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Atatürkün Başkanhğında 

Kabine yarın 
Floryada toplanıyor 

o~yalfilo 
1 l~alyan manevra yapacak Vüznıe 

Birincilikleri nıı{uzuntl 
kırmak içinmiş 

l\adınlar ara ında atlama birincisi 
lstanbuldan Bayan Hristina, (solda) 
ile ) üzmetre ikinci i Bayan Leyltı 
----~--~~--~~-'--~ 

Tiran, l 7 - Arnavutluk ba m 
kurumundan bilCJiriliyor: F·erİ· 
deki ayaklanma hadisesi tami\mj
le bastırılmıttır. Bütün Arnavut 
lukta tam bir sükunet vardır. Sa
lahiyetli bir mahkeme yakındft is· 
yanın çıktığı yere gidecektir 

Ayaklanma, küçük rütbeli bir 
zabitin 35 jandarma ile birkaç. si
vili ayartması ve Fieriyi ele geçir
mesiyle batlamııtır. Fakat derhRI 
yetİfen hükumet kuvvetleri isn.nı 
tamamiyle bastırmıtbr. Krala 
kartı auikas! yalandır. 

200 kişi tutuldu 
Atina, 18 - Arnavutluktaki a

yaklanma hadisesinin tamam•yle 
bastır ı l mı t dduğuna dair henüz 
bir haber gelmemİ§tİr. 

Tiranda iki yüze yakın a.:f am 
tevkif edilmittir. 

150 kişi ölmüş 
Belgrat, 18 (Özel) -Arnavut. 

( Derıanıı 2 nçicle) 

Arnavut tipleri 

Musolininin cevabı: 
Yeni sevkiyat! 

(Yazısı 2 inci sayfada) 

Dün, /Julgar elçisi de dalıU olmak ü. 
zere bircok mühim ziyaretler kabul 
eden ı•e )smet lnönü ile birlikte Ak . 
dcrıize gideceği bildirilen Dışbakanı . 

mız Terfik Rü~tü Araa 

Şark vilayetlerimizi karış karı§ do • 
/aştıktan sonra şimdi de Akdeniz kı
yılarımın yakından görmeğe giden 

--------~~--~~~~--

1 
Başbakanımız ismet lnönü 

Hayırsız adada ~~~-u_fu_0_~_e_rh_&~~~~~~~~-'_Y~~u_4_ü_~_M_~ 

Çıplaklar Cumartesi. yevmiyeleri 
cemiyeti hakkındakı kararname 

Şehrimizde zulunan bazı Al -

manlar Hayırsız adada kamp kur

mak için müsaade istemi§lerse de 

hunların Cıplaklar Cemiyetine 

mensup oldukları anla§ıldığından 

kendilerine izin verilmemi§tİr. 

Karanlık sokakta 

Kadına sarılan 
küstah 

yakalandı 
Etyemezde Sultan çeıme soka· 

imda oturan Bedriye dün gece sa

at on birde evine giderken karan· 

lık bir sokakta bir adam anınzın 

beline aanlmıt ve elindeki çanta

sını kapmağa ıavaşmııtır. Bedri • 
ye hemen bağırmı§, bekçiler ye • 
ti,erek Bedriyeye sarılan lsmail 
oğlu Recaiyi yaaklamııtır. 

Bugün resmi gazetede 
(Yazısı 4 üncü sayfada) 

500 ölü verdikten maada, ltalya yeniden m buma tehlike•inde .ıır. 
Resmimiz, kazanın olduğu be"~lerclen birini gösteriyor. Ya.zııı 4 i..ncü 

•ayladaclır. 



a HABER - ~qam Poıtam 18 AGUSTOS - 1935 

erle Fransızların müşterek ce he al_~ filrı 
onleransı konuşmalar • 

rıne u 

ce ahı : yeni sev 
imparator Haile Selôsi diyor ki : 

iyat 

___ utlaka topu tüfeği çok olanı tercih etmezi 
190CS uah d J ıt lyeya 1 "- Hayır .. Bu, Habeş meselesinde 

n ol oluyor mevzuubahs olamaz •• HattA NapoJyon 
O~lcr konferansı durmuştur. Fa.kat dnn yana bile değildi. Napolyon en bil 

bunun, Uusolinlden gelecek bir ceva -, yük bataryalarına rağmen sonunda 
hl beklemek dolnyısiyle durduğunu ezildi. Çilnkil, hak onun tarafında 
bildirmektedirler. - değildi - biz sulh istiyoruz. Fakat 

Parlste lngiliz:, Fransız ve İtalyan icabında istikbalden korkumuz yok • 
delegeleri nrasında, yapılmakta olan tur .. ., 
üçler konferansı, ltalya - Habeş işine Ayni gazete muharriri, silah altın-
bir hal yolu bulacaktı. Ve 1906 da da n talim gören Habeş asker • 
Hnheşistnnm fstikl!lini temin eder !erinin eskisınden daha çok olduğunu 
surette imzaladıkları bir muahedeyi ayrıca Habeş saldhiyet makamla. 
bu konuşmalara esas edineccklerdi. nndan öğrendiğini yazıyorsa da sa -
Faknt görülüyor ki ltalynn delegesi yısını bildiremiyor. "Belki kendileri -
buna yunaşmak istememiştir. ne malQm değildir,, diyor .. Fakat hu-

19flô uıuahedcsi ahkamının zamanla dutlarla yüz bin asker hazırdır. 
deiişmi~ olduğunu ve işleri yeniden HAIA cevap gelmedi 
görüşmek lfızımgeldiğini bilhassa Af- Paris, 18 - Baron Aloizi Romndan 
rilmdadaki ltalyan müstemlekeleri - beklediği talimatı henüz almamıştır. 
Din tehlikede olduğunu söylemiştir. Müzakereler bu talimata bağlı oldu • 

Musolinl a kerıerl· 
nı teftişe gitmıe 

Roma, 18 - Paristeki İtalya mu • 
rahhasr Baron Aloizi uzun müddet 
ltalya dıŞişleri bakanlle telefonla gö
rüşmüştür. 

İngiltere ,.e Fransa tarafından I • 
talyaya mühim tekliflerde bulundu • 
ğundan dışişleri bakanının da Musoli
ni ile danışmnğa lüzum gördüğU an -
]aşılmaktadır. Fakat Musolint, şarki 
Afrika)'a gidecek askerleri teftiş et -
mek üzere ani olarak Tsernia'ya git • 
tiği için kendisiyle görüşmek mümkün 
olamamıştır. 

Arnavutluk 
• 
ısyanı İnglliz ve Fransız delegeleri (mu - ğu için yann devam edip etmiyeceği 

rahhaslnrı) bu konferansa 1906 mua- şimdilik mahim değildir. (Baştaralı 1 incide) 
hedesi esaslan içinde görüşmek şar. Bununla beraber Uval, Eden Ye luk isyanının pek çok kan dökül-
tiyle başlıyncaklnrmı önceden söy - Aloizi teması muhafaza etmektedir • mek suretiyle bastırıldığı haber 
lediklerini ileri sürmüşler ve İtalyan ler. verilmektedir. Kargafalıklarrfa ö-
delegesi, l\lusoliniye haber yollamış, Musoliniye sorulan !enlerin 150 kiti olduğu sö,rien-
durumu anlatmıştır. 1 

Tabii, haber gelinceye kadar bekle - sua ıer mektedir. 
mek. lli.zımgelmektedir. Dolayısiyle Paris, .1~ - ltal~an murah~~ı Ba - arnavutluk noreke• 
L ron Aloızı Yası .. tasıyle Musolınıye so- t:•ı ltalyan nüfuzu • 
aonfenıns durmuştur. rulmuş ve henuz cevabı gelmemiş o - n 

Bu vaziyet, politika mahafilince Para ile tutulmuf Habaf asKarlarlne maa,ıarı daöıtılırkan lan suallerden birincisi Fransız tek. dan kurtulmak 
hiç i)i görülmemektedir. "Bu itibarla Ingiltere, gerek Kıb - caktır. Hatta ellerinde sopa ve taştan lifine, ikincisi de lngilterenin talep • içinmiş 

Konfcranstn yeniden toplanma za- rıs, gerek bunun gibi ahalisi sık şık başka bir silAh olmasa da.. ]erine dairdir. Paris, 17 _ Eko clö Pari ga~e-
mam belli değildir. kargaşalık çıkaran n idaresi güç o - Şimal hududumuzdan bir karış yer Diğer sualler şunlardı: teıi Londra aylarının (muhabiri-

Bütün aykınbt;-a sebep olan 190G lan l\faltadan feragat edebilir.,, bile nrmiyeceğiz, Bütün Habe ler, ttal H b · ta 1 h h d t 
m--'ı!ı.d~.% a~_rın lehine ola-•· Musollnlnln damadı b yn, a eşıs n a em u u nin) bildirdig~ine iÖre Arne.vut-U<.Uu: ~ uÇfl..,. ..... n .n.u\ unu yu.pmnktan 8lme2i tercih dar - mU~temlCkelc:ri Jçln ne gibi mntl - • ' İ 
birçok;.mnddcleriJhtiva ediyordu. l'tıe- Roma : 18 <A.A.) - Gazeteler, kendi Jer. Memleketin bütün kabileleri ve ler istemekfedır'.? '" ,, ... , l\ıluktakı kargaıalıkların talya ... 
seli. bu muahedeye göre Habeşistanın isteği üzerine dün doğu Afrikasına grupları, herhangi istillya karşı ta - Habeşistanda buluna~ İtalyan te • Habet anlqmazlığının akiıled ol· 
bugünkü hudutları olduğu gibi mu - yüzbaşı pilot olarak gitmeye çağrıl - rihte hiç görülmemiş bir şekilde, im- ha.asının emniyeti için de ne gibi ga- duğu, ve Arnavutluğu ltalyan bo
hafn.za edilecektir. Habcşistanın da - mış olan matbuat bakanı B. Cianonun paratorlarının ardında toplanmışlar - rantiler verilmesini arzu etmektedir. yunduruğundan kurtarmak iıti .. 
hili işlerine k rşılmıyacak ve bu mu- fotoğraflarını neşretmektedir. dır. · 
ahedeyi imm eden devletler (lngil - Gazeteler, genç bakanın bu hareke- Esef ederim ki, bize dost olan dev • yen ve ltalyaya kartı olanlar la • 
tere, Fıtansa, İtalya) her ne suretle tini çok metetmekte ve bu zatı Duçe !etler, Hnbeşistana silah gönderilme - SON DA Ki KA rafından sevk ve idare edildiği ıa-
olursa olsun - Habeşistan mevzuu - ailesinin gönüllü yazılan üçüncü azası sine müsaade etmediler. Fakat kötü _....__ F_a_ş_ ı· s--t nılmaktadır. 
bahs olduğu vakit - tek başına ha • olduğunu kaydetmektedirler. teslih edilmiş olsak da bütün İtalyan ---------------
rekct edemiyecektir. Habe• imparatorunun sözleri hücumlarını geri çevireblllriz." • t 1 v Yunanlstarada 
Habeşistandnki yabancılarla, elçi • Habeş imapartorunun İngilizce Mi- Habeş imparatoru bu gazetenin mu- Jmpara or ugu 

liklcrin müdnfaası için bir tedbir al. yus Kronikl gazetesi Adisa!>aba mu - harririne mtitemadiyen ''Tannnın Ha- Benevento (ltalyada), 18 _ Kondilisln kral 
mnk icap ederse, bu tedbirleri hepsi habirine verdiği diyevin diğer par - beşistaıu koruyacağından,, bahsettiği lehinde sözleri 
bcrnlrer almnk lazımgelmektedir. çalarım yazıyoruz. için, muharrir şöyle bir sorgu sormuş. Şarki Afrikaya hareket etmek ~ze-

1906 muahedesi denilen ' 'e konuş • "Bütün Habeşler, memleketin bir tur.: re olan "Kara Gömlekliler,, i teftiş 
malam esas tutulması istenilen mua- ucundan diğer ucuna kadar Italynn - "-Fakat Tanrı, en büyük topu tü- eden Musolini nutkunda "ltalya
Jıede budur. Bu şartlar içinde konuş- lara karşı harekete gelmiştir. icap e- feği olanlar tarafında değil midir? nın faşist imparatorluğunu te_§kil 
maya devam mümkün olup olmadığı derse, herkes erkek ,.e kadın çarpışa- Habeş imparatorunun cevabı şudur: edinciye kadar yoluna devam e-
l\lusoliniden anlaşılacaktır. deceğini,, aöylemiı, "Kara Göm-

Paristcki ~talynn delegesi her da - H b h b• d M 
kika telefonla bir cevap ye talimat a eş ar ın e ısır ' }ekliler,, in Sonuna kadar V&~ife-
hekleroektedir. !erini yapacağından emin bu~un-

Yenl scztdy t • 1 k? duğunu bildirmiıtir. 
ltal:ra, şarki Afrikaya yeniden sev . ne Va Z 1 yet a a ca • 11111lllllllH1111111111llllllllııt11111Ulllllllll11111111lllllllU1111111Ulllllllll1111 

kiynt yapmıştır. Bu da Musolininin Fransadaki karga. 
cevabı sayılabilir. Bu sabah aldığımız Kahirede bütün ihtimaller düşünülüyor şalığın tasfiyesi 
telgrafı dercediyoruz: Tulon (Fransa da) 18 - Geçen gün-

Napoli: ıs, (A.A.) _ CampldogiJiyo Kahireden bildirildiğine göre Ha -ı lngifülere karşı yardım sözü vardır. kü karışıklıklara sebep olmak suçuy . 
vaporu, siyah gömlekliler zabitlerini beş· İtalya işi Mısırda akisler bırak • İngilizler askeri tedarikatını n la yakalannn on beş kişi muhakemç 

Ati na, 17 - Y una.niıtan Sü 
Bakanı General Kondiliı krallık 
lehinde yeniden bir diY.evde bu • 
lunmu§, ve krallığın Yunaniıtanı 
kurtaracağım, kralın memleket • 
ten uzakta bulunduğu eınada 
memleketine merbutiyetini göı • 
termit olduğunu, geri döndüğü 
takdirde ulusa bir istinatgah ofa· 
cağını söylemi,tir. 

Atina, 18 - Yeni çıkmağa 
ba§lıyan Helenizmoz gazetesi Ge
neral Kondilisin bir makaleaini 

ve harp malzemesini hamil olduğu madnn geçmemekte veMısırda Habeşis muvasalatını temin mecburiyetinde • ve mahkt1m edilmiştir. 
tana ·· u··11 ·· ·d kler ce · ı· k ne•retmekte='ir. Kondilis bu ma • halde halkın coşkun alkışları arasın- gon u gı ece mıye 1 u- dir. Bu vaziyette bir müttefik, bita - Bunlardan sekizi iki ayla beş ay a - :r 

da doğu Afriknsınn hareket etmiştir. rularak bunu ba~ına Prens Ömer To- raf sayılamaz. rasında değişen hapis cezalarına, ge- kalede Kral Corcun, cumhuriye· 
sun paşa gibi hanedandan biri rreçirll ·kal ı d b. hk~ ı tı"n yapamadıklarını ba•aracagwını n~11tere Malta ile Kıbrıs "' Sonra Jngiltere, Mısırın da harice rı an arı a ırer aya ma ·um o · :r 

~ m~~fü~ d 
ltmıyay bırakılabilecek B karsı asker[ müdafaasını Loyd Cor,. muşlardır. yazmakta ır. 

undan başka Mısır ordusunda bü- .. ~ ------- -------------------
BcrJiner Tagblnt gazetesi Malta çe yük bir harp mazırlığı görünmemekle misnkiylc taahhüt etmiştir. Şu halde 

Ktbrıs ndalarının ltalyanlnra ,·eril - beraber, perakende olarak bir iki ta- Mısır girip İngiltere de dışarda ka -
mesi meselesinin olup olamıyacağını burun tesllhine başlanmıştır. lamıyor. 
tnhliJ ederek diyor ki : 

Jngilterenin '"'rk ordusuna gcıı·nce Habe~ıs· tand:- bulunan ve Nilin bir "lngiltere, Akdenizdeki durumunu ı.... ' ~ " • 
uzun müddet Mısırın muhtelif cihet- kolunu zenginleştiren Tsano gölUnün 

d:;;:e~rd~~~o~uvv~!~~::v~cul''~ Jerinde Ye muhtelif silahlarla manev- Jtalyanlar tarafından alınmasına ne 
ra yapmakla meşguldür. Ve "bu kuv- lgittere ne de Mısır kolları bağlı ka-

::~~~:cu:ı:::re~;!!~~ ~~ vetlerin Habeş hududuna sevki bir larak seyirci kalamaz. 
Bahnabmerin şimali şarkisindeki A _ haftayı geçmiyecektir!,, deniyor. Yalnız şu düşünülüyor ki, Mısır ve 
kabe limanını biribirine demiryolu ile Fakat Habeş - İtalyan işinin Mısır- lngiıtere harbe, Habeşist..ına yardım 
bağlanacak ve her ikisi birden tn • lılarda uyandırdığı bazı düşünceler için mi, yoksa ltalya ile yapılan, ya
giltcrcnin Akdcnizdeki başlıca scvkul- şunlardır: hut yaprlncnk gizli bir ittifak muci -
ceyş üssünü teşkil edecektir. Harp olursa Mısır işe katışır mı? hince Habcşistanın taksimini kolay -

Ba tansvvur tahakkuk ettikten son- Mısır girerse lngiltere de girer mi? laştumak için mi girecektir? 
ra, lt.anm lngiltere için lüzumu kal Mısır bitaraf kalarak yalnız Ingilte- Fakat bu ihtimal Yarit \ 'C makul 
mıyacıktır.,, re mi harbe girer? Yahut İngiltere ve görülmüyor. Çünkü İngiltere l\tuso -

gaı:et -Kıbrıs adası ve hatta l\IISir beraberce harbe girer ,·eya be- llnlnin şimdi Habeşistanda takip etti-
luvveflenmesi karşısında rnberce açık mı dururlar? ğ1 siyasayı yann Mısırda takip ede -

için sevkul kıymetfnf Deniyor ki: "lngilter girerse Mısır bilecckinl umuyor ,.e bu m:ak tehlike-
demekte ve ynzıs:mı duramaz. Çünkü Mısırın 192'7 de ln - yt gözönUnde tutarak tedbirli davran 

gilizlerle yaptığı ittifak mucibince, mak laiımgeldiiinl ahy:or. 
~ -

Bu ne huysuz adam 1 

ar sı ı öğd iJ. 
kar eşin· yaraladı 
Dün Beykoza bağlı Akbaba kö

yünde kanlı bir vaka olmu§tur. 
Yakanın kahramanları Hasan ile 
Hüseyin isminde iki kardeştir. 

ikisi de bir evde otururlar. Bun -
lardan büyüğü olan Hasamn ka -
rııı bir müddet evvel kocasının da 
yağına dayanamıyarak babasının 

evine kaçmı§tır. Hüseyin, ağabe· 
yiıine sormadan yengesinin evine 
(itmiı, onu tekrar kocuınm yanı· 

na döndürmüıtür. Hasan kardeıi· 
nin bu İfgüzarlığına fena halde 
kızını§, söylenmiş, bu yüzden dün 
tarlada çalışırlarken aralarında 
kavga çıkmıştır. Bir aralık Ha • 
san tabancasını çekmiı, ateı ede • 
rek kardeşini sol bacağından a • 
ğırca yaralamıthr. Yaralı Cerrah• 
paşa hastanesine kaldırılmış, va· 
kadan sonra kaçan Hasan kırlar • 
da dolaıırken >::akalanmııtır. 
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~CJÖd4ÜHt: .............._ ____ _ 
Yüksek doktorlar 

ve avukatlar 
Ayda 300 lira kazanan bir 

adam kadar olamaz 
Avukatlacın, doktorların senede bin 50.- 9,63 % 19,26 

lira Tergi verip nrmemelerl mesele 100.- 21,57 % 21,97 
Oldu. Dünkü bir habere göre, Avukat- UlO.- 35,11 % 23,41 
lar arasında böyle bir ,·ergi veren oJ- 200- 48,33 % 24,16 
1111Yacakmış. Gene dün gazetemizde 300.- 84,18 % 28,06 
ıcEtibba Odası,, başkanının sözleri Şu, gölüyor: Eneli, maaşlar yük-
tıktı. Sayın (muhterem) doktor Ni - seldikçe yüzdeler artıyor. Bu da 
Yaıi İsmet demiş ki: frenklerin "progressif,, dedikleri tarz 

