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lamet Pasa Hazretleri, Zonguidak kömUr ocaklarında 

Bulgarlar işi azıttılar; 
inada bindirmiş olacaklar 

~ene aley~inıiz~e 
~~Ylenme~i~ ~ir HY 

~ı ro~m a~ılor 
<:layizlerini dökmek için 

Şİrndi 26 Ağustosu 
bekliyorlar 

~~adan bildirildiiine göre 
~ . etin en yüluek makamları· 
1 .•tgal eden zevatla komite reiı· 
~ \Pe binlerce halle huzurunda 
~e Türk ve Türklük aleyhinde 

1~nlrklar yapılmıştır. 
°il ~~iseyi aynen verelim: Aym 
~ ıkısinde Pe.smaklı civarında A· 
~ere köyünde Balkan harbinde 
~ lan Türklerden almak için ö-
~ Yirmi birinci piyade alayının 

~İtleri için bir heykel dikildi ve 
~~i küıadı aypıldı. Filibe valisi, 
~·~ k ~· t.r aymakamlar, Trakya ko-
ıteıi reisleri, Filibe, lataninka ve 
~aklı garnizonları b..lkmın it· 
~ aJC ettiği bu nıeruim e Harbiye 
~ :tttınm, söylediği nutukta kuru
U~ heykelin 6elecek nesil için bir 
i 1ll ve kuvvet membaı olaca• 
>ü~' &ılgarhim yirminci asırda 
ıı· l'rnelc iatediği yolu göstereceği· 
1 
IÖYledi. 

~ Bundan ıonra ıöz söyliyen 
ı~~a komiteıi reiıi Türklük a
~hınde bulabildiği kelimeleri 
L landıktan ıonra Bulgarların 
'\t.t" 
~ 1'Yen Trakya ve Akdenizden 
dl:tteçıniyeceklerini anlattr. Bun
~ •onra birilanit halkın dima • 
'l1:ı da. daha derin iz ve yer yapma 
~ ~ arzu ettiklerinden olacak, 
•i~ ~ harbini canlandıran tem· 

harp sahneleri gösterildi. Bu-

~ (Alt tarafı -:2 inci aayıfada) 

&u sabah yağmur 
yağdı 

~iiıgar kesiJirse devam 
etmiyecek 

l 
~t •lan bul dün gene ııcaktı. Sı· 
~i ~ lece sabaha kadar devam et
>'i ~·· F •ka.t aabahleyin aaat yedi· ,, •tnı. 
•ık1 1 leçe ha.ılıyan yağmur bu 

rıtıyı . d . . y v 5 t~ gı ermııtır. agmur 8,1 
~il~e kadar devam etmit, sekiz 
~lr f etre kadar yağmııtır.. Rüz· 
~ ı-ıt~alden esmektedir. Kesildi: 
lı~ai ıtde Yaimurun devam et· 
~i :ht~eldir. Hararet dere· 

t 'birde 12 derece idi. 

Dil Kurultaqı qarın 
saat 2 de açılıyor 

Birinci Dil Kurultayınd~n bir toplanıt 

Dinleyiciler ~orllorının ren~lerine ıöre 
yer BIHCO~lor 

Radyo müzakereleri neşredecek 
Türk Dili İkinci Kurultayı ya· 

nn saat on dörtte Dolmabahçe 
ıaraymda açılacaktır. Vilayet ve 
mülhakatı halkı, Kurultay için da-

ha dün ve bugünden tehrimize 
gelmeğe ba.ılamıılardır. ikinci 
Dil Kurultayı açılınca evveli Ku· 

rultay martı söylenecek ve sonra 
Umumi Katip İbrahim Necmi 
Bey tarafından Birinci Dil Kurul
tayındanberi Türk Dili Tetkik Ce-

miyetinin çalıımaları hakkında 

izahat verilecektir. Bilahare de 
tezlerin okunmasına batlanacak
hr. 

' Samiin merasim aalonunda bu-
lunacaklar ve oraya konulmut o· 
lan oparlörlerle Kurultayı takip 
edeceklerdir. Buna ıebep, azanın 
ve matbuatın bulunduğu toplan -
ma salonunun dinleyicileri de a· 
(Arkası 2 inci sayıfamızdadır) 

Tramvay biletleri ve 
elektrik saatleri 

Ucuz tarife bir eylülde başlıyor, 
Şirket saat işine itiraz etti 

Elektrik ve tramvay ücretleri- yapılması muhtemeldir. 
nin indirilmesi üzerine tirketin Diğer taraftan tenzilatlı bi
amele ücretlerinden yüzde 10 ten- Jetlerin basılması da bir eylul sa
zilit yapacağı tayi olmuıtu. Bu babına kadar yetiştirilecektir. 
mesele hakkında Belediye tirket· Bir eylul cumartesi sabahından 
ler komiserliği tahkikat-. başla- itibaren bütün hatlardr.ki komlük 
mııtrr. Diğer taraftan yakınlarda törler yeni biletleri kesmeye baş· 
böyle bir ücret indirme meselesi lıyacaklardır. 

mevzuu bahsolmadığı haber veril· Evvelce de yazdığımız gibi bu 
mektedir. Yalnız 935 senesi ha- tenzilatlı tarife muvakkat olacak, 
tından itibaren memur, amele ve Nafıa Vekaletinden verilecek e -
müstahdemlerin maaşlarından mir iizerine eylul ayı zarfında 
yüzde bet nispetinde bir tenzilat (Arkası ı inci sayıfaau.zdadır) 

Başvekilimiz qarın 
şehrimizde bulunacak 
Sinopluların davetlerini 

kabul ettiler 
Dükkanların 

kapanma 
saatleri 

Esaslı 
tesbit 

surette 
edildi 

Zingal şirketinin 
tesisatını gezdiler 
ve takdir ettiler 

Sinop, 16 (Hususi) - Başve
kil ismet Pata ile lktısat Vekili 
Celil Bey ve refakatlerindeki ze· 
vatı ta§ıyan Gülcemal vapun.: er· 
kenden Ayancığa geldi. Halk mo· 

Eminönündeki bakkallar 
bazı esnaf belediyeye müracaat 
ederek dükkanlarının erken kapa· 
tıldıklarından şikayet etmitlerdi .. 
Daimi enmücenin bu tikayetler Ü· 

zerine verdiği karar dün tubelere 
hildirilmittir. Yarın akşamdan 

itibaren bu kararlar tatbik edile-

ile törlerle ve sandallarla gemiyi a • 
çıklardan kartıladılar. Bu arada 
Sinop valisi Ablülhak, fırka rei • 
si Macit, Ayancık hükumet erkanı 
ve Zingal tirketi müdirleri vapu• 
ra çıkarak Ba9vekile hoş geldiniz 

dediler. Sonra halkın cofgun te· 
zahürü arasında karaya çıkıldı. 

Sinoptan resmi bir heyet Ayan
cığa gelmitti. Sinoplu]~·· Batve-

cektir. 
Encümenin verdiği karar §Un· 

lardır: 

1 - Yalnız kuru kahvecilerle, 
inhisara tabi tütün ve müskirat 
ıatanlar saat yirmi bire kadar a • 

çık bulunacaklardır. 

2 - Gıda maddeleri satanlar, 
gıdai maddelerden hariç efya sa
tarlarsa asgari saate tabidirler. 

3 - Piyango bileti satanlarla 
münhasıran çiçek satanlar ve va
pur ve tren istasyonlarındaki ha-

(Alt tarafı ) 2 inci sayıfada) 

kil paıayı ıehirlerine davet etti• 
ler. Müteakiben Zingal tirketinin 
fabrikaları gezildi. Dekovillerle 
ormana gidildi. Burada bir öğle 

ziyafeti verildi. Ormandaki mu • 
azzam havai hat, ağaçları nakle· 
den oluklar ve diğer tesisat gezil
di. Akşam Ayancığa dönüldü. 
Başvekil paıa Sinopluların dave
tini kabul ettiği için Gülcemal 
vapuru Sinoba hareket etti. 
(Arkası 2 inci sayıfamızdadırA, 

Ardaş,Mehmedi yaraladı 
Tavla yüzünden çıkan bu hadise 

nasıl geçti ? 
Evvelki sabah ,....._....----..--.

Galatada Arap 
camii civarında 

Dökmeciler içe • 
risinde bir gen· 
cin dört yerın· 

den ağır surette 
yaralan ına ıi le 
neticelenen bir 
kavga olmuf'-

tur: Yarah demirci 
Dökmeciler i- Mehmet 

çerisinde dükkanları arka, arkaya 
iki demirci komıu vardır. Biri Ar
dat ve diğeri Mehmet isminde o • 
lan bu iki komşu, vak'a gününden 

evvel bir gün civarlarındaki kah • 
veye gitmitler, Mehmet bir hatka
siyle tavla oynamıf, Ardaş ta oyun 
arasında bir kaç defa işe karıt· 
mıştır. Mehmet, Ardaşa her ne ka 

dar kanfmamasını ihtar etmit ise 
de Ardat buna aldırıt etmiyerek 
karışmasında devam edip dur· 
muştur. 

Yenildiği için zaten kızmıt olan 
Mehmet Ardaşın müdahalesine 
kızmıt ve tavlayı bırakarak Arda 
şa (ne karışıyorsun, ulan yarma) 
demittir. Bunun üzerine ilci arka
daş birbirlerine girerek epeyce dö 
vütmütlerdir. Nihayet kahve hal· 
kının müdahaleıile kavganın önü 
alınmıştır. Bu kavgadan sonra o 
gün Mehmet ve Ardaş birbirlerini 
bir daha görmemitlerdir. 

Fakat evvelki sabah ıaat on bu· 
çuk sıralarında Ardaş, dükkanın· 
dan eline geçirdiği bir marangos 
iıkarpelasile Mehmedin dükkanı
na gitmiş ve (ulan sen bana yar • 

(LaUen aaJJla~ ~). 
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Kurultay yarın 
toplanıyor 

4 ., 

bulgarlar ışı 
azıttılar 

(Baş t-ırafı 1 "ıc - .1 •• •• 11 ... d.ıdır ) 

lacak kadar genit olmamaııdl!'. 
Bazı tezler uzun misalleri ihti· 

ve ettiöi için misaller aynca ba
ıda.rak dağıtılacaktır. Kürıüde e -
ı ı ... tez anlatılırken dinleyiciler 
ellerindeki miıallerle, diğer kr
ırmları da kolaylıkla takip edebi
leceklerdir. 

Uzak Şarki@ jcıponqa - Sovqet 
(Oıt tarafı l ınci sayıfad•) 

rada Türle aılcerinin f~ci bir 111 ' 
·ııe 

rette kaçtrğr, Bulgar aakerlerı 
yalvardıkları ( ! ) aöıterildi. 'ti' 

rekabeti /JıQd bir saf laaqa girdi Gene Sofyadan hi1dirildil1• 

ıöre ayın 26 ıında 93 J,arW-'~ 
hatıraarnı tel»cilın 36 mı~ ~ 
ıekliiindc dlt•r bir ahidınuı d• 
miküaadı va1nl-. .. r\ch ... P••r•~• 1 

Kurultaya iıtirak etmek üzere 
fehrimize gelen Alman ilimi Her 
Kıı.e dün Dolmabahçe sarayma 
ai"'erek merkez bürosu toplantı

arnda hazır bulunmuftur. 

T. D. T. C. Umumi Katipliğin
den: 

ikinci Türk Dili Kurultayına 
gelecek olanlar Dolmabahçe sara· 
vının ıaat kuleıi önündeki kapı-
5ınr' an gireceklerdir. Ellerinde be 
yaz, ye§İI Ye pembe renkte kart 
olanla!' sarayın &n salonunda, 
kırmızı ve sarı renkte olanlaı• dl!l 
büyük mer:a.im ıalonunda yer a -
l!!caklardır. 

Ön salonun alabileceği kadar 
kar• verilmiş olduğundan yeniden 
k:'.rt dmak veya kartının rengini 
değiıtirmek için müracaat edil -

Çin şimendiferleril 
güzergahında örfi 

idare mi? 
Moıkova, 16 (A.A.) ,_Har· 

binden bildirildiiine ıöre 13-14 
ajuıtoı ıeceıi tarki Çin ıimen • 
diferinin ıark hattında, bu hat 
memurları arasında bir çok tev· 
kifat yapılmıtlır. Dördü ista:>
yon 9efi olmak üzere 19 Sovyet 
tebaası tevkif edilmiıtir. Har -
bin mahafili bu tevkifatı, geniş 
bir tahrikin başlangıcı olarak 
telakki etmekte ve Japonların, 

hattı ellerine ıeçirmek için ,ar· 
ki Çin timendiferinin şark hat· 
h cliıergi.hmda örfi idare ilan 
ctmeğe hazırlandıklarını söyle

mektedir. 
---o-~--

memesi rica olunur~ ltalya ve Yugos-
Bütün resmi daire ve müessese-

lerle mali müesseselerdeki memur la vya gazete!eri 
ve müstnhdemlerden Kurultaya ~ 1 
iştirak edeceklerin mezun sayıl- çahşıyoruar . 
mı ~erı lazımgeldiği alakadarlara 

Belgrat, 16 (A.A.) - Vreme 
bildirilmitlir. gazeteai, İtalyan matbuatının 

Belediye tarafından Taksim Yugoılavyaya. kartı aon zaman -
ve Beyazıt nıeydanlarrna, fatih farda yaptığı hücumlara: cevaben 
arkına ve Tepebaşı bahçesine , neşrettiği "Açık intrikalar" ser

radyo tertibatı yapılm~ıtır. ~alk levhalı bir ba• makaleıinde diyor 
bunlarln Kurultnyı takıp edebıle· ki: • 
cektir. 
~t••n ıtttWiHAIJPllO&I ltll MIRlll ırtrııt-111119f~llCP-111Wl'"J1 
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Form PaıJ?~D Viyan~da 
21d~~a nstn~kal ~dülldn! 

Türklük •leyhinde nutuklar ~,. 
edilecek, harp ıahneleri oanlaıı 
rı lacaktll'. 

Alman elçisini ·resmi memurlar 
karşı~amadı, kendisi muhafaza a~tında 

ı ı a;•ıııım-•-·-~ 
Dükkanların ka-

• 
saatleri Viyan.L, 16 (A.A.) - Havas nı olduğu halde bu .abah mutat panma 

ajansından: 

Matbuat, M. von Papene çok 
~oğuk bir kabul göıtermektcdir. 

Saat 13,30 dan itibaren tayyare 
meydanında beklenmekte olan 
von Papen, ancak ınat 17,30 da 
muvasalat etmittir. 

Refakatinde 30 haziranda tev
kif edilmit olan von Tschinky ile 
von Kettlc:- bulunuyordu. Von Pa
pen, spor elbisesiyle tayyc:. reden 
inerek, orada bulunan ıef aret
erkanını, Hitler tarzı bir selamla 
se]imlamrf ve tayyareciye de ay· 
ni ıuretle veda etmittir. Von Pa
pen, müteakiben otomobille ıe .. 
farete gitmittir. Von Papenin a
rabaımı, içinde 30 poliı bulunan 
bir araba takip ediyordu. 

Alman diplomatının muvua· 
]atında Avuıturya reımi ıahıiyet

lerinden hiç bir kimıe hazır bulun-
mamrıtrr. 

• • • 
Viyana, 16 ( A.A..) - M. von 

Papen, refakatinde ıeforet erkl-

merasimle itinut.tnamesini reisi· 
cümhur M. Miklaıa takdim et111it· 
tir. Bu esnada M. Miklasm yanın· 
da hariciye nazırı ve ı-iya.ıeti cüm· 
hur huauai kalemi müdUrü bulun· 
makta idi. Avusturya foderal or· 
dusundan bir müfreze sefire selaır 
resmini ifa eylemiştir. 

Bunda.n evel M. ven Papen 
aabahleyin Bat•ekil M. Schusch -

( Uııt tarafı ı iıtci aayıfada) 
. e' 

rıı'IC.,Jarda kitap, yiyecek ve 1~ r 
cek sataqlar saat yirmi bire kJ ' 
açık bulunabileceklerdir. 

