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Polis haf iyesi 
(X 9) 

un maceraları 

Yann çıkıyor 

Polis hafiyesi 
(X~9) 

ilk formasıyle heyecandan heyeaau 
düşecek, ikincisini bekliyeceksiniz. 

5 kuruş · Telef on: 23872 16 Agustos 1935 Cuma Sene: 4 - Syı: 12!)6 

~ce~ nıı ceoıı lb> n o <dl n 1rn o üy© 1r: 
ltalyanın topladıgı asker 

bir nıilyonu buldu 
5000 ıtalyan askeri nıalarya, tifüs, difteriye yakalandı 

Uçler konferansında ltal;;-an murahhası şıınları anlattl: 

istediğimiz Habeşistan da geniş ve umumi bir siyasi 
nufuzdur,yoksa harp edeceğiz!! 
Habeşler italyan konsolosunu 

yaral~dllar 

•• 

Son ltalyan sevklyatından bir manzara 

-- (Yazısı 2 inci sayfd) 

Çıplaklar diyarında bir evlenme 

Gelin yalnız bir ipek 
mendil "giydi,, 
bal ayı boş blr adada vapılacak 

----·----
... Fransanın Tulon kıy1Jarı açı· 
IUnda Levan adasında bir çıplak
lar kolonisi bulunmaktadır. Bura
da bir yeni evlenme olmut ve da-

llla.t bir banyo donu ve gelin İpekli 
trıendille evlenme törenine gel -

mittir. 
Bunu yazan İngiliz gazeteleri, 

memur ve misafirlerin de ayni su
rette "giyinmif,, bulunduklarını 
yazıyor. Evli çift, balayını geçir
mek üzere hali bir adaya gitmif ... 

Polis hafiyesi (X.9) un 
y harikulade maceraları 
alnız resimlerden ibaret olarak ve renkli bir kapak içinde forma 

halinde 

Yarın satışa çıkarılıyor 
ilk roman iki formada tamamiyle bitirilecektir. 

Kaçırllan kiz peşinde 
Çoiı az basılacafı için bugün den müvezzilere sipari.t ediniz. 

buıunrıııııuıuuııııııııııınıuuuıııııııııııııııııınıııııııııuwıııııuıllJliıl 

Askerlik 
ve memurluk 
Hakkında yeni 

bir nizam 
Ankara, 15 - Askerlik teci

linden istifade ederek askerliği
ni yapmamıt olan birçok genç
lc::rin devlet hizmetine alındığı 
ve bir müddet sonra ııskere gi 
den bu gençlere uzun müdde 
tediye yapıldığı anlatılmıf, bu 
hususta Bakanlar Heyetince bi 
kararname kabul edilmittir. B 
kararnameye göre, askerlik fii
li hizmetini yapmamıt olan 

gençler memuıiyet almnuya
cak ve aıkerliii aelmit olanla 
da tecil edilerek it almalarına 
mahal kalmamak üzere derhal 
askerlik vazifelerine çağınla
caklardır. 

Çin etrafında 
InglJJz - Japon 

temasları 

Yeni tarife ile dehe fazla r•lbet kazanacak olan gUzel 
adalardan bir görUnUf 

Ada arın vapur 
biletleri ucuzladı 

Londra (Özel) - İngiltere hükQme
ti ekonomi başmiişaviri Sir Fredrick 
Leith - Ross, Çine hareket etmiştir • 
İngiliz hükQmeti namına, orada 

ekonomik ve finansal durumu (iktisa
dt ve malt vaziyeti) gözden geçire • 

Bir müddet evvel, Adalar tari
fesinin indirileceğini yazmıttık. 
Altı ayda bir toplanan !arife ko
misyonu dün Akay idaresinin ta
rifesini gözden geçirmif, yeni ka
rarlar vermiıtir. 

Buna göre, Köprüden Büyüka
da ve Heybeliye gidip gelme bi
letlerde yüzde yirmi, Köprüden 
Burgaz ve Kınalıya gidip gelme 

biletlerde birinci mevkide yüzCle 
on beı buçuk, ikinci mevkide yüz. 

de on tenzilat yapılacaktır. Bu su
retle Büyükada ve Heybeliye bi
rinci mevki gidip gelme 30, ikinci 
mevki 22 kuruıtur. . 

Köprüden Burgaz ve Kınalıya 
birinci mevki 27, ikinci mevki 20 
kuruta indirilriıiıtir. 

cekti~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İngiliz delegesinin bu yolcnlağnna 
hayli önem verilmektedir. Kendisi, 
Kanada yoluyla Çine gidecektir. Ne 
Kanadaya, ne Amerikaya çlkacak de
ğilse de, Çin yolculuğundan sonra 
Japonyaya gidecek ve Tokyoda muh
telif mevzular üzerinde Japon hükft -
meti erkAniyle görüşecektir. 

Bu konuşmalar, Çinin ekonomi ve 
finansal işleri üzerinde olacağı gibi, 
deniz meselelerini de ihtiva edecek -
tir. 

Suikasta 
kurban giden 
General Nagata 

Ge~enlerde, Japon ordusu idare şe
fi General Nagatanin muavini ta -
rafından Tokyoda öldüriildüğüntl 
yazmıştık. Generalin resmini dercedf
Y,onız. 

Avrupa <dlağoaıroında "Tarzan,, 

Sekiz yaşında 
kaybolan bir kız 
Vahşi hayvanlar arasında 

yıllarca nasll yaşadı? 
Son ttç senede en 1 
pahalı ekmeği 

Şimdi yiyoruz 
buğday gelmesine 
rağmen un fiyatları 

gene yttkseliyor 
Buğday fiyatı birkaç günden 

beridir yükseliyordu. Fakat dün 
biraz fazla buğday gelmif, bu yüz 

den buğday bet para d~müştür. 
Dün 206 ton buğday gelmittir. 
Buğdayın fazla gelmesine rağm~n 
birinci nevi ekmeğin buğdayı 672 

kuruttan ~rı muamele görmüş
tür. 

Avrupa dallarında vahfl 
ya,ayan · kız 

Bu yükseli§ böyle devam eder
le ekmek fir,atının gelecek hafta 

(Devamı 2 ncide) (Yazısı 2 inr.l an11fatlaJ , 



1 R ABER - Akşam PostaSI 

Resmen bildiriliyor: 
Italyanın topladığı asker 

bir milyon.u buldu 

16 ACU81'0~ - 1C35 

Bu lgaristanda 

9 Komünist zindan 
dıvarlarınn 

Dçler konferansın-ı 
da ist:ekler 

Itaılya - Habeş ihtilafı hakkında 
kendi aralarında konuşup Uluslar 

"Rus Japon muharebesinin Avrupa ltalyan ıtokta.i nazarını Fransrz baş~ 

~e Asya arasında nasıl bir hJssiyat bakanı Lavale anlabrken: deıı· Tf) kaçtı uyandırdığım bfliriz. ltalyaıun giriş- ''İtalyanın fazla nüfusunu yerleşti- p' 
tiği bu Habeş macerası da Afrikah - recek yer, A vrupada yoktur, ancak 

Kurumuna bir kii.-
lar üzerinde ayni tesiri yapabilir. Afrikada vardır. Sofya, ıs (O. 
Afrikalı, bütün Avrupalıya, da dtiş- Yalnız iktisadi müsaadeler yetiş - zel) - Plovdiv 

birçok gizli beyannameler basıl .. 
makta ve dağıtılmaktadır 

rar sunacak olan ı h · -L d man gözüyle bakmıyor. Fakat bu me- mez· Siyasal teminat da ister. tal - apıNJanesin e 
üç devlet delege· sele, ırk davasını uyandırabilir· Ve ya, haytl menfaatlerinin tazyiki at - bulunan 9 komü-

Bu beyannameler başbakanı 
şiddetle itham etmekte ve senede 
devlet hazinesinden 1.150.000 1e-

leri hu şabah ko -
Avrupalılar için vaziyeti daha müş - tında bugünkü politikayı tutmuştur." nist iki gün ev

nuşmalarına baş -
Jadı. külleştirir. demiştir. vel bir kanal aç- va almak surtiyle hükllır.eti soy· 

Bunlar. e'l:""Uelce · Bu ırk mtinafereti, bütün Mrikaya nı·ğer taraftan HabeQ hazırlıkları k k ld '- d 
• • -s ma suretile ita- ma ta o uğunu yazma~ta ır. dağılabilir· Her Afrikalmm Habeşis- ilerlemektedir. Yalnız ı:ıimal ordusu 

de yazıldığı gibi, "" • h d k B 1 1 
ı tam tutması mümkündür,, 400 bin kişiden mürekkeptir. Adisa • pıs ane en aç- U gar ar 1 n 
ngiltere, Fransa, J H h..."ista d 'bi ·• • mag"a muvaffak R e le le de ltaJya delegeleri - apanyonm auvŞ n a ne gı ı~~ babadaki bütün işsizler beyanname * om n r 

lişiği olduğu sorgusuna general vermeğe .çağrıJmıştardır. ücretı.e kul- olmuşlardır. Bü- arası açık dir. s t 
Dün bazı haş • mas : Iamlacaklardır. tün aramalar bir Bulgaristanda Romanyaya kar• ' 

]angıç görüşmele - ' "Japonyanın Babeşistanda imtiyaz- M usoli n i, ıtalyanın netice vermemiş, §1 tertip edilmi§ bir gösteri dolayı-
ri yapılmıştır. lFaakr eltdbe etdmeğe dçalıştığınkaı bdiliyoruz. eski ma§IQbiyetl• kaçanlar buluna Toşef siyle Romen gazeteleri gayet do· 
Fransız ve ltal _ a un a ne ereceye ar mu - _ _ t•k , 

vaffak olduğunu bilmiyoruz, Arala• nın in I amı.nl pıauru.u.lftlf. kunakh yazılar yazmakta Ve bil• 
yan delegeleri bi. rında hiç.şüphesiz bir münasebet nok- almadan edemezl Sofya, ıs~ Ba•bal'a". To•efı'n h "Ü · l • b ı: ribiriJe ve İngiliz ~ .. .• :r assa nıversu ,, ga:ıetesı, u gvı 
delegesi de İtalya tası vardır ki, açığa vurulmamıştır. Londra (özel) - Gelen habeİrle~e Utro gazetesinde çıkan bir diye- terilerin Varnada Polonya Kralı 

Fakat ilerde belli olabilir.·" göre üçler konferansının ruhu, ngı - vi (beyanatı) burada bu"'yük' bir Vl d" 1 (' ~d' l ) d d·kiı ·Habeş işi için ku- Mesai bakanının liz bakanı Edenin getirdi~i teklifte· a ıs aa ı..a ıs aı a ına 1 en 
rulınuş hakem ko- -.. ................... """""........,_.. heyecan ve memnuniyetsizlik u. andın açılma töreninden (merasİ• 
misyonuna yeni • Politis tayyaresi bir, kum dir· yandı:rmı§tır. Çünkü Tofef feshe- minden) aonr yaptığım kayde • 
ni s-ilen Yunan daAına mı çarpmuş? ltalyan matbuatı vaziyetin anahtan 

-~ ~ Ed d Id ğunu ..,.,.maktadı lar dilen partiler irin "Bulgar milleti· derek, Bulgarlar tarafından Ro -elçisi Politis ile uzun boylu karşı .. Kahire (Özel) - lçerisinde ·ltal - en e 0 0 
.J"' r • :r 

Jıklı fikir müda.veJesinde bulunmuş- yan mesai nazırının öldtiğii lta.Jyan lta1yan süet çevrenlerinde (askeri ni aoyan sermayedarlar,, tabirini manyaya kartı gösterilen düşman 
Jardır. tayyaresinin nasıl kazaya uğradığı mahafilinde) sezilir bir nikbinlik gÖ- kulhmmışbr. duyguların Romenler üzerinde ga. 

İtalyanın ve lngilterenin bu mesele hakkında Roma makamlarmm yap • rülüyor. Fa.kat bir Ha.beş seferinin Bu diyev (beyanat)" üzerine yet fena bir tesir bıraktığını an· 
6.zerinde belli başlı planlan ve tek - tığı taharriyat devam etmektedir. bugünkii duruma glJre önüne geçilmi- mefsuh parti liderlerinden birço- !atmaktadır. 
lifleri olduğu görülüyor. İtalyan tek Şimdiye kadar öğrenildiğine göre, yeceği kanaati de vardır. ğu krala telgraflar çekerk T otefi Bulgariatanda Dobrir.ede ite 
lifi çok sıkı tutulmaktadır· Fakat, tayyare Almamdan, gayet kesif sis "İtalya, Habeşistanda bir kuvvet e- protesto etmişlerdir. Dantiıte i•imli tetk:ilit, bu göate· 
nüfusunun artması dolayısiyle fazla tabakası içinde ka1kmıştır. Yolculara seri göstermelidir, diyorlar. Aksi tak~ 

Diğer taraftan da el altından riyi yapmıftır. 
~~~~~&milluEillnm~ ~~~·~~ne~mi~h~~ ~~m~~~~~b~~~Sm ______ ~-----------------~---
temlekelerinin emniyeti için Habeşis- tilememiştir. Rivayete nazaran, tayya dakikada, ihtiUfı düzeltmek için bir 
tanın üzerine siyasal bir kontrol re bir kum dağına çarpmıştır. şeyler yapmağa çalışsalar bile, Muso
koymak dileği, ve iki müstemJekeyi Almazada tayyare, 1000 galon da llni 200,000 askerlerini Adua mnhare
biribirine bağlıyan bir demiryotu ve benzin almıştı. Kazanın bir suikast besinin acısmı çıkarmadan şarkt Af. 
işletme arzusu bellidir. eseri olduğuna dair Romada çıkan rikadan geri çekemez. Sonra bu ka -
zenciler uluslar şayialar ası1sız çıkmaktadır, deniyor· 

kurumuna ıtalyada bir milyon dar harp hazırlığı için geniş paraya 
bacvurdu kişi sll6h altında karşılık tamıinat olarak bazı yerler 

.., elde etmelidir.,, 
Diğer taraftan Amerikadald zenci - Roma, 16 - Resmen bllldirldiğine 

1er, bir araya gelerek Uluslar Ku • göre ltalya bugünlerde bir milyon ki- İtalyan gazetelerinden Gfornale DJ
rumu genel ~ekreter1iğine bir mektup- şiyi silah altında bulundurmaktadır. talya da. ba~yazıcısı Gayd ... tt.salvıanTn. 
g5ndermiş ve Afrikanın vaziyetine " istedi§imiz ha• uıuslar Kurumuna ve onun misa.kı
hale1 gelmesinden doğacak kötülükle. beşiatanda umumi na muarlz olmadığım fakat onun di-
ri an1atmak istemişlerdir. bir siyasi n uf uz- ~er devletler t.arafından tefsir şek -

ltalya, şimdiye kadar elli bin kişi !ine ktzdrğı:nı yazmaktadır. 
daha silah altına çağırmıştır. durl yoksa _harp Gayda şöyle yazıyor: 
Bir it:alyan konsu- edece~iz •• ,. "Dünyanın dörtte birini elinde bu-

losu ağır Paris. 16 - Uçler konferansının ip - lunduran lngiltere, diğer mUstemle -

1 tidai müzakereleri etrafında verilen kecl devletler gibi, müstemlekeci lm-yara anmış malumata göre, İtalyan delegesi Ba • 
Londradan "Cumhuriyet,, gazetesi - ron Aloizi Llval ile görüştüğü sırada paratorluklannı. miistemlekesi olnıı -

ne şöyle bir haber veriliyor: İtalyan noktai nazarını anlatmış ve yan devletler arasında tevzle razı 
Derri Davua. şehrinde İtalyan te - olmağa hazır mıdırlar?,, 

hükumetinin barış yoluyla kendisini 
Jmaları ile Habeşler arasında yeni bir memnun edecek bir netice alamadığı 
hadise olmuştur. Bu hadise esnasında takdirde kuvvete müracaat etmek ka
bir Habeş polisi ltalyan konsolosunu rarmda oldufunu bildirmiştir. ipar yatı 
&fır surette yaralamıştır. Buna kar -
!Plık olarak İtalyan tebealan da ko - İtalyanın Habeşistanda İngiltere Moda Denizcilik Klüliıi.iniin 
lsolosu yaralıyan polisi ağır surette ve Fransa menfaatlerine dokunmak· inin' yatı Marmcma, Ege denizi. 1Je 

sızın geniş ve umumi mahiyette bir ,,_. • • el ... • 
l&ralamışlardır. isyasi nüfuı; istediği anlaşılmaktadır. Yunan aahıllenn e yap~agı gaı 

Derrl Davua şehri Adisababa Ci - ltalyan sefiri i~in dün ıaat 15,30 Ja Modadan 
buti ~mendifer yolunda büyük bir Habeşistan da hareket etmi§tir. Gezginlere iyi yol 
lstasyendur. 

5000 kişi hasta rahatça atla c:uluk ve muop/lakiyetler dileriz. 

14 ağustt>s tarihli Novosti gazetesi dolaşıyor .. ------·----ı 
Londradan aldığı aşağıdaki telgrafı Habeşistandaki müdafaa faaliye~ 1 
neşretm~tir· ıerı çok ileri olmakla beraber, son de-

1 
Senenin .. e.n. 

Şimdiye kadar Jta]yanın Afrikaya fa imparatorun sarayına davet edil- i 
sevkettiği askerlerden 5000 tanesi ma- miş olan gazeteciler, ltalya elçisi ; sıcak gunu 
]arya, tifüs ve ve difteriye tutuhnuş- Kont Viçinin, Adisababada atla ser • İı d u• • n d u• • 
Jardır. bestçe gezintiler yaptığını ve kendi -
Habeşistanda sine halle tarafından hiç bir düşman- ı 

ford otomobilleri ca harekette bulunulmadığını yaz· Rasathaneden alman malii .. 
maktadırlar. 

İtalya son zamanlarda. hem Erltre, Habeşlilerin yalınız 1 mata göre dün senenin en. ııcak 
hem de Somaliye birkaç vapur dolusu Şimal Ordusunda i günü olarak geç.mittir. Diın de-
fort otomobili getirmiştir. i recei hararet götgede 33, gü • 

Habeşistan 400 bin kişi var J 
nelere razı? Uçler konferansı için Parise gelmiş neıte 61 e kadar çıkmıştır. 

Londra (Özel): Habeş imparatoru .. _oı_a_n_ı_taı_ya __ d_eı_eg_es __ ı __ na_r_o_n_A_ı_oizi_,_·-__ -_-_-_ .. _._ .. -_."_w __ -_._-_-__ ·--_ .. 
nun söylendiğine göre İtalya • Habeş 
llttillfım Habeşistanm da lehine hal
ledecek olan suret ania.k pdur. 
Habeşistan istikraz yapabilir Te bJr 

de liman sahibi olursa Ogaden arazi
sinin bir parÇMmı bırakmakta bir 
mahzur görmiyecektir. 
"ltaıva yüzünden 

bütün Afrika bütün 
Avrupaya düşman 

oıacakr,. 

Londra (Özel) - Cenubi Afrika baş
bakanı General Smat.s Habeş • ltal -
pa işi iizerinde son verdiği diyevde, 
Babeşfstanm Italya tarafından isti • 
14 edilmesinin bir beyaz •. siyah ırk 
münaf er eti uyandıracağını söş}emiş, 
'demifl? ide 

Son dakika 
Arnavutlukta önenmli bir 

Suikast 
Tiran, 16 - Arnavutluk mat -

buat bürosundan bildiriliyor: 

Arnavut Generallerinden Ghi -

lardi, geçmekte olduğu Fieri' de, 
şimdiye kadar öğrenilemiyen bir 
eebeP.ten dola11 öldürülmiiftür. 

Katilden sonra, vaka mahallin • 
de biı: hayli kargaıalıklar olmuı .. 
tur. HükUmet, lazmıgelen tedbir· 
leri almı~, karışıklığı bastırmıştır. 

Birçok kimseler tevkif edilmi.f • 
tb\ 

YUNANiSTANDA 

Efzun kışlası 
baştanbaşa yandı 
Atine., (Özel) - Son iıyandaiBlr otomobil kazası ı 

ı..J.,..~ .. -ı ... ~-~ı:.c- _ .. h"'...ı~ Auna; .<ö-..ı> n_r_ı•.ı.... ...,_ 

rinin kıt lasında bir yangın çıkılır§ otobüsle bir otomobil çarpıfmııtır, ..... 
ve bütün bina yanmı§lır. ıekiz kadar ağır yaralı vardır. 

Bir gecede dört 
yaralama vakası 

Dün gece dört yaralama vakası çilmittir. Bu tiki.yet Beliln lirz. 
olmuıtur: dırmıf, dün aktam kapıcı Mehıne-

1 - Yemiıte Hasır iıkeleainde din üzerine hücum ederek yumruk 
sandalcı Bahtiyarla sandalcı Ya- Jarmı Mehmedin göğıUne wrmuı
ko aandallarmı iskeleye yanatbr· tur. Efendisinin bu hareketini 
mak yüzünden kavga etmitlerdir. gören köpek de Mehmedin üzeri
Bunlardan Bahtiyar kanca ile Ya.- ne tekrar ablmıf, kapıcıyı iki ye-
koyu kolundan yaralam:;:ı, yaka- rinden ısırmııtır. Etraftan yeti• 
lanmııtır. ıenler Mehmedi güç ,halle köpek• 

2 - Kömür amelesinden Saitle ten kurtarmı§lardır. Mehmet teda
Süleyman Galata rıhtımında bağlı vi altina almmıftır. 
duran Sakarya vapuruna kömür 

verirlerken Sait, elin·deki boı kö4 Son üç senede 
en pahalı 

ekmek 

milr sepetini Süleymanm bafma 
atmııtır. Süleyman buna kızmış, 
aralarında kavga çılanıı, Saidi 
fena halde dövmü§, ve yaralamıı
br. 

3 - Tophanede oturan ıeyyar 
satıcı Fethi ile Seyfi arasında ala
cak yüzünden kavga çıkmııı Sey. 
fi kunduracı bıçağı ile Fethiyi sol 
kolundan, Fethi de Seyfiyi yüzün
den yaralamı§tır. 

4 - . Kalyoncukulluğunda Tir· 
ıe sokağında oturan Nuriyeyi dos
tu Zeki dövmüt ve jiletle ıol ko

lundan yaralamıştır. Zeki yaka • 
lanmıştır. 

Bir yaralama 
daha ... 

Hem de köpeğin 
yardımıyıe •• 

Beyoğlunda Karadun sokağında 
Demirli apartımanmın kapıcısı 
Mehmedi, Sal>uncuzade açartnna
nmm birinci katında otut"an Be-

1hirin köpeği ısırmıştır. Mehmet bu 
nun üzerine karakola giderek kö
peğin tasmasız ve başıboş bırakd· 
dığından şikayette bulunmu,, Be
hlı: haldmıda kanuni takibata ge-

~ • (BCl§tarulı l incide) 
gene on bir kunap. çıkmuı muh • 
temeldir. 1 

Diğer taraftan belediye ta.rafm .. 
dan hazırlanan bir statiıtiği göz· 
den geçirdik. lstanbulda ekmek fi .. 
yatı 933 aeneaindenberi mütema • 
diyen yükselmektedir. 

933 senesinin ikinci kanununda 
e1anek sekiz kurut on parayken 
haziran ayında ıekiz kuruşa, ey • 
10.lde yedi kurup, ikinciteşrinde 

altı kunış otuz paraya kadar dür 
müştür. 

934 ıeneıinin ikinci kanununda 
.İse ekmek fiyatı birden yedi kurut 
on paraya, nisanda yedi buçuk 
kunıta, haziranda dokuz kunış o • 
tuz paraya çrkmıtbr, 

Bundan sonra ekmek dokuz ku• 
ruşa düşmüş, be! ay bu fiyatta kal
mıştır. Şimdi ise on buçuk kuru~· 
tur. Bnudan anlaşılıyor ki son ÜÇ 

ıene :zarfında ekmeği en pahalı bu 
a~Jarda Y.iroruz. 
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Bir semtte sivri sinek 
Müsavi Rize 

çayları 
Memleketin ihtiya

cını karşılaması 
temin edilecek 

~.....-.~~~,!:im.ı!:::::~:_--~~iti:;iL.LL!l:i.~ 

Saç kıvırma 
Bir evde tahtakurusu 

maki,lneleri serbest Müsavi 
Bu işte 

ise 
kullanılan mayile,· 
yasak edildi 

Bir insanda bit 1 
Ekonomi ve tarım bakanlıkları 

Rize çaylarınm iyi yetittirildiği 
takdirde ulusal ekonomimizde oy
nıyabileceği rolü gözönüne alarak 
bu çayların yetİ§me tarzlarını ta
rım bakanlığı uzmanlarından (mü 
tehasaıslarından) birine incelet -
mişlerdi. Bu incelemeler sonun -
da raporunu veren uzma11 (müte -
hassıs) Rize bölgesinde { mınta -
kasında) yetişen çayların diğer 

çayların yerini tutabileceğini, yal
nız çayların gerek yetişmesi, ge
rek hırmanlarında bazı hususlara 
dikkat edilmesi lazım geldiğini 
bir raporla bildirmiştir. Bu rapor 
üzerine Rize çaylarının memleke
te dı~arıdan gelen çayların yerini 
tutmasını temin yolunda bir pro
je hazırlanmağa baılanmııtır. 

latanbulun Anadolu yakasında 
'İ"risinek var mı, yok mu? 

Sanki keşfedilmesi çok güç bir 
feYıniı gibi, gazeteler, bunun için 
'tı.ketler açmakta yarışıyor! 

''Halep oradaysa arşın bura • 
da!,, diye bir işin ispatındaki ko· 
la;rhğı göstermek isterler. 

halbuki: 

Ana.dolu yakası da şuracıkta, 

'İ\'rsinelder de oracıkta!! Tecrü -
hesi pek kolay ... 

Mücadelenin muvaffakiyetle 
ll.eticelendiğini, artık o mızmız 
'esli, hain iğneli hayvanların kö • 
kUne kibrit suyu ekildiğini ifti -
harla ilan eden komisyon reisine, 
ıeçen gün, bir okuyucumuz, ne 
ı\izel, ne nükteli bir cevap ver • 
l>ordu ! 

Diyordu ki: 
"- Gazetelerde çıkan beyanatı 

0ktırken, sivrisinekler etrafnmz • 
?a vrzıldıyor, onlar da lisanı hal 
lle bu sözlere gülüyorlardı. 
"Sayın direktörü bir cumartesi 

gecesi Bostancıya davet edelim. 
O akşam çehresinin fotoğrafını al
dıralım. Kendisine cibinlik kur -
ll'lıyalım. Sabahleyin kalktığı 

"akit, resmini çektirelim .•. Ayna -
Ya baksın, her halde kendini bnı.. 
llıryacaktır !,, 
,, Arkadaşımız Usman Cemal de, 
l(adınlar çıplak geziyor. Bacak

larına bakın. Semtlerini anlanı • 
ruz! • diyor. Anadolu yakasın • 

~an gelenler sivrisinek i:deriyle 
ellidirler.,, 

Bence: 

Bir insanın sırtında bit lafıma· 
•r ne kadar ayıpsa, evinde tahta • 
kurusu, semtinde sivrisinek olma;l da. o kadar ayıptır. Bütün bun· 
ar, sosyal (içtimai) gerilikleri 
~öaterir. 

Bahuıuı, lıtanbulun en güzel, 
el\ "nıodern,, sayfiye yerleri, bu -

~Ün artık Anadolu sahilleridir. 
ltra.tarda Sivrisineğin kökünü ka· 

~1Ye. k d 1 ? K .. b.k b· mama ne emec.... u ı 

t 1lla, asfalt yol, yat, kotra, plaj, 
enis, spor otoİnobiliyle sivrisinek 

\' 
.ı e tdıtakuruıu bir arada gitmiyor 
"I() ... 
gruıu •.. 

:Bununla koskoca bir sıtma mü
~dele tetkilatı başedemez mi? •.. 
~em de ni&bcten ağacı az bir ıa • 
~d~ ! Halbuki, size üç de ıahit 

t()ıte k ·· 1. · k. b. b' .. rere soy 1yeyım ı, ız, ır 

l.itıi" • l b . l't ersıte ta e esı, Moskova civa· 
tıı, llda Udelnaya ismindeki bir or • 
I anlık Söhadaki bütün sivrisinek

,eti, başımızda bir tek mütehaı • 
~' olmak i!zere, bir mevsimde 
t'~h\tetmiştik. Hk sene, buraları, 
~l.itıdüz sivrisinekleriyle doluydu. 

~eceleri h&Jarat ortaya çıkmazdı. 
d el>İmiz seferber olduk. Bütün 
l \ttiun sulara petrol döktük. Er • 

h:•i ıene hiçbir ıey kalmadı. Şa • 
~~~e~.bn, Ankara Ticaret Mektebi 
~ Qdurü Şevket Süreyya ile ıair 
d lt~ırn ve ekonomi muharrirlerin· 

