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N bahasına Olursa Olsun 
iürkiye, Vugoslavyanın d .ostu 

olarak .kalacaktır 
'ö~tf\\Jft 

fu~ i'Jns IDint.~tl}itfsmerh 
nes ~eut~rn Uolhtsl 

Pahahhkla mücadele memurlar1nın önünde elbise 
aahn alan ameleler 

Almanyada iaşe 
diktatörü 

Çalışan sınıfı tehdit eden geçim 
pahahhğile çarpışacak 

C" l l raf haberleri, .A.lmanyada 
1 U.ıt:ıhur Reisi veBaıvekil M. Hit
~ fiyatları kontröl için kendi-

TRENLERi 
L N 

ÇIKARAN 
ADAM 

~lr suikast yapmak 
istediğini söylüyor 

sine bir imparatorluk komiseri ta· 
yin etmek salahiyetini veren bir 
kanun teklif edip kabul ettirdiğini 
bildirdi. Bu mesele hakkında Fran 
sız matbuatında gördüğümüz iza
hat şudur: 

Bu kanunun tatbiki bir kaç 
h ftadır Almanyada kendini gös

termiş olan fiyatların yükselişine 
mani olacak, vaziyeti tanzim ede
cektir. 

Fiyatların yükselmesinin önü -
nü almak için Mösyö Hitler, Layp
zig valisi doktor Gördlere tam ve 
geniş bir salahiyet vermiştir. Dok-

(Devamı 6 ıncı da) 

"Kafe Türk 
?t . nespa .. ,, 

Rüştü bey 
mühim bir beya

natta bulundu· 
Belgrat, 16 (A.A.) - Tevfik 

Rüştü Beyle M. Y evtiç arasında 

yapılan konuşmalar-dan sonra bu 
akşam aşağıdaki tebliğ neşredil • 
miştir: 

"Cenevreye gitmekte olan Tür· 
kiye Cumhuriyeti Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Beyefendi Belgrat· 
ta bilhassa tevakkuf etmiş ve bu 
vesile ile dün akşam ve bugün Yu
goslavya hariciye nazırı M. Y evtiç 
le görüşmüştür. 

Hariciye Nazırları, bu müla -
katları esnasında iki memleketi 
gerek doğrudan doğruya gerek 
dolayısıyle alakadar eden 
Avrupa siyasetinin en ileri gelen 
meseleleri hakkında görüşlerinin 

tamamile aynı olduğunu müşahe • 
de etmişlerdir. Hariciye nazırları 
bu mülakatlarına Cenevrede, mil
letler cemiyeti konseyinin ve A -
ıamblesinin toplantısı esnasında 

buluşacak olan dost ve müttefik 
memleketlerin mümessilleriyle de
vam edeceklerdir.,, • 

Hariciye Vekili izln 
beyanah 

Belgrat, 16 (A.A.) - Avala a· 
janst bildiriyor: 

Pravda gazetesi, Nişten geçtiği 
esnada Türkiye Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Beyle muhabirinin 
yaptığı mülakatı §U suretle naklet
mektedir: 

"Tevfik Rü§tÜ Beyi komparti • 
manında oturmuş bir halde önün • 
de toplanan bir çok muhabere ev· 
rakını tetkik eder vaziyette bul • 
dum. Yanma kabul olunmak için 

(Devamı 2 inci de) 

Bugünün dedikodusunu teşkil eden 
futbolculardan birka~ı 

Dün üç muhtelif sahada ayrı ayrı takımlar çarpı§trlar. 

Kadıköyünde Vefa Feneri, Bcşikta§ta;. Be§iktaş Beykozu, Tak
simde; Galatasaray Süleymaniyeyi yendi! Tafsilat spor sayıfamız • 
dadır. 

Yangın kulesinin 
ihtiyar bekçisi 

I 

Elli senelik bir 
hizmetten sonra 

tekaütlük 
" Kuleden staııbul 
mahallelerlni birer 

birer sayarım ,, 
Elli sene bu!.. Dile kolay .. On 

sekiz bin iki yüz elli gün eder he
sap ederseniz .. 

Elli sene 206 basamak merdive
ni günde üç, dört, hazan beş altı 
defa inip çıkmak insanı ihtiyar • 
latmaz mı hiç? 

işte Beyazıt yangın kulesinin 
elli senelik emektarı Şükrii ağa da 
artık ihtiyarladı. Şimdi günde 
bir kere bile inip çıkamaz oldu? 

Tam yarım asır lstanbulun en 

ihtiyar kule bek41isi 
ŞUkrU ağa 

yüksek bir noktasında Topkapı 
haricinden, Y eşilköydcn Adalara, 
Pendiğe, Boğaziçi sırtlarından , 
Kağıthane tepelerine, Ramiye ka-

<Dcvamı 6 ıncı da) 

1 
Güzel ve GürbüzçOc_U_K ___ I Havyar sandıgın-

rnüsabakası da çocuk! 
...................... --ıwımmm ............. ..::ıı .............. . 

Bu sualin Türkiye- -. 
de manası nedir ? 

Varşova, 17 (A.A.) - Sovyet 
hududunda kain Stolpci istasyo -
nundao bildirildiğine göre Sov • 
yetlerdeı. gelen havyar sandıkları 
vagondan indirilirken hunlardan 
l:iri kazaen yere düşmüş ve aç1l -
mıştrr. Orada bulunanlar hayret 
içinde şunu görmüşlerdir: Hav -
yar kutul:ııınm arasında boylu ho· 
yunca yatan on beş yaşlarında bir 

~U~kastçi Matsuka 
........ --- ~-....--~ 

h "1atsukanın kızı 
L. ~ ~da.:pe t \" "'-th § e, 9 - Dün sabahtan 
k '•lcıa1 rvı 1lr beynelnı!lel tren sui· 
en:ıcaine acar Matuska'nın muha

başlanmıştır. Şimdiye 
(Devamı C mcı da) 

Dün Beyoğlu taraflarında her· 
kesin girdiği bir "Kahve,, ye gir· 
dik. 

Ne "kafe,, istedik. · 
Ne "kofi,, istedik. 
Sadece, bildiğimiz ve bunca se· 

nedir içedurduğumuz, milyonlar • 
ca kitinin bir deyi~te derhal anlı
yacağı halis muhlis "kahve., iste
dik. 

Bize fransızca olarak ne sorsa· 
lar beğenirsiniz? 

{Devamı 6 ıncı dal 

Gökten yllan 
düştü 

Son zamanlardaki şiddetli 

f ırhnalar gayet korkunç neticeler 
Ho. 13 Hatice V:U~ Hanım rto. 14 Feridun Bey 

vermekt~. ğöklerden umulmadık ",, 
şeyler dü§mektedir. Bugün güzel ve gürbüz çocuk müıabakamıza i1tirak eden Hati-

Son şiddetli fırtınalar esnasın· ce Vala Hanımla Feridun Beyin resimlerini dercediyoruz .• 
da yukardan iki metre boyunda FOTO SOREYYA'da Gazetemiz hesabına çocuklarınızın resimle-
bir yılan, Şanghay caddelerinden rini çektirebilmek için idarehanemize müracaat etmelisiniz. 
birine düşmüıtür. 10 Kanunuevvel tarihi müracaatın son günüdür. 