- Biz, maliye tahsil ıubelerine ver- vergidir ki, çok munsif şeydir. 
di6intiz listelerde fevkalcide sınıf ver- 300 lira kazanan % 28,06 ,·erdiğine 
Oi tJerebilecek hiçbir doktor ismi gös- göre, ayda bin lira kazanan belki de 
ternıedik. Ancak maruf dört doktorun yüzde 40 nrmeli .. Böylelikl<' insan -
hi:aaına bunların vaziyetlerinin tet - hk sosyetesi (cemiyeti br~eriye) az 
kile edilmekte olduğunu yazdık. Hu para kazananların zaruri ihtiyaçları
tetkikat neticesinde heyet kanaat ge- nı, çok para kazananların fantzileri · 
tirirse bu dört doktoru feukalt:ide sı- ne tercihan korunmuş o1ur-
11ıfa ayıracağız. Ancak şunu da naza- \"ukariki hesaplardan anlaşılıyor 
,., dikkate almak lazımdır ki, bu dok- ki, ayda Uç yüz binaenaleyh senede 
torlardan her birine fer•kalôde sınıf - 3600 kazanan lira kazanan bir ecir 
!~· Yani senede bin lira ı:ergi vere - (i~inde tayyarenin yüzde ikisi de da-
ılır demrk için bu arkadaşlann sene- hil olmadan) senede (84,18Xl2) bin 

de on bin lira kazandıklarına kanaat on lira on altı kuruş ,·ergi ,·eriyor. 
Oetirmek lazımdır. 
Rt>şki memlekette hüyük bir ekono- isimlerini ayrı ayrı saymağa hacet 

ibik gelişme (iktisadi inkişaf) olsa da yok, fakat koskoca tanınmış doktor -
JI ların, anıkatlann 300 liralık bir ecir ara mUkellefh·etıerini omuzlarına 
l"Üklenenler ço~~lıp şintdiki faal va- kadar mükellefiyet yüklenmemeleri, 
ta d sosyal (içtimai) bir haksızlık olur. rı aşların ,·ergi yülıü azalsa._ 
Reşki dünyanın gayri tabii hali dü- - Başka \"ergilerimiz, masrafları -

>:eı mız da Y:u. 
1 

se de, hükumet bütçesini belli baş-
ı olarak istihsal işlerine hasredebil _ - Üç yüz lira mı kazanıyorsunuz? 

Sek, böylelikle demokrasinin ahkı\ _ Başkalarının da mesleki gelişmeleri 
lttından olan "ucuz hiikfımet., prensi- için elbette masrafları vardır. Bir 
bin_e daha fuzln yaklaşsak... doktor, mesela, tayyareye 20 lira ile 
Reşki devletin elindeki istihsal pi. üye olunca, hamiyetliler safına me -

narıan daha enmli olsa da fertlere murdnn daha az para ile geçmiş olu -
Yüklenen \'ergi1er azalsa.- yor. 

Daha baska ""keşki" ler de hulunup Ne yazık ki, pek çok kimseler, ser-
sıralanabilir.. hest meslek erbabının aleyhine maa -

Fakat, bugü~kü apaçık hakikat şu - lesef son zamanlar:IA beliren modaya 
dur ki, sayın (muhterem) doktor Ni- kapılarak bu yazıları yazc!ığımı sana
Yaıı lsmet'in s(iylediği gibi, \·ergi, cak. Halbuki ben aYukathk me~leğini 
'8erıecle on hin lira kazanan için bin li- değil, fakat doktorlugu se,·meme!t el
ra "flt.14lls. den gelmiyeceğini samimlmyetle söy -
d ~akınız, işte size muhasebeden al- liyebilirim. Bu yazıdan maksadım. 
ıgıın bir liste); göstereyim. Kaç pa - ldms':'nin, aleyhinde bulunmak değil, 

ra ınaaş alan kaç para nrgi yeriy'>r sadece, progressif \'ergi \'e ecirlerin 
''e bu nisbet yüzde kaçtır: korunması prensiplerini müdafaa et-

Maaş Vergi yüzde!'i mektir. - 30.- 4,89 % 16,30 tVJ·NO' 

.t\rl)Qrikava giden ]Giden ve gelen 
T~y.yare. yatlar 

zabıtlerımız &par yatı 
eUQün dön~cekler iki gün evvel Ege dP.nizi, ve Yu-

Bir tıene evveJ tetkikat yapmak nan sahillerinde bir gezinti :;ap · 
"'~ ıtaj görmek üzere Amerikaya rnak Ü.zere şehrimizden hueket e· 
tıdezı ta.17are zabitlerimizden ye- den İpar yatı dü'l ak§am saat 19,45 
diıinia lw~n tehrimize gelmeleri d~ Sak~z~ varmıt, ve limanda de-
~lennıektedir. mırlemıttır. 

bıtuerı dirİıten (I?) 

Bir tarikat 
reisi 

MahkO.m oldu 
d: Ser-tinden T emps gazetaeine bil
k 'l'İldiğine göre bir nevi tarikat 
k~l'llıal<tan suçlu ve geçen sene tev 

•E edilen 80 yqında Joseph W f'İ· 
ill.berg son muhakeme celsesin-
e 18 aya mahkUm edilmittir. 

l ~ahkGmiyetinin sebebi, mürit
~•ııden 14 yatındaki bir kıza ha· 
~lıızca hareketlerde bulunmaaı • .... 
. .Bu kız aüzellifiyle töhret almıı 
l)ı bir aihnin kızıdır. 

W ~i1enbera tarikatine mensup 
)llllız Berlinde bin kiıi kadar 
"'lrdır. Bu adam bil'W".ok mueiz~ler t'• -~ 

Yat Boğazdan çıktıktan sonra 
bir müddet oldukça sert bir frrtı· 
naya tutulmutaa da bu fırtınayı 
atlatmağa muvaffak olmuttur. 

Yugoslav mektep 
gemisi 

Dün limanımıza yelkenli bir -
Yugoslav mektep gemisi gelmit -
tir. içinde elli kadar deniz ticaret 
mektebi talebesi vardır. 

italyan mektep 
gemisi 

Yarın limanımıza iki ltalyan 
mektep gemisi gelecektir. 

Prens Orlof vatı 
Dün sabah Preıu O:·lof yatı 95 

Amerikalı seyyahla ıehrimize gel 
mit, ve ıe:yyahlar t~hri gezdikten 
sonra bu sabah yat gitmiıtir. 

--<>-
Balıkçılığımızın 

HAHER - Aks-;..n Poıııta~. 

Yırtık 
kağıt 

paralar 
Merkez bankasınca 
yenllerlle değişti

rilecek 
Cumhuriyet Merkez Bankası ye

ni para talimatnamesinin çıkma • 
smdan evvel yırtık paraları deği!
tirirken bir kıaım paralarda değiş
me ıeraitine uyarlık görmedisin
den i;.zerlerine (battal) damgası 

vurararak sahiplerine iade etmit
ti. Bankanın latanbul tubesine bu 
paraların yeniden ve yeni talimat· 
namenir.. hükümlerine göre tetkik 
edilmesi bildirilmi§tir. · 

Ellerinde bu tekilde para olan· 
lar bankaya tekrar müracaat -'de· 
rek para(arını tetkik ettirecekler 
ve yerlerine yenisini alacaklardır. 

---o-

Hu yıl fstanbulda 
tlztlm bol olacak 

Bu yıl bütün me)'Teler gibi lı • 
tanbuld., üzüm ile incirin de pek 
bol olacağı anla!ılıyor. Hele üzüm 
bu yıl !stanbulda bolluk cihetin • 
den bütün meyveleri bastıracak 

gibidir. 
lstanbula yakın batka vilayet 

ve kazalardan gelen birçok üzüm· 
lerden batka bu yıl latanbulun 
kendi yetittirdiği üzüm de pek 
çoktur. Üzüm kesecek yeni bağla
rın sayısı da geçen yıllara nis~t
le biraz daha artmııtır. Boiaziçip· 
de yapılmıt olan yeni bailardan 
bir kısmı da bu vd ilk ve ikinci 
m&hauller.ini venq~i.e baılıyacak
lardır. 

lstanbul cihetindeki bailara 
gelince; Mevline ve Silivrikapı • 
larla Yedikule dıtar111nde.ki yeni 
bağların hepsi bu yıl piyasaya kü
felerle üzümler dökeceklerdir. 
Ramis, Eyüp taraflarındaki genç 
ve yeni bağlarda aımalar timdi 
p·trak gibi ıalkmılarla doludur. 
Bakırköydeki 1 lazinedar çiftliği 
bağları ile onun karıısındaki Te. 
pe bağı da bu yılın en çok mahsGl 
verecek hağlarından aayılır. 

T opkapı dıtarısmdaki bağlar 
dııarıya toptan üzüm satmayıp 
bunları oralara gelenlere peraken· 
de olarak verdikleri için yalnız 
onlardan piyasaya bir hayır yok 
gibidir. 

-0--

500 Italyan seyyahı 
geliyor 

Çartamba günü Oseana vapuru 
ile 500 İtalyan seyyahı gelecektir. 
Seyyahlar o gün latanbulu geze -
cekler, ertesi günü aynı vapurla 
Mudanyaya giderek lforaaya ge • 
çeceklerdir. 

28 ağustosta da Polonya vapu
ru ile 300 seyyah gelecektir. 

Kömürlerimizin 
müşterisi çoğalıyor 
Brezilya, ilk parti olarak 60 

bin ton aldı 
Son zamanlarda memleketimiz 

kömürlerini bütün dünyada tanıt
tırmak ve utmak iç:n büyük bir 
gayret aarfedilmektedir. Birçok 
memleketlerin, bilhaı:sa Polonya • 
nın istihsal fiyatlarından daha a· 
fağı kömür aatarak damping yap· 
masına rağmen Türk kömürleri -
nin yüksek meziyetinin takdir edi
leceği kanaatı vardır. 

A vusturyadan yapılan istek ü • 
zerine Zonguldak kömürlerinden 
200 tonluk bir parti örnek olarak 
gönderilmittir. Öğrendiğimize gö· 
re bu nümune Viyana havagazı 
fabrikasında tecrübe edil mit ve 
gerek yiiksek 11cak verme kuvve
ti, gerek gaz miktarı ve gerekse 

Belediye Mlmarslna
nın eserlerine artık 

ehemmiyet vermiyor 
Urayın malzeme deposu olarak 

kullanılan Sultanahmetteki mi -
mar Sinan hamamının bopltıla • 
rak malzemenin Fatihte Haliç ld
man Cemiyetinin bulunduğu Fa -
tih medreseıine taıınmasına ka • 
rar verilmittir. Hamam güzel ve 
temiz bir surette korunacaktır. 

--o-

Şehir tiyatrosu resmi 
daire değildir 

Şehir Tiyatroaunun rami dai • 
relerden madut olup olmadığı An· 
karaya sorulmuftu. Finans Bakan· 
lığı (Maliye Vekaleti) buna ce • 
vap vemıif, lstanbul Şehir Tiyat~ 
roaunun evrak ve muamelelerin • 
den dolayı damga reamine tabi ol· 
duğunu bildirmi9tir. 

--o-

Ekmek ftatl 
artacak mı? 

Uray Narh Komaiyonu yarın 

toplanarak b:r haftalık ekmek fi· 
yatını tespit edecektir. 

Fırıncılar, geçen hafta zarfın -
da buğday ve dolayısiyle un fiyat· 
larının yükseldiğini ileri sürerek 
ekmek fiyatının yeniden yüksel • 
tilmeaini istemektedirler. 

--o-

Arif Bedii Resim 
sergisi açıldı 

Dün Güzel Sanatlar Akademi • 
sinde ressam Arif Bedii srgisini 
açmıttır. Sergiye büyük bir sanat 
meraklı11, sanatkar kalabalığı gel 
mit bulunuyordu. Gösterilen 103 
eser, takdirle seyredilmittir. Sergi 
serbesttir. Sekiz gün açık kala -
caktır. 

bıraktığı kokun r.faseti bakımın • 
dan Türk kömürlerinin fevkala • 
de mükemmel olduğu görülmüı • 
tür. 

Gene öğrendiğimize göre Avus· 
turya. ile genit mikyasta is y<.'.pmak 
üzere temaslar yapılmaktadır. 

Diğer yandan Brezilyada yapı • 
1 :ın münakasada rakip lniiliz ,.e 
Polonya firmalarına kartı kaza • 
nan Türk kömürlerinden ilk parti 
olarak 60,000 ton aatılmıttır. Bre• 
zilya ile yeni aatıılar üzerinde ko
nutma~r yapılmaktadır. 

Japonların Süveytten geçen ge
mileri için Türk kömürü almak Ü· 

zere yaptık]an takas teklifi de e
hemmiyetle tetkik edilmektedir. 

Bıçak çekmiş 

Fatihte Vaiz ıokağmda 41 nu • 
maralı evde oturan T erkos deposu 
bekçilemiden Omıanla karısı 
Fabna, komıularmdan Lemanla 
li&vga etmtilerdir. Leman Fatma· 
yı dövmüt, evinin camlarını kır • 
mıftır. Leman Cla Osman tarafın • 
dan kendisine bıçak çekildiğini 
iddia etmiftir. 
Motor çarptı 

Eyüpte otuTan HaY.darm bindi· 
ii motoaiklet Karagilmriik cadde
alıMlen gçmen kunduracı Rahmi· 

·nin dört ~tm'daki oğlu Rıdvana 
çarparak muhtelif yerlerinden ya· 
ralanmasma sebep olmuıtur. 
Zehirlendi 

T opkapıda Beya:zrtağa mahal • 
lesinde Kalaycı ıokağmda 9 nu • 
maralı evde oturan Pakizenin üç 
yqmClaki oğlu Erdoğan kalaysız 
kaptan içtiği ıütten zelıirlenmit, 
Gureba hastanesine -kaldırılmıt • 
tır. 

bir lira yüzünden 
Galatada Bursa otelinde oturan 

Marika, llya isminde l>ir tanıdı· 
ğma bir lira borç vemıit, bir ay 
sonra İstemiftir. llya hem parayı 
vermemi§, üstelik Marikayı fena 
halde dövınüttür. 
iddia 

Sirkecide oturan Avram zabıta· 
ya bat vurmu§, Karakörden ge • 
çerken Ahmet isminde birisi tara· 
fından dövüldüğünü didia etmiş· 
tir. Ahmet yakalanır.·~tır. 
Dö§üldüler 

Fatihte tramvay durak yerinde 
Ali Emiri sokağında oluı·an Gül • 
§en ile kızı Mahmure Nuri tara • 
fından düvülmü~lerdir. 

( ~~~~~N~-~~.~~·~E--~~J" ] 
20000 kişi gübrelikten geçiyor 

Yeni Keresteciler nili yapılc!ıktan sonra eneke hl- dır. ~•ternıekte, geçmiyen yaralan o-
li ru~ üflemekle geçirmekteymif. 
~·l\tta ölüleri dirilttiği rivayetleri 
ıJe dolqmaktaydı. 

~· ~•hkeme eanumda 37 ıa • 
~ dinlenmit, nihayet hyeti haki
b. ba adamm bir sahtekardan 
~a bi11ey olmadığmı anlıyarak 

inkişafı l\'ID 
Ankara, 17 - Balı!<çıiığımızın 

inki,afını temin ve balıkçılarımızı 
himaye makaadiyle E1..:~nomi Ea • 
kanlıiı balı~ ağı i::n:ıHnc!e kullanr· 
lan pamuk ipliklerinin güır..-ük • 
süz olarak ith~!ı için tetkikat yap· 
maktadır. 

' lin önünde duran arabalar hal idaresinin şikayeti üze
rine buradan kaldırılm:ş ve arabaların yerine otobüs
Jcr, otobüslerin durduğu yere de arabalar getiri:miş -
tir. 

Nt kai:ır gariptir ki yüzden fazla arabanın, bina • 
er"liPyh iki ~<iz 'mdar hay,·anın bulunduğu bu yer, 
günde anrak bir defa o da sabahları süprülmektcdir. 
Tabii siiprüldü~ünden az sonra burası gübre ile dol -
maktan halkın geçeceği akşam ,·aktinde i!"1e tepec:kler 
,.e idrardan gölcükler husule gelmektedir. Bir t'.!k 
Rokak l!mbasının kör ziyasfyle a) dınlat:Jm:ığ:ı çalı~:ın 
lm koca gübrc!iği ge\inceye lı:adar halkın çeltmcdiği 
kalmamaktad:::-. 

kGmi):etine karar Yermiftir 

Bu şekilde hal binasının önü bir pislikten ve ara -
balardan kurtulmuştur. Fakat otobüslerle Cibali, A -
yakkapı. Fener, Balat, Aynnsaray, Defterdar ve Eyü
be giden yirmi binden aqkın halk gidip gelirken araba 
hayvanlarının ya~ığı gübrelik içinden gec;meğe ve bu 
piş kokuyu ciğerlerine doldurmağa mecbur olmakta • Çalışkan belediyemizin dikkat gözi!ne ••• 
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Türkiye yüzine 
birincilikleri 

·RARD - :tqam P.tur tR ACUSTOS - 1935 < ._ w: 

Kültir haberleri: K b • l:'I d 
;. .... : ... ;r .;--.:;. ... , •• rın a ıne yarın 'C orya a 

faydalı oll'llalan '91n ) 

Mlelerlnf tetkik ederken bir de •• • 
Kilittir Baka.nblı ilk tedrisat me • top anıyor 

,QyQk lntl•am V& gQzel netlC8• ket açarak tehir" kliy okallannm Yarın Cumur Batkanı Atatür· 

Q ve kitaplanmn kasurlannı ve öğret .. 
~rle dOn başladı, bug n bitecek menler ile ınfifettiflerin dalUI faydalı kün batkanbiında Floryada yapı· 

•• Park otellerine aiderek arka -
daılariyle konutmututr. 

Du•• nku•• mu•• sabakalarda lstanbul olmaları çarelerini aramaktadır. laca.k kahine toplantısı için An • 
öıretmenler llaldundald rapor• karada bulunan Tanm, Sallık ve 

(60), Kocaeli (39) lzmir, Bandır- ııı.yhk•::.::::~eeu.ı eltin ~~~~eS::::~1~il~!::j ~:~ 

Dıt lıleri Bakanı Tmik Uttİ 
Araa da Perapalaa otelinde ScW • 
yet Rusya Elçili M. Karahan T8 

sonra da Bulıar Elçiıi M. Pavlof 
ve Romanya Elçiıi M:' Filoti'd.a 
ziyaretlerini kabul etmiftir. 

ma (18) er puvan aldllar saatoplat ln4tıdeyakpm8ltiirı•hrd.irektir1Q1bıde bir ıeldiklerini yazmqtık. 
P Bu akta• FJconomi (lkt11at) 

Seulz sadasız fakat çok muntazam 
ve sistematik yOl"u1maz çalışması •· 
yeahacle, ıu sporlarında kısa zamuda 
çok faydalı işler görmüş olan kıy • 
metli denizcilik f ederasyonumaıan 
lertip ettiği Türkiye yüzme birinci • 
JJlderinln ilk kısmı diln moda yüzme 
havuzlamıda tam bir intizam ve m8-
kemmellyet içinde yapıldı. lkind ve 
aon Jmım da bagfin öfledea sonra ay
ni havuzda yapıiarak, Türkiye yüzme 
birincilikleri bitmiı olacakbr. 