eti İs ·ı H'' d' · nıaı usrev ır. 

d auta.da da .birkac memunın fer
d el\ çalııması kafi -değildir. Halk 
,: hlbirliği etmeli, hiçbir durgun 
~. rralnnamalıdır. Bizde ekseri • 

1!ler yalnız hükumet memurla· 

rına bırakılıyor, halktan fi'li yar· 
dım gelmiyor da, onun içn müspet 
neticeler elde edilmiyor. Bütün 
belediye işlerinde olduğu gibi, bu-

rada, facia bundadır. Onun için, 
sivrisinekle mücadele edenleri, 
"sivrisinekleri bitiremedi!,, diye 

değil "halkı bu mücadele için tef· 
kilatlandıram~dı !,, diye kabahat
li görmeliyiz. Diğer taraftan, halk 
teşkilatlanamadığı için suçludur. 

Zira: 
- Bahçenizde durgun ıu, açık 

lağım nerede vardır? • diye soru· 
lunca bunların yerlerini bile bile 
göstermiyen evler pek çoktur. 

Sebebi: Kör kuyua biraz petrol 
dökülecek! 

Bu şuursuzluk, mücadeleye en
gel oluyor! Sivrisinekten evvel bu 
çeşit düıünü,Ieri mahvetmek ge· 
rektir. 

Fakat, halkın arasında görülen 
bu zihniyeti yenememek de bir 

kabahattir. Bu gibi sosyal işleri 
başaramayınca ise. cezamızı böy-

le buluyoruz: Sivrisinekler bizi 
iğneliyor ve kulağımızın dibinde 
saz çalıyorlar! .. 

Heyhat! Belki, davul zurna bi· 
le çalsalar az gelecelt ... 

(VA·NO) 

Şimdiye kadar yapılan deneme 
ve incelemeler göstermi9tir ki Ka. 
radeniz bölgesi iklimi çay yetiıtir
mek için müsaittir. Bu çay diğer 
çayların bütün vasıflarını haiz ve 
kokusu, rengi normal bulunduk -
tan başka Hint, Cava ve Çin çay -
farına nazaran daha özel (hususi) 
vasıfları bulunmaktadır. Cğer bu 
havalide çay ekimi genişletilecek 
olursa bütün memleket ihtiyacını 
kartılıyabilecektir. 

-o--

Altı aylık ondüle Jçin berber
lerin kullandıkları bü\.'i.~n Haçların 

men'i hakkında sağlık ve soysal 
yard ım bakanlığı tarafrJ.ldan veri
len Jrarar berber!er kurmnuna bil. 

dirilmi~tir. Şimdiye kad'.).lr kulla
nılan bu nevi ilaçlar ura;y (bele-

diye) tarafından imha t~dilecek 
ve kullananlarla yapanlar ,derhal 

cümhuriyet 
verilecektir. 

müddeiumumiliğine 

Diğer yandan gene altı alylık 
öndü!e için kullanılan elektr,i]c ci· 

hazları hakkında ancak ur.ayın 

(belediyenin) fenni muayene!dn • 

den to11ra müsaade veri!~bHece • 
ğinde:ı bu iş için uray hir heyet 
seçmektedir. 

F eıı heyeti bu makinelerin bo
zuk \limadıklarmı ve altı aylık 011-

düle için kullanılabilP.ceklerini 

bildirdikten sonra da rnakineln 
gene hı!lediye fen heyetinin sık 
sık yapacağı kontrol altında kul
lanılabilecektir. 

Bctu berberler ondüle için kul
lanıian mayiler, kullanılmadan 
saçlarm makineye konulamıyaca. 
ğını iddia etmişlerse de bu jddia 
yapılan incelemeler sonunda ye • 
rinde görülmemiştir. 

ıstanbul, Atatürk 
köprüsüne 

nezaman kavuşacak 
Yıl!ardanberi yapılması etra- üzerine alabileceğine dair vesika 

fında hazırlıklarda bulunulan A- göstermiıtir. · 
tatürk köprüsünün münakasa işi- Yarın aktama Kadar verilecek 
nin birinci kısmı yarın tamam ol- vesikalar, kurulacak bir komisyon 
maktadır. Bu büyük köprüyü yap- tarafından incelenecektir. Bu ko· 
maya talip olacakların en son ya- .misyon uray tarfından seçilecek, 
rın akşama kadar bu inıaatı yapa- uzmanlardan mürekkep olacak ve 
bileceklerine dair fenni ehliyet komisyona ilbay ve şarbay Mu. 

hiıddin Üstündağ başkanlık ede
vesikalarını uraya (belediyeye) 

Zeh•ırıı· gazlere cektir. Atatürk köprüsünü mü-vererek mukabilinde m:ıkbuz al -

N Uf nakasa müddeti altı ay oldu~ i· 
u~ _sayrm karşı maları icap etmektedir. çin bu komisyon fenni ehliyet ve- ; 

iŞi I Oğrendiğimize göre dün ak - aikalarını gözden geçirip münaka. 
Her aparlı manda b r 1ama kadar biri yerli olmak üzere saya iştirak edip edemiyecekleri 

Dün vilayette Muhiddin Üstün- oda sığınak olacak üç grup Atatürk köprüsü inşaatını ayıracaktır. 
da~nbaşka~ı~nda ka~kam- Zeh~rligazlardankoru~i~n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lar ve nüfus sayım merkez büro- yapıl1lcak yerler etrafında ;nce- Galata Tapular 
su azaları toplanmıılardır. leme ~evam ediyor. lstanbul a- postabanesf nde Mozayık araşt:ır-

Toplantıda vilayet hududu i- partınıanlarındaki birer odanın, i l j ] maşına engel Oldu 
d yen usu g şe er 

çin e yapılmıt olan numarataj İ· o aparhmandakileri alacr..k şekil- Müzeler idaresi, profesör Baks· 
ti ve nüfus sayımı hazırlıkları et- de tadil edilerek sığınak haline Posta ve telgraf lstanbul baş ter tarafından yapılan kazılar 
rafında görütülmüıtür. getirilmesi esası kabul olunmu§ • direktörlüğü yeni Galata postaha- (hafriyat) münasebetiyle Sultan. 

Sayım günü memurların elle - t nesinde gİ§e tertibatının yeni bir ur. ahmette Arasti sokağındaki eski 
rinde bulunacak defterlerin bu . , -o- şekilde yapılmasına karar vermiş-
gu··nden ı·tı·baren hazırlanmasına • . B . . d k 1 kemerlerin yıkılmasına müsaade. Beyog"' lunda tır. unun ıçın eme tup ve te - t . t' 
ba'lanacaktır. f ki k 11 1 

e m•jo ı. 

il gra verece ere en u anış ı şe-

Bugünden itı·baren kayma . kana zasyon 
B ı h · d k. k kil se~ilmiştir. Gişelerin yakında 

kamlıklarda teşkil edilecek kon - ~yoğ u ci etın e 1 analizas-
t l h 1 

yon !':ıpısı için sosyete ile yeni bir bu tekilde yapılmasına başlana-
ro eyet eri de numaratajın caktrr. 

anlatma yapılmııtır. Buna göre, 
yanlış ve noksanları olup olma -

Tophıı.ne, Fındıklı, Cihangirdeki 
dığını gözd-ın geçireceklerdir. 

inıaa-c bittikten sonra sırasiyle 
Nüfus sayımında çahıacak me- Betjktaf, Şi,li, Maçka, Harbiyede 

mur!arın isimleri de kaymakam- kanaH:ıasyon yapılacaktır. 
lar ~arafın an tespit edilmekte -

-0-

dir. -o- Şaraplık llzilmler 
Tekitler (inhisarlar) idaresi 

yakında taraphk üzüm satın al -
mağ,\ başlıyacaktır. Tekitler ev -
vela Ege bölgesinden (nııntaka -
sından) şaraplık misket üzümü a. 
lacaktır. Ondan sonra diğer böl -

Deniz rusumu 
Venfbaştan tespit 

olunacak 

gelert't>n üzüm alınacaktır. 

Çiirük meyve 
satanlar 

Son günlerde bazı pazarlarda 
seyyar satıcılar tarafından zamanı 

geçmi' ve kısmen çürümüş mey
vaların satıldığı görülmektedir. 

Uray (belediye) şehrin sağlığı i
çin tehlikeli olan bu hal!e müca

dele edilmesini ve bu nevı mey· 
vaların imhasını ilgili olanlara 
bildirmiştir. 

Kemerlerden bir ikisi yıkılınca 
bur<tların tapulu sahipleri çıkmıf, 

bunun üzerine hafriyat durmuştur. 
Hafriyata timdilik Aygır deposu 

cihet~nden devam olunmaktadır. 

---0-

Emlilk komisyon• 
cularının ziyafeti 

"Emlak ve emval komisyoncu

lar, dellallar, muakkiple::- cemiye

ti,, bu akşam saat yirmide başla

mak üzere Bebek bahçesjnde bir 

gardenparti tertip etmiştir. Prog

ramda cazbant, dans, varyete, ko

tiyon ve orta oyunu vardır. 

Bir müddettenberi latanbulda 
etüdlerde bulunan Ekonomi Ba
kanlığı limanlar direktöt"ü Kemal 
Apak dün karadenize gitmi,tir. 
Deniz rusumu hakkında hazır
lanacak yeni bir kanuna esas ol
mak üzere tetkiklerde bulunacak-

( ,Ş_E t.!~J~. . D ~ ~ ~~f ~ Ri~ İ . .___.) 
tır. 

Ekonomi bakanlığı bütün de · 
niz resim ve ücretlerini yenibaştan 

Boyalı yiyecek satanlar 
Şehrimizde satılan makarna, şehriye, irmik ve kus -

teıpit etmeye karar vermiştir. Bir kusların büyük bir bölümünün sarı boya ile boyandığı 
çok tüccar ve ihracatçılar iskele görülmektedir. Gene bu şekilde tatlıcılar tatlı ve ku -
resimlerinden tikayet etmiılerdir. rabiyelerini, fırıncılar undan yapılmış bazı mamulatı 
HükUınet bütün deniz re • fazla yumurtalı gibi göstermek için boyamaktadırlar· 
simlerini birleştirerek bir elden Şehrin muhtelif yerleinrde boyalı şerbet ve limonata 
almaya ve bunları mümkün oldu- satanlar da görülüyor. 

gu" k d · d. 'h t l Bütün bunları gözönüne alan belediye iyileriyle kö -
P. ar ın ırmeye, ı raca cı a- t"J . . f k d·ı · · k"" • · b · • • . . u erının ar e ı memesıne ım i:ln vermemek ıçm u nevı 

rın ı~lerını kolaylaştıracak tedbır- ;>iyecek maddelerinin üzerine ancak (boyalıdır) ibaresi 
ler almaya çalıımaktadır. yazıldıktan sonra satılmasına müsaade etmiştir. 

Fakat bazı kimselerin ve bazı fabrikaların bunu da 
suiistimal ettikleri görülerek yeni bir karar alınmıştır. 
Bundan sonra satılan boyalı makarna paketlerinin ve 

sair boyah maddelerin üzerine büyük harflerle (boya
lıdır) kelimesi yazılacaktır. Bundan başka şekil ve ma
na~a etiket yapıştıranlar hakkında şiddetle kanuni 
takıbat yapdması ilçebaylıklara bHdirihdiştir. 

Fakat tatbik edilemiyen bu kararlar yerine böyle boyalı 
şeylerin hiç yapılmamasına karar verilse ve bu sıkıca 
tatbik edilse acaba daha iyi olmaz mı?. 
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Festivallere hazırltk 

Istan buldaki büyük 
eğlencelerde 

neler yapılacak 
Dün Balkan olimpiyatları mü • 

nasebefıyle §ehrimizde yapılacak 
festivalin programım yazmıştık. 

Zeybek, orta Anadolu oyunları, 

Sepetçi oğlu dansı, Erzurumun Da 
daş oyunlarıdır. 

Balkan uluaal havalarına ait Festivalin yurdumuza ait oyun 
kısımlannm her cihetten mükem- besteler festivalden evvel getirti· 
mel olabilmesi için de ehemmiyet· lerek buradaki bando heyetleri ta· 
le ıçahşılmaktadır. Bunun için ay· rafından üzerinde çalışılacaktır. 
nca bir program hazırlanmakta • 
cltr. 

Festivalde genç kız ve de1ikan· 
Iılanmız tarafından oynanacak 
milli oyunlanmız §Unlardır: 

Bu işler üzerinde uğraşan ko • 
mite festi valin İstanbul şehrine ya 

kışacak tekilde olabilmesi için la· 
zımgelen bütün tedbirleri almı§ • 
tIJ', 

~ıııurııunıı4atıtıfi11Uııı11tii:u:ıı••111rı••llll•'"""-_.""ııuıııııınnmııı:::ııııt1nrıııın1mı:ıııımnnn:ııııP~· 

1 lstanbulda ilk kabine\ 
i toplantısı pazartesiye ( 
~ Atatürk'ün başkanlığından lıtanhulda yapılacak Bakanlar l 
~ Kurulu toplantılarında bulunmak üzere Ankarada bulunan ha- ~ 
=kanlarımız gelmeğe baılamıJlardır. § 

~ Dün Gümrük ve inhisarlar Bakanı Ali Rana gelmiştir. Kül·~ 
~tür ve Tarih Bakanlarının da gelrcesi beklenmektedir. § 
§ Kabinenin ilk toplanhs1 Pazartesi günü yapılacaktır. ~ 
,iıtnlllllrıır,,..•ı 1•"''"'1tııuınlfllll4111aı 111ı....,.lffllllltn111r11ttnınrınu11r111rıııı:1ırııııııııı1111r:ı1111ınırıınıııı1~ 

u 

Alnıanyada 

Yahudi mağazalarından 
alış veriş edenlerin 

Adları duvarlara yapıştırıhyor 
Berlin, 16 - Meklemburg'da. \külü azası tarafından ağırca yara

:Vismar kaaabasmda Yahudi ma • lanmı§tır. Bu hadise üzerine bir 
ğazalarmdan alışveri§ yapan Al· papaz tevfik edilm~tir. 
manların isimleri af q halinde so • 
kaklara asılmıştır. Hücum kıtaları 

mahalli şeflerinden biri bu listede 
ismi olanların devlet düşmanı aa· 
yıldığını söylemiştir. 

