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Cçler konferansının birşey yapa
madığını anlatan tebliği üzerine 

Jııuuıııi.;ğii;''•b;k';ı~ıi;ı;ııı~ıı, 
l!i 

Bütün barış 
yolları kapandı 

usolini "Zaman geldl, diyor 
Fransız matbuatı bile ltal1Ja 

ale1Jhine ateş püskürüqor 

Memleketi müdafaa için Habq imparatorundan bir ordu iatiyen ve 
bir Habeı generalinin karısı olan bu kadın Adiıababada, son hadiıe
ler clolayısiyle ilk defa olarak toplanan Habeı kadınları toplantısına 

geliyor. 

Alman ekonomisi 
Yahudi aleyhtarlığından 

zarar gördü 
Bunu, ekonomi bakanı Şabt'ın 
söylediği sözlerden anlıyoruz 

Habq ifi bari§ yoluyla kotarıl
mak (halledilmek) için, Habqis
tanın siyasal bütünlüğünü bin do
kuzyüz altı yılında bir muahede ile 
temin eden ltalya, lngiltere l)e 
Fransa, - yani Habqiıtanın et
rafındaki topraklarla ilgili (alaka. 
dar) olan del)letler - bir "üçler 
konferansı,, halinde toplanmıılar
dı. 

Evvelce ltalyanın dediklerin· 
den aynlmıyacakml§ gibi duran, 
Fransa, bu üçler konferansında, 

lngiltere ile bir olmuı, ve ltalya
nın 1906 muahedesi eıcUlarına sa
dık kalmasını ve ancak ondan 
sonra diğer meselelerin görüıüle
ceğini bildirmi§tir. 

ltalyaaun muralala"* Aloui ba
na da1r Muaoli "'nin f"fairii sora· 
cttfim •Öylemqtir. Faluit1 ü~ler 
konleransının sorgusu kendi.ine 
bildirildiği vakit, Mu~ini Alrika
ya ıevkolunan askerlerin yanında 
bulunuyordu. Onlara verdiği bir 
söylevde( nutukta): 

- Bir IQ.fi•t imparatorluğu ku
racağız! Bu emelinrizin önüne hi~ 
bir kuvvet geçemez! clemiftir ki, 
bundan, dünkü nüıhamızJa son 
Jakika havadisi olarak behsetmİf· 
tik. 

Bugün alınan bir telgralta Mu· 
solim'nin ıöylevinclelii. (nutkun
daki) bafka bir tarafını gösteri· 
yor: 

Benevent, 19 (A.A.) - "Yirmi 
ıekiz Birincitetrin. adındaki fır
kayı teftit eden B. Musolini, bu 
çok mühim anda İtalyan ulusunun 

ileriye atılacağını ve bütün engel· 
leri yıkacağını ıöyJemiıtir. 

Bunun neticesi olarak ela, üç
ler konferansı ıuya diifmüıtür. 

Oçler konferansı blrfey yapa
madıjlmı bir teblljlle 

itiraf ediyor 

Üçler konferansı diye lngiltere 
ltalya ve Fransa arasında Pariıte 

yapılmakta olan konutmalar inkı
taa uğramıttır. 

Bunun hakkında çıkarılan res
mi bir bildiriğde deniyor ki: 

"Üç devletin delegeleri anlat· 
mazhğın bant yoluyla halline im
kan verecek bir görütme esası bu-

lamamıılard ır. Konuımalar ııra
Almanyada Yahudilere deniz hamamlannın yasak edildiğini yaz- aında ileri ıürülen tekliflerin tet-
rnııhk. Rennimiz, Yahudilerin hamamlardan çıkarıldığını gösteriyor (Devamı 2 ncldt!) 

Türk~vede .Ya- Yunanistan da 
hudi düşmanlığı Tayyare kışlalarma krahn resmi 

;~oktur! asllması için emir verildi 
.(Yazıları dördüncü aaylada) (Yazısı 4 üncü sayfada) 

§J~ toplantısı 
'i olmıyacak 
I Ekonomi Bakanı Bay Celal Bayar dün öğleden sonra Ro
~ manya vapuruyla tehrimize gelmittir. Bu suretle bütün bakan-
§ lar tehrimizde toplanmıı bulunmaktadır. 
~ Gazetelerin bugün toplanacağını yazdıkları Bakanlar top· 
~ lanb11, aon dakikada aldığımız malumata göre bugün yapıl-
= § mıyacaktır. 
5 Yalovada bulunan lçiıleri Bakam Şükrü Kaya bu aktam il 
= -
§ latanbula dönecektir. E' 
~ ısPflllllllllIJllltlllll1llıı111111lllHllll&lııı111ııımıın1uınııııtıııııu1uanıııınınııi 

MUlayim pehlfoanı Amerikadan gelen ve orada YunGnlı Cim Lon
dos'tan gayri bütün pehlitıanları yendiğini .. yliy Dinarlı M hme
cli Jün yeneli. Resmimiz, Mülayimin laür 11cuiyetini göfferiyor. Spor 

ıaylamızcla ve •on aayla daki raimlerintize bakınız •• 

Mülayim alhna aldığı Dinarlının ayağını büküyor. Ve hakem Cemal 
ele vaziyeti dikkatle takip eJiyor. 

iki ıtalyan mektep 
linıanımızda gemisi 

Memleketimizde 
hava seferleri 

Ankara, 19 (Tele fonla) __ I 
Memleketimizde yeni baıtan ku • 
rulacak muntazam hava hatları 
hakkındaki tetkikata devam edil-

mektedir. Daha bir müddet de -

vam edecek olan bu tetkikattan 
ıonra bütün hava yolları projesi • 

nin hazırlanmasına ba§lanacak -
tır, 

Projede uzak memleket parça
larını biribirine bağhyacak yollar 

ile Suriye ve Iran gibi kom'u mem 
leketlerini memleketimize bağlı -
yacak yerler ayrı ayrı gösterile -
cektir. 

Umum Müdürlüğe ait tayyare, 
Ankara, latanbul • lzmir arasın .. 

daki ara inme istasyonlarını tes· 
pit etmek üzere uçuşa memur e . 
dilmi§tİr. 

Bugün limanımıza gelen ltaiyan 
talebe. gemilerinden biri 

Profilden görülen: ~miral 
(Yazısı 4 üncüde) 
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Berberlerin şikayetleri türlü türlü 
---------------~--_.;;;;._~--~~~---- ~ Habeş Italyan gerginliğinde 

Bütün barış "Her jilet bıçağına 5 
kuruş vergi konulsun!,, 

yolları kapandı Ecnebi mala karşı berber çalışması 
b6ylellkle korunablllrmlş 

(Btl§tarulı 1 incide) J 
kiklerinde rastlanan zorluklar, gi
ritilen tetkiklerin geriye bırakıl
ma11nı icap ettiriyor. Bu tetkikle
re diplomatik yollarla devam edi
lecektir.,, 

"Böyle bir ihtimale karıı Fran· { 
sanın İngiltere yanında yer alma· 
ıı ve Roma ile teması bırakmama· 
sı lazımdır. Çünkü, barış disiplin
lerine ka111 isyan eden ltalyanın, 
karıtıklık severler tarafında Al • 
manya ile birleımesinin önüne 
geçmek gerektir.,, 

bir proje hazırlanmrıtır. AmeriKe 
ıaylavlar kurulu dıı işleri komis· 
yonu baıkanı tarafından bu proje
nin dört maddesiyle: 

Meğer lstanbulun en dertli, n en 
bedbaht esnnf r berberi ermiş. Vakit 
Yakij hafta tatilleri olmadığı için şi
kAyetlerl duyulan bu esnafın meğer 
deşilmemiş daha ne dertleri Yarmış. 

Ben bu dertleri toplu olarak tesbit 
için lStAi\bulun muhtelif semtlerinde 

muhtelif berberlerle görüştüm. Gö -
receğiniz gibi bunların vaziyeti dd • 
den acınacak bir haldedir. 
Dertler saymakla 

'tükenmiyor 
Örtıırünü elinde makas ve ustura ile 

geçlren elli beş yaşlarında bir berber 
diyor ki: 

- Diz en zavallı ve en çok çalışma
ya tbuknbil en az para knzannn c~ -
nafız. Bu meslek çok hain bir mes • 
lektJr. Bütün gün sabah erkenden geç 
vakitlere kadar taş zemin üzerinde a
;yakQI. durmaktan, baş eğilmiş olarak 
11BAtlarca çalışmaktan romatizma, si
ytfk. vereme, vesair hastalıklara sa -

1 Yısız derecede çok berber yakalanmış
tır. 

Bugün dünyada hayvanlar bile 
haftada bir gün tatil yapabildikleri 
hald~ biz bundan mahrumuz. 

Evli, ve çoluk çocuk sahibiyim, haf
tada, hatta ayda bir olsun karım, ço
cuklarımla bir yere gidemiyorum. Ben 
gitm~yince evdeki karım da bittib 
yalnız başına gezmcğe çıkmadığından 
o çavalh dn evinde aylarca kapanıp 

kalıyor. Du şerait altında bizim sıcak 
bir nlle yuvası kurmamıza, sıhhati ye. 
rinde bir n~il meydana getirmemize 
imkan var mı? Elbette ki yok. 

Cetn1yetin de bir iş yaptığı yok. Ba
ri hükQmet bir kanun yapsa da haf • 
tada bir zorla dükkanlarımızı kapat
sa.. Omrümün sonuna kadar dua ede
ceğim. 

Kaç kişi berberlik
le geçiniyor ? 

Gene ömrünU bu mesleğe vakfet -
miş bir berber de berberler cemiyeti
ni şiddetle tenkit ediyor: 

- Biz lstnnbulun en kalabalık es -
nafıyız, sayımız 3000 kadardır. Her 
dükkfinda ,·asati olarak a kişi çalışsa, 
eder 9000, hepimizin geçindirmeğe 

borçlu olduğu 4 nüfus olsa, bu işle 
geçinen 36000 kişi var demektir. 

Bu kadar bir kalabahfm mUmessI
Jl olan berberler maalesef tamamiyle 
himayesiz bir vnziyettedirler. 

Cemiyetten 
!Şikayet 

Cemiyetin hiç bir işe yaradığı yok. 
Şenelerce bizden topladığı binlerce 
Ilra:d!J.11 ~mdi>:e kadar hiç bir berber 

• 

Habe,ıstanm ı,ı allaha kaldı 

Adiıababa: 19 (A.A.) - Dün
kü gün, her tarafta dint ayinlerle 
geçmittir. Senjori kilisesinde . ya
pılan hususi ayinde büyük bir halk 
yığını arasında ,imparator da bu
lunmuştur. imparator çıkarken 
halk tarafından çok ıiddetle alkıt-
lanmıştır. 

Patrik Habetistan ve bütün 
dünya için hanı dileğinde bulun-

lnglllz kabinesi toplanacak 
Londra, 19 - Üçler Konforan· 

sının muvaff akiyetsizlikle kapan
ması üzerine kabinenin bugünler· 
de toplanması muhakkak görülü-
yor. 

"1 - Harp eden devletlerin 
borsa değerlerini birleıik Ameri· 
ka topraklarından alınıp satılma-
maıı, 

"2 - Bu devletlere cephane 
gönderilmemesi, 

"3 - Amerika limanlarına ya
bancı denizaltı gemilerinin gir
mesinin yasak edilmesi ve harp e

den devletlerin bayrağını taşıyan 
gemilerle Amerika yurtdatlarımn 
yolculuk yapmaması istenmekte
dir.,, 

Habefler kendllerlne slllh 
•atılmamasmdan •lkAyetçl 
Cenevreden gelen haberler, Ha 

betiıtanın Paristeki elçisinin "Ha· 
muıtur. hetiıtana niçin ıilah satılmadığı Kat'1 dakika gelmlf 

ltalyaya at•• pUekUran Fransız hakkında,, Uluslar Kurumuna Romadan bildirildiğine göre, 
gazeteler da var d • 

gönderdiği protestonun metnini Musolini Benevente e 28 tetrıni • 
Pariı, 19 - Pöti Pariziyen, E- bildiriyor. evvel fırkasını teftit ederken "Bu 

ko dö Pari ve L'övr gazeteleri bu· Habetistanın Paris Elçisi Tecla kat'i dakikanın gelmit olduğunu,, 
iÜnkü yazılarında çok enditeli gö Havaryat ltalyanın durmadan si- aöylemittir. 
rünüyorlar. Bu razetelere göre 
Üçler konferansının muvaffaki • la.h imal ettiğini ve bunu Habeı· italyanların on iki 
yetsizliği çok vahim neticeler do· lere kartı kullanmak niyetinde adasında yarattık· 
ğuracak, Afrikada baılıyacak bir olduğunu söyledikten sonra, de • ları sıkıllktan 
harp iıe Avrupada ltalyanm U .. mektedir ki: Y ani lar "Haheıistanda, hiçbir ıekilde U n 1 
luslar Kurumundan çekilmesi gibi 
meseleler ortaya çıkaracaktır. si.~i.h ve cephan~ i?1ala~ı yok. ~u: ş·ıka-yetç•ı 

gun Habet Hukumetı, kendım Eko dö Pari diyor ki: 
müdafaa için memleket dıımdan Yunan gazeteleri on iki adada• "Musolini acaba Adua mağlu • 
vasıtalar teminini imkansız bulu • l:i Rumla..r-. karsı tazyikin arttığı· 

biyetinin intikamını almak ve bir d k 
peş para fnyda. görmemiştir. ff yor. Nereden silah almak isteseJ ı ~azarak, ÖU yerler e ı Ru111la· 

aıkeri muza eri yet kazanmak ga· orada bir ihracat yuaıCıle kar .. r..J]l artık ... bulamaz bir hale gel • Bir birleşik büro meselesi çıktı. Söz yesini mi güdüyor? Eğer makıa- :r 
ele esnaf cemiyetleri birleştiler. Bu • . . . • .. tılaııyor. diklerini, buna rağmen bu iısizler 
suretle tasarruf temin edilecekti. dı buysa hıçbır feym, hıçbır mu • ~'Bu, hakiki bitaraflık mıdrr? üzerine her gün yeni vergiler yük-
Fakat nerede?.. zak~ren~n on~. hu. k~rarmdan vaz Bu doğru mudur? Uluslar Kuru • letildiğini anlatıyor. 

Üstelik berberlerin o zamana im - geçıremıyecegı aııı.ıkardır t !ı~ .,_ ..... ....,..l bu 
_;. 1" •• 't• _JD" roN-,Yf, & tt .. ce Koı.u eıen ------z..A.-1.-.....:t dı· .... :o .. k'ı• Ctar blrtktlrmlş oldukları paraları un Aynı gazete e goro Eden eylO· .• kr.. d h k • • -;&;;'~ .. ~~•- ~oı::r~ 1 • ..,, • 

gitti. .. .. .. vazıyet ar.şısın a are etsız mı 'ffOn ıkl ada Rumlarmm aaa • 
lun ~ordunde Uluslar Kurumun • kal kt ., Ul ı K rumu iki 

Sonra bir berber hastalanmış, bir da ltalyanın mes'uliyetleri dos • ,,. aca ır · d us abr u • ..'aavı· lardan dııarı çıkm:ılan yasaktır. 
yeri sakatlanmış, yahut işinden çıka - .. azası arasın a u gayrı mu Kiliseler daima !kapalıdır, Geçen· 

l b l d ı .k d 1 k yasını açacak ve Fransa Huku .. d" .. .. .. .. 't · "saa h'-"!. rı mış, unun a a a a ·a ar o an yo - . . • ovuıun ıurup gı mesıne mu • lerde divanıharplerde ma Kum 
tur. tntihaplnra Jstanbulda mevcut meti Konseyin kararlarına ıttırak d d k 'd' ., 

· · d k 1 k e e ece mı ır • edilen profesörler, doktorlar, avu• olan berberlerin dörtte biri iştirak et- etmek mecburıyetın e a aca hr. "Ul l K K · k• 
. us ar urumu onseyı, ım katlar, kadın erkek muallimler, mez. Zaten herkes halinden bezmiş Bu vazıyette İtalya Uluslar Kuru· • . b' t hl'k t k'l tm'yen 

bir halde iken parasını almaktan baş- d k'l' C ·· se ıçın ır e 1 e eş ı e 1 talebeler, zorla Leroı adaar istih· 
mun an çe ı ırae enevre mues - b' . k'tl · · k tl'A · • 

ka hiçbir işe ynranuyan bir cemiyete h ır ınsan ı esının a ıamı ıçm kamlarında çalıştırılmaktadır. i-
kim rey vermek için gider. seıesi böyle bi~ bu r~na artık ta- yapılmakta olan hazırlıkların dün talyanlar ~on günlerde Rodoı ve 
lf ··ııet:ıe mu·-cadele hammül edemıyecektır. .. ...... d d m na mey 1 ( 

J • • Al ya gozu onun e eva r • bilhassa Leros adasında ıüe as-
i -" ! Böyle hır vazıyette manya • d , 1 't · .. · 
c:aZ 1 m ,. an verme mes u yeı nı uzerıne a- k '") ku ti · · t J makta ol nın Avusturya üzerindeki tazyiki I k d 1 erı vve erını op a • Bir genç berber de şu fikri ileri siir aca mı rr ıkl b" "k • fh 

dü: gittikçe kuvvetlenecektir. -~·" • • duğundan, yapt arı uyu ıs ı • 
- Cemiyetin uğrnşacağı bir çok me- Bu gazete şöyle devam ediyor: kamlarda ahaHyi angarya ıure " 

ld =====================:::: Haber alındığına göre Habe " tı'yle çalıştırmaktadırlar. Adada • seleler olduğu ha e hiç bir şey yap -
mamakt.a, daha doğrusu yapamamak- tiıtanın bu notası Uluslar Kuru • ki binalardan bir kısmı askerin o-
ta.dır. Hafta tatilini temin etmek bun- Eyu•• pte munun bugünkü toplantısında ko- turmasma, bir kısmı da Afrika. 
Jardan biridir. Bundan başka Jstan - nutulacaktır. dan gelen hasta askerlere tahsiı 
bulda altmı11 parnya, hatta kır para - lnglltere slllh verecek • t edilmittir, ya kadar jilet satılmaktadır. Bunlar eı na ye Londra, 19 - Deyli Ekspres _ 
· · i · d h 'yade l · ·· Pseremo adasının zaten az o • ışım zın a a zı aza mnsım ın • gazetesi, Uçler Konferansının su· 
tar edivor lan ahalisi büsbütün adadan çıka· 

:r J • Bu sabah saat 7,5 de Eyüpte A- ya düşmesi üzerine lngilterenin 
Geçen sene bir lastik ayakkabı, de • rılmı§tır. Bu ada, Afrikadan geti• 

ri ayakkabı meselesi çıkmıştı. Ayak • karçeşmede bir cinayet olmuı ve Habeşistana gönderilen silahlar rilecek İtalyan hastalan için bat-
kabıcılar cemiyeti çok uyanık n has- bir tütün kaçakçısı olan Tahsin üzerine koyduğu ambargoyu knl- l 

tan bata hastane haline getiri e -sas davrandı. Ltlc:;tik ayakkabı )apan diğer bir kaçakçı olan Hayriyi hı- dıracağrnı yazmaktadır. 
fabrikalarla rekabete girişti. Kongre- çakla yaralıyarak öldürmüıtür. Habefler cephane tedariki için cektir.,, 
ler ,,.nptr. Neticede kazandı. Ve Histik k k d u~ra,ıyor "Kalminostaki örfi idare hala 

J Cinayet bu iki aça çının a » 
ayakkabılara yüksek \ergi koydurdu. • Londra, 19 _ Röyter Ajansının kaldırılmamr .. tır. Öğleden sonra 

aynı yerde kaçak asker sıgarasr :r 
Bu şekilde jiletlerin de tanesine haber verdiğine göre hücum anın· bütün hayat durmaktadır.,, 

beş kuruş \"ergi konplma ı, diğer ta- ve köylü tütünü satmak istenıele· 
raftan berberler de trnş fiyatını me- rinden çıkmıştır. Neticede her iki- da ltalya.nlarla ilk karşılaşacak o- A ti k 
seıa ıo, hattfl 7,:> kuruşa indirmelidir- si det aynı yerde satmakta ısrar et- lan Haheı reiıi 3500 muhariple rnaVU U 
ler. tiğinden Tahsin büyük bir saldır- birlikte ~ep~a~e almak üzere Dre- isyanının bastırıldığı 

Bu suretle hem paramız dışarı git · ma ile Hayriyi göğsünden ve sır· dua'ya gıtmııtır. ) 
mez, hem hilkümete bir ynridat mem- • Yeni aevklyat an laŞJ ıyor 

k h tından parça parça etmittır. bar ~ı ar; em halkın yüzü mahvol - Napoli, l9 _ Mühim miktar • 
maktan kurtulur. Hem de berberlerin Tahsin cinayeti yapar yapmaz 
cebine beş on para girer. yakalarunııtır. da cephane, elli zabit ve bin topçu 

Fakat nerede? Cemiyetin dediğim neferi yüklü iki vapur Şarki Afri-
gibi hiç bir iş vnptığı yok. Hatta size d k kaya hareket etmiştir. 

J cemiyetinin müşterek büro a ay • 
inanmayacağınız bir şey söyliyeyim. bettikleri para etrafında berberler Tayyara kazasına uOrıyanlarm 
Berberler cemiyeti ortada artık elleri cemiyeti reisi lıoımail Hakkı da şu söz- cesetleri 
titrem eğe başladığı için iş göremiyen leri söylemiştir: Napoli, 19 - Kahire civarında 
yüzlerce muhtaç berber varken her • - Berberlere hafta tatili temin et- vukubulan tayyare kazasında ö " 
berlikle alakası olmıyan lfuılettayin mek için çalışıyoruz. Şimdiye kadar lenlerin cesetleri Diaz kruvazörü 
adamları hizmetlerinden kullanıyor. bir hal sureti bulamadık. Fakat ya • ile buraya getirilmit ve kısa bir 

Sözün kısasr, ben de bütün meslek - kında bir şeyler yapncağımrzı umu • 
taşlarım gibi bu cemiyetin feshini, merasimden sonra trenle Romaya 
.,,.ahut ta hakiki bir cemiyet kurulma • yoruz. ıötürülmüıtür! 
J Müşterek büro da timdi hali tufi -
srnı istiyorum. yededir. Tasfiye bitince hesaplar an. Harp-edenlere karfı Amerika 
Cem·ıyet re·ıs·ı ne J '"la kt r llesaplar anlaarlmadan ne tavur takmacak? a,.ı ca ı . ... 

diyor ? da bittabi bir şey söylenemez. Günün birinde harp olursa, A-
Hafta: ta:tiU meselesi, \'e berberler M. S. ınerikanın bitaraflığını temin için 

Olüler törenle 
gömüldü 

Tirandan gelen haberler, Ge • 
neral Guilardinin cenazesinin dün 
kaldırıldığım haber vermektedir. 