. erkek çoclt'k !... Bu sandık Smo· 
lensk' den geliyordu. Çocuk bitkin 
bir hrı.lde bulunduğundan bu ga -
rip scy~hat usulü hakkında henüz 
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2 HABER - Aktam Postası 11 ikinci te,rln~ 
Tevfik RüşW ~~~~~~~~~~~~~~~=- Maraily~ l 

beyin beyanatı · suikastı ğa, 
• de 'şa (BQ§tarafı I inci de). rs Milletler cemtyetıJt Diink· 

çok beklemedim. Vekil Bey ayağa 1 e it e f e t e t e il k J naC8]{ Pata 
kalkarakbeninezaketlekabulet· ngı ·er·e ın ıra sıyase ın- m za ere o u deiet ~lla~;lt 
ti. Dün Belgrattan dikkate 

1 11
f Sey, y 

Buna rağmen me§gul olduğunu bir telgraf gelmiştir. Bu te gr ~11 ola e 

gördüğüm için Vekil Beyin bu ne· den artık vazgeçı· yor· şudur: Jlıırİ· fıiilüyorn 
zaketini suiistimal etmemeğe ça • Belgrat, 15 (Hususi) - .~nı k,ıı isiın 
lıştım. Tevfik Rüştü Bey mütebes· ciye nazırı .l\I. Yevtiç btt a~ar· llıal dah. 
sim çehresi ve çok samimi ta vur • Cenevreye gidecektir. Orada ~grtit Eıkid 
larile kendisine yaklaşan insanla· oı•pıomatlar bı•r yol go••sterdı•ıer silya suikastı hakkm~ı:ı Bc·kııt3 ı~y,d 
n hemen cezbetmek hagsasına hi.ikumetinin giıiştiği tahln ~1if· %n ~ 
maliktir. insan kendini derhal bir dair bir Memorandum verece ··re ttr) '

1 büyük devlet adam.ı karşısında Keşke yalnız kalabilseydik,· fakat bugünkü Umumiyetle zannedildiğine gor· \J o~ 
görmektedir. Yugoslavya Hariciye Nazııı ?Jıı . 'dı (~ 

Çünkü Hariciye Vekili bu saat· şerait içinde buna imkan yok! Silahsız . bir silya suikastının beynelmileJl~l~p a~tak 
ta Marsilya suikastinin icap etti • • • ıt f - ı 1 suliyetini tayin etmek mesele:ı~. au. k' 
receği cezri tedbirlerle, tethiıçi • ıngı ere aa ro oynayamaz milletler cemiyetinin gelecek}ç re ~kın 
lerin iadeleri hakkında söz söyli • mamda müzakere edilmek uıe~· li eı. L d 16 (AA ) M Ed b d · · k t k 1 tk sene evvel katlanılan yükleri ha · e 1 k . d v•Jd' B on ra, . . - . en, u evresım apa an ra ın nu u k · t•yec u a 
yece vazıyette egı ır. u mese• 1 d' fı'fletecek derecede 'ıy'ıle•mİ•tir ruznameye onmasım ısı. \tııd söy e ıği bir nutukta, lngilterenin okunmuştur. :r :r ~ ltı 
leler hakkında, her şeyden evvel, Ih 1 d d b Ih d Bu ı"yı'le•me tı'caret sahasında de.. ur. •. ~t~nın su meae esin eki yolunu göste • Kralın nutkun a i as.sa e • :r • ıı,. 
dostu ve meslektaşı M. Yevtiç'ten rerek bazı memleketlerde takip o· nilmiştir ki: vam etmektedir. Ve bundan bü.. Şimdiye kadar Yugoslavya \(fdi dtııiliy 
malumat almak arzusundadır. Bu- lunan terbiye usullerini beğenme· _ M. Dolfuss, kral Aleksandr, yük bir memnuniyet duyuyorum lı Aleksandr aleyhinde yapıla1l.f ler, Et 
na rağmen konuşulabilecek şeyler diğini söylemiş ve demiştir ki: ve M. Bartu'nun öldürülüıleri Büyük Britanyanm ihracat tica · kast meselesinin milletler ce~'fr ~iıı,: 
de var.. - "Üç siyasetten birini tercih dünyayı derin bir surette mütes • retinin geni§lemeainden bilhassa tine verilip verilmiyeccği bel 1 • 'llllan: 

Marsilya ıuikastinin in'ikasları etmemz lazımdır: sir etmİ§, memleketlerine kar91, memnunum. Buna bi;çok memle · ğildi. Bu hususta arasıra çıkal'l "· ~}lii .. 
hakkındaki suale cevaben Tevfik ı. -Yalnız kalmak- çok par· benim ve bütün memleketimin de· ketlerle yapılan ticaret mukave • yialar daima ihtiyatla karşıJaııı ~gİ~i 
Rüştü Bey dediler ki: lak olan bu siyasetin maatteessüf / rin muhabbetlerimizi çekmi§tİr. leleri yardım etmiştir. Dahili tica • yordu. 'k 

"- Eğer bu suikastiu failleri tatbiki imkansızdır. Bu facialar, Avrupanın teskini i .. relin mütekabil tercih esasına da· Halbuki yukardaki telgrafa~ 8 u 
bu hareketleriyle ho~a gitmiyecek 2. - lngilterenin kendi silah. çin yapılan hareketlerde ciddi bir yanarak inki§afından da memnu· re artık bunda §üpheye m~~ . a 'Y 
hadiselere yol açacaklarını zan • larını azaltması - Halbuki sili.h.. gerilemeye ıebep olmuştur. Bu iti· num.,, yoktur. Yugoslavya hükumetı ~ ~ ~' 
nettilerse hata ettiler. Çünkü tam sız bir İngiltere sulh itinde faal barla hükumetimin, milletler ara· Kral, üç devletin deniz mu • i§i milletler cemiyetine sevketP' \ 
bunun aksi olmuştur. Bu menfur bir rol oymyamaz. · sında daha dostça münasebetleri rahhaslarmın muvaffakiyetli bir k d d B" ı h on ı' :t'a.n 

ar arın a ır. maena ey & t tıııj k 
cinayet, büyük Yugoslav Kralını 3. - Orta bir hal sureti olan ve le§çi etmek ve itidal tavsiye etmek neticeye varacaklarını ciddi suret· manlarda adeta kapanmış, yıah ~~ 
ortadan kaldırmakl~ beraber fail· bizimde kabul etmemiz icap eden için muhtelif cihetlerde yapmıt le ümit· etmektedir: kapatılmış gibi görünen büyük er l!e 
lerinin üzerinde bütün dünyanın siyaaet §udur: bir silahsızlanma oldugvu yorulmak bilmez gayretle- "Böylece dünya, son senelerde · u1" t' l · }(111' \l 

nayetın mes ıye ı mese esı ya ~d 
kin ve nefretini topladı. Büyük hü- ll\Ukavelesinin hazırlanması için ri memnuniyetle kaydetmİ§ ol • alakadar devletler tarafından ser· da yeni bir hızla takip ediiı11ei1 di :r.ı 
kümdarın sulh eseri umumi bir millletler cemiyetine yardım et • dum.,, best bir surette yapılan milletler a· ba~lıyacak demektir. (~ &ı 
döviz olarak kalmiıtır. mek ve müşterek sulh sistemini Nutukta tunlar ili.ve edilmit • rası taahhütlerle faydalı bir suret· Malum olduğu üzere Marsil~ ''b~.1 

Türkiye her türlü ,artlar içinde kuvvetlendirmegv e çit.lı•mak sure • tı'r .• te önüne geçilmi§ olan gayri mah • hk k F " q 

y cinayetinin ta i atı esası rav !\\~\ ve ne bahasına olursa olsun Yu • • tiyle bize dü•en mesuliyetleri ka • "Milletler arası ticaretini müte- dut bir silah rekabetinden kurla - d F k b""t' 
:r sada cereyan e iyor. a at u 't 

goslavyanm dostu kalncaktır. Bal· bul etmek, bunu yaparken de ken· euir eden mütkül şartların deva· rılmıt olur.,, mesuller ele geçmit değildir. Buf lr;lli 
kan milletleri arasında sulh ihti • di müdafaamız için zaruri olan mına rağmen, milletimin alım ka· Kral bundan sonra oğullarının 1Y 
mallerl. bugu··n.her vakitkinden zi,. k • -1 ominyonlara ..ziyaratlarinc:len Tor lar arasında bilhal!IA r!le. haıı 0 , dını tedbirleri ihmal etmemektir. biliyeti ve 1ktiıacliyatı la vıye e· 0 ikisi ltalyadadır. Bunlar da Pi 

1
,, l 

yadedir Londra, 16 (A.A.) - Kral, bir dilmiştir. Milli servet, bundan ü~ Növ'ün idaresine ait kanunun ka· 'k h K .,,,_r ~\'at 
.,, kb 1 veliç ile Kıvaternı ya ut ra... dı Cenevre mülakatları hakkında· çok kanunları ve bu arada piyan· •mıınnıımn•ınııtJU1111mmıı••1111111mımm""'""""'"""'ın'mn"''""'-'"mı"ırm• bulünden, Hindistanın müsta e 

1 
"k' 'k t d lla 

S ı •• l f d deni en 1 ı suı as çı ır. , b T f.k R" t·· b h · .. t k • k t g re ı'daresi irin iki mec is tara ın an :d .1 ki sualime ceva en ev l uş u go ve a sı mu§ ere 'ısyana af§I ovye ere o :s' Bu auikastçıların iadesi iÇV ·ı ı.ıe 
M T . I k ·1 .. .. k ·· I k l t · tm'§tir yapılan tavsiyelerden bahsetmit • •aıık Bey . ıtü es o ı e goruıme u- a ınan anun arı asvıp e ı • Fransız hükumeti tarafından tı "41 

midinde olduğunu fakat M. Mak. Bundan sonra parlamentonun Bir Çin • Japon tir. şebbüsat yapıldığı halde bu guıı' 
s;mos'un Cenevreye gelip gelmi • """"'"m""'""'""'"""ıı·--.... ·-'ım" _ ..... --·-- boğuşması olacak ..................... ,_,__,""""""" ıııımııımnmn___ kadar cevap verilmemittir. Dise'. 
yeceğini bilmediğini söylemiş ve: Y akup Kadri bey ispanya kabine inin taraftan suikastçılardan bazılar•. 