J)fbakil yüzmeler, Türk sporunun 

puvanlar ve dereceleri §Öyle tasnif et
mek imkanı vardır. 

Fakat umuml ve katı netice bu ak 
pm biitb mii.labıakalar bittikten 
sonra belli olacaktır. Dün Jstanbul 
(IO) puvanla birinci olmtıf, Kocaeli 
(28), lzmir ve Bandırma (18) zer, Çu
kuron (12), Ankara <3), Samsun (1), 
puvan almışlardır. 

Bugünkü 
müsabakalar 

haldkatea yüzünii güldürebiJecek, Bugünkü müsabakalar ıunlardır: 
lfmdlye kadar hiçbir ytizme müsaba • Saat (14): 200 metre serbest saat 
kasmda görülmemi~ çok iyi hazırlan- (14,30) 100 metre sırtüstü, (15,30) da 
JIUf bir orpnlasyon içinde geçti. 200X4, <16,30) da kule atlama.. · 

Çok temenni ve ilmit eclfyoraz ki, bu Vakit kalırsa, iki muhtelit takım ya. 
katlar miikemınel başlamış olan birin- pılarak bir de yeni fakat sporcu -
dlikler bugün de ayni temiz ve Türk lanmızın çok müatait oldukları ıu -
sporuna yalapr hava itinde tamam - topu gösterit müsabakası yapılacak • 

\lanmq olsun. tır. 

- MO.abakalar FOtbolcuıarın 
Programda ilin edildiği gibi, tam cezaları a'ffedlldl 

aaat <14) de müsabakalar (8) mmtab l'abt ,enı lllr ceu aldıklan 
birincllerinln iftiraklyle bafladı. Se • takdirde ukl cezaları dılıı 
yircller arasmda Gümrük ve inhisar- zammedllecek 
lar Bakanı Ali Rana da görünüyordu. 'İ'. ı. c. L İstanbul bölgesi futbol 
100 M. serbest heyetinden: 
tik yarış 100 metre serbest erkekler 1 - Yeni ite ı.ıtıyan heyetimiz ge-

fçindl. Heyecaıdı bir çeldpıeden son- çen Hile zarfında muhtelif şekil ve 
ra blrincL (1,7,2) ile Orhan (İstan • sebepler doJayısiyle futbol heyeti ta • 
bul), fkind; Şakir (Bandırma), O~n rafmclan cezalandırılan oyneuJann 
cfl: Sıtkı (Kocaeli) oldular. cezalannm ref'ine karar vermi§tir • 

'.AJDi müsabaka kadınlar araSın • 2 - Bu oyuncular tebliğ tarihinden 
da yapıldığı zarnan Kocaelincle11 Ba- itibaren herhangi bir müsabaka ve 
yan Muzaffer <1,40,2) ile (biriıad), abali saire dolayıslyle en ufak bir 
'AtM\wlf\tıq~p Lerll (tkhtd) ol- ceza aı...- .-ı cezaaın1n ela illve 
d~}ff\ edHetell'nt blHllHm. 

2·00 M:i<
0

urba§lama SOleymanlye 
tkinci ya"' 200 metre kurbıaitama kulDbOnOn tenezzOhD 

idL 
Bu yanfda Kocaelintn genç, kıy • 

metli ve çok tatldatb yöztidllli, Yu -
suf şayanı takdir bir ftl'bkla birin • 
eilii1 (3,20,.1) ile aldı. lkiııci 1lfaa -
baldan (Ömer), ü~üneii lzmirden 
,CStlha) .. 

1500 serbest 
Gala~ genç fakat fevkall .. 

Cle laJmetU )'ilzUeftd Halllln nefis 
yfldfl, banan yanpn doyalmaz 

Ttirkiyenin en emekdar ve kıymet • 
U apor kuliipJerlnden olan Siileyma -
niye terbiyei bedeniye yurdu tarafm
dan diba gece mehtapda bir vapur ge
zintisi tertip edilmişti. 

Bu mütevazi kulübflmüzün Eren • 
köy vapuruyla yapılan gezintisi çok 
eflencell, ve aezih obDUf, yüzlerce 
kulüp mensubini ve ahbapları sabaha 
kadar hem ıezmlt hem eğle11mi1ler • 
dir. 

bir zeüle takip edilmesine sebep ol- -----------
du. 

~ Baflacblı d•ldkaclan, ta son saniye
ye kadar hiç 70rulmayan mükemmel. 
styli De Halil, en yakı_n zamanda 
:aOO) metre yani iki tu açarak (26,39, 
112) De birind, Bancbrmamn teadl -
Biatle çok laiiyik bir latWat gördiijfi
miiz kıymetli yiiıüdlail llehaet ikfa. 
d, Kocaelinden İsmail (3) bel old•· 
Jar. 

,TQrk bayrak varı•ı 
j.Gbb a heyeeanJr Te canlı bir •fi. 
"1üall c1a ıoox 200xıoo Tiril ı.y. 

yarıp oldu. 
:Istanlmlun; (Aglh, ömer, Faat)Ue 

Xoc:aellnin, (lsıaaiJ, Yusuf, Ali Bay
ar)! arasında, bütiln seyircilere he-

Loyd Corc 
Nasıl muhalefet 

yapıyor 

Difer memleketlere nisbetle lngil
terenin buhran karpmıcla dab te -
klmiil eseri gösterdlil söylenen in -
gl!iz laiikbleUnln bu lcldlasnu I,.oyd 
cor~ ıu istatistikle kaqılamıı&ır. 

"Japonyada itıllzllk hlzfnıt memleke
tlnilz ttımJerinhı yiisde on beti bulan 
1dabetille kal'flhk yUzde bqtir. 

Franşada 'bizim ipizlerimbin, ya • 
1'181 kadar bile lplz yoktur. Alman .. 
nda iplz sayısı altı ndlyoudan 
1,817,000 A)'lllln& JndirilmJttlr. 

BaaJ&da endtlstri (sanayi) iHfleri 
~~ )'il içinde iki misline çıkarılıaıt 
tır. lptz yoktur. 

Amerikada, Buzvelt geldikten beri, 
ijsizleria •:111 birkaç mil70n in • 
mi§&ir. 

yecandan heyecana aflrükllyen ba ya 
l'Jffan, ilk 100 metrede lstanbul 8ne 
g~tl. Sonra ikindde Kocaeli me • 
safeJ'f kazandı. Fakat IOD yüz met • 
rede de enerjisi sayt!Binde btan1nll 
8,5 ile Tiirklye birlnciliiiaf, kazandı. 
Kocaeli , ikinci lzmir Qçtine8 oldu • --------------

Jar- n:=am;:===----=~ 
~ ıua'!..t!::::!' aııa- . jl T A K S i M_. 1 
, F:Uc:!:n~!;;-dan hapa iyi at - ıl Belediye Bahçesi H 
Ia11cılar olmadıfmclan pek heye - fti t7 Alustoa Cmmertee1 Ye U 
canlı olmıyan bu mflA.bakalarda, Fah •ta Ajluato• Pazar •ktamlarıR 
ri..<fsta1'bul 128 pavan1a blı1nel), An • 1 ••t at,30 ve Pazar llNltlnG I 
brb Salih 83,48, ile Udnef, tzmirclen -• t7 t,2 da 
Balllnl 80.90 ı,. 3 Badi oldular. StireJ7o opereti tarafından i 

KaclmJar arumda, :rahm tek 1ü T A R L A K u ş u 
ailaabüa oldalu ~ 1nl 1mrm PNI op .... ı 3 perde, Ork•tr .. I 
nmclan Çtkanlmıf • 18 m .. rullal 40·80 kuru.tur 

Puvanlar Duhulb• yoktur. 
~· DU~ y&pJlRD ilk kmuıı ınlistbab • , .. __________ _ 
krlMa _...,.. lttblrf71• a1ma 

Bu toplantıda tuffTe edilecek öt . Bakanmm ıelmesi beklenmekte
retmenler hakkında verilen raporlar 
incelenmi§tir. dir. 

tnzıbat meclisi haftaya tekrar top- Dün Batbakan lımet lnanü lı· 
lanacakbr. tan"'1la inerek Dolmabahçe aara• 
Okullar t T•frlnde açllacak JID& utranııı, oradan Perapalu 

16 Eybllde açdması kararlNJlınlan 
ilk okullann havalann sıcak gitme - r- 1 

....... - ......... ---·---

sinden dolayı ı blrfndteşrlnde açd - 'ı Tr akyad a 
masına kiilttir dirtktörlüitlnce karar 
veri lmfttir. Manevra yapıyoruz 
öaretmenlwln Anadolu galal 

b ..... 

• • • • 
ismet lnönü 8bürıün lsmU. F 

decek, panayırı açac
0

aktır. Pek a; 
nemli iki söylev vereceji bildiril• 
mektedir. 

Ankara, 17 - Aaekrt ve ba· 
zı lüzum ve ihtiy~lara göre a· 

()tretmen birliiinin tertip ettiil JID ~i birinde bqlamak ve 
Anadtla gezisi dtin hqlamqtır. Ge • iki •ı- ın; .. devam etmek üzere 

Bu ıöylevlerin memleketin lıet 
yanından dinlenebilmeai için A:N 
k;ara ve lıtanbul radyoları terti • 
bat almaktadırlar. Bu ıesicl• M 
Dıı Bakanı Tevfik RtiftG Al'Ulll 
Bqbakana arkadqlık etm•I 
muhtemeldir. 

Batbakan Jsmirdea eonra Et• 
nin en IDUUAm anayi mlieue • 
le8İ olacak olan Nazilli menaucat 
fabrikaamm temel atma tarenin • 
de bulunacaktır. 

ziye iftirak eden 150 den faz\& ötrıt- ~ •-
men dün akpm afyona dofru yola Trakyacla mutat ordugih ta • 
ç•kmışlardır. limleri yapılacaktır. · 

Gezi on bet ıtinden fazla sürecek - _ ............. _ ...... - ..... ·-·-•••• 
tir. 

Her 9ocuk olal~alllleaek 
Ktlltiir Bakanhiı bu )'il okuma P· 

fmda balunan her çoeuiu okama bil 
meal için btltln külttlr direktörlükle -
rine tedbirler almalarmı bildiraüıtir. 

ÖINtmen AYI• az dtllll 

1talyadakl Subendı facıasıı 
Yeni bir tehlike baı glsterdl 

Onbin kişi yüksek 
Lise, orta ve ilk okullarda öfret - mevkı·ıere 

men durumu tamamdır. Hiç bir yerde 
öğretmen azlığı yoktur. Bu yıl altmıı 
kadar ilk okul i5fretmeni diğer fller -
den tstanbula nakledllmlıtir. 

taşınıyor 

Kltaplar t blrlncl ... rlne 
hazır olacak 

tık, orta ve llaelerde yeni den yıb 
kitııplannm hazırlanması iti ile Dev· 
Jet matbaası yakından mesai olmak
W\g;.XitaPJa.l"._.1 birindtefriae kadar 
'Ye~dllllf! ~·~_,.,, .... ~,~..-.~ 

Doçentllk mU .. bakası 
Unfversitede mUnhal bulmum eekiz 

doçentlik ~in 18 birfndtqrinde bir 
mftsabaka imtihanı açılacaktır. 

İmtihana girebilmek için bir ya • 
hancı dil bilinmesi ve bir ytiksek mek
tep bltirilmi§ olması lbnnchl". 

800 ııretmen kıdem zammı 
gllrdD 

Lise ve orta okul öğretmenlerinden 
500 kiti bu aene kıdem zammı rlnaflf 
lerdlr. 

Birlnciteerinden ltiharen maqlan 
yeni zamlarla beraber verilecektir • 

Mecburi hlzmeUerlnl yapnuyan 
ııretmenler 

ilk okul öğretmenlerinin yetl§t.ik "\ 
teri mekteplerin cinsine göre devle • 
tin kendilerlne bütıfı mlddethı bil' 
buçuk misli meeburl hizmete tlbl h
lunduklan halde bu borçlanm öd._. 
den meslekten ayrıldJklan ve başka 
işlere girdikleri ıöriilmektedir. 

Kültür BakanlıJı bu eflletl Q.zan ı. 
tibare alarak baclaa IOIU'& dnlet da
irelerine alınacak Bjretmeıalerin el • 
lemdeki mazbatalar her ne olqna 
olsun Külth Bakanbjula 88rulıaa • 
dan kepectilerine it ven1memeslnl bfi,. 
tün resmi makamlara tamim etmlf -
tir. 

Y•rım tedrı .. ı u•dlU kabul 
edllecek 

Bu yıl ilk okullara girecek 928 c1o -
iumlularm miktarı faz]a olduiu an -
laştlmaktadır. 

!Qlbuld kadro ve btitp ne muallim 
bulmaya a de yeaidea iaefıtep açma
ya mUsait olmr,drtmdan bir ~ mek
teplerde yanm tedr.ilat .Wii kabul 
edilecektir. 

Bu suretle Bileye ka4ar bir km• 
ve öğleden sonra bqka bir kmm ta • 
tebeye ders vertıecektlr. 

KUlttlr Baka:ıbft 93r. - 938 4en yıb 
için Uk ötretmen okullanna -.ıına -
cak parasız yatı talebesi için all • 
' '.lclarlara bir tami'I göadermi§tir. 

Bu tanıbııe ıere. · ~waektep nn 
Hseııln blrlıael "' lkbu1 enufınt bt n 
pek b1 derece ne blt'lrmlt olaalar o
kuta almacaJdardtt. 

8ehlt ~eaklan ne ntim ~cqlan 
tercih olanaeaktır. ------

ltalyanın ıimali garbinde Orbi ı Bunlarclaa birinin ii.aerüadd 
cella gölünün aularmı tutan su bir -yolca tnDt ~..&ta dak•ka 
bendinin çatlamuı üzerine bir evvel ıesmifti .. 
milyon lnıms liralık zarar olmuı Fabrikalar timdi su altmcla bit 

500 ki · "l :; .. ·· harabedir. ve ıı o m~.u. 
Son ıelen haberlere göre, ayni Hadile abur 40 mil um.ılır 

mtaka y • 1,-r tehlike bata&ı. Psıda ve bet altı mil enlili .. ~• 
termııtır. ır; ve W'"~tlertlfı 

Son çöküntü üzerine su ltendi· öylece k•lmq, yaklqılam•mıtbr• 
nbı eaaı kıımnıı muayene eden Şimdi binlerce uker, alla~ 
mütehuıılar, buranın zayıfladıiı· yardnn itiyle 0 iratJJor. 
nı ve çökmek tehlikesini göıtttdi· Sularm hldiae yerinden 1 OC 
iini bildirmiılerdir. mil atede Aleısandria tehrine ka 

Bu oulraa, gölün geri kalaı• ıu· dar ıeldiii gariilmiiftür. 
lan, Or'ba vadiıini tamamen aiipi-•--------........ ~-
recek ve ne var ne yoksa mahYe- Garip bİ,__._,_ 
dec~ktir. Vllll P 20 metre-. 

• l~lya kr•b, blcliıe yerine git- d dlll:.ft uı •• 
ııaııtır. en uıı P m 

Şimdi tehlikede olduiu ıörii· ff~ 17 - Kaliforaipdd 
lea •u bendini akındaki ov4ila hareketle Moalmftya ~ o
pbrin alıaliıi müthit bir kor\u i- lan tanmmq Amerikalı tanareel 
~indedir. Villi Pott ve arlradatı Ros .. 'ill 

On bin kiti daha yüksek mev Alaıkada dütüp ölmeleri etrU.. 
kilere taıınmaİctadır. da ataiıdaki tafsillt. gelmiftir: 

, • Tayyareciler ,..e inerek ,...n-
Bu ı~l tan t~ı~. On bet yıl ihı· !erden Pante Barro Barrw illik•' 

ce bendiyle ~11~ yapılmı~tı. metini ıormuılar Ye yeniden ha• 
~...,va elektrik ıataayonuna aıt • valanmıılardır. Fakat bu esna• 
tır. anlqılanuyan bir aebepı.a dol&Y' 

Bundan önceki bidiae f4Syle ol- tanre 20 metre irtifamdan ~ 
ınuttu: cliifm"" • indekilerle hirb1de .,.,r' 

~ilerden 'biri, bendin çatır- ça1U:~:r. Bütün dünyan dola • 
tdarını ititince kaçmamıı ve der- tan ve bava tabakalanmn filtii1'f' 
hal telefona aarılarak ÜÇ mil iJer- çıkan Villi Poat'un yirmi ~ • 
deki elektrik kuvvet iıtaıyonuna de d"" - alm • ı·-4A biT ..... 

• . bö ) b" n UfUP eti - .... 
tehlike İ§&l'etı venmı, f ece ır olarak ıöriilmektedir. 
çok kiıilerin bayabm kurtarmıt· Bütin Amerika tem ~" 
Fakatkendiai öbnüttür. deci" ma 

Dört köprü birer odun parçuı __ il'_.---------
ıibi ıüfiikleııivermiıtir. Festival h&Z1rl1klarl 

Cumartesi 
yevmiyeleri 

Ankara, 17 - Devlet hizmetle.
rinde çabp.n memur ve müatah • 
demlerin cumarteıi yevmiyelernsi 
tam olarak ve hususi müeueaeler· 
de ça)qıpılarm it kanunu çıknacı· 
p. kadv, çalıfbklan eaat niabe • 
tinde para almalan haklnndaki 
kararname yarm (bugün) reıml 
ıazetede neıredilecktir. 

F eatival hazırlılcla]'b-le ~ ~ 
tan komite dün de ıeplUJtdarı-. 
clevam etm~. KendileriDe 1llft • 
racaat ediln Balbıı devled.ri ._. 
aol0tlan, heyetlerinin ıetecekle • 
rini bildirmiflerdlr. 

Festivalin devam ettjli .ocı • 
detçe ıehrimizde bulun•calc ~ 
leria ucuı flJatla pakjl .,....., .. • 
nndan istifade edebihnelerhll W 
min için komite DenjzyollarJ i&ta• 
resi v~ ıoayeiteler nezd1nde te~ 
büalere ıirifmlttlr. 