Cenaze büyük süel törenle (as• 
keri merasimle) kaldırılmrttır. Di• 
ğer ölenler de gömülmüttür. 

Cenazeye kral namına bir ınü" . ·ı 
mesıil, sa.ylavlar, diplomat, sıvı 

ve sü~l makamlar mümessilleri iş• 
tirak etmişlerdir. 

isyanın tamamen bastırı:ldığı 
bildirilmektedir. 
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Jlenim q&üşiim: 

1-k;. ğci;düğümüz sakaJlı
Yı babamız sanını yalım 1 
t\\rrupadan, Amerlkadan gelenin mutlaka 
1'Urkfyedekllere ilstilo olması IAzımgelmez! 

"Her gördüğün sakallıyı ha.ban 
tnı •anıyorsun?,, diye bir atalar 
'Özü vardır. Bizde de, ekseriya o
na benzer bir zihniyet olduğu gÖ· 
te çarpar: Ecnebi memleketten, 
ielen her şeyi bizim memlekette_! 
kilere üstün saymak! 

Bu yüzden çok defa büyük in
kisar hayallere uğruyoruz. Şu Di
narlı Mehmet pehliv.an işi de öyle 
01nıadı mı? 

Şüphesiz, o da, iyi bir Türk peh. 
livanıdır. Fakat. sırf ''Amerika.dan 
Relrniş !,, diye, onu, buradalciler
den pek yaman sayüık... Fakat 
Mülayim pehlivan, bize, burada
kilerin çok defa dı~ar<!.ın gelenle
re faik olduğunu ispat etti. 

Bu, bize ibret dersi olmalıdır: 
1" oprakta olanlara itimat etmeli· 
Yiz ... 

Bir garip hatıramı anlatayım: 
Bir gün, bir e:z"" h:ı.neye girmİs· 

tim. Bir kadın geldi. -
- Bir Krem Pertev verin! de 

di. 

Eczacı, kendisine bir tüp uzat-
tı. 

Kadın sordu: 
- Bu, yerli Krem Pertev olma-

sın sakın? ... Aman kuzum ... Yer· 
li vermeyin ... Avrupa Krem Perte-
vi isterim ... 

- !? ... 
Her iyiyi, her mükemmeli ya

bancı memleketten gelmit olandn 
sanmak. .. Bu, pek zayıf bir nokta
mızdır. Bununla mücadele etme
miz lazımdır. Ecnebi memlektler· 
den getirilen uzmanlar (mütehas
sıslar) itinde de çok defa bu al· 
danışın narıııa yanmıyor muyuz? 

Şüphesiz, pek çok sahalarda. 
Batı memleketlerinde bizimkine 
faik unsurlar vardır. Fakat "he:· 
gördüğÜmüz sakallıyı babamız 
sanmıyalım !,, Avrupadan, Ame
rikadan her gelen, her gönderilen. 
Tür!<iyede yetitenlere üstün değiJ. 
dir. Bunu, keskin bir bakışla a· 
yırt edebilmeliyiz! 

(Vl·rtO) 

l\1emleketimizde kaçak 
Bul. al! Gıgarası satılıyor 

Dün matbaa .. 
lllıza bir cb.ıyu • 
Ciırnuz gekli,ken 
disini tanıtlı: 
Galatc.-:la Ka -
....... -ı.ıua 

30
1 ı_ 
.~aH, 

Ka va}crj1 H .. 
use · 

Yin hanında bay 
K-
azırn Hasan -

mı!··· C:..binden 
çıka.r::lığı ve bu -
rada. re . . .. 

smmı gor 
u e n · b" • · .. ·• u::: !r cı -
ıara paketini 

"erer-.!); §öyle 
dedi: 

- İ"&inde yirmi cigara bulu -
tıan bu paket Galatanın birçok 
}'etleHn-.:le sokak ortasında seki -
~er kuru~ satılıyor. Satıcının· ha
rı.a söylediğine göre Bulgar fab -
~1.ka.ları bunu ka;ak olarak Tür -

1Yede sattırmak için bilhassa 
ltıenı}eketimize mahsus - olarak 
h.plJrıyorlarmış ve kutunun ka · 
l>t.g'"ıb •• b"" ı . unun ıcm oy e camı ve yas 
?l} - -aklı kadın resimleriyle yapıl -
ttıı,. 

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

Bulgar rigaralarının hemen 
her nev'i Galatada bulunabili -
yor. Ben birkaç nevi aldım, hiçbi· 
risi yirmi kurut tan fazlaya ıatıl • 
mıyor. Fakat en dikkati çekici o· 
lanı budur.,, 

Okuyucumuzun dediklerini yaz 
iık. Böyle inhisar idaresinin iki 
dakika ötesinde göz göre göre 
kaçak cigara ıatılmasm~ mini o • 
lacak daire kimse onun dikkatini 
çekeriz. 

Moskovada .............................. 

Tayyare bayramında 

manlarımız Fındık 
piyasası 
çok iyi .. 
Sebep Italyaoın 
Habeş meselesiyle 
uğraşması imiş!! 

,Odun kömürü ihtiyacı yüzünden 
harap olmaktan kortuluyor 

Bu yıl fındık ürününün çok ol
masına rağmen iç fındık piyaıa • 
mız yüksek fiyatlarla açılını§ hat
ta bir aralık bu f iyatlann tutma -
sına bütün alakadarlar ihtimal 
vermemişlerdi. Fakat tayanı dik
kattir ki f mdık fiyatları yüksel -
mekte devam etmiş ve eylul yük
lemesi fındıklar için geçen hafta 
teklif edilen 100 kilosuna 51 lira 
fiyat Hamburg piyasasınca kabul 
edilmittir. Halbuki evvelki hafta· 
nın fiyatı 48 lira idi. 

Fındık piyasasının önümüzdeki 
haftalar içinde daha enteresan 
bir durum alabilmesi ihtimali 
çoktur. Çünkü İtalya - Habet ihti
lafının piyasa üzerindeki tesirle -
rinin artacağı muhakkak görül • 
mektedir. Ehemmiyetli bir fındık 
isithsal ve ihraç memleketi olan 1-
talyanm daha §İmdiden f mdık ih
racatına eski ehemmiyeti vereme
diği görülmektedir. Bundna ıonra 
da ihracat itinin birçok müşkül - · 
lerle karııla~acağı ve İtalyanın 
fındık ihracına pek yana§amıya -
cağı zannedilmektedir. ltalya -
Habe§ ihtilafının ve bilha.aıa muh
temel harbının dünya fındık tic:a· 
retini mihverniden oynatacağr, 
yerıc::,miı ihracat miktarlarının 
bazı memleketler lehine ve bazı -
ları aleyhine değişeceği ıanıh • 
yor. 

--0--

Venl yaptırılacak 
ticaret gemilerimiz 

Avrupa tersanelerinde yaptırı • 
lacak yeni gemilerimiz için fenni 
incelemeler yapan Ekonomi Ba -
kanlığı ve Denizyolları fen heyeti 
bu teknik çalıtması için kendine 
bir program hazırlamıttır. 

Komiıyon, teklifleri birer birer 
inceliyecek ve bunları muhtelif ba 
kmılardan tasnif edecektir. Bu
nun sonunda en müsait teklifler 
ayrılarak tekrar bunlar gözden gt-
çirilecektir. 

--o-

uyuşturucu maddeler 
ioblsar1ndan 

Uyufturucu Maddeler lnhiıa -
rı uzak doğu memleketlerine TüTk 
afyonlarını tanıtmak için yakmda 
bu memleketlere nümuneler gön -
derecektir. Bu nümuneler için gi· 
decek memleketler serbest ithal 
permileri vermitlerdir • 

Nümunelerin hazırlanmasına 
bugünler.de batlanacaktır. 

v·arım kok ve yarım antrasit fabrikası 
ışlemeğe başlıyor 

Zonguldak kömür havzasında 
kurulan ilk yarım kok ve yarım 
antrasit fabrikası bu ayın sonun • 
da ite başJıyacak ve bir eylulde 
ilk kömürü piyasaya çıkaracaktır. 
Yarım antı·aıit fabrikasının bü

tün eksikleri' ikmal edilmittir. 
Şimdi fabrikanın büyük hac.ası 
kurulmaktadır. Bugünlerde ilk 
tecrübeler yapılacaktır. 

Hükumet tarafmdan kurulma
sı vazifesi bet senelik sanayi prog
ra~iyle iş Bankasına verilmit o -
lan bu fabrikanın çılcaracağı ya • 
rım kok ve yarım ant..-asitlerin bu-

günkü kok fiyatlanna yakın bir fi
yatla satılacağı tahmin edilmekte
dir. 

Fabrika ilk yıl 55 - 60 bin ton 
kömür çıkarılacaktır. Fakat ihti • 
yaç kartıaında bu miktarın dahC\ 
ikinci yılda bir misli fazlala~tırı • 
lacağı muhakkak görülmektedir. 
Yarım kok ve yarım antrasit 

fabrikasının istihsalatı daha ziya• 
de odun ve odwı kömürünün ye
rini tutacaktır. Bu suretle memle
ket ormanlarının yıllardanberi 
devam eden yakılmasının önüne 
geçilmiş olacaktır. 

Almar1yaya pamuk 
ihracatımız 

gittikçe artıyor 
Bu yılın ilk altı ayına ait yapı

lan ıtatistikler Almanyaya pamuk 
ihracatunızm tecim muvazenemiz
de mühim bir mevki aldığını ve ge 
çen yıla nazaran tayanı dikkat 
derecede arttığını göstermekte • 
dir. 

Alman dıı itcaret ıtatiıtikleri -
nin de gÖfteTdiğine göre Alman• 
yaya pamuk ihracatımız yuvarlak 
hesapla O misli artml§tır. 1934 yı
lı ille altı ayında Almanyaya an • 
cak 93,000 kilo pamuli ihraç et • 
miştik. F aakt 935 yılı ilk alb a • 

Konya pamuklu 
fabrikası lşçllerl 

için ev 
Sümer Bank, Konya Ereğlisin -

de yapılan yeni pamuklu kombi • 
naıında çalışacak iıçiler ve me • 
murlar için yeni apartrmanlar yap 
tırmağa karar vermittir. Sümer 
Bank ayrıca Konya Ereğlisinde bir 

de hastane yaptıracaktır. Bu has
taneden yalnız fabrika İ§Çileri de-

ğil aileleri ve halk da istifade e • 
debilecektir. 

--0--

Ba~ırkUy treninde 
bir vaka 

Dün gece 21,15 de Florya.dan 
kalkan 53 sayılı Şef tren Eşrefin 

idaresindeki katar Bakırköy istas
yonuna yaklaş.tığı bir sırada bir a-
~tn trende~ yere dü~tüğü gö -

rülmüştür. Bunun üzerine tren 
durmuı, araşt:rma yapılmış, dü -

şen adamın Floryada ahçı Sait 

ymda Almanyaya pamuk i1in:ca: 
tımız 10,863,700 kiloya çık• 
JDiftır. Halbuki Alman statistik
lerine göre 1934 ilk altı ayında 
207,401,300 kilo olan Alman pa -
muk ithalatı 1935 yılı ilk altı a -
ymda 131,033,000 kiloya düşürül 
müftür. Bu Y.iizcJe kırk düşü§e mu
kabil Türk pamuk ithalatı on mis· 
U arbnıftır. Halbuki Birleşik A -
merika ve M11u pamukları itha • 
l tı 'dUfmüt v41 mevkilerini Türk 
pamuklarına bırakmağa baıla • 
Dllfl~drr. 

Dllslz kadınlardan 
ne istemiş? 

Kadınlar dilsizden 
ne istemişler? 

EY.fipte Fethi Çelebi mezarlı • 
ğmda Zelira ve Havva isminde iki 

liaClın fotoğraf çrltanrlarlCen yan: 
larma <lilıiz bir ..:dam gelmiş ve 

garip garip iıaretler yapsnağa bat 
lamqtrr. Bu ip.retler üzerine iki 

kadm dilsiz1e blrlikte mezarlıkla· 

nn auma aalla ziyaC:le girmiı1er
dir. Burada Zelira eline geçirdiği 
bir ta§r dilsizin kaf asma vurmuf, 
yaralamış, üstelik ikisi bir olarali 

dilsizi dövmüılerdir. Şikayet üze

rine Havva yakalanmıf, Zehra 
kaçmııtır. 

olduğu anlaşılmıştır. Saidin yal • 

mz sağ kolu incinmiştir. Seidin 
neden trenden atladığı henüz an
laşılamamıştır. 

~lr '8ra~!:ntt~~~!~ut~ !~ı~adığındau[ !!2:m _Ş __ E_H_R __ İIRIC!ı~ss!!t~ma:::e:::~D~~---' c:::r.~=-D~:--~" ......-.::-:~ ~I~E~~--0, =" :~J 
halkın huzurunda dilşilp parçalandı 

Mo\Jtota. 18 - Bugün hükUmet 
~rkanı, kur diplomatik, gazeteci· 

d~r \'e yüz bi.'llerce halk huzurun
a tayyare günü kutlulandı. 

t Rearni geçide muhtelif tipte 
b:Y}'areler iştirak etti. Bu arada 
ıtçok da paraşüt tecrübeleri ya -

l>rldr. Bu tecrübeler esnasında bir 

l>.~raşütçü atladıktan sonra para-
'~tün·· ... ff 1 u açmaga muva ak o ama-
d '" tgından bin metre kadar yüksek-

likten düterek feci bir tekilde öl
dü. 

Fairbanks, 18 (A. A.) - Wil
ly Post ile Vill Rogenin yakın doı 

tu Joe Crosson bunların cesetle

rini tahnit etmek üzere uçakla bu
raya getirmiştir. 

Vill Rogersin bıraktığı miras i
ki buçuk milyon dolarla altı mil
yon dolar arasında tahmin edili -
yor. 

Berber dükkan ar uda oz 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
- Berbere gittiğiniz zaman elbet de sizin de gözü -

nüzü çelmiştir. Sizden eı·vcl traş olan biri kalkalkcn 
derhal rırak tlindc bir fırça11la ııctişir. J'e müşterinin 
üstünü başını süpürmeğe başlar. Artık nıiiştcrinin ce
ketinin, şapkasının· tozluluk derecesine göre etrafa bir 
toz bulutu yükselir. J' c siz ister istemez bu tozları mü
kemmel surette yutarsıruz! 

Bu tozlan yutmanırı rereceği mazarrat/arı savmağa 
lüzum görmüyorum J"olda toza rastladığınız zaman 

hiç olmazsa cebinizden mendilinizi çıkarıp lmrnıınuzu 
tıkayabilirsiniz· Ilalbuki ımrutmızrn sabunlu, ı·c ustu-

11 
rancn boğazını::a dayalı. olduğu aııda elbette buna im • 
kfın yoktur. 

Diğer taraftan berber dükkanlannrn etraflarınm 
/;apalı olması bu tozların daimi surette içeride l•al • 
masını da temin ediyor ki bunu da ne kadar fena ı•c za
rarlı olduğu meydandadır. 

Bu hadisenin şimdiye kadar bclçdiyenin nasıl gö -
züne çarpmadığıno liayret ediyorum. Kat'i!Jycn rnkit 
geçirilmeden berber diikkanlarına birer tam:ın gönde -
rilmcsi, re diikk<in irintle §<ıplm ı·e elbiselerin fll''ça/ap,. 
ması menedilmelidir. 



1 HABER - :tqam Poafur 

Alman ekonomisi 

Yahudi aleyhtarlığından 
Yunanistanda 

Finans bakanı 
Kralla görUşecek 

zarar gördü Londraya gitmek üzere yola çı· 
kan Finans Bakam Pesmazoğlu 
Selanikten geçerken gazetecilere 
Londrada Kral Jorjla konupca -Bunu, ekonomi bakanı Şaht'ın 

söylediği s6zlerden anlıyoruz ğını söylemiıtir. 

Berlin: 19- CA.A.) - Ekonomi Ba
kanı B. Şaht, Könkisberg panaymnın 
açılışı: münasebetiyle bir söylevde bu
lunarakbazı ulusal sosyalistlerin ya. 
hudtlere karşı yaptıkları intizamsız 
aleyhtarJığJ ve dint tazyikleri tenkit 
etmiş ve bunların büyilk iş yaratım 
eserini baltaladığını söylemiştir· 

B. Şaht dalgalı borçların bcrkitil -
mest gibi başarılacak daha büyük bir 
fş kaldığını ve bunun ise ancak tasar
rufun yardımı ile yerine getirilebile -

Yahudi kurbanlar arıyorlar... Yeni bir çarpıfm• 
"Yahudilik alemi bu itin artık Atina, 19 (Özel) - ihtilali 

mijnferiden uluıları (milletleri) müteakip kurtuna dizilen General 
ilgileyen (alakadar eden) bir it Kimisis'in ruhi iıtirahatı için, dün 
olmadığı kanatma vardı. Milyon- Amarusi' de bir ayin yapılmııtır. 
larca Yahudi mukadderata hıra· Bu münasebetle kralcılarla cum • 
kılamaz.,, huriyetçiler arasında bir çarpıf • 

"Eğer insan adaleti henüz öl • ma olmuş, üç cumhuriyetçi yara -
mediyse, bunlar için yalnız bir u- lanmıştır. 
mut vardır: ZLıcire vurulmuı Ya- Hükumet, mreaaim esnasında 
hudiler meselesini Uluslar Kuru. nutuk söyliyen bir yüzbaııyı tev· 
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ceğfnf kaydetmiştir. 

Bir lnglllz gazetesi 
mu er geç ele alacaktır! diyorlar. kif etmiştir. 
H b Ati.na, 19 (Özel) - Muhalı'fte- İtalyanın timaı' 

a eşler Cenevrede kürsü bulur· 
sa, Irak Asurileri Uluılar Kuru • rin kraliyet için yapılacak gene - linde bir gölün •O' 

Yahudilerin loya (reyi.amme) airnıı'yeceg'"ı'ne !arını tutan bendi• 
munun kanadı altına alınırsa, mil •· 

1 Y h dal·r bı'r haber dola•maktadır. çatlaması üzerinf yon arca a udinin de bu dünya :I' 

d. d d d Atı"na, 19 (Özel) - Pa&..a•ta bir tehir harap ola• Feci hail f 1 t ıvanm a er i dinlenmelidir.,, 1.1 • . n an a ıyor yapılacak bir cumhuriyetçi mitin- rak soo kitinin öl· 
Uluslar kurumun- Tiirkı-vede ya si hükUınet tarafından menedil - düğünü ve bir mil· 

dan yardım istiyor ,/ ' , . - mittir. j yon sterlinlik zarar 

" Bu. sabahki posta .ile gelen hlldl. r//İS"l{J n f lUl Tayyare generallerinden Repas • olduğunu dün y&s-
Deylı Herald,, gazeteaınde A. L. J O tayyare kıılalarına kralın reımi. · ' ~· " mıştık. Yukardaki 

Eaaterman Almanyadan çıkan Ya ı~oktlr, .,~ ./ nin asılması için emir vermiştir. resim la.fan sularm ve yıktığı köprülerden birini gösteriyor. Onull 
hudilerin, Almanyada kalan Ya • ..,, A.,,1 ------------- altında ltalya Kralını, felaket yeri ne geHrken görüyorsunuz. 

hudilerin ve dünyada gittikçe ge- Ankara, 19 (Telefonla) - Ek-
nİ§lediğini gördüğü Yahudi aleyh· set telgraf njansı Türkiyede bulu
tarlığmın bir bilançosunu yapa • nan Yahudilerin tazyik !Ördükl~· 
rak onlar için alınması lazımıe - rini ve ba,ka memleketlere git, 
len tedibrleri ezcümle şöyle anla- mek istediklerini yazmııtı. 
tıydr: Ankara Musevi mektebi direk-

"Bugün yarım milyondan ziya- törü ve Musevi ce~aati reisi Ha
C:!e Yahudi Lehistanda yoksulluk rasaras Danyal ulusa bir mektup 
içinde ... Avusturya hudutları için- yazarak demiştir ki: 
'de 300,000 Yahudi, her sabah Na- Başka şeyler töyle dursun, ço
zilerin iktidara geçmesi tehlike - cuklara memleketimizde resmi 
sinde, bir korku ile uyanıyor. dili, Türk tarih, coirafyası öğ-

"Romany.Aa. (Demir- mu.ı..tıa- r•lill'lllelıs.l. '--b... aabah akaa.m 
Jar) Yahu~i aleyh~ndır. BuJga • din deraleri verilir. Ayrıca ibra· 
ristanda, Alman tarzı üzere bir ntce ve Fransızca öğretilmekt~ 
fa§İzm tedit bir surette hat kaldır- dir. 
dı ve iktidar dizginlerini eleıeçir· ibadethanelerimiz açık ve ser · 
mek için fırsat gözlüyor. besttir. Ticaretimizin yolunda ol-

"Eğer muvaffak olursa, Yahu • duğunu herkeı bilir. Türk Yahu
Cliler için bir zulüm doğma11 tim.. dileri uzun zamandanberi Türkler
Cliden beklenir. den sayısız iyilikler görmüılerdir. 

"Sovyet Rusya haric olmak ü - Hiç bir memlekette aörmediğimiz 
zere, Avrupada bet milyon Yahu- bu iyiliklerden dolayı en küçüğü
Üi var. Bunlann büyük bir kıamı, müzden en büyüğümüze kadar 
Her ıün Hitlercilik afetiyle Al - minnet duyıuları duyarız. 
manyadaki gibi harap olacakları Türkiyeae yaııyan Yahudile -
liorkusundan titriyor... rin Türk hükumetinden memnun 

"Cemı'bt Amerikada "Gri Göm- olmadığını Avrupaya göstermek 
leklireu yavq yavaı Alman Nazi· için uydurulan yalan haberleri bü. 
terini mağrurane taklit ediyorlar. tün varlığımızla yalanlarız. 

Macaristan da 

Hitlerciliği taklit eden 
bir parti kuruldu 

" ~yanın bugünkü idaresi • 
ilin temelini tetkil eden "Nuyo
naf Sosyalizmi,, Macarlar da, ken
Cli ırk esasları i!zerine kurarak bir 
Macar "Nasyonal Sosyalizmi,, 
partisi meydan3. getirmişlerdir. 
Bu haber, gayri resmi "Pester 
Loyd,, isimli gazetede okunmuı· 

tur. 

