinl sordum: 

- Gezerim, declL Balkanlarda bir 
tur yapar, hem bir çok şeyler görür, 
öğrenirim- Gezerek gÖf!llek ve öğ • 
renmekle de dinlenflir. 

Gerçi bir profesörün ''seyahat ve 
seyyah" adlı son bir kitabında "seya. 
hat eden bir dünya halkı, banş içinde 
daha çok yaşayacak halktır.,, diye bir 
hikmet göze çarpar 

G_,:eted dostum da bu ban§ln ve 
yatıpnf yO.rekler yapwmn belki bir 
çivisi olacaktır. Fakat yapı ucuza çık
mıyacak- Hem gezmek tuzluya otur
dufu için mi d8nJm, anlaşamamazlık 
içinde bfr tUrll rahat edemJyor~ ba. 
şmı dinliyemlyor der.siniz? 

••• 
Neyse ... Deneme neticesinde öfre • 

nilmlş olan fU ur ki, insan çalışma • 
sımn ~dl, yapacafı tatilin şekline 
nasıl tesir ediyorsa, yapılan ve her • 
halde yapılması Jlzımgelen tatillerin 
de c;alı§lllaya tesiri oluyor-

Tatillerini düzgün surette yapmıı 
ve hattA fazla olarak yılda bir defa ol 
sun birkaç gün tisttiste kendi İsteğine 
göre dinlenebilmlş birinin, çalışma ha 
yatında verimi bir yola giriyor. 

Tatil günü geçirmek bugfin bir fh • 
tiyaç olmakla beraber bir 11&talık 
haline girmiştir de.. 

Bugünleri iple çekenler, eski gtln • 
)erde kendinden daha fazla ve bagil• 
leri eskilerden daha ustalıkla kulla • 
nanlar çoktur. 

Hani §U iki şehir bahçıvanına o• 
beş gün izin vermişler de, izinlerinia 
daha ilçttnctl gtlnü bahçıvanlarm can
lan SJkılmı§ dönmüşler .. Gene gilnd~ 
lik işlerine başlamışlar- Bunlar, ar • 
tık yavaş yavaş geçmekte olan bir ne-. 
sil-

Siz tatil günlerinizi nasıl geçiriyor. 
sun uz? 

Fakat tatili ortaya koyan iştir .. 
''Aman iş olsun da, tatil nasıl olsa 
geçer" diyenler de olabilir. 