4 - ~Jeliiınuaı in1alithanelt; 
ıah! şu,,eleri dahilinde olnışdı . 
takdirde, tahditten harictir, itlt 

~ ,. 
dikleri ıaate kadar açık bul!Jf 
cald•rdır. 

~ 
nigg ile batvekil muavinini, hari . - 5 

ciye nazırını Ye haric;iyo nezareti I %mirle lstanbui aroıı~' 
katibi umumisini ziyaret etmiştir. da tele/on 

İtimatname takdimi hakkmda ' ıt An.kare, 16 (Huaqıi) - f~ 
netredilen reıml Avuıturya tebli · T l f u.1·· ı··t·· e lr c gra '11•\H'll m .,ur u unc . 
ğinde yalnız aamimi nutuklar tea· · · M · n l k · ·· .rı~ 

mırm, anısa, ua ı esır uı .. 
ti olunduiunu kaydcylemektedir. den lstanbula bağlanarak teJeff, 

Roma: 16 (A.A.) - Stefani a· mükalemelerinin teminine çalı'' 
janaı teblii ediyor: ıırr maktadır. Bazı dire), noksan 

Avuıturyada cereyan eden 2~ hı~ mn ikmalinden ıonra bu • 
temuz hadiıeainden ıonra ihtiyati muntazam kon.utma başlıyac::I~ 
bir tedbir olmak üzere timal ve f İ· 

1 k h 
tır. 

ma i t•r 1 udutlarına tahtlt edil· • 
miı olan fırkalar, merkezlerine Motorin ve ~msnli m•f 
dönmek. üzere •mir almıılar •• bu mahrul,at 
huıuı için harekete ıeçmitlerclir. •• ,t Ankara, 16 (Huıusi) - ITio ------1111111!1'--------------....r...- rin ve emıali mayi mahrukff'', 

ltalyanın büyük f Fransız -Alman 210 dereceden •ı•iı takauut'~ Başve il yarın 
şehrimizde 

"lta.lyan matbuatı, Yuıoılav -
yayı ittiham etmeğe alıtıktır. E
sasen ltalyan matbuatı, kendi 
mesuliyetlerini gizlemek için, dai
ma ba,kalarını ittiham eder. Fa
şist gazeteler evvelce Yugoılavya
yı, Avuılurya ıuikaıtini hazırla -
mı§ olmakla ittiham etmitlerdi, 
timdi de Arnavutlukta bir ihtilal 
hazırlamakla ittiham ediyorlar. 
Yugoslavya ile Arnavutluk aNL
&ında aktolunan son ticaret muka
veleıi, iki memleket arumda 
mevcut it münaeebatmı tevai ve 
takviye ebnittir. Diğer taraftan, 
iyi gören bir müdekkik, Arnavut· 
luğun ltalyaya kartı olan muhab
betkir bİııMİyatının haaaeten ıoiu
mut olduiunu görür. 

k 1 ld ı .., 1 1_ den hafif maden yaaların 1 
3S erİ manevra arı OSt UgU OvaC2K MI yü3:de 15 niıbetinden fazla h•~, 

yağı muhtevi motörin v~ ıaire11~ 
(Ost tarafı ı inci sayıfada) 

Sinop, 17 (Hususi) - Baıve
kil Pata geceyi Sinop limanında 
Gülcemalde geçirdi. Buıün şehir· 
deki ziyaretleri müteakip Gülce· 
mal lstanbula doğru hareket ede
cektir. 

..umtt llJtfltlrmttnmırı!llıntmfııaa•Jlllllııımınmıımmnınnnnı11111uıa .. IPIMIDIII• 

Ttramvay biletleri 
Elektrik saatleri 

tramvay tarife komisyonu topla • 
narak tarifeye esas olan madde
lerdeki tenzilatı nuarı dikkate a
larak yeniden bir ta?"ife hazırhya
cakt11'. 

Bu vaziyette, eıaıen ihtilal 
tertip etmek adeti olmıyan Yu -
goılavyanm Arnavutlukta şehri 
bir ihtilat çıkarmakta hiç bir men
faati yoktur. Halbuki İtalyanın 
böyle bir menfa•ti olsa gerektir." 

M. Musotini bütün nazır- Sabık Alman Veliahtı 
dostluğu temine çahııyor 

lan manevralara çağırdı 
Roma, 16 (A.A.) - Ayni za · 

manda harbiye nazırı bulunan 
bafvekil M. Muasolininin emri ile, 
bütün nazır ve müıte,arlar, 17 a -
ğustostan 24 ağustosa kadar bü -
yük aıkeri manevralara ittirak 
etmeie davet olunmuılardır. 

Bu zevat, haiz oldukları aıke -
ri rütbelerle manevralara iştirak 

edecekler ve ıeferherlik vukuunda 
ayni 11fatla orduya iltihak eyliye· 
ceklerdir. 

Ankavada sıcaklar 
Ankara, 16 (Hususi) 

31 buçuk olan hararet 
bugün 34 buçuğa çıktı. 

' 

- Dün 
dereceıi 

Pariı, 16 (A.A) - Fransa ile 
Almanya arasında bir yakınlık 

husule getirmek için sarfedilen 
gayretler, bu defa sabık Alınan 
veliahtinin Pelit Journalda çıkan 
bir makalesiyle takviye edilmek -
tedir. Veliaht, bu makalesinde, 
Avusturyanrn musalemeti için el
zem bulunan Fransız - Alınan 
dostluğunu temin hususunda ken· 
di ıahıi nüfuzunu, azami derece-· 
de kullanacağını beyan etmekte· 
dir. 

Es!:i nafia vekili 
Ankara, 16 ( H uıuıt) - Eski 

Nafia Vekili Hilmi Beyin Vekil -
likten tekaütlüğil yapılmıştır. Bundıuı ~ka amele ve tale· 

beye tenzilatlı bilet kesmek me· 
•r .... --------------------------------,----------------------------, selesi de görütülecektir. 

Elektrik ıaatlerinin kirası 20 
kuruıtan 12,5 kuruta indirilmitti. 
Eylulden itibaren tatbik edilecek 

l_!abah gazeteleri ne diqorlar? l ı 
olan bu karara elektrik şirketi i _ OCMHUB.lYET - Bortlnkll batmakaleyl 1 marlarının muvaffakıyet! karaıııncla ecnebi J ketıçe, el blİ"lltl ile g9!11tlk&an. bUtün irade 

İltallbul Meb'uııu AJAettın CemU Bey ya&· mütnbaıısıs nnmllc mimar kullanmamalrta ve enı-rjll<'rlmlzl sökmek kararında bulun· 
tiraz etmiştir. Nafıa Vekaleti, 11111tır. '"l'Urk mimarları,, ba~ıtını t.a§ıyan lıı:ıbet vardır . ., dnfumuı zorluklnr Uıertnde topladıktan son. 

hav, Jazi, ıu saatlerinin de mali - bu makalede AIAetttn CJemll Btıy, Ankarada 
MUU İktisat ve Taaarnıf Oemlyrtlnln yaptır· 

yet fiatları, şimdiye kadar abone- makta otclotu "Serst Evı,. blnaıımın plAnla· 

lerden alman ücretlerin miktarı - rmı yas-n ve lnpatma ne.xattt edMı mimar 
f d b 1 _, · 'Şevki Beyin muvatfakıyetlnclfo.n baltlfıderek 

nın üç gün ı:ar m a e e~ıye vası· geçenlerde ele Jandarma mektebinin ınoaat 
tasiyle bildirilmesini istemiştir. plt.ıılan mUsabakuıru da iki genç Türk mi· 

Bu saat kiralarında da tenzilat mannm kımuıdığmı söylOyor ve töyle de~·am 

1 
ediyor: "Glln ıeftlkçe TUrk gençlerinin ilim 

yapılacaktır. ve fen sahasında kazandıtı olddl terakkileri 

= -===-========= bUyUk bir memnuniyet ve şerene kaydetmek 

ma dedin ha, al sana yarma) di -
yerek Mehmedi kolundn, memesi 
üstünden, boş böğründen ve sırtın 
dan olmak üzere dört yerinden ya 

ralıyarak kaçmı§tır. Mehmet, im
dadı sıhhi otomobili ile hastaneye 
kaldırılmıştır. Ardaı ta bilahare 
yakalanmı§hr. 

~yb. nmı ve fenni olnuyan bir memleketin 
ııerde nncak Ulm Ye fen sa.bibi olan menüe. 
kt'llere esir olmaktan bqka bir akıbeti olıı. 

mıyaca.tmı dU,Unlıreek gençlerimizin bu sa· 
lıac1akl teral•kllerlnl hakUd kurtulut aJAmetl 
te16kkl etmekte de geclkmemellylz . ., 

Allettln Cemil Bey mlmarlarnnnm hlmn· 
ye edllmeııl lüzumuna ltl\J'"t ediyor. Ve f(;yle 
diyor: "Mcnıleketımlıde bir kaç yftzden faz· 
la mimar var. Ve bunlann içinde ecnebltr.rle 
rekab@t •ttk onlara mftsabakada ta,, ('1· 

ksranlu da az dej'U.. Şu halde de~·Jet mll. 
essesclt'rlnln bu mimar kifayeti ve Tlirk mi. 

l\l1LL1YET - Siirt )leb'UIU Mahmut Bey 
buglbıkU ba•maliaJcıılnde bllkQmctlmlzln kö· 
mUr nındcnl tılerlne, l;ömllr ııana.yil teııls ve 
kömür lstlhlAklnl artırma ı,ıerlne atfettlğt 

bUyUk ehemmiyeti ifade <'derci• §ö;yle diyor: 
"Umumi kömUr mesr.leııl mcvı.uunda ho.rlce 
sattıl;.,mrı ,.e cbhllde l'ltlhl6k ettiğimiz mll<
tar Uzerlnde dnrmaınnlt olmaz. thracatı.mı7., 
~n senelerin iki misil olmuotur. t'akat p· 
yemlı, buglbıkU miktarı bir kaç tene lçlndtı 

bir kaç misline çıkarmaktır. Bu gaye, yııJnız 
kum bir arım ile olmaz. Dc\ltıtln ve han:ada 
talı:tıın mUeısesckrin, bu netl~yl latlhııalde 

mllblm vazlkll'rl ,·ardır. nablll lııtıh'Ak me. 
IM!lesl l11e, yalnız kendi meselemizdir. halkm 
vazifesidir. Drrlr.r ki, bir memll'ketln teral<. 
kf ve medeni !lf\'lyesl, o memlckrttc istlhlAk 
f'dlJen kömllr mlkturtıe alAkad!lrdır. M~enf 

hayatta gerf kal1U11ıırm kömür urflyatı da 
a7 olnr. Otrek hUkftmr.t, gıırek mlll'ııse:wler. 

kömllrlr.rlmh:f kolay ve ucııı lstlh.ul etmf'k, 
kolay n UM17. ta,ınııık, ,.e tııblf bir nettoe o
Jaral< ucuz satmak Iı;ln dü11Unlilıın tedblrlf'rl 
almaktadırlar. Şura1'ı muhakkak ki, mem-

r:. altından kaıkuruyaeağnpıa laiç bir iş ,.e 
te&ebbll' wııv,ıır f'dllemez.., 

ZAMAN - tımuıa çıkan bP,makalede 
A'ıııturya Baş,·r.klll JI. 9ıatlnl Ue !\I, Mu90. 
llnl arasındaki millAkattan ~f'derek ısöY· 

hı diyor: "ı,uraaı muhakkak ld llH'lrkf'al Av· 
ropada a~·lnrdan beri gaıtrrllen uyası faali· 
~·etıt-r, mUtemadl,rı-n M(ta sola \'Ulnı bulan 
styııhatler, ardı ıırkalı ıeJmedrn yapllan ınU 
1dkatlar, o bavallde herhalde ım!h ve ıUkO • 
nun tee58llııllnc yardım f'tmlyor. BllAkla mi\. 
llkatlar. mllzakerN!lr, anlqm&Jar. batt.& kok 
lqmalar arttıkça, o bavall4ekl dldlpntk'r. 
çeklıtmeler , .e blnnetlol" ıııtıranlar ve pllf'll"r 
dl' o nlsbettfo. Artıyor. HıtttA bu Vllr.ly..t '.\'al· 
nıı; blı.lm drkll. bizden daha çok nltu~ tabi· 
bl olanlıınn hllc röıllne çarpmaktan hlll kal
mamakta.dır. Nıt.-klm dftn ~rlen (Tan) J&. 

ıeteııl de Möeyö C$u,ınrl in M>yaluıtl ••Tfa. 
lıurndan b:ıtıııedrretc bu ııık ıık zlyaretlerderı 

bir fanta çıl<ın <'ıkmn·nraıını soruyor. (Tan) 
gfbl. ""rba,hhfı mllfftm nllln bir ~aıı:Ptenfn 

bö)·lfı bir sual aormaın ima tarikiyle aa çok 
bir itirazı tazammun eder. 

12 kurut 60 ıantim üzeri.,.d 
re•me tabi tutulmaaı, beyann~~ 
lerde de kimyager raporların• 11~ 
ıaran yaj niıbetlerinin .ıöıtoJ' 
mesi tr.mim edilmi,tir 

330 doğum 'u 1arın 

yoldama1 arı 
Bcyoilu Askerlik 'ubcıindcn: f 
1 - Şubemizde İ6oyıtlı yerli 11• 1 

bancı 330 doiumlulann ilk ve 1011 .~ 
lamasına 1 eylül 93-t tarihinde baf· 
caktır. ...J. 

2 - lıbu dotumlularl• mu• I 
tabi evvollci dotumluların aa ,.,.11 J1 
ıil vı ıerekae 11hhi ahvali dolaysr.ı 
erteei .eneye terkedi!en efradın d• ı~
kur dotuınlularla '>irlikte tubeye 
ceklerdir. 1. 

3 - Yoklamay.- ıelecek oları , 
kellefin 1•nında dört adet fotoi~ 
yeni hüviyet c:üsdanlarını tahıil ~ 
ıi,.&e erteli MIMIY• terkedi)e11l..-ill ;/. 

ıi aınıfın taltbeN old.ıru ve terfi tl.i· 
cıiip ebllediiinin mtktebt dqhul 

1 
ı· 

nin gösterilmek ıuretiyle mekteP1 ıııı· 
lacaklan veıikal•n hamilen tubedt 

lunmaları. ~ 

4 - Şu ... her ıün cuaıad... 
0
j 

yoklamaya devam edecektir. S•! ~ 
kaza11na merht 11alıiyelerin hani' ııt• 
'ı ·de bulunacakl•n •t•Y• yazıld"t 1~ 

Merkez nalüye1i l eylülden 5 
1 ı 

le kadar. Takıim nahiyeıi 6 eyHil~~ 
eylü!e kadar, Haalcöy nahiyeıi 12 1 

' 

den 17 eylüle k•dar. Ka11mpat" 
yeıi 18 eylülden Z3 eylüle ud•'• 
ta nahiyelİ 24 .,.Jülclen 29 eylile , 
Şitli nehi1eai 30 eylü,clen 4 tetrİ 
ı. kadar. o 

5 - T eırinievvelin onuncu ,arı 
taın.ından ıonra selenler mük••1 

11keriye kanununun 85 inci nıll 
temkan cez• lan dm lAcmlctrr. 

~ "' Mukf'.al Roma olan bo taaliJ'8tl•' K ı~fl~ 
tf'rilen başlıca llt'bep hır A\,111turyaıı11' 
IAJI me!M'lesldtr.,. 

Zammı, bu yeni mtu•katııı ne 
de bedbin rörllnmektedlr. 