Berlin, 16 (Röyter Ajansı) -
Dün Strayşer'in konferansı dola • 
yısiyle Berlin ve Münih'de Yahu· 
ililer aleyhinde büyük nümayişler 
yapılımşbr. Askerlerle dolu kam
yonlar sokaklarda dolaşmıf, halk 

1 "'kahrolsun siyasi katoliklik !", 
ıblırolıun kara irtica!,, diye ba
ıiımuşlardır. 
bir genç hitlercı 
katolikler tara
fından yaralandı 

) IKönigaberg, 16-Mariyenburg
[ <la genç bir Hitlerci katolik teşek· 

Çapraşık 
dava 

bir 

J SörlerClen 'birinin evini muhte· 
' lif şekillerde birkaç kişiye satmak 
ve bir icra dosyasının ziyaına ıe • 

Almanya da 

Nazilik uğrunda 
çarpışmalar 
Almanyada bazı Hitler aleyh-

tarlarmm tevkif edildiği bildirili· 

yor. Nasyonal • Sosyalist zümre

lerine karıı yapılacak bir tahkir 
sebebiyle bir döğüş çıkını§, Hitler 

aleyhtarları bu s~rada tevkif edil
miştir. 

Sonra bir Milis askeri bir otel· 
de ıiyasal düşmanlariyla döğüt-

mü§, neticede vurulmuı, ö]mü§tÜr. 
Diğer Milis askerleri Nazi İfa

retleriyle cenazesine İ§tİrak ebnİ§
lerdir. 

Bir buçuk ay sonra 
Londrada 

deniz 
konferansı 

bep olmakla suçlu Hikmet, Yusuf, Birinciteşrinde Londrada deniz 

BABER - 'Akşam Postası 

Bulgaristan 
bizden ne istiyor 

CUMHURiYET - gazetesi başya. 
zıcsıı Yunus Na.dl bugün çok önemli 
sayılabilecek bir yan yazmıştır. Bım 
da Bulgaristamn bizden ne isudiği • 
ni araştırmaya çalışıyor ve çok dikka,. 
te değer bir noktaıJa varıyor· 
Vtyanada bulunan Yun.us Nadi, Vl. 
yana gazetelerinin Türk • Bulgar mü-

nasebatı hakkında.ki neşriyatından balı 

sederek hülcisaten diyor ki: 
Bu gazeteler Türk • Bulgar mü.ruı

sebatını Bulgar gazeteleriyle Türlı. 
gazetel~ri arasuıdald münakaıalara 
bakarak rıeücede bir sava§a daya • 
nacağına hükmediyorlar. 

iki taraflı neşriyata bakılırsa bu 
hükmü vermek doğru olur. 

Bulgarlann yaptıklarına mukabil 
bizim yazdıklarımız gerçi azdır fakat 
biz onlar gibi sistematik olarak men • 
ıı propagandada bulunmıyoruz. Bi • 
zim az yaptıklarımıza karıılık onlar 
barbar bağınyorlar: 

- Bakın kolu kanadı kırık biz Bul
garcıklara neler yapıyorlar! 

Diye şikayet ve tazallümde bulunu.. 

lzmir panayırın 
Başbakan 

açacak 
Ancak beş pavyon 

kiralanmadı 
Bir hafta sonra lzmir arsıulu· 

sal panayırı Başbakan İsmet lnö
nü tarafından açılacaktıl'. Panayı
rın açılmasında bulunmak üzere 
Ekonomi Bakanı Celal Bayar bir 
kaç güne kadar Avrupa gezisin • 
den {seyahatinden) şehrimize dö. 
necektir. 

Devlet demiryollarr bugünden 
itibaren on bet günlük tenzBS.tlı 
halk biletlerinde yüzde 50 tenzilat 
yapacaktır. 

Ayni zamanda bu tenzilat va
purlara da teşmil olunacaktır. 

Bu tenzilattan herkes istifade 
edebilecektir. Bunun için vesika 
göstermeğe lüzum yoktur. 

Panayırda ancak be! pavyon 
kiralanmamıştır. Bu pavyonlar da 
her ihtimale karşı iştirak edecek 
ecnebi firmalanna saklanmakta • 
dır. 

yorlar. -0--

Bizlm durup dururken sava, ide. Izmlrde yeni ·ıran 
mediğimizi bilmiyen yoktur. Eğer Bul konsofUSIUğu 
garlar Trakyayı istiyorlarsa böyle lzmirde yeni lran Konaoloıha • 
bir hareketin telılikelerini hesaba kat nesi törenle (merasimle) açılmış, 
mak onlara düşer. Trakyayı istiyen • 
ler ya onu alırlar, yahut üste Makal bu münasebetle lran Konsolosu Is 
Rumelil şarkiyi verirler· Onlann talı. mail Han ve İzmir Şarbayı kar§ı· 
rlklerine kapılarak bunu yazmaktan lıklı söylevler vermiılerdir. 
ne çıkar? Bunlar yazılacak değil. --o---
belkı yapılacak işlerdir. Tuna anlaşması -
lıtanbulun ancak Meriç yoluna ka· t f d R J } 

dar giden Avrupa Jıinterlfindınui az. e ra Jn 8 Suy enen er 
olduğunu bize düşündürdüklerinden Viyana, (Özel) - Avusturya 
dolayı, Bulgar komşularımıza, fakat HükUmetinin gazetesi olan Rayf • 
için tçin, teşekkür bile etmekllğimiz post' un dediğine bakılma, bir T u• 
lızımgelir. na misakı için yapılan görüşmele-

Bulgarlann yaygaralarına ehemmi- re dair birçok uydurma · 
yet vermemek, ehemmiyet vermemek 
değil uvap vertnl!memi'I doörıı ,.ıur_ ler çıkmqtrr. bir milak 
Bulgarlar tçın Tli.rk matbuatında bi· Henüz liazırlanmıt 
rer dosya bulunmalı, Onların yaptık· ıureti yoktur. Fa.kat Romaelaki 
lan en ufak teferruatına kadar bu Fransız Elçiliği, İtalyan Hükftme
dosyada saklanmalıdır. Elbet bir giin ti ile bu it üzerinde fikir müdave
gelir· Bu dusyaların ortaya çıkanl • lesinde devam etmektedir. 
ması icalu!der. Bu misak A vusturyanm iıtikla • 

isteriz, alacağız, vnmiyeceğiz gibi line taalluk edecektir. Söylendiği
sözler, kahramanlıktan çok küçüklük· 
tür. Onlar bunları söylesinler fakat ne göre bu iş üzerinde, Berlinle 
blz susalım. Susalım fakat hareket • Viyana arasında doğrudan doğ • 
lerinl gözden kaçımuyalım. ruya bir an18.Jma temini dü,üncesi 

Her ne zaman, herhangi şartlar de vardır. 
içinde olursa olsun Bulgaristanın 
hakkından gelebilecek kadar kuvvete 
malildz ve malik olacağız. 

KURUN - Asım Us Ptzrlste bu • 
gün toplanacak olan üçler konferan .. 
sının ltalyan. Habeş i§ini tatlıya bağ 
ltımaya çalı.şacağuıdan baluederek 
diyor ki: 

ltalyanlar, evvelce ya Babefistan 
bir ltalyan ıönıürgeıi olur, ya harp .. 
derlerken bugün ağızlanm değiştir • 
diler, şimdi ya harp yahut ta sömür
geler paylaşılmalı diyorlar. 

tJçler konferansı Portekiz sömilr .. 
gelerinin Portekizin elinden alıp 1 • 
talyanlara ve Almanlara vermenin 
kabil olup olmadığını araştıracak bu • 
na mukabil portekizlerin ağızlarını 
açmaması için para verileceği de lôf 
arasındadır. 

Bununla beraber /tolga• Habeş ı. 
ıinde h6lfi harp tehlikesinin önü a • 
lınmış değildir. 

Hasan 
Acı bademyağı 
ve yağsız kar 

kremleri 
Çilleri kat'iyyen 

izale eder 

Sülep:nan, Muharrem, Hasan Hüa- konfera~sı :apılacaktır. Buna Ja- · Seget _ Galatasaray 
nü jle Aliyenin duruşmalarına bu ponya tımdıden hazırlanmakta-
sabah ikinci cezada başlanmıştır. dır. Japonyayı: davet eden lngil· 3-3 berabere kaldılar 

DUnyada mevcut kremle
rin en nefisleri, en sıhhtlerl
dlr. Nazik clldll kad1nların 

hayat arkadaşıdır. ihtiyarları 
ge'nçleftlrlr ve gençleri gU· 
zena,tlrlr. insana ebedt bir 
ta ravet veren Hasan acı ba
damya§ı ve ya§sız kar 
kramlerl unutmayınız. Kutusu 
50, tUp hallnda 20, TOrklyede 
yapıllp da Avrupa etiketi 
yapıftırılan ve halkı aldatan 
kremlere vesalr ıtr lyata 
aldanmaymız. Hasan marka· 
sına dikkat ediniz. 

Muhakeme rle •am ediver. teredir. Seget, 15 - Galatasaray fut-
~ıınd" ll'111J11ıııınmnıını11ııımnıı11mıııınnıınııı111ını111nıııııınıı ~ Diğer taraftan Franaa lngilte- bol takmıiyle Seget arasındaki 

' 

Şişli Etfal hastanesinde İ l 1 b lk" d ' 3 3 b b l'kle bı"tmı••t" ' re, ta ya ve e ı e So\7yet Rus· maç - era er ı :ı- ır. 
15 Göz mütahassısı doktor ( 1 3 O 
s 1 ya tarafından deniz meselelerinin ilk devrede Ga at~ray • • - • 
İ Rıfat Ahmed Gözberk genel surette müzakeresi için e· mağluptu. Buna ragmen ı~ıncı 
i C. Balk Fırkası sırasında kız Ji. ~ saalar bulunmadıkça hiç bir deniz devrede çok güzel ve canlı hır o
isesi karşısında 32 numarada. Mua-\ andlaşmasının yapılamıyacağı ha. yun çıkardı. Ve arka arkaya üç 
j yene saatleri saat 15 ten 18 e kadarl 1 her verilmektedir. gol atarak beraberliği temin etti. 
iflınnııııııııııımınıııııaıııaıuunıııııımııuuıımııımılQluuııııımıııııu 11111ı..-ıl ı ---------:=------ , 

Daktilo aranıyor Ankaranın Rusyaya 
Seri yaza~ ~ir daktiloya ihtiyaç JSmar}adığl otobftsler 

vardır. lsteklilenn nerede çalıştıkla • . • 
1 

•• 
nm, haaP makinelerle yazmaya a • • Ankara Ura:ı tehır. aervıı er~. ı· 
bştıklannı ve adreslerini bildiren bir çın Rusya Stalın fabnkasma yuz 

22 si gelmiıtir. Belediye şimdiden 
servisler için hazırlıklara bqla • 
mıftır, 

Hasan Deposu : 
Ankara, lstanbul, Beyo§lu 

16 AGUSTOS -1935 

ngiltere 
200 bombardıman 

tayyaresi ısmarJad 
Londra, 16 - Deyli Meyi ga 

zetesi, lngirltere Hükumetinin h 
va ordusunu kuvvetlendirıce 

programı mucibince 200 boınba 
drman tayyaresi aiparİ§ ettiği 
yazmaktadır. Bu tayyareleı· tek s 
tıhlı, ikişer motörlü ve madeni 
lacak, süratleri saatte 420 kilo 
metreye kadar çıkacaktır. 

-0--

Kültür haberleri: 

Yoklamalar v 
talebe kaydi 
Önümüzdeki ders yılı lise ve ort.a 

kullarda talebe kaydı, yoklaına 

ders başlaması hakkında. dün kül · 
bakanlığından bir yayım (tamim) g 
miştir. Kültür direktörltiğii lise ve 
ta okul direktörlerini çağırarak 
yayımı kendilerine bildirmiştir • 

Buna göre ve evvelce yazdığnll 

gibi orta okulların üç sınıfı ile lise 
lerin birinci ve ikinci sınıflarında. 
!ebenin bütünleme ve engel yoklaın 
larma 2 eylillde başlanacak ve bnll 
lar 16 eylulde bitirilecektir. 

Lise olgunluk yoklamaları 11 eyl 
den 21 eylQle kadar devam edec 
parasız fa.kir talebenin seçme im 
hanları 23 eyIQlde yapJlacaktır· 

Bütün orta tedrisat okullarmd 
derslere 30 eylUlde başlanacaktır. 

Mezuniyet imtihanlarında. riyazi~ 
tarih, coğrafya, yurt bilgisi gruplıırl 
nın soruları baKanlıkt:an gönderilec 
dJğer grupların soruları da yokla 
heyeti tarafından yapılacaktır. 

Talebe kaydı 20 ağustosta. başlıya 
cak ve 30 ağustos saat 13 de bitecek 
tir. Bundan sonra milraca.at eden 
lehe kabul olunmıyacaktır. 

On gün zarfında her sınıfa ne ka. 
dar talebe kaydedildiği 30 ağustos 
telgrafla bakanlığa bildirilecektir. 
suretle mekteplerin talebe durutll 
ba.kanIULçıı. &"--1 - -~- .-.ı-s--,.-• 
ve hangi mekteplerde ne kadar şu 
be açılacağı ela bu 8tll'etle "tesblt edi 
miş olacaktır. 

Bu yıl ilk okullardan çdmıı talebe 
nin miktarı fada olduğundan orta 
kulların ilk BI11.Ifları kalabalık ola 
cağı tahmin edilmektedir· 

Bu sene, şehir ilk okullan 1 eylt 
de talebe yazımma ve 16 eylAlde de 
lere başlıyacaklardır. 

Köy okulları ela 15 eyldlde tale 
kaydına ve 1 teşrlnievvelde derslet 
başlıyacaklardır. 

Edebiyat 
fakültesinde 

Eedibiyat fakültesinde bulunan 
ki eserleri tetkik etmek için eptdosko 
namında yeni bir Alet getiril 

Bu aletle eski eserleri kolayca ok 
mak kabil olacaktır. 

Talim ve terblved 
Talim ve terbiyede açık olan tiyeli1' 

lere Gazi Enstitüsü fizik öğretnıeJl 
!erinden Avni. Pedagoji öğretuı 
doktor Halil Fikret ve hmir 
riyaziye öğretmeni Ahmedin tayin 
dllecekleri haber alınmıştır. 

Ünye kültür direkt3rü 
Kemalin lstanbulda Pendikte 
lunduklannı haber aldık. Kendi 
!erinin Kurun gazetesi direktör 

lüğüne müracaatlarını rica ede 
riz. 

uııııı:ıııııım:ıınıtınıııııuııuırııııııııııı111111ııııwıı11u1111ıı~1u 

=:::::::::::::::::::r.:::::::aı fi WUlidiil ·- •• .. 
~! TAKSiM 
!! U Belediye Bahçesi 
Si t7 Ajustos Cmmartesl ve 
Hıe A~ustos Pazar akfand•r. .. ~ . g saat 21,30 va Pazar matın 
~j saat 17 t,2 da 
:: Süreyyo opereti tarafınd.aJS 

i~ TARLA KUŞlJ 
~~ Operet 3 perde Orkesırıt• .• ' tll 
ishale me,rwat 40-60 kuru• • 
ii Duh~llye yoktur - ... ~ 

mektupla (daktilo) işaretile posta. otobüs ı&marlamı§tır. 
kutusu 46 ~ müraca.tlan. Şimdiye kadar bu otobüslerin 

Bilet ücretleri şimdikine naza· 
ran yüzde elli niıbetinde indirile· 
cektir. 

1 ı:ı:. •••• - ............................... .:Jlı90•!•ll•·:~~ . ··------------111! ......................... -....... , ..... __ 



FahrOnname adlı eski Farl•I 
teri" romanından aıınmıatır Nakteden: 

·:=:':H:«:ic.=S.="='a=J==========No.36=~ 
Hüma, köy ağasına: 

..____Yazan: KADiRCAN KAFLJ 

'' Ben senden daha ıyisini mi 
~-bulacağım? Elbette varırım ... FaN•. 95 

v.-1-z-ıl- kat bir hafta müsaade eti,, dedi. 
n4 Hüma: { Fakat~ 

- Ben senin olabilir miyim?.. - Olmaz ... - deae, ne fayda ha· 

"""adır·t1ıa •ampa gapıqor 1 Bunu naııl aklından geçiriyor · ııl olacaktı? At 4'j ' • 1 

• • • ıun? •.. Olürüm, ıene teslim ol • Köy ağaıı, küçük bir derebeyi 

Yanuıoruz, Don f ernando ! . .. 

Bu •ırada kamaranın kapısı vu· vindirmitti ki ... Fernandodaıı Ön· den adamın buhınduju tarafa bak mam ••• ·diye dövüıüyordu. idi. Onu zorla yanında alıkoymak 
11Ahıyor, bir'iıi, anlaıılmıyan aöz· ce kapıya kuttu. Fakat Fe'fando tı. Birdenbire: - Benimle pehlivanlar gürefe· iktidarındaydı. 
lerle Ferııandoyu çalırıyordu. onu 'bir ilitte kamaranın en ıeri- - Fernando... mez ... Sen naul kartı koyabilir • Onun için, Hüma politika yap-

F..U.t F erııando onu dinlenıi- deki kateaine fırlattı. Diye haykırdı ... Sonra ilave et· ıin? ... Pitmit bir piliç eti yer gibi tı: 
)otclu. Sonra kapıyı açtı. Çıktı, kilitle· ti: sana sahip olurum... - Olma2, olur mu? Maalmem· 

O, taaarladıiını yapmadan bu di ve aitti... - Fernando imif ... Vay canı· Kollarını kızın vücudüne sarı - nuniye, sultanım ... Benim gibi lai· 
lcanıaradan çıkmamaia kar•r ver· Genç kıa pencereye koıtu na .•• Ne iyi •.• Gene pençemize düt· yor, elbiıelerini parçalıyordu... çare bir kızı yanında alıkoymak 
llıİfti. Kızıl Kadırıayı ,ardU. Atef e· tün itte ••• Tilkini°' dönüp dolaııp Hüma can korkusuyla dövütü - iıtemekle ne büyük hituf ıö•terl • 

Beatriıi asıl korkutan da buy· den lıpany~l toplarını dumanla- geleceği yer kürkçü dükkanıdır... yordu. yor.sun... ' 
du, rı araıında ve yirmi otu adım ka- Şimdi daha çok ıayrete gelmit· "- ETYah... Kurtulamıyaca - - Demek, razııın 1 

Genç kız F ernandonun can acı· dar ileride, kıaıl teknesi be.belli ti. iım .•. Beni zorla arzularına alet - Elbette ••• Bin canla ... 
•İ1le ıerilemeıini fırsat bilerek idi. Hüımen.de F ernandoyu ı6rmlit edecek ... Bu hayduda mı naıip o-
lllİni mini yuvarlak pencereye atıl- Kapıdan pencereye, pencereden o da Frenk Süleyman ıibi haykır- lacağnn ?,, diye acınıyordu. 
dı, kapı,.a kotuyor, kaçmak ve kurtul. mıttı. Bu didinmeler eınaıında., bir • 

G.riye baktı. • mak, Hüımen Reiıin yanma ıit· Fakat ayni zamanda ıtiyle ho· denbire, bir: 
· lıte ... Kızıl KadP"Ca iyiden iyi· mek için bir çare arıyordu. murdandı: - Ah ..• • ıada11 yükıeldi. 

Y ki -• D k k' B HUma, baktı: ve e Ya &fmı tı. .. upanyol ıemisi iıe Bu ıırada yukarda savat batla- - eme ı eatriı onun elin-
Peit Y•vat gidiyordu. Uıtelik gü- mıttı. de ... Acaba?... Eline, oluk oluk kan boıanma-
9erte tarafından ıürültüler, ku- Kızıl Kadırga bir anda lıpan- Korkunç bir tüphe ile titredi. ğa baılanmııtı. Bu kan Zengi bey-
baand 1 · b .. "' J • L ti · k k den Akıyordu. Çete reisinin ba~lı a ıeı erı. agırıp çagırma ar yol gemisinin iskele tarafından even erın araıına &rıtara !S 

da duyuluyo .. du. en öne ı-wıeyi ve Fernando ı'le yaralarından biri çözülmü,tü. rampa yapmııtı. -r--

Beatriıin vii•ünde senit bı'r u". ı k 1 k kar•ı karfıya gelerek heıaplafllla- Adam, kendi derdine dü•tü. 
o1- ı e e ürekJeri kırılınca gemi· :ı :ı 

lllit parladı. · yı dütündü. Kızı bıraktı. Hüma da, bundan iı-nın provuının sola doiru kıvrıl-
Cözleri aydınlandı. !ı bu rampa itine 0 kadar yardım Fakat bu yol uzaktı. tifade ederek duvarda aıılı du • 
lturtulabilecekti. Yalnız, bira~ elmiıti ki,.. Hem de Türk levedtleri, srrhb ran kılıcı ~ekti. Kolunnn bütün 

.ı ı 1 ı k 1 kunetiyle: "' ·- ..ı .. ,, ----1~ sı ..... lcli. l ı · · 'd' J H spanyo as er erini ıımırkı safları t er ıyı gı ıyor u ve lbmcn Al l' d 
d ltalbuki o kadar bitkin bir Jaa). Reiı son •ülJeleri yalnız bu makaat karıııında, tepeden ıelen oklar ve ..._ ' me un! • iyerek, hara-

9Ndi lci... la ıavurmuı olıaydı, ancak au ka- ıapanlar altında aiiçlülde ilerliyor min!~r!~:ı:a indirdi. 
f eredeyıe olduğu yere düıecek. dar güzel bir ıonuç alabiJirdi. lardı. 
1
• Halbuki iti k .. tirip atmak li- - Ah ••. 
Fak k 1ru '- Frenk Süleyman Hüımenin ya• zımdı. Zengi, bunca yıldır l•ledisi 

.. at or nç oir canavar gibi nına sokulmuı: l' ,. 15 

h
lozlerini ona dikerek saldırmag"'a B lıpanyol ıemiıinin kıç kasarau me unlukların cezasını çekmitti. 