Bu yeni partiye girecek olanla· 
tın ecdatları içinde temiz ırktan 
en aşağı iki Macar bulunmaıı li. • 
%ımdır. Ana tarafından bu ecda
CJın çocukları ari Alman, Slav, La-

Ankara belediye 
bankası 

,~ J\nkara, 19 (Telefonla) - Be· 

Ie<!iyeler Bankası S eylulde fevka· , 

iade bir toplantı yaparak r:izıım • 

namenin bazı maddelerini değiı

tirecektir. , 

tin ırkların:le.n olabilir. Fakat asla 
Yahudi olamazlar. 

Yeni parti üyeleri, ancak halis 
art tecimerlerden (tüccardan) a. 
ht veriı edecekler:ne and içecek· 
lerdir. 

Diier taraftan Macar Başbaka· 
nı, Habıburg Prensi Otto ile ıö • 
rüşen kralcılık §efleriyle temas 
etmiştir. 

Kralcılık tefleri, bu göriitme -
den sonra Macariıtanda siyatal 
iç havanın düzeleceği yolunda 
o:ö7ler söylemişlerdir. 

Japon donanması 
manevra yapıyor 

70 haıp t!e ,ı mürekkep 
Japon donanması, bugün meçhul 
bir semte gitmiştir. 

Bir yayıntıya göre, donanmJ. 
büyük manevralar yapacak, Ja -
pon imparatoru da donanmayı 

gözden geçirecektir. 

Sovyet - Japon 
uzlaşmasına 

doğru .. 
Sovyet Ru•ya ile Japonya ara • 

smda imzalanan yeni bir muka • 
vele mucibince, Sovyet - Mançu 
hu~ut ihtilaflarının önünü almak 
üzere daimi bu muhtelit komit • 
yon kunılacaktır. 

Korkunç bir 
kara canavarı 
Geçenlerde Skoçyada Loch Ness'da 

görülen 'canavara,. pek beozlyen, fa
kat daha korkunç bir biçimi olan bir 
yeni canavarın Jtalyan alplarmda 
l\fonneroza.da görUldUfü 1'1ançester 
Gardiyan gazetesinde okunmaktadır. 

Bu canavar, o eivardaki köylüleri 
son derece korkutmaktadır. 

Dört gün içinde, on kişi, bu canava· 
rı gördüğUnU iddia etmiş ,.e bir tane
si bundan o kadar korkmu~tur ki iki 
gün hasta yatmıştır· 
Gördüğünü söylediği hayvanı §U ıu

retle tarif etmektedir: 
" Önümde bir şeyin kımıldadığını 

hissettim. önce bir inek sandım. Fa • 
kat yakla~tığı zaman korkum arttı. 
Bu, toprak üzerinden kayarak ilerle
mekte olan sarı yeşil renkli, üç metre
yi a~cak kadar boyda bir köpek ka • 
lınlığında kocaman bir yılandı, bir ca
navardı.,, 

Köylüler, bu haY'ıının o civarda 
dört sene yaşadığını söylemektedirler. 
Eskiden de bir ~ok kimseler bu hay
,·anı görmijşJerdi. Fakat son zaman • 
Jarda. bir aralık kaybolmuştu. 

Canavar rivayeti o kadar yayılmış 
ve herkesi o derece ürkUtmete ha§la
mıştır ki, hükumet makamları bunu 
aslını anlamak üzere bir ara§tırma 

te._"1\ilatı yapmış vaka yerine gönder • 
miştir· 

-0--

Hltttlere at"t 
heykeller bulundu 
Mara§, 18 - Bir evde yapılan 

arattırma sonunda Hititlere ait üç 
heykel bulunmu~tur. Bu heykelle
rin setler kıyısınd~ hükumete ait 
bir toprakta taı çıkarılırken bulun 
duğu anlaıılmıttır. 
Çalınmış olan dördüncü bir hey 

kel de bulunarak yerine getiril • 
mittir. Kültür Bakanlığı Antepte 
eski eserlere ait ~attırma yapıl • 
masını kararlatbrmıtlır. 

Kazı sonunda değerli birçok • 
ıerler bulunacağı umulmaktadır. 

iki Italyan mektep 
gemisi limanımızda 

ltalyan zabitleri arasında 14 
iranh zabit namzedi var 

Amiral Ralladininin kumanda .. 
sı altında bulunan Amet.igo Ves
pucci ve Kristoforo COlomho adlı 
iki ltalyan mektep gemisi l>u ıa .. 
bah aut dokuz buçukta limanı -
mıza gelmiıler ve Dolmabahçe a• 
çıklannda demirlemiılerdir. Ge .. 
miler ıehri selimlamıılar ve ken• 
dilerine Seliıniyeden top atımı ile 
mukabele edilmiıtir. 

Kriıtoforo Colombo mektep ge 
misinde bu yıl Livorno Deniz A • 
kademisini bitiren 14 İranlı zabit 
namzedi vardır. 

1926 yılında lranla imzaladığı 
mukavele mucibince ltalya lran 
deniz kadrolarının tanzimi ile l . 
ran harp gemilerinin yapılmaam: 
deruhte ettiği için her yıl !randan 
ltalyaya talebe gönderilmekte • 
dir. 

Amiral Ralladini saat on bu · 

çulda gemiden motörle Dolma • 
bahçe nhtmıına çıkmıı, ItalJd 
Sefareti ataıemilitei ile birlikte O' 

omobiJ~ hinor~l\: \; i.1~-·- oelmiı 
Vali Muhittin Oıtündağı ziyaret 
etmittir. Amiral kolordu kuman• 
danını da ziyaret ettikten sc..
aaat on bir buçukta gemisin~ claD" 
mütür. Iran ve ltalyan deniz _. 
bit namzetleri lstanbulda bir haf• 
ta kadar kalarak Türk denizcil.., 
riyle tanışacaklardır. Bu arab 
Heybeli deniz mektebini de ıö • 
reeeklerdir. 

Biri 1929, diğeri 1931 yılm"
yapılan bu gemiler 18 inci asırda
ki Fregatlar sistemindedir. Ka · 
burgaları demirdendir. Üç direk
li ve yelkenli olan mektep gemi • 
lerinde yedek olarak 2000 beyıft 
kuvvetinde birer kuvvetli mot6t 
de bulunmaktadır. 

Istanhul Valiliğinden: 
Son günlerde küçük çocukların 

Tramvaya asıldıkları ve otomobil
lerin önüne geçerek taşladıkları ve 
bazı yerlerde Tren yollarına taş ve 
çivi gibi şeyler koydukları ve tren• 
lerin camlarına taş attıkları görül· 
mektedir. Bu yüzden bir çok kaza• 
lar vukua gelmektedir. Bu ,çirkin 
vaziyetler bilhassa Beyazıt, Laleli, 
Aksaray, Topkapı arasında çok 
görülmekteeir. Bu halin önüne ge• 
çilmesi için polisçe tedbir alınmıştır. 
Bundan sonra yakalanacak çocuk• 
1arın velileri hakkında muamele 
yapılacaktır. 
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DlUılrllV©l glUı~eOön~rn 
{P) ® ~ Ö (fi) (Q'J ~ana •. 

FahrOnnam@ adh eski ,.arısı 

N~kleden: 
tarih romanınd•n •hnnuatır 

( Hatİc• Süre119a) No.S9 

Kaptan Hümayı direğe bağladı: 
"ne zaman bana varmıya razı 

Yazan: KADiRCAN KAFLJ No. 98 olursan haber gönder, o zama-
. (Y • .t.· •• _, • na kadar bu anbarda fareler 
yu sırtlan kılıklı herı, ı çoz ue çevıre arasında mahpus kalacaksan !,, 

çevıre bir kırbaç da1Jağı at I 
Fakat Beatriıin bakı9larında 

C\yle bir yalvarıt vardı ki .•. 
Hüımen ona bak verdi. 
Ahmet Reiıle Dalyana baiara· 

ra.k yollarına gitmel~ini em'"etli: 
- Benim ufak bir itim var ... 

Palermoya gidiyorum. Belki arka 
nızc!an yetişirim ... 

Diye ilave etti. 
- Bstüıtüne reiı... Sen merak 

ıne!... 

iki gemi Kalbigaya doğru uzak· 
lqtı. 

Kızıl Kadırga iae provuını dos
dojru Palermoya çevirmitti. 

Beatriıin yilzünde ince bir gü
lüt dalgalanıyordu. 

Derin derin içini çekti. 
- Senin dünyada bir etin yok 

Hüsmen... O kadar iyi kalpli ve 
sevimlisin!. .. Sen olmasaydın be
nim batım• neler gelmezdi! Ben 

Sliirüm... Bu alçajm eli ... Lal 

maktan .. kendimi öldürürdüm. 
- Artık o ,Unleri unut!... Ar· 

tık kurtuldun ... Şimdi de F ernan· 
<lo ile hesapla ırı~ ••• 

~~'ttl"•iıye lialdı: 

- Sınk Ahmet, fU ınlllan kılık· 
lr herifi çaz de çevire çevire bir 
kll'baç dayafl at! ... Sili.hıız ve za. 
vallı bir kızcatızı bu hale getirme
nin cezaıını gönün !... 

- Baıüstüne reiı 1. •• 
Beatriı, türkçe söylendiii '~in 

bu ıızleri anlamamıf, her hangi 
bir it için verilen her hanıi bir ku
ınanda .. nmıttı. 

Aradan bir dakika ancak ,eç. 
ıniıti ki kıç kuaranın önünde ıü
vertıeden kırbaç ıealeri, inlemeler 
ve yalvarmalar duyulmaia bqla
dı. 

Elini Hüamenin ellerine vere · 
relc dinlenen ve g6zlerini bu ~ü • 
yük aaadeti daha iyi anlamak i· 
çin kapamıı olan ıenç kız bu 
ıeılerle irkildi. 

Gazlerini açtı. 
- Ne oluyor? .•• 
Diye ıordu. Sonra illve ett!: 
- Bu F ernandonun aeıine ben-

ziyor ... 
- Ta kendiıı ..• Cezaaını görü

yor ..• Bakmak iıter miain? 
Genç kız dofruldu. Birkaç a

dım atlı ve ıördü: 
F emando beline kadar çıp{ak. 

b. Bileklerinin ikiıine birden do
lanmıt olan bir ipin ucu geminin 
aerenlerinden birine bağlanmı9tı. 
Bay lelikle F ernando yarı aıdmıt 
bir hald bulunuyordu. 

Sırık Ahmet elindeki kırbaçla 
onu çevire çevire dCSvüyor, kırba· 
cm her deldifi yerde mor bir ~İz· 
Iİ ıarillüyor, ıonra kan ıız\yor
du. 

Genç kız yüzünü bir avucuyla 
kapadı Te difer eliyle Hüsmen 
Reuin elini ınnııkı tutarak yal
~ı 

- Ona bırak ..• Bıraktır oıuı ... 
Beni anenen ! ... 

-Fakat ... 

- Dayanamıyorum... Hiç ol· 
maz .. ıeaini duymaynn ..• 

- Ona acıyor muıun? 
- Bilmiyorum ..• Bana o kadar 

fenalık yapmuına rajmen ac1-

Diyecelini ıanmııb. Eler ıenç 
kız bu arzuıunu açıktan açıla tôy
lemek delil, f(5yle hiaaettine•di, 
Hüamen onu bir dakika bile > a · 
tatmazdı. 

yor ıibiyim. Kulaklarımı ve kaJ. • • • 
bimi tırmalıyor bu ıea ... Bu aeıten - 72 -
iğreniyorum ... Zaten mademki ar- P ALERMO ONONDE "" 
tık kurtuldum ve bana fenalıfı do- Kızıl Kadll'I& Palermo önünde 
kunnnyacak, niçin yorulmalt? ••• ı&ründülil ı.aman aGnet ufka ,.ak-

Hüımen, Sırık Ahmede bağır· lqryordu. 
dı: Kale kumandanı Bazliyanoya 

- Bırak onu ... Buraya getir... haber verdiler. 

F emandoyu yorgun bir hslde Bu, J'&tlı bir İtalyandı. ltalya-
aedire uzanmıt olan Beatrisin ö- nm batı kıyılarmı kuıp ka:vuran 
nüne getirdiler. Genç kız yü"Zünü TUrk donanmaıınm buralara da 
çevirmişti. gelmeıinden korkuyor, herihtimale 

Frenk Süleyman emretti: kartı ukerini çoğaltıyor, kale du-
- Yere kapan!... Beatriıhı ö- varlarını .. ilamlqtınyor, etzak 

nünde eğil ve "beni kurtardığın İ· topluyordu. Ayni umanda yar. 
çin çok tefekkür ederim. Beni af- dımcı kuvvetler g&nderilmeai için 
fet ... ,, diye ıöyle !... Napoliye haberler uçurmak iıtİ· 

- · · · yordu; fakat yollar ke.ilmlt oldu· 
Sırık Ahmet F ernandoDlla.. l!D• iu için aon diletinl yaptıracak &· 

ıeıine bir tekme vurunca lıpa •ayol d•-a bulamıyordu. 
markisinin burnu yere çarptl. Bir aktam amızm Kızıl ICadır-

Bir de ~rbaç takladı. gayı ıehrin kapwnda ıörünce e-
F ernando daha çok dayan&ma• tekleri tulufla. Sala 10la kotta, 

dı. emirler •erdirdi, ortalıtı brwa • 
- Beni baiıtlayınız, Koo:ıtes tabla boldu. 

Beatriı !... Sıze çok fenalık vap • Büyük Türk donanmumm. hiç 
tım. Fakat ıiz bana yapmayın... değilae Turpt Reiı filosunun da 
Bağıtlayını~ beni... Kızıl Kadırganın arkumdan ıe-

Beatriı yüzünü bile çevirmeden leceğini .. ıııyordu. 
eliyle itaret etti: Fakat henüz onlar ıörünme . 

- Onu götürünüz. Böyle bira- mitlerdi. 
damı tanımıyorum artık... Kızıl Kadırıa da kaledeki top-

Hüamen Reiı haykırdı: larm atımmdan biraz ileride dur-
- Götürün!. .. Kürele •.. Zincir- muıtu. 

le bailayın !... iyi çalıımazaa ba- Bir aaııdal indi. 
sın kırbacı .. Haydi... ·Sandalda yalnız di>rt kiti vardı. 

F ernandoyu ite kaka ıürükliye- Bunlardan üçü kürekçi, biriıi de 
rek forMlarm bulunduğu yere ıö- dümenci idi. 
türdüler. Dümen yerinde ob.ıran adam 

Orada, küreklerden birinin ö- Frenk Süleymandı. 
nüne bailadılar. Hüamen Reiı ona aon defa ba-

y ıllarca oraya bailı olarak ya. iinJ'ordu: 
rı vahıi bir bale gelen forMlann - Göreyim seni Siileyman ••• 
arumda artık bütün gururunu, bü Şu iti ıürültüıüa, p&lntrtız b;tire
tün benliiini kaybetmitti. lim. Sözünü ona ıöre kullan ••• E-

Eier Hüımen Reiı, iyice dol • ier dediJimi yapmazlaraa halleri 
ıun bir para alara k onu bırakır.. yamandır ha! ••• 

ı ·d· f - Peki reiı... lıtedH~inden iyi ne mut u ı ı.... • 
Baba11 kırk elli bin altın vere- olur ••• 

bilirdi. Sandal, beyaz bir bayrak çeke-
rek uzaklqtı. 

Ondan ıonra bir daha deni~e a
çılmak mı? Denizi uzaktan bile 
görmek iıtemiyordu. Hatti lıpan
yada, Madrid ıarayındaki ıata!at
h itini bırakarak tan ve töhret ar
dında buralara kadar geldiği için 
büyük piımanlık duyuyordu. 

Fakat ıon piımanhk fayda ver 
mi yordu. 

Arbk her teYi kaybetmitli. 
Yalnız bir çare vardı. O da bi

raz ance diifündüiü gibi, par" ve
rerek kurtulmaktı. 

Acaba Hüımen buna razı olur 
muydu? 

O, Beatriain Hüamene: 
- Femandoyu öldür!... On:Jan 

8dımil al! ... 

Şehirde de büyük bir tellt baş· 
lamıttı. 

Kalenin ytıkaek mazgalları Uze. 
rinde zırhlı askerlerin mızrakları 
ve günete kartı parlıyan hay.Jet
leri görülüyordu. 

Sandal karaya yanattı. 
Bagliyano kendi kendine tByle 

söylendi: 
- Elçi gönderiyorlar ... Bir di

lekleri olıa gerek ... Acaba ne iıti-
yecekler? ... Yapılamıyacak bir ,ey 
olma1& da .. . 

Hemen zabitlerinden birisıyle 
dört bet asker yolladı: 

- Onu buraya getiriniz! 
Dedi. 

(Devamı vttr) 

- Söylediklerimi yapacaksın, 
deiil mi? 

- Yapacağım .•• 
Melik Adil, emir verdi. Emni · 

yelli adamlarından biriyle HümJ· 
yı aaraJIDa yolladı. Lizım ıc=len 
emirleri de verdi. Kendiıi de ıe· 
lini almak üzere yola çıktı. 

Ferman mucibince, Hümaya N· 

rayın her yamm gezdirdiler. Nere· 

ılni belenineniz oraıın1 hazrrh~ 
yalnn ! dediler. 

Hüma, deniz layıım~aki &!r 
katkU beiendi. Orada oturmai• 
bafladı. 

Sarayda pek az kimee ile ıarü· 
ıüyordu. Gayet çekingen bir hayat 
yqıyordu. Herkes: 

"-Her halde bir derdi ola
cak !,, diye dütilnüyordu. 

Bir akp.m, kaarm penc:erHln· 
de otururken, kartıda bir yelken 
linin belirdiğini gördü. 

Genç kız, deıbal, çartaflan bl
ribirine bailıyarak 'ID1ID bir ip 
yaptı. F..uen, hava Cla pyet sil• 
zel, denfı, qtl mehtaptı. 

Böylelikle, kıyıdaki IO.ımaala in· 
di. •• Bir hayli yüriidiikten .,...., 
ıemiye .e.lenmeie ve itaret ver
meğe bqladı. 

Yelkenli, sahilden ilerliyorClu. •• 
Tayfalar, geceleyin haylman ve 

yüksek paralar vadedere1i çırp1 • 
nan bu yolcuya tamah ettikleri i
çin bir kayık indirdiler. Onu içeri 
aldılar. 

Bir iki .. at ıonra, liava 1>oidu. 
Epeyce tiddetli bir rüzglr çıktı. 
Gemi, pupa yelken uza:klqtı. 

Ve, erteai aabah, aaray muba • 
fızları, yeni "gözde" nin kasrına 
girip de onu orada bulmayınca, 

fevkallde korktular. Şimdi Melik 
Adil'e ne cevap verecekler, onun 
hl'fDUD& kartı nuıl duracaklar • 
dı? ••• 

Evet, ıüzel ve esrarengiz kız, 
kaçmqtı. Pencereden yara doiru 
u.rkan çartaflar bunu ispat edi • 
yordu. 

Onlar orada dövünedursunlar, 
biz ıene gelelim Hümaya ... 

Gemi, .. baha kadar pupa yel • 
ken uçtu, gitti. Geceleyin, kaptan· 
lılc vazife.ini bqka biri görmüt • 
tü. A11l kaptan olan Tatar Kıy .. 
gan, sabahleyin uyandı. Vazifesi 
batına geçti. Her tarafı dolatmak 
adetiydi. 

Genç kızı da yolcular arasında 
görünce: 

- Bu kimdir? • diye sordu. 
Hal ve keyfiyeti ona anlattılar. 
- Kamaraya alın... Bu yolcu 

ile konu,acak1arım var ... • dedi . 
Bat bata kaldıkları zaman: 
- Senin bir yerden kaçtığını 

anlıyorum ... Her halde birinin ca
riyesi olacaksın ... Eğer bana gü • 
zelJiiinden baç vermezseti pek 

bqka bir ceza tertip ederim! • de
di. 

Kaptan Kıyran pek ıaldl, pek 
çopur, çürük ditli, çarpık bacaklı 
bir adamdı. 

Hüma: 
"- Bin belldan artakaldnn t., 1 

Bunun mu esiri olacafmı ... Bu be
layı da atlatınm. .. ,, diye dütün • 
dü • 

Sanaklayıcı cevaplar TsdL _ 

Fakat, Jeınan, öyle kolay Jio;, 
lay atlatılır muaibetlerden delil- 1 
di. Pek muaallat oldu. Ge~ kızaı 
öyle kolaylıkla elde edilemiyece
iini görünce, onu ambara attır • l 
dı. Be.t bqa kalınca, üzerine bit• 
cum etti. 

Hüma, bunun üzerine, irapta • 
na, liayatmda J.emedifi fiddetll 
tokatlardan birini yapıfbrdL ICıy-
gan, ba ite pek kızdı. Deminden
beri ıüzellitine hayran olduiu b
zı, direklerden birine baile.dı: 

- :Akim batma ıelinceye ka .'ı 
«iv burada kalacabm. Aç ve ıu• · 
..ı?JM111... Cw.ya çarptım... Bu 
ambarda oldukça iri mler de 
ftl'dır. 1>6ttin, tq 
karıya pim. 

Ba emada, fnti:na, büyümü9 
bulunuyordu. Kaptan, gemi ile ui 
rqb. Fakat, açık <lenizlerde faz. 
la ıitmeNn c:aiz olmadıimı ıö • 
riince, .-.iyi, cn-daki liman • 
lardan birine aldı. 

Tayfalardan birliaçı, erzak al• 
ınU için, dıpn çılanqtı. Kaptan 
Kınan 'da kendileriyle birlikte 
gitti. 

Bu eanaCla, yolculardan merü
lılar, ambara girdiler ve kızın bal 
lı oldufunu ı&rdüler. Gemide, 
kaptan aleyhinde epeyce meımm
niyetaizlik vardı. Bu manzara,ı 
hopltauz)ufu arttırdı. 

(Devamı ltGr) 
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ŞUNDAN BUNDAN 

ÇiNGENELE 
ARASINDA 

On liraya başını 
kestiren kadın ! 

Lelf.tanı Avrupa haritasına 

tekrar sokmuı olan Mareıal Pil • 
s11:lski, beynini Lehistan Oniver· 
siresinin ilmi araştırmalar libo -
ratuvarına vermi! olmakla kendi
sinden önce yapılmı§ olan bir iti 
taklit etmıitir. Vaktiyle Datas ad
lı çok ün almıı bir adam vardı. Bu 
adamın hafıza kuvvetinin dünya· 
'da bir eıi daha görülmemişti. Da
tas öldükten sonra kafasının Lon
drada kralın doktorluk mektebi -
ne teslimini vasiyet etmiıti. 