~ ~ 
~~~ ~ ·---·:.- :.--.. 
~f"§"~ 
Joktor Kemal Ce-
llaba açık mektup 

Muhterem üstadım, 
d' 'Vaktile çalıştığım gazetelerde 

ıl hahuna dair birçok yazılarını· 
~1 

vaartarnla neşrettirmek teref ini 
l\na. Venıniştiniz. Bir kaç sene ev-

\'el "'"' h... · "h l b • --ne ı ısmı aa arın ve ey· 
~1!.tnilel istilahların uli imli.lariy
e Ya.zrlrnaıı etraf ınıda adeta bir 

it\ .. 
llflt.rek mücadele açmıştık. 

Fakat, maalesef, hail müsbet 
lletic~ elde edilemedi, Bari aksül
amel uyandırsaydık da, herket, 
söylediğimizin aksini yapsaydı ... 
~ da olmadı ... Kimi öyle yapıyor, 
1

1.~i böyle ... Aynı ıehirde çı~an 
t llrk matbuatı, ayrı ayrı yollar 
I ~Uurnıuş ... Dahaıı da var: Karşı· 

1
1klr sütunlarda başka başka imla
b~t ... Hoı, bir satır yukarda öyle, 

tı- ıatn· aşağıda böyle kale1111 oy
llatJn muharrirler de eksik değil ... 
O d:ı. baska ... 

Oün, .J;ley-Qg)ou unvan.iyle bir 
ft\\.:1;12ça rofikimi~ intitara başla· 
tlı. F.!a~makaJeıinde, Retit Saffet 
8" . . b. . .b. .. y, gaze~enin ismını ızım gı ı 

l'r"'makta: Beyoğlu ... lmz~sını da 
''f l ,, • 

·:ın:nzca,, atmamıt: Ş,, ıle yaı· 
l\'ıı~ ... Fakat *+Kocaeli,, yi ''Kooja-
el; h 1· k 1 • a ıne .oymuş ... 

L\• :::ıek ki, yeaıi harfleri kabu-
li~, . .. . b' . k l" ı . 

L .uı t•zennc, ızım e ıme enn 
di .. ~i· dillere ged: inde de bir itti· 
ta'-·-11 l 1 ld l.:\ 1:' Cl O u ... 

Fi 1-~·~.: ·a::c .:ı1uhalif olan bir dos
tuilı ç' e-li ki : 

- Kemal Cenap Bey, yeni ke· 
liıtıelcrin ahaliye kulak va11taıiyle 
fakat alimlere göz tarikiyle ma· 
l~tn olduğunu söylüyor. (Zira, mü 
lleV'ver sımf bir kelimeyi ilk defa 
0l~rak bir kitapta yahut gazetede 
1>ku 1ll.rak öğrenir. -diyor.- Binde 
bir ihtimalle işitir. Fakat, ozaman 
da "nasıl y!.zılır ! diye sorar .. Hat
ta, hendini tanıtan bir Avrupalı ,, 
&.drm ~öyle yazılır!,. diyerek harf 

le:rini sa.yar ... Kitapta yahut Avru· 
~a ga:;:;etelerinde rastladığımız bin 
bir ecnebi iamin telaffuzunu nasıl 
ll}'in ederek yazabiliriz .,. hte, 
~~al Cenap Beyin istinat ettiği 
birkaç mühim noktadan hiri bu
dllr ... ) Fakat, muhterem doktor, 
fte.dyo denen mühim neşir vasıta· 
•1n1 unutuyor .•. Şimdi, ecnebi is· 
bıihasların ekserisini, bu alet sa

~~sinde, ilk defa olarak kulaktan 
1!itiyoruz. Meseli: Vörsk diye te· 
l\ffuz edilen bir Norveçli ... Bunu 
fta.dyoda işitince gazeteye nasıl 
k~2acağız?... imlasını nasıl ve 

11ttden tahkik edeceğiz... itte 
l'irıninci asrın en miih?m ne~ir va
•ıtası, bizi yepyeni bir vaziyet kar 
11•1nda bırakıyor ... lkiJiğe düşme· 
~iı Pek güçtür... Bunun içinden 

1lle.ad çıkacağız?... . 
• • • • 

l(enı.al Cenap Beyefendi ... 
Ben, şimdiye kadar sizin fikri· 

~iıde olduğumu muhtelif vesile· 
erle iıha.t ettim: Mademki Garp 
ttı~deniyeti ailesine dahil hulunu
:.~l'lıı 'V'e mademki bu ailedeki bü
l.il\ diğer milletler asli imlaya ri-

'Yet ediyorlar; onlardan ayrıl
bıtkl .. 

ıgunız abes olur. 
, l litin harflerin.i kabul edip de 
.~~ imla kaideıini herhangi bir 
S l ep}e müstesna tutmak, bence, 
'l\~~an Mahmudun Avrupa kılığı-
t 1.bul ederek şapkayı müstesna 
\it~ • 1 . 

,. h 11Y e, onun yerir..e fesi mille· 
·1tı 
>@ aıına giydirerek, bizi. şekil 
, fl!!?ıai1ce diğer Avrupalılard·ın 
l-'ırt et- ·ı • 

•uesı e eştır. 
l" . atın harflerile çıkan gazete· 

Maarif Vekilli Abidin Bey dlün 
yeni&errn beyaıırn~tta bulundu 

"Akalliyet mektepleri arzularile kapanıyor. llkmektep 
muaHim~erinin maaş meseleleri halledilmiştir.,, 

Maarif Vekili Abidin Bey dün 
yeniden ,u beyanatta bulunmuı .. 
tur: 
"- Son zamanlarda birçok 

akaJliyet mekteplerinin kapan • 
ması kendi arzulariyle olmakta· 
dır. Kapanma keyfiyeti idari ve 
mali sebeplerden ileri geliyor. 
Bu mekteplerin halk tarafından 

rağbet görmemesi de ~üphesiz bu 
sebepler meyanındadır. 

Haydarpi\~a lise•i bu sene ha· 
şında faaliyete başlıyaçaktır. 

Tedrisatta lıtanbul lisesinden 
farklı olmıyacak fakat lstanbulda 
mevcut bütün liselel"in leyli tale • 
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Macar 9azetecil.eri 
'" • 

gez~yor 

Birkaç gündenberi şehrimizd~ 
bı 1unmakta olan Macar gaııı:eteçi
leri dün refakatlerinde Türk n.at
buat mümeuilleri olduğu halde 
Ya1ovaya gitmi!lerdir. Gazeteci -
!eı·i Y alovada kaza kaymakamı 
ve Akay idaresi namına Ziya Ze
ki Bey karıılamıştır. Misafirler 
kaplıcaları geı;mi§ler, ıaat yanm· 
da Akay idaresi tarafından bir 
ziyafet verilmiıtir. Yemekte kap· 

lıcalar 'müdiri Fazıl Bey misafir· 
leri ıelamlamı.ş, ziyaretlerinden 
memnun kaldıklarını aöylemittir. 
Gazetecilere riyaset etmekte o • 
lan M. Berea mukabele ederek 
h:ardeş milletin miıafiri olmaktan 
duyduğu memnuniyeti anlatmı,, 
Türk milleti ve onun büyük Şefi 
Reiciı::ümhur Gaiz Mustafa Ke
mal Hazretleri şerefine kadehini 
kaldırmı§tır. Ziyafetten aonra 
kaphı:aların mÜ§temilatı aezilmi11· 
tir. Bundan sonra Gazi çiftliği zi· 
varet edilerek akşam üstü vapurla 
lstanbula dönülmüştür. 

Bugün misafir gazeteciler bir 
deniz gezintisi yapacaklar ve Flor 
ya plajma da gideceklerdir. Mi
saflrlere plajda Matbunt Cemiye• 
ti tarafından bir ziyafet verile • 
cektir. 

----o-.--·-
Seyyah gelecek 

Önümüzdeki hafta zarfında U· 
seana vapuru ile şehrimize bir · 
çok Alman seyyahları gelecel.."tir. 
Bunlardan ba,ka Are.rıtoı vapun.ı 
ile de 250 lngiliz seyyahının gele· 
ceği söylenmektedir. 

}erimizde kendi isimlerinin bam
başka yazıldığını ıörüp şaşıran

lara: 

- "Lloyd George,, un Türkçe
si "Loyt Corç,,tur, amma icabında 
Luitcorç yahut Loyut Corç da olur 
ve başka şekilde yazılmasında 

mahzur tasavvur edilemez! -mi 
diyeceğiz? 

• 
İkinci dil kurultayının arife· 

sinde bu hahşi tazelemeği, Kurul
tayın bizi bu ikilikten kurte.nnası· 
nı iıtemeği vazife bilirim. Zira itil 
hassa biz gazeteciler hu i,in için
den çıkamıyoruz. 

(VA·rtO) 

heleri buraya tople.nacaktır. Eğer 
kadrosu müsait olurıa nehari ta· 
lebe de kabul edecektir. 

Yeni den birçok ilcmal mektep· 
lerinin açılması mevzuu bahis de
ğildir. Evvelce a~ılmt§ fakat ge · 
rek muallim kadrosu ve gerekse 
vesaiti tedrisiyesi itibariyle bir 
orta mektep halinde idamesi ka
bil olmıyan bazı orta mekteplerin 
(İkmal mektebi) haline jfrajı 
derpiş edilmiıtir. Bu mektepten 
çıkacak olan çocqkları derhal ha· 
yata tetabuk ettirecek ıurette 

programlar 1ıaıırle.nmı,t•r. lkmal 
mekteplerinin hoca)arl' gene mev .. 
cut muallimlerden ve kursları• 
mızda tecrübe edilen ilkmektep 
muallimlerinden müteıekkil ola • 
caktır. 

Üniversitenin bugünkü mevcut 
kadrosuna ili.veten yeniden ecne· 
bi profesör celbini dütünmedik. 
Yalnız evvelce mukaveletini yap· 
tığımız iki prof eıör vardır ki bun• 
lardan M. Frank henüz gelmi~· 

tir. Belki herhangi bir sebepten 
dolayı bugünkü kadroda milnhal· 
ler oluna, onun yerini doldur· 
mak için yeniden ecnebi profesör 
celbolunabilir. Yerli profesörle -
rin çıkarılıp yerine ecnebi profe· 
sörlerin getirileceği hakkında çı· 
kan haberler doğru değildir. Üni· 
veraitemiz artık istikrar devresine 
gimıittir. 

llkmektep rnuallimlerinin ma
a!ları meselesi de halledilmittir. 

1 
BUyi.ik Millet Mec::liainin son yap· 
tığı kanunlarla idarei huıuıiyeler 

..,,,.,.. ..... .,.,""111.,...-.w-n111ı&111111n1-. ... __.... .... ..,.... 

nara atarlarken 
Aptullah, F eyzullab ve Rıza i· 

ıimlerinde üç kafa.dar dün gece 
rakı içip aarhot olmuılar ve so· 
kakta. nara atarlarkan yakalan ~ 
mıtlardır. 

Tr•mvaydan dU,tU 
Topkapıda Kamber, d:.:n ak .. 

şam üzeri tramvaydan atlamak 
isterken yere düımüt ve kalçaıiy· 
le ayağından yaralanmıttır. 

Qalatadan geejerken 

Y oniıehirde oturan Ligor efen· 
di Galatadan geçmekteyken A • 
rap Bedri isminde biri ceb!·- • 
parafını çalarken yakalilnmışhr. 

Ders veriyordu 
Şehremininde oturan Sof ya 

isminde bir rum kadını yedi se · 
kiz yaımda bulunan 16 çocuğu 
evjne toplayıp ders verdiii ıçın 
yakalanmıştır. 

Bir çift ;sıcarpin 

bütçeaine f •~la miktar dl\ yardım• 
lar yapılmt§hr. Bugün ilkmektep 
muallimlerinin alınmamı§ ınüte • 
rakim maatları kalmamıthr. 

.Avr\lpaya bu sene hüklimet 
bütçesinden tam 27 talebe gönde· 
receğiz. Bunlar bugünkü kanuna 
nazaran lise mezunu olacaklar ve 
muhtelif teknik işler için gönderi· 
leceklerdir.,, 
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Bir Fransız muhar
riresi ge~di 

Dünyanın en fazla satılan ııa· 
zetelerinden biri olan Petit Pari
sien'in ıahip ve müdirlerinden o • 
lan Madam Dapuis dün Patris va· 
puru ile şehrimize gelmiştir. Mat· 
buat Cemiyeti namına istikbal e· 
dilmig olan Madam, yirmi beş 
sene evvel lstanbula gelmi~ oldu· 
ğunu söyliyerek demiştir ki: 

- Yeni Türkiyeyi yakından 

görmiye geldim. Bir müddet kala
rak tetkikat yapacağım. Büyük 
Reisiniz Gazi Hazretleri tarafın

dan kabul buyrulmak ,erefine 
mazhar olmıya çahtacağım. 25 
aene evvelki gördüğüm memleke· 
tinizi çok deii§miş buldum. 

Gizli nüfusun kaydı 
Gizli nüfusun yazdma11 hak· 

kında 2576 numaralı kanunun 
tatbikatı dolayıııyle dün vilayet· 
tevali muavini Ali Rıza Beyin ri
yasetinde kaza kaymakamları top 
lanarak bu husus üzerinde görü· 
ıi.ilmüftür • 

1 eylô1 934 ten 15 teşrinievele 
kadar tatbik edilecek olan bu ka
nuna göre her aile reisi evindeki 
veya emri altındaki gizli nüfusu, 
her veli, vekaletindeki ,her vasi 
vasayetindeki nüfusa yazılmamış 
kimseleri, evli olup da kaydedil
miyenleri, ölenli'!rİ, ölmü§ ve kay· 
bolup da nüfustan ıilinmemi, o • 
lanları, köylerde muhtar, ihtiyar 
heyetleTine, kasaba ve şehirlerde 
belediyeye bildirmeğe mecbur
durlar. Bunların aksine hareket 
edenlerden 1 fö·adan 10 liraya ka· 
dar para cezası alınacaktrr. Bu ce· 
zalar tahsili emval kanununa gö
re alınacaktır. Vilayette birçok 
memurlar bu i~ bakacaklardır. 

-- o -

Sümerbank heyeti gitti 
Dün Helain vapuru ile şehri· 

miı;den, Si!ıner Bank Umum mü • 
dürü Nurullah Esat Beyin riya· 
setinde bir heyet pamuklu men· 
sucat sanayii üzerinde tetkikat 
yapmak üzere hareket etmi~tir. 

Bu heyetle beraber Hereke 
fabrikası müdiri Reşat, umum miJ 

ı dürlük mühendiılerinden Sevke~ 
Gedikpaşalı Haı:ıi efendinin T 'k" · b ··d' : mu" .. • , .. .. urgut, ı mcı ,u e mu ın · 

dukkamna gelen •abıka ı Şukru, h d' C l" l b l d gı"tmı'tler . . . . . . en ıs e a ey er e • 
hır çıft ıskarpın çalmak ıstemı§, d' 
fakat dükkan sahibi tarafından ır. t 

Bu heyet evvela talyada men· görülerek ele geçirilmiftİr. 

Adilin otomobili 
Fındıklı caddeıinden geçmek· 

te ,]an sekiz yaşlarındaki Refikn 
bil çarparak yaralamı§tıı·. Adil 
!Ofö.r Adilin idaresindeki otomo • 
yakalanmıştır. 

sucat sanayii hakkında tetkikatb. 
bulunacak, sonra Almanyaya iC• 

cecek, oradan du Moskovcıya gi· 
decektir. Moskovada, yeni kuru · 
lacak fabrikelarımız için hazırla
ncın makinelerle meşgul oluna • 
caktır. 

Yugo§lavya Avus
turya immparatorlu
ğunu istemiyor 

A nısturya Bat vekil muavini Sta..r
hemberg, demiıtir ki: 

"Evvela devletin hudutları dahilin· 
do nizam ve aaayiıi temin edelim, On· 
dan ıonra hükümdarhk meseleıini mü• 
talea ederiz . ., 

Bu ifadeden anla§ıbyor ki, Avu&tur• 
yada Habesburg hanedanının ihyası, vaz• 

geçilmlt bir İ§ değildir. Ancak timdi
lik tehir olunmuı bir bahiltir, 

Diler taraf tan, tahta namzet olan 
Arıidük Otto, faaliyetle ortalıkta fır dö· 
nüyor. Avusturyanm mühim erklnın. 
dan kimisi, eski imparatorluju ihya et
menin naıd kabil Ql•bilec:eiini Macaris· 
tan rüeşaaiyle konuıuyor. Diğer erkin 
İıe, bu ihyayı en fazla arzu eden M. 
Musolini ile müzakerede ... 

M. Musolini, evveli, a1keri kuvvetle 
Avusturya toprağını i'ıal atmak, ora
da, naı:ilerill hakkından ıelmek istedi. 
Lakin, Yugoslavların ınukavemetiyle 
karşdattı. Sırplar: 

'1Eğer ıiz Avuıturyaya girerseniz, 
hlz de ılze kartı ıukeri harekete geçe· 
riıııl., diye açıktan açıb İtalyanları teh~ 
dit ettiler. 

Şimdi, ltaJya, bütürı kuvvetiyle, A· 
vuıturyayı dahilden kuvvetlendirmek, 
kendi fiili müdahalesi olmadan Habı· 
burgları başa getirmek istiyor. 

Lalcin, küçük itilaf, bu vaziyet kar
§Jlmda: 

11
- Alınany•nın A vuıturyayı ilha· 

kını Avuıturya v• Macariıtanda İtalya• 
ya müstenit bir Hab~burg ııaltanabna 

tercih ederiz!,, diyorlar. 
Zira, ba§ta Sırbistan olduğu hıoılde 

bütün civar devletlere, Avuıturya -
Macaristan İmparatorluğu vaktile nefe. 
aldırmamı§b. Ancak onun yıkılmaıı Ü· 

zerine, küçük devletler büyüdü; bugün· 
kü vaziyetlerine ula§ll. imparatorluğun 
yeniden doğması, hepsinin erİ§tİği maz
hariyetleri birer birer ellerinden aJacak
br. 

Fakat, ne hanedan dirilir, ne de hal· 
ya müdahale ederse, Avusturyayı nazİ• 
lerin ele geçirmeıtine ihtimal vardır. 

Baıta Fransa olmak üzere bütün 
devJetJer büyük bir muamma karşıun
dadır: Almanyanm büyümesi itlerine 
gelmiyor. ltalya ile küçük itilaf araıın· 
da boiuıma çıkması iae hiç ı•lmiyor. 
Franıız ıiyıuileri, M. Muıolini ite Sırp· 
ların "rasını bplınaia uğraııyor. Nete
kim bu imparatorluk doğduğu takdir
de bile civa'r devletlerin menafiine asla 

halel gelmemefe gayret edilecğini 

Strabemberc ıdaha ıimdiden vadetmi 
tir. Fakat. bu teminat ta küçük itilafı 
teskin etmemektedir. 

Avusturya meıe!esi, bütün çetinli· 
ğiyle berdevamdır. 

HUaeyln Faruk 

Bir dükkan yandı 
Dün ıaat 13 te, Yemiıte, Zin· 

dankapıda süpürgeci Mecit efen -
dinin dükki.nrnda süpürıeler kü • 
kürtlenirken ateş çıkmı~t;:-. Mecit 
efendi •öndürmek jçin uğraşmış, 

bu esnada muhtelif yerlerinden 
yaralanmııtır. 

Ateş büyümek istidadım gös· 
terdiği sırada, itfaiyenin yeti~me
siyle tehlikenin önü alınmış, dük· 
kan kısmen yanôktan sonrp l\teş 
söndürülmüttiir. Mecit efendi, 
Cerrahpafa haataneaine kaldırıl
mı9tır. 

Polonya Konsolosuna 
hemşehrilik verildi 
Polonya konsolosu I\". Vegne 

Boriç bir müddet evvel dostla· ... 
nın tavsiyesi üzerine istirahat et· 
mek için Şileye gitmişti. Mumal· 
leyh Şilede bir ay kaldıktan ıon• 
ra dün avdet etmiıtir. Kendisi 
Şileyi ve Şile plajlarını çok eev• 
miştir. Kon5olosa ŞileHJ.... fahri 
hemşerilik unvanını vermiılerdir. 
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Şikô.getler,-1 emennıler: 

Abdülhamit Tozdan kurtula
mıyan mahalle Ve 

Gözdeleri 
Okuyucularımız fÜphesiz hatırlar

lar: Sultanahmette Ticaret mektebi ya
mndan inen Nakilbent caddesindeki cıv· 
)erde oturan hanımlar bundan iki ay ka
dar evvel kafile halinde belediyeye gi
derek tikayette bulunmuılardı. Şika

yetin mevzuu ıuydu ı 

Tarihi tefrika: 37 Yaun: ishak Ferdı 

Aradan üç gün geçmiıti: 

Bir aktam Fehim Paıanını ıa
dık r.Af iyelerinden Servet Efendi 

lcoıarak geldi: 

- Paşam, dedi, bugün Seren

cebey yokuşundaki evin önünde 

dolaşırken, pencerelerin perdesiz

liği gözüme çarptı •• Köıedeki bak 
kala sordum: "A .. Onlar dün ge

ce taıındılar ... ,, diye cevap verdi. 

Servet Efendi sözünü tamam

layamadı. Fehim Pata yıldırımla· 
beyninden vurulmuıa döndü: 

- Nereye tafmmıtlar ••• Sen rü
ya mı görüyorsun? 

Diye bağırdı. 

Servet daha ciddi bir tavırla: 

- Vallahi taıınınıtlar, Patanı! 
Kaçmıılar ... Mahalleden hiç kim

se nereye gittiklerini bilmiyor. de 

di. Fehim Paşa hiddetinden küp

lere biniyordu. 

- Eyvah, bütün planlarım alt 

üıt olacak .. diye söylendi. Palto

sunu giydi. 

- Haydi, düt önüme ... 

Ve bir arabaya binerek Beıik

taşa geldiler. Serencebey yokuşu-
• 

nu çıktılar .. Saadetin kap11ını çal-

dılar. 

Seı yok. 

Bir daha .. Birkaç defa daha 

vurdular. Kapı açılmadı. 

Fehim Paşa mahalle bekçisini 

buldurdu: 

- Kır şu kapıyı .. ! 
Kapıyı derlıal ktnnıtlardı. 

Fehim Pata evi battan başa 
dolaıh. 

- Alçaklar.. Bizi aldattılar 
ha ... ?! 

Evde nereye gittiklerine dair 

uf ak bir iz bile bulamamıılardı. 
Kaçrramadıkları bazı büyük ev et 

yasını odalarda bıraknııılardı. 
Fehim Paşa bekçinin yakasına 

yapıftı: 

- Geceleri uyuyor musun a ka

rata ... ? Koskoca evi aoyaalar ha

berin olmayacak. Bunun bir hır
sızlıktan ne farkı var? 

Ve bekçiyi ayağımn altına ala

rak kamçılamağa ba.tladı. Ondan 

sonra dayak aırası, köşe b&§ındaki 

nakkala gelmişti. Çünkü mahalle 

bakkalı hafiyelerin adamıydı. Ma 

hallede olup bitenleri derhal sivil 

Tefrika numarası : 50 

memurlara haber verirdi. 

Fehim Paıa Necdetin nereye 