- uradan kımıldamayın ... Ya. Can b' 
•zırlanan bu adam, sonra nel'"'r bomboıtu. Orada yalnız F er.ııando ıız ır ciıim. halinde yere yı • .,. ralııınız !... Allah saklasın, ıı'ze .. ld 

Yapnıazdı?... ile iki zabit vardı. Savaıçrları İ· 11 1
• 

bir feY olursa bu kadar eme-kler ş· d' k H 
Ha d k dare ediyorlar, kumanda veriyor- ım 1 artı ı üma, bu kalenin Yır, ayanaca lı.. neye yarar? Biz rlütmanı ha~larız. b" · 
S ç k ·· , lardı. Onların yanlarına gitmek İ· ırıcik sahibiydi... Mazgaldan 

laJ~~=::ıc:~dar dayanacak ve oDe=~~~z .... çin ıeminin bemenhenıen ortasına baktı. Haramiler, ufukta, ni>betçi-
F kurulmut olan aıker ıafını yar· lerinin itaret verdiii tarafa dojru 

ernando yeniden hücuma ha· Diğer leventler de bunu ılo;;ru d h .. ---'- uzaklatıyorlardı. D-·L-
tı l • mak, ondan ıonra a iç olmazsa --a uıa 

r andı. Ayni zamanda: bulmuılardı. . k kervnla muharebe edecekler, _ • 
- Pencerede ne var? Hüsmen H otuz adım kadar yerı otarak ıeç· _.,. 

1 1• Üsmen buna razı olmuy-:.rdu. mek ıerekti. yayı 1ajma edecekler, neden ıon· 
ile IYor mu? ... Hah hah hah!... Hi. Fakat lafı uzatmamak için: (Devamı V:kr) ra buraya döneceklerdi. Bu İf, en 
p onu mu bekliyorsun? Şimdi lı· - Peki!... az bet altı ıaat sürerdi. Demek ki. 
d •nnya gidiyoruz ve o bizim ar· Dedi. Sonradan doğruıu hak da :na:mnı::::m::::ı:1111111111111111111mamam: yakayı kurtarmak İçin müsait u-
lc 

1

ın 1zdan yetiıebilmek için yeı- verdi. Çünkü razıa bağırdı atıa-ı Borı·ı·ya manı vardı. 
erı Yerine kanat takmalıdır... y d ... H ıp sıçra ıgı zamanlar sahid.•n ha VE emen üıtünü batını deiittir • 
Diye eil~ndi. şındaki yara zonkluyor, acıvor Vt' ı di. Elinin kanlarını ılldi. Şimdi, 
- Onu da yapar!... onu iyice ıarııyordu. •• Ragastanın oğlu bir erkek elbiıeti ıiymiıti. 

I Fernando ellerini yırtıcı iki kap Türk leventleri ıenit afızlt İl Romanlarını ciltlendirilmeki Kalede yükte hafif, pahada •· 

- Dinle, öyleyse ... Seni, niklli· 
la alacafım •.• Bütün malımı, mül
kümü seninle takıim edecejim .•• 
Ha1di, bu seceden tezi yok, dil • 
ğünümüz yapılıın. •• 

Hüma, bu aceleyi betenmedl. 
~ 

- Yol yorgunlufum Te maze • ' 
relim var ... Bana bir hafta müaa. 
ade et de dinleneyim, kendime ıe
leyim ... Hayat, taun... Tedarikte 
de bulunuruz, daha iyi ••• 

KlSy aıuı, hu teklifi kabul et • 
ti. Hümaya, kay kenannda gayet 
tirin bir köık verdi. Maiyetine iki 
de hizmetçi ayırdı. Bir hafta ıon
ra yapılacak düğünün tedarikine 
giritti. 

Hüma, pencerede oturmut, "bu 
itin içinden na11l 11yrdacağım?,, 
diye dütünüyordu. 

Dütünüp dururken, karıılci Ç•f• 
mede bir delikanlının peyda ol • 
dufunu a-ördü. Elinde altın bir ku· 
pa vardı. Fakat bir türlü dolclura· 
mıyordu. Gözlerini Hümanın bu· 
lunduiu pencereye çevirmiıti. 
Sersem ıeraem oraya bakıp dunı• 
yordu. 

Bu manzara, Hümayı eğlendir • 
diği için çekilmedi. Biraz sonra, 
40 • 45 yatlarmda bir adam gele
rek, çeıme batındaki oğlanın en • 
ıeıine bir tamar indirdi. 

- Nereden kaldın, be .•• - cledL 

(Deoamı oar) 

HABER 
-&: Pençesi gibi kıvırarak yU!Udü. palalarını ııyırmıılar, ıol koilf\rın- I üzere Vakıt kütilphaneıine bı -1 iır ne bulduysa, hepsini bir at Ü· 

•ırada kamara kap111 kırllırca daki uf ak kalkanları ıiper e.:lerek ,.. rakmıt olan okuyuculrımızın zerine yükledi. Kendi de diier 
••ııa -·ruluyordu. 1 1 ' · • 1 c·ıltl . h d ! b' t b' d' K .... ıpanyo rem1sinın güverteairıe fır J erı azır ır. • ır a a ın ı. apıyı çektiği gibi, 
~. Fernando buna da kızıyordu. lamıılardı. d Hergün saat 18 e kadar uira • yalla, haydutlarm ılttifi istika • AK T ~ ;' A~ 0 : ~ (' • 1 

,,ered ·: 1 b·ı· 1 : · k eyse önce oraya ıidecelr kPA Fakat İspanyol a k 1 ·n· i: yıp a a 1 ır er. • metın a ıine doğru yol almag~ a lstanbul Ankara Caddes·ı 
PIJı s er erı ır. 11 :a:1:1ı·-:::::nems:t:. ===-•-nm•.S ba 1 
111 Yumruklıyan her kim iıe he- yııı çoktu. f adı. Telgraf acıresı:ısTAN•ULHABER 
d en oracıkta, bir tek 162 ıöy!etme. Kızıl Kadırgadaki yüz ;; a.dar Epeyce bir ıaman ıittikten IGft• Telefon Yazı: us12 ıc:tare: 14170 

eıı titliyecekti: T" k ... · · k 1 k s ~ k ra., yollarda .,. kaldı. Bı'r i.öye D ur yegıtıne arıı ı onlar üç o ..,, A 

d oıdotru ve ıiizel bir rü21ir· yüzü geçiyorlardı. Fernando itin arı gırmek mecburiyetinde lraldı. 
0 ' •labildifine giden bir ıemide pek ıarpa ıardığını görmüı can Köylüler, yakıııklı birinin ıeldi • 
b~\l rahabız etmek için ne gibi kayguıuna dütmüttü. ğini ıörünce, derhal aialarına ha· 
,~r •ebep olabilirdi? ikinci kap- A k 1 k 1 H l her verdiler. Bu, Ya'ıub adında 
'4l ı er eri çabuca top amıı, bi- b d 
•.. ıı. UçUncü kaptan ve zabit!er ne u T k 1 • o mes iriy i. Hümayı görür 0 örmez ıaU raz unce ür ıülle ermin yaladı- nk • ' ı 

ile duruyorlardı?... i ·· h d k L re ten renge girdi: ı ıupeıte izaıın a ıı ı oir ıaf 
d Falcat kapıyı yumruklıyan a . kurmuıtu. - Senin ıibi güzel bir kız ni -
•11ı &Jni zamanda: Sırık Ahmet kocaman kılıcını s Büyük Hikaye çin böyle erkek elbiıeıiyle dağlar-

IC ~Yanıyoruz, Don FernanJo!... iki eliyle bir ölüm çenberi haBndt" Bir ar ada da dolatı1or?. diye tordu. 

ABONE ŞARTLARI 
71rtlt• Ent•bi 

senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
e avıo1c Yao .. 1450 
3 aylık .-00 .. eoo .. 
1 •vhk 190 .. ~ .. 

iLAN TARiFESi. 
Ticaret ııanıarının ••tarı 1a 80 Reamı llAnl•rın 1o lluruet~r. 

Solıibi ve Neşrigot Miitliriiı 
Hasan Rasim Us 
Basıltlıiı ver fVAKm mot6auı 

•;;. kadırga rampa yapıyor!... sallıyor, CSnüne geleni yere ıeri· - Bir kardetim Yardı. Öldür • 
c Je haykırıyordu. Y04dU. 210 Sayıfa diller. Haramilerin elinden kur • ,------------

~ .. enıinin Janmuma Fernando- D l M S 1 tuldum. Buraya ıeldim ... 
.... n ~l • ayan ustafa, Frenk ü ey- - Benim ebediyten miıafirim 
llllnda ı enyordu. Bu takdiı-de o- man, Koca Veli, Tilki Hasan, Ka· Fialı 40 kurut ol ••• Seni ömrünün aonuna kadar 
ar.._ riiverteye çıkması ve yan- ra Memit en batta idiler ve her yanımda alıkoyayım •.• Razı mı • 
hrektf laflae ıeçmefe çah,maıı biri beı altı İspanyola karsı ko- Ankara caddesinde sm? 
•ıl • Pakat Kızıl Kadır.ra na- yuyorlardı. · ICIW: 

KUPON 

219 
Soraın.,_ Yapabilirdi? Frenk Süleyman dövütürken, 

11 Vakit 
11 

kütu··panesı· " E h 
il •3zler Beatr• · kad 1 - yva ··· gene çatık ... ,, diye 

ııı o ar se- ipan;ol aıkerlerine kumanda e- dütündü. ı•-----------r: 
• 
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Sivrisinek ÇiNGENELER 
var mı yok mu? · H~~ ~m~h!k~bı~a~a 
Anlamak için en kolay t== No 48 Vazan: 0$man Cemal Kagfı~lZ == __. 

Rahmetıı ananı ölünce bana bir 
çare nedir? dişi eşeQI sütnine tutmuşlar! 

Sirkeci - Hanliyö hattında it- - Anam bak baliı IU kablma - leıin kimin umurunda ..• Ben za - çok ıenç ve çok güzel iki çerı; Bir ıazete, okuyucularınta f im
di de böyle bir aorıu aoruyor: 

- Sivriıinek var mı, yok mu? 
Bunun kıaaca ve en keıtirme ce

vabı ıudur: 
- Bazı ıemtlerde var, bazı 

semtlerde yok . Yahut bazı semt
lerde çok var, l>Rzı aemtlerdf'! az .•. 

Bunu naıd mı anlıyabm, diye
' cekıiniz? Kolayı var: 

Vapurlarda ,trenlerde, tram
yaylarda, otobüslerde çıplak kol
lu ve çıplak bacaklı kadınlarla kız 
larm o çıplak kol ve bacaklanna 

'dikkatle bakaraanız ıivriıin1?klerin 
hanai aemtte var, hangi ı~mtte 
yok; yahut hangi ıemtte çok. han· 
ai ıemtte az olduğunu hemen an· 

1 laraınız! 
Meıeli Haydarpafa ile Pendik 

aruında iıliyen trenlerdeki çıp
lak kol ve bacaklı kadınlarJa kız
ların kol ve bacaklarında yer yer 
kızarblar ve bu kızarbların ara· 
sında çok kattmaktan meydana 
ıelmı küçük küçük çizikler, ııynn
blar görecek ıı>luraanız anlarıını7 
ki Göztepe, Erenköy, Boata!M:ı ta· 
raflarında ıivrisinek ıırladır ! 

Gene meaeli Boiaziçi veya A
da vapurlarındaki ç~lak kol ve 
bacaklı ~av .. ., 

0

2'.rla kızların çıplak 
kol ve bacaldannda böyle 19yler 

"faMl;lllıllll'Wt-'tMııie -~ 
" ~epıietnde, Adalarda sİvriıi-

nek nanaydır ! 
Haliç vapurlariyle Kereateci

ler - Eyüp otobüılerinin taııdıif 
çıplak kol ve becaklarda bu rledi
lim kızartı1ar, çizikler, 11yrıklar 
biraz fazlaca 1r3rünür1e de ıakın 
aldandmuın, bunlar ıimıir.ek iti 
delil, tahtakutum, pire ııırıklan· 
dır. Çünkü Balat, Huköy, Aya. 
kabı, AyvanH.ray ıahillerindeki 

köhne, ahpp 1!vlerin çoiu yaman 
birer tahtakuruıu ve P!re yuvaıı· ı 
dır. 

liyen tren ile Bakırköy otobüale- mıt çinıenedir. Babam onlann i· ten o çerge, harman hayatından kız, bu cihetlerden bunların ya• 
rindeki çıplak kol ve bacaklarda çine aıirdikten birkaç ay aonra on· bıktım gibi... mnda pek aönük, pek aade ıu1' 
bu ıibi anzal~r pek az ıörülür; lardnabir dul kadınla nleniyor Çinıenelerin uıl ıörülecek ha- kalıyorlar. · 
Çünkü Bakırköy ile Çırpıcı ~ayırı ve 0 kadıncıktan da ben dünyaya yatı harman yerlerinde, çerıeler- Zavallıların allı pullu, morl' 
ve Sazlıboına ~raıındaki küçücük ıeliyorum. ıarılı ve yepyeni entarilerindellf 
aazh dereler yvzünden ancak o - O halde ıene çingene oilu ayaklarındaki pembe püıküllt 
derelere yakın yerlerde ıivriıinek . çiqene aayılının ! yepyeni terliklerden batka üatle• 
bulunur ki onlar da Erenköy, - Yağma yok ... zere tarladan rinde göze çarpar birıeycikleıl 
Göztepe taraflarına niıbetle c!eve· birtey çıkmaz. Tarlaya ıoğan, 1&· yok ... Vakıa ikiıinin de kollanr. 
de kulak aaydtr. nmaak, fuol, arpa, yulaf ne atar- da altm ıuyuna batmlmıt incer~ 

Geçende bf:ıı: Alemdağına ıit- tan onu alıraın ! birkaç bilezik var amma belli ld 
tiiimiz zaman ~da ıenç, aüzel - O bqka ... Sen ıütbeaüt çin • onlar da yetmit ıekıen kuruı11' 
bir kızcağızın çıplak bacaklarına ıene delilim diyoraun; ıonra çin- ,eyler .•• 
baktık ki diz krpaklarından to- gene ananın .Utü il~ büyüyorıun! Reha Bey, benim Ayvan1araylı 
puklarına kadnr hep üzeri eri tır- - Yok biti! kadmlarm altmlanna, elmaıları • 
naklarla yolunmuı kızartılar ve - Nuıl biti? na, pırlantalanna pek dikkatli 
küçük ıivilce gihi bir ıeylerle do- - Anam beni enciklediği (do- bktıiımı görünce: 
luydu. Arka~sılardan biri bunu furduğu) zaman zavallı huta _Daha, dedi, bunlar hiç! Sdr 
görünce dedi ki: dütmÜf, ıütü çekilmif, beni hiç bunlan eıkiden bir cuma ıüıı' 

- Bu kızcağ.z ya iç F.renkö- emzirememif... ""' Kifıthaneye Çağhyan kötk~ 
yünde, ya Merrhvenköyünde, ya - Ya kim emzirmit ıeni, yokıa arkaıma kapalı kupa arabalanyll 
UzunçaJ.ırda, tabut Kadıköyün- ıana huauıi bir ıüt nine mi tut • ıezmeğe gittikleri zman bir ıör • 
deki Yeldeğirmeninin arka taraf- muılar! meliydin, fatark&lırduı!Şimdi arf 
larında oturuyor ve bu kızcağızın - Hay yqayaıın bizim Güli • sıra, bili da ıiderler amma, dahi 
babalı ya an.hascı, ya inekçi ol- zar ıibi bir temiz kızla birlikte Beyoğlu sokaklannda: etkiden daha bunaan on bet yd 
malı! çomarlatmcıya kadar ... Bana bul· - Şifah kantaron çiçeli! Miı kokulu önce bunlar 

0 
canım feraceletı 

Sorduk: muılar, o zaman kuaurıuz bir ıüt lavanta çiçeği! y••maklarla mükellef 1--- ara• 
• ! Satan Çöplüldil Giller Fatma -s .......-

- Neden bildin? nıne ·•• balarına kurlup böyle ıerdanlatl 
- Bacaklarından! - O ıüt nine çinıene değil mi 1-.ib;-erdelerle dolu olarak JCli 

imit? de ıepetler, mqalar, aacayaklar,:ı- ~ -J 

Biraz ıonra lir ııruına getirip • 1 yılar, maymunlar, heybetU. • taneye gittikleri vakit herkea bud' 
küçük bayancıtın kendiıine ıo - Abe imanın çinıe?eıı 0 ~r kınları, ııpalar, kıualdar araımda lan orada birer .Ayvamarayh df' 
..... ....... ............ Te"'fiot- lif, irW\• ... ,., ..... _....,._~ 

k km · .., çing ••• d gerçe çı asın mı • lanılacak Çigan hayab Reha Be • lar ı. 
-~eıeiİ L-1 Kızcağız hııkikaten Y eldeiir • yın· beni yeni yeni alıttırmaia bq- Sululiuleli mm biri llfa -... - Bizim ıiit nine eşekmit be! 

meni taraflannda oturuyor ve ba- be ka nd ladıı" ı yerlerdeym1f0 
•••• Ne vakit n anamın mı an 

baaı hakikaten arabacı detilmiy-
bu daracık dünyaya ıelincea'.. rah· 

mit! metli anacığım hutalanıp ıütü 
Onun için J"tanbulun nereıin- keıilmif ... O zaman var imit bi • 

de çok ıivriıinek, tahtakuru~u, pi· zim obada yaman bir diti e,ek ... 
re, tatarcık olduğunu anlamak i- O da anamla birlikte yanulamıt 
çin en kolay ve ;1ratik çare buduf: ortaya güzel bir sıpacık ... Hem de 

Her ıemtte.:ı gelen nakil vaıı- hayvanın sütü 0 kadar bolmuı i
talarınm tafıdıiı, çıplak kol ve mit ki ııpa emer emer gene bit -
bacaklara bakmalı, onlar ıize doğ. mezmit··· Bunun üzerine tutmuf· 
ruıunu ıöyler! lar, 11padan ıeriye kalan ıüt ile 

nfb: 
- n _ 1..'........etl1° L::...::.ı.: Metlin9f Bizim Yenikapıya göçettiiimi· A1111111 uu7t.1a 

zin haftuında Reha Bey kendi e- teyzem bir kere beni de arabuıo' 
vinde bazı arkadqlarıyle birlikte alıp götürmüttü de orada h~kef 
bana bir çalgılı ziyafet verdi. Fa- beni P&f& kızı zannetmitti! 
kat bani alaturka ziyafet de bu Reha Bey içini çekti: 
kadar olur. Sofra, içkinin meze - - Hey gidi büyijk Meatindt 
nin bin bir türlüsüyle doluydu. bey ıidi Çalar Melek, hey sil 
Sonra aekiz kitilik bir inceıazla l~ce Pakize, ~ey gidi koca Gül • 
kadınlardan bet kitilik bir hanen· lu .•• 
de ve çengi takımı vardı. Saz ta· Bu tefer Sulukuleli kızın ateJd' 

Ge~n Habaci birkaç ay beni beılemitler ••• 
------------------- - O halde ten ıerçekten çin • 

Satılık ev ıene otlu çinıene deiil amma, 

kımı, hafta Edirneden laatnbula ıi atıldı: 

yeni gelmit olan kemancı Bülbülü - Bizim Güliiltan ahla ile .,., 
Salim olmak üzere Ayvanaaraym yük Şöhreti de unutma •mma b.d 
en ıözde çalııcılarmdan mürek- baba! 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
Adanada yeni ittu:ron civannda Narlıca mavkiinde kiin Zi · 

nat Bank•ıma birinci derece ve ıırada ipotekli bulunan Şina · 
ıiler f abrikaaı namile maruf pamuk ve Nebad } atlar Sanayii 
]'ürk Anonim Şirketinin mab olan 1 numaralı f abrikaıı dahilil\· 
de mesken olarak bllanılan çimento bloktan iota edilmiı ae · 
kiz odalı ev. 

.latanbul 6 mcı noterliiince tasdik edilmit 9 · 11 • 931 tarih ve 
15142 numaralı ev, 8eyotla Dördüncü noterl:iiuce taaclik •dil· 
miı 11 • 2. 933 tarih ve &.I0/33 nmnaralı muk""' lelerle pamuk 
Ye Nebati Yatlar Sanayii Tllrk Anonim Şirketin;n bankamıza 
olan miktan malGm borcun 10 • 4 - 935 tarihinde ıönderildiii 
ka:rden mmbet ihbarname üzerine ele teaYiye etmemiı olduiun -
elan itbu borcun ihale tarihine kadar % 9 fai.., ve % 3 komiı · 
yon, ıiıorta ücrti, hesap muraf ı, nakli birlikte ta hı ili için bu 
borç mukabilinde bankamıza ipotekli olup JUka .. da cim veaair 
enafı ve müttemilltı ,azılı .Adana Tapu Mıd:irJüiüniin 2 - 4 
930 tarih ve 87numaralı tapu tenedile ıirketin tasarrufu albnda 
bulunan ve 2280 numaralı kanuna tevfikan ÜÇ Jf'lllinli ehli Y1I • 

lmf tarafından 8,000 lira kıymet takdir oluun mezktr ev 1897 
numaralı Ziraat Bankası kanunu hükümleri daiw eainde 10 · 7 
935 tarihinden itibaren bir l;uçuk ay müddtıtl~ t•çık arthrmaya 
çıkanlmıfbr. Muvaldat ihalesi 28 • 8- 935 taTıhine müaadif pa· 
sarteai aGnil uat 2 de latanbul Ziraat Bankumda yapılacaktır. 
Teminat ~eti ,, 7,1 ta. 

Şartname Galadada klin Ba,kamızla Adana, Merıin, Anka· 
ra Ziraat Banlralan kapılarım uıJauttır. .(3695), 

enoilu euekmipin ! 
-(Gülerek) latayafurlah! (Eı· 

tafurullah) Ben baliı muhlis in • 
san otlu inMnım .•• ille velikia bil 
teniz bu eteiin sütü ne İyi bir ıüt· 
miİf··· lnaana çok yarannıı, hem 
de ökaürüie, tıkaırıia bire birmit. 