ı::dhnce enteresan saydığım bir giln. türlü türlü yollar tuttum; fakat kar- Diye bağırdılar! 
bir 7oleuluta çıktım. Onilmdeld pmdakiler bön bön yüzüme baktılar, (Devamı v11r) Y qil Buraa tatü günlerini geçirmek için ~ok güzel bir yer olabilir •• , 

~~~~~~------------__;..,------~-=-!._~~~~~~~~~~~_:___::~--------=-~~---=-
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i. tı e 125 kuruştur.Safi 6 kiloluk tenekeler 360 kuruştur· Büyük tenekelerde safi kilosu 50 kuruştur. Hasan marka sına. dikkat. Hasan deposu: Ankara, Beyoğlu, Istanbul. 

~evlel U~mıntıHBrl ve Hmanlırı t~l~lın~ ~mum i~Hresı llBDIBrt 
ilk Eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 19742 lira olan 32 

kalem liatik malzeme 28 ~935Çarıamba günü saat 15,30 da ka· 

palı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın ahnacakhr. Bu i· 
ıe girmek isteyenlerin 1480,65 liralık muvakkat teminat vermeleri ve 
kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite girmeğe manii kanun[ bulun· 
madığma dair beyanname ve tek lifler ile ayni gün saat 14,30 a ka· 
dar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Bu ite ait ,artnameler 

parasız olarak Haydarpapda tesellüm ve aevk müdürlüğümüzde 
Ankarada malzeme dairesinde dağıtılmaktadır. ( 4730) 

El~ktrjkle suyu verilmiş 
MAVi JiLET biçakları, çok 
haffif surette traş ederek, 
her biçağın dayanıkhğını, 

eskisinden çok fazla idame 
etmektedir. 

<•sHtllf#r-> 
SATILIK HANE j • • 

Çapada Çukurbostan meydanında u== Suadıye PlaJı ==~ 

1 " ' ' "• r, • • •,;: ~..,! r ,.\_: .,J .• • 

Yakında çıkıyor 
En sürekli, en parlak, en çabuk yanan 
yeni kömür yakında çıkıyor. 

Yakında · çık y 
En temiz, eli, yeri kirletmegen, boyasını 
bulaştırmıgan yeni kömür yakında çıkıyor. 

r 

Yakında çıkıyor 
En çok ısıtan, en parlak yanan, yanarken 
parçalanmıyan yeni kömür yakında çıkıyor. 

Yakında çıkıyor 
En kolay tatuşan, her sobada ve maltızda 
yanan yeni kömür yakında çıkıgor. 

Bu beklediğiniz ideal kömür; 

Türk antrasitidir 

Acele Etmeyin, Bekleyin .•. 
yedi oda ön ve arka taraflarında va - !i 5i 
si bahçeli tramvay istasyonuna iki !i sineması bugUnden lttbaren 5i 
dakika mesafede kullanışlı, havadar n K A R y O K A ii ' 1

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" 

arka bahçesinde ta~ koyun ve k.eçi i~ g Hele Şükür Tt:.:J Q Kİ y E 
beslemek için fenni müteaddit kü - ı· •.... ._ .............................................. _ .... :.: ya•amak 
mesleri vesair müştemfl~tı havi 29 - 2 ................................................... _...... Z;Vklnl -:ı. 1 n A /\. "T 
No- ev ucuz fiyatla satılacaktır. --------------ı elde etti L k ~ /-4 

Sünn:t
0

;iAhm~dl METAMORFOZ 
ıka.metgi.h ve muayeneha- i! ------------

ne&inl Sirkeciden Sultanahmet ai 
Yere batan caddesi 40 numaraya il 
nakleyledığini aavgıl1 mütte.rt· IJ 
lerine bildirir. İt 

liillWJI:::•::::::::-.:::::::::-·~==-=-ıW 
lstanblll ikinci Ticaret mahkeme-

sinden: 
Hacı Yusot vekili Avukat İsmail 

Hakkı tarafından Floryada Kalikrad
yada Halkalı mektebi müteahhidi ölü 
Abdülvahap oğullan Abdülkerim ve 
Osman aleyhlerine ikame olunan da
vada: Mumaileyhler mezkQr ikamet
glhı terk ile semti meçhule gitmiş ol
dukJarı mübaşir tarafından davetiye 
zahrına verilen meşrubattan anla
şılmış olmakla bir ay müddetle il!nen 
tebligat icrasına ve muhakemenin 
4-Teş. evvel-935 saat 14 de bırakıl