1 Düny©l ~ü~~~ünDn 
~~~ônde®aa~ · 

Nakleden: 
FahrOnname adh eski Faris 

tarih romanından atınm••tır . 

No.38 

Gelin alrnıya gide~ Melik şah da 
kendisine aşık olunca, Hüma: 

Yazan: KADiRCAN KAFLJ No. 97 "Allahım 1 beni niçin bu kadar 
~ _, güzel yarattın?,, diye ağladı 
.\.oca Memişle birlikte kapıya uoqru Böylece dört gün dört gece git- ordu içinde ve çadırda beni b.,. 

b 
• • '-' h • l t lr J ı ti~te~ sonra, uzakta bir kalabalık bat etme ... Sarayına iÖtür ve 1zzet 
lT çın lZll/ e Q l ul 11ordu veikbaııeodamaıeı ... 

~ 1 Çadırlar kurulmuf, ateıler ya • Melik Adil, cidden ismi gibi 

Diye 1'alırıyordu. 
Ayni zamanda kendi kendinf' 

fay le ıoruyordu: 
- Mademki kapıda nöoetç; 

Yok. Dııardan ıürgü de türülmo 
ıftİf. Neden çıkmıyor? •.. 

Beatriıin, bu ıüılü kama--ıda 
oldujunu sanıyordu. 

'Fakat yanındaki küçüli kamara· 
llrn kapııı, içeriden bir iki defa 
Yumruklandı. ince ve cılız bir sf'A 

duY\lldu: 
H.. ' S ·1· B - us ... men.. evrı 1m... en .. 

Buradayım .. 
<kaya koştu. Kapıyı .zorlnclı . 
- Aç!. .. 
Diye haykırdı. 
- Açamam ... Kilitli ... An~htat 

F ernandonun cebinde ... . 
Kapı sağl:ımdı. Kolay kolav kı 

rılanıı~aktı. Halbuki yukuııya 
çıkmalC, F ernandonun cebin k11::·ıı
brmak, anahtar bulmak da ttzun 

Uzun itli. Hem Beatriı kinıbil :r 
ne haldedir? Y okıa F err.ando O· 

na her fenalığı yaptı mı! ... 
Htlsmenin yüreği sızladı. 

d'llrUilluaunun ne dereceye kadar 
0itıı olup olmadığını bir an ön. 

ce anlamak istiyordu: 
- kapının arkaaından çekil! ... 
Diye bağırdı. 
- Peki ... Çekiliyorum .•. Çf!kit. 

el' ı.."1 ••• 

Ses IS•rıe cılızdı amm!\ üm•tHy. 
d. ' 

ı. 

Hüımen Reis aenç kum yarah 
0lrnaaı, belki de can çekiıtiiirıi df' 
dü!ümiyor, ona kavuımak için bir 
•aniye bile beklemek isterniyonll!. 

Geri ıeri çekildi. 
O sırada iki levnt dah~ ge1 .ni~ 

ti. Kt:K:a Memiı ile Dalyan Muı· 
le.fa d •· " dü a gorun . 

Hüsmen bütün kuvvetivle k:ım· 
l'a korkunç bir omuz vudu. 
Kapı çatırdadı. 
Kilit kırılıyordu. Mentetelet :l· 

l'alanmıftı. 
lçeriıi ve oradaki ıenç kızın h2'· 

)ali çatlaklardan görünüyordu. 
Dalyan Muıtaf a hayk1rdı: 
- Reis, çekil oradan ... Sıra b: 

ıiın. .. 
O da iki adım geri çekildi. 
koca Memitle birlikte kamyıı 

dofru iki dev adam ıibi ve bir 
Sif hızıyla atıldı. Zaten aarailmıı 
\te çatlamıı olan kapı olduiu aibi 
&ricaya yıkıldı. 
Hüımen, koıtu. 
Azacık karanlık gibi olan u. 

facık kamarada, genç kız ayakbl 
duruyordu. Kollannı ona uzatmıt, 
•lılınak üzereydi. 

Hüsmen de ona atıldı. 
kucakladı. Onun ıüz~~ yüzüne •e d • • ı· .. 1 • b k enn, aevım ı goz erıne • a-

tak ~bucak aordu: 
- Yaralı mnm? Sana bir ff'Y 

oldu ınu? •.• 
Genç lmpı yüzündeki sıynkla· 

il, elW..iain yntıklanm V'fbk 
~,.. ~k yerlerden ıBrünen ÇÜ· 

liikleri ıörünce büsbüfün teli§o 
dtittüa 

- Alçak herif! ... Ne hale ko,.
muı !. .. Beatris !.. Çabuk ıöyle, bir 
ıeyin yo kya ... Sana bir t~Y olrr.a::lr 
ya? •.• 

Genç kız kendiıini ıevgiliıinin 
kollarına bıraktı. 

- Bir ıeyim yok ... Bir ıey ya
pamadı ... Fakat onunla çok bo
iuıtum da, bu hale ıeldim. Seni 
dövdü ... 

Genç kızı alarak kıç kasarAnın 
üıtüne doinı yürüdü. 

Hızlı hızlı gidiyordu. 
Ona F ernandoyu ne hale koy • 

duğunu gösterecek, ayni zamanda 
kıç kasaranın üstünde yumuıak 
bir dötek yayarak rahat ettirecek. 
yaralarını geçirtmeğe çalıtacaktı. 

• • • 
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FERNANDO KÜREKTE •.• 

Genç kız F ernandoyu görmek 
bile istemiyordu. Onun yanına 
götürüldüğü zaman yüzünü baıka 
tarafa çevirdi: 
· - Buraöa kalmıyallm... Senin 
gemiye gidelim! ... 

Dedi. 
- Peki, canım ... 
Hemen Kızıl Kadırgaya geçti

ler. 
F ernandoyu da oraya götürdü

ler. 
Hüsmen Reis kendi leventlerin

clen yirmi kadarını ayırdı. Ahmet 
Reisin gemisinden de on beı ki,i 
kadar alınca sapsağlam yakala
nan İspanyol kadırgasını nereye 
olıa ıötürebilirlerdi. 

Ahmet Reise fU emri verdi: 
- Senin adamlarından on bet 

kitiyi ayır ... Bu gemiye koyacajız. 
Hep beraber Piyale Beyle Turgut 
Reisin yanına döneceiiz. 

- Fakat ben lıtanbula gidecek
tim. 

- Cidemezain. Bu koca tekr.eyi 
denizin ortasında bırakacak deği
liz ya... içinde bu kadar esir ve 
kürekçi de var. Arkamıza bağlıya. 
ı ak sürüklemek de zor ... içine otuz 
kırk levent koyunca Türk gemisi 
gibi olur. Hem, böyle tek b:aştna 
f stanbula nasıl gidersin? Piyale 
Bey bir korku olmadığını ıanmıt 
amma, ben yetiımemiı olaydım, 
halin ne olacaktı? ... 

Ahmet Reis bu sözlere hak ver
di. 

- Baıüstüne ... Nasıl isterıeniz 
öyle yaparız. 

Hüsmen Kızıl Kadırganın kıç 
kasarasındaki sedire uzanmıı olan 
Beatriae bir an baktı. 

O timdi rahattı. 
Genç Türk akıncııına dönen 

gözlerinde tülttan duyguları oku
nuyordu. 

Fakat Hüsmenin ıimdi onunla 
konutacak vakti yoktu. 

Çabucak her ıeyi yoluna koy
mak ıerektl. 

- Heeey ... Dalyan nered~ 1 ... 
Dalyan Muıtafal ... 

Muıtaf a kotar ak geldi: 
B . ' - uyur reıı .•.• 

- Seni bu lıpanyol kadırgası-
na reis yapıyorum. Onu Turgut 
Reise götürecekıin l Gözünii 
dört aç ... Esirler edebsizlik edebi
lirler. Azılıları bağlar, diğerlerini 
gene geminin iılerind! kullanır 
sın! ... 
-Anladım ..• 
Leventler ayrıldılar. A1imet RP 

iıin gemisinden de on bet kiti a
lındı. Oç gemi, en önde :Alimet 
Reiı, arkasında Dalyan ve en ge-· 
ride Kızıl Kadırga olduiu hır.itle 
yola çıktılar. 
Hüımen İ:>u 11rada arka direie 

sımsıkı bağlanmıt olan Fernantlo
ya bakmıı: 

- Biraz sonra aeninle Jieaapla· 
ıacağız .•• 

Demiıti. 
...... 

Fakat Ahmet Reisle Dalyanm 
ardından Kızıl Kadll'ıa da prova
aınr ltalya kıyılarına çevirdiii ya.

kit Beatria birdenbire dotruldu. 
Güne§e ve ark:a'da kalan Sicilya 
kıyılai-ına baktı. Birdenbire: 

- Hüsmen, nereye gidiyoruz? 
Diye ıeslendi. 
Hüsmen neredeyse son lôıntAn

daları verecek, onun yanma ıele
cekti. 

Genç lamı ıesini 'duJ.UDc& 'dö-
nüp J;aktı: 

_ Ne var? Ne oldu? ••• 
O zamana kadar, Hüamen Rejı 

İtalyancayı pek o kadar iyi b\lme
diği için çabucak anlaıamıyorlnr, 
kolay ıözlerle anlablnıuı lazım o
lan ıeyleri konuıamıyorlardı. f' a · 
kat timdi Frenk Süleyman ı>nla
ra tercümanlık yapıyordu. 

Beatris durgun bir halde, olclu
iu yere çöktü. Hüsmen onun kol
larından tutarak yabrdı: 

- Kalkma!. •• Yorulma! ... 
Beatriı, ıevgiliıinin elini tuttu: 
- Palermoya gidelim... G4'mİ· 

yi oraya çevir .•• Hem, pek yalmı ... 
- Neden? Orada ne varJ ... 
-Annem .. 
Hüamen kızardı .. . 
Bunu nasıl olmuı da unutn\uftu. 

Beatrisin ona annesinden bahset
mesi pek eski bir ıey değildi am
ma üzerinden yaman vakalar 

1 

geçmiıti. 
Genç kız illve etti: 
- Onu da kurtaralım ... Zavallı

cık, kimbilir ne haldedir? Z"ten 
hasta idi... Kuzum, onu kurtara
lım ... O kadar özledim ve öyle me
rak ediyorum ki... 

Hüsmen, genç kızın kirpiklerin-
de ıallanan birer damla göz yaıı· 
nı gördü. Yoksa itini ve vazifesi
ni bırakarak Palennoya gitn:eyi 
pek o kadar göze almıyacak gi· 
hiydi. Olıa olsa, esir edilen ls
panyol kadırgasiyle küçük Türk 
kadırgasını Kalbiga kalesi önün· 
deki Türk amiraline götürdükten 
sonra bunu yapabilirdi. 

(Devamı v:ar) · . 

kılmııtı. makul ve adaletli bir inıand1. n;, 
Fakat Hüma, batma burada da müddet dütündükten ıonra: 

bir felaket gelebileceğini dütüne • - Evet, sen, ıaraylara layılaın. 
rek yaklqmdı bile ... Uzakta dur • kızım •.. dedi. 
du. 

Meğer, bu kalabalık askerler • 
mit. O taraflann padifahı olan 
Melik Adil, civardaki diğer padi· 
phlardan birinin kızı ile nipn • 
lanmıı. Yakmda düiün olacak • 
mq ... Şimdi, büyqk bir alay tertip 
olunmut, kız almaje. gidiyorlar • 
mıf ••• 

Meraıim ordusu erteıi ıabah 
liareket edeceii için daha ıimdi
den aaraya bir konak ötede top
lanmqlardı. 

Melik Adil ismindeki 1N pb, 
uzakta bir atlmm Clolqtıimı ve 
ukerlere yanaıamadığmı görün
ce, yaverlerinden birini çafo.'d1 
ve: 

- Haydi, ıurada <lolqan kimse, 
yanma yaklatm, bakalım, nevmit. 
kimmif ..• dedi. 

Yaver, atını, dart nala, HO.ma
nm yanına sürdü ve kendiıiyle ko· 
nutmak istedi. 

Lakin, genç kız, bqını 8nfine 
eldi: 

- Bir garip yolcuyum... c.ledi. 
Beni bırakın... Yoluma devam c-
deyim ... 

Ne yaverin yüziine J;aktJ, n~ d~ 
fazla bir ıey ıöyledi. Daveti dt
bJ;ul etmedi. 

Bunun üzerine, yaveı-. pa •iitı\· 
liın yanına yaklqarak meaeley i 
bildirdi. ' · 

- Yüzünü ~ İöİteİmiyor, ıulta· 
mm, fakat gayet güzel bir kız ol
duiU belli. Buraya da ıelmek iı · 
temiyor. 
• -'Allali :Allali ... Ne acaip mah
lak ıN ... Gideyim, keneli.ini lien 
göreyim J;ari ••• 

Doludizsin o (la lmm" ,anma 
yaklqıp, bayle teli Ye teiılia Cia'ğ-
J;aılannda ne dolaıtıiım ıordu. 

Hüma, kartııındaki aClamm ~a· 
diıah olduiunu itilince ona icap 
eden zamanm hürmetini göıteidi 
Bir tüccarın liemıireai oldulunu, 
liaydutların taarruzuna uğradık 
larını anlattı. 

Fakat ka11111ndaki adamın v\i
zünde kendiıine karıı büyük bir 
muhabbetin belirdiğini hi11ediyo! 
du. 

- Aman yarabbi! Beni n1çin 
böyle gmel yarattın? Her gitti -
iim yerde beli mı yaratac:ığım 
ve kendim de belaya mı uğnıy"ca· 
ğım? •.•. dedi. , 

Nitekim itte, pek az ıonra, P" 
diıah, maksadını anlatmrıtı. 

Onu beğendiğini, haremin~ • ~-
mak istediğini bildirdi. 

Fakat, sonra, birdenhire co1hn 
- Ah, ne ettim de ıeni daha eY· 

vel görmedim ..• Görseydim, böy!e 
evlenmeğe kalkıımazdım .•. Ne k&. 
tü taliim vannıı ki, niıanlmu al· 
mağa gittiğim gün kartıma ıen 

çıktm.. Artık, ıenden baıka hi9 
bir kadını gözüm görmiyecektir. 
Hf'le niıanlıma kartı kadm naza· 
riyle bakamıyacağım .•• 

- Böyle teyler söyleme, ıulta• 
nnn. 

- Evet, bunun böyle olacafı 
muh"akkaktır! ... Senden başka kim 
ıeyi ıözüm görmiyecek! Öy!eyse 
niçin batka biriyle evleneyim? ... 
Ordumu geri ~eviririm .•. Sarayıma 
'döneriz ... s,ninle evleniriz .•. 

Gözlerinden yaılar ıaçarak bö .... 
le konuıuyordu. 

Kız, fena halde ürktü. 
Dedi ki: 
- Sen büyük bir paliip.hım.~ 

Halliuki, ben geliıi ıüzel bir 'tüc
car kızıyım. Ben sana yakıımam. 

- Estaifurullah ... 
- Yok, hayır, hakikat but!ur! 

Ben ıana yakıtmam ... Sen, nt.file 
yere komıun olan paditahla J;o
zuıma .. . Mademki söz verdir., t• 
darikte bulundu, gene onun kızım 
almaia git. Beni de kendi sa rt)'ı· 

na yolla ... Orada binlerce cariv~ 
vardır. Onlar arasında oturıymı. 

Gelini alıp geldikten sonra, !ıle:-
aen kacamak tarzında unin :öz
den olurum, istersen beni nikihl'C 
alının. Çünkü çok karJH olmali 
paditahlara ayıp değildir. 

- Sen, güzelliğin kadar akıllı 
ve insafl11ın .. Tapınırcuma teni 

• aevıyorum ... 
"( Deoenı JJar)' 

-~~~~~~----------~-
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Bisikletle seyahat 
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No.5 1ngilizceden çeviren: Ahmet Ekrem 

ÇiNGENELER 
ARASINDA 

Yüreğimi sanki bir kıskaç burku -
yordu. Eğer bu iki hayvan kendi ara -
larmda anlaşarak Mldıracak .. olur -
sa, buradan kaçmaktan başka bir iş 
yoktu. Korkarak, en iyi firar yolunu 
gözlerimle araştırdım. Ağaca tırman-
manın imkan ve ihtimali yoktu. Ben 
daha kararımı vermeden, ayak ses -
leri kulağımın dibine gelmişti. Tam 
f ırlıyacağım sıralarda, meydanın ke
narın dan "Bov ! Bov?,, sesleri yeniden 
işitildi· 

Sevinçten bayılacak gibi oldum. B~ 
gelen bir yaban mandası değil, beni 
kurtarmak için koşan korucu imiş! 
Omuzunda ağır bir yem kornsı geti -
riyordu; otuz saniye içinde işler büs
bütün değişti. Yaban mandası mısır 
tanelerinin, adam etinden daha iyi ol-
duğuna karar nrmiş gibi, kovaya 
doğru yürüdü. Mandanın sırtı bana 
döner dönmez hemen f ırJadım, n o -
nun burnu daha yeme dokunmadan 
ben çitin tepesine oturma~ bulunuyor 
dum. 

Oradan omm ,.e yavaş yavaş, tenbel 
adımlarla onun yanına gelmiş olan 
ailesi efradının fotoğraflarını aldım. 
:Az sonra çite doğru geldi. Aramızda 
"daima çiti bulundurmak şartiyle dost 
bile olduk; hatta biçimsiz kafasını 

okşamama müsaade etti. Dundan ya -
rım saat önce, gözlerini kan bürümüş 
öldürmek için arkamdan koştuğuna 
şimdi kim inanırdı? 

Gün batmasına iki saat kadar kal -
mıştı· Korucudan müsaade istedim. 
Ormanın eteğindeki Hajnovka köyüne 
varacak kadar vaktim vardı. Meğerse 
başımdan geçecek daha birtakım ser -
gilzeştler de hesaplara yazılı imiş. Ev-
vela Çarın av locasını gözden geçir -
mek için durdum. Burası tahtadan 
yapılmış gösterişsiz bir yerdi. Sonra 

•HJn ft~1bl~ôH\Uftü)le rastgelince, kes -

tirnle yoldan gitmek için onunla bir -
likte ormanın içine daldım. Ifaranhk 
bastırdı. ; fakat korkmuyordum; çün
kü yoldaşımın omuzunda bir tüfek 
vardı· Ancak orman patikasının bir 
dönemecinde birdenbire durarak ha -
na: 

- Korkuyorum ki burada ayrılaca
ğız. Benim kulübem şuracıkta; siz ise 
Hajnovkaya şu yoldan gideceksiniz. 
Bisikletinizle oraya bir saatte f crah · 
ferah varırsınız! dedikten sonra ne -
şeli bir ayrılma işaretiyle çekip gitti. 
Gel de sen şimdi, ayıkla pirincin ta -

yosunlan gövdesinin yalnız bir tara -
tında olan bir ağaca rastgeldim· Şim
di istikameti bildim; tutturmuş oldu
ğum yol yanlıştı! Batıya doğru yol 
almaklığım lazımdı. Halbuki ben hep 
şimale doğru gitmiştim. 

Bialovizeza ormnnıuda gündür. bi -
le yolunu kaybetmek kolaydır; gece
leri ise nerede olduğunu kestirmek 
mümkün olmıyacak derecede zordur. 
Yüksek sesle şarkı söyliyerek bisik -
Jetin tekerleklerini çevirmeğe koyul • 
dum: böyle türkü söylememin baş -
lıca sebepleri kendi kendime güvenç 
vermek Ye geceleyin orJnanda başı boş 
dolaşan hayrnnlnrı ürkütüp uzaklaş
trımaktı. Birinci sebebin pek müessir 
olduğunu temin edemem. Fakat ikin -
ci i yapacağı işi yapmıştı. 

Birdenbire durakladım· Çıldmyor
muydum ne? Cin peri masallarına 

ben, ta çocukluğumdanberi boş laf ve 
yalan diye bakardım. Dünyadan ta -
biatten hariç hiç bir şey olamıyaca -
ğına inanmış bir adamdım. Fakat ne 
diyeyim karşımda elektrik ışıkların -
dan bol bir nur görüyordum. Bu ön
ce ağaç aralıklarından gözüme çarp