- Ha! Şimdi anlatıldı tenin aı 
im, neslin Etem! Demek ean böyle 
likle 1011radan çinceneleımipin ! 

-Haha! 
- Peki! Sen buıün böyle niçin 

pek tıldqtın, boynuna kravat fi • 
lin taktın da ıeldin ! 

- Ne yapa11m, almadan beni 
içinize artık giderıiniz kibarcaı 
teferizlere (eğlencelere) ! Ona ae
bep ben de buıün oldum bir bey· 
zade ıeldim ki ıizinle birlikte Iİ· 
deyim gittiiiniz yerlere ! 

Etemi iki gün aonra buluımak 
üzere 'bin dereden ıu ıetirerek ba· 
tımdan savdım ve o gün akf&IDa 
kadar bizim eviq ıöç itiyle uğrq
tnn ••• Reha Beyin ıırarıyle anne • 
mi kandırmııtım... Onun için bu 
kq ortaımda annemle birlikt~ 
Topçulardan Cibali Yenikap111na· 
ıaçettik... · 

• •• 
- ~ 

Topçulardan uzaldqmamıza 

Etem fena içerledi. içerlerse içer· 

kepti.Hanende kadınlarm uç·· ü Ay- A Onl unutulur mu LLt..1 - ••• ar ....-
vanaaraydan ve köçeklik eden iki Fakat iki ıözüm p.vnım, onltl 
kadın da Sulukuledendi. Fakat, bqkaydı, bunlar bqka. •• Bu he • 
efendim nerede, ben nerede? de • nim dediklerim kalantor, zenıi" 
dikleri gibi öteki çerıeciler, har • elleri açık, hanedan kitilerdi. Si' 
mancdar nerede, bunlar nered,? · zin Gülüatan ablaya, büyük şalt 
Hele bunlann erkekleri pek kibar rete, Hançere ıelnice onlar, sa ' 
ff!Yler. Miaafirlerle hiç (bendeniz) vallılar zenain delillerdi; oa1" 
~z, (zabiliniz) ıiz konutmuyor • böyle kupa arabalan ile tıpkı,, 
lar. Hepıinin de elbiıeleri, ayak- çek aaraylılar ıibi takmq bdo!..:' 
kabılan yepyeni ve son moda... tırmıf; çakm11 çakııtırmıt; Jr 

Hepıinin de yeleklerinin cebinde dirhem bir çekirdek Kah~ 
altın ve aümüt birer saat ..• Par - Göksu alemleri yapamazlardı. v 
maklarmda pırıl pırıl yanan elmas kin nedir ki onlarm da meziyetli' 
yüzükler ..• içtikleri ciıaralar hep ri, marifetleri batkaydı. Allah 1' 
birinci ıınıf ciıaralar •.. Çalgıları· deme berikilere para pul Y~ 
nın kutu ve kılıfları hani diyebi - o sizinkilere de aea, ver111ır 
lirim ki benim çok kıymetli kema· Sen daha dur bakalım, sen d~ 
mmın kutuaundan daha tık ••. Bun· çocuksun; ten beıiim elimde , 
)ardan Kemani Raif iıminde biri· yümiif kızım, hatti tcmıum ,.,. ~ 
nin kemanına baktım, aokaia at- lırıın ... Senin Gülüatan abla d~ 
ıanız elli lira eder 1U içinde ••• Ka iin kadmm piyaaadaki en pa 
dınlardan da Ayvanaaraylılar pek :ıamanmı bilir miıin? Ali, 
kalantor ıeyler ... Kılıkları biraz a- Gülüatan alqam dönütünde "9 ' 
laca bulaca olmakla beraber par· raağacın önünden ıeçerken ~ 
maklan pırlanta, zümrüt yüzükler daldan bir hey hey çekti JlllJ. 
lmlaklan aynı Çetitten küpeler ve Sütlüce, Bahariye, GümipU,. 

d 1 b 0 b0 d-' .. ırtl . . • . . tereli ~ ger an arı ıapaan et• ıryer Qer yup ı arı ınım ınım ın • .,.ı 

ve ziynet altınlan ile dolu .•. Yal • çer de ondan qaiı kalmazdı l 
mz Sulukuleden ıetiritmit olan / .(Dev&Dll.., 



}'azması benden~ - --.... ' 
Su sporu 
Güneş ve su ·- Hayatın iki özü

Ye su sporlarının esası budur· 
Birçok yerlerde, milyonlar sarfiyle 

ve su!l'i tesisatla elde edilmiye 
Çalışılan bu doyulmaz iki şe>it tabi -
at güzel yurdumuzun dört tarafına 
fazlasiyle ve bütün güzellikleriyle ver 
iniştir. 

Mutedil bir iklimi olan, ve üç tarafı 
denizle ~enilmiş Türkiye, su sporları 
için, senede en az (5) ay bitmez tü -
kenmez tabii sahalara maliktir. 

Fakat ne yazık ki ta.biatin bütün 
bu nimetlerine rağmen, su sporların
da en geri kalan da, gene Türk spor
cul uğudur. 

BOKS --- ... Zenci 

Jeo Louis 
Levinskiyi ilk 
hamlede yendi 

Chkagoda kırk beş bin seyrcinin 
önünde J oe Louis - Levinski arasın -
da yapılan ağır siklet boks maçında 

zenci boksör Joe Louis hasmını daha 
ilk ravuntta, yerden yere sermiş ,.e 2 
dakika 21 saniye içinde galip ilan e -
dilmiştir. Zira bu kadar kısa bir müd
det zarfında Levinsky beş defa ye -
re serilmiş ve nihayet ayakta nakavt 
olduğundan hakem müsabakayı dur -
durmuştur. 

Tartıda J oe Louis 91 kilo 200 grarn 
Levinsky de 89 kilo 700 gram gelmiş -
tir· Medeni dünyanın, sun'i havuzlarda, 

Yalancı plajlarda, göl ve nehir kenar
larında yetiştireceği yüzücüler, su 
BPorcuları, bizlere nazaran her hu -
susta fersah, fersah ilerde bulunu - Denizlerde de sky kayıyorlar 

Daha gong çalar çalmaz Joe Louis 
hemen yerinden fırlıyarak hasmının 
üstüne saldırmış ve ona ilk saniyeler
de dehşetli bir upercut indirmiştir. 
Bunu müteakip hücumlarına devam e. 
derek kendisine has bir style ve bir 
kaplan çevikliği ile hasmını mütema-

Yorlar. 
Onların kadınları! Bizim erkeklerin 

rekorlarına yakın dereceler elde e -
diyorlar. Bizim için ne kadar acı da 

Busenenin en büyük spor modası denizlerde Ski kaymak olmuştur. Kışın karda soğukta yapılan bu sporun, ya 
zın sıcakta, tamamen aksi şerait altrn- da yapılması, sporculara büyük bir merak vermekte im.iş. işte bunun için 
bu yaz bütün sahillerde bir Sky moda sıdır gidiyor. 

Yukariki resimde gördüğünüz iki pozda bu sporun o kadar kolay bir şey olmadığını gösteri.yor· 

olsa btt aynile hakikattir. 
08) milyonluk nüfusumuzun en az 

7 - 8 milyonu sahillerde oturur· 
O sahillerdeki, senenin yarısı mü -

kemmel, ve başkalarının gıpta edeceği 
bir deniz mevsimi içinde geçer. 

Fakat bir istatistik yapılmış olsa 
korkanın ki, bu 7 - 8 milyondan, mun
tazam denize giren yarım milyon in

Balkan oyunla
rına hazırlıklar diyen hırpalamıştır. Maçın başladığı 

andan itibaren bir yumruk dolusuna 
tutulan biçare Levinsky bir türlü ne 
kendini top1ıyabilmiş ne de müdafaa 
edebilmiştir. 

san bulunamaz. 
Bilhassa kadınlarımızda, bu miktar, 

Yiizde beşe kadar inebildlftnl anla -
. nuş oluruz. 

Ve biz, tabiatin bize bahşettiği nl -
l'l\etler.den is tifade etmekte bu kadar 
~yit kaldıkça·. Bütün dünyada 'n 

lel'de bir m"·kiimiz bulunması icabe
de,n s u sporlarında bu utanılacak 
nıevkiirnizde kalır, bir adım ilerli -
Yerney~ .• 

lstanbulda yapılacak altıncı Balkan 
müsabakalarının programı Atletizm 
Federasyonu tarafından hazırlanmış
tır. 

Program bütün Balkanlara hemen 
bildirilecektir. 21, 22, 19, eylQlde yapı
lacak olan Balkan müsabakalarının 
programı şu şekilde tesbit edilmiştir: 

21 eiiyQI cumartesi: "birinci gün,, 
büyük geçit resmi saat 2,30 
100 metre: seçme 3,:30 
Yunan diski final 3,30 
Yüksek atlama: Final 3,30 
800 metre: Final 3,4a 

Şintdi yapılacak iş, bu vaziyeti kur
, ~r~ak için,birçok mem1eketlerde ol -

Ugu, gibi, bizde de,su kenarlarındaki ---------------
halkı suya,güneşe,tabiatin insana haki Gösteri ş 
ki bir sıhhat veren bu iki nimetine 
alıştırmak, onların faydasını anlat - p 1 o n J. o n u 

· inak Yolunda bir mücadele acmaktır. 
x 1 ~ Size şimdiye kadar muhtelif pozla • 
vy e bir mücadele lci bir teşkilat 

!
Yorulmadan, durmadan bu işle rını sunduğumuz, Pel dcs Jardenin 
lf' lngilterede yapmakta olduğu göste -graşsna .. 

. llalkı. suya alıştırmak ulusal bir riş plorıjonlardan biri daha 
iş olarak başarılsın.. Buna sırtüstü atlama ve ayakla de-

lzzet Muhiddin APAK nize girme diyorlar. 
Yüksek bir yerden sıçradıktan son -

ra au yüzüne yaklaşırken ayaklarla 

10,000 metre: Final 
Cirit atma: Final 

100 metre: Final 
4 X400 bayrak: Final 

-::::::;;;~~~-~ 
22 eylUl pazar: "ikinci gün,, 

4,00 
4,45 
4,00 
5,20 

200 metre: Seçme saat 3,00 
400 metre mania: Seçme ' 3,20 
Uzun atlama: Final 3,30 
5000 metre Final 3,50 
Disk atma: Final 4,00 
200 metre: Final 4,30 
400 metre mania: Final 5,00 
Balkan bayrağı : Final 4,30 
29 eyl61 ''üçündi ve son gün,, 

ibret ahnacak 
bir azim 

+'7~ ... ~ı denize girümektedir. Bu daha ziyade 50 kilometro yürü
bir gösteriş plonjonudur. Sıçrama dükten sonra din• 
tahtası üstünde sırtüstü plonjon va. 1 den muk e 

Güreş 
BALKAN 
ŞAMPiYONASI 

Dördüncü Balkan güreş şampiyo -
ı ~anı için güreş federasyonu büyük 
1 r bröşür hazırlamaktadır. Üç se -
lle)ik Balkan güreş faaliyetini göste
ren broşür yakında çıkarılacaktır. 

Bu Sfneki Balkan güreş galibine 
~tilmek üzere federasyon 60 santim 

1 Yllnda büyük bir bronz heykel yap
brntaktadır. 
Güreş Federasyonu lstanbulda ya

, ~~lacak olan dördüncü Balkan müsa
ucakalarmdan evvel ulusal güreş takı-
1llı1n1zı tecrübe etmek için Viyana gü
re~ takımını davet etmiştir. Birkaç 
tUn sonra şehrimize gelecek olan Vi
~ana takrmiyle 24 ağustaosta müsaba
ı:ıar yapılacaktır. Macar güreş ta -

. 1 lnlrmın müsabaka tarzına alışmış o 
n halkımız Viyanalı güreşçileri de 
SeYretnıekle yeni bir çalışma tarzı ve 
)'eni bir teknik görecektir. 

1 
.Avusturya takımının çok kuvvetli 

0 duğq tahmin edilmektedir. A vustur
)'ahlar]a yapılacak müsabakalarda !::; &)atak güreşçilerimiz henüz tesbit 
1lt 111•" ehnk1a beraber milli takı-
1t.ı'flllız&a11 maada ftıtfyat takım ve f -

ı ~net derecedeki güreşçilerimiz de tec 

ziyeti aldıktan sonra yukarıya fırlat- enme av • 
makta baş daima arkaya doğru bükük vem et yaruilına 

tutulmaktadır· Resimde görüldüğü gi 
bi kollar yanlara açılmaktadır. Vücut 
en yüksek noktaya varmadıkça kol -
lar açılmamalıdır· Evvela eller başın 
üstünde olarak yukarıya sıçranır, 

sonra kollar yavaş yavaş açılır, baş 
geriye bükülür, göğüs Ueriye doğru 

kabartılır bu üç hareket suya yakla • 
şırken vücudu tamamiyle bir çark et
tirerek kolları vücuda bitişik olduğu 
halde önce ayaklardan olmak üzere 

giriyor 
Amerikan koıucu Torney spor ha • 

yatında ibretle anılacak bir azim gös
termlıtir. Amerika atletizm ıampiyo-
naları milsabakalanndan 5000 metre
ye kendini yazdırmış olan bu azimkar 
atlet parası olmadığından trene bi • 
nememiş, bulunduğu şehirden 50 kUo
metre uzakta olan stada yürüyerek 
gitmiş kapıdan içeri girince dinlen -
meden başlamak üzere olan yanf« if· 
tirak etmiş ve üçüncülüğü kazanmış • 
hr. 

Fakat yirmi dört saattenberi ağzına 
bir şey koymamış olduğundan yorgun 
luğununda tesiriyle yarıştan sonra 
bayılmıştır. 

Tayyaırecıınkte 

Yüz kilometre 
Dünya rekoru da 

kın idi 
Tayyareci Arnoux iki kişilik 560 ki

loğramlık altı silindirli Reuault mo -
törlü tayyare ile yaptığı bir uçuşta 
100 kilometreyi 13 dakika 13 saniye 21 
5 da katederek yani saatte vasati 453 
kilometre 740 yaparak eni bir dün 

110 metre mania: seçme S. 3,00 
3 adım atlama: Final 3,00 
Gülle atma: Final 3,00 
400 metre: seçme 3,20 
1500 metre: seçme 3,20 
1500 metre: Final 3,00 
Sırıkla atlama: Final 4,00 

Zincir saplı gülle atma: Final 4,10 
110 mania : Final 4,20 
400 metre: Final 5,00 

4 Xl00 bayrak: Final • 5,30 j 
Balkan oyunlarının merasimle ka-, 

panması 6,00 

Çok seri cereyan eden maç pek kısa 
bitmiş olmasına rafnıen Joe Louisnin 
büyük bir şampiyon oldufu görtilmüş. 
tür .. 

Carneraya karşı ~parlak Wr ga. 
libiyet kazanml§ obuı sead.:bollıaörün 
yumruklarının kuvveti ve her savur
duğu yumruğun hedefine isabet etme
si herkeste takdir uyandırm11tır· Her
kes yeni bir Dempse~ orta>:a çıktı . 
ğını söylemektedir. 

• Denizde resım çiziyorlar 
Amerikada sporcu kızlar arasında eğ lenceli yeni bir yaz modası çıkmıştır· 
Yukariki resimde gördüğünüz gibi, (Jersey Swiming Club) Jerseyi yüzme 

kulübü kızlarından 8 • 10 tanesi bir a raya gelip suya dalıyorlar ve suda muh 
telif pozlar alarak birçok şeylerin, bU hassa bazı çiçeklerin ıeklinl çiziyor • 
lar. 
Yabancı gazetelerde okunduğuna göre, hem canlı vücutla şekil resmeden-

ler hem de bunlan se r e. 
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lzmirin üzüm 
ORMANIN KIZI piyasası S e ki z ya ş ı n da 

8 ile 18 kuruş arası 
Vcılııi luquanlar aTmtnda 11c Alriltonın balta 6İrmemİf ormanla
ruula •eçcn aılı oe kahramanlık. lae)'cccan. •nar U• tetkilı ronuım 

züm piyaıaıı bu ıabah ıaat 11 de 
.N,..· ~8 ~~ 

ızmir, ıs - 93s yılı kuru Ü· kaybolan bı·r kız 
Yazan: Rıza Şekib boraa sarayında açılmıttır. Piya - V h • h 1 d 

sanın açılrıı •ıraında üzüm ıalo- a ŞI ayvan ar arasın a 
Esir pazarına gece yapılacak nu bayraklarm•zla •Üllenmiıti. yıllarca nasıl yaşadı? 

Boraa baıkanı Nurullahm kıaa 
bir taarruz daha iyi bir netice bir ıöylevinden sonra muamelele- .Ana ve babası tarafından İuıybedi -

re baılanmııtır. Üzümler cinsleri- len bir kızcağız tam yedi yıl, ıssız bir 

kt. Yerıı· genç de bunun k. dağın mağarasında yabani hay,·anlar verece ı. ne göre, sekiz kuruttaD OD se iZ aras/nda yaşamıştır. 

bo••yıe olmasını •ıst•ıyordu .. ıı kurutakadarmuameleıörmüttür. Karpatın en ıssız köylerinden biri 
Kalamuşta küçük Sugaz köyüdür. Bura köylüle -

Ormanından babaamın nui - mit bulunuraan artık dönmiyece· Otomobil kaz&Si ri da\·ar sürülerini yazın Karpat 
hatlerinden baıka bir dera görmi- ğine hükmederek eıir pazarına biz l dağlarının en yüksek yaylalarına süren 

Cemal Feridin 633 numara 1 van görebe kişilerdir. Köyün biricik eğ Yen bugüne kadar ormanından de hareket edeceğiz. l . J' s 
• ..., husuıi otomobili dün Ka amıt 11 • Iencesl her yıl burada kurulan büyük bae.ka hirbir yere çıkmıytn genç - Ben dönmezsem hiç bir teh- d 
Y ~ kelesi önüden geçerken kartı an panayırdır. lşte bundan yedi yıl önce 

kızın kafaıı bile hunu almıyordu. like olmadığını anlıyabil!rıiniz. M s k"" ·· d tl d"" t tlik gelen 2046 numaralı toför usta- ugag oyun en a a or saa u-
Kendiıini de onlar gibi yaka - - Olur •• Haydi bakalım.. fanın otomobili ile çarpıtmıttır. zakta kocaman mandırası olan lvan 

lıyarak boynune lale g,.,,.irmiıler, Ebulula yanına ıilah:ndan bat- im f"' Mandrilla bir mayıs günU anası, ka -
-~ Bu çarpıtma tiddetli o Uf, fO or 

günlerce elini ayağım bağlamı§ • ka bir ıey almadan yürümeye bat- d b I rısı ve beş çocuğunu alarak panayıra 
b Mustaf anın otomobilin e u unan doğru yola rıkmıstır. O gün köyün lardı. Bütün bun lan yapan fakih· lamııtı. Karta unu görünce: 1 M ı k .. :s ~ 

Mimar Basri a nından, e e yu- kilisesinde en kUçUk kızını, papaz lerin nasıl adamlar olduğunu da -Aslanlardan birini yanına al. l d 
zünden, Hatice ıağ ko un an ya- vaftiz edecekti. llk çocuğu da sekiz 

Ebüluladan dinliyerek öğrenmiı - Onu da beraber götür. Sana yar- ralanmıtır. Şoförler yakalanmıt- yaşındaki Jan adlı kızdı· o gün kilise 
ti. Onlar, yaıamağa layık insanlar dımı dokunabilir, dedi. ağız afıza dolu idi. Bir çok evlenme 
değillerdi. - Hayır •• Bilakiı .• Yapacakla- _t_ır_.____________ töreninden (merasiminden) başka o-

KarJa bunları dütünüyordu. Bu rımı altüst etmesi ih
0

timali de var. KaragllmrUklfilerfn tuz kadar çocuğun ''aftiz şenlikleri 
11rada yanındaki çalılar araun - En jyisi yalnız gitmektir. yıllık kongresi de yapılacaktı. 
dan görünen bir aslan haıı Ehülu· - Naııl isteraen.. Karagümrük idman yurdunlJD l\landriJlarun karISı bütün yoJda, ki-

liseye gelinceye kadar çocuklarını lanın yaklaştığını haber veriyor· - 7 - senelik kongresi dün alqam ya- kendi yanından ayırmamış fakat kU-
du. ESiR PAZARINDA pılmıttır. Kongrede geçen ıeneki çiik çocuğunu papazın önüne götilriir-

Kar§& aslanım çağırdı: BlR KANLI BOCUŞMA heyeti idareden bazılarının tenkit ken ötekilerini gözünden kaçırmış ve 
- Gel buraya, otur bakalım bi- Ebululanın gitmesiyle dönmesi ve hücumu olmuı ise de dürüst ça- tören (merasim) bittikten sonra da 

raz .•• Dinlen. Az aonra istediğiniz bir olmuıtu. Onun yolunu gözet- lııkanlığı ile kendini sevdiren sa- kocasının yanına gelince büyük kızı 
kadar koıacak, istediğin kadar in- }erken hiç ummadığı bir anda bık heyeti idare yerini muhafaza Janı bir daha görmemiştir. 

k h• Bunun üzerine kadın yolda kızın 
aan parçalıyaca ve fakih eti yi - tekrar görünütü Karşayı tatırt - etmiş ve haıkanhğı yorulmaz ır yabani menekşe toplamak içiıfbir va-
yebilecekıin ••• dedi. mıttı. Tamamiyle yaklaımasma sai ile çalışan Bay Salim kazan- dide kendisine yalvardığı halde hiç 

yapraklardan yapılmış yatafın 

ortasında bir kızı.n yattığını gö • 
rerek şaşırmşlardr. 
Kızın saçları dizlerine kadarü'Za: 

nıyordu. Sırtında bir koyun derisi 
yardı· İşçiler kızı uyandırarak yaka • 
lamak isteyince, kız, yabani hayyan -
lar gfbi çığlıklar basmış, adamların 

üstüne saldırarak ellerini kollarını 
ısırmağa başlamıştır. 