mış olduğu tebliğ makamına kaim ol
mak üzere keyfiyet ilin olunur. (V.N. 
8650) 

KELEPİR BOSTAN 

Çapada Çukurbostan meydanında 
tramvay istasyontma üç dakika me • 
safede 5000 metre murabbamda bir 

bostan çok ehven fiyatJa satıhktır. 
Çap mucibince cephesi 175 metredir. 
Bir t*ftde tfrasa elverişlidir. İçinde 
e,tan mHsmire mevcuttur. Bostana 
biti~ 29/ 2 No. haneye müracaat. 

lstanbul Yedinci icra menwrlu-
ğundan: 

İstanbul Altıncı İcra dairesinde 
930-1517 N. lu dosyasile 324 lira ala
caklı Bahtiyar ve Istanbul üçüncü 
icra dairesinin 932--2104 N. lu dosya. 
sile 6QO lira alacaklı bulunan l\.lariya: 

Yani mavromatinin uhtei tasar
rufunda olup, BeyoğJunda Kamer ha-
tun mahallesinde iki kuyulu sokakta 
eski ve yeni 7 N. Ju hanenin 1-4 his
sesi dairemizin 934-248 N. lu dosya-

sile masraf vesaire hariç olmak üze
re 424 lira alacaklı bulunan Dimitri 
tarafından paraya çevrilmesi talep 
edilmiş ve 2004 N. lu icra ve ülas ka-
nununun 128 inci maddesine tevfikan 
tanzim edilen mükellefiyet listesi ' 'e 
dosyalarınızın yenilenmediğinden ve 
adresinizin de meçhul bulunmasından 
on beş gün müddetle ilılnen tebliğine 
karar verilmiş. MeZkur gayri menku
lün tamamına mükellefiyetlerin na-

zarı dikkate alarak yeminli öç ehli 
vukuf tarafmdan 3300 lira kıymet 

takdir edilmiştir. 2004 N. lu icra ve if
las kanununun 128 ci maddesine tevfi. 
kan tanzim ve tebliği muktezi mükel~ 
lefiyet listesi tebliği makamrna kaim 
olmak üzere ilan olunur· (V.No. 8648) 

Hayatı artık tahammülfersa bir 

hal almıştı". Zira istirap veren ayak -

lariyle yürüyemiyordu. RADIO 

SALTS banyolarını yapmağa başla -
dığı nkittenberi kendisini hafif ve 
cevval hissediyor. Bu tuzla yapllan 
ayak banyoları say~inde adaleler 

kuvvetlenir ve ağrılar, ~işkinlikler za. 
il olur. En dar ayakkabılarınızla hiç 

bir istirap çekmeden istediğiniz vakit ı 
yürüyebilirsiniz. Her eczanede satılrr. 

BANKA51 

-DAQA 
BiQiKTiREN 
RA~T-bOL;Q 
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1 
•.it::scııdıye 'e zührevıy~ müt~assıskı :::~H\P Lise ikmal ve olgunluk imtihaaıların o.r , 
Dr. Balıattın ~~v lHI girecek talebeler için hazı~lenar;, 8üyükdere KIRMIZI 17 a§usto~ 

cumartesı BahçekapıTaşHan2ıncıkat n Yardımcı kitaphır 
H Saat 9 dan 7 ye kadar ·q· ı ~\r,. 
i:., Pazartesi fıkaraya meccanen -ıııı. Edebiyat va edebiyat tarihi UzU Sadett:n Nüzhet Ergun 60 

Beyaz Park Kır Balosu gecesi 

Tlbll lllmler El kitabı Adem Nezıhl 5'o 

r
ı1111uıt11 SATILIK BAKKALiYE aııııınıınm\ 

Beyoğlu Tarlabafl cadde- 'ı 
sinde 69 No. peıin ıatıılı bak- ~ 
kallye dükk&.nı devren ıatıhk- f 1 

i tır. Ayni adrese müracaat. J 
ı 1111111nııuııııııııınu11111ııı11111llıııııt11ıınnıııııııırıııım1ımıııııııııııı111ınıııım111ııı - , 

Felsefe bakaloryası M. Nemıl< 50 

ODEON 
Kimya bakaloryası M. Mazhar 60 
Riyaziye olgunluk hazfrlama M. Dogan f 25 

Yeni çıkan pU\klar 

Satış Yeri: lstanbul Ankara calidesi 
lnkilap Kitap evi 

Safiye 
Nr. 270052 

Yanık Ômer 
Ömrümün neteılz 

Hamı yet 
Nr. 270054 

Yolunda lnliyeyim 
İstiyorum ıaatlarca 

Nazlı 
N. 270056 

Çt.gene kızı 
Tahassür 

Vedia Rıza 
Nr. 27005.1 

Esmerim kıyma 
İndim ylrin bahçesine 

Muzaffer 
Nr. 270055 

Bir güneı daha battı 
Dediler la:ı 
Bigalı Mehmet 

Nr. 270058 
Seni ben öyle sevdim ki 
Sevdalı b alaılardaki 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANi( ASI 

lo/8/ l936 vaziyeti 
AKTiF . 

Kasa: 