gittiiini ıordu. Bakkal fU cevabı 

verdi: 

- Necdet Bey dükkana geldi, 

hesabını gördü, evvelce aarayda 

oturduklarını, ve tekrar saraya git 

melerine iradei seniye aadir oldu

ğunu söyledi. Kendilerini selam

ladık .. Beşiktap doğru indiler. 

Buna siz de olsanz inamrdınız, 

Paşam! 

Fehim Paıa şaıaladı. 
-Acaba. .. ? 
Diye içine bir şüphe girdi. Evin 

kapısını kapadılar ve bekçiyi ka

pıya bırakarak arabaya bindiler. 

Fehim Pata evvelki kadar hid

detli değildi.. Bakkalın verdiği 

malumat kendisini biraz teskin 

etmişti. Kendi kendine: 

- Belki de Padişah irade etmiş 
tir. Birdenbire Saadetle Necdeti 

tekrar saraya aldırmıştır, diyordu. 

lstanbulun muhtelif semtlerindeki 
yapılardan çıkan toprak ve molozlar bu 
caddeden arabalarla geçirilmekte ve a· 
ıaiı taraflar aötürülmektedir. Bu yüz· 
den o cadde toz, toprak içinde kalrnıı, 

evlerin renkleri değiımiı, pencereler a
çılamaz hale gelmif, tabii ahalinin sıh
hati tehlikeye girmiıtir. 

Şikayetçilere, bu müracaatlan üze· 
rine, kat'i vaıtta bulunularak bu halin 
önüne aeçileceği bilcJirilmiıti. Fakat ... 

. Dün bu mahalleli namına matbaa
mıza gelen iki hanımın söylediklerinden 
anlıyoruz ki it sadece parlak ve kuru 
bir "vaıt,, tan ibaret ka)mııbr. 

Hanımlar diyorlar ki: 

"- Şikayetimiz Uzerine bir gUn 
caddeyi suladılar. İşte o kadar... Sonra 
gene eski hamam, eski tas!.. Moloz ve 
toprak arabaları gen~ caddeden geçmek
te, gene ortalık toz içinde kalmakta, ge
ne pencereleri kapal• duran evlerimizin 
içine kadar giren tozlar her tarafı bt'r
bat etmektedir ..• Değişmiş bir şey yok~ 
tur .. 

Fehim Paıa bu düşünce ile Y Il
dız sarayına gelmişti. 

O gün sarayda Mabeyinci Nuri Şik!yetimizi tekrarladık .. Fakat fay. 
dasız 1 Beeldiye reis muavini beye git

Bey nöbetçi bulunuyordu. Fehim tik; "Kaymakam gidini,, dedi, Kayma· 
Pata Nuri Beyin odasına istemiye kam beye müracaat ettik. Nahiye mil
rek girdi: dilrU beye havale etti. İtimiz gene öy-

- Sizi vakitsiz rahatsız ediyo- lece kaldı .• 
rum, ama .. it icabı .. Ne yapalım? Ne yapalım? Halli bu kadar basit 

bir iş için Başvekalete, Millet Meclisi-
Diyerek bir koltuğa oturdu. ne mi müracaat edelim?,, 

Fehim Pqa Nuri Beyden hiç •w---.,··-••a --- -----·--· 
de hoşlanmazdı. Bir müddet biri- -Bir şeyden haıberiniz yok mu, 
birlerine manalı tebessümlerle ba- Nuri Beyefendi? 

kıttılar. Diyebildi. 

Fehim Paıa Nuri Beyden haber Fehim Pap. bu MSzleri s6yler-

bekliyordu. ken, alnından damla damla ter 

" - Sizinkiler gene geldiler!,, 

Diyecek sanıyordu. 

Halbuki Nuri Bey önündeki i· 

şiyle metıul olmağa baılamıftı. 

Fehim Paıa tekrar terlemeğe 
batladı. Sormağa cesaret edemi

yordu. Daha bir gün evvel, Nuri 

Beye: 

dökülüyordu. 

Nuri Bey gözlüğünün üstünden 

baktı: 

- Hayırola, Patanı .. Ne var? 
- Canım efendim, sarayda dö-

nen işlerden ıiz haberdar olmaz 

olur musunuz? Bir ,eyden habe

riniz yokmut gibi daVJ'lanıyorıu· 

nuz! 

Nuri Bey gözlüğünü çıkardı: 
-Vallahi bir ,eyden haberim 

yok .. Neyi kast ettiğinizi anlaya

"- Onları kaçırdım ... ,, madım? Sizi terefimle temin ede-

"- Bütün gizli tetkili.tı yaka

lamak üzereyim!,, aiyen kendisiy

di. 

Şimdi: 

Demekle Nuri Beyin yanında rim ki, dünden beri mühim bir hi.

nekadar küçülecek, mahcup ola- diace olmamıttır. Yoksa ıiz bir ıey 
caktı. ler duydunuz da benim ağzımı mı 

Oıtüste birkaç cıgara içtikten arıyorsunuz? 
sonra, başım kaldırdı: (Devamı var)' 

ri ayn birbahane bularak, müıterek 
mevzular açblar ... Bir lngiliz zabiti: 

Aşk mı, Servet mi? 
- Affedersiniz, hangi lisan konuıu

yorsunuz? Bu kadar ıüzel bir dilin mev· 
cudiyetinden haberim yoktu ... diye söze 
batladı ve çok aeçmeden adam akıllı 
ahbap oldu .. Nakili : (Vi - Ni'ı) 

Fikret, fena halde üzülüyordu. Bir
denbire orta yerde beliriveren bu adam, 
ona zait ıörünmüıtü. Kukanmağa bi
le baflanuıtı. 

"- Keıke tanııtırmaaaydım... Hem 
ne münasebet, canım! niıanlnndır, hem· 
ıirem midir, diye sormadan böyle söz
ler olur mu?... Be:ı de F erhadı ra
bıtalı bir çocuk sanırdun... Meğerse ne 
kadar aldanıyormuıum .. .,, 

Filhakilca nakeb zuhur delikanlı te
peden inme öazlerin~ devPm ediyordu: 

- Sizi lstanbulda otomobilinizle 
aezerken gÖl'Ürdüm ... O zamandan beri 
daima na.zan dikkatimi celbederdiniz .. 
Fakat bir türlü sizinle tanıımak fnu
tını bulamamııtım. Şimdi ne İyi oldu. 
lzmire beraber gidiyoruz. Bu seyahati 
birlikte geçirdikten baıka lzmirde de 
dolaımz .. Ben oraarnı, ıayet iyi biliyo
rum ... Arzu ederseniz mihmandarhiını· 
ZI yapayım .. 

Fihet renkten renıe giriyordu. 

Genç kadın, bunun farkına varımı ola· 
caktı. Muhavereyi cieğiıtirmenin bir 
kolayını aradı. Ve derhal ıu bahse geç· 
ti: 

- Hakkımda ıöaterdiniz teveccüh
ten dolayı çok tefekkür ederim. Fakat 
eminiz olunuz, hatanız ilk cümleden 
bafbyor •• Bu vapurun en ıüzel kadını: 
Ben değilim ... 

-Kimya?. 
- Birlikte seyahat ettiğimiz çartaf-

lı bir hanım var.. Maalesef, yüzü gözü 
kapalı ... Fikret onu peçeli gördü. Be -
nimle ayni kamarada seyahat ediyor .. 
Ah ıu saatte yanımızda bulunmalıydı 

da, asıl güze!liği onda görmeliydiniz .... 
Şadiye Hanım, uzun uzadıya peçeli 

lcadmın ne bulunmaz birletafette olduğu 
nu anlattı. Fakat delikanlılar dinlemi· 
yorlardı bile ... 

Sofrada, yanlarındaki iskem~~lerde 

oturan diğer erkekler, Şadiye Hanımla 
alakadar olmıya batlamıılardı ... Her '!>t-

Bunu fırsat telakki eden diğer komıu· 
lar da lafa kanıtılar. Lakin her biriniu 
halinden umumiyetle hubilial etmek 
değil, güzel bir kadınla laf açmak kay
gusu bariz bir surette görünüyordu ... 

Şimdi artık kıskanmak sırası Ferba
da da gelmiıti ... O da Fikret gibi somur· 
tuyor, yanındaki güzel kadını kendine 
hasrebnek istiyordu .• 

Yemek bu minval üzere nihayet bul· 
du ••• 

Güverteye çıktılar ... 
Bir an sonra Ferhat kamarasına in

miıti .. 
Fikret: 
"- Ne yazık, diye düıündü, timdi 

nerdeyse gene gelecek, bu güzel geCE"· 
de Şadiye ile baıbaşa kalamıyacağnn.w 
llk defa olarak onıi karıı epeyce mer
butiyet duyduğumu hissediyorum ... ,, 

Filhakika, sofradaki bütün erkekle· 
rin diğer kadınlan ihmal ederek Şadiye 
ile konuşmu, olmas,, delikanlının naza· 

,,IAKALllY.'~ 
-~ .. ~::-::: . . . .. ... . .... :. : : ... ·~· ·:: ·. ..;-.::-· . 

Nakıl ve tercüme hakkı mabfoscllll 

Yazan: M. Gayur 
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Keyfi tahlil: Bu nevi tahli!de mü -

rekkep cismin, içinde hangi unsurla -
rın bulunduğu tayin edilmekle iktifa 
olunur. Mesela: Su, klorü sodyom gi
bi cisimleri unsurlanna ayırmak key. 
fi tahlildir. Bir halitanın hangi ma -
denlerden müteıekkil olduğunu bul
mak, bir milhin hangi hamız ve e -
saltan terekküp ettiğini meydana 
koymak için yapılan ameliyeler keyfi 
tahlildir. 

Bir milhin maden ve hamızını ara
mak uıulü: TahliJ olunacak cismin 
evveli rengi, kokusu, lezzeti gibi ev
safına bakılır. Böylece cismin temyi
zine yardım eder malUınat elde edilir. 
Sonra cisim toz haline getirilir ve az 
miktan bir tecrübe borusuna konur. 
Üzerine su ilave edilir. 

Eğer soğuk suda erimezse ıu ısı

tılır. "Kullanılacak su maimukattar 
yani saf sudur." Cismin suda tama • 
men eriyip erimediğini anlamak için 
su süzülür. Ve süzülmüı mayiden bir 
kaç damla bir sa.at camı üzerinde 
mütebahhir olunur. Bakiye kalıp kal
madığına bakılır. Eğer bakiye kal -
mazaa cisim suda erimiyor demektir. 

Eğer suda eriyor ve saat camı Ü • 

zerinde asan kalıyorsa tahlil edile -
cek cismin kısmı ezamı suda eritilir. 
Bir kısmı da bir tarafta ihtiyat olarak 
bn·akılır. Elde edilen mahlul bir "ipti
dai mahlul" dür. 

Eğer cisim suda erimiyorsa evve· 
la soğuk suda sonra sıcak suda hamı· 
zı lclorümi = asid kloridrik veya ha
mızı azotla asid azotik muamele edi • , 
lir. Böylece ekıeri madenler karbo • 
nat = karboniyet yahut sülfit _:_ kib
ritiyet yahut klorür = kloriyet yahut 
nitrat = azotiyet milhleri haline ge -
rerler. 

Eğer cisim hamızlarcla da erimez 
ise mai zerrin = eau reaale ile mua
mele olunur. 

Cisim harnızlarda olsun mai zerrin
de olsun halledilince husule gelen 
mahlw kuruyuncaya kadar 111blarak 
fazla kalmıt hıımu: veya mai zerrin 
çıkanlır. Kalan bakiye suda halledi -
lerek " iptidai mahlul " elde edilir. 

Şuraya dikkat etmelidir ki, ciıim 

hamızda inhili.I ederse inhilali esna -
sında vukubulan hadiseler not edil -
melidir. Mesel hamızlarda karbonat 
milhleri hamızı karbon, sülfür milh -
leri kükürtlü idro;en, sülfit milhleri 
gaz kibritiyeti neırederek inhilal e -
derler. 
Kibritiyeti baryom, kibritiyeti strons
yom, kibritiyeti kurıun, kalevi olmı
yan silisiyet "silikllt" lar hamızlarda 
da, mai zerrinde de erimezler. 

Bu gibi cisimlerin tahlilinde bun • 
lar karboniyeti sodyom yahut karbo
niyeti potasyom ile kanıbnlarak pli· 
tin yahut porselen bir pota içine ko
nur ve hamlaçta şiddetle izabe edi -
lir. Bu muamelede kalevi kibritiyet 

veya silisiyet ile inhilal etmiyen kat" 
boniyetle hasıl olu;.-. Bu karboniyetI~r 
hamızı klorümada halledilir ve "ipli• 
dai mahlulü" elde cdilmiı olur. .. 

Elde edilen "iptidai mahlül" uç 
kısma aynlmalıdır: Birinci kıılllll• 
katyonlar, ikinci kısımla amyonlat 
araştırılır. Üçüncü kısım ise kontro"' 
la tahsis olunur. 

KATYONLARIN ARAŞTIRIL • 
MASI - Katyonlar baılıca bet gnıP" 
tur: 

1 - Asid kloridrik " H Cl" il• 
tortu veren katyonlar: Kurıun, gii • 
müş", merküro, civa katyonlan. 

2 - Mutedil veya zayıf haııııs 
mahlulleri kükürtlü idrojen H 2 S il• 
tortu veren katyonlar: 

Arsenik, antiuan, kalay, albn, Pj]j• 
tin, merküri, cıva, gümü§, kurıun, bİS" 
mut, bakır, lfadiyom, İyonları. 

3 - Hafif amonyaklı mahlülleri klol" 
amonyom müvacehesinde kibrit aJPoıt' 
yom = (N H•)2 S mahlüliyle tortu "'" 
ren katiyomlar: Demir, nikel, ko&altı 
manganez, çinko, alominyom, krorn k•t
yonlan. 

4 - Kloru amonyon müvacebesİJI • 
de karboniyeti amonyom = (N H 1)' C 
0 ' mahlüliyle tortu veren katyonlal'1 

Kalisyom, baryom, llronsyom katyoll" 
ları. 

5 - Hiç bir miyarla tortu vermif"' 
katyonlar: sodyom, amonyom katyoıt' 

ları. 

Birinci grupta: İptidai mahlül yii%dl 
on nisbetinde aaid kloridrik mahlüliyll 
muamele edilir. Eğer mahlül tortu ver 
mezse içinde birinci grup madenlerill' 
den bulunmadığı anlatılır. Eğer to,._ 
verirse bu tortu ya kloru kurıun ~tı 
Cl, yahut kloru gümü1 = Ag Cl yahutt' 
merkürü kloru cıva = Hg2 Cl3 dir. Tor 
tuyu mayide nayırınz. Az miktarda ~ 
yü mukettarla kaynatmz. Erirse wr. 
ru kurıundur. Çünkü kloru kurı.ı• 
suda erir. Erimezse amonyakla mu ' 
amele ederiz. Eğer amonyakta eri,.., 
kloru gümüıtün Erimezse kloru cı""' 
dır. 

ikinci grupta: tik tecrübede asid klO" 
ridrik mahlülünde iıamızlaıbrılmıt ff 
hafifce 111tılmıt olan "iptidai mahlülıt 
den kükürtlü idrojen gazı geçi~ 
Eğer tortu hasıl oluna mahlülde ikiJICI 
grup iyonlarından lııiri var demektir.• 
Eğer tortu husule gelmezse ikinci jtO'P 
iyonlarının da bulunmadığını anlartı:• 

Tortu husule gelirse tortuyu mafi· 
den bir filitre kaiıdiyle ayrrdıktan "' 
maimukattar ile güzelce yıkadıktan ac>'!; 
ra san renkte kibriti amonyom = <~ 
H') 2 5ı mahlüliyle altıruıdereceye ıı-· 
dar ısıtırız. Bu sırada arsenik, antiırıO" 
an, kalay albn, pilitin, sülfürler erir, di: 
ğer sülfürler sarı kibriti amonyomda tJlf 
mez. 

(Daha bitmedi) ---nnda genç kadının ehemmiyeti~i art--~--:=-Aman şu merdivenden ineliJOo" 

tınnııtı .. 
Garip bir erkek baleti ruhiyesi! 
Hoı ... Y.--:!ınlannki de baıka türlü 

değildir ya!? .. 
Bu sırada, Şadiye, kısa bir tereddüt 

geçirdikten sonra: 
- Size bir teklifim var, dedi, ıu bi· 

rinci mevki güvertesinde dolaırnıyalnn .. 
Haydi, sizinle beraber, vapurun burun 
tarafına gidelim ... Oradan, yakamozları 
seyrebnek, pek hoıuma gidecek ... ilerde 
bulunmağı da çok severim ... Hem size 
bir teY söyliyeyim mi? Benim, bu, Fer· 
hat bey hiç te hoıuma gitmedi ... Gayet 
sun'i, hatta; arkadaımız olmasa, daha 
fazlasını söyliyeceğim ... Azıcık züppem· 
ıi ... 

Fikret, sadece: 

- Ya, öyle mi buldunuz! demek iP. 
iktifa etti .. 

Fakat, için için o kadar memnun ol
muştu ki, demek, bu kadının alakası 
sade kendine idi ... O, bütün Havva kız
lannca beğenilen, ve reddedilemiyen 
Ferhadı kendine kıyasla dun bulmuştu. 
Bir erkeğin gururunu okııyan bundan 
daha büyük ne vardı ... Kıymet verdiği 
rakibine üstün tutulmak! lıte bu, en 
fazla koltuk kabartan bir cihetti ... 

Ferhat beyle karıılaşmayız .. 
Kamaralarla deniı. arasındaki k• ' 

ranlık koridorlardan geçtiler ... EV".aJ 
ikinci mevki, sonra döıeklerini ye~e ~ 
mit üçüncü mevki halkı... Ve nıha1 
dar bir merdiven ... Ve vapurun burnO" 

On bayrak direğinin yanına 't'~ 
lar ... lki Yunus balığı vapurla yanı ed" 
yordu. Bu güzel manzarayı seyrettiler•" 

fi' Konuıucak pek çok ıeyleri vardı-:,· • ...dl 

kat, lakırdıya nereden baılamak ~ 
geldiğini ikisi de tayin edemiyordu ... 

·11• Fikretin aklına; Yunus bahklat1 

vapurun yarıtı hakkında felsefeler.-;; 
liyordu. Biri hini temsil eden, ötek•-" 
mantığı demek istiyordu... ~ ., 
vapur, bir hedefe doğru, bir fikir~:.. 
lü olarak ilerlemektedir. Yunus balılı1 
· · 'ki · · b'l · or,_,,. ııe ne tarafa gıttı ermı ı mıy 

dıt ... Onlar, sadece yarııa kalkıımıılar ,.ı 
Fakat neticede vapura galip gel~;. 
kabil mi?. Muntazam ve yeknaaak 1" "'' 
ıüyle, nihayet, hedefe vasıl olaca1' ~ 
pur, Yunus bahklannın mecali kalırtl ~ 
cak .• Yorulup yanşı yarıda bıra1'• b" 
lardır ... lıte, ıimdililc Türkanın ••~'· ;.'' 
güzel ve ıairane balıklar gibi, zarif, ;ı 
rif ş~killcr çizerek ve ziy:-lar neırede~ 

(Devamı ~r 



Ba~htiyar bir köylü olan Bernard 
tj a::a, köy çocuklarr, ötedenbe
Ye.:~ P ~derler. Fakat, Bernarda 
t~~ ?ır Çocuk teslim edilmiş
ene tiyarm kaygusu, bu Felici
llıekte ?.arar gelmemesidir. Onu 
dere be götürüp getirirken son 
Irat ce takayyütte bulunuyor. Fa
ra ~ lllektepte, Felicien, haylazla
birrrYor. Onlarm elebaşısı ile 
ni ~ te kendi hamisine etmeöiği
kiı ~kınıyor. Bernardl, mütevek-

' akat mütecsffir"dir. 

~lh~elici~, bir gün, onun ayak
~ltıı arını kesti. Böylelikie, ihti· 
rıı· n, artık onu mektebe götüre-
ırece" · • H lb , . h ~, Kını ıanmııtr. a u.~ı, a· 
~ llın fenalığm..-ı rağmen, ihtiyar, 
Ilı d,, kı§ta, çamurda, pabuçları
bı ele aldı. F elicieni mektebine 
,;~ı. Sonra, ka:;abaya giderek 

l ahı.-:mı tamir ettirdi. 
d ~ Niçin bu oğlan da böyle ol
la~: ·· · d!ye için için üzülüyor; 
İst ın, bir türlü kızmıyordu; on:ı 
rlenıiyordu. 

h ıira, bize fayda veren birçok 
~>'lanları döğeriz, ez!yetlere nıa· 
~ ı bırakınz da, hiç f aydaıı do
~ llıtııyan, bilikiı elimizi tırmah
~11 Van kedisine ilifmeyiz. Onun 
l h,rekt.tini hoı görürüz .• 

li . tte, ihtiyarın na::~uın:b · 
~n hö! le bir lükı mahlôktu. 

kızılmazdı. 

. Cunün birinde, ihtiya;ın kÜme~ 
~elen b!rkaç hindi ve tavuk kay
d .. ldu. Bemard, bu h:ıle pek üzül-
li, F elkien de bunu farkederek 
~~ebe ridince. laf arasında, e.r· 
r:'tları.-ıa anlattı. Çete reisi 
;~afı ka<"ırr " ·'ı. Mül·cmnıel bir 

•ıt.ı f.t•u • r t\ KUr~u. Ve doğn;&u ya, lrii· 
k~ oğlan, üstüne dü,en rolü mü-

ll'l:nelen oynı:ı.dı. 
d t"e dönerlerken, birdeı.b:rr 
1lrclu: 
..._ itiliyor musun? .. Bu ne?. 
..._ Hindi aeıi. 
..._ Bataklıkta baiı1Yor gibi .. 
..._ Hnydi, gidip bakalım .. 
8içare adam, kendi kendiliğin· 
~ tuzağa yakalanmıştı. Kümes 
'h'anlarım çok severdi. Onlarm 
. )'holu9undaki maddi zarardan 
~de, hayvanların başına bir f e-
~ ıelmetin diye dütünürdü. 

~k adımlarla, bataklığa yak
'll lar. Büyük bir hiDdi, sürünün 
~-tiizellerinden biri, k:..mıılar 
~~ında çırpmıyordu. Can kor· 
!et 1Yle, sahilden iki üç metre i-

de hağmp duruyordu. 

1-' elicien: 
l Hapı yutmu, .. -dedi. ı 
htiya.r: 

~"" Ha)'D', kurtarırız .• • dedi. • 
laklığa ko§tu. 

•. fiiııdi, sahibini tanıdıiı için, 
ııttı.ı· 

"ı, daha hızlı çırpmıyordu. 
~8~~ ka.taa buldu. Bunu bataklı· 
"-. llzerıne koydu. Yavaı yav.:-.J 

hana yakla,mıya baıladı. 
l "b 

.._. '1tın, arkasından kalası iten 
dı' 0 lclu acaba?.. Zira, tahta kay· 

11 ' la•a.lh adam, çamur deryası· 
'
8
hü1ük bir gürültü ile düttü. 

Ilı u ha.iden ürken hindi, ayağı
~~~•inıı kopardı. Sahile doğru 