Kız kendisine verilen yemekleri ye
memiş, daha ziyade fidan ve ot kök -
Jerlni kemirmiştir. Bu garip mahlQk 
sımsıkı tutularak Polestl kazasına gö
tlirillmüş orada belediye hastanesine 
yatırılmıştır. Havadis köyden köye 
çabuk yayılmış ve bundan yedi yıl ön-
ce bir ailenin kızını kaybettiği hatı -
ra gelmiştir. Havadisi duyan Mandril 
lA da atına atladığı gibi Ploestiye gel• 
mfştfr. Orada kızını tanımış ve aldığı 
gibi mandırasna götürmiiştüır. Kız 

uzun hl ç bir şey söylemeksizin çok çe
kingen davranmıştır. Şimdi ise tek 
tük sözler s3ylemekte, ailesine biraz 

sokulmaktadır· Yedi seneyi mağarada 
nasıl yaşadığı henüz tamamlyle anl • 
]aşılamamıştır. Anlaşıldığına göre mQ 
temadi temas dolayısiyle yabani hay .. 
vanlar kıza dokunmamış, aralarında 
bir alışkınlık hasıl olmuş ve kızcağız 
da gitgide bu hayatı kendisine benim• 
semfştlr. E:'büluli, Karıaya yaklaşırken meydan vermeden ıeılendi: mııtır. Bay Salim ve arkadqla- aldırış etmediğini hatırJamış ye inatçı 

onun yüksek aeıle söylediklerini - Ne var? Niçin bu kadar er- nnı tebrik ederiz. kız belki de oraya gitmiştir diye bU -ı--------------
ititmqti. ilave etti: ken döndün.. tün atle oraya koşmuştur. Bütün ora- Haydutlar 

- Hakkıdır. Çünkü karnının _ Korkulacak bir §ey yok. Dön- pacağımız bir hücum planımızda ları akşama kadar aradıkları halde 

çok aç olduğu yüzünden okunu - meyi ve geceyi beklemeyi doğru bizi belki muvaffak etmiyecek. 1- = ~·~~~~~~:;1~~~~~ ~ g~~ar !~:~ Bir lnglllz gazeteci• 
yor. Biz de açız, biz de altı aaat - buldum. , yisi mi geceyi bekliyelim .. Herke- edildiği halde kız bir türlü bulunama sine karşılık neler 
tır ağzmııza bir§ey koymadık. • - Niçin? sin kulübelerine çekildikleri bir t 1 ti ?. 

_,_ ı mış u:~ }t: • ·~ v~ -1 Aft"" & ~or , "" 1 Ebütfttl-ı\'Hı""';ebıe)i batırlatmı! - Esir pazarına iyice yakla!tı- zamanda l.ar.keto wesere.aa on a- 1935 nazlrarunaa rtiıum Ş~uer • . .R 
olmuıDı~ ısab~l oldu. Çünkü bu ğım zaman herkesin meydanda ol- rı gafil avlamıı oluruz. Sugag civarİnda\Cı BoufSec iiilğı omıH ' .l:ondra, ~5 :-:- ~~en.. eut~r 
dinlelJ,me vaktinden istifade ede- duğunu gördüm. Güpegündüz ya- (Devamı Vlll') nından ağaç kesmek için buraya gön- AJanaına bıldınldlıgl.Da ~re Çın 

derllmişler. Koca koca çam ağaçlarını kaynağından alman haberlere na• 
rek karmlannı da doyurdular. L li e Nehar-ı ••••••· .. ~ ik. · ·· u il ey v devlrmeğ~ ~şlıyan işçi . ıncı ı:un zaran lngiliz gazetecisi M. Garet 

Daha fazla vakit kaybetmek B • • L • ı • ormanın ıçınde k~ranlık bır maga~a Janea Şahar ilinde, Kuynan'm 
iıtemiyorlardı. Bilhassa genç yer- og"" azıçı JSe erı bulmuşlardır· l\tngarada topraklar us kuz '. d b dutl lind lba ,1 li çok acele edilmesini istiyor, ge- tune kuru yaprakların yatak gibi se- eym e ar. ar e e • 

rideki yabancıların yeni ve ini Eski F E y Z ·• A T .-.1 Lisesi rili olduğunu ve bunun ortasında da lunmaktadır. 
bir hücumundan çekiniyordu. eskimiş, yırtılmış kırmızı bir kordelft. Şaliar hüldmıet a'damlan, veri• 

~-- Bojazlçlnde : ArnavutkUyde: Çifte Saraylarda bulunduğunu görmüşlerdir. lşçi bu k n 
Vakit öğleyi geçmi,ti. Bilhassa meseleyi fazla düşünmemiş, fakat dı- lecek para miktarım aa~ · 

!imdi, günetin bütün kızgmlığı Kız ve erkekler için ayrı bölüklerde kurulmuş, ana sınıfı, ilk kısmı, orta şarıda yeni yağan karların Ustunde zere haydutlar nezdine Cielegeler 
okul ve lise sınıflarını havi ulusal bir müessesedir. ·· il 1 d" d · 1 d. H dutl ortaya çılanı~tı. Ağaç yaprakları· ~ıplak ayak izleri de gorm şer ır. gön ermı' er ır. ay ar, l& • 

T Yıllardanber1 kazandığı muvaffakı yetle tanınmış olan mektep kayıt- k . 
1 

. 
nın bile krpırdamadıg"'ı bu zaman- ek Bundan sonra da bir ço - giın er ora- zeteciyi özgür '(serbest) brrakma1' lara başlamıştır. Kayıt için herglin sa at ondan on altıya kadar m tep • k 

1 1 
d 

<la yol almanm imkanı yoktu. · ·· d T T larmı gözlcmege oyu muş ar ır· ıç· in 48.888 Çin dolan, 10 tüfelC, yönetimine baş vurulabilir. lstiyenlere mektep tirf enamesı gon erı ır. e - Nihayet bir gece yanan bir ateş etra -
Filler, kavrulan derilerini her lef on: 36,210 fında oturmuş oldukları bir sırada a- 10 tabanca ve 10.000 fiıeli iaıte • 

.~~f~ffri~~dW~~~l&•••··~~~~--~--~··••••••••M•I b~~n~mn~i~ngh~~i~- m~ed~~ . 
mandan aynldıkıarı zamandan. lstanbul Liseler Arttırma dıran bir gölge görmüşlerdir. -o-
beri ıu yüzü görmemiıterdi. .Ameleden birisi davranınca bu göl TUrklye - Arjantin 

Her feyden evvel, onlara ıu le- Eksiltme kur~mundan: ge hemen sıvışarak karanlıklar içine Boenons. Apes. 15- Parlı&.. 
m in ebnek lazımdı. Kar.. bu h f' kaçmıştır. lşçi gözetlemeğe devam et- T·· k" Ar. tin' t • 

::r- Yiyeceğin Cinai Miktarı Ta mini ıat miş ve bir sabah tanyeri ağarırken, mento ur ı1e • JaD ecım 
yüzden genç vahıinin hareket et• Ekmek 260000 ı ı kurut Narh üzerinden mağarayı bastırdıkları vnkl~ kuru andlaımuıru onaylannttır. / 
mek isteğine: Beı Okulun Teminat Miktarı 

- Evet, gidelim ••• Belki ilerde • " Lira K. · 
bol bir suya rastlarız da fillere ıu Gal~tasaray liıeıi 825 
veril'iz. Hayvanların sıcaktan hali Haydarpaıa liseıi 792 
almadı, diye cevap verdi. Erenköy kız liıeıi 247.50 

Ebülftli ayağa kalktı: Kandilli kız liaeai 115.50 
Haydi öyleyse, dedi, gidelim. Çamlıca Kız Orta Okulu 165 

Çok geçmeden yerli vahtinin Kurumumuza bağlı Beı Okul için yukarda yazılr Elimek ih-
g&terdiği yoldan yürüyerek bol tiyaçları ıartnamesine göre ve Okulların Y.anlarında ilk teminat-
sulu bir dereye ulattılar. Burada lar aöıterilmiftir. 
Karta da, EbülOli. da, filleri de Ekailtme 21/8/935 çartaınha günü ıaat (15) de Kapalı zarf 
yıkanarak serinlediler ve arka • suretile yapılacaktır. 
ımdan hem~ yola düzeldiler. Ekıiltme latanbul Kültür Direktörlüğü binasında toplanan 

Fillerin bir alay halinde geç - Kurumda yapılacaktır. 
tikleri yerler birer yangın yerine Ekıiltmeye airecekler 935 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı 
dönüyordu. Hele ağaçİarın 11k • kanununa göre ellerinde bulunan Belğc""'r ve Ticarethane namı-
latbğı yerlerde yol almağa çaltı- na ite gireceklerin itbu belğelerden mada Noterlikten alma ve • 

trklan 11rada kınlan dallardan kiletnamelerile eksiltmeye girebilirler. 
yükselen çatırdılar muhakkak ki Kapalı zarf ekailtmelerinde isteklilerin r.ukarda adı yazılı 
çok uzaklardan iıitiliyordu. kanununa uygun olmak üzere Kapalı zarf mektuplarında isteni· 

Kar,a, esir pazarı denilen yere len belğeler ve teminat makbuz veya Banka mektuplarını koy • 
yaklaşırken bütün fillerini durdur- mak suretile zarfların üzerinde teklifin hanği ite ait olduğunu ve 
du. Önde bulunan Ebüluliyı ça· kanuni ikametgahtan yazılı ve zarfların kapanan yerleri mühür· 
iırarak: lü olarak belli günde belli saatten ~ir saat evvel müteselsil mak-

- Vaziyeti keşfetmeden yürü· buz mukabilinde Kurum Başkanlığına verilmesi ve teminatların 
memeliyiz. Biz seni burada bek • belli zamandan evvel Liseler Muhasebeciliği Vezneıine yatırı! -
liyecciiz. Güneş ufka iki adam mrş olması ve eksiltme~ !" şartnamelerini görmek üzere Kurum 
boY.U yaldaııncıya kadar dönme • Sekreterliiine sormaları ilan olunur. .( 4455), 

ıstanbul Beledlyest 116nları 1 

Taksi sahipleri ile taksiye blneceklerln 
nazari dikkatine ı 

Takıi otomobillerinin senelik muayenesi için verilen mild· 
det bitti. Bundan sonra muayene edilmeden seyrüsefer eden tak· 
ıi otomobillerinin plakaları sökülecektir. Muayene edilen oto • 
mobillerin ön camına yeıil renkde birer etiket yap.qdmlmıp. 
Bu etiketi olmıyan otomobiller muayeneden geçmediği için binil• 
meıi tehlikelidir. Bu gibi tabiler içinde müıteri olaa dahi teVkif 
edilip plakaları söküleceğinden bu gibi takti arabaıma binilme-
mesi huıuau halkımıza ve toförlere ilan olunur. '(4831) 

lstanbul kültür 
Direktörlüğünden : 

Istanbulda bulunan biltiln lise ve 
orta okullarında Ağustosun 20 net Salı 
gUnU sabahından itibaren namzet tale• 
be kaydolunacak ve Ağustosun 31 ncl 
Cumartesi giinfi saat ı S de kayde li at'l 
olarak son verilecektir. (4810) 
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Lehist anda 

Bisikletle seyahat ' 
No.2 lngilizceden çeviren: Ahmet Ekrem 

1 
Kaqınızda anla)ışh açık göz kişi • 

~r. bulunursa, konuşmak için işaret 
dıJı gayet kolaydı. Sabrü tahammül 
göstermek suretiyle yarım saat zar -
fında bana IAzım olan istikametlerle 
Ufak tefek tef erruah bir araya toplı
YabiJdim: 

Şiaıdiki yolum boyunca yarım kilo
metre daha ilerledikten sonra sola 
döne-ceğim, tam sekiz kilometre yolu 
takip edeceğim,orada sağ kolumda bir 

Pa_lika bulacağım.bu geçit dosdoğru çit 
h afıla çıkar. Geçitten yukarıya yü -
r(iyünce ileride ağaca asılmış bir de -
ltıir tepsi Je,·ha görülür. 

Bu tepsinin yam basın da bir dl.? de
mir tokmak var. Çub;kla tepsiye ,·u
rup beklemek lazım· 

Dediklerini yaptım. Demir tepsiye 
demir tokmakla vurdum Ye bekledim. 
Aradan on dakika geçince yanıma 
sakallı bir korucu geldi, yüzüme tu -
haf tuhaf baktı. Tanışma töreni u -
tun sürmedi. Adamcağız niçin gelmiş 
Olduğumu anlay1nca: 

- Yıllar \"ar ki bir İngiliz görmedim. 
_Dedi. Yan yana yürümeğe başladık. 

lıır yandan da bana anlatmağa baş -
ladı. Burda yaban mandalrı kendile -
ı-ine verilmiş oln ~ok geniş topraklar
da tam anlamiyle özgür (serbest) ol-
1'llakla ve bütün manasiyle tabii bir 
hayat yaşamakla beraber, çitin mu • 
ayyen bir noktasında onlar için da -
ima bol yem ve su bulundurulmakta
dır. Mandalar sık sık bu noktaya gel
lrıe.kte imişler. Ancak biz söylenilen 
köşeye vardığımızda orada hiçbir 
hayat eseri bulamadık. Korucu buna 
aldırış etmedi. Su kovalanndan biri -
ili tıkırdattı, ve kuyunun üstündeki 
tulumbanın upuzun tahta kolunu a -
Şağı yukarı oynattı. Bu işi tam yarım 
saat yaptı durdu; fakat mandalar -
dan hiçbirisi onun davetine koşmak 
llitrunu göstermediler! 

ltetun üzerine başka bir tabiye de
~e~ı: .. Bov! Bov!" diye böğürmeğe 
1 aş adı. Kocaman ormanın boşluk -
arın da Bov I Bo\' ! sesleri yankular 
(aksı 8ada) yaptı. Tombul alaca kar
galar da bu sesleri taklit ederek kar
§ıhk verdiler. Dunun ne demek oldu -
hnu sordum. Korucu ne dedi biliyor 
~llsunuı? Hani se,·diğiniz kediJer -
rı Çağırmak için "gel pisi, pisi,, demez 
miyiz? işte Bov, Bov da Lehistanın 
~ban mandalarına söylenen sevgi 
Sözleri imiş.!. Sakallı korucu uzun 
taman çabaladı durdu; fakat hep 
botuna!. Benim de canım sıkılmağa 
haşlamıştı: 
k - Baksana daha faydalı bir ~are 

Ullanahm. Ben karanhk basmadan 
e\·veı bu ormndan çıkmalıyım· Bunun-
la beraber şu Zuhryleri de görmeli -
Yiın ha! •• Ta yüzlerce kilometrelik 
)'oJJardan blHl~n için geldim!. 
Atkadaşım araştırıcı gözlerle yü • 

tUıne bakarak• . . 
- Koşabilir misin? 
:Oiye sordu. 

l\endimi bir kuş yarışçısı sayamam. 
E.:nkü çok ağır gövdeliyim. Fakat Le
i tan yolları üstünde yapmış oldu -
~ Ulft üç bin kiJometre beni adam a
aı'l!ı Pişirmişti· Arrtadaşım ise, elli -

1 "' çoktan geçmiş bir adam olduğu rn kendime bir güvenç geldi. Hiç i l!ıaısa onun kadar koşabilirdim ya!. 
ite bu yüzden onun teklifini kav • 

tt,arak: 

11 - Evet koşabilirim. Haydi yürüye
"'!. 
l>edim. 

feği bana ödünç Yermesi, ne kadar 
iyi olacaktı. Çünkü üstümdeki biricik 
silah? bulaşıkçı kız dışarıya çıkmış -
ken mutfaktan almış olduğum kör 
bir patates bıçağı idi. Bu bıçağı Is -
koçyahların yaptığı gibi, çorabımın 

arasında taşıyordum. 

Ağaçların karanlığa daldıkça ger
çekten sinirlenmiye başlamıştım. Si
nirlerim o kadar gerilmişti ki önümde 
ki korucu, patikada durur durmaz, ne 
var. Ne yok diye anlamağa lüzum gör 
meden birdenbire döndüm ,.e taban -
larr kaldırmak için hazrrlandım· Fa -
kat bu kertede her nasılsa kendimi 
kontrol edebilmiştim. Bir İngiliz ol -
duğumu, İngilizlerin de soğuk kanlı 

insanlar diye tanındıklarını hatırla -
ya bildim. 

Korucu, ilerisini parmağiyle göste -
rerek: 

- Bak! ... 
Diye fısıldadı. 
Yüreğimin çarpmalarının Jşitilme -

mesi için,; içimden dualar ederek 
haktım. Yirmi beş adım kadar ileride 
bir karartı, patikamızı geçti. Arkasın
dan bir daha! teferruatı görmek güç
tü; ancak om uzun üstündeki kos ko
caman hörgüç, bir yaban mandasının 
karşısında bulunduğumuzda hiç kuş
ku bırakmıyordu. 

Onlar bizi ne görmüş, ne de işitmiş~ 
ti. Alay devam etti. Tam yedi tane .. 
Hepsi korkunç şeyler, fakat tasav -
vur etmiş olduğum kadar iri yarı de
ğil. 

Korucu gene fısıldadı: 
Hunlar daha malaktır. Henüz üç ya

şına bastılar· Tekrar buradan geçe -
cekler. Su içmeğe gidiyorlar. Oraya 
vardıklarında fotoğraflarını çekebi -
llnıln. Burası çok karanlık I-

ltiraf ederim ki reeim, fotoğraf 
bunların hepsini ben unutmuştum 
bile! 

Yeniden yürüdüm. Güvencim geriY.e 
gelir gibi oldu· Anlaşıldığına göre bu 
Zubrylerin koku alma kuvvetleri o 
kadar keskin değil; demek ki emni -
yetle arkalarından yürüyebilecektik. 
Bununla beraber çitle kendi aramız -
da metrelerin sayısı çoğaldıkça be -
nim de yüreğimin üzüntüsü arbyor -
du. Peki niçin bu yaban mandalarını 

daha emniyetli bir yere koy.muyorlar 
da böyle kilometrelerce toprağa yer -
leştiriyor lar.? 

Takdim olunmağa hiç de ihtiyacım 
yoktu. işte bu manda hiç şüphesiz, 
sürünün kralı idi; kocaman omuz -
lar \'e saçı sakalına karışmış biçim -
siz bir kafa! Sonra bu mandanın iki 
ton ağırlığında olduğunu söylediler. 
Ben ilk karşılaşbğımızda onun çok 
daha ağır geleceğini sanmıştım. 

Bunun koku alma kuneti çok kes
kindi; kafasını kaldırdı n büyük bir 
homurtu ile ortahğı kokladı. Belli ki 
bizim buralara burunlarımızı sokma
mız, canını sıkmıştı. 

Tam bir dakika bize baktı; sonra da 
bir tankın yaklaşması gibi, ortahğı 
kolaçan etmek için şöyle bir ilerledi. 

Korucu: 

- Koş!· ... 
Diye bağırdı. O, birka_ç saniye kadar 

geç kalmıştı. Çünkü hen bağırdığı za
man koşmağa başlamıştım bile?. 

Demek ki Bizon denilen hay,·an 
bu imiş ha! Başımı çevirerek arka • 
ya baktım. Yanş yürüyüşünü çirkin 
bir koşuya çevirdiğini gördüm. He • 
men arkamdan da korucu hem tüfe -
ğini omuzundan almağa uğraşıyor 
hem de kahramanca koşuyordu! 
Arkamızdaki tehdit edici adımlar 

gittikçe daha gürültü yapıyordu! Biz 
de tabanlarımızı d.:'lha çok kaldmyor
duk. Sonra patika ikiye ayrıldı. Ben 
ıoıağ koldakine saptım. Korucu sol ko
la döndü. Bir yandan da bana bağı. 
rıyordu: 

Hitlerin\ gizli polis teşkilatı 

~~TAPO 
!vasıl çalışır~? Kurulmasındaki 

maksat ve qiir·düğü işler nedir? 
Dünyanın ınuhteJif memleektlerin • 

de bir~ok gizli cemiyetler \'ardır. A -
ınerikahların K · K • K. cemiyeti gibi •• 
Protestan olmıyanları, bunların ara -
.sında bilhassa katolik ,.e yahudileri 
korkutmak, işlerine mani olmak için 
kurulmuş olan bu cemiyetten başka 
yarı siyasal mahiyette olanları da 
\'ardır. 

işte Almanyada Hitlerin başa geç . 
mesiyle büyük roller oynamağa baş-
lıyan Gestapo cemiyeti böyle 
siyasi bir cemiyettir. Bitler 
ye adamlarının emrilerini körü -
körüne tatbik eden bu cemiyet, 
bir bakıma göre de Alman dev -
Jetinin gizli pof is teşkilltı mahiyetin
dedir. Zaten ismi bu manayı daha 
ziyade belli ediyor. Çünkü Ge - sta • 
po heceleri ayrı, ayrı ge, (Geheime -
gizli), sta, (staat - devlet), po da 
poJis kelimelerinden alınmıştır. 

Bu cemiyetten Almanyada kork -
mryan hi~ kimse yoktur., Bilhassa ye
hudiler.·. Hitler hükQmeti el altından 
tahrikatını bu cemiyet vasıtasiyle ya • 
par •• Zararlı ve tehlikeli gördüğü kim
seleri bu cemiyet vasıtasiyle öldürtür. 
Bu cemiyet mensupları hiç kimseye 

]arı Çirskiyi' ölü veyahut diri olarak 
AJmanyaya gı"?tirtmek için telgrafla 
beraber yola !.\ı'kmışlardı· Çirski bunu 
da bildiğinden ismini \'C pasaportunu 
değiştirmiş old11,~u halde A \'Usturya • 
dan kaçmıştır. t~fmdi en yakın akra • 
balari bile neredo olduğunu bilmiyor -
lar. Gestapo ajaı1 larilc dünyada kö
şe kapmaca oynaınakla meşgudür. 