~~~~::.~ ... ~.~~:~~--~-~ .. ~~~~~~~ 1 ~· ~;:i:~:~:~~ :: 
Ufaklık - ················-··················· .. 986.413. 45 

Oahlldekl Muhabirler : 

==== PASiF 
Lira 

41.06315818 

Sermaye ····································-·················-
ihtiyat alcç~ooo o ooo OO Oo OohoooooouoooooUOOo•mooOouoUooUUUo•oo• 

1 edavUldekl e enknotlar: 

Türlr ürısı ········-··-············· ~ L r .875.746 31 J.875.74G.3I 

fiarlçtekl Muhablrler : 

Deruhte edilen evraı. ı nak tiye L ı 58. 7 48.563 -

Kanunun 6 ve 8 inci madde· 

leri11e tevii l< an hazine tara· 
fından vakl tediyaı 10.640.380.-

Deruhte edilen evra k ı naktiyt 

ba'uyesi -································· 148.108 183 -
Karşılığı tamamen alon olarak 

Alun: Sıft kilogram 4..401 ,273 K tı.190.756. 08 
1 - Paıaba.hçe Müskirat fab rikaıı atölyesi için şartnameııi mu. .\lanı tahvili kabjl Serbest dövi?.le ! 784.101. 02 6.974.857.10 

tibince (3500) lira muhammen bedelli (1) adet elektrik motöriyıe it- Hazine Tahvlllerl: 

Lir .. ~ 

15.000.000. -
l 026.756.67 

ler Pinomatik -;~kiç ile yine elektrikle işler (1) adet Zımba makas Deruhte edilen evnkı naktiye 
ı..-1~ · • k k ·1 · 1 ·· k k 1 t• urşılığı L-15&748.563.-

tedavül~ ilheten vazedilen j'- 10.000.000. - 158.J 08 T 83. ~ 

~ınesı açı e aı tme ıuretıy e muna asaya onu mut ur. Kanunun o ve 8 inci mad· 

2 - Şartnr\meler Kabataıta. levazım ve mübayaat 9ubesinden delerine ıevfiJıan. H:ızine tara- o ııı:.40 380 148 108 183 
~d ı · 1 k fındın vaki tediy:u ., I .u • .- · · -

e~sız a ınaca tır. Senedat CUzdan : 
3 - Ekisltme 2 - 9 - 935 tarihine müsadif pazartesi günü sa- Hazine bonoları ·········· ···-~·-······· ı. L. J.500.000 _ 

't 14 de Kabataıda levazım ve mü bayaat ıubesindeki alım komiıyo- ficari senetler - --········· •. 9.865.828 28 

tlıinda yapılacaktır. Esham ve Tahvilat CUzdanı: 

"in pazarlık gününden on gün evvel verilmesi lazımdır. A tiyenin karşılığt esham n - 30.635.773.91 
tahvil At ( itibart kıymetle l 

1 I.365.828.28 

I 4 - Fenni ıartnamenin 27 nci maddesi mucibince fiatsız r.eklif- ı Dcrahte edilen evrakı ııak-ı 

5 - Ekıiltmeye girmek isti yenlerin (262.50) lira muvakkat 
lii"t'enme paralariyle muayyen gün ve saatte mezkur komisyona müra- B ) Seıbest Esham v~ Tıhviltt - 4.552.521.51 35.188.295.42 

C\ltları. (4105) Alon \'C döviz üzerine a.vans ,, IOS.768.92 
T ı hvilAt üzerine avans 3.072.859 64 3 l 78 628 56 

idaremiz ihtiyacı için §&l'tnameai mucibince 8000 kilo gazyağı Hlasedarlar·······---
1'tın alınacaktır. Pazarlığa ittirak etmek istiyenlerin 23 - 8 - 935 muhteelf 
!\rihine rastlıyan cuma günü ıaat 14 de 7o 7,50 güvenme paralc..riyle Yek On 

.C.500000-
9804407 27 

262.059.104.12 

TUrk Lirası Mevduatı : 
Vadesiz 
Vadeli 

······························_ ~ 
ji 15.?8419848 
------ı 

]5.784198 48 

Döviz Mevduat. : 
Vadesiz 
Vadeli 

Muhtelif 

···················--······ 1 
_,...._ .. .. ___ ..... -~-·-··· ~. 

12.355. 797 .39 
.615.915 33 12971.712 72 

-·························································· 59 168.253 25 

YekOn 2tı2.059. I 04.12 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren. b• likte Kabatatda levazım ve mü bayaat ıubesindeki alım komiıyo-
~ müracaatları. ( 4597) Iskonto haddi yUzde 5 1·2 - Altın ii zerine avans yüzde 4 1·2 
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Hakikaten kral odadan çıkınca 
Düşeı ite batladı. 

On kadar amele ve Ufak pav
yonun en az harap olmuı odala
rını güzelce temizlediler. Perdelel' 
asıldı. Döşemeler kondu. 

Ertesi günden ~onra pavfonun 
M~rjantinle kızma ayrılan kıımı 
oturulacak hale gelmiıti. 