tr. Hayal ve seraptır diye aldırış et -
mcdim· On dakika sonra ormandan 
bir açıklığa çıkınca, ayni elektrik ışı
ğını bu sefer daha pürüzsüz görmiye 
)İm mi? Benim için bu ışık istikame -
tinden gitmekten başka yapılacak bir 
iş yoktu. Ormandan tamamiyle çık -
mış olduğumdan pedallara bastım. 

Düz ovada bütün hızımla koşuyor -
dum. 

Qn dakika sonra hayalimi heyecana 
düşüren bu elektirk ışığının hikmeti -
ni anladım. Hajnovka köyüne elektrik 
daha birkaç gün evvel gelmiş olduğun 
dan bunu kutlulamnk için kilisenin 
papazı, kubbenin üstüne rastgele elek
trilc ampullerini dizmiş her gece sa
baha kadar yakıp duruyormuş. Bu 
1 ık ta iki \dlometrc uzaktan göri.U-

yordu. 
Jyi bir akşam yemeği yedim; çok 

yorgun bir halde yatağa koştum· So -
yunurken uzun spor çoraplanmdan 
yere bir şey düştii. Bu benim yegane 
silfıhım, bulaşıkçı kızın bir dakika dı
şarıya çıkmasından istifade ederek ö
dünç aldığım patates bıçağı idi. 

~av~tttan C1Daınımoş lflısıll:tnl}(ô ~nır mcaH~®ıra 

No 45 \'azan: Osman Cemal Ka9~1s1z 
Kız bu nıektubu ile beni adanıa

Tükçe kıllı tehdit ediyor; yarı 

yarı çingenece bana neler söy~ 

ıemiyor, neler! 
- Madem ki üledir, te ben de J 

kaçarım §İnci senin yanından te • 
melli ... Bir daha da bakmam hiç 
yüzüne! Şimden ,onra ıeninle ne 
ıelam, ne sabah... Haydi kalasın 
kuru başınla artık yapa yalnız ..• 
Sen zati insan darıltmakta, gönül 
kırmakta çok ustasın ... Yaz zama• 
nı, yapmamış mıydın kendi asıl ar· 
kadaşlarma da böylecene ... T e ben 
gidiyorum temelli artık! ••. 

- Cehennemin dibine kadar 
yolun var! 

' - Ben gideyim cehennemin di· 
bine, sen kalasın yeni ahbapların· 
la birlikte Ayvaıuaray cennetin • 
de! Yazık olsmı sana ki bu kadar 
zaman emek vermitim senin yo • 
lunda ..• 

Sulukulenin meşhur hanende ve kerizcilerindcn Kara 
Fatma keriz ederken... 

Tüüh bre ... T evekkelti taalal • 
lah sülememitler: İnsan oğlu ka • 
vun değildir ki koklayaam bumu• 
nu da ne mal olduğunu anlayasın .. 
Bizim çingeneler derler bu iıe ar
pa ektim, dan çıktı, ıinanay vay! 

Etem böylece hiddetli hiddetli 
söylenerek yanımdan uzaklaıtr. 

Ve intallah sözünde durur da bir 
daha gelip beni rahatsız etmez! 

~ ~ . 

ne fU iki satır ıeyi yazıp bir ço • / vada böyle sokaklarda mı dolat&' 
cukla gönderdim: cağız? 

"Seni bu akşam T opkapı dı§a • 
rısmda soldaki bahçeli kahvede 
bekliyorum. Oradan geç, konu§a
lmı !,, 

Ak§am üıtü havanın ya.ğ11lı ol· 
muma rağmen baktım, Gülizarm 
omuzunda fal her.besi ile dediğim 
yerden geçiyordu. Peıi sıra yürü • 
dilin ve başladık konU§maya: 

-- Benden ne ist9"onun Güli • 
zar, §fmdl açık M>yle, bakalnn f 

- Daha sorar mısın ne istediği
mi? 

- Elbette soranın ... Ne bileyim 
ben ne istiyorsun benden! 

- Atete saldığın yüreciğimi iı
terim senden! 

- Orasını ben bilmem •.• 
- 'Eğer . üstün bqm, kılığın kt' 

yafetin böY.le olmasaydı, ıeni b1I 
ak~am .Şehzadebo.ıma bir tiyatrO' 
ya veya sinemaya götürtırdiim ! 

- Madem öyledir, giyiney~ 
yann avtam kulübede, beninı idİ' 
rellezliklerimi, buluıalmı gen• 
bunun burasında, gidelim o dedi
ğin Y.erlere ... 

- Peki amma, seniQ Jiıdırellef' 
likler dediğin gene arkandakileri' 
biçiminde değil mi? 

- Ôyle amma, onlar Y.epyenl. 
pırıl pırıl! 

Ti11e göz u Gülizardan biz m 
kahveci çırağı vasıtaıiyle bana 
gelen mektupların sayısı dördü, 
liqi buldu amma, benim hiç aldı· 
rı§ ettiğim-yok gibiydi ••• Fakat, E
lemin bana danlıp gitmesinden 
sonra gelen son mektup pek ya • 
man .•. Kn bu mektubu ile l>eni a-

Türkçeye çeviren Clamakıllı tehdit ediyor; yan türk-
Ahmet EKREıll... çe, yarı çingenece bu melitubunda 

- Ben ne diye saldım senin yü
reciğini ate§e? 

-SON-
bana neler söylemiyor, neler! ,. 

• • • • • • • . .. 

- Bilmem artık. .. Ben dönmü• 
filin §İnci deliye .•• Zere yananm 
senin için gece gündüz ... 

şını!.. ------------------ • • • • • 
-- Ey ne olacak? 
- Sen bilirsin ne olaca'ğmı ! • 

-Anladıli •.• Faliat gene çinc-' 
ne olduğun belli olacak l liyiai ,,,. 
ben sana bqtan ayağa bir cakld 
hanım elbisesi, hamm ilkarpdli 
yaptırayım, ıeninle huluttuiumuf 
günler bunları giyinirsin, bu m -
retle tiyatto,:a d~ gideriz, .~ 
ya da ..• 

- Kaça çıkar f>qtan ~ 
Burada ormanın ve karan).ığın i -

çinde tek başıma bırakılmıştım. Bi -
siklet lftmbamm bozuk olduğunu an -
layınr.a, kendimi tutamıyarak suntur
lu birkaç kiifiir .savurdum· Yolun tüm 
sek ve hendekleri lambanın ym·arlak 
camını kırmıştı. Nerede ise kömürcü
nün arkasından koşarak heni bu gece
lik misafir etmesi için yalvaracak _ 
tım. I.fıkin onörüm buna engel oldu. 

Nihayet HajnO'\'kaya doğru, gözle
rimi dört aç.arak ve dikaktli dikkatli 
önüme bakarak yola düzüldüm. Or _ 
manda sürü sürü kurtların bulundu _ 
ğunu biliyordum. Dundan başka lli _ 
zon mandalarından birinin çiti aşa _ 
rak ormaha dalmış olması ihtimali de 
vardı. 

Karanlık ve sessiz ormanın içinde 
çayırlık patika boyunca bisikletle yü
rümek, tuhaf bir yolculuktu. Yolun 
üstüne de,~rilmiş ağaçlara tam on de
fa çarparak yerlere yuvarlandım· Ku
lağıma nrasırn ~rpan acaip sesler, 
yüreğimi yerinden hoplatıyordu. Bir 
defasında da önümden bir karartı sıç
rayıp kaçtı. Bunun bir çakal mı yoksa 
bir kurt yavrusu mu olduğunu bile -
medim. Fn_kat birçok defa karanlığın 
derinliklerinde kıpkızıl birer çift gö
zün ışıldadığını sık sık gördüm; bun
ları ayağımın takılıp yere yuvar -
]anmamı bckliyen kancık gözlerdi. 
KömiircUnün tüfeğini ne kadar özle -
dim! 

Arada,n birsaat geçti. Ormanın so
nu hl1A. gelmiyordu. Yolumu kaybet
tiğim besbe1ll idi. Bulutlar yıldızlan 
kaplamıştı; istikameti artık tayin e
demez olmuştum· l''akat bir a~ıkhkta, 

Amerikanın Miyami plajların · 
Ja •on zamanlarda moda oları bu 
plaj ko.ıümünü, re•miJe gördıiğü
nüz, milyoner kız Mi• Fleonor 
Brayton ortaya f_ıkarmııtır. 

Seni diyor, Allana havale e'di • 
yorum .•• Sen, benim gibi zavallı, 
fakir ve masum bir çingene kızı • 
nm yüreciğini yaraladın amma 

koymıyacaktır bunu senin yanma 
Allah! ••• Eğer olsaydım §İnci bir 
ayı, gelir, o koca pneçelerimle se
nin gırtlağına ıarılıp seni boğar • 
dmı ... Eğer olsaydnn, şincik bir §e
bek, gelir, keskin hmaklarımla 

ıenin o mııır püskülüne benzeyen 
yumu§acık sarı saçlarmı yolar ve 
.onra da gözlerini oyardmı ... E • 
ğer olsaydrm §İncik ben bir yılan, 
gelir, gece uyur jken seni yüreğin· 
den ısmr, zehirlerdim •.. Eğer ol -
saydım ben §İnci bir cadı karı ge
lirdim elimde bir çanak zebirl; lok 
ma ile, derdim sana"! 

- Senin mangaptut Nazim öl • 
dü; bu lokmayı da onun canı için 
biz döktük! Ha yiyesin bu lokma· 
dan bir iki tane de Nazlının öbür 
dünyaya giden cam ferahlaıuın ! 

Ve aen de bilmiyerek yerdin bu 
zehirli lokmadan, bulurdun §İfa • 
nı ! !,, 

Mektubun en sonunda Gülizar 
şöyle diyordu: 

"Bu mektubu alır almaz hemen 
bize gel, sana diyeceğim son bir 
kelam vardır!,, 

Bu mektubu okuduktan sonra, 
bunu da ötekiler gibi büküp bir 
köşeye atacağıma tuttum kendisi· 

- Öyleyse bahar gelsin de se -
ninle bir kokorozlu düğün ~pa • 
lan! -

- Hafla! Yaparsın sen !eytan· 
Iar ile düğününü! 

- Sana turadan biraz ıe1Cer, 
çukulata falan filan alayım mı? 

-:. Sen götür §ekerini, çukula • 
tanı Sulukuledeki, Ayvansaray • 

daki kerizci kızlara .•• 
- Peki, öyleyse sana §ık bir is· 

karpin ile alacalı bir hırkalık ala· 
ynn .•• 

- Alasın sen~nla;7;-d;dikl;
ırime! 

- Sana biraz mangır toslıya • 
yım mı? 

-Ben diyilim "dilenci ..• Tosla -
yum ıen o mangırlan yeni oynat· 
lanna! ••• 

-- Hoppala! Çattık be! 

- Daha çatarsın çok sen bu ka· 
fa ilen .•• 

- Etemden ne haber, Etemi 
gördüğün var mı bugünlerde? 

-- Kalsın boynu altında Ete • 
min... Benim Etemle alIJ verİ§İm 
yok; görsün yüzünü şeytanlar o
nun ! 

- Peki şimdi ne yapacağız? 
- Ne bileyim ben, sen çığırdın 

beni, ben de geldim! 
- İyi amma, yaz değil ki gidip 

kırlarda biraz yan gelelim; bu ha-

o bana yapacağın hanım elbieele' 
riyle han mı iskarpinleri 7 

- Yirmi, Y.İrmi bet oskir.e (il"'. 
raya) çıkar 1 
-. • • • • • 
- Ne sustun):&, ne Clüfiinüyot' 

ıun? 

-:_ Ne 'dütünmiyeceğim .•• Biz Jj 
mek bulamayız yemeğe; ten iıtet" 
ıin bizim bir kıt Y.İYeceğİmiz ~ 
ilen bana elbise, pabuç yapmak-,. 
Sen toılaaan o yirmi, yirmi bet ol' 
kiyi bana da girsen bir eevaba p
ha iyi değil mi?. 

Kızm bu son sözü üzerine bUdlll 
vaziyeti ka vradon... Onun .,..
.gönderdiği mektuplar filin hd 
birer tuzalC, hep birer §&lltajd.SS 
ibaretti. Şüphesiz bu itin içinde t
temin de parmağı vardı. Köpofl1' 
herifin kendi bqma benden ııı: " 

dırdıkları yetİ§mİyormut gibi f İJll" 
di de Gülizarla bir olup ve onu .ıet 

·r ederek beni adamakıllı vumıak 1 

tlyordu. Hele kendisiyle bu ,ott 

da~gmlrk üzerine iıi büsbütün hd" 
Ia,bnyordu. Kızın ağzına bir jJd 
parmak bal daha çaldıktan sonr• .. 
cebimden iki lira çıkarıp uzattı~: 

- Hele sen §İmdi fU iki oık•Y1 

al; kulübene ait; ben ıeni gen• 
bir gün sa~ırır, o gün de ıeni ar 
rıca memnun ederim! ) 

. (Devamı v•t 



80 KaroDo cdeDökanD 
1 R-yolı Je. ~~k 
ı likanlı tam ıek-

1ann Tanndan yoğundan bir parça 
sını çırpabillrdL 

0 j sen kadınla evlenmİftir. KenJi·ı 
nize ııüvenir1eniz renmcle bun-1 

En sevd iQi kad 1 n ları •ayınız! Evlemliii kacltnla.f 

tarafından ele verilince nn İÇİnJe aJıtm, Jan•ÖZ, zen·ı· 

Konstantin zenrtn olduğu ve fatu • 
ralann tutarım verelıildiği ıünlerder 
kadmlann evlenmek için yaptıktan 
blltiin teklifleri naziklne red~tmişti. 
Fakat fimdl fataralann tutarını ar -
tık bdm vercliil için verilen bUtUa 
emirlere bo111Jl etmefe meebur olmut 
ve hlyleee bopnmaja vakit ve para 
bile bulmadan mk ilik ve fakat ayn, 
ayn ldkAh memurlannm brflBID& 
çıkımftır. 

gin miralara naımet, can ya-

300 nişanlısından aqrılıp ,_. """· p.i, y;uı..m~i balnlmıyacak JereceJe ,irkinl 

lıapishaneye qirmiqe mecbur kaldı/· ~:!:;:::,:~7a.:;,0: 
Bu nlenmelerla en Nma111l Bhl7e

ra denilen o 8fk ve hayal llkeabıla 
muhtelif bölplerfnde oldalau lllJ:• 
!emektedir. Blldmln Bnflnde Terdifl f. 
fade aynen pdur: 

Biikreıeen yazılıyor: 

Konstantin Manea bugün yirmi se
kiz yqındadır. Fakat şimdi bulundu
h hapishane hücresinde, seksen ka • 
n ile evlendiğini ve dışanya çıkma -
llaı sabırsızlıkla bekllyen üç ytlz m -
tanlı.sı bulunduğunu hatrlatmakta -
dır. Ba delikanlı, düşünmek için vakit 
bırakıldığı takdirde hatırına belki de 
birkaç nişanlı daha gelebileceğini söy 
lüyor. 

Beş yıl gibi kısacık bir zamanda Us
tiiate sellsen kanyı nikihla almak 
iasanı müebbet hapse mahkQm ettire
bilecek ağır bir suç olduğundan, kan 
&aYISIJlın üst tarafını hatırlamak için 
beyhude zahmet etmemesini ve on -
lan unutmasını kea&lne aiylemiş . 
lercllr. 

Manea, içlerinden biri mtlateaa ol
mak üzere, hepsini sevine sevine unu
tabilecellal, ancak bu biricik kadını 
dUflncesinden çıkaramıyacağını yana 
l'akıla anlatıp durmaktadır. Tuhaf 

-~-~· ı Dünya evlenme pmpiyona 
•u •Pee attırmış olan da bu kadın -
dır. 

• 
Hemen herkes yaptıfı işler için tftr-

lii tiirlU sebepler icat eder. Manea da 
ha fazla evlenmelerine sebep olarak 
Şunu söylemektedir: 

.. _ Ben bütün paramı kadınlara 

sarf ettim; param gittikten sonra ise 
kadınlantı beni beslemeleri doira de
iil midir? Ben hiç bir vakit hiç kimse 
ile evleameği aklımdan bile geçirme -
lllİftim. Hem de herhangi bir erkelin 
evlenmek iştemesine aklım ermb'or 
dofrusu.· Paralarım teslim etmeden 
evvel evlenmek hususunda bana ıs -
rar1ar yapan hep kadınlardı. 

Evet kendi orunlanada ben onlan 
ldattım· Bir kadını evli1lkte aldat -
mak daima kolaydır. Çünkü o, hiç bir 
karşılıksız olmak üzere bundan birçok 
ŞeyleT elde etmesini umar! Aldatrl • 
nuş olan hemen herkes de böyle de • 
iil midir ya? Hem umumiyetle onlar 
da beni aldattılar ha; bana söylemiş 
olduk1an yaştan daima büyük, ve bil
dirdikleri paradan daima az mevcutlu 
çıktılar.., .. 

Bu eflenme kahramanı, geniş tec -
liibelerinden ders almıştır· Bakın ne
ler anlatıyor: 

"Beyaz kadınlar arasında be11l 
haşır ve bariz hususiyetleri olan on 
cinsten fazla yoktur ve bir erkek bu 
cinslerin her birisinden birer örneii 
tan.mata artık kadına dair her şey 
ötrenmiş demektir. işte bunun için 
dir ki geçmişin biiyük ve kalabalık 

hareoı dairelerinin hiçbir manası yok
tu. Süleyman Peygamber her defa -
Slllda bu dnslerin baş lrneklerinden 
onar tane almı§ olsaydı çok daha iyi 
etml§ olurdu. Çtlnkii o takdirde ka -
dıular u kartlqıp biraz ela tlttzlq. -
ti ınl hemen tekaüde gönderirdL 

Hattl ayni ptı altında ayni za -
••da l..ımeak 10 bdmlık bir ha
r._ .... .._ o1aa a11dan clokaz 
laslallr; ~ h on bcham aldık -
ıu.. .... bqdqllrmalarlll& " 
............. ftnlak ....... 

aralannda fitne ve fesat tertip et -
melerine hiç bir ttY mlni olamaz 1 

Süleyman kadar zengin olsaydım, 
herbirisini ayn bir konakta tutmak 
şartiyle on kadmlık bir harem tutar
dım diye dUşilntir, dururdum melene 
bu ne kadar yanlış bir dtifiince imi§; 
biribirinden uzakta olunca insan bun .. . 

Said mılilbınun lıanlanrula~ 
biri olan Sonya Nirılıi oela1% lıo· 
ccuımn afnma can oercli. 

lan kimin için besleyip tutacak 1 
Benim pllmm teker teker uulii • 

dür; on lan sev, bıktıkça saliver glt • 
sin, fakat bu bile beni hapse tıktı·.,, 

• 
Konstantin Manea bir yetimdi; 

çoktan ölmiit ana ve babanın biricik 
evlldı idi. Ana ve baba öldflkleri za
man kendisine 240,000,000 Leyllk bir 
servet bırakmışlardı. Her Ley bizde 
aşağı yakan otuz para etttllnden 
şöyle böyle yanm mllyon llra1ık bir 
zenginlik Romanya için oldukça bil
yflktllr. Konstantinf Romanya ordu
sunda albay <miralay) olan bir vasi 

bUytitmtiş ve onu askerlik mealeti i
çin yetiştirmişti. Günün biriade har
biye okulundan mtllAzimlik phadet
nameseini alarak hayata atılmııtır. 

1928 yılında olgunluk yaşım doldu
rup da, hayatında birinci defa olarak 
cebinde tomar tomar paralan hllle • 
dince bu paralann harcama MVldnl 