Ri\'ayete göre Ges tııpo, Çirskinin ne-
rede olduğunu habeıı· almrş ve ken -
disini bir vasıta ile Almanyaya kaçır
mış, orada da kurşu.~a dizmiştir • 

Bir kaç ay enel lsv~·redeki yahudi 
gazeteci Jakobi Alman:~1ya kaçıranla
rın da Gestapo ajanlarr olduğu belli 
olmuştur. 

Son zamanlarda Çef.oslovakyada 
)"aptlan iki cinayetin de ·Gestaponun 
parmağı olduğu anlaşılmıştır. 

Bu cinayetlerden biri l\\larienbade 
şehrinde olmuştur· Almaı .a.leyhtarlı
ğı ile tanınmış Teodor Lessi .ug ismin
de bir profesör katledilmiştir;.. Gesta -
ponun Çekoslovakyadaki ikineıi cina -
yeti de Formis adında bir mtikendisi 
öldürmekdir. Aslen Alman o-fan bu 

mühendis "ölüm şuaları" etra.l"ında 

fazl:ı malumat sahibi idi. Ve bir müd
det en·el Almanyadan kaçmıştı. Bir 
gün oturmakta olduğu Villaya üç a
dam gelerek kendisini görmek is te -
diklerini söylemişler. Ye Formi le kar 
şılaşır kar:.ılaşmaz derhal üstiine a -
tllarak bir hamlede 7.a\·alhyı öbür dün 
yaya köndermişlerdir. 

Gestaponun bundan başka birçok. 
kaçırma teşebbüsleri de yarım kal -
mıştır. Yapılan araştırmalardan hu 
gizli cemiyetin istediği adamları Al • 
manyaya şu şekilde kaçırdığı anla • 
şrlmrştır. 

En-ela bu cemiyet aazlarından biri 
kaçırılacak adamla dost olmakta, onu 
ziyafetlere, eğlencelere da'·et etmek • 
tedir· 
Hoşça ge~irilen birkaç saatten son

ra eve veyahut otele gitmek için ka • 
pının önünde bekliyen hususi bir oto-

mobiJe binilmektedir. Adam otomobile 
bindiği gibi mahYoldu demektir. Çün-
kü içeride bekliyen iki kişi bir anda 
adamın ellerini ayaklarını bağlayıp 
ağzını tıkamakta ve otomobil son sü
ratlc hudut yolunu tutmaktadır. 

. . 
M.S. , 

~sap nrmerle~Hüviyd\'ar~~a- -~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~ 

rını gösterir göstermez, en büyük po- s t 1 k F b • k 
lis amirleri bile kendilerine hürmet - a ı ı a rı a 
le yol verirler. 

Bu cemiyetin merkezi Berlinde Al
berchtstrasse caddesinde 8 numada -
dır· Bu bina enelce Prusya hükQme. 
tinin parlamento binast idL 

Gestapo cemiyetinin yalnız Berlfn 
ve Almanyada değil. bütün dünyada 
ajanları ''ardır. Ilu: Alman gizli is
tihbarat teşkiJ1h da Gesblpoya bağlı
dır. Gestaponun adamJarı dünyanın 

her tarafındaki bankalardan istedik -
leri kadar para alabilirler. Tabanca -

lan da hususi olarak imal edilmiştir.Ye 
her biri bunları kat'iyyen hedefi şa • 
şırmadan kullanabilirler. 

Gestaponun şefi, Alman S. S. (hü • 
cum kıtaları) reisi Himlerdir. Bu a • 
dam (Kara Himler), Yahut sadece 
(Kara) ismi ile de tanınır. 

Himlerin siyasi ( !) faaliyeti doktor 
Belin katliyle başlamıştır. Bu za\·alh 
gazeteci maalesef ~ok şeyler biliyor • 
du. Gerek Hitlerin bazl beynelmilel 
büyük kapitalistlerle olan münaseba
tından, gerekse Alman meclisi Rayş • 
tağın yanması işinden çok maltlmat • 
tardı. Bu sebepten dola), kaçmış ol -
duğu A \'USturya topraklarında Ges • 
tapo mensupları tarafından delik de
şik edilerek öldürülmüştü. 

Jşte Himler bu idam hükmünün in
fazında başcellatlık vazifesini gör . 
müştü· 

Gestapo, ayrı ayrı birihirini kontrol 
salahiyetini haiz beş encümenle idare 
edilir. Kadın erkek mensupları mec . 
muu da 300 kadardır. 

Bu Gestaponun kara listesine yazı • 
h olanlardan biri de Almanyanın es
ki Avusturya ataşemiliteri Fon Çirski 
(Von Tschirsky)dir. lfralcı olmakla 
tanınmış olan Çirskinin ,·aziyeti her 
nedense son zamanlarda şüpheli gö • 
rülmüş, ve kendisine: 

''Derhal Ilerlinc hareket e<!iniz. Yiik 
sek bir mevkie tayin edildiniz,, diye 
bir telgraf çekilmiştir. 

Fakat Çirski bunda hir tehlike sez. 
miş olmalı ki Arnsturyadan Alman . 
yaya döneceğin<' hil:ikis Viyanada izi 
ni kaybettirecek sıır<'tte gizlenmeğe 

başlamıştır. 

Bir taraftan da Gestapo memurla . 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
Adanada yeni iıtaıyon civarında Narlıca mevkiinde bulunan 

ve cem'an 57,915 metro murabbaı. arazi üzerinden kain ve Şina-

siler fabrikası nam ile maruf koza ambarı, çevirme ve buhar dai· .a 
resi, kazan dairesi, 3 numaralı Dizel motör daireıi, çiflcme 
daireıi, çırçır daireıi, platforma 1 - 2 Dizel motörler dairesi, bu

har kazam dairesi, biderlik, çiğit amlları, çiğit ambarı, balye am

barı temizleme paçel ve prese daireleri, malzeme ambarı, -ıibil 

ambarı, otomobil garajı, kütlü ambarı, müberrit ıu deposu, mü

berrit kuyusu, tamirhaneler, çember ambarı, tahta kurutma 

dairesi, yazıhaneler, 1 numaralı paviyon "Fen Müdürü hanesi,, 
2 numaralı paviyon ''Sevk memuru hanesi,, 3 numaralı paviyon 

"Tamirat amiri hanesi,, 4 numaralı paviyon "Ustabaşı haneıi, a

mele heli.aı, ıu motörü dairesi, ıu deposu binalarından müte

şekkil içinde bulunan ve fabrikanın kuvvei muharrikeıini teıkil 
eden 1 • 2 - 3 numaralı Atlas markalı beheri 150 beygirlik üç a
ded Dizel motörü, çırçır makineleri, tifleme makineleri, te

mizleme ve prese makineleri, vantilatörler, umumi tranımiı· 

yon, kırıcı makinler, pamuk pressi, nemleme ileti, kantar, 

kütlü kırmaıı, ıu deposu, buhar kazam, demirhane makineleri, 
marangozhane makineleri, plat çırçırları, plit çırçırlarının 

kuvvei muharrikeai, lokomobil, roller gin atelyesi, yedek alit e

devattan ibaret ve Pamuk ve Nebati Yağlar Sanayii Türk Ano
nim Şirketinin: 

1 NUMARALI ÇIRÇIR F ABRIKASI 

Afır kütüklerden yapılmış, iki bu
çuk metre yüksekliğindeki çiti tır -
~narak, öte tarafa atladık ve küçük 
d~r açıklığa geldik Çabuk koşmalı i -
~ltı Çiinkü yaban mandası şu koca 
bi"' afaçlarından birisini, sanki hiç 
• ~r Şey değilmiş gibi toslarmış! •• Bu 
...,tler .• . . 1 k ha uzenne pışman ı duymağa 

- Buradan! .. Buraya gel!- ;:. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!! 
Ben de çığhğı bastım: 

İstanbul 6 ncı noterliğince taıdik edilmit 30/ 11/ 931 tarih ve 
15,142 numaralı mukavele ile Pamuk ve Nebati Yağlar Sanayii 

Türk Ananim Şirketinin baikamıza olan miktarı malUın borcu

nun 10/ 4/ 935 tarihinde gönderildiği kayden müspet ihbarname 

üzerine tesviye etmemiş olduğundan işbu borcun ihale tarihine 

kadar % 9 faiz ve % 3 kumusyon, sigorta ücreti, hesap maara

f ı, nakli nukud, muamele vergisi, avukat ücreti ve sair bilUnıum 
masrafla birlikte tahsili için bu borç mukabilinde bankamıza i

potekli olup yukarıda hudud, cinı ve sair evsafı ve müştemilatı 

yazılı Adana Tapu Müdürlüğünün 22/9/ 929 tar\h ve 64 numa

ralı tapu senediyle şirketin tasarrufu altında bulunan ve 2280 

numaralı kanuna tevfikan üç yeminli ehli vuk-Jf taraf mdan ce
man 72,000 lira kıymet takdir olunan mezkur fabrika 1697 nu

maralı Ziraat Bankası kanununun hükümleri dairesinde 1017 f. 
935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya 

çıkarılmıttır· Muvakkat ihalesi 26/ 8/ 935 tarihine müı.ıdif pa

zartesi günü saat ikide İstanbul Ziraat Bankasında yapılacaktır . 
Teminat akçesi % 7,S tür. 

dı" Şladırn, keşki buraya hiç gelmesey • 
"'?. 

._:ncak igJe sonu olduğu halde or -
't .. ..,._lfk1erl dfirt karanlıktı; 
lOt~çlar o kadar sıktı. Korucu fle bir)Qr: tek kol nizamında yorgun argın 

dük. Korucunun omuzundaki til· 

- Hayır bu yoldan!.·. 
arkanızdan iki ton ağırlığında bir 
Bizon koYalarken münakaşaya pek 
vakit kalmıyor. Herkes kendi yolun -
da koşmatka devam ~ttf. Bizon da 
beni takip ediyordu. 
Başımda saçlarımın gerçekten dim 

dik olup olmadığını bilmiyorum fakat 
herhalde öyle olmuşlardır. Hayvanın 
manzarası bile çok korkunçtur: 

l\aCa toprağa yakın; ormanın ka -
ranlrğında ışıldayan boncuk g_ibi iki 
göz ve biçimsiz kafanın üstünde bi -
rer kule gibi yükselen iki kocaman o-
muz •.• 

Şartname Galatada ki.in Bankamız, Adana, Mersin, An
kara Ziraat Bankaları kapılarına aıılmııtır. (3696), 
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neuıeı Demıryoııari ue ıımanınrı ısı~me llmunı ıdaresı ııanıarı l 
10757 lira 46 kurut muhammen kıymetli takriben "100,, tonfioko· 

motif ve otomotris ocaklarına mah sus müıekkel ate§ tuğlası gümrük
lenmit olarak teslimi tartile 30-Eylül-935 Pazartesi günü saat 
15,30 da Ankarada idare binaıın da kapalı zarf usuli ile satın alına· 
caktır. 

Bu İ§e girmek isteyenlerin 806 lira 81 kuru§luk muvakat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi muci
bint:.e i~e girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname 
ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine ver· 
mel eri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parauz olarak Ankarada malzeme daire. 
sinden, Haydarpaşada teşellüm ve sevk müdürlüğünden dağıblmak
tadll'. ( 4805) 

Muhammen bedeli 115 lira olan 350 adet buharlı yağdanlık
lar için cam rasitin yapılan açık eksiltmesine iştirak eden olma· 
dığından 2 inci eksiltmesi 19/ 8/ 35 pazartesi günü saat 10 da 
Haydarpa?da gar binası dahilindeki komisyonda yapılacaktır. 
Bu i~e girmek isteyenlerin 8 lira 65 kuruşluk muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla eksiltme günü ıaa· 
atine kadar komisyona müracaatları lazımdı. 

Bu işe ait şarlname!er komisyondan parasız olarak verile • 
cektir. (4754) 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aıağıda yazılı 
25 gurup malzeme ve eşya her gurup ayrı oyrı ihale edilmek üze· 
re hizalarında yazılı tarih ve saatlerde açık eksiltme ile Haydar· 
pa!ada gar binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonu tarafın· 
dan satın alınacaktır. 

lateklilerin malzeme hizalarında yazılı muvakkat teminatı 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince ite girıneğe manii kanuni bulunmadığına dair 
beyanname ile eksiltme günü saatinden evvel komisyon reisliğinr 
müracaatları lazımdır. Bu işe ait prtnameler Haydarpaşada 
1 inci işletme komisyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 

1 - 300 adet Palanga ipi muhammen bedeJi 254 lira 1 O ku· 
ruş ve muvakkat teminatı 19 lira olup 3/ 9/35 Salı günü saat 10 da 

2 - 40 adet kurıun penıi büyük, 40 adet kurtun pensi ]ok· 
muı, 30 takım kurfun pemi tarih rakkamları, 30 adet bilet penai 
yıldız delildi, 53 takım Türkçe çinko kalıp (alfabe ve rakkam), 
85 adet tarihli madeni damga, 20 adet laıtik tarih damgası, 1 adet 
otomatik numaratör, Muhammen bedeli 1146 lira 29 kuru§ ve 
muvakkat teminab 86 lira olup 3. 9. 35 Salı günü aaat 10 da. 

3 - 50 M. Kahve rengi mutamba, 100 M. Linolium 2 m/m, 
l~. ı!-i11oliuın 3 m/m, 470 M. Ji.nııelium. 4 m/nı, 2.00 M. 1 ve 2 
incLm_ey:ki tavanlar için beyaz pegomoit, Muhammen bedeli 
4944 lira 20 kuru~ ve muvakkat teminatı 370 lira 80 kuruş olup 
3. 9. 35 Salı günü saat 10 da. 

4 - 2000 adet küçük, 5000 adet büyük hasır süpürge mu -
ham.men bedeli 1140 lira ve muvakkat teminatı 85 lira 50 kuruı 
c;>lup 3. 9. 35 Salı günü saat 10 da. 

5 - 680 adet bez muhabere çantaıı büyük ve küç.ük, 410 a
det para çantası büyük ve küçük, 10 adet evrak veya para torba-
11, J 50 adet ufak para ve bilet torbaaı, 200 adet telgraf makinesi 
örtüsü, 600 adet İ§aret bayrağı kılıfı, 20 adet telgraf çavuş çanta· 
ıı, 30 adet demirci göğüslüğü (deri) muhammen bedeli 2159 li
ra 10 kuru§ ve mu~akkat teminatı 161 lira 95 1<uru§ olup 3. 9. 35 
Salı jÜnü saat 1 O da. 

6 - 500 M. Bakır boru 12 X 9 m/m Muhammen bedeli 500 
lira Ye muvakkat teminatı 37 lira 50 kurut olup 6/9/935 cumar· 
lesi ıaat 1 O da. 

7 - 2000 adet cilalı parlak çini, 2 adet banyo, 11 adet ap· 
deslume ta§ı porselen, 26 adet su hazinesi şemandruı, 9 adet la
vabo musluk ta§ile beraber, 11 adet bidet ıabit, 1 adet musluk 
taşı için kurşun sifon, 5 adet alafranga abdeıhane oturağı, 22 a· 
det au hazineıi !Cmandraıı, 55 adet alafranga abdeaha.ne taıı e• 
maye, muhammen bedeli 2209 lira 44 kurut ve muvakkat temi .. 
natı 165 lira 70 ku.ruı olup 6. 9. 35 cuma günü saat 10 da 

8 - 100 M. La.ataik bez muhammen bedeli 200 lira ve mu· 
vakkat teminatı 15 lira olup 6. 9. 35 Cuma günü saat 10 da. 

9 - 100 adet mevakif için 50 kiloluk gaz bidonu, 75 adet 
bahçe sulağı, 140 adet oda ıulağı, 70 adet kola tenekesi, 21 O adet 
huni emzik ucu, 160 adet kestane fitengi kutuıu, 60 adet göz ta· 
§ı kutusu, 35 adet sicim kutusu, 60 adet telgraf mürekkep ibriği, 
176 adet (el bidonu, 1, 2, 3, kiloluk), 130 adet fara§, 2 adet tene· 
keci mangalı, 50 adet Maıa, 100 adet Sobakancası, 300 adet 3 
renkli el itaret feneri, 50 adet Peron feneri, 130 adet donanma 
feneri, muhammen bedeli 2127 lira 98 kuruı ve muvakkat temi .. 
natı 159 lira 60 kuruı olup 6. 9. 35 Cuma günü sa.at 10 da. 

10 - 2000 Kg. kalopil çinkosu imali için yunnıtak külçe kur
§Un muhammen bedeli 400 lira ve muvakkat teminatı 30 lira olup 
6. 9. 35 Cuma günü saat 10 da. 

11 - 500 Kg. Transformatör yağı muhammen bedeli 225 Ji. 
ra ve muvakkat 16 lira 90 kurU§ olup 10/ 9/ 35 Sah eünü sa
at 10 da. 

12 - 11 adet marangoz ve duvarcı tesviye ruhu, 209 adet yay· 
h kırma çelik metre 1, 2 metrelik, 178 adet yaylı kırma alamin
yüm metre 2 metrelik, muhammen bedeli 318 lira 86 kmııı ve 
muvakkat teminatı 23 lira 90 kurut olup 10/9/35 Sair günü saat 
10& 

13 - tSOO adet ilneli ıistem sür'at konturol saatleri için bant 
100 Ye 120 kilometrelik ıaat için ,1700 adet kalemli ıistem sür'at 
k"onturol saat1eri için bant 100 ve 120 kilometrelik saat için, mu· f 

HABER - Akşam Postam 1fi At.tiST08 - 193;, -
lstanbul liseler arttırma eksiltme kurumundan: 
Yiyeceğin cinsi Miktarı Teminatı 

L. K. 
Tahmin 
Bedeli 
15 K. 
10 

Eksi ı~ me günil 
ve sa.ati 

Eksillme 

Kuru Çalı F. 
Kuru barbunya F. 
Mercimek yetil 
ve kırmızı 

8200 
2400 
7350 18 

Nohut 
Bezalya 

7700 
1900 

150 
2200 

640 
1500 

250 
26000 

18 
15 

90 
9 
1 

28/ 8 / 935 Çarşamba 
Saa.tl4 de 

Pazarlıkla 

Kuru bamya 
Börülce 
Buğday 

Bulgur 
Ni§asta 238.81 

r Sade yağ 1657,49 

. 11 
22 
85 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, Pazarlıkl• 

14,30 da 
Kurumumuza bağb Galat.asa ray, Haydarpa§a Erenköy kız Kandilli kız liselerile Çamlıca kd 

orta okulu ve Haydarpaıa lisesi muallim kıımı ile Kız muallim okulunun Mayıs 936 sonuna kadar ib• 
tiyaçları olan yukarda yazılı yiyeceklerin yapılan eksiltmelerin ık kuru erzaka istekli çıkmadığmd~n ,,e 
sade yağma da verilen fiyat yüksek görüldüğünden §artnamelerine göre yanlarında yazılı gün ve s•· 
atlerde pazarlıkla eksiltmeleri yapılacaktır. 

istekliler §artnamelerinde yazı lr okulların heyeti umumiyesini ve yahut her okul için ayrı ayrı oimıJ' 
üzere fiyat verebilirler. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında toplanan kurumda yapılacaktır. Eksiltmeye gi:-e
cekler 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununa göre 935 yılı Ticaret odası belgelerini ve ticaret• 
hane namına hareket edenlerin noteriikten almmıf vekaletnamelerini vermeleri mecburidir. 

İstekliler temidatlarmı liSt>ler muhasebeciliği veznesine yatırarak makbuzlarile beraber kuruııı• 
gelmeleri ve şarbıamelerini görmek üzere kurum sekreterliğine sormaları ilan olunur. (4801) 
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SAHiBiNiN SESi' nln 
En son çıkan Türkçe plaklar listesi 
Mahmure Şan ses: AX 184 Falda Ylldız : Ax 1849 

Haydi dostlar Rumba Dilmıen güzeli 
Hop hop gelen var Konyalım 

Ruhat: AX 1846 Mu,arref: AX 1850 
Su kızın gözleri Hicaz gazel, Konce güller 
Çobanın aşkı Adalıya sevdalandım. 

Fahriye: AX 1847 Safiye: AX 1851 
Görünce o dilberi Akşam 

Görünce ben göynilmii Gecenin matemini 
KUçUk Melahat: Axt848 Afitab: AX 1852 
Açılan güller AJik denilen cellata 

Kanamam, Aldanamam. Rumba. Söyle rühum 

Nabıde: A X 1854 Anam Anam • Yeni Adanala nl 
MEVSiMiN YENILiKLERi Sil 

===-==ı ·-········· 

. ıw 

Merkezi : Sahibinin Sesi. Beyoğlu • Galatasaray mmmm ............. 
hammen bedeli 2586 lira ve muvakkat teminatı 193 lira 95 kuru§ 
olup 10/9/ 35 Sah günü saat 10 da. 

l 4 - 600 rulo alacma karton bitüme 20 M 2 tık 26,30 ve 40 
kiloluk, 500 Kg. tahta üzerine karton bütüme yapıştırmak için 
tutkal muhammen bedeli 4144 lira 50 kurut ve muvakkat temi • 
natı 310 lira 85 kuruş olup 10. 9. 35 Sah günü ıaat 10 da. 

15 - 180 adet bahçe çapası küçük ve büyük, 112 adet bel 
muhammen bedeli 194 lira 70 kuru§ ve muvakkat teminatı 14 )i. 
ra 60 kurut olup 10. 9. 35 aalı günü saat 10 da. 