ı,t 
diı,· e lanı bu esnada, çalıların 

a"den kahkahalar koptu. 
a•.Lı w f d . d w•t di, l ~ ıgın o tara ı erın eg .• -

h:rp •kın, Bemard baba, oldukça 
S-~ alanınııtı. Her yeri ıslanmıı, 
titg~a bulanmı§tı. Ayaklarının 
ı-r,1 e hattığ1nı hissediyor, saz· 
)otel t\atuııarak güçlükle kurtulu-

\l, Piı au, ıöiıüne kadar yük-

ortasında 

ıeliyordu. 

Bet küçük soytarı sahilde neıe 
ile gülüp oynafıyorlar; ihtiyarın 

bu feci hali kart11mda insaf etmi
yorlardı. 

Bemard, gözlerini çocuklara 
doğru çevirdiği vakit, ancak F e
licieni gördü. Yumruğunu ırka

rak, ona, kinle salladı. 

Üç gündenberi ,onu gene mek· 
tebe götürüp getirmekle beraber, 
artık, hiç konuımuyordu. Fakat 
artrk, onun hüviyetindeki iyi a
dam ölmüttü. 

ihtiyar, ıuya düıtükten ıonra, 
k11a bir hastalık geçirmit, lakin, 
öç almak fikri dimağında yer et
tiği için hümma ile mücadele ede· 
rek ,çabucak kalktı. Şimdi elinde 
t1 ı·ima bir kırbaçla dola§ıyordu. 
Mektebe giden F elicieni bununla 
y~diyordu .. Oğlan, kuvvete kartı 
boyun eğmitti. Süklüm püklüm 
yfö·üyordu. 