Gene ünlü alimlerden Madam 
Harriette Martino vücudünün 
muhtelif parçalarını ayrı ayrı yer· 
lere vermek istemişti. Bunun içjn 
kendi doktoruna: 

- Kulaklarımın kulak müte -
haasısı Doktor Toynbe'ye verilme· 
sini istiyorum.,, 

Deyince doktoru da kendisine: 
- Fakat bunu yapamazsınız ki; 

çünkü baıınızı Freneloji Sosyete· 
•İne vasiyet etmiıtiniz !,, 

Madam Martino başının vücu -
CÜnden kesilmesi İçin de Ücret O• 

larak doktoruna ayrıca 10 lngiliz 
lirası l111akmıştı. 

Bu vasiyetlerde belki f ev kala -
<lelik yok. Ancak bir İngiliz ma -
<lamının vücudünün kemikleriyl~ 
birlikte bir havanda dövüldük"ten 
ıonra kendi parasiyle yaptırılacak 
kilisenin temeltaıı altına kon -
maaını, vasiyet etmesine ne dersi· 
niz? 

Genel savaşta kalp hastalığı 
yüzünden Irakta ölmüş olan meı
hur operatör Sir Viktor Horsley 
yazdığı vasiyetnamede ölUmün -

den yirmi dört saat aonra vücudi;. 
nün otopsisi yapılmasını, kafata
siyle beyninin İngiliz sinir müte -
hassıslan cemiyetine g.önderilme· 
sini ve vücudünün geri kalan kıs
mım da istenildiği gibi kullanıl · 
mak üzere Londra tıp koleji mü -
zeıine armağan ettiğini yazını§ 

tır. 

En hızlı adam 
Saatte 708 kilometreden fazla 

hız yapan ltalyan uçmanı Agello' -
dur. Yuvarlak bir hesapla bu hız 
saniyede 200 metre tutmaktadıl'. 

Bunu dah_a pratik olarak anlatmak 
için revolver kurşunlarının ıeyir 

. hızını ele alırsak §unu görürüz: 
Orduların tabanca kurşunları 

saniyede 300 metre, tüfek mermi
si 700 • 800 metre arasında dev • 
reder. 

Bu hızla uçağa viraj yaptırılır· 
:ken içindekine birdenbire görme· 
mezlik geliyor. Buna sebep olarak 
aa yüksek kuvvei anilmerkeziye 
dolayısiyle kanın yerlerinden oy
nıyarak göze hücumu göstriliyor. 
Virajlar bittikten sonra göz gene 
eski tabii halipi almaktadır. 

Papaya verllen saat 
Papaya gayet antika bir saat 

hediye edilmiştir. Bir metre yük • 
sekliğinde olan bu saatin üstiinde 
dünya kürresi vardır. Kürreye e· 
lektrik ışık vermektedir. 

Kilisede düa zamanlarını saat 
kendiliğinden göstermektedir. 
Birdenbire kör olan tayyareci 

Havacılık tarihinde şimdiye 
kadar benzeri görülmemiş bu ha· 
dise Nevyork'tan Vaşington'a u -
çan bir posta uçağında olmuştur. 

Uçak iki bin metrede uçarken 
pilot birdenbire etrafı karanlık o· 
larak ıörmete batladığını hisse -
dince makineyi durdurmuş ve kör 
olduğunu uçağın telaizcisine ıöy-
lemİltir. - - - . . 

Bunun üzerine telsizci yerde 
gördüklerini ıöylemiı ve o da u -
çağı, hiçbir yerine zarar getimı
den, yere indirmiıtir. Doktorlar 
pilotun neden kör olduğunu he -
nüz anlıyamamıtlardır. 

Belediye cezaları 

Madritte sokakta bir dilenciye 
sadaka veren adamın cezay!l 
çarpması ihtimali vardır. Ceza 
15 kuruştan 30 kuruşa kadardır. 

Bunun da amacı dilenciliği orta • 
dan kaldırmaktır. Madrit ,ehir 
kurultayının ceza listesini gözden 
geçirelim: 

Bir sokağı "geçme,, işareti ol-
mıyan yerde kartıdan karııya : 
geçmek yedi buçuk kuruştan on 
beş kuruşa kadar cezaya tabidir. 
işaret polisinin verdiği kuman • 
dayı görmemezlikten gelenler. ya· 
ya kaldırımında durup da gelip 
geçenlerin yoluna engel olanlar 
aynı cezayı verirler. 

Geceleyin otomobili sönük fe
nerle sürmek iki lira, bisik)etle 
yaya kaldırımında yµrümek bir 
lira, sokağa muz kabuğu abnak el
li kuru§ cezaya bağlıdır. Pencere· 
den sokağa kirli su atmak en bü • 
yük suçtur, bunun da cezaaı üç bu
çuk liradır. 

Sokakta sarhoı gezmek bO§ gö
rülmez; belediye tahsil memurla
n bu gibilerden iki buçuk lira ce
za alırlar. 

Müthiş bir proJektUr 
3 milyar mumluk bir projektör 

Şikago uçuı alanına konmu!lur. 
Yanınca parıltısı 1000 kilometre 
içinde uçan bütün uçaklardan ğl>· 
rülebilecek olan bu projektfüün 
dünyada daha bir benzeri yapıl • 
mamı§tır. 

Çıff tayyare 
Kuyruk kısmına takılan bir 

platform üstüne konulmuş uf ak 
bir deniz uçağım taşıyan dört 
motörlü bir uçağın lngiltered~ 
deneçleri yapılmı!tır. 

Ana uçak gerek olan yüksekli
ğe gelince, uçak bundan ayrılacak 
ve yalnız batına uçuşa devam e • 
decek~ir. Bu deneçten maksat, av· 
cılara yetecek kadar bomba taıı • 
ta bilmektir. 

Pahahya mal olan böcekler 
l>eniliyor ki insan oğlunu yer • 

yüzünde mahvedecek olan seb~p 
savaş yahut tabii bir felaket değil· 
dir; bu iti böcekler yapacaktır! 

Mikro - Biyoloji Enstitüsünün yap 
tığı araştırmalara göre böcekler 
son yıl~rda dört misli artmıılar • 
dır. 

insanlar şehir kurmak için bü · 
yük ormanları ortadan kaldırınca 
böceklere dostluk, kuşlara da 
düşmanlık etmiş olmaktadır. Çün
kü böcekler her türlü ıartlara u • 
yabilir, fakat kuılar kendilerine 
yeni yurt aramak mecburiyetinde 
kalırlar. 

Böceklere kar,ı açılabilecek ve 
muvaff akiyete erittirilebilecek 
yegane savaş kuşları korumaktır. 

Tahmin olunduğuna göre Ka -
nadada bfü:ekler çiftçilere her yıl 
42 milyon Türk liraaına malol -
maktadır. 

Hayatttan aooırıımoş Dılsıl}(ftlkô ~nır m~e®ıra 
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Oh, çok şükür, Reha beyin 
sayesinde bu Etenı ve Gülizar 

belasından da kurtulduk 

Bugünün en meşhur zurnacısı Sulu kuleli Sanü ile naracı Tevfik .. Kenar
da oynıyan kızlar Sulu kulenin şirin kızlandır. 

.. 
Suratı astı ve iki kağıdı bana 

geriye uzattı: 
- Ben değilim dilenci! iki oski 

ile ıen git de kaçık Nazlıya kına, 
rastık al! 

- Yanımda fazla yok da onun 
için ... Sen tim dilik al onları! 

- Şimdilik sen yap bet oski 
de, kalanını da yarın avıam ge • 
lip alırım! 

Bir lira daha ekleyip üç lirayı 
uzattım: 

- Hele al sen timdi bunları ... 
Ö\.oa\ kv\a.7 ••• 

Bin naz ve yapmacıklarla üç li
rayı aldı ve birkaç gün sonra ge· 
ne buluımak üzere benden zorla 
ayrıldı, defolup gitti. 

Fakat, bu çok iyi oldu. Çünkü, 
kızın bana karşı aşkı maşkı olma 
dığı tamarniyle meydana çıktı; 
Etemin de son çevirdiği manevra· 

! :-.nla~ıldı. 

• • 
Bütün bu maceraları Reha Be

ye anlattım; o bunlara bir hayli 
meraklandı ve bir hayli güldü. En 
sonra da: 

- Sen, dedi, o Etemi bir güı. 
bana gönder; ben ona bir diskur 
geçeyim; yahut bizimkilere geçir
teyim; bak bir daha senin yanına 
uğrar mı? 

Reha Bey sonra beni aldı; Ba
lat meyhanelerinin birinde Hıfzı 
Reis adlı bir çingene tulum bacı 
reisi ile göriiştürdü. Hıfzı Reis ya

man ve kabadayı bir adama ben
ziyordu. Benim Etemle olan ma
ceramı iyice dinledkiten sonra: 

- Çaktırmadan dedi, herifle 
barıt, kendisiyle yeniden dost ol; 
ıonra bir gece onu buraya, mey -

haneye davet et ... Ötesine sen hiç 
kanıma! 

- Lakin acıyorum zavallıya .. 
- Türlü dalaverelerle boyuna 

seni sızdıranın, boyuna seni koyun 
gibi sağmak isteyenin nesine acı· 
yorsun be bilader? Hem onlar çin
gene değil; çingenenin dilencisi 
kardaşım ... Bırak sen, i§İ bize ha· 
vale et, dediğim gibi yapalım, bak 
bir daha o tana görünür mü? 

- Fakat, dövmeden korkutsa -
nız ... 

daha senin ismini aiz~a aİ~a • 
mak için yedi ceddine tövbe eder. 

.y. •• 

Dediğimiz oldu. Elemle barıfıp 
yeniden dost olduktan sonra onu 
Hıfzı Reisin söylediği meyhaneye 
düşürdük ve be§ on rakıdan sonra 
İ§ kökünden hallolundu. 

Hıfzı Reis onu meyhaneııin ball 
çesine çekip kulağına bir§eyler 
s5yledikten sonra, geldi, ağlıya • 
rak ayaklarıma kapandı: 

- Beni affet, yarından tezi yok 
Topke.pıdan pılımı ptrlnnı topla 

yıp Büyükdereye kaçıyorum. Gü -
lizarı filan da beraber götürüyo -
rum. Eğer bir daha beni buralar · 
da görürsen kanım size helal ol · 
ıun! 

Deyip savu~tu gitti. · 
1(. :{. "" 

Oh, çok şükür, Reha Beyin sa • 
yesinde bu Etem ve Gülizar bela • 
sından da kurtulduk. .• Nazlı işine 
gelince, onu arasıra midem do!gun 
ve kafam fazla yorgun olduğu ge
celer rüyada görüyorsam da art1k 
onun da eski nıcaklığı gittikçe so· 
L'llmada ... 

.. 
Geçen yazı nasıl çergeler, ça • 

dırlar, h.ırmanlar, köpekler, ayı • 
lar arasında hoş geçirdikse bu kışı 
ela meyhanclr.r, sazlar, zurnabr. 
klarnetler, çifte naralar arasında 
daha hoş geçirdik gitti demektir 
Geçen yaz Nazlılar, tir§e gözlü 
kızlar, T o-pal Güllüler, falcılar 

~önlümü yelpazeliyordu; bu kı~ i
se hanende Ziynetler, çengi Seher· 
ler, hamamcı Esmalar yanık yüre· 
ğimizi tazeliyorlar. Ooh işte kıt 

da geçti; yakında bahara giriyo • 
ruz demektir. İki üç gün sonra 
cemre düşeceği için Reha Beyin 
evin;le o gece bir kıştan çıkıt ale
mi yapılacak ... Ve bu aleme Ay • 
vansarayın en maruf sazcı ve oku· 
yucuları iştirak edecektir. Gel key 
fim gel! iki gece sonra gene sa -
bahlara kadar vur patlasın, çal oy
nasın, yaşıyacağız ! 

"" ,,. "' 

eve de sirayet etrneğe batladı.' 

Nevruz dolayısiyle dün gece bi • 
zim evde gene kıyametler koptu. 
On on iki davetli, sekiz kitilik saz, 
bir kol çengi arasında zavallı an
nem ta~kmhğmdan dört döndü 
durdu. Sabahleyin evin içini bir 
görseydiniz kendinizi Selatin mey 
hanelerden birinin tezgahı ardın
da sanırdınız. İstanbulun en nam• 
lı çengisi Benli Küheylan çok ya
man, çok dilbaz, çok dessas, çok 
politikacı bir kan ..• 
Bu gibi alemlerin bizim evde llK 

srk tekrarlanması için annemin yü 
züne Öyle gülüyor, ona öyle tat• 
lı diller savuruyor ki ... Fakat, an
nem de kaçın kur'ası? Hiç böyle 
ıeylere yanqınak istemiyor, boyu
na bana çatıyor. Zavallı ha.tunca· 
ğız bu Nevruz gecesinin ertesi gü
nü bana demesin mi ki: 

- Haydi artık, bahar geldi, biz 
gene pılıyı pırtıyı buradan topla -
yıp eski yerimize, Topçulara gi• 
delim! Hem ban Cibali denilen bu 
kapanık, rütubetli yer e ye.talak 
olup kalacağım ... Hem de sen ya· 
kında Topçularda harmancı çin • 
genelerine kavuıur; onlarla daha 
iyi gönlünü eğlendirirsin ... Onlar 
gen.a:Jiiç olmAZaa böyle cumhur 
cemaat eve dolmazlar; aabaı.ı ... _ 
kadar curcuna ile alemi rahatsız 
etmezlerdi. Onlardan nihayet gel
se gelse aana ara sıra o Gavur E· 
tem midir nedir o gelir, belki de 
yılda bir defa Nazlı uğrar. Bura• 
daysa işte görüyorsun, sürüsüne 
bereket ..• Misafiri, çalgıcısı, çen -
gisi falan filan iki, üç düzüne bir· 
den geliyor, sabahlara kadar ka
meti kaldırıyorlar. Hem buna ne 
can dayanır, ne para ... 

Anneciğimin bu sözleri çok doğ 
ru amma, bu yeni daldığım alem 
bakalım, benim öyle kolay kolay 
yakamı bırakacak mı? 

Adam sen de, daha gencim, din• 
cim, elim ayağım tutuyor; sonra 
9ileğimde keman gibi altın bile • 
zik var. Bir eyyam daha şöyle yu

varlanıp gidelim; elbet günün bi· 
rinde, yani çingenelerden alaca • 
ğım ilhamlarımı, ıermayelerimi 
tamamlayınca annemle birlikte 
gene atarız kapağı 
sakin Topçulara ... 

bizim sessiz, 

DÖRT BAŞI BAYINDIR BiR 
ÇiNGENE KAVGASI 

•• ıstanbulun en çok satılan - O da olur; ben ona bir iki 

Alem, alem, alem ... iyi amma 
bunun sonu ne olacak böyle ... Ben 
de henüz iş güç yok ... Para boyu
na gırla gidiyor. Annem boyuna 
bana bu hallerin sonu nereye va
racağını soruyor. Ara sıra Reha 
Beyin, arkadaşı Basri Beyin, var 
yemez Abdi Beyin evlerinde ya
pılan hususi alemler timdi bizim 

Reha Beyin bana ilk fırsatta şa• 
tafatlı bir çingene düğünü ile bir 
mektebe ba§lanma alayı seyretti· 
receğini önce kaydetmittim ... fa• 
kat Reha Bey, hunlardan önce ba• 
na dün Loncada öyle tatafath, 
öyle dört başı bayındır bir çinge
ne kavgası ıeyrettirdi 'ki ben b1.1 
çok canlı ve çok renkli panora " 
mayı ömümı oldukça unutaınıya • 
cağım! Bu kavga, öyle ara sıra 
Su!ukulede filin para için terti~ 
edilen yapmacık ve ufak tefek 
kavgalardan olmayıp gerçek carı"' 
dan, yürekten, daha doğrusu si • 
nirden gelme samimi, lirik ve bar 
tan bata heyecan dolu bir kavga , 
idi. 

hakiki ak$am gazetesidir rakı yuvarlattıktan sonra çeke • 
ilantarenı HABER'e yim şöyle köşeye de kulağına iki 
verenler kar ederler. 

1 
çift laf edeyim, dinim rebbena 
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Efsaneler Kraliçesa 
.... 

Semiramis sırlarını verecek mi? 
Van şehrinde 

Amerikalllar, kumru kılığına girerek 
kayıplara karıştığı söylenen bu 

fevkalade güzel kraliçenin 
~O©O VDlb.lLDK 

Mazisini aydınlatmıya çahşıyor 
Yan ••hrl kule 

gibi yükselen bir 
kayamn çevresine 
kurulmuftur. Bir 
Amerikan heyeti 
bu kayayı kazmak· 
ta :lir. Semlramls'ln 
Yan:la yaşamı• ol· 
duğunu söyllyorlar. 

nun>·ada ya,.amış ka 
dınların en büyüğü -

rıun bir vakitler ger -
Çekten \'Br olup olma
dığını anlamak için 
ilan ard Uni\'ersite i 
bilginlerinden bir kaç 

!\işi ülkemizin doğusun
da yerleri kazıp dur -
lllaktadırlar. Burada 
Çağların biriktirmiş ol -
duğu toz toprnkların al 
tında, efsaneler doğ -
ru ise, kadınlığın 
gerçekten en ü tün ör -
neği olan Semiramis ta
rafından )nptırılmış ku 
lenin harnbeleri atıp 
durmaktadır. 

Bize efsane ve anane
ler si !erin öte yanın • 
dan fısıldıyorlar ki ;Se
tniramis, Yunanlı He -

len .gibi ölçü kabul et · 
ml.u:tclt. l:otl .. - 0::-01 

Klcopatr-d derece inde 
İŞ\'ekar ,.e Elizabet gibi 
siyasal bir devlet kadını idi· r 

Bütün bunlardan başka da dünya -
n!n en büyük generallerinden biri idi. f 
Koca koca ordularn bizzat kumandan-

lık yaparak hayatını, büyük lskender 
'e ""ezar gibi, sa\•aşlarda tehlikeye o, 
her şeye malik olnn biricik kadındı. 

Acaba böyle "ü tün bir kndın,.ın 
'aro1masına imkan ''ar mı? İstikşaf 
heyeti onun girilmez ktılesincle en son 
1.aşı yerinden söktükten ve şehriıı 
~i, i .) azısiyle yazılmış en son table -

tini deşifre ettikten sonra bize 
bu kadının gerçekten yaşamış o • 
lup olmadığını öyliyeceklerdlr· 

ııt 

Yan hakanJrğı çok eski çağlar me -
deniyeUnin şimşek gibi birdenbire 
Parlayıp çabuk Önen bir ışığı idi. A -
lıa)isj kılıç _.,ruyla esarete sürüklen-

tniş şehirleri, kanalları Ye başka bü • 
YUk izerleri bir tek felflket vuruşuyla 
hkılmı:.tı. 

Van ahali i için toptan gelen bu fe. 
lciket, bugünün arkeoloğları için bu • 
lunmaz bir nimet olmbştur; çünkü 

kana "•ısnmış fatihler her şeyi öyle 
Yakıp yıktılar ki, öte heri almak için 
bir daha kimse oraya gitmedi. lşte 
liarmrd bilginleri şimdi bu işi yap • 
llıağa gelmişlerdir; bunlar önce çağ

ların biriktirmiş olduğu, toz toprak 

datıarını traş edecekler, sonra Isa • 
dan 800 yahut 500 yıl önce olan Van
lıların nasıl yaşadıklarını meydana 
Çıkarmak, büyük kralil;enin nasrl ya
§:ldığını, gerçekten \'arolup olmadığı
tıı anlamak için de toz dağlarının al -

~lltdan bulunacak izerJeri yan yana 
oyup okumağa uğraşacaklardır. 

O adda, büyük şahsiyetti bir kadı . 
~ırı herhalde yaşamış olduğu gerçek
tır. Ancak onun büyiik nüfuz ve kud-

tetini nasıl kullanmış olduğunu he
rtUz bilmiyoruz. Bazı yazmalar bu 

kadının karkakarışık bir ulusa hük -

l'lleden Asftrl kral hanedanından bir 

~~ense3 olduğunu anlatıyorlar. Baş 
~ talıletler ise onun Nınuvadaki sa-

rayı yapan kadın olduğunu söylüyor· 
Eğer bu doğru ise, kadının dayanıl -
maz bir cazibe sahibi olduğundan şüp
he yoktur. Çünl:ii hakandan itibaren 
en küçüğe kadar herkesin onun kar -
şısında "e\'et efendim,, ciden başka 
bir şey olrnaclrklnrı nnlaşılryor. 
Şimdiye kadar bildiklerimi7.i hep 

hir araya korsak görürüz ld Semira -
mis tam dört hakan neslini buyruğu 

altında hıılundurmuştur. Bakın hu na 
ıl olabilir: I~nelfl bir hakanın ı;:cv -

gili kızı, sonra bir halmnın tapındığı 

karısı, üçüncü olarak hakandan dul
knlmış bir kraliçe en sonunda güzel • 
liğini kaybettikten ''c hiç de nazik ol
mıyan kral Stabrobatcse yenildikten 
sonra tahta çıkardığı oğlu dolayısiyle 
tam dört ne il hüküm sürmüştür. 

Semiramis, Mısırn, 1rann, libya çö
lüne, hattft çok u1.ak olan Hnbeşistana 
karşı mm·affakıyetli savaşlar yaptık
tan' sonra, bizim Sint Avrupalıların 
lnlus dedikleri ırmağının kıyısında 
müthiş bir mağlflbiycte uğradı. Söy • 
lendiğine göre kumandası altında o -
•an iiç milyon piyade S00,000 süvari ve 
100,000 sarnş arabasından bu s.wa~t.ı 
iic;te birini kaybetti. 

Fakat bu söylenenler doğru mu? 
O günlerde hu kadar kalabalık bir 

ordu bir araya toplanabilmiş olsa bile 
hepsi açlıktan ölürdü. Farzedelim ki: 
ol a ve Semirami in emri altında te
lefon, telsiz telgraf, tayyare ,.e bugün 
bütün asri muhabere ,·nsıtaları bu -
lunsa bile kilometrelerce uzunluğun
daki yekpare bir teşekküle manevra 
ynı>trrmak imkiinı olamazdı· 

Scmirnmi in gününde savaş alanı 
nı toz bulutınrından kalın bir sis ta -
bakası kaplamış olduğundan görmek 
f mkfmlnrı kalmamış !{umandan iste
diği kadar davul çaldırıp, boru öttü
rebilirdi. Ancak sa"aşın o cİ\'Cİ\'Iİ 1 .. a
manlarında bunu 30 metre il erdeki za. 
bitlerine işittirehilse, talili sayılırdı 
doğrusu! .. 