"-Bu dakikaya kadar ~alkan Prağa gidecek Moskova, 16 (A.A.) - Sovyet istifası muhtemel nm Fransız adliyesinde isticvaPI'. 
itilafı daimi konseyinin hali faali- Ankara, 16 (Hususi) - Yeni matbuatı, Japonların Mançuri ha· Madrit, 16 (A.A.) - Parla. rı aırasında Macaristan hükurııe, 
yetteki reisi bu konseyin Cenev· Tiran elçisi Y akup Kadri Beyin ritasmda, halen Çine ait bulunan tı'nı' mesul edecek surette if ~astl 

k mentonun çok gürültülü olan bu Y 1 rede içtimaını tebliğ etmemiştir." vazifesinin Praga çevrilmesi, yeri· Çahar eyaletini Mançukonun a • bulunduklarına dair Yugoslafi 
sözlerini ilave etmittir. ne Fuat Hulusi Beyin tayini muh· samından olarak gösterdiklerini sabahki toplantısından sonra hü • gazeteleri netriyatta bulumnu!l,r 

Bundan sonra Belgrat'ta M. temeldir. kayıt ve eylul sonunda bir Japon kumetin istifa edeceği söylenmek· dır. tı' 
Y evtiçle ehemmiyetli bir mülakat -0-- topçu müfrezesinin Linsiden Do • tedir. Bu toplantıya Katalonya Bu cihetler nazarı dikkate •., 
yapacağını söyliyen Tevfik Rüştü Ruzveltin seyahati lonor'a sevkedildiğini ve yüzlerce mebusları da iştirak ettiğinden ek· nıraa Marailya suikastı mesele•\ 
Bey Balkan itilafı ile küçük itilaf kamyonun da •'ımBli Çahar'a dogv. nin Milletler cemiyetine inti1't' t 

k · l 1 Vaşington 16 (A.A.) - Rei • >' seriyet mebusları bunların lapan· ı arasında bir teşri i mesaı o up o • sicümhur M. Ruzvelt cenup hü • ru gönderildiğini ifaretle yakında halinde heyecanlı münakat• 
madığına dair olan sualime ceva. kfımetlerinde bir seyahate çık • mutlaka bir Çin - Japon faciası• yol olmadıklarını bağırmışlar ve çıkması ihtimali kllvvetlidir. 
ben demittir ki: K b 1 nın patlak vereceg"ı"ne hükmedi • vatan hainligwiyle itham etmitler • -0-- I"' · l ·1 l mıştır. Birinci . anunun aı a • -

7 "-Bu iki beyne mı e grupun d' Antalya nakli vatı umuw f' rında dönecektir. yor ır. ., 
mev~diydşeraitihlrihlr~inay· ~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~ ,ırketi mes~eri nakil~ t 
nı değildir. Buna rağmen araların· • l ? 1 Antalya nakliyatı umur" ie 

da müttehit. noktalar da vardır. 1 C'abah nazetelerı· ne di,,or ar. ,irketi memleketin tanınrtı••f~ 
Gruplara dahil olan devletlerin ,.,,~ ~ ı kıymetli bir müesaesesidir. jt' 
ayrı ayrı takip ettikleri meseleler .. tt' F' t d (Hacı l:'efaatlı') denilen lıava· rnu··esa. ese senelerdenberi zııe~,,' 
1 kl b b h . h de v AKIT _ ı.Uelımet Asım Bey, kiki yağa, sabuna telıacum e ı. ıya • rasın a Y ,, • h IA 'h ac•t j. 

o ma a era er epsı mua e • l lar bunun u"'zerı·nc fırladı. "lhtikarla li.... ri nakliyatı, ıt a at ve 1 r ·et1 "Gerinme diktatörü,, bcrşlığıyle, A · , JJ 
]erin tadili fikrine aleyhtardırlar · :r nıu·· "crdele,, diye bu iaRC diktatörlüğü J' c bu buğdayın tarifini yapıyor: l · l " kt d Me! ,ı •mangada, Bitlerin aldığı 3on tedbir .. ,. 

1 
erıy e ugra~.ma b~lhır. ;ht'' 

Grupların ikisi de Avrupada sulh den bahsediyor. Milli sosyalistlerin de iltin olundu. Fakat, Asım Bey lıem Deı•e dişi gibi bilyük taneli re can ~ nakliyatının ve 
1 

assa dıi1 e: 
teşkilatının icrasını isterler. Daha rclıberi, Uiypzig belediye r~isini, ia· bu tedbirin, lıenı de ~~n'i m~muUitın I suret~c ~ırnır_:ıya mütemayil lmvvetlı itlerinin son zamanda al .,.ııot' 
mühim bir nokta da var: O da kü· şe diktatörü yapmıştır. Bu zat, bütün muraffakıyctindcn şuplıe edıyor. rcnklı bır buoday... hemmiyete binaen Antaly_a,.t1 ..,,ır 

l l CVblHURll'Er _ Yunus Nadi 1 IJu_ malımız_ın d.i.inyad. a en biri!_'ci I t J çük itilafın iki mühim azası Bal • piyasa üzerinde lıakim o acak; nası r ld ~ d t bul cağını bu i~ler için yeni bir tetkı s . 
B muvafık görürse öyle yapacak.. Bey, "tip 11ayla buğdayını nasıl ürete- o ugunu, aınıa muş erı a :r 

kan itilô.fında da azadırlar. unu .. b l t k l mııtır. .. ... 1er1 
Asım Bey, "acaba Hitler niçin böy· ceğiz ?,. başlığiylc şöyle soze aş ıyor: e ·rar ıyor. .. .. .,,,.,.J 

başka bir tabirle ifade etmek için "Ruiiday ıııcsclesı·, bııg~day meselesi !tl/LI.,/YET - Ahmet Şukrıı Bey, Bu te~kili.t sayesinde ~.1..r.e1'• le tedbire lüzllm gördü,, diye sorduk· ,, ~ 
01 

c;• 

diyebilirim ki, küçük itilafın üçte tan sonra, bu sualin ceı:abını bizzat derken yepyeni bir raziyete vardık. "Fenliındiya,, ;s;nıli baş makalesinde, eıynsı !aati saatine sevke rı 1'ıf 
ikisi Balkan itilafının içindedir. ucriyor: /Ju çok ağır işin idaresini derulıte et· .'iiyasi ziimrelcri her ne olursa olsun ihracat eşyaları, Türk mab~~rıil'l e· 
Maamafih bu grupların mevcudi· Almanya miilflenılekesiz kaldığı nıiş olan Ziraat Bankamız, çiftçiden aki milletin mukaddaatına yabancı metini ve Türk nakliyecili~' ve iı1' 
yet sebepleri biraz farklı olduğu için, sanayi emteasını icap ettiği ka· satın aldığı buğdayları elden çıkar • kalarmyacağırmzı yazıyor: Macar • hemmiyetini tanıtacak 9ek,1_.tıl'· 

k d. k'IA dar satacak yer bulamıyor. Buna mak mecburiyetiyle ilıracat ıalıasın· lar ı·c Fenl<indiyalılar .. Zira, hunlar- k l et'~ Jıı• için her birinin en ı te§ ı at ve d 
8