Çocuk çetesinin reiıi olan Ro
bino, ihtiyarın hastalanması üze· 
rine, ilkönce, teli,a düştüyse de, 
kamçı meselesi üzerine küplere 
bindi. Zira, bu sefer, iki kuvvet 
arasında, tam manasiyle muhare· 
be açılmıftı. 

• 
Bir ak,am, yağmur yağıyordu. 

Bet çocukla ihtiyar, çimenli yol
dan eve dönüyorlardı. Hava ıo· 
ğuktu. Hepıi de pelerinlerine bü
rünmüılerdi. Bataklığın yanına 

vardıkları vakit, yağmurdan gay
rete gelen kurbağalann viyakla
makta olduğunu farkettiler. Fe
licien: 

- Piı hayvanlar! • dedi. • Şun· 

lan ~ıtut~·· 
Robino: 
- Sahi .. - diye haykırdı. • Hay

di çocuklar. 
ihtiyar ,homurdandı: 

- Yağmur yağıyor .. Eve gide-

lim. 
Felicien: 
- Sen karıtma .. Ben burada 

kalıyorum .. istersen kendin git. 
- Hayır, gitmem .. 
Robino: 
- Görürüz, bakalım ... 
Koçun toı vuru,u gibi atladı. 

Kaf asiyle ihtiyarın kamına vur
du. Dört çocuk bunun üzerine az· 
dılar.. O zamana kadar görülme
mit bir tarzda, öyle bir hücum et
tiler ki, ihtiyarı yan koJar, yar1 
dütüp yerlerde emekler vaziyet
te, ric'ate mecbur ettiler. 

Şimdi artık, zavallı adam: 

- Artık bu hal devam edemez .. 
Öyle betbahtım ki.. Allah benim 
sizden intikamımı alsın .. • diye in· 
liyordu. 

Bir çalının arkasına yığılmıştı . , 
Onu böyle kaçırdıktan ıonra, 

çocuklar, bataklığın kenarına 

gitmitler, _çotandır oyunlarına baş 
lamıılardı. 

Birdenbire, feryatlar yükseldi: 
- imdat.. imdat., Boğuluyor! 
Bemard, kulak kabarttı: 
- Boğuluyor mu? .. Kim boğu

luyor?. 
Çalılar arasından baktı: 

Robinonun çırpındığı görülii· 
yordu. Kumandalar veriyordu: 

- Kotun .. Köye gidin .. lhtiya
:·ı ça~mn. 

ihtiyar kendi arandığını duy
duğu halde kımıldamadı bile .. Bu 
hain piçlerden biri boğulacakmış! 
Boğulsun varsın .. işte, allah, inti
kamını alıyordu. 

-~ - : .:.r:... ~ : .... -- .... ... 
(~rllia ~ mcı ~ 11yıfıda) > 

) ··· - ~-- -

& HABER ...: Akfam Postası 

Çenge~lk~o=· yünde bir akşam! 
Köyün iki meşhur bekarından biri yakında evleniyor! 

Çengelköyü, başını dinlendirmek istiyenlere 
biçilmiş kaftandır! 

ÇengelköyU t;ocukları e§leniyorlarl 
Sandalımız hamallar iskelesine ! Diye cevap veriyor. Yetmit ya

yanatırken dıtarda bir gürültü pa tına kadar hiç evlenmemi§ olan 
tırdıdır gidiyor, on on beı çocuk bu yaşlı sandalcı diyor ki: 
bir ihtiyarın etrafını aarmı9lar, - Ama artık evleneceğim ... 
boyuna: Çünkü bu ya§tan ıonra bekarlık 

- Y orgaki, Apoıtolaki, Hiriı· güç geliyor. 
taki, Vaıiliki ! - Kimi alacakım? 

Diye bağırıyorlar ve onlar böy- - Fenerde mi, Balatta mı, Ay-
le bağırdıkça doksan betlik ihti· vanıarayda mı yetmi§ betlik, kim· 
yar da elindeki kaim butonunu ıeıiz, paralı bir kocakarı varmış, 

çocuklara savurarak onlara kal.ay• onu alacağım! 
ların en parlağmı basıyor ve oldu· - Nikahınız nerede kıyılacak? 
ğu yerde terler tepiniyordu! - Nah, işte turada bizim Çen· 

Çocukların en irisine sordum: gelköyünün me,hur (Bekar dere-
- Kim bu adam? ıi) var ya, orada kıyılacak! 
- Bu mu? Buna Bekar Aia - Kim k1vacak? 

derler. Herkes kendisini Bekar A· ~ı:ı.Tn_..__~ 

ğa ! diye çağırır ama asıl adı Ha· 
cı lbrahimdir, tam doksan bet ya
tmdadır. 

- Peki, ıiz ne için Bekir Ala, 
yabut Hacı İbrahim diye çağırmı
yorsunuz da Y orgaki, Apostolaki, 
Hiriıtaki, Vasiliki ! diye çağırı

yorsunuz! 
- Biz mahıuı öyle çağırıyo

ruz. Çünkü öyle diyince kızar, if
rit olur da omnı için t 

Çengel ltöyüne!n 95 hk meş· 
hur "beklr 21Azsı,,Hacı 

lbra~im Ef0ndi 
- Yukarda Ayazma gazinosu-

nu tutan Niko var ya, o kıyacak! 
Yazın baıını dinlendinnek iıti

yenler için Çengelköy tam biçil

köy manzaralarını tavsiye ederim. 
Kırlara tırmanan keçiyollu bayır· 
ların altındaki arka mahalleleri bi 
raz da lıtanbulun kenar ve fakir 
mahallelerine pek benziyen Çen
gelköylülerin timdi bir ricaları 
var ki o da yakında bozulup §oıe
ye çevrilecek olan parke caddeleri 
nin bozulmamaııdır. Çengelköyü 
mümessili Zeki Bey köy namılNl 

diyor ki: 
- Şu gördüğünüz parke cadde 

pek yakında bozulacak, tatları 

başka yere götürülecek, burası da 
§oıe yapılacak ... Halbuki burası 

şose oldu muydu, buradaki eına· 

fm hali haraptır.Çünkü, §Ole kıtın 
çamur, yazın ise dehıetli toz ya • 
pacak ve buradan kalkan tozlar 
atçıların, kasapların, bakkalların, 

kahvelerin, evlerin içine dolacak 
bu suretle yapılan hayır ürkütülen 
~rbağaya değmiyecek... Böyle 
yapacaklarına o lazım olan yer 
için buradaki parke tqlan ıöke

ceklerine Üaküdardaki Pa§a lima· 
nında dünya kadar taş var, onları 
oraya nakletseler de bizim cadde
mize dokunmasalar çok iyi olur! 
Köylünün bu ricaımı elbette la· 
zım gelen makam göz önüne alır • 
Biz gelelim §İmdi buranın denizi
ne ve yüzgeçlerine: 

Sıcak havalarda Çengelköyü 
koyunun suları ideta ııcak ha· 
mam ıulanna döndüğü için insa
nın geceleri yatağını deniz üzeri
ne sereceği geliyor. ı Atıl denb 
banyosu yapılacak yet' buriıı !. Ne 
yazık ki burada ne hamam var, ne 
plaj! 

Fakat yakında bura gençleri 
ara.ımda büyük bir yüzme yantı 

tertip edilecek ve Çengelköyü 
gençleri bu ılık ıuyun içinde Bey
lerbeğinden V aniköyüne kadar 
yüzeceklermit ! 

Ne diyelim, haydi hayırlısı! Ha
yırlısı ama, ben de bir daha Çen
gelköyüne gidersem iki olsun! 

- Neden? 
Mi diyeceksiniz! Onu orada 

fotoğraf çektirmek için uğradığmı 
zorlukları gören Çengelköylülere 
ıorun ! Oranın seyyar fotoğrafçı-

Zavallı ihtiyara takılan bu ha
taratı oradan dehlerken aklıma 
Bakırköy.hastanesinin me§hur us· 
ta T oması geldi. Bakırköy hasta
nesinin zararsız gedikliler kovu
şunda bir usta T oma vardır ki a
sıl adı Mehmet olduğu halde bü
tün hastanedekiler kendisini uıta 
Toma diye çağırırlar. isterlerse 
Torna d;ye çağırmaımlar da Meh· 
met yahut Ahmet Efendi desin
ler! Diyemezler ki ... Zira böyle de 
diler miydi, bcr\ki derhal kızar, 
köpürür, parlar, Alev alır ve ağzı· 
na gelen· etrafa savurmaya bq· 
lar. 

miş bir kaftan ... Vapur iskelesin • 11
: 

deki Ali ve Gavril Efendilerin de· - Karakoldan izin almayınca 

işte Çengelköyünün ihtiyar Be
kar Ağası da bunun gibi, fakat o, 
ötekinin akıi. .. Doksan be§ yqın -
da olduğu halde hala v.apur iske
lesinin yanındaki sandal ve kayık 
iskelelerinde fahri kahyalık ve 
değnekçilik yapan bu adama ara
ııra büyükler de takılırlar ama o 
hemen hiç çekinmeden onların da 
ağızlarının paylarını verir. Vak
tile ıimiti, mahallebiıi ve hele ay
vası, sonra da yaz geceleri koy aa· 
fası ile pek meıhur olan Çengel
köyünün bir Bekir Ağası d.aha 
var ki o da yetmiş ya§ında sandal
cı Yorgakidir. Bütün Boğaziçinde 
Cüfi lakabı ile tanınmıı olan bu 
yaşlı balıkçıya: 

- Senin adın nedir? 
Diye sorulunca: 

- Bekar Ağa, efendim! 

l 

Diye cevap veriyor. Fakat Be
kar Ağa sen misin, yoksa Hacı 
lbrahim mi denilince: 

- Hacı lbrahimin adı Bekir! 
Halbuki asıl bekar benim! 

niz üstündeki yalı gazinoları ol· 
ıun, tepedeki Ayazma gazinosu 
olsun mütekaitler, hava tebdilli
ler ,yaz tatilcileri için birebir ... 
Hele yukarıki gazinonun esmer 
Çengelköy koyunu tepeden tıpkı 

büyük bir havuz gibi gören akşam 
manzarasına gün batarken kolay 
kolay doyum olmuyor. Çalıgılı, §a 
taf atlı, ve biraz da cavultulu, cu· 
vultulu sahillerden, bahçelerden, 
kırlardan bıkanlara Çenge)köyü-
nÜ."l ıssız, ıadasız, cavultusuz cu· 
vultusuz hakiki köy hayatını, ve -

ben fotoğraf çekemem! 
Dedi. Karakola gittik, zavallı 

polisler ıatırdılar, önce: 

- Biz ne kan§ırız? 
Dediler. Sonra telefonla merke

ze sordular, merkez iti nahiye mü 
dürlüğüne havale etti, vakit geç 
olduğu için nahiye müdürü bey o
rada yoktu. Derken oranın eski 
muhtarı ve Jimdiki mümessili gel
di, fotoğrafçıyı kandırdı da güne§ 
batarken bu resimleri zorla çeke
bildik! 

Osman Cemal 

Akfamıarı ıakele meydanında aerinllk alanlar 
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Çocuk sesleri haykmnaktay· 
dı: ASLANLI HÜKÜMDAR 

Ar•d• 
tık, tam•miyle çocuklattı. idet• 
sırada, bataklığın kenarına 8 r•• 
Oejneiiyle ıulara vunır.. soıı , 

SÜLEYMANIN OGLU - Bernard baba! Bemard ba
ba! 

birdenbire ürkerek ko9mıya ~t 
lar. 

Rober Dupon, Madam Janet 
Beker'e: 

- Matmazel Moliyeden bir 
haber var mı? diye sordu. 

- Hayır yok .. Zavallı kızın ha
yatı tehlikede demişlerdi, Ben de 
merak içindeyim.. Ne olduysa 
Möıyö Moliyeye oldu. Hem can
bazhane, hem kızından olmak.. 
DoArusu dayanılır §ey değil. 

Süleyman başını salladı, ve: 
-D9ğru, dedi. Ne olduyşa Möı 

yö MOliyeye oldu. 
Bu sırıada, içeriye bitkin bir va· 

:ıiyette Mösyö Moliye ginniıti. 

Doğru Süleynıanm yanma geldi. 
;yanındaki bo§ yere çöktü.Ellerile, 
ellerini yakaladı ve: 

- Üzülme, Süleyman, dedi. 
Felaket hepinizden ziyade benim 
bqmıa çöktü. Hem kızdan, hem 
ce.nbazhaneden oldum. 

Orada hazır bulunanlar §atkın 
bir h:ılde ôurakladılar. Kimse ai· 
zını açamıyordu. Nihayet Süley-
man: 

- Kızca.tızı kurtaramadık mı? 

-Hayır Süleyman, daha ölmü! 
~efil, ben karakolda iken ağır ha· 
berini getirdiler. 
" - Ümidi kesmemeli .. 

- Kendimizi aldatacak deği

liz ya .. Zavallı kızım bir kaç saate 
bdar gözlerini dünJaya yummuı 
~ulunacak .. lıte bir delinin yap· 

·· tttdarr 
·: Süleyman gene teessüre kapıl· 

mıftı. Moliye bunu çok çabuk an
ladı: 

- Sen üzülme Süleyımın, de· 
di. Bu adamın kasti aana değil, 
'bana idi.. Sebebini ıöylemeğe lü· 
zum görmüyonmı. 

Gerçi seni de kııkansnryor de
ğildi. Fakat daha: çok düfmtllllıiı
m bende tecrübe etti. Muradına 
da. erdi. işte artık ortada ne kı
zım, ne de canbazhanem wr. Böy· 
le söylemekte haklıyım; kızım 
yaıaıa bile ömrünün ıonuna ka
dar kötürüm kalacak. 

Moliyenin bu •özlerinden anla· 
tıla.n 4ey, açıkç• aöylememesine 
rağmen gayet sarihti. 

Ruıniö kırk bet yaıma ve gece 
gündüz sarhoı olmasına bakma
dan Moliyeden daha on sekit: ya
tını doldurmıyan ıkı~mı İ5temif, 
canbazhaneye ortak olmak sevda· 
ıma kilpılmı§lı. 

Moliyenin bunu kabul etmeme· 
ıi itte bu felaketin doğmasına se
ıebep olımu,tu. 

Rober Dupon Ernest Moliyeyi 
teselliden &<>nra: 

- Şimdi ne yapmak fikrindesi
niz Moliye, diye sordu. 

- Şurası muhakkak ki can
bazhaneyi eski haline getirebil
mek benim için, hele bu ya§tan 
sonra imkansız .. 

Hepinizi ayn ayrı sevmekle 
berabCI' içinizdt! en çok itimat et· 
tiğim Süleymandır. Bunu gene he 
piniz bilirainiz. O ne yapmak iı· 

terıe öyle yapım ... 
• 

-5-
SULEYMANIN KARARI 
Gece olmuftu. Abbaıiye mey· 

fanına derin Mr seaslzlik ç8kmilt· 
tü. Dalıa dün, canbazbaneye akın 
akın gelen halkın gürültüıü yerine 

·1.· 
Tefrika no. 7 f;;,~,., 

nünde korkar gibi konupnlara 

Bataklıkta gitgide 
bir ses, aksiaeda gibi: 

- Bernard Baba! 

hafifliyen 

Fakat, diğer çocuklar, kaçıftı. 

Sesler dindi. 

Çocuklar, artık ona takılısUf~ 
lar ve takılmamakta hakları 
var: Ark•datlarının öldüğü gÜ°' 
ihtiyarı da öldünnüt oldular· ) 

çok acı ve tuhaf bir hiı veriyordu. ;;~·;··;·;·

1
ı 

Konufanlard&n biri ötekine: : a 
-Acaba, dedi, Süleyman ka· i Rıza i 

Bu sükiit, ihtiyarı korkuttu. Ça
lılar arkasından çıktı. Sisler için
de, eUer ilerde, gözlerinde haina
ne bir ıf ık, yijrüdü. 

MUterciml: (HaticeSU~ 
...._.....-nww11ıt1• ....... • ........ 