tatmak için hemen 8*erllkten tatl -
fuou vermlftlr. Aldılı bir~ fe1ler 
arumda bir de motlr ftl'clır ld bu
nunla bir llrat rekora kmmftlr• 

811 .......... tlJantl parumı -
mi laareauulı llretmek lfla etrafma 
blrtOk ıhlllllerl topJamııtrr. Ak -
trlller, dullller, ıtlUIUktea bafka 
lllcl* .. 1111 oı.u,aa ladar •• ~ 

• 
lan 6iricilr ıey, bol paraliır/ 

lif 

"-- m 

Kan elma relionınd lftran ıam· 
piyon 6iı güel lası laer netlenn el
Je etlememiftir. lloılmael Lioüı 
Stroalıo'nan ,o1ı vaoaeli bif' lıız 
olmcuı kenJini lmrtarınqtır. Hal.· 
baki ftltrlpİyon 6a lıuı Berrelrte.n 
•Umİf oltlafana .öylemelıtetlir. 

•- Evlenmelerimln en ~11 Nlil 
"Kan'ela yaptım. Şimdi •1J81Dl Jmi. 
tırlayanuyoram. Bu iki tehfrde ap;. 
fi :rakan lmk bdmla evlendim. B• 
ralarda sadece teklif etmekle alına • 
bilecek dtlztlnelerle gtlzeJ." zengia 
kadm vardır. Hakikatte 1nın1arm ken
dileri benim lmcafıma atılmlflardır. 
Kadmlann ne oldufu bence ehem • 
mlyetli deflldL Yeter ki bol draho • 
111881 olsun r., 

En ıenç kadım 1'1 y&flllda bir lazdt. 
Onunla Napollde tanlf"'lf YI tam ii~ 
ay ttalyanm ldlçtlctlk bir balıkç• kö
yttnde zevkll bir qt haJBtl yapmış
tır. Kmn ud admı e87lemlyor on• 
•dece Mta diJe ptuo.or. ·• 

* Manea ekseriya kendi k a~ kul· 
lanır, ancak ayni telıiı:4~ bk Ud de· 
fa evlenmek mecburiyeti bqımnu 

adını deff§tlrfnnli- Ona ftl'&ll kadın
lar, kencUslnf nnmakkaten darbfa ıU
rllklenmlş bir zengin sanırlar ve yar
dımına koşıpaia ean atarlanmf. Un • 
van budalası kadmlar karpmıda u 
ekseriya, Rus kontu, A vustarya baro
nu, İtalya Markisi olarak kaydedil • 
ml§Ur • 

* Besarabla &Jallllldan Stroeatuua 
kızı olan 21 yapndaki gflzel Uviaya 
Molneatl fehrinde tanımıftır. Kendisi 
de ona asıl ismini ffl1lllftir. Birlikte 
dallara çıkmlf]ar, kayak kaJla•mıt • 
1ar .,. bular tlsttlnde kaYJIUllaı'dır. 
Çok ppaeden Lhla deltkanbJı •v • 
mi§ .,. nlenmek lzere nişanlanmıtlal' 
dır. 

Bir lsvi~ yatı mektebinde tahsil 
girmlif olan Uvlanm Bflkntte Y8f&· 
makta olan matmazel Flora Azuc ad
lı bir mektep arkadaşı ftl'llUfo Bir 
gfin Floradan aldıfl mektup zavalb 
kızın ba§mdan geçen acıklı bir mace -
rayı anlatıyor, bir erkek tarafmdaa 

Man«inua kanlanndon biri oe nasıl aldatılarak evlendfilnl ve bUttin 
.an NO,,uüli Lioia'nın do.ta olan vasisinin yanına giderek öfiit almak paralannı aldıkta sonra kocasmıa 
Flora .bqa, iocannı tanı)'Clrd istedi. Yqh ask~r kendisine pyle de- smşıp gittiğini unn uzadıya yazı· 

-~ J el dl: yordu. 
dostu Liuia 11 onan irulen hr· Matmazel Azap mektubunda b1l 
tarmq, ayni zamanJa da mülcbt. - Ben sana demedim miydi? Deli adamın Menea adlı olduğunu da yu, 

ile para uzun uzadıya bir arada ka -
mı ytıkalattımnıtır. lamazlarl 0 kadar candan sevdiğin mıftı. işte ba ad Liviayı şllphelendir-

dL Konstantlnln sik sık geziye <se • 
kadinlara gidip de paranı geri verme- yahate) ~·· ft hiç bir iş dç sa • . 

deniz layıamdakl etlence te)ılrlerine, 
Parls, Roma, Napoll, Viyana, Londra, 
Venedik ve Montekarloya koşturdu -
Jar. 

Konstantln yirmi iki yapnda iken 
ıeee kulUplerlnden birinde dasözlflk 
yapan Sovhıa Nlş)Q ile evlenmekle 

Btlkrefin tik 9091eteel ptkmbk lfla
de blraktıfı aman ceplerinde henb-
paruı Y&l'dı. Ancak bu nllllk onbef 
ıtlndtn fazla ıttrmeDalt. Sonla da ı• 
ee lmlUbUne dlnın8fttlr. Bu it 1929 
da old11° iki 111 enet iM Sonla llmlt
ttlr. 

• 
Bir ınn, 1'andan blf 111 '"'l; Mo

- eeblncleld 10n mttllflta .. app 
sltlalt •Nulaaa slrdll. Dalra tllll 

terini llfçin istemiyorsun? hfbl olmamuı kıza tuhaf gelm.P 
Monea bu sözlerden daha iyisini hl- lıqladı. 

lfyordu. O dqs kadınlar isterlene bile Eline kalemi -ldıtı gibi Flora An-
parayı geri veremezlerdL Parayı ela - pyr davet etti. 
ima iist bq ve mftcevherata sarfeder Flora geldi Ye reHr gelma 
ler, e11erlnde metelik bırakmazlardı. de kendisine g8ateri1en f otofraftaa 
Ancak bizim kahraman, kadmlara eeld kocasnu tamdı. 
dair daha çok terler de ötrenmltti· iki kız kalkıp Btlkre§ mflddefumu. 
Kadınlar kendileri için daha- fula misine bqvurdular. 
para Jıardya,bllecek bir cennet lmfu- • 
nu aYbyabllmek I~ ellerine .... Konatantln ,.UllJIDlı adaletin pa • 
dae Tel'lrler. çeefne verdikten sonra acı acı fiklyet-

0, hVJerde onsla bir adam, " • • lerdı balmınnq, f17le dert )'&llllllftır ı 
tik dolan para Jaana7all 1ılr mlru • - Gvcettea 8mDlf oldllfmn blrl
:rHI olarak tamn•..-. Paruı oldah dk bdıa JHa lclL Otlklltda hepli 
amaa kadllbd PJaJvak Tannı 10· beni alclattr, at1atir, ya'h11i ,alu .&1· 
hn11 ıhJallMlt harcamak ~in ha •

1 
ltcllltr. Ben de onlara Jlfık olduJdan 

mlaau ,e.ıoree kaclrn varclı ı timdi maımtltJI ;raptma. 
... ... ,.,ı ........... helkl ele... , .• 

' 
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ORMANIN KIZI 
VaJa,t iuıyuanlaT cmmndca ue Alriltanın balta •ir~emit orm~l1191 
raula geçen "'" ue kahramanlık. Aeyecan. enar ve tetkilt ronıanı 

Yazan: " Rıza Şek.ib . -• 

Blzala.rmda )1l4m lpreW olAnlar, Oze • 
rinde muamele rGrenJerdlr. B1"9ml1r -. 

u lrÇ&ıUf l&tlf flJ&U&ndır. 

• Londra 
* Nnyor'l 
• Parls 

rtukut 
1114, - * Viyana il, -
ıts. - * Mıdrld ı7 -
168. :\O * BertJn •ı. -

deliği, bu sık ağaç gölge
sinde açabilmesi için yarım 
saatten fazla bir zaman çahş
mak mecburiyetinde kalmıştı 

• Mlltno 
* Brütaeı 
* Atlna 
• Cenent 
.. Soryı 
* Amsterdını 
• Praı 
* Stokholm 

ıoa, - • Varwon ııı. ııo 
81, - • Budıpe~te S:4, SO 
24, - • Btltreş 16, -

stO -- • Belcrad :16, -
24, - * Yobhama H. -
sı. - * Altın 918, -

81, - • Bnkıı.ot 134 -
518. - * Meddlye 53, - r 

:---- Çekler ----m 
• Loııdra 61i,!S * Stothlm 3.1143 
• Neryork 0.7980 • Vlyu 4.186~ 

Diye mmldanmağa ba§lamııtı. I sonra içeriye çekilen tiıman ada
Karşa: mm arkasından, kapı, gene gıcır
- Y okaa bu esir pazarını bili • tılarla kapandı. 

yor muydun? Fakat, köpeğin durmadan ulu· 

• ParlJ 12.03 - • Madrtd 5.8075 
• Mflho 0.67!17 • B1rllıı t,0770 
* Brtlueı 4.7i78 • V111on 4,'112~ 
• Atlna 83.4"16 • Budapeşte 4,~3?5 

• Cenene 2.4375 • Blltreş lOJ,0975 

- Nasıl bilmem. Gençliğimin masında, havlamasında devam et· 
tam üç senesi burada geçti. 1ıte, mesi üzerine kapı gene açıldı tiı· 
Abdülazizle şu kulübede oturur· man adam gene göründü. 
duk. Burası esir pazarının en iyi EbülGJi yavq ıesle Kartaya: 
yeridir. Abdülazizden evvel Har· - Gördün mü? diye sordu. Kö-
tumlu fakih Fettah oturmU§tu. pek var mıymıf, yok muymuı? .. 
Ondan sonra da senelerce biz o· - Evet amma, bu ıi§man ada-
turduk. mm kibya olduğunu da iddia ede-

- Şimdi kim oturuyor bili • · mezıın ya ... 
yor musun? Kendisini tanımıyorum ••• Fakat 

- Hayır ... Fakat tahmin ediY.a- zannediyorum. Zaten böy:le ıöy • 
rum. ledim. 

- Kim? ... 
- Esir paza.mun kiliyuı ... 
- Ya! ... Mühim adam mıdır? 
- Ne diyorsun? Buranın a,ağı 

yukan kralı gibi birıeydir. E.ir 
tüccarlarına kulübeleri kiralayan 
odl,JI'. Her zaman esir pazarını a • 
çarak hem alrcı hem ıabcıdan pa· 
ra yahut eıya alan biri ..• Üç sene 
içinde pazarın en zengin adamı 
oldu~u İ§itmiştik. Herkes üze -
rinde müthiş bir nüfuzu vardır. 

Biz her§eyden evvel bu ada • 
mı ele geçirmeliyiz. Ondan sonra· 
11 artık çorap söküğü gibi kendi 
kendine .ıE.lece.!gir. 

Kar§a, Ebülula'nm verdiği bu 
iza'hattan çok memnun olmuştu. 

Onu yakalryarak fillerin yanma 
getirirlerse belki bütün esirlerin 
liolaylıkla eerbest bırakılmalarını 
temin edebilirlerdi. 

EbülÖla ilave etti: 

- Yalnız dikkat etmelC lazım. 
KulübeClen içeriye atlamağa te -
tebbüs ettiğimiz zaman izimizi 
bir köpek veyahut köpekler mey· 
<lana vuracaktır. 

Karta cevap verdi: 
- Çit içinde köpe1C bulunsay • 

aı izimizi çoktan meydana vur -
muş olurdu. 

- Tecrübesi kolay. 
Ebülula yerden aldığı bir lafı 

çitten aıırarak avluya attı. Bu 
atı§ ortalığı dolduran bir köpek 
havlayışını doğurdu. Gecenin seı· 
sizliğinde bu bağm! bir kıyame
tin yıkıldığı zannını uyandırabile· 
cek kadar kuvvetliydi. 

Karıa, Ebü1u1amn bu hareke • 
tine sebebiyet verdiği için üzül • 
müştü. O züntüsü daha çok herke
sin a-yaklanacağı noktasmdaydr. 

Bu korkusu, aradan çok geçme· 
den tabakkuk etti. Köpeğin avlu -
sunu beklediği kulübenin kapuı 
açılarak dıp.rrya bir çıra ı§ığı ya· 
yıldı. Bu aydmhk çıplak kafalı 
şişman bir adamı göstermiıti. 

Kar§a ile Ebülula, bulunduklan 
yerde sindiler. Yerli genç de çok 
yakınlarında ye~ kapanmı§tı. 

Aslanların gürültü yapmamala
rı için Karşanm oldukça srkmtı 

çektiği görülüyordu. Köpek ıeai • 
nin dünyayı sarsacak kadar kuv. 
vetli bağınşma karıı aslanların 
•us-malda mukabele etmesini te • 
min cidden sıkıntılı birıeydi. 

I§rk dı§arıda çok durmadı. Kö
~ie Y,iiksek sesle bağırdıktan 

- Şimdi liunu nasıl yakalama· 
h? 

- Buna imkan görmiiyorum. 
Köpek olmasaydı imkin vardı. 

- Bence köpeğin elıemmiyeti 
yok. Şimdi aslan onun itini bir da· 
kika sürmez bitirir. Biz de itimize 
bakarız. 

- Baıka çare C:le yolC. Dalla faz 
la bağımıasma müsaade etmek 
tamamiyle aleyhimizde olacal< • 
tır. Suaturmak doğru olur. 

Karta yelesinden ırmııla tuttu· 
ğu aılanmı bn-aktı. Ve: 

- Haydi, göreyim ıeni... 'dedi. 
K~ 'bir aani79 içinde ba'lıTa -
mryacak bir hale gelme1idir. 

Aslan söyleneni anlamıı gibi 
h'emen atıldı. Çitten büyük bir u ... 
talıkla ve adeta uçar gibi öbür ta
rafa aktı. 

Uf ak bir Doğuf1JıaC:lan sonra 
köpeğin aesi keıilmiı, fakat kapı· 
daki fİflllan adamm bağn-qı yük· 
selmiıti. Köpeii üzerine bir asla
nın atıldığını gören titman adam 
bir çıihkla kulübesine kotarak ka· 
pıyı arkasından ırmıda kapattı. 

Şiıman adam hakikaten ıaıır • 
mış ve korkusundan adeta dili tu
tulm\I! gibi bir hale gelmitti. 

Karıa f ıraatı kaybebnek iste -
medi. Şiıman adamm, hele ulanı 
gördükten IOnra, artık köpefin 
gürültü yapmasında bafka bir se
bep aramaaına ihtimal yoktu. 

Onun timdi biricik temennisi, 
aslanın kulübeden içeriye girme • 
mesini teminden ibaret olacak ve 
tedbirlri ona göre alacaktı. 

Kal'§a çitten athyarak avluya 
girdi. Sonra ta kulübeye kadar so· 
kuldu. 

Kulübenin Clört bir çevresi sık 
otların ve ağaç dallarınm ııkıca 
örülmesiyle meydana getirilmişti. 

Buralardan yerden lirçağı ile de • 
lik açarak kulübe içine süzülmek· 
ten ba§ka çıkar yol yoktu. 

Bu deliği, bu ıık ağaç örgütün· 
Cle açabilmek içıin Yanm saatten 
fazla bir zaman çalrımak mecbu • 
riyetinde kalmıştı. Ebülula da 
kendisine yardım ettiji halde bu 
böyle olmu§tu. 

Karta deliği açtıktan ıonra ön
ce içerisini dikkatlice gözden ge • 
çirdi... Bqmı aokarak yılan gibi 
çevik vücudunu kaydırdı. 

Şimdi kulübede bulunuyordu. 
Şiıman adam ıııjı aöndürmüttil. 
&,,le karanlık bir kulübede ada .. 

* Sotyı 63,3835 • neıcrad !'4.66-
• Amıterdım 1.175 * Yotobama t.71-

• Praı 19,144~ * Mosto11 1091.7~ 

ıı---- E S H A M --~ıı 
* lt Bıııtas• 9.!!•>- Tranıny 1111,-

~
Allldolu 26, t5 * Çimento u . 10. ?O 
Reji 2.SO Onyon De~. -.-
$1r. Hayrlye 15.- Şart De%. -. -

•MertuBaııtuı 55,!UI Balya -,-
U. Slıona -,oo Sut m. ecza -.-
Bomontı S.- Telefon -.-

'-latlkrazlar - tahvlller__; 
1•t9S3Tark Bor.1 78.75 EltkUit -.-

, ıı tcı,H Tramn1 aı,ro 
• • lil 25.87~ Rıhtım 44 -

lıtitrhıDıhill 1 V..12 • Aaaclohll .&6,IO 
•lrıaaı iıtltr1&1 os.- * Anadohı il 46.IO 

1 1918 A M ' 10, - Aaadohl UI f.40 
\ Srru·Ernn• 96,ı:ı. •Mlmıssll A 46 80 

tSTANBUL - 12,30 h&ffl musiki 
ve dans musikisi. 18,30 dans musiki
si (plAk). 19,30 çocuk sa.ati, hikAye • 
ler, Mes'ut Cemil. 20 ziraat bakan • 
bir namına konf eraM, ormancılık 

hakkında (Necati), 20,30 radyo caz 
ve tango orkestraları. 21,35 son ha • 
herler. 21,'5 Siter solo. 22 Türkçe söz 
ıu pllklar. 

Önemli bir bilmece 
Kızılay cemiyeti Eminönü kaza. 

sr herkesten soruyor: 

1 SEMREK 1 
Bu kelimeyi dojru okuyanlar 

yukarrki çerçeveyi kesip kelime • 
nin doğrusunu ev adresleriyle Kı· 
zılay Eminöni.i kaza bq.kanlığma 

eybll aktamma kadar • ıönder
ıinler. 

Kelimeyi doiru yazanlaMan bir 
çok kiıiye 7 eylGl Cumartesi akta· 
mı Taksim bahçesindeki K ER. 

M E S T E kıymetli hedir.eler ve-
rilecektir. 

SOYDAN 

Sünnetçi Ahmed 
lkametglh ve muayeneba

neılnl Sirkeciden Sultanahmet 
Yerebatan caddesi 40 numaraya 
naldeyledtftnl aaygılı mGflerl· 
)'elne bildirir. 

IS atıl ık=*iiiniw~ 
Beyoilunda Tarlabqı cad· J 

"i deılnde eıki Margrit, yeni Kiif 
!. lüçıla ıokaiında 19 No. b ka-

~
:; ıebqı 8 odalı her oda Tarla· 

baıı caddesine ve gQneıe nazır 1 

1 
haYadar klgir hane ıablıktır. 
Ev her zaman gezilebllir. • 
-W WW:RlllllUUllll 

mm nerede oldufunu görüp mey
dana çrkarmak kabil değildi. 

Karta, eealenmenin adamı bil.,. 

bütün korkuya vereceğini ve belki 
bu heyecanla cHlfiip almesine se

bebiyet verecefini anlıyordu. 

.<P-vMıI v-r} 

ŞUNDAINI l63UNDAN 

3,5 tonu dişlerile 
sürükliyen adam ! 

lngilterede renam ve heykel· 
traılara modellik yapmakta olan 
Alekı Anderıon adli adam dün-
yanın "en güçlü adam,, rekorunu 
ktrdığını iddia etmektedir. 

Bu adam birbirine bağlı iiç o
tomobili, içlerinde altı kiti olduğu 
halde bir metre kadar bir yolda 
ditleriyle çekmi§tir. 

Otomobillerle yolcuların hepsi 
bir arada üç buçuk ton ağırlıkta 
imitler. 

Sürüsüne bereketi 
Iranın Hazer denizi bölgele

rinden olan Gilan' da bizim mer
hum Zaro Ataya benziyen 126 ya
tında bir adam vardır. Bu ada
mın 100 yatında bir oğlu 95 yaıın-
da bir kızı, bugün hayattadırlar. 
Tam Uç yüz tane torunu ve torun
larının evlattan olmuttur. Kendi
si Uç defa evlenmittir. 

Elektrlkll çiftlikler 

haplarına kartı gelir. Meyvalartll 
hemen hepsinde ve sebzelerde bu• 
Junan C vitamini 11korpit haıtalı• 
ğına mani olur. 

D vitamini iıe hayvan ciferle
rinden başka A vitamininin bulun
duğu her yerde vardır ve Ratitif 
denilen kemik hastalıklarına kar
tı l'elir. 

E vitamini yetil marul ve ı,. 
zelye ile nohutta, buğday tanele
rinde bulunur, akamete kartı ıe
lir. 

F vitamini iıe henüz bir ıırdır. 
Bilginlerden birisi bunu bulmut 