. d tizamda harice çı arı a . ,,.,tl\J • 
mukabil, bir "Ok 'aeylere ilıtiyacı var • da imkanlar ararken temizlenmiş la ırk bağlarımız ı·ar ır. ız e, • 

1 
~ ... istiklalini kıskançlıkla muhafaza )' \' l d F l" Mu""te~ehbis airketi1111Z 

Onları alıyor. Girdiğinden daha çok buğdaylar iizeri11de bir tip yapmağa .llacarlar epeyce tanı ırsa a, en an· >' :r 
etmeği istemesini pek tabii adde· para çıkıyor. Almanlar yağ uc sabuna kadar ileri gitmiş oldu, ı:e bunun ne· diyalılar lıenüz iyi binmez. 
derim.,, kadar bir çok maddelerin sun'i yapıl· ticcsindc ortaya bütün dünya buğday Alımet Şültrii /Jey, Fenlôndiyada, 

Nihayet Bulgaristanla olan mü• ması ve bu feUıketin böylelikle önüne larından iistün b;r Türk buğdayı tipi bir dil inkilfıbı olduğundan. bu kardeş 
nasebat hakkındaki suale cevaben geçilmesi için tedbir arıyorlar. Nitc· çıkmış bulundu. Şimdi diinyanın "n lisanını ezen lsvcç dilinin. Üniversite 
Türkiye Hariciye Vekili fU beya. kim kısmen buldular. Lakin, lıalk, lıa· iyi olan ve dalıa fazla fiyata müşteri den tardedildiğinden ve hunun bütün 1 

bulan bu buğdayımızı. ihracat malı şimal memleketlerinde b!r mesele teş· natta bulunmu•tur: k" h ·· t"k du""zelm .. kte ·ı ı··· d L ı .,,. ~ • ı· 
:r ı ava gun geç 1 çe ... olarak yetiştirmek vazifesiyle karşı· l.:ı ef ımn en uarıse.utynr. rtynı ıp 

•-Yeni Bulgar hükUmetile o• devam ediyor. Bu inkitafın Bal • karsıI1a bulunuyoruz.,, lıtfdlsclerin h(' ~/'l'f lıa!jkrt 1•erforde na • 
lan mUnasebetlerimiz çok iyidir. kanlar için bir saadet olmasını te• Sonra, bu6dauın en iyi yetiştiril sıl cereyan ettiğini anlatıııor. 
Bulgari&tanla komşuları arasında.· menni ederim.,, yeri 8Öylil!lnr: Ankcrrn ile Kn11seri a· 

rız .. 
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-0eııun ·· ·· ~ .. ~~~~~~~~-~== 
~--- CJ.<:~~ı 
ğa, Efendi, Bey 

de aşa Yerine "Bay 

3 

Tevfik Rüştü b~yi 
sözleri t>unk" " k '1>a9a ~ . g.azetelerde okuduk: 

kııUa~' ı libırı Yerine "Ceneral,, Cüm uriyet Ha k Fır 
Ocak koı:ıgreleri devam ediyor 

ı Hariciye Vekili Tevfik Ril tü Bey. 

ası Sofyadan ocçerkcn, Bulgar gazeteci
lerini kabul etti ve dünkü müslıamız· b ı nıaaı .. A... ccEf d" oey • ' ga,, , en ı,, , 

~·ı , Yerıne de "B .. .. .. 
... 1 ol ,, , ey,, sozunun 
~uluyan Bay,, denilmesi düşü· 
ke11 1

• ~rnıuş. Soy adı tatbik edilir· 
sıın)e • h 

llıa\ d h' .rın şu ali alması ihti • 
t- ; ılınde imiş: 
~•kıde (S . 

ıo} ad ~ alıh Paşa) olan ve 
lttın 1 dıye Sungur ismi alan "bir 
&ııt) '1dı (Ceneral Salih Bay Sun• 

0 acak lJ • 
ıır· ldı (~ki.Za~e Halit Ziya Beyin 

BlNB1RD1REK SEMT OCAGl-ı kunmuş ve kabul edilmiştir. Kon· 
NIN KONGRESi grenin sonunda gizli reylerle yapı• 

Cümhuriyet Halk Fırkasının lan intihap neticesinde Raşit, Ha
Alemdar nahiyesine bağlı Binbir • frz İbrahim, Cemal, Halit, Zühtü 
direk semt ocağının yıllık kongre- Beyler asli aza, Mahfuze hanım ve 
si Divan yolunda ocaklar merke· Cemal Bey nahiyeye mümeaail o • 
zinde yapılmıştır. Kongrede Cum- larak seçilmi9lerdir. 

yardım için bir yardım sandığı ya
pılması dileği, yüksek teşkilata 
bildirilmek üzere kabul edilmittir. 
Yeni yıl asli azalıklara Halis, Mah 
mut Celal, Hakkı, Hüseyin; mü • 
messil olarak da Halis ve Yusuf 
Beyler seçilmişlerdir. ~~~ ollcak,alıt Zıya Bay Utakiz de) 

huriyet Ha1k Fırkası Eminönü KÜÇÜK AY ASOFY A SEMT 1 Dl(iER YERLERDEKi 
Çu · Sirk'· • 
ere Çok <>ylünün adı (Mehmet Bay 
e~, li:~~oğ)u) o1acak. 

~d aıa: Her erkek Fransız va· 
Çoba lfı İçin, Reisicümhurundan 
dtıı..;ına. kadar, nasıl "monsieur,, 
!er '~Yorıa ve Almanlar, lngiliz· 

~~l Uslar, İtalyanlar naııl Herr, 
~il er, Goapodin, Sinyor tabirini 
la :~•Yorlarıa, Türkler için de, 
lrııa" d ~ıı . un en en okumutuna, en 

kaza reisi, belediye teftiş heyeti OCACININ KONGRESi 
müdürü Tevfik ve kaza heyeti i • Dün sabah gene Alemdar nahi· 
dareainden bazıları, kaza kayma • yeai küçük Aya sof ya semt ocağı • 
kamı Raif, fırkanın Alemdar na· nın yıllık kongresi Divan yolunda 
biye reisi doktor Ali Rıza, Hilali • ocaklar merkezinde yapılmıştır. 
ahmer reisi Sabit, Tayyare cemi· Kongrede şehir meclisi azasından 
yeti Reisi Hüseyin Hamdi Beyler, mürakip ~aşit, Refik Ahmet Bey· 
Himayeietfal reisi Mahfuza ha • ler, Şevki Paıa, Nahiye müdürü 
nım, Şehir meclisi azasından mü· Fahri, nahiye reisi doktor Ali Rı· 
rakip Raşit Beyle ocak reisi Ra • za Beyler ve diğer bazı zevat bu • 
şit Bey bulunmuşlardır. lunmuştur. 

Kongre reisi ve katipleri seçil· Ocak reisi Fahrettin Beyin aç· 

KONGRELER. 

J.. ~\nine, en rütbelisine ayni la • 
s· 

8 
ullanılacak: 

ay ... 

d~Su, ~~ten, halkçılığın ica~a ~n
d degıl miydi? Memleketımız· 
tıa k· 
t~· l'l. ı ortaçağ sınıfları varmış 
~ 1' kınıine Bey, kimine Ağa ilh 
llıck d " d ... "ld" 

Dün bunlardan başka Adalar • 
da Burgaz, Bakırköyde iki numa • 
ralı merkez, Çekmece, Yeni bos • 
tan, Nifosköyü, Çifti Burgaz, Be • 
şikta§ Arnavut köyü, Beykozda 
Paşa bahçe, Çubuklu, Akbaba, 
Dereaeki, Beyoğlunda Sütlüce, 
Keçeci Piri, Kaptan Piyale ve 
merkez, Fatihte Alibey köyü, Ra· 
mi, Kadıköyünde Tuğlacı ve Züh
tü paşa, Sahrayi cedit, Suadiye, 
Sarıyerde Büyükdere, Sarıyer, Ru
meli kavağı, Petnahar, Üsküdarda 
Bulgurlu, Kıaıklı, T optafı, Seli • 
miye, Beylerbeyi, Çengelköyü 
semt ocakları kongreleri yapılmış· 

dikten sonra ocak reiıi Raşit Bey tığı kongreye Tahsin Hamdi Bey 
ocağın bir yıllık qalışma raporunu riyıet etmiştir. Geçen yıllardaki 
okumu , rapor alkışlarla kabul ve çalışma raporları okunmuş ve ka • 
idare heyetinin çalışması takdire· bul edilmiştir. Bu arada kongreye 
dilmiştir. Bundan ıonra hesap, birçok dilekler yapılmı tır. Bun • 
bütçe encümenlerinin raporları o· )ar arasında Ayaaofya medresesi· tır. 