Sporcularımıı 
Odesadan dönüyor rannı verdi mi? ı· Ş k • 1 

- Bilmiyorum. Fakat daha -~-~~! 
zanne~em. 

Şimdi arhk, suyun yanına gel· 
u.işti. Tam ıatıhta bir kuma! gör
dü. Elini uzatıp aldı. - Bu felaketi nasıl önliyebile

ceğini merak ediyorum. 
- Artrk önlenecek tarafı kal· 

dı mı ya! .. 
-Doğru .. 
Biraz sonra: 
- Acaba Moliyenin J<ızı nasıl? 

diye sordu. 
- Fena diyorlar. Ölüm tehli· 

kesini atlatmış ama, sakat kalaca
ğı muhakkak .. 
-Yazık .. Rumiö hakikaten çıl· 

dırmıı mı? 
- Bilmem .. 

- Ben akıllı bir adam bunu 
yapmaz diye dütündüm. Fakat, 
herıeyden evvel Yavuzun talisizli· 
ğine acıyorum ... Sen ne dersin? .. 

- Sahaya ilk çıkacağı günde 
böyle bir hi.diıe olmasına hakika· 
ten acınır. 

- Zavallı çocuk. Demin gör· 
düm, Küçücük yaıma rağmen fe
laketi büyük bir adam gibi ti. için· 
de hiuediyordu. Aılanları için na• 

aıl ağladığını tasavvur edemez· 
ıin. 

iki gözii, iki çeıme.. Mütema
diyen ağlıyor ve 'döğünüyor. 

- Zavallı çocuk .. Ben felllCet· 
ten sonra daha kendieini ıarme
dim. Haydi ıidelim.. Hem onu, 
hem Süleymanı ıörür, konufUl'UZ. 

- Gidelim .. 
iki arkadaı ayak ıeılerinden 

ürker ıibi yavaı adımlarla bet on 
metre ötedeki Süleymanla Yavu · 
zun bulunduğu çadıra ilerlediler .. 

Süleyma.nla Yavuzu görmeye 
giden bu iki arkadaıtan biri Mo· 
riı, öteki, isminden ziyade Her
aül adıyle tanılan Atfretti. 

Hergül, cambazhanede kuvvet 
tecrübeleri yapar, Moris de nitan 
atardı. Bunların her ikisi de Sü
leymanı tapacak derecede ıever· 
Jer. Yavuzu kendi çocukları gibi 
benimserlerdi. 

Çadırdan içeriye girdikleri za
ı an Süleymanla oğlu Yavuz ve 
Muradı yalnız bulm~dılar. 

Blanı Allarti Yavuzu teıliye 
ile meşgul, Süleymanla Murat dr 
baş başa vermiş konufuyorlardı. 

Süleyman, Hergülle Morisin 
kendilerini ziyarete geldiğini gö
ı·ünce ayağa kalktı. 

- Hayrola .. Yeni bir haber ıni 
var? .. 

Hergül: 

-- Haber sizde Süleyman, diye 
cevap verdi. Ben daha çok Yavu· 
zu, sonra da ıeni görmeye gel- j 
dim. 1 

- Büyük dostun Yavuzu mu?. 
- Ona ne 9üphe .. 

Hergül, kendi yanında bir 
nokta gibi kalan Yavuza, ekıeri· 
ya büyük dostum, diye hitap eder
di. 

Süleymaıun elini uktıktan ıon· 
ra., Yavuza yaklaıh: 

- Nasılsın bakalım?. diye 
ıordu. 

- Y ooo .. Bak .. Benimle konuı
mazaa~ it ıarpa sarar .. Şimdi aı· 
lanların da kalmadı ki beni kor
kut.sın .. Anlıyorsun ya .. 

Hergül, bu ıözü dütünmeden 
ıaylemitti. 

- Aslanların da kalmadı ki .. 
Sözü Yavuzu beyninden aars· 

mıfb. 

Bir çocuk beresiydi. Altından 

saçlar çıkmı§tı. Titriyerek, bunla
rı çekti ve aördüğü manzara kar
!tıında inledi: 

- Felicien! 
Lakin, kalbindeki merhamet 

hissi, son dam1aama kadar tüken· 

mişti. Göz yaılarmm zerresi kal
mamıfb. Ağlamadı. Müteeaeir de 
olmadı. 

Cesedi çekip çıkardı. Sahile hı· 
raktı. Aheıte adımlarla yürümeie 
haıladı. Bu ıırada, köylüler de 
mahut çocuklar da, koşa koıa ge
liyordu. 

Sadece: 

Kiyef, 16 (A.A.) - Anadolo 
Ajanıımn Rusyadaki Türk •J'°': 
cu kafileıine refakat eden h\1'11

" 

muhabirinden: 

iki gün süren bir tren yol~O~ 
ğundan ıonra, dün ak!•m "'' ~ 
muvaıallt ettik. oaeaaya h.•re:_. 
eden trene, vakit olduğu içıPı. J 
file reiıi, Okranya Cümhut•~. 
icra heyeti umumi katibi V 
kafıki yolda41 ziyaret etti. .. 

Otelde 4erefimize verilen ,ıc' 
yaf et çok samimi oldu. Y enıekt ir 
sonra ıehri ıezdik. Vapura ye~J 
mek zarureti olduiundan '' 

Hele ya.namdan sonra, baba
ıiyle vahti hayva.nlıır .vapyonunu 
dola§bktıkları zaman gördüğü 

manza.rayı hiç unutamıyordu. Aa· 
lanlarmdan birçoğunun ıstırap i
çinde can verdiklerini anlamak 
mtitkül değildi. Bazısı tamamiyle 
kül olmuf birkaç taneıi de ya.n 
yanm~, yarı yanmamıı bir halde 
ölmü§lerdi. Yalnız birçok ara,tır· - Boiulmuf .. • dedi ve yoluna 

ve Odeaadaki maçlardan vad8
, 

çildi. Çünkü ikinci vapur 30 ~ 
ğuıtoıtac:hr. 

Kief'ten istikbalde olduğu Jı': malarma rağmen "Bora,, nm ne devam etti. 
• • • • dar teıyide de ayni parlak mer' 

O günden itil:;aren, ihtiyar, at'• ıi.mle uğurlandık. 
ölüaüne, ne de bir izine rulıyama· • 
drlar.. (Devamı var) 

ıı ı ı·t''.rı,·' :ııı• •!/!11 ,ı.ı 
'' 

inlıisar çakmakları 
2,75 

Benzinli 1 

Tanesi T. L. 
k k (yassı şekilde pirinçten, 

ça ma 1 nikelden mamul deri 
J ve saire kaplı. ) 

Fitilli çakmak l Tanesi T. L. 1,50 
ı (yassı şekilde nikelli) 

Çakmak taşı j Tanesi 10 kuruş 

1 - Şirketimizin hükumet inhisarından devren 
aldığı ve şirketimiz inhisar damgasını taııyao 
çakmakların perakende sabş fiyatları yuka· 
rıda gösterilmiştir. 

2 - Toptan alan esnafa bu fiyatlar üzerinden 
o/O 6 (yüzde altı) iskonto terkolunur. 

3 - şirketimizin lngiltere'de " DUNHILL ,, f ab· 
hususi şekildeki çak
doğru gelerek sahşa 

rikasına ısmarladığı 

maklar Eylôl sonlarına 
çıkarılacaktır. 



~ A~ustos 1934 

Benimsenen Söhret 
' 

-Azizim, şöhretin benimsenmesine aklınız eriyor mu? 
-Çok şaşılacak bir ,ey amma, bu hal Frigidaire'in başına 
&eliyor, ve şöhretin benimsiyenlerden adata mütezarrır 
oluyor. · 

'rıııdalr• o derece bir t6hret kazandı ki, pek çok lılmaeler he~h•"" 
bir •oluk hava dolabını Frlaldalre zannediyor. H,ıbukl hakikat 
bGabQtOn baıkadır. Frlatdalr• General Motors tarafından aureil 
lttahausada imal edllen sarantlll aotuk hava tlolabınu• lamı.sır. 

•ır l'RIGIDAIRI! soiuk hava dolabı alıyorum, diye alellde bir alet 
•lanlar eksik deilldlr. laım lltlbaaından, vo mOtal .. hotlfule" 
••lıııunıa. Bir tek FRIGIDAIRK vardır. Soiuk hava tlolaltı aatın 
'lllırken FRIGIDAIRE markasını taııdıiını teablt •dlnla. 

FRIGIDAIRE 
O•rı•r•I Motor Mamulltı 

BOURLA BiRADERLER ve Şii 

~ukaddema Bcyoğlunda T e . J İstanbul Dördüncü icra dair ... 
hbatında 28 No. lu Hidayet a • sinden: 
~ımanının 2 No. lu dairesinde Taınanuna altı bin •lli altı lira 
'1tim iken halen ika:netgah· kıymet takdir edilen Beyoğlunda 
~hul buunan Jül Pons efendi· Panııltı mahallesinin lcadiye 

~- latanbul ikinci icra Memurlu· 
•111tdu: 

Oamanlı Bankaıma terhin et· 
~ ıuretile istikraz etmiş oldu · 

Uz (576) lira (86) kuruşa 

~"ka.bil mezkur Bankaya merhun 
lunan muhtelif cinı tahvilatmı
~ a&tıfı takanür etmit olmakla 

18/ 934 tarihine müsadif çar
~ba. günü saat 14 ten 15 e ka· 
~t lıtanbul Esham ve Tahvilat 

!'aaıında açık arttırma ıuretile 
'-tılacağı malumunuz olmak ve 
~~baptaki maddei kanuniye muci· 
.1
1rıee tarafınıza tebliği muktezi 

1 trı varakasının tebliği makamı· 
~ kaim olmak üzere ilanen teb· 
~cyfiyet olunur. (2897) 

"- lıtanbul ikinci icra memurlu· 
lldan: 
~ ~ahçuz ve paraya çevrilmesi 

Jc.n..r hane e9yuı 28/ 8 /934 
~lıine nıüıadif çarıamba ıünü 
~t on birden on ikiye kadar Be· 
>.f 11\llıda Suteraziıi ıokaiında 
>( thnıet Ali Bey apartımanında 6 

• o, lu daire önünde açık arttırma 
l.lt rı ~ e ı e satılacaktır. Talip olanla-

1• lııezk<ir gün ve saatte mahal-
1lld ıt. e hazır bulunacak memuruna 
~atları ilin olunur. (2898) 

&.... 1•tanbul ikinci icra memurlu • 
•llllda.11: 

'll t.fahçuz ve ikinci açık arttırma 
~etile paraya çevrilmesi mukar
Pltk1'tinerva markalı 1320/ 2456 
~ a Numaralı kapalı iki 
.._ •. 1110bil 28/ 8 / 934 tarihine 

"a&tlif 1 Ü •• 't l ıa ı ı nu ıa • 
'( erı? den 1 8e kadar Eeyoilunda 
'" 'Çar,ı 44 No. lu ıaraj deru· 
.,._ llda. •ablacaktır. Talip olanla • 
lirıd1ttewJrer tün Ye aaatte mahal
ttıU e hıtzır bulunftcak m~muruna 

racaatian ilan olunur. 
(2898) 

..lcağmda~slri 8, ,.eni 6 No: Ju u· 
fak bahçeli ahtap hanenin taıu•
mı açık arttırmaya konulmuı o • 
lup 1/ 9/ 934 tarihinde ıartnanıeıi 
divanhaneye talik edilerek 19/ 9 
934 tarihine müsadif çarfamba 
günü saat 14 ten 16 ya kadar lıt . 
dördüncü icra dairesinde ıatıla

caktR'. Arttırmaya iıtirak için 
yüzde 7,5 teminat akçeıi alınır 

müterakim vcriİ, belediye, vakıf 
icaresi borçluya aittir. Arttırma 

bedeli muhammen kıymetinin 

yüzde yetmiş betini bulduğu tak· 
dirde ihalesi yapılacaktır. Akııi 

halde en ıon arttıranın taahhUdü 
baki kalmak üzere arttırma on 
bet gün daha temdit edilerek ikin
ci arttırmaa: olan 4/ 10/ 934 tari· 
hine müsadif perşembe günü ay· 
ni ıaatte en çok arttırana ihale e· 
dilecektir. 2004 No: lu icra lcanu· 
nunun 126 ncı maddesine tevfikan 
ipotek sahibi alacaklılar ile d:ier 
alakadaranın ve irtifak hakkı sa· 
hiplerinin dahi gayrimenkul üze• 
rindeki haklannı ve huıuıiyle fa· 
iz ve masrafa dair olan iddiaları· 
nı evrakı müsbiteler.iyle yirmi 
gün içinde icra dairesine bildir· 
meleri lazımdn-. Aksi halde hak· 
ları tapu sicilleriyle ıabit olına
d~kça ıatıt bedelinin paylaıma
sından hariç kalırlar. Alakadarla· 
rm işbu maddei kanuniye ahka
mına göre hareket etmeleri ve da· 

· ha fazla malumat almak istiyen· 
lerin 934 3463 dosya No. ıiylt: 
memuriyetimiıe müracaatları ilA.r 
olunur. ( 2893) 

lıtanbul ikinci icra Memurlu· 
ğundan: 

Merhun olup paraya çevrilme· 
si mukarrer muhtelif cins tahvi· 
18t 29 8 934 tarihine müıadif çar 
şamba günü saat 14 ten itibaren 
lstanbul esham ve tahvilat borsa
sında açık arttırma suretile satıla-
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Yeni kumaşları ve 

1 

1 

Yeni fiatleri görmeden !! 

Başka yere uğramayınız ! il 

Toptan Ve Perakende 
(Toptan satışlarda azami teshilat gösterilir) 

MÜRACAAT MAHALLi: 

Sultanhamam 1 P E K 1 Ş mağazası - Birinci kat 
1 P E K 1 Ş merkez müdürlüğü 

İpekit'in nefis kumatlarını büyük ticarethane
lerde de bulabilirsiniz 

• 
A - ATA REFiK müessesesi - Bahçekapı 
B - ZAMAN mağazaaı -lbrahim Ahmet ve Ali De,viş-Sultonhamam 
C - Mehmet Şefik Mahdumu Veli Şefik 1 icarethanesi - Celal Bey 

Han - Bahçekapı 
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!~ Kumaş kenarında saglamlık ve güzelliğin ifa., 
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' Kimyager ---ı~·=~""S.bh~";ic;i"";:;::·ı:;:"""='"'''"f ! 
ausAMETTiN ·ı=, M u·· , 0 'R' 1•1·ı1 Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. ... 
Bilumum tahlilit, Bahçekapı =ı • ·I 
Emlak ve Eytam Bankuı kar~ 1: Afyonkarahisar Madcnıuyunun hazımsızliğe, Karaci· 11 
fllında izzet Bey Hanı i fer ve böbrek raha tsızlıklarını karşı 9ifai hassalardan isti lf 

HABER 
~kşam Poeta.aı 

lclarehaneaiı 
- ISTANBUL AN 

KARA CADDESi 

felpat Adreeh ISTANiiUL llAHCIC 
rttelon Vaas U87ı ldareı ı&ıno 

r ABOrtE ŞERAITı '\ 
• e ız a3· 1ı1& 

l'tb1dyeı lJO ~o 680 1260 Kl'f. 

ll:eaeblı lif t4o 840 llUI 

rLAn TARiFESi 
flC'.aNt uaaJaruun eatın IZ.06 

Kt•unl Uhlaı IO "llrqetw. 

Sahibi ve Netriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Haaıldıfı ~r: ( VAIUT) ~latbwuu 

~ -- . -- ~- ı.-

HABER . gazetesi 
El ,azısı tahlil kuponu 
lalm . 

cağından talip olanlarm mezkiir 
gün ve saatte mahallin~e hz - ·r 

bulunacak memuruna müracaet · 
la:·ı ilin olunur. (2897) 

fade edenlerin adedi gün a eçtikçe artmaktadır, Iİ 

ftfyon~nro~isnr Mn~ensuyu ıı 
içenlere kolaylıtc olmak üzere ıu kamyonetle mü,terilc. 