11 ana kızı kandırmakta. 
Düteı: 
- Bu biraz güç olacak. Fakat 

ıabır]a her feye eritilir. Bununla 
beraber kızını kendisine bulduran 
ben olduğum için Marjantin beni 
dinliyecektir. diye diitündü 

Şimdi acaba Düteı Detampm 
aüıüncesi neydi? 

Kralın Jiyeti elde etmesine yar
dım edecek miydi? 

Yoksa, bekçiler pavyonunda kı
:111n daha kolaylıkla mukavemet 
göstereceğini mi zannediyordu. 

Bu huıuıta kendisi de kat'i bir 
karar vermemişti. 
Düteı dö F ontenblönün dairesi

ne vardığı zaman Marjantini bir 
k"~ 1t~ık aandalyasına oturmuş bul
d:· -Yaralı olduğu halde h"!r za. 
ma -ı kızını müdafaaya hazır bulu
nuyordu. 

Jiyet de annesinin yanında du
nıyordu. 

Ana ile kız birbirlerini bulduk
ları andanberi derin ve tatlı bir 
konUf.IDAJ& dalmıt olduklarından 
Detampm odaya rirdifini ıörm.e· 
diler. 

Düteı, odanın kapııını aralık e-

derek söylenilen sözleri ditıleme
ğe çalııh. 

Marjantin: 
- O delikanlının ismi neydi?. 

diye soruyordu. 
- Manfred, anne! .. 
- Manfred öyle mi?.. Tuhaf 

ıey .• Ben bu ismi tanıyor gibiyim. 
Hatta bana tarif ettiğin o delikan
lıyı bile, hem de uzun zamandan· 
beri tanıdığımı zannediyorum. 

Jiyetin yüzünü hafif bir krrmı· 
~ıhk kapladı. 

Hakikati tamamen anlıyordu. 
Marjantin deliliği sırasında Ha

ıarat Yatağı ıınırında (hududun· 
da) bulunan Muve G&rıon soka
ğında oturuyordu. 

Manfred ise Haşarat Yatağında 
bulunuyordu. 

Tabii bu auretle annesi sevgili
sini sık sık görmü§ olacaktı 

Fakat Jiyet annesine deliliğini 
hatrrlatacak bir §ey söyleme~e çe
kiniyordu. 

- Üzülmeyiniz anneciğim. Bil
hassa sizi üzeceği için geçmiti dü
şünmeyiniz!.. 

- Niçin geçmi§İ dütünmi veyim 
yavrum? .. Ben bilakis gücümün 
yettiği kadar düşünmeğe çahııyo-

rum. Hafızamda bot kalan yer
leri tamamlamak istiyorum. Şim· 
diki zamanımı gençliğime bağlı· 

yarak bunları birbirinden ayıran 
uçurumu doldurmak arzu•unda. 
yım. Ben bu Manfredi tanıyorum. 
Fakat nerede ve ne vakit gö ı .füm? 
itte bunu habrlıyamıyorum. 

lay olduğu için bir kere yalnız 

kaldıkları zaman artık bir rezalet
ten korkulamaz. 

- Evet, anlıyorum .. Fakat bun
ları nereye ayırmalı .. Şatodan çık
malarını katiyen kabul edemem .• 

- Bahçenin nihayetinde bahçe 
bekçilerine ait bir pavyon var. 
Ben burasını onlara ayırmağı üze
rime alıyorum. Yarından sonra 
oraya yerleımek için ana ile kızı 
kandırmağa çalıtacağım .. 

Kral, söyiiyeceği takdir cümle
ıinin Düşesin kalbini yaralıyan bir 
hançer darbesi olduğunu dütün· 
meden: 

- Detamp ! .. Hayatımı kurtarı
yorsun! diye bağırdı. 

-32-

BAHÇE BEKÇILERlNIN 

PAVYONU 

Düıes Detampın Franıuvaya 
söylediği bu pavyon, bahçenin pek 
ilerisinde ve yazın sık d·dlarla ör
tülü bir ağaçlığın ortas.ında bulu· 
nuyordu. 

Birkaç ıenedenberi boş durdu
ğu için dıt görünütündeki ihtişa
ma kartılrk içi harapça idi. 

Buralara pek uğruyan olmazdı. 
Şato halkı, ağaçlıklar uasında 

tek başına bulunan bu pavyonu 
tekinsiz sayarlardı. 