olduğunu iddia ediyor. Fakat kim· 
yagerler ise bunu yepyeni bir te
kilde görünen eıki vitaminler ola. 
rak kabul ebnek istiyorlar. 

G vitamini, B vitaminin bulun
duiu birçok cisimlerde vardır •• 
ıinir ile hazma çok faydalıdır. 

H vitamini sütte, mayada, bllt
reklerde ve ciğerde bulunmakta
dır. Kıymeti henüz tespit edilme
mittir. 

1 ve J vitaminleri henilz fiip
helidirler. Bunların ketifleri he

fazla çiftlik timdi elektrikleftiril- nüz iki kere iki dört eder gibi I&• 

mektedir. bit olmamıttır. 

En büyük denemelerden biri 
Kuzey lngilterede yapılmaktadır. 
Durham, Northemberland, ve 
Y orkıayr vilayetlerinde 600 den 

Ekin biçmek, liarman dövmek, AAsçla evlenenler 
mısır tanesi ayırmak gibi çiftliğe Bihar'ın Dumka mıntakaımda 
ait bütün itlerde "elektrik kullanı· güvey, aııl alacağı kadın ile n· 
lacaktır. Yapılan tecrübeler elek- lenmeden bir Mango aiacına ni
trik va11taıiyle çiftçiliğin çok ucu- pnlanır; ağaçla düğünleri yapıl· 
za mal oldufunu göstermittir. dıktan sonra; ıeçınit olduiu D• 
Hattl toprak bile, mahsulün cinai- dınla nik&.hlan kıyılır. 

ne göre muhtelif derinliklere uza- Ağaçla evlenme meraıimi de 
blacak, mukavemet telleri vasıta- töyle yapılır: Papaı ve akrabalar· 
siyle uıblmaktidır. elan 'JnÜleteldcil lcalabalık bir *'1ay 
vıtamlnler fi güveyin Çevresinde yedi ~efa do. 

Vitaminlere ıırasiyle alfaliede- laıırlar. Güveye ağacın yaprak· 
ki harflerin isimleri verilmekt~ larından yapılmq bir taç giydirlr
dir. Şimdi de k harfine varmıt ler, ağacın gövdesini al boyalarla 
olduk. Bu yeni vitamin domuz ci- l>oyarlar. Erkek ancak bu tiren 
ğerinde, kendir tohumunda ve ha- bittikten sonra kadınla evlenehi
zı ıebzelerde bulunmakta, tavuk· lir. 
lann anemi hastalıklarına mani --------------
olduğu söylenmektedir. Yedinci icra memurlufundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
A, B ve C vitaminini timdi her- karar verilen bir adet Fort markab 

kea bilir. Ciğerde, sütte, tereya- kamyonun 21- 8 - 935 tarihine ıe • 
ğmda ve yetil sebzelerin bir ço- sadUl eden çarşamba gUnU saat U 
ğunda bulunmakta olan A vitami- den 13 çe kadar ikfncl açık arltır • 

ma suretiyle Beyoğlunda Melek sineni vücudun büyümesine ve mik-
ması sokağında Pera Garajida atı • 

roplar& kartı mücadeleye yardım Jacağrndan talip olanların mahallln • 
eder. Mayada ve f\lmurta akın· de hazır bulunacak memuruna mira
da bulunan B vitamini asap ilti- caatlarr ilan olunur. 

Polis hafiyesi (X.9) un 
harikulade maceraları 
Yalnız resimlerden ibaret olarak ve renkli bir 

kapak içinde forma halinde 

Satışa çıktı 
llk roman iki formada tamamiyle bitirilecektir. 

Ka~ırılan kı~ 
peşinde 

Çok az basıldığı için satın 
almakta acele etmellslnlz 

Forması: 
5 kuruş 
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Bayan Safiyenin okudulu • Beyoflu Tarlabqı cadde- 1 
PIAk alırken l llJıııııallll SATILIK BAKKALiYE ıııııı..ııııııl ' Islan bul ku·· ltu•et r 

i l sinde 69 No. pefin ıatııh bak-
22150: Bir gül bulamam kok kaliye dükkanı devren ıatılık- oı·rekto··rıu··g~ uaG nden • • 

... au om ladı~ım gül gibi koksun _ l tır. Ayni adrese müracaat. El 
IPJllllUlıııııııınnıııııuuıııımırıııuıııııımınıııuA11ıtı11111Jıııııt11ınııı1ınuıuııııuııı1ı& 

Ayrı du,tum aevdlllmden • Şarkıları arayınız • j Istanbulda bulunan blitiln lise ve 
Bu iki ağırca şarkı musiki hislerinizi besliyecekt•r • İstanbul yedinci icra memurluğun-
J3ayao Fab.re ve Beşiktaılı Kemal (Operet parçası) dan: orta okullarında Ağustosun 20 nci Salı 

17259 Kızıl t:oprak 1358 lira mukabilinde birinci dere- gilnil sabahından itibaren namzet tale• 
Darılan sevgiliye cede ipotek olup 600 ltra mukabilin - b k d 1 k Ağ t 3 ı l 

Bir defa dlnleylnlz • BUtUn yorgunluOunuzu alacaktır . de ikinci derecede ipotek olacağından e ay O unaca Ve US OSUR DC 
Bu iki pllk Yesari Asım tarafından bestelenmlftlr' dolayı paraya çevrilmesine karar ve- Cumartesi günü saat 13de kayde hal'i 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

19. cu tertip 5. ci keşide 11 Eyluldedir 
Buyi.ik ikramiye : 35.000 Liradır 

rilen ve tamamına 4000 lira kıymet 1 k 11 kll (481 O) 
takdir edilen lstanbulda Şehzadeba - o ara son ver ece r. 
şrni:la Balabanağa mahallesinde eski p t 1 N • 
Zincirlikuyu yeni Kurultay sokağın - ---- e ro 1 za nı 
da eski 32 yeni 33 numaralı bahçeli 
kagir eyin tamamı 2004 numaralı icra 
ve iflas kanununun 133 üncü madde
sine te\·fikan on beş gün müddetle açık 
arttırmaya ,·azedilmiştir Satış peşin

dir. 6 Eylül 193:> tarihine müsadif cu-

ma günü saat 14 ten 16 ya kadar da. 
irede yapılacak son arttırma netice -
sinde arttırma bedeli birinci derece -
de ipotek alacaklının matlubatını te
min etmek 'üzere en fazla talip olan 
üstünde bırakılacaktır. ArUırma şart
name.si dairede mahalli mahsusuna 

Saçları 
Besler - Kuvvetlendirir • 

Dökülmesini keser utahr. 

PETROL NiZAM 
Tecrübe edilmiş en iyi saç ilicıc:hr. Ayrıca 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye 

fer e (20.000 lira) Jık mükafat vardır ••. tal~edilmişti~ Arttırmaya~tirak ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
edeceklerin muhammen kıymetin yüz-

_. Mu~oner Hasan Şevki - Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

PUDRA ve YAGSJZ KREMi 
Dünyac.!a emsalsi.1.dir .. Her yerde arayınız. 

C HAi Pa;·is )'azılı etiketlere asla aldanmayınız. ------- - --
1\I~ J.EPlR BOSTAN / 

<;apada cukurho~tan meydanında Ademi iktidarı 

de yedi bu~uk nisbetinde pey akçesi 

veya milli hir bankanın teminat mek
tubunu ihraz etmeleri icabeder. MU -
terakim ,·ergi, tanzifat , .e ten\•iriye n 
icarei \-akfiye borçlariyle rüsumu 
tcllaliye medyuna ait olup arttırma 
f.ıedeJinden tesviye olunacaktır. 

2004 Numaralı icra ve iflas kanunu -
nun 126 ncı maddesine tevfikan hak
ları tapu siciJJerilc sabit olmıyan i -
potek alacaklılarla diğer alaraklıla -
rın ,.e irtifak hakkı sahiplerinin bu 

Sivil liselerin olgunluk imtllıaa larında muvaffak olarak yüksek 

mekteplere girmek hakkını kazan mıf olanlardan Gümrük Muhafa. 
za teıkilatı için subay yeti§tirilm~k üzere bu aene Harbiye mektehinu 
8 okul alınacaktır. Bunlardan i• tekli olanların istida ile. Harbiye 
mektebi komutanlığına henıen müracaatları ilan olunur. (4874) 

1r·1nt.ay is tasyonuna üç dakika-;;-: I V. E 
afedl' :iUüO metre murabhaında bir haklarını ve hususiyle faiz Ye masra -

hostan c::o!t ehven fiyatla satılıktır. Bel gevşekliğine 
'ı.!ap rnu<."ıbince cevhesi 17j mt'trcrlir. I H b. n 
llcr ~<!kilde ifraza elverişlidir. içinde o r rn o 1 

fa dair olan iddialarını ilan tarihin -
den itibaren nihayet ilan müddeti 
zarfında evrakı müsbiteleriyle bir -
likte dairemize bildirmeleri lazımdır. 

KAŞE 
t'Şcarı rniismlre nıe,·cuttur. Bostana Tafslllt: Galata poata 
lıitişik 29 2 No. haneye müracaat. kutusu 125!5 --- --------------------

SATILIK HANE 

Aksi takdirde hakları tapu siciliyle 
sahip olmıyanlar satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. Daha faz
la malumat almak fstiyenlerin 9M/ 
2570 numaralı dosyada mevcut evrak 

NEOKALMiNA 
<:apadn Çukurbostan meydanında 

) t>c:li pda ön "e arka ta raflarında va -
"i hnh·•u • · t ·k· 

arka bahçesinde tavuk, koyun ve keçi 

beslemek i~in fenni müteadd!t kü -
meslcri vesair müştemilatı havi 29 - 2 
~o· ev lH'l17. firntla satılacaktır. 

Ye mahallen haciz ve takdiri kıymet 
raporunu görilp anhyacakları ilan o -

Grip·nevralli·Baş ve diş a§ralara • Artrltlzm. Romatizma 
c 1 o.r:tm\:l\' ıs a-;,·onuna ı ı 
I;\ i l •t • • 
~ rnı• ·ı f prlt• k ll ll:ın ı slı ha \':I rlar lunur. <13800) 
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rc~i boyladı. Ona pis bir me)·ha 
nede rasladım. Oranın taran. d~ 
pek fena illen niçin devam e::ti. 
ğini bilmiyorum. içeri girclhrı 
O bir masanın başında oluruvı>r · 
du Meyhaneci benden evvel oıum 
h izmetine koşmuştu. Hemen şi~e,.i • herifin elinden aldım. L<lıat~ ı,. ~ 
rıcik az kalsın hiddetinden ku hı 
ru;-ordu .. Fakat haksızdı. Saf;laın 
bi:- hançer darbesiyle onun bu hi~
<l .!t ini karnına tıktım. 

Diyan dö Puvatye dü§Ünmeğ.! 

b.'..lıladr. 

Tamiri kabil olmıyan bir kıy:ı 
(dnayet) işledikten sonra diitü· 
nen caniler gibi birkaç •aniye dü· 
tündükten sonra: 

- Siz müthit bir adamsınız! 
dedi. 

Jarnak ıoğuk bir tavui"la Veli
aht Hanrinin metresini süzdü: 

- Madam, bu itte ben mıtthit 
bir ıey göremiyorum. Bir kere dü
tüncelerimizi, duygularımızı tÖJ. 

le bir gözden geçirelim. Ben ne 

yim? .. Vuran bir kol .. Bir vanta .. 
Bir ilet •. Fakat madam, si7. her 
feyi düşünen, tertip ede:> di.mağ-

' ıınız. lıleyen, bulan, tmraden 
ı kafasınız. Onun için L&§ateuyeri 
ile Essenin ölümü mütM, bi!' ~ey 
ol:r.akla beraber beni ilgilerdir· 
nıe:z. (ali.kadar etmez) 

Diyan, bütün metanetini tı>plı

larak: 
- Peki, peki .. Ben kendi !Jayı

•a müteessir değilim. Buna emiıı 
olunur. Zaten geceleri uykumu 

kaçıran dütünceler bir değil.. 'I ar 
sın buna iki tane daha ~.kle ıuin ! 
dedi. 

Jarnak gülümsiyerek: 

- Pek ~ağılık iki dütüncr .. f • 
ki serseri çapkın düşünce .. H .... lbu
ki asıl düıünülmesi lazım ge' en .. 
derken Diyan korku ile etraf ır.4 
bakındı. 

- Suıunuz! •• 
jarnak aldırmayıp devam ett;: 
- Aıd dütüıiülmesi ]i..zım ge. 

len kraldır. E, madam .. Bunu'l ge· 
celeri rüyanıza girmesini ne vakit 

istiyorsunuz?. Ben işin acel~ ol
man taraftarıyım!.. Kraliçe ol-

duğunuz zaman başkumıandanlığı 
bara vereceğinizi vadetmiştin:z .. 
Fakat hem sizin kraliçe olmenı2, 
hern de benim başkumar.dan o!

mAm için ihtiyar kralın kemikle
rinin Sen nehrinde dinleıımesi la-
zımdır. Şimdi ortalık boş ka1dı. 
Aıt.k son darbeyi indirmekten 
ba,ka işimiz yok .. 

- Birkaç gün daha bekliy,.Jim. 
- Evet, ne demek istediğ:ııizi 

biliyorum. Kralın hasta oiduğunu 
zannediyorsunuz. Fakat bir kttre 

yü-ıüne bakınız madam A<leıt!l 
g•nçleıiyor .. 

- Bu da çok doğru bir ıö11 .. 

- ihtiyarlık bu demir vücuda 
vrı geli1or •. Hatta bana ~öyJemit 

olduğunuz ıey doğru bile oha . 
hastalık bütün vücudun~ yayıll3, 
o gene bundan kurtulabilir .. Ma
dam, Rabulenin hazırlamıı oldu-

SERSERİLER YATAt 

- Ahmak, iyi bil ki bir meyha
nede bulunduğum vakit evvela ba. 
na hizmet edilir.. Haydi defol.. 
Eğer mahzeninde baıka. ıarap 

varsa, onu al da fU herife götür. 
diye hakarette bulundu. 

Laıatenyeri mosmor kf'Sildi. 
Ayağa kalkarak Jarnağın yanı

na gitti. 
- Galiba, buraya kavga etmek 

için geldiniz? 

- Anlatıldı. Hali bu'l'lun far
kında olacak kadar aklınız yok
muı !. 

- Aklım yoksa da kılrcımı kar
nına saplıyacak kadar ustalığım 

vardır. 

- Pek bübürlenmeyiniz do•
tum. 

- Kılıcınızı çekiniz, kılıcınr.ıı 

çekiniz, yoksa sizi hiç ııt:imadaıı 
gebertirim. 

Otelci: 

- Monsenyorlar .. diye yalvar
mak istedi.. 

Jarnak zavallı adamı dinin ter
siyle iterek: 

- Sus! Sarhoş herif! ~t'di ve si
per alıp: 

- Mösyö dö Laıatem·eri, bili
yor musunuz, bu anda doıtunu7 

Ene nerededir?. Onu ıize ben 
ıöyliyeyim .. Bahçenin çir:ıenleri ~
zerinde ölü olarak yatıyor. G=Jip 
beni krala haber vereceğinizi hil· 
diğim için sizi de gebeTtmekliğim 
lazımdır. sözlerini söyledi. 

Latatenyeri: 
- Sefil herif!.. Eğer Esaeyi öl-

dürdünse sen de onun yanına git· 
mekte gecikmiyecekıin 1 diye b~ 
ğırdı. 

Bu sözler ıöylenirken iki janlİ• 
yom durmadan birbirlerint hücum 
ediyorlardı. 

Güzel vücutlu, ayni derecde bir 
soğuk kanlılıkla, azalmıt bir hid. 
detle, genç, cesur, yakıt>klı olan 
her ikisi de takırdatarak parhyan 
kılıçlarını havada sallıyorlardı. 
Jarnağm Laıatenyerile bu düvel. 

losunun sebeplerini daha ile ri.:le 
okuyucularımıza bildire<"eğiz. Şim 
di itin ıonunu görmeği pek merak 
ettiğimiz için büyük bi:- ;sim bı• 

rakmakla beraber birçolı fena de
dikodulara yol açan bu Jiıvelloyu 
sonuna kadar seyredece~:z. 

iki kavgacı jantiyom. Büyük 
Şarlman ismindeki bu tenha otel. 
de ,ahitsiz olarak döğ;.:,tüler. 

Bu kevgayı gören zavallı otel
ciden baıkası yoktu. O da hangi 
taraf yenilirse yenilsin. zararları. 
nın ödeneceğinden emi'\ olduğu i
çin yalnız korkudan titri) erek bu 
kavgayı seyrediyordu. 

Bununla beraber he:- halde bu 
kavgayı başka görenler de olmut
tu. Bunlar kendilerini aıizli tut~ 
makla beraber sonradan c·rtaya ~·· 
kardıkları dedikodularlsı kendile
rini meydan vurdular. 

Essenin ölüm haberi L1t.şatenye
riye yıldırım gibi teıir ~bnİf!İ. 
Jarnağm döğüımakts~: ustal1-

ğını bildiği için aöyledığ:ne inan
mıftı. 

Düşmanından nefret etmesine 

1 
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sebep olan türlü (muhte!:t) vaka
lara arkadatının intikamını almak 
isteği de eklenmiıti. 

Kendilerine gayet uzun gelen 
bir çeyrek kadar bir zs.man iki 
jantiyom büyük bir tiddetle do· 
ğüıtüler. 

Sonra kavgaya birbir!erine bir 
§ey söylemedikleri halde ufak bir 
ara verildi. 

Jarnak ile Laşatenyeri. ıık sık 
nef ea alarak kdıçlarınnı uçlarını 
çizmelerinin burunlarına dayalı 
olduğu halde birbirler;_'li takdirle 
süzdüler. 

Bu takdir duygusu hiodetleriui 

Kuvvetleri tam denk geliym-.!a. 
Birdenbire Jamak büyük bir 

hızla eiildi. 
Lqatenyeri, fırsat bu fın'l.tt'l" 

diyerek yukardan aıağıya öldürii 
cü bir darbe indirmek içni kılıcım 
kaldırdı. 

Fakat vurmağa vakit bulama· 
dı .• 

Birdenbire kılıcı elinclen Clüıe
rek yere yığıldı •• 
Ağzından burnundan kan }İo. 

ıanmağa batladı. 
Çünkü Jamak eğildiii ııracla: 

hançerini çekerek zavallının kar
nına aa.plamııtı. 

yatııtınr gibi oldu. Jamak yerde yatan dü~manma 
Hele Laıatenyeri ka~gaya bu- biraz baktıktan sonra hançerin~ 

rada ıon vermeği pek çol: iıtemit- sildi. Ve kılıcını kınına 3oktu. Ve 
· korkusundan aapaan kesilen otel· tı. 

Hatta bu huswta bır aöz aöyle- ciye yaklaşarak kulağından t\!ttu~ 
aıek üzere iken Jamak a;per alıp: - Eğer ağzını açıp bir lif ka~ı· 

- Ne vakit iatemit oisı.nız •. di- rıraan hançerimi kamına aaplam9.· 