Bununla beraber ordu c;ok büyük • 
tü: kötü bir mağlubiyet de ordunun 
biiyiiklüğü derece inde miithiş hfr fe
lAket doğurmu§h. Oğlu bunun üzeri-

Efsane diyor ki: 
u Kraliçe Semlramls'ln 
gUzelllftl okadar UatUndU 
ki dU,manları onun karfı
smda alllhlarım yerlere 
atarak diz çUkmu, ve 
hayranllkla ona tapmıf· 

lardır.11 

1 pandılar, ona tapındılar. Semiramis 
i de hakanlık roplarını sırtına geçire -

rek bUyUk bir ihtişamla yürüdü ve 
beklemekte olan arabasına atladı. 

Bu reılm Henry Motte'nin 
Paris salonundaki tabloıun· 
dan kopye edtlmtıttr. 

·············································· ·····--··· 
Yazan: 

Ahmet 
Ekrem 

rie annesini uzaklaştırıp hükQmetin 

dizginlerini kendi ellerine almak için 

vaktin çoktan gelip geçtiğine karar 
verdi. Hattıl onu öldürmeği bile göze 

aldırdı. Bunu Semiramis sözde 

beyaz bir kumru şekline girerek Pırr 
diye 1•:up kay:pln rn kanştı ı.. 

Bu kumru masalını belki de Semi -
ml"in bizzat kendisi uydurarak tah

tın arkasından gene işleri hep eskisi 
gibi çevirmekte devam etmiştir. 

Toz bulutları içinde ,.e savaşın kar
makarışık bir dakikasında dUşman 

Semiramisi sarmıştı. Askerlerin vü -
cude getirdiği çember daraldıkça, içle-

rinden birisi mızrağını kadının göğsü
ne dayamış \'e bu bembeyaz et du,·arı

nr tam deleceği srrada Semiramis bir
denbire bütün elbiselerinden sıyrıla -
rnlc çırçıplak kalmıştır. 

Kraliçenin güzelliğini, bu dünya gü 
zelliklerinden o kadar yüksekti ki, as

kerler onu bir tnnrı sandılar; nitekim 
şimdiye kadar dinledikleri masallar 

da tanrıların böyle sa\'a~lara burun -
larını sokmakta olduklarını anlatmı 

yor muydu? Askerler hemen yere ka-

.. 
Bir çok şehirlerin Semiramis tara -

tından kurulmuş olduğu söylenir; 
bunların arasında Yan dünyanın yedi 
acibeJerincien biri olan asma bahçe
lerJe Ilabil vardır. Yaptırktış olduğu 
sayısız saray, tapınak ve kanallardan 
başka, birçok yollar da açtırmıştır. 

~ 

Semiramis diktirmft oldutu tatlar
daki methiyeleri büyük lskende.r o -
kudu· Kayalardan birisine şu yazıları 
kazdırtmıştı. 

"Tabiat bana bir kadın l'Ücudu ver
di. Ancak yaptıklarım beni erkekle • 
rln en büyükle.rlnln sırasına çıkardı. 

Ben doğuda baharat, ödağaçlan ve 
amber ülkelerine, kuzeyde Saha, gök
diyan topraklarına uzanan Ninos ül-
kesine hükümran oldum. Ben hiç bir 
denizcinin görmemiş olduğu dört Ok
yanosu gördüm· Yıkılmaz ve girilmez 
kaleler kurdum· Kayaların arasında.-ı 
kazma ile yollar açtım. }'aban hay
vanlarıının bile hiç ayak basmamış ol. 
duğu yerlerden arabalannıa yol aç • 
tırdım. Bütün bu işler arasında da 
zevk için ve arkadaşlarımın sosyetesi 
için ı·akit buldum . ., 

~ 

Söylenen bir ~ok masallardan biri -
si de Semiramisin Ninuva Y:ılisi Om -
nesin karısı olduğudur. Bu kadın, 

şehri kurmuş olnn J{ra! Ninasu gö • 

rünceye kadar valinin karısı kalmış • 
tır. Kral ise kadını ilk görüşte se\'miş 
ye Yaliyi çağırtarak Semiramisin ken 
di ine armağan edilmesini söylemiş -

tir. O günlerde böyle işler yapılmakla 
beraber Omnes kralın teklifini red -
detmiş, bunun üzerine çok geçmeden 
asılarak ortadan kaldırılmıştır. 

Eski \·an şehri tsndan önce 840 yı
lrndn krnJ birinci Sarduris günlerin
de Van hakanlığının merkezi oldu. 

Van kalesini o yaptı halefleri de kale.ı 
yl gittikçe kuvvetleştfrdi· 

İkinci Sardurls günlerinde Van im .. 

pnratorluğu en uak sınırlanna var
mış ve kuzey Silrlyeyi buyruk altına 

almışı. Ancak 743 de Asilrllerfn süel 
diktat.örü üçüncü TiglAt Pileae.r SU • 

riyeyi ele geçirmiş, ikinci Sardurisl 

yenmiş, 72000 esirle birlikte dehşetli 
ganaim almıştı. 

736 da TiglU • Pileser Van impal'IL

torluğunu daha çok lstilii etti ve şeb 

rl arkasından yıkarak Yan kapılarına 
dayandı. 

714 de Sargunun kumandasında 

AsQri kıtaları Yan krallığının şehirle-

• rini yıkıp yaktılar. Fakat kral Ruses' 

in sığınmış olduğu Yan şehrini ala
madılar. Sargov buradan Rusasın ha-

zinelerinin bulunduğu l\lusair şehrine 
gitti orasını aldı. 

Bunun tizerine Van krallığı bir da • 
ha kendini toplıyamadı· En sonunda 
İskitler kuzeyden akın ederek Yan 
krallığını büsbütün ortadan kaldırdı. 

lşte Amerika heyet( şimdi \'nncla 
1 

bu eski tarihi ı,.ıklandırmnğa uğraş • 

maktadır. 
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lstanbul (1) ci, Kocaeli (2) Ci Oldu 1 Oyunun bitmesine (2) dakika kala 
hakem bize haksız bir penaltı . 

... 

lstanbula Türkiye ıampiyonlu ğunu kazandıran yüzücüler 
TürJdyc yüzme ve atlama birincilik ( rakipleı ini büyük farkla mağlup ede

lcrinin enelisi gün yapılan ilk kıs - rek :;,4 ,2 dakikada birinci oldu· lkin
mından sonra, dün de gene büyük bir cfüği Bandırmadan Cevat, uruncü -
intizam, güzel neticeler arasında i - lüğü Kocaeliden İhsan, dördüncülüğü 
kinci , .. -e son kısmı yapılıp bitmiş ol - Jzmirden Cemal, beşinciliği Samsun -
Clu. :;.,-etkeJerini aşağıda okuyacağınız, dan Ziya, altıncılığı Ank.\ö·adan Ra -
bu müsabakalar, baştan sonuna ka - uf, yedinciliği Trabzondan Hüseyin, 
'dar, sporculuğu muz namına çok mem. sekizinciliği Çukurovadan Hasan al -
nun olacağımız bir nrhk, iftihar ede- dı. 

ceğimiz mükemmel bir organiza~yon 4X200 BAYRAK: 
irinde başarıldı. Şampiyonanın son müsabakası mın-

ÜÇ tarafı su ile çenilmiş yurdu - takalar arasında 4X200 bayrak yarı
muzda, en ileri bir sporun su spor - idi. Bu müsabakada lstanbuJu Gala -
Jarı olması lazımgeldiğini idrak eden tasaray takımı temsil ediyordu. 
deniz fed~rasyonumuzun , yorulmaz Birinci iki yüz metrede lstanbulla 
gayretlerinin, ilk hayırlı ve müsbet Kocaeli yüzücüleri haşhaşa gittiler. 
semeresini, bu müsabakalarda gör - Galnfasarayh Cihat, rakibini pek az 
dük. Federasyonun henüz el uzata - geçerek yarşı bitirdi. lkinci müsabık
madığı, fakat hu seneden sonra, lar da ayni farkı muhafaza ettiler. 
artık Türkçe öğrenmiş olan yüzme Galatasaryın üçüncü yüzücüsü Halil 
antrenörünü yolhyarak genç isti - rakiplerini bir hayli açtı· Son yü -
datları çalıştırmağa ve yakından ala- zen Orhan da diğer yüzücülere hem 
kadar olmağa başlıyacağını umdu - tur bindirmiş, hem de en yakın raki -
ğumu~ 'bir c;ok mıntakalaT, bunla - b\o\ kırk mııeb'• lıuula• .-.-... ._. 

rrn içihdc bilhassa Kocaeli, lstanbul J\foficede İL~ınhul 11,34,4 dakika ile 
için bile daha şimdiden pek zorlu bir 
clakip olduğunu, iki Türkiye birincili
ğ-i ve umumi tasnifte Türkiye ikincili
ğini kazanmakla göstermiş oldu· Fe -
derasyonun öbür mıtakalarla da arn • 
kadar olmıya başlıyacai:'l gelecek se -
nelerde, bu seneki çok mükemmel mü
sabakalnnn daha bir kaç kat meraklı 
Ye zorlularını göreceğimize şimdiden 
hiç şüphe etmemek lazımdır. 
Teşkilatımız için nümune olacak 

bir Türkiye birinciliği hazırlamış n 
başarmış olan denizcilik federasyo -
nunvızun başkanı Amiral Mehmet Ali, 
üye Ca~it ve gece gündüz durmadan, 
yorulmadan su sporlarımızın terakki -
si için çalışan federasyonun çok kıy
metli genel sekreteri Rıza Sueri, ne ka 
dar tebrik etsek azdır. 

birinci. Kocaeli 12,2,2 ile ikinci oldu. 
Bandırma üçüncü, lzmir dördüncü, 
Çukurom beşinci, Samsun altıncı, An
kara yedinci, Trabzon takımı sekizinci 
oldular. 

ATLAMALAR: 
Bundan sonra kuleden atlamalar 

yapılmış, lzmirden Rasim birinci, Is -
tanbuldan Hakkı ikinci olmuşlardır. 

SU TOPU GöSTERlŞ :MAÇI: 
Resmi müsabakaların hitamından 

sonra bir su topu müsabakası gösteri
şi yapılmış ve Türkiye şampiyonasın
da derece alanlara mükafatlar veril -
miştir. 

1 

TÜRKiYE ŞAMPlYONLUGU: 
Umumi tasnifte, Türkiye şampiyon 

luğunu Jstanbul mınta.kası almıştır. 
lkincl de Oocaeli olmuştur. 

Biz şampiyon olan lstanbullulan 
tebrik ederken bütün yokst.,luklara 
rağmen büyük bir varlık gösteren 
KocaeJini de ayni derecede tcbrike 
hak kazanmış görüyoruz. 

/ . ıU. A. 
200 METRE SIRTÜSTÜ: 
Dü1ıkü yarışlara 200 metre serbest 

yüzme ile başlandı. Bu yarışa sekiz 
mıntakanın yüzücü1eri girdi. Yarışın 
ilk htetrelerinde rakiblerini geride 
bırakan lstanbuldan Ham, sonlara 
doğru hu farkı onbcş metreye kadar 
çıka\·mak suretiyle birinciliği aldı· 

iz.mir mıntakası yüzücüleri 

Halil 2,36,8 ile birinci, Kocaeliden 
İsmail 2,ıl6,S Jle ikinci, Bandırmadan 
Ce\'at ~:>O ile ücüncü, Jzmirden Ha -
sim dördüncü, • Çokurovadan Yakup 
bc.şinci, Ankaradan Orhan altıncı, 
Samıundan Ziya yedinci, Trabzondan 
Hüse,in sekizinci oldular. 

Grekoromen güreşler 
Dinarh-Mülayim maçından evvel 
yeni güreşçiler tecrübe edildi 

dakika 16 saniyede galip. 
74 Kiloda: 

verdi. Biz de sahadan çıktık .• 
(Seget Galatasaray kafilesindeki ar- Ve bu haftaymda Şeref , .e Hakkı '1 

kadaşınuzın birinci maç hakkında özel Necdet yüzde yüz birer gol kaçırdılar· 
mektubu). Oyunun bitmesine iki dakika kala Lı11 

tık maçımızı dün Seget 
Seget takımiyle oynadık. 

finin 18 çizgisi içinde sağ içten a)'ll~ 
şehrinde koynrak aldığı topu hakem penalU 

Saat 4,30 otelden hazırlanmış bir 
vaziyette otobüsle stada gittik. Ve sa
at 5 te mutat seremoniden sonra ma
ça başlandı· E\'nla şunu söyliyeyim 
ki saha küçük, bizim insayitıerin a -
~ıklara vermek istediği paslar taca 
kaçıyor. tık haftaym bizim takım şu 
şekilde idi: Necdet, Hüsnü, L1ltfi, 
Kadri, Fahir, İbrahim, Necdet, Mü -
nevnr, Helvacı, Şeref, Danyal. 

Oyun başladı. Sağ hafımızın aksa -
masından istifade eden sol açığın 
güzel ortaladığı topu beklerimizin 
canJa başla oynaması def ediyordu. O
yunun 10 uncu dakikasında aleyhimi -
ze bir firikik Yuruşo verildi ' 'e çc
ki1en firlkik Lutfinin kafasına çarp -
an sağ içe gitti ,.e sağ içten güzel bir 
pas aJan sağ açıkları (Karani) ilk 
golü yaptı . Bizim çocuklar bu golden 
sonra afalladılar, biz de bir kere gol 
fm~atı kaçırdık. Ye 20 dakika sonra 
hakemin hiç aldırış etmemesinden 
ikind gölü ofsaytten yedik ''e ilk 
hnftaymın sonuna doğru orta hafı -
mızın hoşluğundan istifade ederek 
kaleye akan sol ancak penaltı ya -
pılarak durduruldu ve sağ açık ko:" -
rani bunu da gole çe,·irdi. Yalnız şu
nu da söyJiyeyim ki hakem resmen 
bizi yendirmek için her şeye göz yu 
muyor, n onlar hakemle beraher 12 
kişi oynuyordu. Jık haftıym sahayı 

3 • o mc'lğlllp vaziyette terlcettik. lkin
d haftaym takım değişerek sahaya 
çıktı. Santrhaf Ltltfi sağ hafa Faruk 
sağ heke, Oşman ,·e,,şol açığa Fazıl 
ffe Ü• Derken tnkım vaziyeti dQ:r.c1(!1 

verdi. Halk hakemi yuhalamaya baŞ' 
]adı.Çünkü tam manasiyle bu tarafl>İf 
Jikti· Biz sahayı terkettik ' 'e onlıı1 

boş kaleye ahalinin alayları arasın~ 
penaltıyı attılar ,.e oyun böyle biti~ 
lkinci oyunumuzu Pazar günii Beke' 
s ulada oynıyacağız. 

Oamarr 

mııınııı ı ııı ı ıınııııuıııı 1111111111 ıı ı ııııııııııı ııını nı ııııııın ıtııı ııııııı' 

Galatasaray 
Macaristanda 
2 nci maçında 1 -1 

berabere kaldı 
18 (Özel) : - Bugün Dekesesla'd' 

Giat takımiyle yaptığımız ikinci maÇ 
ta zorlu bir karşılaşmadan sonr' 
1 - 1 berabere kaldık. Takım: 

Avni, - Hüsnü, Osman, - lbrahifll 
Lutfi, l<.,aruk, - Fazıl, Şeref, Gündüıt 
Münener, Necdet, şeklinde yapılmır 
tı. 

ikinci devrede Lutfinin yerine Fs· 
hir, Gündüzün yerine Helvacı girdi ' 
ler. 

En-ela biraz yavaş oynıyan takıntı• 
mız, ~ok ert oynıyan Macarlarııt 
a bğı golden sonra n-41•ldı. Sahanıfl 
bi imsizliğine, alışık olmadıgıını~ içill 
n ıslanmış olan çimende oynamaJi 
müşkülatına rağmen, iyi bir varlı~ 
gösterdik. 

Hakem, sonunda Macar se.};rcileri~ 
hile siniı-lendirecek kadar tarafkirli* 
etti· , .e Macarları adam akıllı sıkıc:tırma -

){ Bu akşam Peşteye hareket ediyo' ğa başladık, adeta tek kale oynar gibi Ü .. .. 1 .. .. a ' 
• • r b . .. ''idil llkl ruz. çuncu maçımızı sa ı gunu or ıdık. 'e unun scmere~ı goru • d R d h k t e • 

.. . • • .. a oynayıp, omanya an are e golu kargaşalıktan attık, ıkıncı golu d ğ' 
lf eh'acı Ye i.içüncü golü de Necdet ata ece ız. 
rak 3 - 3 beraber Yaziyete geldik. ıııırıırıııııııuıdmll._ ................... . 

At yarışları 
dün de Veli Efendi 
çayırında yapıldı 

Dün 'elicfcndi çayırında at yarış -ı 
larrna devam edilmiştir. Alınan ne -
ticeler şunlardır. 

B1RINC1 YARIŞ 
Dört ve daha yukarı yaştaki yerli . 

yarım kan, halis Arap at ve kıs -
raklarına mahsus. 

Birinci: Sada (sahibi Te\'fik Ma -
nisa) 

JK1N Cl YARIŞ 
Dört ve daha yukarı yaşta yerli ve 

halis kan Ingiliz at n kısraklarrna 
mahsus· 

Birinci: Yavuz. 
ÜÇÜNCÜ YARIŞ 

iki yaşındaki yerJi halis kan erkek 
,.e dişi İngiliz taylarına mahsus. 

Birinci: Önhisar (sahibi Saim An i 

kara.) 

DORDONCO YARIŞ 

Uç ,.e daha yukarı halis kan lngilİ
at ve kısraklarına mahsus. 

Birinci: Dektlr (sahibi Artin lst.aO' 
bul). 

Bu ynrış Ustilnde oynıyanlnra bir' 
altı getirmiştir. 

ALTINCI YARIŞ 

Dört ve daha yukarı yaştaki hal~ 
yarım kan Arap atlarına mahsus· 

Birinci: Sarıkuş, ikinci; güzel :Bıı"' 
drıma. 

100 METRE SIRTÜSTÜ: 
lkinci müsabaka 100 metre sırtüstü 

olarak yapıldı. Bu müsabakaya da 
sekiz mmtıkanın yüzücüleri girdi. 

Bu mesafenin en iyi yüzücüsü o -
lan Jstanbuldan Agfıh, ilk fırJayışta 
açtığı ~rkı her kulaçta bir parça 
daha büyüterek bu mesafede Türkiye 
rekorunu kırarak 1,22 dakika He birin 
ci, Kocaeliden Ali Haydar ikinc~ Ban
dırmadan Şamil üçüncü, Çukuroya -
dan Mustafa dördüncü, Samsundan 
Şafi beşinci, Jzmirden Hüsamettin al
tıncı, Trabzondnn Hüseyin yedinci, 
Ankaradan Salahaddin sekizinci ol -
dular. 

Dün Dinarlı - Mülayim maçından J 

cn·el Taksimde yeni bazı güreşçileri 
bilhassa, Galatasaray kulübünün mun 
tazaman çalışmakta olan 30 dan faz-
1a asker güreşçisini tecrübe için Gre
koromen güreş müsabakaları yapıl -
mıştır. 

Yeni bir çok genç istidatların yetiş
mekte olduğunu bize gösteren bu mü
sabakalarda alınan neticeler ı:;unlar -

:. 
dır: 

:>6 KiLOLAR: 
Emin - Hilmiyi fi dakika 20 sani -

yede yendi, Halil - Kudrete hükmen 
galip, Kenan - Hüseyine hükmen ga
lip, Kenan - Kudrete 1 dakika 20 sa
niyede galip. 

lbrahim - Bekire 6 dakika 30 sani
yede galip, Emir - lsmaile 7 dakika 
25 saniyede galip, Rıza - Orhana 45 
saniyede galip. 

87 KİLODA: 
:\fehmet - Basana hükmen galip, 

Adnan - Rasime 6 dakika :>O saniye
de galip-

FlNAL 
56 KiLODA: 

Kenan - Emine 1 dakika 10 sani -
yede galip. 

Karagümrük sahasındB 
Altınhilal Cağaloğlu takımını 2-~ 
Karagümrü Akınsporu 5-2 yend1 

Karagümrük kulübü kendi spor nihayet 15 inci dakikada ilk, 25 i 11'
1 

400 MEtRE SERBSET: 
UçUncU müsabaka 400 metre serbest 

yüzme idi. Bu yarışa da sekiz mın -
taka yüzücüleri iştirak ettiler. 

latanbuldan Halil, bu yarışta da 

61 KII,,OI..AR: 
Ömer - necehe 7 dakika 40 saniye

de galip. 
66 KİLODA: 
Sadık - Ahmede 6 dakika 22 sani -

yede galip, Yusuf - Cemale 11 daki
ka !iO saniyede galip. 

72 KfJJODA: 1 
N'ecati - Aliye )irmi dakikada !illa -

YJ. hesabiyle galip, Hüseyin Sabana 3 

66 KiLODA: 
Yusuf - Sadığa hükmen galip, Ah

met - Cemale 7 dakika 15 saniyede 
galip. 

72 KiLODA: 

HQse.}in - Osmana 
saniyede galip. 

79 KİLODA: 

2 dakika 1:) 

lbrahim - Jsmaile ltükmen galip, 
Orhan - Beklre 3 dakika 3:; saniyede 
galip, Rı1.a - Emine 1 dakika 2ı sa -
niyede galip. 

sahasında gayri federe kulüpler ara - dakikada son gollerini attılar. nu~,; 
sında tertip otmiş olduğu Jik müsa - dan sonra oyun tamamen Cağıılog 1' 
bakaları dün büyük bir seyirci küt - Mkimiyeti altına girdiyse de ıın~, 
lesi önünde intizamla neticelenmiş - bir tek gol yapabildiler neticede }. e• 
tir. Finale kalan Altınhilal Cağaloğlu tınhilal Cağaloğlu takımını 2 - 1 yel1 ıı 

• ·ol1 rek gayri federe kulüpler şampı) 
11

, takımları O)-una saat 15 de başladılar. 

tık bölünde her iki taraf da hir çok 
fırsatl<>r kaçırarak O - O berabere kal-
dılar. 

oldu· iki senedir şampiyonluğu kaı , 

nan bu gen~leri tebrik ederiz. J{afll(lcf 

gümrük takımı Akın sopru her " 

İkinci bölümde A!tınhi1al daha ils - de,Tede ceman 5 gol atarak macı 
5 .... 

tün bir oyun oynamağa başladı· Ye kazandı. 
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Dün baştan başa ezici bir güreşten sonra 

MlYJUayüliifi1 DÜliil@llrDDyo VC®liil©IÖ 
Mülayim rakibinden iki kere daha kuvvetli görünüyor 

ve kat kat üstün oyunlar tatbik ediyordu 
Organizasyonun acemice 

yapılnıası yüzünden güreşlerde 
kalabalık yoktu 

ve ku§ağı beyaz, bir manto koşarak 
ringe geldi ,.e çevik bir sıçrayışla 
ringe fırladı. Kendisini alkışlayan 
halkı selflmlamağa başladı. 