16 - 1200 Kg. adi hamızı kibrit muhammen bedeli 216 lira 
ve muvakkat teminatı 15 lira olup 13. 9. 35 Cuma günü saat 10 da 

17 - 20 adet pulvarizatör muhammen bedeli 300 lira ve mu· 
vakkat teminatı 15 lira olup 13. 9. 35 Cuma günü saat 10 da. 

18 - 50 çift muzayyak hava hortumu başlığı muhammen be
deli 225 lira ve muvakkat teminatı 16 lira 90 kuruş-0lup 13. 9. 35 
Cuma günü saat 10 dL 

19 - 207 adet demir karyola, 20 adet seyyar demir karyola 
muhammen bedeli 2353 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 176 
lira 50 kuruş olup 13. 9. 35 Cuma günü saat 10 da. 

20 - 500 M. Perdelik kuma, muhammen bedeli 1125 lira ve 
muvakkat teminatı 84 lira 37 kurut olup 13/ 9/35 Cuma günü sa• 
at 10 da. 

21 - 4 adet kabili nakil tezgah boru mengenesi ile beraber 
3 adet el teneke, ve saç kordon makinesi muhammen bedeli 243 
lira ve muvakkat teminatı 18 lira 25 kurut olup 17 / 9/ 35 salı günü 
ıaat 10 da. 

22 - 175 adet plombajin pota 50 ve 100 Kg. lık dölane için 
muhammen bedeli 1781 lira 25 kurut ve muvakkat teminatı 133 
lira 60 kurut olup 17/9/35 Sa1ı günü aaat 10 da, 

23 - 460 adet Ray kııkacı, 50 adet ray bükme aleti, 15 adet 
rayları bir birine yaklaıtırmaya ve uzaklaştırmaya mahsus alet 
muhmmen bedeli 4164 lira 15 kul'Uf ve muvakkat teminatı 312 
lira 30 kuruş olup 17 /9/35 Salı günü saat 1 O da. 

24- 136 adet kiğrt makası, 6 adet döfemeci makası, 25 adet 
fitil makası, 5 adet makineli çimen makası, 15 adet el dal maka· 
11, 3 adet deri makaaı, 21 adet bahçıvan aşı bıçağı, 3 adet buda· 
ma çakısı muhammen bedeli 329 lira 30 kuruş ve muvakkat te • 
minAtı 24 lira 70 kunıı olup 17 / 9/ 35 Sah günü saat 10 da. 

ttr. 

Yeni neşriyat 

Varlık 
Ankarada on bet günde bir çl" 

kan San'at ve Fikir mecmua•• 
Varlık'ın 15 Ağustos tarihli 51 io
ci sayısı çıkmı§br. Bu sayıda Ve
dat Nedim, Abdülhak Şinasi, Ah• 
met Hamdi, Yatar Nabi, Sabri ~ 
sat, Sabahattin Ali, Ercüment Beh
zat, Sait Faik, Behçet Kemal, R~ 
şat Cemal ve Ahmet Muhip' in m• 
kale, hikaye ve şiirleri vardll'. 

Davet 
l•tanbal Cümhuriyet Mütltleiıl' 

mumiliğintlen: lstanbulda buld" 

nan Eğirdir müstantiği Hikmetiıt 

hemen memuriyetimize mür~· 
tı .. 

rııınııırıııı SATILIK BAKK ALiYE 
§ il Beyoğlu . Tarlabap cadde
( sinde 69 No. peıtn satıılı bak
i ~ kaliye dükkanı devren satılık
~ tır. Ayni adrese müracaat. 
i uıımıııııuıııııııımıııııııuıııımııı111111ııJJ11JU111~• 

ZA Yt: lst.anbul ihracat gömrüfii ' 
nün satış komisyonunun verdiği zı.&fO 
ve 22661 numaralı ve 31 - 7 - 9s6 
tarihli ilci makbuzu zayi ettim. Yett4' 
sini çıkaracağımdan eskisinin hilk ' 
mü kalmadığrru bildiririm. 

Kefell Han No. 37 H· Lemondfalll 

tır~11&111 Blftliqnt 

SehirTÜjatrosu 

ıııııııı ımııı 

lllJ 

Bu hafta 'f' 
pebaşı BelıedlY' 
riya trosu: Per ' 
şem be, cuma, cO ' 
martesi, pazar ,ı· 
nü akşamlan _,c 
21 de (DELi JJO' 
LU) 3 perde oV" 
ret. Yazan: B)' 

' rem Reşit, beBtB 
liyen Cemal R~ 

17 ağustos cumartesi <Deli J)OltS) 
nun 100 üncii defaki sürpri.ılerL. 

. lllllllll 

................................ --···-.. ·------1111 =;······ .. •••11•·····-·-···-·----... ·-···· :: Doktor 
:: 

i Ali ismail 
~ .. .. 
:i 
:ı :: :: 

HaydarpCJ§a hcutaneıi beol;.ye 
mütehassıa 

Urologue - Operateut .. 
!! Babıali caddesi Meserret ote· 

25 - 468 adet kar küreği muhammen bedeli 421 lira 20 kurus 
ve muvakkat teminatı 31 lira 60 kuruı oluP. 17 / 9;'35 Salı günü ıa: 
at 10 da. _( 4819 

~ li 88 numarada her gün öğlede 

lg sonra saat ikiden seki7f' kad_,.. 
-= ·········································:··-·"·::ı:: ....................... _ ................. . 
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Bonıont:i şişe birası 
Mflşterllerlne : 

Bomoati Şirketi iatanbal ıite biruı mliıterileri arHında 
1935 aeneai yaz ayları için : 

Bir ·Mosabaka Tertip Etmiştir 
Her titede etiketin albnda numarah bir &ı lğıd Yardır. Ba 

numarayı alaaltr ara11ada her ay nihayetinde bir noterin 
kootrolu albnda mOaabaka yapılacakhr. 

Verilecek primler 100, 60 ve 80 liradır 
MüHbakada kan.nan uumaratar her aym 5 inde gazetelerle 

illa edilecektir. K.ıaaanlar ayın yirmisine kadar 
Şirkete mllracaat etmelidirler. 

Şirket dOkklnlarda •e lokantalarda numaraaız fİfe kabul etme· 
•elerini Ye titelerin Ozerleriodeki numara klğıt ıarını muhafaza 

eylemelerini uyın mBıterilerindea rica eder. 

, 

VE 
Bel gevşekllQlne 

Hormobin 
T .... llt: &al... poata 

kutuau taae 

METAMORFOZ 
KELEPiR BOSTAN 

Çapada Çukurboetan meydanında 
trRmftJ iıtuyonana iç dakika me -
safede 5000 metre murabbamda bir 
bostan çok ehven fi7atla aatıhktır. 

Çap mudbince ceııhesi 175 metredir. 
H~r şekllde ffraza elverfşlfdlr. içinde 
qcarı müsmfre mevcuttur. Bostana 
bitişik 29/2 No. haneye müracaat. 

SATILIK HANE 
Çapada Çukurbostan meydanında 

yedi oda ön ve arka taraflarında n -
si bahçeli tramvay istasyonuna Ud 
dakika mesafede kullaDifb, havadar 
arka bahçealnde tavuk, koyun n keçi 
beslemek için f ennl mUteadclit idi -
meslerl TeAlr mtiştemllAtı havi 29 - 2 
No- ev acuı fiyatla satılaeaktır. 

~--•SOYDAN 

Kumbara sahiplerine lıer sene 
dağıttığı ikramiyeleri 10.000 
liradan 20.000 liraya çıkaran 

Sünnetçi Ahmed 
akametalb ve muayeneha· 

neatnl Strkedden Sultanahmet 
Yerebatan caddesi 40 nama raya 
naldeyledilbıi aaypb mifterl
lerine bildirir. 

iş Bankasının 

ikişer bin lira mükif atlı: 
kur' alarından birincisi !! 

1 Eylôl 935 de i 

Ankarada çekilecektir\ 

P - Nevralji - Baf ve Dit afrılan - Arhitizm - Romatizma 

Yeni tertip ikişer bin lira mftkAfatlı be' f 
_ kur'a her senenin Şubat, Haziran, Tem- (s 

muz, Eyl61 ve BlrlnclkAnun aylannın 

. 
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kendinizi daha iyi korur ve belki 
bir gün iyi bir fırsattan istifade e. 
deblirıinz .. 

Dütes aamimt bir tavuda söz 
16ylüyordu. 

Marjantinle Jiyet bu kadınm İ· 
ı~riye sürdüğü dütünceyi ıeYınçlr 
k~ ">ul ettiler ''e hemen o aktam 
ı.dıp bekçiler pavyonuna yerlq
tiler. 

-33-

JARNAK VE LAŞATENYf.RI 

Birinci Franauva oduında Dü
tea Detampın kalkıttıtı bu ıon 
tqebbüaün IODUCUDU (neticeıini) 
büyük bir aabarıızlıkla bekliyor
du. 

Jiyet bekçiJer pavyonuna yer· 
l91tirildikten iOnra daha kole.y e
le seçecekti. 

Görüniifte çok kayıuız olmakla 
beraber hakikatte çok kuruntulu 
olan bu adamda Dütea Detampa 
kartı tonsua bir ıüven vardı 

Majara vakumdan aonn bu 
kadından nefret ettiği kadar tim
cli ona kartı bir aevıi duyuyordu. 

- Beni Düıea kurtaracak' di
ye dütünüyor:lu. 

Bayle bir samanda kurtulmak 
elzü Fr.amava için Jiyete kant-
1nak anlamm.:ı (manasına) ıeli
Jordu. 

Jiyetin kend: kızı oldujunu ar'* clapt• iiyordu bile .. 
Karannı vermitti. 
Artık bu dö9iinceyi kaf aımdan 

nakla,tıracaktı. 

Düıes Detamp ane ile kız.·n bek
çiler pavyonunda oturmaia razı 

olduklarını haber vermek üzere 
geldiii ıırada kral Laıatenyeri ile 
konuıuyordu. 

Jantiyom derhal çekildi. 
Fakat kral: 
- Gitme, bekleme salonunda 

kal! diye ıeslendi ve Düteae: · 
- E, ne yaptın? diye sordu. 
- Şevketmaab, biraz sıkıntı 

çektim de muvaffak oldum. 
- Sen beni koruyan bir melek-

ıin .. 
Düıes ıülümıedi. 

Kralın bu sözü, ıeçmiıte bir 
ıün ıene kendisine, fakat bqka 
bir tavur ve baıka bir dütünce ile 
söylemiı oldujunu hatırladı •. 

- Ne vakit tqımyorlar? 
- Hemen buıün olmaaı için ça-

hıacaiım, ıevktemaab? 

Düıes Detamp odadan çıktı ve 
hakikaten sözünü yerine ıetirdi. 
Bu konuımadan iki ıaat sonra Ji. 
Y.etle annesi bekçiler pavyonuna 
verlettiler. 

Dütes çıktıktan aonra l.qaten
yeri tekrar kralm oduma ıirdi. 

Kralı pek ten görünce ona bir 
teY sormak lizım gelecefin! dü. 
tilndü. 

- Şevketmaab, iyi haber aldı
ğınızı görüyorum. 

- Çok süze) haberler aldım, 
doatam. Dünyaya yeniden geldim. 
Rahat nefes alıyor, ann zaman
danberi unuttuium saadetin lez
zetini yeniden tadıyonun. 

ilk gllnfl çekilecektir. ı 
~~=~= . Ulfllllllllltıı ~ 
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- Belki bir hayaldir, anne .• 
- Olabilir •. Bu delikanlın~n se-

• ni lmrtarmıt ol dulunu söylemit· 
tin, delil mi? Evet, onu bana söy
ledin.. Hem de onu aeviyonun .. 
Zanllı çocuk. Ondan uzak yqa
dılm için ne kadar izbrap çekti· 
tini anlıyorum. Fakat bütün Ü· 

rintiilerin sona erecek •• Korkma, 
ben seni buradan kurtaracağım .• 

- Anne •. Hiç bir 19yden kork
muyorum .• Hatti kral buraya ıel
difi zaman bile korkm&m1fbın •• 
Halbuki, eier yalnız olsaydım 
korkumdan ölürdüm. 

-Ah o hain alçak! •• 
- Senin yanında oldukça hiç 

bir teJden korkm•m. 
Bu anda Dütea Detamp ilerliye

rekı 

- Çocuium.. Bu sözlerinizle 
belki de aldanıyorsunuz! dedi. 

Jiyet tatkın bir halde kaldıiı i
çin cevap vermesine İlnkln bırak
madan ilive etti: 

- Son aöaleri duydajumdan ve 
tözünün kar19bpdan beni aff e· 
dinis. Gelitim aize iyilik içindir. 
sözlerini söyledi. 

Marjantin sordu: 
- Siz kim oluyor~unuz ma

dam? 
Dütes Marjantinin ıtıklı ve an· 

layıılı bakıtlannı ıörünce h.,kika
ti anladı. 

Bu kadın artık ~eli delildi 
- Yüzüme r!ikkatle bak.nız .. 

Beni tanılDl)'or musunuz? 
Jiyet: 

- Madam! diye rica etmek i1-
tedi. 

Marjantin kızının sözünü kese
rek: 

- Bırak da söylesin kızım! bi. 
lecefim ve öğreneceiim ıibi geli· 
yor. dedi. 

Jiyet yavq seıle: 
- Acıyınız bize .. Suıunuz. di· 

ye yalvardı. 
Dütes sert birse.le: 
- Size iyilik için ıeldiiimi aay. 

lemittim. Bu sözümü iapat etmek· 
liğim lizım. Bana iyi bakın,z ve 
habrlamağa çalııınız. Haydi ba
kalım .. Pariıi hatırlıyor muıunuz 1 
Muve Garson aokait aklınıza ge
liyor mu? .. sözlerini söyledi. 

Marjantin kaçmak istiyen hafı· 
zasını tutmak İt tiyormut ıibi iki 
eliyle alnını sıkarak: 

- Mu ve Garson aokatı mı 1 de
di. 

- Evet, beni orada ıördünüz, 
Marjantin .• 

- Sanki ıizinle pek samimi İ· 
mitim ıibi beni yalnız ismimle ça
ğırıyonunuz. Bununla beraber ... 
Hayır .•. Sizi ıörmüt olduğumu ha
tırlıyamıyacağım.. Muve Garson 
ıokağını da nerede olduğunu bil· 
miyorwn. 

- Sivri çatılı kiremitleri ile 
göğe bat kaldıran büyük evlerle 
çevrili küçük dar bir sokak, orta. 
sında, çirkefli suyun aktıiı bozuk 
bir yol ... Kirli ~ükklnlar ••. Ayak
ları çıplak, ns~ü batı paramparça 
haylaz çocuklar. Sizi acıyıf do
lu gözlerle süzen bir sürü halk .• 



Kalpazanlar Peşinde 
Polis hafiyesi (X : 9) un harikulade maceraları Ng· 
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- Evet .. Evet .. Siz ıöyleJikçe 
daha iyi hatırlar gibi oluyo:um. 

- Bu sokakta öbürlerine nisbe· 
ten daha harap bir ev .. Yaş duva
ra takılı bir ipe tutunarak çıkılan 
ç.ürümüt ve delik deıik bir mer· 
diven ... 

Marjantin heyecanla: 
- Evet .. Evet! diye haykırdı. 
Jiyet: 
-Oh madam. Hareketiniz çol< 

iğrenç bir şeydir. dedi. 
Diiteı omuzlarını silkerek ce

vap verdi: 
- Kızım, eikiden iki ker'! sizi 

kurtarmıt olduğum gibi, bu ıefer 
de gene kurta:mak iıtiyorum. 

Sonra Marjantine dönerek: 
- Merdivenin yukarııın-Ia ka

ranlık bir odanın dar, pis, havasız 
bir avluya bakan bir penceresi 
var. sözlerini söyledi. 

Marjantin: 
- Ben orad~ yaııyordum. diye 

haykrrdı. 

- Evet, orada. aklınıza geliyor 
mu?. Bir gece .. Kıttı .. Sokak ve 
k- ,. nlık bir gece .. Birisi gelip si· 
z' " '\ğırdı. Aıağıya inmenizi !Öyle. 
d )iz merdivenden inince bir ka
dın kucağınıza genç bir kız attı. 

Jiyet bü müthit hatıranın uyan 
'dırılmaıından çok müteessir ola
rak ufak bir çığhğı tutamadı. 

Dütes sözüne devam etti. 
- Siz bu genç kızı alarak oda-

812& çıkardınız .. 
- Oh yarabhi .. Ne müthiş .. Ne 

acı .. 
- O sizin kızınız, burada bu-

lunan kızınızd1. O kadın da ben· 
dim. Jiyeti Luvr'a sarayınd:ın ks· 
çırarak size getirmiıtim. Hatırl•· 
yor musunuz? .. 

- Oh, kafamda dolatan dütün· 
celer pek karışık .. Evet, anlattığı
nız o sahneyi ~örüyc-.rum. Orad,._ 
bulunmuş gibi hatırlıyorum Ger.ç 
kızı, kızımı, Ji~ elimi götürüyo 
rum .. Hem de .. ma kartı kin du . 
yarak .. Ona if kence etmek jçin •. 
Fakat o vakit .. Oh, müthit haki. 
kati anlıyorum. Ben deli idim. 

Jiyet annesb~n boynuna sarıla
rak: 

- Anneciğim .. Sevgili anneci. 
ğim, böyle korkunç ıeyleri düşün · 
meyiniz. Bunların hiç biri olma 
mııtır. diye ağlc.mağa baılsdı. 

- Ben deli idim, evet, on bet 
senedir deli idim .. Ve bu rlelHiğim 
sırasında kızıma itkence ~ttiırı. 
Jiyetçiğim .. Kimbilir bana ne ka· 
dar lanet ettin!.. 

-Hiç bir Vcl~İt!.. 
- Ah o zaman nasıl oldu ila kı .. 

zım olduğunu ~Pnıyamadım? .. 
- Bana itkence etmedim:-. ha· 

na fena muha.t" elede bulunınadt· 
nız ki .. 

- Sözlerinin doğru ohJıığun.ı 
yemin eder mİJiniz? 

- .• Ederim. 
- Sana inanıyorum .. lna~ak 

istiyorum. Çünkü bir annenin kı
zına iıkence etmesi kadar kötü bir 
§ey düt ünülemez. 

Düıes: 
- O vakit hunu size getirmek

teki maksadım, zavallı kızı kralm 
\ 

NıvY"" ra11 gelecek 
adam/a,.ıhız IJeni 
siz zannede~ei-
ı~,.. 
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pençesinden kurtarmaktı .. dedi. 
- Kurtarma le mı? 
- Evet, haberiniz yok mu? 
- Var .. Zavallı yavrucak. ha. 

na her şeyi anlattı. 
- Öyle ise dinleyiniz .. Jiyetin 

F' ontenblöde bulunduğunu size 
kim ıöyledi. Size yol harçlığınızı 
kim verdi. F ontenblöde nasıl ha· 
reket edeceğinizi kim öğretti. 

- Siz madam! .. 
- Hele §ükür ! .. En sonra beni 

tanıdmız .. 
- Sizi tammadımsa bile bana 

doğruyu söylediğinize inanıyo
rum. 

- Şimdi de, Jiyetin burada em
niyette bulunmadığını söylemeğe 
geldim. 

- Hele ona e 1 dokundursunlar .. 
- Zavallı kadın, sizi zehirle-· 

mekle veya hançerlemekle kızınız. 

dan ayırmak onlar için pek kolay· 
dır. 

Jiyet bağırarak annesine sarıl
dı. 

Marjantin t~tredi. 
- Çok doğru .. Eğer Deni öldü

dürürlerıe Jiyet mahvolur. dedi. 
- Bana güvenmek ister misi

niz?. Her ikinh; de kurtarmağı Ü· 

zerime alırım. Size söz veriyorum. 
isterseniz size bunun nasıl olaca
ğını anlatayım. 

Ana kız bir ağızdan: 
- Söyleyini2 ! Aediler. 
Düıes Detamp maksadına eri

feceğini anlad:. 
içgüdü (sevki tabii) ile bu ka

dından nefret eden Jiyet kendiıi-

ni kralın pençesinden kurtardığını 
inkar etmek gibi bir nankörlükte 
bulunamazdı. 

Düıesi bu hareketlere ailrükli· 
yen sebeplerin her halde kendisi 
için de faydah olacağını hisaedi· 
yordu. Evvela Luvr ıarayında, 

sonra Papas mıığarasmda kralın 
melôn emellerine set çeken bu 
kadın değil miydi? 

Marjantine gelince, o da Düşe
sin dost veya düıman olduğunu 
kestirememekle beraber, Jiyeti 
krala kartı müdafaa etmekte men. 
faati bulunduğunu ke§fediyo .. du. ! 
Düıes tekrar söze baıladı. 
- Burada kalmanız doğru de

ğildir. Ayni zamanda kral fato
dan çıkman~za engel olacaktır. 
Siz onun elinde mahpussunuz. F &• 

kat sizin için kolaylıkla başka bir 
oturacak yer bulabilirim. 

Büyük bir sabırla sözlerin;. din
liyerek Dü§esin asıl maksadını an
lamağa çalı§an Marjantin: 

- Bundan ne kazanacağız?. 
dedi. 

- Bu yeni y<>riniz ıatonun için
de olurıa bir §e~ kazanmaz!ınız .• 
Fakat dıımda o!urıa .. 

- Dıtında ını? .. D'emin burada 
mahpus bulunı-:hığumuzu aöyliyen 
siz değil miydiniz? 

- Hakikati ~öyJemiıtim Fa· 
kat maksadım sizi tatodan dıtarı 
çıkarmak değil .. Şatonun etrafın• 
da büyük bir bahçe ve bahçede 
birçok pavyonlar var. Eğer bun· 
lardan birine yerleıirıeniz, tabii 