Q ogru egı ı. 
OllllDlllTI-lllmı111 lrtlllPTillllUlllllltlllunıttın•tttttllllhttosnttlllhlllHHllllDttll"' nin yıkılması ve buraya çocuk hah Elnmı1ıtm11111111111111UtlllJlnıııııınm_,,m_ımıınaıııııılllıımınoımuiARUl&IHM 

Türk-Yunan muhtelit çeıi yapılması, aıarı atikadanolan Şehrimize gelenler ve ~d u tabirler, asalet derecelerini 
Qj ırıyor. Milletimizin ise her fer 
(~ &.ıi) olduğu için (Bey) yahut 

mahkemesi bu cami in meydana çıkarılması gidenler 
Tu"rk _ Yunan muhtelı"t mah _ vardır. Dilekler kabul edilmiıtir. b 

1 
B l b 

·ıA &.y) •• } 
at r l&.bccı unvanından bazı arını na· 

Şehrimizde u unan o u me • 
B hk Yeni yıl için yapılan intihapta kemesi reisi Mösyö oeg, ma e- usu Falih Rıfkı Bey dün akıam 

me elindeki itlerin fevkalade çok Fahrettin, Tarık, Enver, Mustafa Ankaraya gitmiştir. 
ratl lt\clt ;r~ bazılarını mahrum et• 
ü& l 0tru değldir ! 
Bıı" 4;~., ~lbÜtat cihetinden de bu iş 

Ve netl.celenmesı· uzun zaman sü - Fevzi, Bedi Beyler aza olarak, A d . d"f 1 . d" ekt'" .. y m şımen ı er erı ır oı;u 

receg"ı"ne aı"t bazı gazetelerde çıkan Fahrettin ve Muallim Tarık Bey· M ı_. • • l . 

Yazılar üzerine demiştir ki: ler de mümessil olarak seçilmiş • 
Mösyö ezet şerirımıze ge mış -

Po~ dırı! 0
J>o Sıırip gelmemelidir: Ka• 

' ıa !:.,ıintzın elkabında zaten mü· 
ıo/. dı "at Yok mudur: Köylü Ayıe ka· 

tir. 
"M hkemede ta fiye edilecek lerdir. Şehrimizde bulunan Urtısat ~e-

daha 16000 dosya olduğuna dair ALEMDAR SEMT OCAGI kili Celal Bayar Beyin bugün An-

lla da, filanca Patanın zevcesi -

l de bütün resmi muamelelerde 

gazetelerde çıkan havadısı hayret- KONGRESi karaya gitmesi muhtemeldir: 
le karııladık. Öğleden sonra gene Alemdar Bükreş elçimiz Hamdullah 

~, 

"'1 \ttı, gazete neşriyatında ve ko • 
\ ftırken ulsun "Hanım,, denebil
ı. t~ledir; ve, aykırı kaçmamak • 

Bu kadar dosya, mahkeme an- nahiyesinin Alemdar semt ocağı • Suphi Bey bu akşam Bükre§e ba
cak ite başladığı zaman vardı. Bu· nın kongresi yapılmıştır. Kongre· reket edecektir. 

'tlır. 

~~Yleyae biz erkekler, niçin 

gün elimizde muhakeme edilecek, de kaza reisi Tevfik, Nahiye mü • lsviçrenin Kudus konsolosu 
ancak 110 j§ vardır. Bunların da dürü Fahri, nahiye reisi doktor A· Mö yö Hublcr dün şehrimize gele-
1935 Nisan sonuna kadar bi~ece - li Rıza sanatlar mektebi müdürü rek Perapalas oteline inmti tir. 

·~ türlü olalım? 
ğini ve o tarihte vazifemizin de Yusuf Ziya, Osman Şeref ettin Bey -0----
nihayetlenceğini umarım.,, ler, Beıim Ömer Paşa ve birçok Tramvayda otomatik 

(V3-rtQ) --0- hanım bulunmuştur. Kongreyi o. basamak 
Patrikhane kilisesinde cak reiıi Halis Bey açmı§, kongre 

inkılabının A • reisliğine doktor Besim Ömer Pa· 
ayın aa, ikinci reisliğine sigortacı Refii, 

tı etİ cel eri Müteveffa Kral Aleksandr Hz. Bey, katipliklere Mümtaz ve Sa ip 
l'f için yarın Fener patrikhanesi ki - Beyler seçilmişlerdir. Ocak reisi 

alk evinde karmen ljsesinde patrik Fotyoa Efendinin Halis Bey yıllık çalışma raporunu 
k riyasetinde bir ayin yapılacaktır. okumuı ve kabul edilmiştir. Kon· 

ij oynanaca Bu ayinde Yugoslavya sefiri, baı- grede birçok dilekler yapılmııtır. 
bllt\1:1.~evleri, son musifci inkıli· konsolosu ve diğer ecnebi konso • Dr. Ali Rıza Beyin fırkadaşlar a-
~~t)'i Uıerine kendisine düşen va· loalar hazır bulunacaktır. rasında vefat ed~nlerin ailelerine 
~la Yapmak üzere tertibat al • ---0- ·-·ımıı•ııııı•umıııaımııı••ıa ıuınnımuııııımuımı•umıınm11A1111n11UUU111ııuııunt1 
tlt aör!ll' ... Bu arada garp tekniği. Bir ayda 9 milyon tütün Tıp talebe cemiyeti 
llıilt· "ucude getirilmekte olan 

"t ~
1 

.. ın1k"1iki eserlerimizi yaymak satışı Yıllık kongre-
b-1 ... " l Bu yıl tütün satı§ı çoktur. ls -~ i.i a musiki zevkini uyandır- • • • 
~,l'lA. tere Operalar oynanması ka- tihsalatı 12 milyonu geçen Ege sını akdettı 
ı l -,tırıl • mıptakasında bir ayda 9 milyon 
ı ,~ h· ınııtır. Bu maksatla ya. kiloya yakın tütün satılmıştır. 

!l}'"'k trer Perdelik üç opera, ilk Akhisarda bir milyon kilo tü • 
l 27 bı"r· . kA •••. A "ll.tl Lt ıncı anun gunu n· 1 

~&.lk tün bir gün de satı mıştır. ~lttrr evinde sahneye konula. 

~Q'l> :. 8u eserlerin birinin adı Arnavu~y kız kolle.ii 
tb k~~~~~" ötekisinin adı "Tat 

~i: ' Uçuncu··6 •• •• • • "B' .. 1 Arnavutköy kız kollejinin dip -.. l>oJ unun ısmı ır u • 
d ll d loma dağıtma merasimi dolayısiy. 

t ~.. :• ur. Bunların üçü de 
~ıl... lltıtr li . le yarın Park otelinde bir çay ziya-
"~ıtt1 ayrı Bey tarafından ya. 

r. feti verilecek, Nermin Muvaffak 
lcıı. 

~~ 'l&.y a··nd Hanım "tiyatro ve Bernard Şov) 
;~ er • ·k· · N ·ı ~ 1rtı Be,ı " ın muıı ısı ecı adlı bir konferans verecektir. 
hek,, <>ı>e tarafından, "T ş be. __ _ 
~~ tasının "k" · Ad · · d d"l k · lıı ~raf musı ııı nan elemanlardan ıstıfa e e ı ece tır. 

"i C •ndan, "Bir ülkü yolu,, Ankara Halkevinde, Halkevle -~ı eınaı B 
Uır. ey tarafından yapıl- rinin kuruluşu yıl dönümü olan 19 

a._ şubatı takip eden ilk cuma gunu 
tc.-, "-~n k · d (23 b t) K 1:\ ın·· • gere mızanaen, e §U a armen operasının 
tQ?~ta11 ~ık, dekor, ses ve temsil temsil edilmesi kararlaştırılmı§ -

Maalesef hesaplarda 
açık olduğu gUrUldil 

Tıp Fakültesi eski reia. llhami 
Beyin riyaseti altında, dün yıllık 
kongresini üniversite konferans 
salonunda akt etmiştir. 