Sonra tam sırtında acaip bir ay 

oyun yapamadı· Bu iş gene Mülayime ı' 
yaradı, dinlenmiş oldu. Sonra bir 
silkinme ile alttan kurtuldu. Dinarlı 1 

yı altına alarak ezmeğe başladı. 
22 inci dakikaya kadar vaziyet böyle 

devam etti. Dinarlı taraftarları büyük 
bir in\isara uğruyorlardı. 

Bir aralık ava~a 
kalktılar 

yıldız bulunan mantosunu çıkardı.---------------
Bir aralık iki peh1ivan ayağa kalk

tılar, ve <3) dakika kadar bu vazi -
yette güreştiler. 

Güre§İn en heyecanlı anlarınJ '.in 

biriıi 

Günlerdenbt"ri tanıdık, tanımadık 

ki~ rastgel~em soruyor: 
- Yahu J>inralının güre~i ne 1.a -

man?! 
Biitün İstanbul, hatta bütün Türki

ye, biz gazetelerin harıl haI'.11 şişir -
diği, gtireş<;inin, gazete sütunlarından 
sonta, bir de er meydanında ne ya . 
pac;.ağını merakla bekliyor. 

Matbaadaki arkadaşlar bile merak 
içinde ... 

lki sene kadar Amerikada kaldıktan 
sonra, lstanbula dönen, kazandığı 
güreşler için birkaç yüzlük rakamlar· 
la konuşan, Amerikada· (Cim1ondos) 
müstes r.a hiç kimseye :> enilmediğini 
Ö) li) ~n, 'c lstanbula gelir gelmez, 

en tanınmı~ peh1ivanlara defi atan 
bu Pehlivan, bir kere de burada ringe 
görme!: elbt-ttc doyulmaz bir zevk o -
lar-aktı. 

Heıl.c , hepimiz bu i:;;i merakla 1 

bekledik.·. Ye bu beklenen gün ni -
hayet dün geldi çattı. 

Dinarh evYelce kendisi gibi A-
merikada hulunr.ıuş. olan l\fülıiyimle 

karsıln ı· oı <h. 

t ! 

Mülayim, Dinarltyı 

Yarı belden aşağısını tamamen kapa
yan siyah mayosile kaldı· 

Bu aralık, ayağında kısa bir mayo, 
~ırtına sarı bir ha,·lu almış olan Mü -
'iıyim de ringe geldi· 

Mülüyimin mütev11Zi hal ,·e tavn ile 
·akibinin vaziyeti in~na, (Mülayim 
ıraliba mağlübiyetini kabul ediyor) 
hissini ,·eriyordu. 

Hakem, stadyum direktörü kıymet-
1 i arkadaşımız Cemal iki güreşçi ile 
birkaç dakika görüştü.Ve güreş baş -
lndı. 

Şerait 
Yapılan güreşin şeraiti şöyle karar

laşmış olacak ki, radyo ile halka şun
lar söylendi: 

- Parmakları ağız, burun, göz, ku
lak deliklerine sokmak, ringten aşa
ğı atmak yumruk vurmak ve bacak -
ların arasını sıkmak yok. Başka her -
şey serbest. 

45 dakika güreşilecek.· Tuş yapmak 
i~in sırtı 3 saniye yerde tutmak lizım. 
Tuş olmusa, sonunda puvan itibarile 
galip ilan edilecek. 

ilk hamleler 
llk dakikalar iki rakibin biribirini 

yoklamasiyle geçti. onra birden 
MUIAyim Dinarlının ayaklarına doğ -
ru saldırdı. Ve bir hamlede rakibini 
altına aldı. 

Herkes, Dinarlının bundan derhal 
kurtulaca/;rını umuyordu· Fakat epey 
zaman yaziyet değişmedi. 

Bir aralık Mülayim kafasını kaptır
dı. Fakat kurtulması güç olmadı. 

Birkaç dakika sonra ikisi birden 

fu .. 
mütemadiyen eziyordu 

Ring 1 tekrar ayağa kalktılar. Bu bir an sür 
Ba&t dürt ... Maçın ilan edildiği sa- d.ü. Ge~e MUJa)imin sı.kı bir hamle • 

at. .. Fakat ortaya, koca bir ring üs _ sıy]e Dınarh alta geçtı. 
tüne konmuş bir Grekoromen güreş MülAyim daha kuv
minderinde!·. Başka müsabakalar ya. vetli daha usta 
pılıyor. Herkes vaziyete şaşırıp kalıyor· Mü-

Stadyumdaki tenha denecek kalaba- Uıyim hasmından belki iki kere daha 
lık ! Sabırsızhk gösteriyor. 

Dinarlının ısrarla istediği, başka 
türlü güreşemiyeceğini söylediği A -
merikan profesyö02l serbest güreşi -
nin, etrafı iplerle çeHilmiş ye üstü 
bez kaplı tahta ringlerde yapılacağını 
ecnebi gazetelerde, okuyan, sinemalar 
da görenler, şimdi ortada görünen rin 
gin ncaip \'aziyetine şaşıp kalıyorlar. 
Evveıa dinarlı 

sonra mülAyim 
Halkın sabırsızlığı son haddini bul

duğu mman, müthiş bir alkış tufanı 
arasında, üstünde kırmızı, kenarları 

kuvvetli güreşiyor. Dinarlı bir türlü 
toparlanamıyor ve mütemadiyen ezil-
meğe başlıyor. Mülayim, çevik ayak 
hareketleri, çabuk bacak kapmalarla, 

Dinarlıya bir saniye bile nefes aldırmı 
yor.İşin tuhafr,daha Amerikadan yeni 
gelmiş olan Dinarlıdan Mülayim us
ta güreşiyor .. 

MülAyim altta 
sonra gene üstte 

16 ıncı dakikada, Dinarlı ilk zor -
lu hamlesini yaptı ve Mü1Ayinı alta 
geçti. Fakat hu \'aziyet devam ettiği 
bir buçuk iki dakikada, Dinarlı üstte 

Dünkü 
güreşten birkaç 

görüş 
Sporla, maalesef, pek fazla alcika -

dar değilim, Taksim stadımn yaban
cıaı ıagılabilirim. Buna rağmen dün 
MüUlyim - Dinarlı maçını ıeyret • 
meğe giderken oraya davetiye falan 
göstermeden ellerimi kollarımı sal -
lıga sallıya serbestçe girdim. 
Nasıl diye sorarsanız ben de pek 

kestirme cevap veremiyeceğim· Yalnız 
içeride bana söyledikleri ıu: 

Turnikede bulunanlar bu işin ace
misi kimseler •• Serbestçe gelen bfrinl 
görünce davetiye sormağa cesaret e -
demiyorlarnuf. 

Bu vaziyette içeriye bUetsiz ve da
retiyesiz girenler acaba para Ue giren 
lerden azrruydı, çok nwydu dersiniz? 

• • • 
Yanımda bir konuımaua kulak ml -

saf iri oluyorW1&: 
- Biletler pek piıhalıydı .. 
- Evet Ud lira ve bir lira.· hem de 

talebeye bile tenzUat yokmuf .• 
- Pahalıydı dememe dikkat etmedin 

mi? Şimdi ucuzladı! 
- Nasıl olur yahu? 
- Basbayağı olurmuı lıte... Evve -

ld talebeye ten:ildt yapmıyorlardı, 
sonra baktılar ki işte bir yanlıılık 
ı•ar· Hem içerisi de pek tenha.,, Tale
beye tenzilat yaptılar. 'Böylece bir 
kısmı iki liraya, bir kıamıise bir liraya 
maç seyrediyor. 

- Keşki acele edip erken gelmesey. 
dik belki birazdan biletler daha ucuz
lar! 

• • • 
Dinarlı kırmızı ve şık rop dö ıambn 

ile sahaya çıkıp ringin üstüne sıçra • 
yınca alklflarla karşılandı. 

Halbuki hamama gider gibi havluya 
bürünmüş bir halde çıkan Müldyimi 
alkışlıyanlar ise pek azdı. 

NaJJreddin hocanın "ye kürküm ye!,, 
hikayesinde olduğu gibi elbiseye iti -
bar diyeceksiniz değil mi? 
Hakkınız var, çünkü Dinarlı şık rop 

dö şambruıı, Mültiyim havlusunu bı • 
raktıktan sonra havlunun altındaki 
ııücııt Dinarlıyı ezmeğe bO§layınca 
alkışların istikameti değişiverdi. 
Dinarlıya yapılan alkış Utifatı sa

dece tuvaleti için mi idi acaba? 
• • • 

Müldyim Dinarlıyı yerden yere a • 
tıyor, gene müşkül bir va2iyete dü • 
şürdü ı•e bu sırada Dinarlının dini 
Mülayimin sırtında aşağı yukarı do _ 
laıtırdığını gördük. Zavallı Mülôyi • 
nıin sırtı kıpkırmızı olmuştu. 

Ben bunu bir tırmalama sanmış _ 
t!m· Halbuki aldanmışım, çünkü ya
nımda şöyle konuşulduğunu duydum: 

- Dinarlı, Mülayimi gıdıklıyor! 
Anlaşılan Amerikan usulü serbest 

güreşte tırmaJamanın teknik tabiri 
gıdıklamt1-. Bu nokta Dinarlı ile ya • 
pacağı güreş için hazırlanan Çoban 
Mehmedin dikkatinden kaçmamalıdır. 
Öyle ya bizim milli takımın aslanı 
bakalım gıdıklamaya tahammül edi • 
yor mu:' 

••• 
Rivayetler pek garip.· 
Sö11lendiğine göre Hava kurumu! 

(Devamı 12 incide) 

Fakat Mülayim birden Dinarlının 

sağ ayağını kaptı ve rakibini yere a -
tarak tekrar müthiş hırpalamasına 
başladı· 

Dinarllnın son 
hamleleri 

Ancak<32}inci dakikada, bütün bitkin 
\ ' C haraplığına rağmen birkaç hamle 
yaptı. Mülayim de tekrar dinlenmek 
istiyormuş gibi, ikinci ve son defa bir 
dakika için tekrar alta girdi. Ve haki- Maçtan evvel galip ve mağlup 
katen de, Dinarlının üste de hiç bir iş 
yapamamasından istifade ederek alt
ta rahatça biraz dinlendi. 

hakemlerin, kararını bekliyor. 
Bir dakika sonra, radyo da, MüJA' • 

yimin sayı hesabiyle galibiyetini bil -
diriyor. 

(34) üncü dakika Müla:tim ayağa 
kalktı. Biraz ayakta güreştiler. Ve 
birden Dinarlıyı avağından kaparak 
yere attı. Alta aldı· Ve işte kızılca kıyamet o zaman ko-

puyor· 
Tırmalama ve tokat MülAylm eıostOnde 

Bu aralık ufak bir hadise oldu. 
Altta fena halde ezilen D'narl M" Etraftan fırlayan yüzlerce seyirci 

layimin sırtını tırm 1 w 

1 baı 1 u- biranda Müliyimi hak ettiit bir meT-
a amaga ş a - k' 1 üst" ık lar 

dı. Mülayı· . 1 ~ dik dik baktı S ıe. e une ç arıyor • . 
m ene d. • on V M"la . d i 

ra, rakibi hareketine devam edince, e u yım, inm ~eıı çılgm al • 
e1infn tersiyle Dinarlınm yüzüne ha- kt§lar arasında, el üstünde st.adyum
llf bir tokat attı. Bunun üzerine tır • dan çıkarılıyor. 
malama faslı bittL * * * s dakika var Dün stadyumA g•IPnlel"., hf.Jlci Df .. 

narlı hesabına bir inkisara uğradılar. 
Bu aralık radyoda güreşin bitme • 

sine (5) dakika var diye ilAn ettiler· 
Hepimiz saatlerimize baktık. Daha 

(35) dakika olmuştur. Demek (45) 
dakika nan edildiği halde güre~ (40) 
dakika oynanacaktır. 

Bu işin hikmetini o zaman anlama
dığımız gibi, şimdi de anlayamıyo -
ruz. 

Son dakikalar 
Son dakikalarda, işi tuşla ka -

zanmak istiyen Müllyim, Dinarlıya 

ezdikçe ezdi. Bacağından tutmuş ora
dan oraya atıyordu. Dinarlı her şey
den vazge~iş, hiç olmar.sa tuş olma -
mak için çalışıyor· Kafasını minder -
den ayrılmıyordu. Ve güreş de böyle
ce bittL 

Müıavım sayı 
he~abile galip 

Herkes çılgın bir istekle fevkalade 
güzel bir güreş yapan günün galibi 
Mülayimi alkışlıyor. Bir aralık mağ -
lılp, kırmızı mantosunu giymiş, biraz. 
evvel ringe çıkarken yaşa diye bağı 
np da, şimdi kendisine dikkat bile et
miyenlerin, arasında süklüm, püklüm 
soyunma odasına giriyor 

Mülayim, ringde, bütün hakimiye -
tine rağmen netice ne çıkacak diye 

Fakat hiç şüphe yok ki, çok güzel bir 
güreş te seyretmek imkanını buldu -
lar .. 

Müllyim, bütün tahmilerin aksine 
hakikaten fevkalade güzel, kuvvetli 
ve bilgili bir güreş yaptı. Ringe çıkın
ca isminin ve halinin, er meydanında 
tamamen aksi bir adam olduğunu is
bat etmiş oldu· 

Amerikada, belki söylendlfl ka • 
dar da olmasa, pekala muvaffakıyet.. 
ler kazanmış bir rakibi, 40 dakika mü
temadiyen göz açtırmadan inlete in -
Jete ezerek su götürmez mükemmel 
bir galibiyet kazandı. 

Ve halinden hiç belll olmıyan, bir 
çeviklik ve zeka ile, daha Amerikadan 
yeni gelmiş bir rakibe, senelerce ev
vel kendisi Amerikada bulunduğu 

zaman öğrendiği ve hala unutmadığı 
fevkalade güzel oyunlar tatbik etti. 

Mülayimin kazandığı bu güzel ga
libiyet, rakibinin hatasından ,-eya 
herhangi gayri tabii bir vaziyetten is· 
tifade edilerek kazanılmış bir galebe 
değil. Bilakis, büyük bir tevazu için • 
de sarfedilen, kuvvet, enerji. saye .. 
sinde, kendisine güvenerek meydan o
kumuş bir rakip karşısında kazanıl • 

(Devamı 12 incide) 

iki hasım ilk dakikada ayakta böyle birbirini yokladılar •• , 
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Sinir, nörasteni,baygınlık 
helecan, heyecan ve bü
tün sinir hastalıklarına 

HASAN ÇiÇEK SUYU 
En mlihim sinir 1ahatsızlıklarında kııt'i tesirini gösterir. Hastalara hayat ve şifa verir. Tabiatin verdiği saf ve halis turunç çiçeklerinden elde edilmfş dünyanın en mükemmel çiçek suyudur. 

Binlerce kilo çiçek suyundan çıkanlmış hUl~ı olan Neroli esans ile Hasan gül suyu ve gül yağı dahi ayni tabii Ukte ve ayni safiyette şişelerde satıl maktadır. Hasan deposu: Ankara, ls
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Müdürlüğü, yeni ders senesi 10/9/935tarihinde ba9hyac~· 1 girecek talebeler ıçın hazırlanan 

ğını ve kayıt ve kabul muamelesi, pazartesinden başka, her gün lkametgAh ve muayeneha- Yardımcı kitaplar 
saat 9 dan 12 ve 14 den 18 e ka.dar yapılacağını i!ıbar eder. Hk 1 nesini Sirkeciden Sultanahmet Krf. 
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h f 
. . H •relne btldirtr. R Felsefe bakaloryası M. Namık ao 

Zevcinin aşkın 
mücade 

mu a aza IÇln :::===::::::::::::::::::-.::=:=11m w Kimya bakaloryası M. Mazhar ao 

1 
Riyaziye olgunluk hazırlama M. Dogan t25 

diyor! Diş hekimi Bayan Satış Yeri: Istaubul Ankara caddesi 
Münevver Osman Öney in ki lap Kitap evi Meşhur bir sinema yıldızı; "hiçbir 

erkeği muhafaza için mücadeleye gi -
rişmek zahmeti değmez,, diyor. Hal • 
bukf, bir çok kndınlnr bu fikirde değil. 

dirler. Onlar, zevcelerinin başka ka · 
dınlar üzerindeki dikkat nazarlarını 

kemali haşyetle takip ederler. Fakat 
bunlar nynayn bakarak biraz kendi 
kabahntleri olduğunu biliyorlar mı? 

Bir erkeğin, beyaz ve yumuş:ak bir 
cildi, taze ve genç bir teni takdir na -
:ıarlarile Se)Tetmesi pek tabiidir. Bir 
kndtn, yüzünün buruştuğunu, güzelli
flnin solduğunu görünce, en•eıa ze\ .. 
cinin dikkatini celbedecek bir genç kız 
tazeliğini iktisap etmek çaresine teves
sül etmelidir ki, bu, hali hazırda her 
kadın için kolay ve mümkündür, Her 
akşnm yatmazdan evvel yalnız penbe 
rengindeki Tokalon kremini kullanı _ 

• nız. 

yin yüzünüzde husule gelen şayanı 

hnyrct tebeddülü nazarı takdirle sey· 
rediniz. Gündüz için beyaz renginde -
ki <yağsız) Tokalon kremini kullanı • 
nız . 

Bu krem münbesit mesmuatı eıklaş· 
tırır ve bütün siyah benleri kaybet -
tirir. Bu gençleşme tedavi tarzı saye -

Sultan Mahmut Tiirbeıl 
Babıali caddesi No.10 Tel. 22622 

HmlCıldıye ve zhüreviye mütehassısı ::::if 

ltDr. Bahattin Şevkiii 
:! Bahçekapı Tat Han 2 inci kat i 
i! Saat 9 dan 7 ye kadar • 
f" .. Pazartesi fıkaraya meccanerı ... 

J..u"&ur 8dldiıınl 
SehirTUjatrasu 

111111 ı ıımııı 

llJ 
llllUll 

Bu hafta Te· 
!Jtıbaşı Belediye 
l'iyatrosu: Per · 
şembe, cuma, cu • 
martesl, pazar gU· 
nli ak~mları saat 
21 de (DELl DO· 

LU) 3 perde ope· 
ret. Yazan: Ek • 
rem Reşit, beste • 

llyen Cemal Reşit. , 
Siz uyurken en-acınız Üleri•ıde icra

yı tesir ederek ylizün zayıf düşmüş a
delelcrini kuvvetlendirir. Buruşukları 
giderir ve cildi gençleştirir. Sabahle _ 

sinde zevcinin nşkınr yeniden kazan · ------------
m ağa mu var fak olmuştur. :::~::::::::~::~::::::::ı~::~=~=:~:::mmı:ı.ı ••• :::::: 

Doktor D 

Türk Hava urumu 
Büyük p·yaogosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

19. cu tertip 5. ci keşide 11 Eyluldedir 
Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Jiralık ikramiye 

lerle (20.000 lira) Iık mükafat vardır ... 

Ali ismail 
Haydarpafa hastanen bevliye 

mütehaııın 

lJrologue - Operateur 

H Babıali caddesi Meserret ote· 
~ I 

li 88 numarada her giln öileden 
• sonra ıaat Udilen selib:e adar. 

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

Şarlok 

.Holmes 
9 Büyük Hikaye 
ü Bir arada 

210 Sayıfa 
Fiatı 40 kuruş 

Ankara caddesinde 
'' Vakit ,, kütüpanesi 

Ihsan Yavuz 
Şık giyinen
lerin terzisi 

Her ayın 

modellnl 

orada 
bulabllirslnlz 

ISTANBUL 

Y eoipostabaoe 
karşısmda 

Foto Nur 
yanında 

Letafet baoınd• 

ICASA1.1-
SAKLAOIÖINl2 

DAllA 

(~ŞM[ 
VAZİY ETİNOEDİQ 

. ONU rAİZLE 
OAN IGAYA-VERİN.IZ 

" .......... ........._ -
~ususı SA~TLARIMIZI 

SORUNUZ 

-
Gümrük Muhafaza 

Başmüdürlüğünden: 
Sivil liselerin olgunluk imtihanlarında muvaffak olarak yüksei 

mekteplere girmek hakkını kazan mış olanlardan Gümrük Mu hafa• 
za letkilatı için subay yetittirHmek üzere bu sene Harbiye mektehind 
8 okul alınacaktır. Bunlardan is tekli olanların istida ile HarbiyCI 
mektebi komutanlığına hemen müracaatları ilan olunur. ( 4874); J 

ÇAPA MARKA 
Hububat 

Unları 
Sıhhat ve Kuvvet 

~~ VERiR 

Y.aklitlerindert 
sakınını.2. 
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lstanbul Mlllt EmlAk MOdOrlflğUnden: 
Muhammen 

BUYOKDERE : Yeni mahalle Kayıkhane yolu 
ve Pazarba.tı caddesi eski 11 • 4 ye• 
ni 70 • 8 kayıkha~yi mü1temil evin 

Deieri 
Lira 

3/8 payı. 269 
YENICAMI : Hacı Küçük Kürkçü hanı kat 2 

eski yeni 1 O odanın tamamı. 486 
MERCAN : Yavqça p.hin Uzunçarıı caddesi 

eaki 163 yeni 240 sayılı dükkanın 
30/84 payı. 133 

KOÇOKP AZAR: Hoca Hayrettin Küçük pazar 
caddesi eski 51 yeni 43 sayılı üı· 

tünde odayı müıtemel dükkanın 
tamamı. 162 

TAKSIM : Katip Muıtafa çelebi yeni sokak 
eıki 9 • 11 • 13 yeni 7 • 9 • 11 sa• 
yılı Jimnaıtik kulübü ve deponun 
es.ki 9 numaraya iıabet eden muay • 
yen mahalli. 1548 

EMINONO : Ahıçelebi Balıkpazarı caddeıi 
eski 96 yeni 48 sayılı dükkanın 

480/ 6720 payı. 214 
BO~JÇI : Yeni.köy Yağhane aokaiı eski 

yeni 5 sayılı evin 979/ 1440 payı. 418 
YENIKOY : Ayanikola Hazine sokaiı eski 

12 yeni 2 sayılı harap evin enkazı. 30 
GALATA : Kemenkeş mahalleıi kıhnç Ali 

caddeıi eski 14 yeni 18 ıayılı ar• 
sanın tamamı. 