Hakikaten eski pançurlu açık 

pencereleri, yosunlarla yetill,n· 
miş taşları ile bekçiler P" vyom/ ol 
dukça korkunç manzaralıydı 
Düşes Detampla Birinci F ran· 

suvanm konuıtukları günün akşa· 
mı şatonun uşaklarından birisi 
rengi atmış olduğu halde titriye 
titriye birden bire arkadaşlaı mın 

hep bir arada yemek yedikleri sa
lona girdi. Ve korkudan di~leri 
birbirine çarparak bir hayalet gör. 
düğünü söyledi. 

Bahçenin son tarafında bulu
nan duvar kenarındaki nöbetçiye 
bir emir götürmek yükümüyle 
(vazifesiyle) giderken kestirme 
olsun diye, kulağına çarpan patır· 
tılara aldırıt etmiyerek bekçiler 
pavyonunun önünden geçtiğini an. 
lattı. 

Zemin katının pancurlafl ara• 
sından bir aydınlık gömıüttü ! 

Evvela kaçmak istiyen uıak bi· 
raz cesaret bularak yavaş vavaf 
aydınlık pencereye yaklaşmış ve 

üzerine doğru ağır ağır yiirüyen 
bir hayalet görmüştü. 

O zaman korkudan çıldırmak 
derecesine gelerek var güd.iyle o
radan kaçmıştı. 

Bu vakaya uşakların hepsi ~nan. 
mıt ve bu yüzden büyük bi:- dedi· 
kodu çıkmıştı. 

Nihayet görülen hayalin ö~tno• 
mal (fevkalade) bir şey olmadı· 
ğına, çünkü bekçiler pavyoeıunun 
tekin olmadığı malum bulunduğu· 
na karar verildi. 

Acaba bu pavyonda n e vardı? 
işte burası bilinmiyordu. 
Onun için, pavyonda bir dyah 

hayaletin bulunduğu an laş.Jınca 

Forma: 30 
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bunun erkek mi, kadın mı olduiu 
bilinmediii halde (Siyah kadın) 
iımi ile anılmaya batladı. 

• • • 
itte methur ıiyablı kadın efaa· 

nesi budur. 
Şimdi okuyucularımızdan Mad

len F erronun evinden çıkan kra· 
lın iki atl11a ruladıjı z-amana 
dönmelerini dileriz. 

Kral evden çıkbktan aonra 
Madlen merdivenin alt batında 
yatan cesede eiilerek aoiuk kan
lılıkla - 1a11iye kadar baktı. 

Jan lö Piyetrin tamamen öldü· 
;üne aldı ~attıktan aonra birinci 
kattaki odaya çıkıp aon kere i· 
ıığını görmek için pencereyi açtı. 

Karanlığın içinde bir takım 

ıilıeler ıördü. Ve aöylenenleri 
ifitmediyıe de kulalma çarpan 
bazı kelimelerden kralm m•kadı
nı anladı. 

Gülümıiyerek: 
- Evet .• Evet! .. Bu evi sardır! .. 

J\rattır .. Fakat beni bulamıyacak-
11'1 1 Azizim Framuva, bununla 
ber, ~ !r tekrar ıörüteeefiz. diye 
mı ı'dandı. 

Sonra acele erkek elbiıeıini ıi· 
y - 't bazı elbiaelerini de bir pa· 
k •apıp evin arka tarafındaki 
bir odaya ıeçti. 

Bu tarafta alçak bir duvarla 
çevrili küçük bir bahçe vardı. 

Madlttn paketi bahçeye abp 
kendin de pencereden atladı Son. 
ra bahçe duvarım bir merdivenle 
._.rak -dar bir dala çıktı,. 

Bu kadar acele etmeıine ıebep 
evin hemen basılacağını ıanma
ııydı. 

Vardığı ıokaiın 111ız olduğunu 
ıörünce: 

- Acele ettiğim için ne kadar 
aptallık ettim. Kapıdan rahat ra• 
hat çıkabilecek vaktim varmıt ! di. 
ye mırıldandı. 

Sonra hızlı hızlı ptoya doğru 
yürümeğe bqladı. 

On dakika ıonra kendin~ doi· 
ru gelen birçok ayak aesleri duya
rak büyük bir kapınm köteıine 
• d. 
ıın 1. 