Kongre reisliğine Osman, ikin
ci reisliğe Safa ve katipliklere de 
Atıf ve Fruk Beyler seçilmişlerdir. 

Ruzname mucibince idare ve 

murakabe heyetleri raporları 

okunmu§, murakabe heyetinin 
raporunda şiddetli münakaşalar 
olmu tur. Cemiyetin muha&ehe • 

ciıi Hakkı Beyin hesaplarında yüz 
yetmit lira açık bulunmuf, idare 
heyetinden bunun hesabı sorul • 
muştur. 

Nafia Vekaleti müfettişliği 
tramvay kazalarının sebepleri • 
ni tetkik etmekte ve bunlara kar· 
şı alınacak tedbirleri araştır • 
maktadır. 

Kazaların daha çok tra1Jlvay· 
lara atlamaktan ileri geldiği an· 
}aşılmıştır. Buna mani olmak i • 
çin basamakların otomatikleşti • 
rilmesi düşünülmektedir. Tram· 
vay şirketi bu hususta tecrübeler. 
yapmaktadır. 

--o
Alman zabitleri 

Askeri müesseselerimizi gör • 
mek, ordumuz üzerinde tetldk • 
!erde bulunmak üzere, Ankara .. 
ya giden ve oradan latanbula 

gelen Alman ordusundan kay • 
makam Rode ve kaymakam Yo -
del dün Taksimde Cümhuriyet 
6.bideıine bir çelenk koymuşlar • 
dır. 

Alman kaymakamları nyın 
21 inde Romanya yoliyle Berli 
ne döneceklerdir. 

--O-

Bir sabıkalı 
Halıcıoğlunda Kirkora ait bir 

çok çama ırı alıp savuşan sabıka
lı Rozari yakalanmıştır. 

vakit ge~iktiği için hesaplaTın iyi· 
ce tetlt:ilri bqka Mr süne bırakıl-'tı İçirı ~an mükemmelliğini te- tır. Bunun için de hazırlıklar 1a· 

nkara ve Istanbuldaki pılmaktadır. Münakaşalar uzun sürmüş ve mışlır. · 

da da gösterdiğimiz gibi, şu sözleri 
söyledi: 

- "Son Ankar müzakerelerin. 
de Bulgaristanın Akdenize mah
reci meselesi mevzuu b his bile e
dilmedi ve edilmiyecektir de ••. Bu
nu böylece biliniz. Biz muahedele
rin tadiline aleyhtarız. Bunu bir 
çok defalar size öyledim ve gene 
de söylüyorum. Bu meseleyi ıiz 
kendi kendinize uyduruyorsunuz. 

Türkiyede Bulg ristana kar§ı 
çok derin bir muhabb t mevcuttu. 
Fakat siz bu mahreç ve Trakya 
meselelerini mevzuu b hsetmekt 
devam ettikçe size karşı olan bu 
muhabbet azaldı ve hakh olarak 
ta Türk efkarı umumiyesinin ga. 
leyanını mucip oldu. Biz Bulga· 
riatanla da dost olmak istiyoruz. 
Bunu bir çok lef al r izhar ettik. 
Fakat Bulgaristanla olacak dost· 
luğumuz katiyen Yunanistanın a. 
leyhine olmıyacaktır. Bunu kat'i 
olarak biliniz. Biz böyle bir doat. 
luk ta istemiyoruz. Bizim aiyase· 
timiz bütün komtularımızla dost 
olmaktır. Fakat bu dostluklarımı
zı katiyen diğer bir komşumuz a
leyhine tesiı etmek istemeyiz. Lut. 
fen bunu gazetelerinize yazınız.,, 

Doktor Tevfik Rü§tii Bey, yalnız 

Tür1d.yedc değil, bütün dünyada sul
lıun en büyük yardımcılarından sa
yılmaktadır. Sözlerini miskal miskal 
tartarak söyler. Asla asabi, lıaşin bir 
cümle asrfetmemesiyle şimdiye kadar 
ölıret almıştır. Bu itibarla, yukarikl 

cümlelerin perdesi cidden dikkati ccl· 
bedici malıiycttcdir. • 

Şüphesiz, bunlar, asla Bulgari8ta· 
na, Bulgarlara karşı sarfedilmiş de· 
ğildir. Zira, gerek daha rımclki, gerek 
son beyanatında, Teı'fik Rüştü Bey 
Türklerle Bulgarların dost olduğun· 

dan bahsetmiştir. Yalnız, B11lgar 
matbuatı - (0 matbuatın lıcpsi değil, 
bir kısmı) - bu do tluğu zedeligecek, 
örseliyfcek adeta sistemli bir f aaliyct
te bulunuyor. Hariciye Vekilinin ders 
alınacak sözleri onlaradır. 

Türk siyasetinin· JJ!akyavcl usulün· 
den ne kadar uzaklaştığı da görülll
yor: Kimin yanına gidilirse, onun 
11abzına göre e bet vermek tarnyle, 
diplonıatlığınıızın alakası kalmamış· 

lır. Tanı mônasıyle dürüst olarak, 
dobra dobra konuşuyoruz: Doktorun 
Yunanlılara dair, onlann gıyabınpa 
söylediği sözlere bakın ... Dostllğa ne 
kıymet verdiğimizi Sorıyctlcrle müna· 
sebctimizde i pat eden do1.-tor, bu se
fer, bunu bir kert daha ortaya koyu
ynr. Bunlar, Balkan anla ma ının nc
kut•tıctte ve Türk rostluğunun ne kıy
mette olduğunu gösterir. 

Hüseyin Faruk 

Suikast maznunlarından 
doktor Budak'ın isticvabı 

Roma, 12 - Fransa hükume -
tinin müracaatı ve iararı üzerine 
burada Tevkif edilen Hırvat ce • 
miyeti mensuplarından doktor 
Budalôn isticvabı yapılmıştır. 

Budak isticvabı esnasında 20 
Eylulden 7 Birinci Teşrin tarihine 
kadar Berlinde sahte Yugoslavya 
pasaportu ile ikamet ettiğini iti • 
raf etmi§tİr. 8 Birinci Teşrinde 

Almanyayı terketmiş ve Bremmer 
tarikiyle ltalyaya geçmiştir. Bu
dak'ın ltalyadaki pasaportu da 
sahte bir Çek pasaportudur. 

Bundan sonra ltalyadan Polon. 
yaya geçerek orada çok hasta olan 
karısını ziyaret etmit ve tehar 
ltalyaya dönmüştür. Elan da ltaJ. 
yada bulunmaktadır. 

Doktor Budak Marsilya suika .. 
tini Polonyada karısının yanındı 

iken gazetelerden öğrendiğini IÖ~ 
lem iştir. 
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r Y1ClTLlK MAK1NES1 

Üniv~rsite meydanı, Üniversi -
telilerle küme küme, öbek öbek 
dolmuıtu. 

Eski günlerde böyle bir dolut 
olunca gürültüden, naradan, öteye 
beriye seğirtiden geçilmezdi. Fa· 
kat bugün öyle değildi. Gerçi kü -
meler konuıuyor, öbekler çekiıi -
yor, gidip gelmeler oluyordu. A· 
ma gürültüye, patırdıya benzer bir 
ses ititilmiyordu. Benizler uçuk, 
gözler bulanık, alınlar dütünceli. 
Herkes sade kendini söylüyor ve 
karşısındakileri dinlemeden dinler 
görünüyor. 

Verilen günün bitmesine yirmi 
dört saat kalmıftı. Yirmi beşinci 

saat bitince? 
- Beni geriye verdiler. Gözle

rim bozukmuı. 
- Düne kadar gözlerine mik

roskop diyordun ya! 
- Anlamıyacak ne var? Göz 

yoklama komisyonu batı, dayısı • 
nın mektep arkadatı imit. 

- Sen hangi sipert;? 
- Ben mi? Beni sıhhiye depo· 

suna aldılar. Ciğerlerim epeyce bo 
2ukmuş. Çifte profesör rapor 
verdi. 