KAMERHATUN : Mahallesi f eıliğen ıokaiı ea• 
ki. 35 • 37 yeni 37.39 ıayılı rki ar· . .. 
sanm tamamı. 

BUYUKÇARŞI : Bodrum hanı alt kat yeni 25 
sayılı dükkanda mevcut aandalya, 
masa, Aynalı dolap, Çekmece, kağıt 
torba ve Fitil paketleri ve sair ufak· 
hırdavat 

IN:ŞIKT AŞ : Abbas aja dere sokağı eaki 3 
sayılı ananm tamamı. 

OSKODAR : Pazarbatı Karamanlı sokaiı eı· . 
ki 61 araanm tamamı. 

ÜSKODAR : Pazarbaıı Toprak ıokağı eski 
1 O ıayılı araanm tamamı. 

TARLABAŞI : Hüseyin ağa Kavun sokaiı .. 
eski 14 yeni 6 arsanın tamamı. 

'l'ARLABAŞJ : Hüseyin aia Kılburnu eaki 
1 yeni 3 sayılı ananın tamamı. 

T ARLABAŞI : Hüseyin ağa macar aokağı 
eski 75 yeni 77 arsanın tamamı. 

T AALABAŞI : Hüseyinağa kılbumu sokağı 
eski 18-20-22 yeni 16 sayılı ananın 
tamamı. 

T ARLABAŞI : Hüseyin ağa Gölbaıı sokağı 
eski 15 yeni 72 arsanın tamamı. 

T 4.RLABAŞI : Hüseyin ağa Küçük Divarcı 
ıokağı eaki 7 yeni 11 sayılı arsa· 
nın tamamı. 

TARLABAŞI: Hüseyin ağa Tav:,-n ıokağı es· 
ki 22-24 sayılı arsanın tamamı. 

T %RLABAŞI: Hüseyin ağa Bülbüldere sokağı 
e3ki 2·2 M. yeni 29·31 sayılı arsa· 

500 

320 

25 7SK. 

12ı 

186 

58 

116 

69 

604 

94 

207 

250 

26 

nın tamamı. 118 
T ARLABAŞI: Hüseyin ağa Küçük zıba ve Bülbül 

dere ıokağı eski 2-4-49-51 yeni 2 • 
4- 30 sayılı arsaların tamamı. 345 

TARLABAŞI: Hüseyin ağa Bülbül dere ıokaiı eı· 
ki 44 yeni 41 a,ayılı ananm tamamı. 93 

T ARLABAŞJ: Hüıeyin ağa Gölbqı sokağı eaki 
72 M. yeni 1 sayılı arsanın tamamı. 63 

kAsJMP AŞA: Hacı Şaban mahallesi uzun yol 
ıokağı eski 201 yeni 195 ıayılı ar-
sanın ı;2 payı. 60 

kASJMP AŞA: Kadı Mehmet mahalleıi Kilise eo-
kaiı eıki 43 yeni 13 sayılı ananm tamaqıı. 40 

0SKODAR : Atçıbqı mahallesi Balcı yokuıu ~ 
sokağında eski 49 yeni 65 sayılı 
arsanın tamamı. 

BEŞiKTAŞ : Yenimahalle Hallaç sokak etki ve 
yeni 12 sayılı ananm tamamı. 

BEŞHCT AŞ : Yenimahalle dere ıokaiı eski 3 
aayılı araanm tamamı. 

BUYOKÇARŞI: Karaman oilu sokağı eıki yeni' 
ı d~ki.mn tamamı. 

B0YOKÇARŞI: Aynacılar Tarakçı sokaiı yeni 
ı 7 • 37 • 39 Oç dükklnm 1/12 payı. 

BOYOKÇARŞI: Uncu 'otlu sokaiı eski yeni 32 
dükkinm \tamamı. 

'YEDIKULE : lmrah6r ilyu bey mahallesi im-
rahor caddesi eski 18 yeni 16 sayılı 
evin 3/24 payı. 

kOÇOKP AZAR: Kitip Şemseddin dökmeciler 
yeni 93-95-97 sayılı iki dükkan ve 
odaların +.\namı. 
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216 
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RABBR- Akşam ra1tu1 

1 ııeıı~ [111nıııırı ve 1111111rı ıamnıe t lıbll uıaresı uaaıarı 
ilk ~kliltmeıi teıhedilen ve muhammen bedeli 19742 lira olan 32 

kalem liatik malzeme 28 ~935 Çarıamba günü saat 15,30 da ka· 
palı zarf uıulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu i· 
te girmek isteyenlerin 1480,65 liralık muvakkat teminat vermeleri ve 
kanunun tayin ettiği "tesikalar ve ite girmeie manii kanuni bulun· 
madığına dair beyanname ve tek lifler ile ayni gün saat 14,30 a ka· 
dar komiıyon Reiıliğine vermeleri lazımdır. Bu ite ait tartnameler 
parasız olarak Haydarpatada teıellüm ve sevk müdürlüğümüzde 
~nkarada malzeme dairesinde dağıtılmaktadır. (4730) 

Muhammen bedeli 3,000 liı a ol an Devlet demiryolları Ankaı a il· 

mumi idare binaıı çatı kalorif~r ~e siaalı ~9-935 perıembe günü SR 

at ıs de kapalı zarf uaulive Anka rada umum müdürlük bir.asında 
ihale edilecektir . 

Bu ite girmek isteyenlerin 225 liralık muvakkat teminat ile kamı
nun tayin ettiği veıikaları kanunu n 4 üncü maddesi mucibince ite 
girmete kanuni manileri bulunma dığına dair beyanna~e -~~ teklifle. 
rini ayni gun saat 14 de kadar Cer dairesi komiıyon reıshgme ver · 
meleri lazımdır. 

Bu ite ait ıartnameler Ankara ve Haydarpaıa veznerinden pa · 
raıız olarak alınabilir. (4815) .. 

10757 lira 46 kul'Uf muhammen kıymetli takriben "ıOO,, ton toko· 
motif ve otomotriı ocaklar1na mahıuı müıekkel alet tuğlası gümrük
lenmit olarak teılimi tartile 30-Eylül-935 Pazartesi günü saat 
15,30 da Ankarada idare binasında kapalı zarf usuli ile sattn alına· 

cakbr. 
Bu ite girmek iıteyen~erin 806 lira 81 kurutluk muvakat teminat 

ile kanunun tayin ettiği vesikala rr, kanunun 4 üncü maddeıi muci
bince ite girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname 
ve tekliflerini ayni gün ıaat 14,30 a kadar komisyon reiıliğine ver 
mel eri lizımdır. 

Bu ite ait tartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire
ıinden, Haydarpapda tesellüm ve ı~vk müdürlüğünden dağıtılmak
tadır. ( 4805) 

Istanbul Kültür 
Direktörlüğünden: 

Lise ve Orta mekteplerin bitirme ve 
engel imtihanları 2 eylt\lde, olgunluk ve 
mezuniyet imtihanları, tı eylO.lde başlıya-
caktır. ilgililer imtihan günlerini anlamak üzere 
mekteplerine müracaat edeceklerdir. [4809] 
BEŞiKTAŞ : Köyiçi aıddar meydanı eski 3 ye-

ni 13 ayılı vakıf mabe.Jlinin yan 
payı ile Mülk mahlinin ı 7 /24 payı. 

BElKT AŞ : Köyiçi Meydan ve letki sokakları 
eski 52-52 M. ıs Jeni 10-15-8 ıayılı 
iki ev ve bir dükkimn ı/2 ter pay· 
lan 

KUMKAPI : Muhsine hatun lbrahim pqa Y o
kuıu eüi yeni 2-4 sayılı dükkin ve 
ahır ıecliiinin tamamı ve Mülkü
nün yan payı. 

HOSEYINACA: Bilezik eni 65-67 yeni 61-61/ı 
ev ve dükkinm tamamı. 

BOYOKÇARŞI: Keaeciler eski 12 yeni 10:ı2 ıayı· 
lı dükkanın tamamı. 

KUZGUNCUK : Bağcı eski ıg.21 yeni 17/ 1 sa· 
yılı evin tamamı. 

KUZGUNCUK : Bakkal ve lcadiye eıki 51 • 53 
yeni 5-64 aayılı ev ve F urunun 

FENER 

FENER 

TOPHANE 

ı/4 payı. 
: Tahtaminare Külhan eski 18 ye

ni 30/1 deponun tamamı. 
: Haraççı kara Mehmet Hisar altı 

ve Fener caddesi eski 17·17 M. ye-
ni 6, 8, 11, 13 saydı üıtünde odaları 
bulunan iki dükkinm 14/ 120 payı. 

: Beyazıt mumhane eski yeni 3 
dükkanın 9/ 48 payı. 

HEYBELIADA: Yalı caddeıi eaki 119 yeni 95 

MERCAN 

MERCAN 

dükkanın tamamı. 
: Dayehatun Büyük yeni han ikin· 

ci kat eıki yeni 49 ıayılı odanın 
tamamı. 

: Dayehatun Büyük yeni han ikin
ci kat eaki yeni 24 sayılı deponun 
15/ 120 payı. 

KADIKÖY : Cafer ağa Kutdili eıki 1 yeni 103· 
103/ı Çukur bostanın 1/ 4 payı. 

BAKIRKOY: Yenimahalle aralık sokağı eski 5 
yeni 4 aayılı evin 9/ 32 payı. 

BOYOKADA : Yalı mahallesi Balıkpazarı sokajı 
eaki yeni 5~ sayılı dükkanın 

302 

ı1ss 

891 

810 

216 

·810 

453 

68 

526 

228 

540 

405 

27 

3126 

238 

4416111520 payı. 414 
Yukarıda yazı!ı mallar 3/ 9 935 Salı günü saat 14 de Pe· 

tin para ve açık arttırma ile satılacaktır. isteklilerin Yi!zde yedi 
buçuk pey akçelerini aaat 12 den evvel yatırmaları. (F) ( 4792) . 
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li(i!eLi.ITll 
Kumar 

Yeşildi:- · te Kamilin kahvesin· 
de Mehmet, Haydar, Hüseyin iı • 
minde üç kiti iskambille kumar 
oynarlarken cürmü meıhut halin• 
de yakalanmıtlardır. Kumar pa • 
rası olan 14 lira mt:sadere edil • 
mİ§lir. 

DayaK 
Feriköyünde Belediye Sular i • 

daresinde çalı~an amele Kamil, 
Ali Rıza ve Mehmet araımda 

karpuz yüzünden kavga çıkını§, 
Mehmet dayak yemİ§tİr. 

BoQuldu 
Fatihte lıkenderpafa mahalle

sinde Ortaçe§llle sokağında otu .
ran lamailin kızı bir buçuk yaşın
da Saime ~vlerinin kuyusuna dü· 
terek boğulmuıtur. 

Bahçedeotururken 
Patabahçesinde oturan Hakkı 

kaptanın oğlu 22 yatında Üniver
site talebesinden Süleyman Pata· 
bahÇeaindeki gazinoda otururken 
kalp sektes;nden ölmüştür. 

Kuş avlarken 
Göztepede Y eniyolda 21 nu • 

marada oturan binba.tı Mehme • 
din çocuğu 14 yaımda Şefik, evi• 
nin önündeki meydanda kut av • 
)arken tüfejin kopan bir parçası 
sai gözünün altma aaplanmıft11'. 

Çocuk hastaneye kaldırılmıttır. 

Pencereden düştü 
Galatada Arapcamide oturan 

sandalcı Rızanın oğlu 10 yqında 
Adnan evin ikinci kat penceresin· 
den sokağa düıerek muhtelif yer
lerinden yaralanmıf, Sen Jorj hu 
tanesine kaldırılmıttl1'. 

RA'D'YO . s.!!.- ,-
F?.rtQg~amı 

ISTANBUL - 18,30 bayanlar için jlm• 
DUWr. Azade Tarcan. 18,ııo fraDmzca ders. 
19,10 Ordu aaylavı Selim Sım Tarcan, 
konterana, 19,40 haberler, 19,50 Romen halk 
havalan, htegaço orkestraaı. 20,20 tur. Jııle
sut Cemil. 20,80 Bedriye TOztln, türkçe MSa-

111 uerler, radyo caz ve tan&"o orkeatrala • 
n. 21,35 son haberler, borsalar. 21,45 GaviD 
kardef}er ve orkestralan. 22,10 pllk nepi· 
yatı. 

VlYANA - 17,l& gramofon. 18,20 ko • 
nU§ML 18,30 konaer. 20,20 konupnalar. 21,05 
Viyana opereUerlnden parçalar. 22,05 on da· 

klkalık eğlence. 22,115 operet muaikisfnlD 
devamı, 28.015 haberler 23,115 vtyoloneel kon 
sert. 24 gramofon. 24,35 konupıa. 24,l50 caz. 
bant takımı. 

BERLlN - 17,°'5 prkılar. 17,35 fenni 
kOnUfm&. 18,05 Udndi komert 19,03 kODUf'" 

mL 19,415 koaferazı.s. 20,°'5 H&mburg ,20,(5 
g1lnUn aklaleri. 21,05 haberler. 21,10 Laytp
zlg. 23,°'5 haberler. 23,45 piyes. 24,35 kon• 
aer. 

BOKREŞ - 18,°'5 radyo orkMtraaı. 19,20 
kon.eer. 20,05 konferans. 20,215 gramofon. 20, 
55 gazete havadisleri ve konteraıuılar. 21, 

20 oda mualldal. 21,50 §llD konseri. 22,10 
çitte piyano ile konaer. 22,35 haberler. 22,55 
gece konseri. 23,20 yabancı dillerde haber • 
!er, 23,30 gece korıaerlııln devamı. 

VARŞOVA - 17,20 gramofon dana ha
vaları. 18.05 vtyolouel kouerl. 18,35 oda 

muııtldai. 19,03 konterana. 19,20 Katovlçten. 
19,l50 gramofon. 20.M askerlerin zamanL 
20,M kitaplara dair. 21,15 opera musiklat. 

21.ııo haberler. 22,°'5 ııentcmık k<>Mer. 23,03 
spor. 23,15 ktlçUk orkestranın konseri ve 
dana havalan. 

METAMORFOZ 
:r:::ınnam:nıı::::ı:r.::::::ı::."ll:l::::n::::::ı::::I 

' Borjiya h 
:1 VE H 
" R H ii agastaoın oğlu ü 
ii Romanlarını ciltlendirilmek "g" 

:: .. Yakıt k h · b 1 ii uzere ütüp aneaıne ı -
ii rakmıt olan okuyuculrımızın U 
ii ciltleri hazırdır. =n· 

U Hergün saat 18 e kadar uira · i. 
U yıp alabilirler. Ü 
5 ım::::=-:m:=--
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ORMANIN KIZI 
VaA,f hayvanlGT araaıncla ue Afriltcının balt11 •irmemit ormanla
raula ~ aıfı oe kahramanlık. Aeyecan. UTar ue tetkilt romanı 

•N"- 801:!1!1- Yazan: Rıza Şekib 

Şışman 
ula dan 

adam, Karşa ile Ebül
koşarak ayrıldı, doğru 

en zengin esir tüccarı hoca 
Rıfkının yanına gitti 

Kllıl'f&, ufak bir teerddütten 
aonra yavq yavaı ilerledi. Tam 
bu ırrada titman adam çırayı ye• 
niden yakmıfh. Aydınlık kulübe 
içini birdenbire kaplayınca, Kar· 
fa aüratle bir köıeye çekilip sindi. 

Şifman adam, genç kızı görme
miıti. 

O, dıtarıda gördüğü aslanın 
kapısına ne zaman hücum edece· 
ğini, ne zaman sarsacağını bekli· 
yordu. 

Arkasını dönüp de kendisinin 
azıcık sağında bulunan kapıya 

aoğru ilerlediği zaman, çıplak sa
yılabilecek kulübenin köşesinde 
ıinen genç kızı gördü. 

Rengi atmıfh. Neye uğradığını 
bilemem itti. 

Genç kız, artık görüldükten 
sonra ıaklanmağa lüzum görme • 
Cli. Ayağa kalkarak titman ada • 
ma doğru yürüdü: 

- Hemen kapıyı açıp dııarıya 
çıkmazsan ıeni, aslanımın pençe· 
lerinde can verirken seyrederim, 
dedi. 
Şiıman adam cevap vermedi. 

Daha doğrusu veremiyordu. 
Bir kuzu gibi kapıyı açtı ve dı

§anya çıktı. 
Karıa, bu kadar kolaylıkla elde 

ecıebııecegını bile l\klına getir • 
mediği için, adamın hareketinde 
bir hino~luluk olup olmadığını a
rqtırdı. 

Yoktu. Emrini yerine getirmek· 
ten baıka birşey dütünecek kabi
liyette olmadığı zaten görünii,ün· 
Clen belliydi. 

Karıa adamın arkasmdan av -
)uya çıktığı zaman Ebüluli'ya s~ı· 
lendi: 

- Al, dedi. lıte istediğimiz a
dam. Konuıalım. 

Ebühili.: 
- Demek elimizde ... Artık i,i

miz kolaylaımıı demektir. 
Şiıman adama yaklaıtıktan 

ıonra sordu: 
- Sen hın-anın kahyası mısm? 
-Hayır ••. 
- Ya kim? .• 
- Dün Hartuma gitti. Ben o· 

nun adamından batkası deği • 
lim. 

1 

- O halde aen de bizim iıimize 
yararım ... Söyle bakalım. Burada 
kaç esir var ve bu esirler nereler • 
dedir? 

- Burada kulübelerdekilerin 
hemen hepsi esirdir. Esir tüccarı 
olarak on bet kiıiden fazla yok • 
tur. 

- Bu esir tüccarları nerelerde 
oturrular? Kulübeleri hangileri • 
dir? 

Ebüluli ile tiıman adam konu· 
turlarken yanlarına yaklaıan yer· 
Ji ıcnç aöze karııtı: 

- O, dedi .•. Turnayı tam ıö • 
zünden vurdunuz. Bu ac;lam esir • 
lere kötünün kötüsü muamele ya· 
pılmasına sebep olandır. 
Şitman adam, yerliyi tammııtı. 

Fa.kat tanımamazlıktan gelmeıi İ· 
cap ediyordu. Akai halde ölümü 
boylaması lazımdı. 

Ebülula, genç yerliye döndü: 
- S,h bunu tanıyor muıun? •• 
- Nasıl tanımam. Bana evvelki 

gün otuz bcı sopa atılmaıma se • 
bep olan bu adamdIT. 

- Ya! .•• Demek böyle .• 
Bunu Karşa aöylemiı ve üstele· 

mitti: 
-Sebep? 

S:-.1..- .-•t: '-•it-- Bu adam 
olmasaydı, biz bundan bet altı 
gün evvel kaçabilecektik. Gam • 
mazlıyarak bize dayak attırdı. 
Karşa şişman adama döndü. 

- Şimdi, dedi, bütün esirlerin 
serbest bırakılmalarını temin et • 

mezscn kendini ölmüt bilmelisin. 
- Bunun imkanı yok... Esirler 

içinde benim olanı bir tek bile 
yok. Elalemin esiri.erini ben nasıl 
serbest bıraktırabilirim. 

- Haydi öyleyse düı önümü • 
ze .•. 

Karıa titman aclama azıcık 
gözdağı vermek istemişti. Yelesin· 
den yaka~adığı aslanım önüne çe· 
kerek: 

- Pay et ... Ya bu, ya öteki .. 
Şişman, kork"U:.-.. - •.. 1 zangır 

zangır titremeğe ba~lamııtı. Belki 
cevap verecekti amma çenesi v.çıl· 
mryordu. 

(Devamı cJar' 

1 tstanbul Belcdlycsı ilanları I 
İtfaiye ıimir ve efradı için yap lırılacak olan 449 çift çizme açık 

eksiltmeye konulmu~tur. Bir çift çizmenin tahmin fiatı 1 O lira 85 
kuruıtur. Nümuneıi ve tartnamesi levazım m:.idürlüğünde görülür. 
Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı arttırma eksiltme kanu
nunda yazılı vesika ve 365 5 liralık muvakkat t<?mi::ınt m:ıkbuz veya 
mektubiyle beraber 20-8- 935 ı;alı günü saat 15 de daimi encü. 
mende bulunmalrdu. (8) ( 4568) 

32 
26 
26 

Kiloluk ~ift İstanbul 25 
,, battal kağıt 25 
,, ıarı kiğrt 1 O 

Top 
,, 
,, I 

Tutarı 

451 
Muvakkat teminatı 

30,S 

Keten iplik 1 Düzine 15 1,5 
Belediye heyeti aıhhiyelerce kullanılacak matbu evrak ıçın li. 

zım olan yukarda yazılı kağıt ve saire cinıleri itibariyle iki k11ma 
ayrılarak ayrı ayrı eksiltmeye ko nulmuıtur. Nümunesi belediye mat. 
baaunda ve §&rtnameıi levazım mit dürlüğünde görülür. Eksiltmeye gir 
mek için de 2490 numaralı arttır ma ve eksiltme kanununda vazıh 
vesika ve hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya 

mektubiyle beraber 20 - 8 - 935 salı günü ıaat 15 de daimi encU 
mendp bulunmalıdır. (B) (4564) 

BABER - llşaın Postası 

Yarı şakl1 

Dünkü 
güreşten birkaç 

görüş 
( Baıtaralı 9 uncuda) 

Dinarlıya dört güreı için tam 2000 li
ra verecekmiş. Halbuki Mülayim peh· 
liı'an bu güreşi için yalnız 50 lira ala
cakmış .. 

Bu rivayetler üzerinde telsirler de 
oldukça eğlenceli: 
Dinarlı Mülôyimden on milli fazla 

para alıyor ama doğrusu bunu hak 
ediyor. Baksana l'tlülciyim hiç sıkıntı 
çekmeden güreşmekte.· Dinarlının ise 
Mülayimin altında ana&ından emdiği 
süt burnundan geldL Adamcağızın 
aldığı para doğrusu helôll 

• ot' • 

Bir başka rivayet! 
Dinarlı, yalandan güreşip yalan • 

cıktan yenilmelfi için Müldyime elli 
liradan başlıyarak beı yüz liraya ka
dar para teklif etmiı, Müldylm buna 
YC111Q.fmaml§-· 

Bu ı,·aziyetl iflten birili, Dinarlıyı 
gene miişkül bir vaziyette görünce ba 
ğırdı: 

• - Dinarlı artır, bin de.· Belki Mü
ldylm kabul eder 'de kurtuluraun! 