Oradan, Lqatenyerinin ku· 
mandumda bulunan yirmi kadar 
ukerin geçtiğini ıördü. 

Bunlar Madlenin üç adı!4J ka
dar yanından seçmİt old~klan 
halde onun orada bulundufunu 
farkedememitlerdi. 

Askerler uzaklatınca ıenç ka· 
dın gene yürümesine devam etti. 
Şatonun kartı tarafından git· 

miyerek aai tarafı dolqb. &hçe 
duvarlarmı takip edip evvelce ta· 
aarladıiı belli olan bir yere teldi. 

Orada etrafa iyice kulak verip 
emin olduktan aonra ellerini iki 
defa hafifçe çırptı. 

Derhal yukardan bir ip n:.ıatıl· 
dı. 

ipin ucuna eneli paketini bağ
ladı. Sonra İpe tutunup ayaklarını 
duvara dayıyarak kendiıini çeke 
çeke duvann üıtüne kadar wJctı. 
Oraelan paketi çekerek iç~rıye at
tı ve kendi ele sarlunarak ıenbce 
'bahçeye atladı. 
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SERSERiLER YATACI 

Ataiıda kendisini bekliyen bir 
adam duruyordu. 

- Tam yerinde bekledin. te
ıekkür ederim . 

- Dört ıecedir bekliyorum ma· 
dam. 

- Pekili! .. Şimdi beni ıötür 
bakalım! 

- Geliniz madam. 
Adam yavqça yürümeie bat

ladı. Madlen de onu ae11İ7.:e ta· 
kip ediyordu. Bir çeyrek saat aon
ra harapça bir pavyona vardılar. 

Bura11 bekçiler pavyonu idi. 
Adam, kapıyı açıp zemin katın· 

daki bir odaya ıirdi. 
Evvelce getirip hazırladığı bir 

ıtıiı yaktı: · • 
- Yalnız burası biraz rutubet

lidir. 
Madlen omuzlarını ıilkti . 

Getirdiii paketi açarak •iırca 
l>ir torba çıkarıp içinden epeyce 
albn alarak adama verdi. 

- itte ıana Petin olarak ufal 
l>ir ıey .. Fakat tunu akhnd a tut ki 
eier ıonuna kadar bana aadık ka
lıraan ve bilhaua akıllı ad•mıan 
zengin olacağına tüphen olmaıın. 
dedi. 

- Sadıklığıma emin o1:ııwz, 

çünkü size ih~net etmek beni de 
darajacına götürür. Akılhhğıma 
ıelince, bunu iıpat etmek için e
limden ıeldiği kadar çalıtaeafnn. 
Geliniz evveli ıize odanızı ıöıte
ftJİa 

Adam bir kapı açıp oldukça ıe
nit bir mahzene indi. 

- itte yukardaki karyolalar· 
dan birini indirerek buruını müm
kün olduiu kadar oturulur bir ha· 
le ıetirdim. Bir mua ve bir de 
koltuk var. Yiyecek meselesine ıe. 

lince her ıece lizım olan teri ıe
tirecejim. 
Madlenı 

- At nerede? diye aordu. 
- Bahçenin küçük kapısmdan 

çıkıp yolu takip ederek bet yüz 
adım gidince eski bir oduncu ku· 
lübeai bulacabmız. Atı oraya koy. 
dum. Eyerini vurmaktan batka ya. 
pacak bir itiniz yoktur. Bu kulübe 
bahçeye tekrar ıirmek için bir fır• 
·at kollamanıza yardım edecek· 
tir. 

- Kral yakında ava ıidecek 
mi? 

- Obür ıün ! .. Bu avda bütün 
aaray balkı bulunacaktır. 

- Peki.la!. Her gece ptoda ge
çenleri bana haber vermeğe de
vam edeceksin! Şimdıye kadar 
aenden memnun kaldım. Haydi 
timdi ıit, ben de çok yorıuuum .. 

Adam çekildi. ' 
Madlen, pavyonun kapumı iyi• 

ce kapadıktan ıonra mahzenP. inip 
yataia ıirdi ve rahat bir uykuya 
daldı. 

• • • 
Dütea Detampın Marjantinle 

Jiyeti nakletmek iatediii bekçiler 
paYJonu itte ha halde idi. 

- Ben onlan kandırır, pav10-
nu da düzeltirim. demiıti • , 