8ir delikanlı yanındakinin ku • 
lağına fısıldadı: . 

- Ciğerleri bozukmut ! Daha 
nesi! Üç yıldır boksta orta 
tampiyonluğunu kimseye 
madı. Ciğerleri bozukmuş! 

mı bu da? 

siklet 
bırak· 

Lif 

Orta siklet şampiyonu kendisi 
için konuıulduğunu sezdi de sor • 
du: 

- Benim için ne fısıldıyorsun? 
Bir yumruk yemekten çekine· 

rek: 
- Hiç, dedi. Aslan gibi bir ar· 

kadatın bozuk ciğerlerine acıyo -
rum. Bari kendine iyi bak. 

- Sen nereye gidiyorsun? 
- Batı yönü sekseninci hücum 

alayına. 

Bir arkadaş hızlı hızlı geçiyor· 
du. Benzinin dünkü uçukluğu kal -
mamıftı. 

- Handiyse sevinci!lden ka • 
na ti anacak. 

- Kanatlanmasın mı? Dahili· 
ye Nezaretinde yeni açılan savaı 

itleri bürosuna şifre memuru oldu. 
- Dostlar başa, biz savaıa ! 
Baıka bir kümede başka türlü 

konuıuyorlardı. 

- Bilmem ki niçin insanları 
boğuıturuyorlar? 

- Darlığı kurtarmak için 11ya
sal fırkaları yok etmeli. 

- Üç be§ diplomatın milyon• 
larca insanın tepesine çullanması 
ne günedek sürecek? 

- Siperler birbirine teslim ol -
ular ne çıkar sanki? . 

-Bakın! Bakın: Miskin geçi -

~· r ! 
- Vay canına! Dritnot gibi do-

nanmıı ! 
- Çarpık omuzunda bir . dağ 

topu ekıik! 
-Bırak aptalı sen de! 
Miskin gerçekten dedikleri gi· 

biyeli. Altı çivili yeni postallarını 

takmış, dolaklarını dolamış, tor • 
basını srrtlamış, kemerinin sağı -
na bir küçük tabanca, soluna bir 
matra aamıt, kısa kasaturasını sal 
lıya sallıya geçiyordu. Hem ne ge
~i' ! Bup ülkenin dartte üçünü ben 
ynrathm ! der gibi bir geçiş! 

Her sabah Üniversiteye arka 
kapılardan giren ve paydoslarda 

-67-Alma ve başka dıle çevirme\ 
Devlet yasasınca koruludur. Fakat hütün saydığımız isimler, 

başka türlü bir takım isimlere benze-
gizlenerek, korkarak çıkan Mis.. mez. :Meseıa sizin isminiz Ali, benim 
kin bugün başkalaşmıştı. yalnız ismim Omer, birinin ismi Zehra, Ay

onun da benzi uçuk ve dudakları ten vesairedir. Bu isimler, önce 5ıaydı-

ŞAHİIV REİJ CArt 

rto.S9 

1 BUyUk macera, aşk ve harp romanı J ti 
düğümlü idi. ğımız isimlere benzemez.Bunların her 

.. bir.i birinin kendine mahsus isimlerdir. 
Univeraıtenin her köc.esini, her 

~ Umuma ait bir isim değildir. Halbuki 
ŞaJ:ıin reis elleri kolları bağlı Vale 

bucağını, her kümesini, öbeğini daha önce saydığımız isimler umuma 
dolaıtı. Kimse ile konuşmadı, bir aittir. Kedi kedidir, kağıt kağıttır. Ya 
yerde durup lafa karıımadı. Sade- ni: Herhangi kediye kedi deriz. Her • 
ce geçti, dinledi, işitti. ·hangi kağıda'lkağıt deriz. İngilizce u • 

yonun karşısında· duruyordu 

lç büyük kapının yanındaki taş muna ait i~imlere (Common) noun) 
kürsünün arkasında büyük bir (Komon noun) denilir. Common keli-

} d Ü · 't d .. h. mesi latincede <umuma ait) manasın-gong ası ıy ı. nıversı e e mu ım 
ve birdenbire bir toplantı olunca da olan bir kelimeden alınmıştır. 

kt.. b k '" ·· k Yukarda, kapı, pencere, ma!"la vesa-ya re or u ursuye çı ıp gongu ire gibi saydığımız isimlerden her biri 
çalar, veya Üniversiteliler birliği- Common noun dur. 
nin örnüğü (mümessili) . 

Miskin, dayı çocukları ile nazı· 
rın 1':ızı Zeus'a (geliniz!) diye bir 

Fakat Ali, Ömer, Ayten ıibi isim
lerden her biri bir insana mahıuı oldu
ğu için ona Proper Noun (Proper Navn) 

göz iımarı ederek kürsüye doğrul- yani ismi haa denilir. 

Uzun görüımelerden sonra Mar 
ki V aleryo bazı eksikler ıçın on 

bin Duka. altını para da verince 
herkes yola geldi. 

Bir ay sonra, T etrinisaninin ilk 
günlerinde ltlya sahillerinden ce· 
nuba doğru sarktılar .. Bol para ile 
tutulan Moralı Rumlardan ıekiz 

gönüllü, iki uf ak yelkenli ile, yol
larını taşırmıt gibi limana sokul -

dular .. Filoda, gece, bütün ıııkla -

rını söndürerek lnebahtı körfezine 
girdi. 

b• d f "'ld" v • ı• ın . e a o urecegını... jı 

vuracağım. Kürek çek~. 
Türk sahillerini yakmağa ııttı 
zamanlarda sen de beni or::, 
türenlerin arasında bulullS 

Biraz ileride duran, ŞahİO . 
kavutmak için ileriye atıl~~ 
yen karısile çocuklarını göl dJ

- Bunları da esir paıarıO 
t ~ ' ıracagım ... 'f 

du. Basamakları çıktı ve gongun O halde timdi yukanda aaydığımız 
tokmağını aldı. Keskin sağır bir isimlerden her hangisini tayin edebili
ses uğuldadı. lki bin baş şaşkın riz. 
§&§kın o yana çevrildi. Bize mesela "Ali,, nedir diye soru· 

Şahin reis bir §ey söyletıı' ~ 
yalnız baınu çevirmiş, ıo~ 
ıztirap içinde o kadar se\'d~ 
rısına ve çocuklarına bakıY ıl 

Şahin reis ve arkadatları her Birdenbire silkindi. 1'ol ,1 
şeyden habersiz, uyuyorlardı. Nö- ayaklarını bağlıyan ipleri ~.k ~ 
betçiler kalenin mazgallarında. do· ; mak için zorladı. Fakat arv" 

laııyorlar fakat hiç bir !ey aöre • şey bit mitti. 'rl. 
miyorlardı. - Beni öldür, öldürsen\~ 

_Ne var? Niçin? lacak olursa fU cevabı veririz: 
_ Rektör değiU - Ali is proper noun. 

Yani Ali bir ismi hastır. 
-Tanıyamadım, kim o? 
- Tanıyamadın mı? Vatansız Yahut bize "boy,, nedir diye soru· 

dedikleri Miskin! lacak olursa fU cevaı veririz: 
- Boy is a cornmon Noun! 

Fakat bu zavallılardan ne•,~ 
Birdenbire limanda bir alev par JV 

ladı. Bu bir balıkçı kayığı idi. Ka· sun! .. Onları bırak ... Uluç / - Ne halt ediyor öyle? 
Yani boy kelimesi bir ismi cinstir. 

Kapının üstündeki odanın pen· Fakat İngilizce bir çeıit isimler da-
ıa sana istediğin kadar par•. "' 

ranlıkta bütün hızıle yüzerek ge· r 
milerin arasına girmişti. Bir daki • - Uluç Ali Pata kendiıı•ı ceresi açıldı, rektör başını uzatıp ha vardır. Mesela bir çok askerler bir 
ka sonra bir ikincisi göründü O da 
b;rincisi gibi yaptı. Bir anda Türk 

haktı. araya geldi mi ordu ve army (armi) 
Gong çalıyordu. te,kil ederler. Bir çok harp gemileri 
Üniversiteliler örnüiü koşa ko· bir araya geldi mi bir donanma nary 

§a geldi. Kürsünün yanına gelince (neri) teıkil ederler. Bir sürü koyun
Miskin parmağını dudağına götür· lar bir araya ıeldi mi bir sürü flock 

(flok) teıkil ederler. 
dü, sonra kolunu uzattı: Dur! Böyle grup isimlerine İngilizcede 

gemilerinden biri tutuştu. Ortalık 

karııtı. Şahin reis adamlarile he -
raber çılgın gibi sahile koıtu. Yan 
gını bir baskın değil, kaza zannet· 
mişti. Bekle! , collective nouns (kollektiv navıns) yani 

Gong hırçın hırçın, gümbürdü -
yordu. 