1
1i 

rinin yerlc:rinc kadar gönderilmekte ve aynca on •itclik ! 
kasalarla da su v~ rilmektedir. !! 

1 
Umumi aatıı ytri : Yenipostane civarında Aksaraylı- ~I 

: lar hanında liilaliahmcr aatıı mağazaııdır. Telefon · J
1
i 

: 1 
1 
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Beyoğlu mıntakası tahsil 
müdürlüğünden; 

Müdüriyetimizle Şuabatı için mukteıi iki yüz olli çeki odun yir· 
mi gün mi.iddetle mevkii müzayedeye konmuştur. Yevmi ihale 6 -
9 - 934 Perşembe günü ıaat on dtdır. Taliplerin ıartnameıini Ög· 

renmek üzere yüzde 7,5 niabetinde temine.t akçesiyle müdüriyete 
müraeaa~ları ( 4722) 

Kelep!r satılık hane 
Tarabyada 9 oda 3 ıalon, sar

nıç, kuyu ve elektrik teıisatını ha· 
vi ve havadar bir hane ıahibi taş
raya gideceğinden acele ıatılıktır. 

Eminönü Balıkpazar No. 6 Sar 
raf Vasil Yahut Beyojlu T epeba· 
tı caddesi No. 15 Ankara kıraat· 

hanesine müracaat. (2884) 

Diploma ı bir eczı cı 
Karadeniz sevahilinC:e bir ec

zane için bir müdürü mes'ul aranı
yor. Taliplerin İş Banka.~- ark:ı· 
sında Mazon Botton ecza dcpcsu· 
na müracaatları . (1917) 

Sütana aranıyor 
Bank:ılar Y nm~~.:ıpr Mml~afo 

Nuri Bey aputım~n. han·cı:ra ~ 'i" 
racaatları. ("'395) 



Büyük Dil Kurul
tayı yarın Dolma
bahçede açılıyor 

Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde he-
diye kazananların listesi 

lki Aiuıtoı tarihli bilmecemiz (An· 
kara) idi. Bu bilmecede birinci hediye
mizi kazanan karümizin aclmı Pertem
be günkü Çocuk aaJJfamızda nqretmif
tik. Bugün de diğer hediye kazananları 
ilan ediyoruz: 

KAKAO KAZANANLAR: 
2 - Pangaltr, Hamam, Dere ıokak 

12 Magda H. 3 - Davutpap orta mek. 
tep Fuat B. 4 - Sen benova mektebi 
Adil. 5 - Eyüp orta mektep Kemal B. 
6 - Darunafaka lisesi 9 İsmail Hakkı 
B. 1 - Pangaltr Lita partman No, 5 
Maide H. 8 - İstanbul ticaret mektebi 
1081 Sadi B. 9- Beylerbeyi 58 Fehime 
Ragıp H. 10 - Uıküdar 4 • 1 Hüseyin 
Sevinç H. 11 - Kar?~ilmrllk 93 Emin 
B. - 12 - Sirkeci 21 Raıim B. 13 -
Fatih 13 tincU ilk mektep 819 Nevcivan 
B. 14 - Cibali yenikapı 19 İvanof B. 
15 - Kız Hı. 535 Semiha H . 16 - Kan
dilli kız lis. 700 Leman H. 17 - Şi§li 

Saadet apartman No. 7 Suzan Kemal 
H . 18 - Eskişehir 66 Lütfi B. keri
mesi Bahime. 19 - Bakırköy 45 Os
man Şemsi B. 20 - Sultanahmet 12 
i\dil B. 

Çikolata kazananlar: 
21 - Pangaltt Eıref efendi ıokak 

i\ristidi apartman No. 2 Emel Hüsnü 
H. 22 - Pangaltı hamam Dere ıokak 
12 Güzin H. 23 - Kütahya 15 Adnan 
B. 24 - Taksim 12 Ruhi B. 25 - Be
yoğlu 31 inci ilk mektep Nermin H. 
26 - Harbiye 15 de Saide Galip H. 27 
- Şişli Sevim apartmanı 3 Naci B. 28 
- Küçük bebek 31 Ayte H. 29 - Ka-
srmpaşa 63 İlabil efendi km Süzan H. 
30 - Etyemezde 25 No: da Nedret 
Nevzat H . 31 - Uluköy orta mektep 
321 Halime H. 32 - İstanbul Yıldıı: 
han 4 İsmail B. 33 - Sakız ağaç 24 
Yaveroğlu 34 - Lita apartıman 5 No. 
Belkıs H . 35 - İstanbul Davutpaıa 219 

Clo. Necabettin B. 36 - Pangaltı Eıref 

efendi sokak Aristidi apartman No. 2 
Seher H. 3 7 - 15 inci ilk mektep •ınrf 
3 Melahat H . 38 - Büyükada 23 Saa
dettin Ali B. 39 - Büyükada 23 .Meli· 
hat H. 40 - Beşiktaş 23 kaymakam 
Tahir Beyoğlu Alaettin Bey. 

Kitap kazanalart 
41 - Eyüp 22 Hamit B. 42 -Ada

na 15 Ramiz B. 43 - Diyanbekir 88 de 

Kumbara Sahipleri l 
1 Eylül 934 •.• tarihine 
kadar Bankada asgari 
yirmi beş lira yatırmış 

EYLÜL 

olmalısınız ! 

• 
PAZARTESi 
~~--- - - -
~· '"/ 

1 Teşrinievel 934 kumbara keşide
sinde talihlerini denemek istixenler 
Bankada asgari 25 liraları bulunması 
lazım geldiğini unutmamalıdırlar. 

Senede ıo.ooo lira ınükdfat l 
- Türkiye iş Bankası -

Silzan Ali H . 44 - Büyük dere 16 Sa- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-
miye H. 45 - Ortaköy Nedim B. kı- -----------·-----------··-----------·-----·--
ZI Semiha H. 46 - Eyüpsultan 32 Hay· L 
riye 'H . 47 - Tüccardan Refet Gillte-
kin B. 48 - Konya A". Orta mektep 42 
Necdet B. 49 - Konya 140 Mellhat 
H . 50 - Şişli 271 Tukki. 51 - Bakrr
k8y 2S-Niko er. 52 - 13 ilncU ilk mek
tep 520 Necil H. 53 - Beyoğlu 28 ci 
mektep 298 Beria H. 54 - İst. 24 Uncu 
ilkmektep Şöhret H. 55 - Fatih i\ltay 
mahallesi 11 Kemal B. 56 - İst. Anka
ra caddeıi 36 Muıtafa B. 57 - Kasrm
pa§a 88 !cW H. 58 - SS inci ilkmek
tep 427 Marko B. 59 - Betiktat 58 E
mine H . 60 - Kasımpata 63 Süzan H . 

Yazı defteri kazananlar: 
!51 - Fener MaraJh Rum mektebi 

Vaporidls bey. 62 - Yalova Ertugrul 
yat RilştU bey. 63 - Karagilmrilk 101 
Şükrll Kaya bey 64 - Beylerbeyi 27 
MUyezer H. 65 - Gedikpap 30 Ka
raboğosyan bey. 66 - İst. Kitaphane
sinde Kirkor ef. 67 - Beyoğlu 40 Ha
bibe H. 68 - i\ksaray 47 SeUhattin 
B. 69 - İst. telgraf merkezinde Safer. 
70 - Beyoğlu 29 uncu mektep Sabri 
Tekin Bey., 

Kartpostal kazananlar: 
71 - Kuzguncuk 31 Lona H . 72 -

Üsküdar 11 inci mektep Atir B. 73 -
İstanbul Erkek lisesi No. 830 Sami B. 
74- Laleli ı Ahmet B. 75- Bakrrköy 
121 Hasan B. 76 - Ortaköy 7 Mehmet 
B. 77 - Beşiktaş S. K. Mehmet Suat 
B. 78 - Ortaköy 23 üncli mektep Mak
bule H . 79 - lst. kız lisesi Hayriye H. 
80 -Kabatat erkek lisesi Sabahattin 
B. 81 - Kurtulus No. 2 Sava B. 82 -

Cibatf !! Namn 13. 83 - Saraçhane 
151 Mehmet 13. 84 - Beyazıt No. 4 Me 
tin B. 85 - Fatih No. l Nimet H. 8G 

(devamı var) 

iki Ytlzll Adam 
BUtUn dUnyaca tanınmış, fevkallde merakh zabıta ve tahlil romanı ---

Tefrika n: 23 17•8.934 Çeyiren Hikmet MtJnir 

Hücum edenler, bir müd
det dura kaldılar. 

içeriye baktılar. 
Donuk bir ıtık altında, ilk önce 

gözlerine çarpan, içerisinde çıtır 
çıtır, güzel bir at et yanan ocak ol· 
du. Kenarında bir çaydanlık tıs• 
lıyordu. Y anıbaımda iki üç çek· 
mecesi açılmıı ve üzerinde kağıt· 
lar muntazaman duran bir yazı 
masaaı ... Çay takımı.. Görünütte 
ne ıakin bir oda: derdiniz. Fakat 
ecza, kimyevi mevat dolu yığınla 
buğulu §İteler, tüplerle gene ayni 
soluk ıtık altında o gece Londra
smın en ürkünç bir bucağı idi de .. 

Odanın tam ortasında kıvrık, 
bükülmüt, bir ceset yatıyordu. O
daya girenler, ayaklan uçlarına 
basarak yerde yatana yaklattılar, 
yüzünü çevirdiler: Yerde yatan 
Edvard Hayddı ! 

Üzerinde kendisine, adeta bü
yük gelen bir elbiıe görülüyordu. 

Doktor Cekilin, cüssesine göre 
elbiseler .. 

Yüzündeki çizgiler, hala bir 
hayat eseri gösteriyor gibiydi. 

Fakat hayat, tamamen çekil
mitti. 

Aterson: 
- Geç kalmıtız, dedi. Ama bil

mem. Adamı belki kurtaracak, 
belki de kurtarmakla batma bir 
felaket getirecektik. Hayd, naaibi
ni buldu. Şimdi, biz senin efendi· 
ni, Doktor Cekili aramalıyız. 

Bundan ıonra Cekili aramağa 
batladılar. Binann her yerini do
lattılar. Hatta, gömülmüt olması 
ihtimali de dütünülerek, fÜphe e· 
dilen yerler bile elden geçirildi. 

Yahut ta "kaçmıttır,, diyorlar· 
dı. 

Yan sokak kapısına baktılar. 
Kilitli idi. 
Ve o civarda, pas içinde, kapı· 

nın anahtarını buldular. 
Anahtar, sanki, üzerinden çiğ

nenmit gibiydi. 
Tekrar laboratuvara döndüler: 

Ceset, kıskıvrak yatıyor ... 
Etr~fr yeniden arqtırmağa 

koyuldular. 
Masalardan birine göz atıldı. 
Bir takr.m kimyevi mevat göze 

çarpıyor, ve cam bir kap içerisin • 
de tuza benziyen küçük beyaz bir 
yığın görülüyordu. 

Pol: 

- itte, kendisine daima getir
mekte olduğum ilaç bundandır, 
dedi. 

Bu sırada, ocakta o zamana ka
dar tısırdamakta olan çaydanlık 
birden taıtı. 

Böylece, ocak batına yürüdü
ler. Orada bir koltuk vardı. Oca
ğm yakınına doğru çekilmitti. 

Koltuğun yanı batında, yazı· 
hane ... Duvarda raflar... Yazıha

nenin üzerinde, evvelce görülen 
çay takımı ... Çaydanlığın içerisin
de teker, hala duruyordu. 

Rafta kitaplar diziliydi. 
l leJ~ bunlardan bir tanesi, dok

tor Cekilin pek takdir ettiği ve 
kcuanna akla gelmiyen haıiyeler 
çıktığı methur bir ciltti. 

Sonra, yazı masasını tetkika 
girittiler. 

Maaa üzerinde, sırayla dizili 
kağıtlar erasında büyük ve ıişkin 
bir zarf hepsinden fazla göze 
çarpar bir vaziyette duruyordu. 

Üzerinde, doktor Cekilin kendi 
eliyle yazılmıt ve MiSTER ATER 
SON'a mahsustur.,, şeklinde bir 
satır göze çarpıyordu. 

(Devamı var) 
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CimLondoS 
Çetin b.ir rakip 

karşısında 
Atina, - Serbest dünya şaı:n· 

piyonu Cim Londos Amerikad~ 
Bostan şehrinde Dan Torç ile yap· 
tığı üç saat yirmi dakikalık güreş· 
te berabere kalmıştır. 

Dan Corç yirmi beş 'dakika?ıı 
Cim Londosun sırtını yere getır· 
miş, fakat otuz beşinci dakika~ıı 
kendisinin de sırtı yere gelmiştır. 

Ondan sonra iki pehlivanın btl 
beraberlikten sonra galebeyi J<ıt· 
zanmak için üç saat kadar siireıt 
güreşleri neticesiz kalmış ve rn:ıÇ 
beraberlikle bitmiştir. Bunun üze· 
rine Amerika güreş f ederasyonttı 
şampiyonluğun kimde kalacağı· 
kati surette anlaşılması için bt1 
maçın yakın bir zamanda teker· 
rürüne karar vermiştir. 

Dünya şampiyonu Cim Lona:s 
bu maçtan sonra kendisiyle gortl· 
şen gazetecilere )unları söylemiş • 
tir: 

- Bu maç benim için oldukç' 
elim bir tekil almıtlır. Dan CorÇı 
büyük klastan bir güretÇidir. 8'1'[ 
nu inkar edemem. 

- Maç bqlar batlamaz raki : 
bime kartı klasik tabiyemi tatbi1' 
etmek istedim. yani r- -ıırı' 
yoruncaya kadaı 111udaf aada bu -
lunmak istedim. Halbuki Darı 

Corç, mülhit ham'elere ba~ıt- ai . 
Bir çok defalar, kafamı, onuO 
makasından kurtarmak için iple -
re kadar çekilmeğe mecbur kal ' 
dım. Yirmi dakika geçtikten aoıı• 
ra hasmımın kuvvetten düteceği ' 
ni zannediyorum. Halbuki Da" 
Corç, dakikalar geçtikçe dahi 
büyük bir kuvvetle ıaldmyor, nt' 

fesi, tükenmek §Öyle dursun, artı• 
yordu. On betinci dakikada Has ' 
mrm, beni belimden kavramak i• 
çin saldırdı. Ben bu hücumu akirıt 
bırakmak için iplere kadar gerile• 
dim. O sırada hasmım Japon gü • 
reti tarzında topuğumu . hükme1' 
suretiyle bana pes dedirtmek is • 
tedi. Serbest kalan diğer ayağırı' 
ile rakibimi ittim. Ben yarı ser ' 
semleşmit bir vaziyette iken, ksr' 
nıma tiddetli bir tekme yedim. I• 
kinci ve daha şiddetli bir tekme • 
den kendimi korumak için ringi1' 
ortasına giderken rakibim ansıı:r" 
arkamdan saldırdı ve iki bacağı -
mı kıvırmak ıuretiyle yere dütiir' 
dü. Ben, rakibimin kollarmda1' 
kurtulmak için fevkalhe~:r bit 
gayret sarfettim. Fakat maalesef 
muvaffak olamadım, 

Yeniden ayağa kalktığım zş ' 
man artık hasmıma kartı batk' 
bir tabiye tatbikine bat f•• 
dı.m, müdafaa yerine hücum edi ' 

yordum. Şiddetli hamleler ile r•• 
kibimi yordum. Şunu da anladrı1' 
ki Dan Corcun kolları, bacaklar• 

derecesinde kuvvetli değil, art•~ 
hasmım takatten kesilmitti. S~t 
hamlede belinden yakaladığını gı• 
bi yukarıya kaldırdım ve bir 1'•~ 
defa başımın üstünde döndürdü1'' 

urı' ten sonra yere savurarak •ıı: 
1
, 

yere getirdim. Maç beraberhk , 
neticelendiği cihetle, bunun re 
van~ı yapılacaktır. 