Maç bitti. Dinarlı ile udinin fare 
Ue oynaması gibi oynıyan Alüldgime 
ıordu: 

- Nasıl, acaba yendin mi! 
Diğer taraftan Dinarlının baba&ı 

oğluna aoruyor: 
- Ne yapbn Meh~! 
- Ne yapalım baba, oldu işte .• Yor-

gun olduğumu bUlyoraun!. 
Dinarlı, haltalardanberl IUtihte 

gilreıen Milldylrrdrı yanında, ilcl ay 
evvel Amerikada yaptığı güreşlerin, 
yorgunluğundan mı bahsediyordu der 
ılniz?. 

••• 
Balk, Müldlifml kucakladı, omuzla. 

rına alıp çocuklann "uçtu uçtu!,, oyu. 
nu glbl götürd/l. 
Stadın dışuula herkea pehlivanla • 

ı·anların çıkııını görmek iatedlöi için 

- Alüliig(m nerede? 
Biri.si ccı•ap verdi: 
- Takalms doğru omuzlarda uçu

rup götürdüler, meydanda yok. 
- Peki Dinarlı nerede? 
- Bekliyelim, herhalde içeride ola-

cak. 
Halk yarım saat, demirkapılar aım

sıkı kapanıncaya kadar bekledikten 
lfOnra dağılnıağa hazırlanırken birisi: 

- Dinarlı da uçmuı olacak, dedi, 
fakat arka kapıdan! 

- Desene güreşler hava kurumu 
menfaatine diye uçan uçana! 

• • • 
"Yan faka,, burada bitti. Şimdi ga. 

yet ciddl olarak bir noktaya ilişmek 
istiyorum: , 

!tlüldyim - Dinarlı maçından evvel 
amatör gürefçiler ara~ında milli ta • 
kım seçmeleri yapılıyordu. Balk ara. 
srndan birkaç düşüncesizin: 

Dinarlıyı isteriz! Papellerl Dinarlı 
içln r;erdik I 

diye bağırdıkları işitildi. 
Bu zevata hatırlatmak ltizınulı 1.i 

ortada güreşen bu gençler Tilrktür, 
amatör spor<"11dur, böyle bağırmak on 
ları adeta tahkir etmek demektir. Pa • 
pelleri kimin için vermiş olurswı ol, 
tek kuaurları bir maç için beş yüz li
ra ücret istememek olan bu amatör 
pençleri - i1Jtemiyerck de Ollfa - ta.'ı
kire lınkl:ın yok! 

F·M. 

19 AGUSTOS - 1935 

Mül8yim Dinarlıyı 
yendi 

Dinarlı da bir kere Mülayimin ayağını kapmıftı 

( Baştaralı 9 un<"uda) 

mış mükemmel bir :ıaf erdir. Onun j. 

çin bu kıymetli pehlh·an ne kadar 
tebrik edilse azdır· 

izzet Muhiddin APAK 

Valnış 

organizasyon 
Yazımı bitirmeden şunu da yazma. 

dan geçemiyeceğim.: 

Bütün İstanbul halkı alAkadar ol • 
duğu halde, organizasyonun tamamen 
yanlış ve işten anlamıyan ellerde bu· 
Junması yüzünden stadyuma bu maça 
yakışacak, bir kalabalık toplamak 
imkinı olmadı. Hatt!, böyle bir maç f. 
çin dün Btadyum çok tenha idi bile 
denebilir. işte bizim gözümüze çarpan 
hatalar. 

1 - Maçlardan evvel, rekllm işi fe .. 
na idare edilmiştir. 

2 - Fiaytlar, bir ı:;por hareketi için 
görülmemiş derece pahah, Adeta (2) 

liranın (1) liranın halk arasındaki 
kıymetini bilmiyen insanlar tarafın . 
dan tesbit edilmiştir· 

Bu yetlşmiyormoı gibi, evvelA ta • 
Jebeye tenzila.t yapılmaması; bir kısım 
zavallı talebe belki iki haftalığı olan 
(2) lira '"ererek içeri girdikten sonra 
vaziyetin yanlışlığı anlaşılarak, fiyat. 
lan indirilmesi sonradan ge • 
lenin bir liraya içeri girmesine mü .. 
saade edilme.qi, böylece, ilk gelen ve 
iki liraya içeri giren talebelere büyük 
bir gadredilmesi .• 

3 - Güreşin ilAn edilen saatten geç 
başlatılarak (bir) liraya güneş altın· 
da maç seyredenlerin ağustos güne • 
şinde bekletilmesi, • 

' 

için gülüç denilecek bir miktar ka -
Jacak • 

Ve bütün emeklere yazık olacak • 

Mülayim 
Pehlivan 
lelUI sabah 

maıtlbJaaım uza 
geO<dJD 

ve bize şunları 
söyledi: 

Dünkil maçın galibi Mülayim pehtl· 
van bugün matbaamıza geldi. Kendi • 
siyle, güreş hakkında konuştuk. Es • 
ki galibiyetlerinden bahsetmeğe f !Ati 
Jüzum görmiyen Mülayim son derect! 
de mütevazi, mahviyetkfır bir a • 
damdı. 

- Beni sevindiren güreşi kazanın~ 
tan ziyade halkın güreşten sonra hak• 
kımda gösterdiği teveccühtür, bunıl 
ömrüm oldukça unutamıyacağım· 
dedikten sonra çok samimi bir tavır• 
la Jlbe ettJ: 

- Ama galiba ayıp oldu, DJnarJı)·& 
karşı mahcup oldum t 

- Çoban, Dinarlı ile yapacağı ma~· 
ta kazanır mı dersiniz? 

- Kazamr mı da ne demek? Çobaıı 
Dinarlıyı bir dakikada yener. Dinarlı 
Çobanla güreşmeğe nasıl cesaret e -
decek, ben buna şaşıyorum r. 

- Peki Kara Ali? 

- Kara Ali de Dinarlıyı kolayca ye· 
ner. Başka bir çok pehlivanlar da ... 
Ben de her vakit onu hakkın inayeti)" 
le yenebilirim· 

Mülayim pehlivan, hava kurunıd 
menfaatine olmak şartiyle, yağlı "e 
serbest güreşte her pehlivanla gii " 
reşmeğe hazır olduğunu söylemekte" 
dir. 

4 - Maç saatinden yarım saat ev · 
veline gelinceye kadar daha ne hakem 
işi, ne güreş şeraiti hakkında bir şey 
hazırlanmış olmaması, ve ancak maç 
saatinde bu işin akıl edilerek, o znma· 
ne kadar işten uzak tutulan 
güreş federasyonu üyelerini çnğı • 
rıp, alelAcele bir şeyler tesbit edil • 
mesi. 

Dinarll konuşmal< 
istemiyor 

5 - Kapılara bu f~lerden anlamı · 
yan adamlar koyarak, vaziyeti sıkı 
tutalım derken, kapıdakilerin acemi • 
Iiklerinden istifade eden bir yığın 
insanın içeri kaçmasına meydan ve • 
rilmesf.. 

6 - Tamamen hava kurumu hesa· 
hına maç yapmak istediğini gazeteler 
le bağır bağır bağıran Dinarlı ile. 
sebebini bir türlü anlayamadığımız 1 
(2000) iki bin Jiralrk bir mukanlc 
yapmak ve böylece hava kurumunun 
hiç lüzumsuz iki bin lirasını ziyan 
etmek. 

7 - Esasında memlekete bir hizmt't 
olan bu işte pehlivanlara zaruri mas
raflarından başka hiçbir vara nril . 
memesi ){izımgelirken, pehlivanların 

Dünkü maçtaki mağhlbiyetinJn se
beplerini ve bundan sonraki maçlst 
hakkında ne düşündüğünü kendisin • 
den sormak üzere bugün Dinarlıyı 

bir yazıc:ımızı gönderdik· Ynzıcıını• 

Dinarlıya öğle üzeri Tavukçu Yordan· 
dan çıkarken yakalamış kendisiyle ıco 
nuşmak istediğini söylemesi üzerin• 
gerek kendisi gerekse yanındakilel 
acele işlerinin olduğundan bahsede " 
rek konuşmaktan çekinmişlerdir. 

DOKTOR 

Kemal Özsan 
Urolog - Operatör 

Bevliye Mütehassısı 
Krakiiy - Ekselsiyor mağasa6' 

yanında. llcr gün öğleden ıonro 
Z • den 8 • e kadar~ Tel: 41235 

da buna razı olacakları muhakkak - -••••••••••-" .. 
ken, Dinarlıya dört maç i~in iki 
bin lira, yani bir maça (500) lira ver- !::::ı::m::ı:m:ı:::m:::::::n:ian-.. m-· .. 

mek,nkarşısındakineancak (50) lira !i Borjiya 
vermek gibi tuhaf bir işin yapılması .. İJ 
8-l)i idare edilmek suretile hal'tl ku H VE 

romuna binlerce ura getirebilecek n Ragastanın oğlu 
bu işte bir spor organizasyonunun U Romanlarım ciltlendiriJmek ! 
bambaşka ve çok zorlu bir iş oldu - U üzere Yakıt kütüphanesine bı '!I 
ğunu, ancak bu işlerde senelerce yu- U k I k l zırıl! . i! ra mıt o an o uyucu rımı 
l'ar1anmrş ınsanlar t.arafmdan başa - :: 'iti · h d • • • r.: cı erı azır ır. 
rılabıleceğını, alaturka düşüncelerle i= H .. 18 k d " • · := ergun saat e a ar Ut;r .. 
bir iş görülemiyeceğini anlamamak :: 1 b')" 1 

uz·· d k k ki h k ;: yıp a a ı ır er. __ ..-..!J y un en or arız , ava urumuna ıi=;:.,.. ....... 1:1 .............. - ...... ~ 
işin, sonunda bütün bu maçlarda ... - -··-·· .. ·--·-
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BOIODA 

DO.- Detamp, Ji,.etle Marjan
tlni yeni )'erlerine kendi eli)'le J'fll'· 
l.,ıirmek iatemlftl. 

Banlarm clalreti semin btm
clald dirt öclaclan ibaret lnıhm
mıktaych. 

Yakarı katlara pkan merdiYen 
kapablmqb. 

Marjantin J>lteale beraber z• 
lllİD lrabDı iyice gezdi. 

Pencerelerdeki pancurlann pek 
•ilam"~ çıkacak bfl)'lllı 
kapının zorla açılamıyacak der• 
wle oldalanu ılnnk ~i rahatla. 
dı. 

D&t oda, aade •• dehclebeden 
aak olarak dltenmqti. 

Ba ..... Ji)'etin pek .bOfUD& 
sitil. Artık ona ııbn ltlller " 
tantanalardan kartaldaimm anlr
Jarak Hrindl. 
· Qıkntı da orada hahuıuyorchı. 

Biri Jiyetin, biri Marjantinln o
lan Od oda JUJan& idi. 

OçUnei oda alon, dördüncüaü 
Jeaaek douı)'dı. 

Marjantin zemin kabncla olup 
lcaadilerine ayrılmam•t,0lan 6bür 
ilci oda11 da ıacli. 

Soıa odada bir kapı yardı. 

DO,..ı 
- Banu mehun kapısıdır. 

L•kin um n•andanberi kul1'.· 
mlmadıiı için her saman kapalı 
durur. db'e izahat yereli. Soma: 

- Hizmetinize aJl'llan bir ka· 
dmıbe,..aaekpqlrecek.dedi. 

- Hbmetçl,.e IUmm ,.ok. 
- Dairenisin temidiline Ye a. 

bar itlerinbe kim bakacak .. 
-Ben 1 •• Hem kendime, hem de 

kmma himaet edebilirim. Buraya 
khnaenin slrmeaini iatemem.. 

- Pelrl•&.. Pekli&.. 
D0,.. bir ... t IODr& kralı bul. 

dala•menı 

- PaT)'ona )'erlettiler. Yanla· 
rma bir hizmetçi almamalan ~a 
kendilerini 1Fandırdm1. Solclaİcl 
pencerenin kapaklan ilretidir. O. 
radan kolaylıkla ıirilerek iki ka· 
}dı bir odada balumdur. Bunlar
dan birili, yani aoldald mah~ .. u 
iner. Fakat &bürü, pni pe__... 
Din kartumü lnıhman Marjanti
nin odasına ıeçer. dedi. 

• • • 
Bu ilk ıece, Jiyet Ye Marjan

tin için pek HTinsli oldu. Ufak 
bir ha1al~ik ile kendilerini 
ormanlarm içine ıdatan bir 1&J'• 
fiJ'ecl• S&DDeclbilirlerdi. 

Her slin kendilerine lbma olan 
enaJan ıetirilmeai kararlqbnl
mifti. 

Jiyet )'emek hazırlamak için an. 
netine yardım etti. 

Trahuvar meydamaclaki küçük 
evinde ıeçirdiii rahat ve meaut 
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ıilnlere dlndUlünU zannedıyor 

du. 
Yanyana oturarak büyük bir İ§ 

tabla yemek yediler. Birçok tef 
(erden konuıtular.. Saadetlerini 
diifibıdüler. 

Marjantin, acı Yeren yarasına 

ratmen her ıeyi kendi eliyle ya· 
parak lazmm sofra kurmaaına. tn 
Yayı atep koymasına kızıyordu. 
Fakat onu o bdar ıen ve meaut 
ı&rilyorda ki, ara ııra itini hıra· 
karak yavruıuna ıarılrp öpüyordu. 

Bu hakikaten çok meaut bir ge
ceydi. 

Marjantin kapı ve pencereleri 
kapamıfb. 

Tamamen emniyette bulunduk 
(arını hiasediyorlardı. 

Jiyet uzun zamandanberi unutr 
tula kahkahalanna, eskiden iplik 
blkerken silzel teıiyle ıaylt-diği 
tulalara yeniden he.ılamıttı 

Yemekten ıonra ortahlı dOzelt· 
mek, süpürmek lbım geliyordu 
Ba da ana im araamda lpücük 
lerle bntık bir mücadeleden aon· 
ra olup bitti. 

Nihayet yanan aletin kartıaına 
ıeçip oturdular. 

Jiyet çıkrıimı aldı. 
Marjantin onun iplik büküıünü 

18Jf9Cliyordu. 
- Ne kadar da silDI elleriıl 

Yar· Parmaklann premealerinki· 
ler sibi ince Ye narin. 

Jiyet ıülümaecli.. 
Aaneei: 
- Semis olarak seçen aünle-

rimi dütünüyorum. Eter bizi bir 
birimizden ayırmak iaWrlene der 
hal öleceiimi zannecli1orum. efe. 
di. 

- Sevıil annecifim, birle a· 
cıldı ıeyler diifünecejimiu bura 
dan nuıl kurtulacajmuaı tuarlı. 
valım. Çünkü adeti mahpUIUL. 

- Çok doiru ıöylüyoraun .. Din 
le, yarından aonra eter Jüriimefe 
halim olurıa dJf&rıya çıkacap. 

- Oh .. Hayır .. Y ann ·delil an
ne. Dalia birkaç ıün iıtirabate ih· 
tiyacınız var. 

- Y arm oldukça iJiletmit ola
catımı zannediyorum. Gerçi pelc 
kuvvetli dejilaem ele zorlula .lıt 
kmım.. Etrafı fiyle bir slıdea 
geçirecejim. 

Jiyet birdenbire yaftf ,.,., 
- Dinleyiniz a--.. Hiç bir teY 

duymadınız mı?~· Şurada.. $a • 
dada!. •• dedi. 

Marjantin kmam apean kuiJ .. 
diğini gördl. 

- Bir 187 dmnadım •• Sana &Jl• 
ıelmittir •• Merak etme.. dedi. 

GOrtlltill.r tekra" etti. 
Bu sefer Marjantln de du)'IDUf-

tu •• 
Gürültünün ıelclili odaya kop· 

rak: 
- Sen burada he1de 1 dedi. 
Oda kapıımı birdenbire açaıü 

elinde bir ı,ık olduiu halde içeri· 
ve girdi. Fakat oda bombop. 

Marjantin bititik oda11 da ps 
eh. 
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... • 
Burada ·c1a kimae yoktu. 
Mahzenin kapısını kapısını zor· 

laClıiı halde açamadı. Ek yerle
rindeki tozlardan bunun uzun za
mandır açılmamıı olduğu belli o
luyordu. 

:Yukarı liata çıkan merdiven 'de 
"apalrydı. 

Marjantin Jiyetin yanına döne
reliı 

- '.A.ldanmııız •. Rüzgar pence
re 1'anatlarmı ıarımıı olacak ... de
~i. 

. O ıece !ylece geçtifi gibi erte
si gün de ana ile kızın tüphelerini 
uyandıracak bir ıey olmadı. 
~kıam yemeği vaktinde Mar

~antin gene dünkü gibi kapıyı ivi
ce kapatarak pencere kanatla,.ının 
zincirlerini geçirdi. Dıtarısı %İfİ· 
ri karanlıktı. 

Şen ve neıeli olarak yemeğe o-
:urdular. · 

Emniytleri artmııtr. 
Marjantin kızını yakında bura

dan kaçırmağa emindi. 
Arkasını bot odaya döndüre· 

rek otunnuıtu. 
Jiyetin de yüzü annesir.e dö•ı :<k 

olduğu için tam kapının karş1,ın· 
da bulunuyordu. 

Ana ile kız gene dünkü gibi 
Manfred'den, Tribuleden ve on
larla buluıabilmek çarelerinden 
bahsettiler. 

Jiyet gene dün geceki gibi bir· 
den bire titredi: 

- Anne, size yt min ederim ki 
bitişik odada birisi yürüyor. 
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- Küçük korkak.. Ben burada 
varken hiç bir terden korkmama· 
Jrıın •• 

Marjantin pavyonda kendile· 
rinden maada kimaenin bulunamı
yacaiından emindi. 

Fakat dalia aözilnü bitirmemiı
ti ki Jiyet bir çıflık kopararak ye
rinden fırladı. 

Korkudan bembeyaz k'.esilmit 
olduğu halde titriyen koluyla an
nesine bot odanın kapıımı göster
di. 

Marjantin ba,ını çevirdi ve 
masanın üzerinde duran bir bıça
ğı yakalıyarak ayağa kalktı. 

Kapı açıldı. 

Etiğin üzerinde bir siyah hayal 
duruyordu. 

Bu bir kadındı. 

Marjantin titremiyen bir sesle: 
- Siz kimsiniz? .. Çabuk cevap 

veriniz.: Yoksa timdi sizi öldüre
ceğim ! dedi. 

Siyahlı kadın: 

- Ben bir düfman değilim .• 
Tıpkı ıizin gibi çok fenalık gör
mü§, acı ve iıkence çekmit biri
yim .• Benden size hiç bir f enahk 
gelmez .. cevabını verdi. 

Ayni zamanda odanm içinde 

birkaç adım ilerliyerek ıfığın ya
nına geldi. Jiyetle annesi hayret 
lerinden donakalmıtlardı. 

Bununla beraber Marjantin bil· 
tün soğuk kanlılığını toplıyarak: 

- Madam .. Biz- fenalık etmek 
istemediğinize inanıyorum. Lakin 
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- Fakat bu vakadan :lolavı si 
zi o kadar müteessir gördün' ki, 
tahta çıkıtınızdan dolay: bir tür. 
iti sevinemedim .• Etrafın ı.da "y&

ıasın kral!,, diye bağırıld!ğın. du 
tasın kral!,, diye bağırıldığını du
yarken, uyandım. 

- Hakikaten tuhaf b;r rü "& ı 

mit .. Rüyalar hazan çok yakın o
lan hakikatleri müjdelerler. 

- Hanri, babanızı ne k 4 hı 
sevdiğinizi peki.la bilirim. Fak&: 
böyle bir kötede kalıtınız haki
katen acıdır. Siz o kadaı bi;y:i!•, 
ıanlı ve ıerefli ıeyler düşündükü 
nüz halde gene adi bir janlt rDi1' 

gibi yaııyorsunuz .. 
Hanri yumruklarını sıktı. SoJ. 

gun yanaklarına hafif bir pe ~he· 
lik geldi. 

Diyan susarak dütünceli bi<' L?.· Diyan tekrar söze batladı. 
vur aldı. - Ben de, rüyamın doğru çu"-

V eliahtın biraz kendisini to'lh· mamasını bütün kalbimle iıt~rim. 
masını bekliyordu. 

Hayri tekrar söze ba§ladı: 

- Eğer bu rüyanız vr kınd.I\ ., 
luraa hakikaten büyük bir felakr~ · 
tir. Fakat Allahın eır.rir.e kar~ı 

elimizden ne gelir. Eğer tantı }'a
rın benim Fransa krallığı tahtınd 
rm benim Fransa krallığı tahı.ın'i\ 
çıkmamı buyurmu§sa zanne-:ler. 
sem çok büyük işler görebilirim. 
Mahvolmağa yüz tutan tövalyeliği 
dirilteceğim, kuvvetli millet~ere 

kartı kuvvetsiz olanları korumak 
için büyük harplere girltece~:m 
Evet Diyan, sen bilirsin ki Şİ'J\ il. 
ye kadar bir it yapmayıt~m hep 
babamın beni her şeyden uzak ya. 
tatmasından ileri gelmiıtir. Faka• 
belki şövalyeliği diriltemiyeceği:n, 
belki de geçmitin şanlı vakalarınt 
okuyarak geçirmit olduğum y ~isli 
ömrümde kendime batka bir tesel . 
li arıyacağım. Bu ıözlerimdP.•r 
kralın ölümünü özlediğimi zaımet. 
me, diledm ki tanrı benim ömrii. 
mü de onunkine ekler .• 

Kralın ömrünü arttırmak için ca
nımı vermeğe hazırım. Fakat ı,.. 

f el ak et vukua gelirse siz kral ,(a
caksınız Hanri.. 

- Kral.. Yani Fransanın b'. in 
ci §Övalyesi .. 

Belkide veliaht daha çok söyli· 
yecekti. Fakat tam zama.und.l ıö· 
zünü kesti. 

Bununla beraber Diyan onun 
can alacak yerine dokunmuttu. 

Şimdi artık ne yapacağını bili
yordu. 

Birinci F ranauvanın uğruyaca· 
ğı bir kaza ile veliahtın kral ol
mak dütüncesini onun kafasına 

yerlettirdikten sonra saçtığı :te

hirli tohumların meyvaıını bekli
yecekti. 

Diyan hemen ayağa kalkarak 
Katerin dö Midiçinin etrafını sa. 
ranların arasına katıldı. 

Katerin sevimli sevimli gülüm. 
siyerek: 

- Gene kocamla ne fesat kur
dunuz! diye ıordu. 
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