ye söze başlarken, Laptenyeri ae- dan evvel iki kulağını keserim. 
ne hiddetinden kudurma derece- dedi. 
lerine gelerk son derece hir tiddet:. Söz aöylemeğe hali olmıyan O• 

le hücum etti. telci baıiyle ıuaacağını itaret ~t · 

Jarnak soğuk kanhlığın1 hiç ti. 
k · ~ betmiyordu. Bunun üzerine Jarnak içi rahat 

iki kılıç kabzalanna kada" bir. olarak otelden çıkıp gitti. 
bir)ne çatıımıftr. O gittikten aonra camlı karı a. 

İkisi de soluk ıoluğa. yüzleri çılıp bir adam çıktı ve yara!ıya 
kızarmış, gözleri kanlanmıf o1du yaklqtı. 
ğu halde gözgöze bakıııvorl"d.. Sevgenlik (tefkat) dolu bir ses. 

Sonra zorladılar.. le: \ 
Bo,unlarmdaki damarlar 1işti, - Sizin için bi11ey yapabilir 

adaleleri kabardı, ıinirleri k•jtür·ı miyim? diye ıordu. 
Cfiyerek gerildi.. Latatenyeri gözlerini .. ,çtr. 

Llkin nafile.. Çok yakmlaıan ölümün aatart· 

~ l 

~ 

SERSERiLER fiTAcll 

tıiı yüzünde kendisine doğru eği. 
len adamı tanımadan doğan bir 
hayret belirdi. 

Bu adam T ribule idi. 
- Ben her teYi ıardiim. ikiniz 

de ulanlar sibi çarpqtnuz. bak. 
kımdaki duygulannmz gerçi pek 
o kadar iyi değibe de gene ıi-ıi b:ı 
halde gördüğümden dolayı çok 
yeiıliyim. Eğer ıize bir hizmet· 
te bulımabilinem ıevinç duyaca. 
iJDı .. Bana ıüvenebilininiz .. Esk; 
düpnanlıklan artık unutalım. 

Lqatenyeri .az söylemek ~çiıı 
Clavranclı. 

Tribule yanında diz çölierek ya. 
ralmm batım tutuyordu. 
. Otelciden ipretle taraP iı~e. 
rek can çekifen zavallının ağzma 
birkaç damla damlattı. 
. Fakat l.qatenyeri IAlardı IÖY· 
liyecek kadar kendiıini tophya 
ımyordu. 

Gülütleri ve alayları ile he .. za. 
man ıoytarıyı tahkir eden bu a. 
"danım duyau ve dü§ünc:elerimle, 
ömrünün bu ıon anlarında bh· de
iitiklik olmuıta. 

Çünkü aöz ıöyliyemediği halde 
liakqlarında derin bir minnettar 
hk parlıyordu. 

Bu eıki düımanına, bunun bir 
izini ıöstermek için bütün kuv
vetini topbyarak bir cümle söv· 
lemeğe çalqt\. 

Fakat bunun yalnız ilk kelime
ıini aöyliyebildl: 

- Jiyet. .. 
, Sonra ıırt üıtü dÜıerek geril· 

di. Ve ağzından kanlı köpükle k&
nıık son bir nef ea çıktı. · · 

Hepsi bu kadar.. ~ 
Tribule Jiyet ismini duyunc. 

titriyerek daha bir tef anlamalC 
mabadiyle eiildi. 

Fakat, tam~ızına dair yeni l)fr. 
ıey öğreneceğini helecanla beJG,. 
lerken yanında ıoğumJll bir. CCffl ... _ . 
buldu. 

• • • 
Jamak: tatoya döniİncfi C1ofrtl 

Diyan dö Puvatyenin dajreıine 

gitmitti· 
Diyanm ıoru "(aual)~ dGlu ıöz .. 

!eriyle karf ılacmca: . · -
- Bitti! 
Cevabmı verdi. 
- Siz hakikaten bir Jinliramaıt4 

ımız! .. Nasıl oldu, anlatm? •• 
- Pek kolay. Evveli. Eaaeyi bıs

larak, ben ıiyah kadife ceket gir.• 
diğim halde onun penbe cf.ike~ ıiy .. 
meainin bir küstahlık olduğunu 
ıöyledim. Tabit o, hakaretim\ 
hazmedemedi. Dövü11Qeğe baı .. 
ladık •• Oç dört dakika ıonra· İs• 
ıözlerime gücenmekte hakan: -o?• 
duğunu anlamıı bulunuyordu Za. 
valfı bundan ıonra ne !)enbe, nQ 
ıiyah, ne ipek, ne de kadife ceket 
giyemiyecek .• 

Diyan çok katı yürekli olmakla 
beraber gene kendisini titremek· 
ten alamadı. Heyecanından an• 
cak dudaklarım ucu7la •oraLildii 

- Ya ~teki ne oldu. 
- Laıatenyeri müthit bir ~;laU. 

tördür, bununla beraber c da ııh· 

1 



Orta Avrupa 
kubası finali 

Merkezi Avrupa kupası maçlarında Bütün t.hminler Spartanın şampl -
finale kalmıg olan Sparta ile Frene • yon olacağı merkezindedir. Bilhassa 
"aros final maçları 8 ve 15 eyUUde oy- Spartada yer alan Belçikalı meşhur 
tıana.caktır. merkez muhacim Braine ile Facınek 

ilk maç Pe tede ikinci maç ta Praı- en lyl formdadırlnr. Gpartanın, hiç 
'"da oynanacaktır. bir Macar takımının bugüne kadar ye-
~e garip tesndUftUr ki her iki ta - nemediği meşhur Ju,·entusU hntm sa

kınun turnuvada yaptıklan gol ile ye- yıhr bir farkla son defa yenmesi her 
dikleri gol adedi hemen hemen mü • tarafta bUyUk 1 ir tesir uyandırmış • 
satı gelmektedir. tır. 

l'ttacar takımında me bur Sarosi bil- Şunu da kaydedelim ki Ferencvaros 
tUn turnu\'R esnasında yalnız başına 11 eylQlde hnşhyacak olan Macarla • 
9 gol yapmak suretiyle bir rekor elde , tan şampiyonası Ug maçında Uypeşt f. 
etnııştlr. le çarpışacaktır. 

Fi'ütbol federasyonunun 
nazarı dikkatine: 

Kocaelinde 
bir hasta 

spor yatalak 
halindedir 

Kooaell'nden bir okuyucumuz ya • 
:ı11or: , 

'I'ürkiye birincilik müsabakaları bu 
8-l'ın nihayetine doğru başlıyor. Bu -
nun için her mıntaknda hummalı fa -
liyetJer var. Her vildyct kendi k:ıblll
Yetini göstermek ve oyunlarda iyi so
nuçlar almak için var kuvvetiyle ça • 

lı§ıyor. Bilhassa Anadolu kulüpleri 
için bu oyunların ne kadar önemll ve 
faydah olduğunu söylemiye hacet yok 
tur •• 

Bu me Kocaeli mıntakası bUtUn 

Buda peşte 
Unlverslteler 
şampiyonası 

lluclape~ tedc ) apılan üniyersiteler 
~lllpiyona ı çok heyecanlı ye güzel 

ar;ketler içinde geçmiştir. 
'\: ukari~ resim, bu müsabakalar :a.. Hlda bir atletin Parablde jim • 
tık yaptığını gö tcriyor.-

manasiyle istirahat devresinde sayıla. 
bllir· Koca sene içinde hiçbir faaliyet 
gösterilemediği gibi birincilik musaba 
katarına girmek f çf n lazım gelen ha • 
zırlık da yapılmamış faaliyet yalnız 
masa başında kalmıştır. Buna sebep 

olarak tahsisat bulunmadığı iddiası i
leri stirillmektedir. Fakat bu iddianın 
ne kadar yersiz olduğunu eöylemlye 
llizum yoktur. 

SalAhiyettar zevat tarafından, mm
taka heyetinin ataleti yüzünden hl • 
dis olduğu bildirilen bu durum, spor
cu gençler tarafından derin bir tees-
aUrle karşılanmıştır. Tahs.isat yok • 
tur bahanesiyle koca memleket genç
Uiinl uyutmak doğru mudur ve bir 
iş yapını§ olmak için masa başında o
turmak k!fi midir? Gençlik bunun 
hesalnnı oruyor. "' 

Her mıntaka, müsabilffılara fltiralt 
etmek için Hl.zımgelen tahsisatı bulu
yor da Kocaell mıntakası bunu bulma 
ğa neden uğraşmıyor? 

.Mıntaka istese idi bu tahsisatı te • 
mln eder, lik maçlarını yaptırır ve 
Kocaeli birincisini müsabakalara iş -
tirak ettirirdi· 

Kocaeli futbolUnün merkezi &ik -
letinl teşkil eden lzmit, Adapazarı ve 
civar kazalarla birlikte on beş kulUbe 
sahip olan memleket gençlerinin el -
teri kolları bağlı bulunmaktadır. Her 
vllt\yette ıpora verilen önem ve göste
ri len faaliyet meydandadır. Buna mu
kabil Kocaeli sporu yatalak bir has· 
ta halindedir ,.e gençlik birkaç bece
riksiz idareci elinde esirdir. 

Futbol federıısyonunun ehemmiyet
le nazarı dikkatini celberiz. 

bir yaz sporu 
.... , .... 

.. 
\ 

,., 
l'"~ns~d~ Göte D'A:ur sahillerinde yeni bir spor moda olmuştur. 

'1ttş"·k~rı~ı re imde rıördüğünüz gibi, iki küçük teknenin üzerine ycrleştiril
cı,.k 1 ı kışilik oturma yerinin önünde bisiklet pedalları gibi iki çift pedal, 

p czs;nda da bir ~ark vardır. 
derı~ allara bClötıkça çark dönmektt ıoe bu acibügşekil tekne de oldukça iyi 

1',. ccek bir hızla yürümektedir. 
llcı,. cı~srzların, < PedaletttJ) ismini ı·er dikleri bu tekneler ara8ında meraklı 

ış ar bile Ytt.llflma6a ba,ıanmıştır. 

Boks haberleri : 

Joe - Louis 
ile 

Max Bear 
Çarpışacak 

Joe • Louisnin l.evinsky'ye karşı 

son parlak galibiyetinden sonra bli -
tün nazarlar işi birkaç ravuntta kısn 
kc en bu müthiş zenci boksörle eski 
dünya şampiyonu Max Bearın karşı -
laşması üzeı-ine toplanmıştır· 

EylQllin ortalarına doğru yapılma
sı kararlaştırılmış bu çetin maç için 
şimdiden ciddi surette hazırlanmağa 
başlamıştır. 

Amerlkada olduğu gibi dünyanın 

her tarafında bu maç büyük bir alft.ka 
uyandırmaktadır. Hasılfı.tın yedi yüz 

em bin ııe bir milyon dolar arasında Mı·nı·m·ını· otomobı·ııerle 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Yirmi beş dolarlık yerler şimdi - Mini mlnl otomobillerle yapılan ya rışlar Jngllterede çoğ rağbet görmek • 
den satılmnğa başlamıştır. tedlr. 

lrlanda Fransa Resimde gördiiğllnUz küçük otomobil, tecrllbcler esnasında pistin 
• etrafındaki maniaya çarpmış, öte tara fa dllıecck vaziyete gelml§Ur. Otomo-

Boks maçı bmn ıotör1ınu, şahlanmış btr ata ben zıuen maktneyı indirmeğe çaıı1ırken • 

Irlanda ile Fransa arasında yapı - _g_8_r11_·u_o_r_s_un_u_. __ ı...:_ _______________ -----

lan boks maçlarında J:t'ransızlar beş -
Uç mailtlp olmuşlardır. 
Fransızlar geçen sene de yenilmiş -

tiler. Bütün bir kış hazırlanmalanna 
rağmen bu seferde intikam alamamış 
olmaktadırlar. 

Jack-Doyle 
Boykut ldt 

Nevyorkta zenci Williams ile çar -
pışacak lrlandalı boluıör Jack Doyb 
müsabaka gecesi ~nl olarak hastalan
dığını bildirmiş ve maça gelmemi§ ol-
duğundan Nevyork boks komitesi ta
rafından kendlaini muayene etmek i

Mısırlılar F ran~ız Red 
Star takıniını yendi 

Fransızlar yeni futbol mevsimini 
kuvntli bir Mısır muJ:ıteliti ile çarpı
şarak açmışlardır. Red Star takımı 
nim resmt milli takım şeklinde teşkil 
edilmiş çok kun•etli bir Mısır knrışık 
takımı ile karşılaşmış n Uç bir 
mağlQp olmuştur. • 

tık on dakika zarfında Fransızlar 
Mısırlıları sıkıştırmşlar fakat Mısır -
lıların çok sıkı ve kun·etli müdafaası 
karşısında bir iş görememişlerdir. 

tık tehlike)i atlatan Mısırlılar ya -
vaş yavaş açılmışlar teknik, seri ,.c 
mütecanis oyunlarını göstererek se • 
yircllerin takdirini kazanmışlardır. 
Mısırlıların f evkalAde oynıyan mer

kez rnuhacimi otuz metreden attığı i
ki demir gibi şut ile takımı lehine ar
ka arkaya iki gol yapmıştır. 

Bu gollerden sonra biraz harekete 
gelebilen Fransızlar da birinci devre -

' 

nin sonuna doğru bir gol atmağa mu
,·affak olmuşlardır· 

tklncl devre Mı~ırlıların tamamiyte 
hakimiyeti altında cereyan etmiş, bu 
devrede de ayni oyuncu bUtUn Fran -
sız müdafaasını çalımla geçerek U • 
çüncü golU ynpmış ve bu suretle takı
mım Uç bir galip çıkarmıştır. 

Isparta 
çin evine bir doktor gönderilmiştir· ----------------------------

Kadın 
rekorlarından 

Birçokları da kırıldı 

Jnck Doyb doktora kendisini mua
yene ettirmemekte ısrar ettiğinden ko 
misyon kendisine uzun bir mUddet 
boykot cezası vermiştir. 

Schmelling 
Nevyork'a gitmiyor 

Max Schmelling ile Joe Louis ara -
sında Nevyorkta yapılması düşünü • 
len ve bu hususta aylardanberi te -
şebbUslere glrJ~len boks maçı nihayet 
suya dUşmUş gibi görünmektedir. 

Alman boksörü karannda ısrar et

Rusyaya gidiyor 
ÇekosloYakyanın meşhur Sparta ta

kımı Uç maç yapmak üzere Sovyet 
Rusyaya gidecektir. Beynelmilel fut
bol federasyonu IAzımgelen müsaa -
deyi ,·ermiştir. 

Son zamanlarda futbol de çok terak
ki etmiş olan Sovyetlerin A vrupanın 
en kuvvetli takımı ile yapacağı mil -
sa baka da ne netice alacağı her taraf -
ta bilyUk bir alfika ile beklenmekte • 
dlr. 

mekte ve mukabil tekliflerden hiç • ------------
birini kabul etmemektedir. Amster • 
dam bankalarmdan birine teminat ak

çesi olarak 150,000 dolar konulmasını 
ve ayrıca yol masrafı için de 5000 do • 

lar depozito edilmesini istemektedir. 
Bu ısrar kar§ısmda maçın tertibini 

düşünen Mike Jacobs tasavvurundan 
vazgeçml§tir. 
Şimdi Baer ile Louls arasında 11 

eylOlde bir maç yapılması dilşUnUl
mektedir. Baerln son maçta sakatlan
mış olan elleri henUz iyileşemediğin
den bu maça Nevyork boks komitesi • 
nin mlisa.nde edip etmiyeceği malOm 

.. füdir. 

Eski bir şampiyonun 

Acınacak hali 
Eski orta siklet şampiyonu Dundee 

geçenlerde Fredoly Shel ile yaptığı 
bir maçt.a o derece dayak yemişti ki 
maçtan sonra hastaneye knldmlma • 
sına mecburiyet hasıl olmuştur· 

Zira üçilncU ra,·untta naka\•t olan 
biçare Dundee bayılıncaya kadar on 
bir defa yere yuvarlanmıştı • 
Şimdi başından ı tırap çekmektedir. 

Çenesi kırılmış olduğundan ahYall 
sıhhiycsi nğır ,.e tehlikeli görülmek- ı 
tedir. j 

t 

Ağlayan 
kaleci 

Belgraddo. oynıyan Yugoslavya • 
Hoşk kulüpleri maçında ırf dikkat-
izUği yUzUnden iki gol )iyen Yugos

lavya kalecisi oyun esnşsında yuka -
ndaki resimde gördUğUnfiz gibi ağla • 

ıştır. 

Nasıl spor tarihinde çok az görül • 
müş bir manzara değil mi?l 

Elli bin seyircinin • önünde Nev -
yorktn kadınlar arasında yüzme mü

sabakalap yapılmış n bunlarda bir 
çok dünya rekorları kırılmıştır. 

Eckert 110 ynrda serbest yüzme)i 
1 dakika 11 saniye 1/10, Gorman 110 
yarda sırtüstU yüzmeyi 1 dakika 24 
saniye 1/10 da yUzmüşlerdiu 

Konf a sırtilstU 440 yar dayı 6 daki
ka 6 saniyede yüzmUştUr. Bu müddet 

fnglliz kadın yüzUcUlerlnden 6 da -
kika 12 saniye 4110 ile sırtüstü 400 
metre dUnyn şampiyonu olan Mording 

in rekorundan 6 saniye daha düşük -
tUr. 

Almanya· - Inglltere 
Atletizm müsaba

kaları 
Milnihte otuz bin seyircinin önünde 

Almanya ile lnglltere arasındaki bil-
yük atletizm müsabakalanna başlan· . 
mıştır. 

YUz metreyi Alman koşucusu Lcl. 
chum lmznnmıştır. llk elli metreyi İn-

giliz koşucusu evvel bitirmiş ı e dı 
son etll metre)i Alman atleti bir bu • 
çuk metre farkla bitirmiştir. 

Uzun atlamada da Almanlar ka • 
zanmışlardır. 

800 metre lngllizlcr için parlak bir 
galibiyet olmuştur. 

110 metre mflnlah yarışta Jngiliz 
SyhUty 14 saniye 6/10 birinci gelmiş • 
tir. 

Dlskde Alman 1\furselhobler 49 met
re 36 ile güllede gene Alman Woelkcr 
16 metre ile birinci gelmi~tir. 
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Trabzon yUzUcUlerl 

Ankara yüzücüier. 

Samsun yUzUcUlerl 

Dinarlı yenecek mi, yenilecekıni 
Mezuniyet müddetini geçirmek üzere buraya geldiği zaman birçok tanınmıf pehliv.anlara meycıan 

okuyan Dinarlı Mehmet ilk mafınt bugün Tak•im .tadında Müla)'im pehlivanla yapıyor, bakalım han· 
giıi kazancıcak? 

Soldaki re•imde Mülayim pehlivanı, üstündeki reıimde iıe Dirtarh Mehmedi balxuı Yuwl pehlivan· 
la idman ederken görüyor.unuz. 

lstanbul yUzUcUlerl 

lzmlr yUzUcUlerl 

Türkiye yüzme birincilikleri . 
Dün Moda havuilarında Türkiye yüzme birincilikleri yapıldı. Dünkü tcunilte l.tanbul bir1t1t1' 

Kocaeli iiknci, Bandırma ve '2:.-nir de üçüncü oldular. 
Müsabakalara bugün de saat 14 de gene Moda yüzme havuzlarında devam edilecektir. 
Tal.ilah diğer aay/alarımız.Ja okuyunuz! · 