Bir dakika sürmeden iki bin 
hat kürsünün her yanını kapladı. 

Kürsüde dört kişi vardı. Miskin 
orta4a. Sağında milliyetçiler gru
pu başkanı, solunda cümhuriyet -
çiler partisinin örnüğü, arkada gü
zelZeus. Herkes işin pek başka bir 
it olduğunu sezdi. Sesler durdu. 
Soluklar alçaldı. Gözler dikildi. O 
dakikaya kadar çelimsiz, vatansız, 
budunsuz bilinen Miskin .. Kolla -
rı, beli, dizlerile bir (S) harfine 
benziyen aptal Miskin .. Bambaşka 
bir adam olmuştu. Gözleri parpar 
yanıyordu. Koynundan bir bayrak 
çıkarıp kürsünün önüne astı. Or • 
talıkta çıt yok! 

Birinci kat pencerelerinden 
dekanlar, profesörler, ordinaryus· 
ler, Dorentler aarkmışlar, ses çı· 
karamadan bekliyorlardı. 

Dün (S) harfine benziyen, çe • 
limsiz Miskin şimdi bir majüskül 
(l) harfi gibi dimdikti. Gözleri 
parpar yanıyordu. Nazırın kızı 

gonga üç tokmak daha vurdu. 
Sonra Miskinin sesi duyuldu: 

- Arkadaşlar! Ulusuk (milli
yetperver) arkadaşlar! Yurduk ar 
kadaılar ! Sosyalist, komünist, a • 
nar§ist, monarşist, yansız (bita
raf) arkadaşlar! Benizleri uçmuf, 
dilleri tutulmuf, yürekleri burkul
muş arkadaşlar! Ne var? Ne olu -
yorsunuz? Ürküntünüz niçindir? 
Düne kadar hu koca Üniversite a· 
lanını altüst ediyordunuz. Sevinç· 
leriniz, kıvançlarınız, eğlenceleri
niz, şarkılarınız ve yüksek heye • 
canlı duygularınız bu koca yapıyı, 
şu koca keneti uğultulara boğu • 
yordu. Şimdi ne oldunuz? Birbiri
nizi omuzlarınızdan tutup tartak
layınız da Kendinize geliniz! Yat 
ordular yurdumuza saldırıyorlar. 

Beni (yurtsuz) diye döven yurtlu
lar, yurduklar ! Benizleriniz , neye 
uçuverdi? Yadeller Ulu budunu -
muzu boğmağa uğraııyorlar. Bu -

cemi isimleri denir. 

Bu suretle üç çeth isim öirenmi1 o-

luyoruz: . .., "' , 
1 - Common nouns 
2 - Proper nounı 
- Collective nouns 
Şu parçadaki isim çe,itlerini tayin 

Tam bu aırada Valeryo limanın 
ağzından içeriye dalmııtı. Sapil -
elen kaleye giden yola doğru, as
ker dolu gemilerini yana,tırmı,, 

yolu kesmişti. 
Şimdi limanda çatır çatır, birer 

ediniz: büyük çıra gibi tutuıan gemilerin 
A flower • bed after it has been dug - 1,ığında korkunç bir harp ba,la • 

up, or a field after it has been ploug- mııtı. 
hed both seem very dead and silent. İn 
fact, a peraon who is very inactive is Kaleden atılan toplar, etraftan 
sometimea spoken of as a "clod,,. imdada koşanlar vaziyeti kurtara-

Actually the soil is far from beinr mıyorlar, kılıç, balta, topuz, pala, 
dead. There is more life in the soil d k b hançer parrltıları, deniz e i Ü • 
than anywhere else in the univerae. it 
teemı with life, although we see very yük ateşlerin alevinde parlıyor, 
little of it, especially now that the cold vurulan, düşen, haykıran ve inli -
weather has come, when so many yenlerin sayısı bilinemiyordu. Mar 
living things go to ılepp for the winter. ki Valeryo bütün bunları gemisi

Scientita tell us that in a garden 
meaıuring an acre the saol contains 
about 240,000 earthworms. lf brought 
torether these would weigh something 
like fifteen hundredweights. 

W onns do much good to the soil, for 
they are constantly passing İt through 
their bodiea. This breaks it up and 
makes it very fertile. But wonns are 
anly a sma'l part of the life of the soil. 
There are countle11 millions of bacteria 
in good sail, and in an acre of ground, 
going down for about a foot, it is 
estimated that there are something like 
180,000 million millionı of tiny living 
creatures. They are not all of the aame 
kind, but these factı Will show us that 
the garden or the field that lookı so 
silent is full of life. 

Bu parçada bilmediğiniz kelimeleri 
yazıyorum. Hatırlamadığınız kelimeler 
için lugatçamıza müracaat ediniz. 

Faal olmıyan: lnactive (İnaktiv) 
Bilfiil: Actually ( aktueli) 

Alem: Univerce {yunivera) 
Bilhassa Eıpecially ( eıpeıieli) 
Alimler: Ssientiıta (ıayıntists) 

(Devamı var) 

nin provasından seyrediyor, dur • 

madan karaya asker çıkarıyor e 
onları ileri sürüyordu. 

Şahin reis bu kargaşalıkta bir 
türlü leventlerini toplayamıyor, 

etrafını saran yüzlerce dütmanın 

ortasında durmadan kılıcını ıalh· 
yor, her vuruşta bir kol ve bir ka • 
fa düşürüyordu. 

Valeryo onun öldürülmemesini 
söylemitti. Çünkü kendi gemisin· 

de zincirli olarak kürek çektiğini 

görmek istiyordu. Ancak bu ıuret· 
le öcünü almı! olacaktı. 

Kararı böyle idi. 

Sabahleyin güne§ doğarken İne 
bahtı' da acıklı bir manzara görül

dü. Kör Ali, tabansız Ahmet, Ge
bet Muıtafa ve diğer )-·şldaılar ıe· 

hit olmuşlardı. Şahin reis elleri 
kolları bağlı olarak Valeryo'nun 
karımnda bulunuyordu. 

dun-suz diye-yüzüme- tükü;en U : - Cezayirde beni ele geçirmiş 
luslar ! Benizlerinize ataların al olsaydın ne yapardın?·· 
kanını veriniz! 

Yüreklerinizin korkak çarpın .

tıları kulaklarımın zarlarında u -
ğuld.uyor, 

(Dın.mJ •ar) 

- ..... . 
- Her halde öldürürdün .. Ben 1 

ıi~di seni ıu direklerden birine 

sallandıraam fena olmazdı. Fakat 

yemin ettim. Seni bir defa değil 

tarmaya baksın!. Şimdi sır• 

dur.. 1 
Valeryo pek yüksekten 

du. ·I 
Şahin reisin kollarına f 

atağı indirdiler, ayaklarınd.-1"' 
minin umurgasına zencirleri• f 
ladılar. Küçük Hüseyin ve i 
iri yarı bir delikanlı olan Y uY 
biraz ileride idiler. 

Onları görünce biraz tese 

lur gibi oldu. 
Ümit!. .. Ümit ölmiyor ki··· 

Eğer karısile çocukları da I 
la berabeı: -ir olmasalard• 
gnm yemiyecekti. . ) 

- Ehhh .. Su testisi su y" 

krrdrr!. ~ 
Diyecek, kurtuluş için ilk 

tı bel:liyecekti. / 
Fakat onlar? .. Onlar ne ol 

~a ... dı?.. J 
1 

Venedik filosu, bir gece et(, 
' havaaile mesut yaıqan J. 
İn•·bahtı'yı sansar baskınJ111 'I 
y: •. bir kümes haline sokıı''* 
n~7e açılmııtı. / 

Şahin reis şimdi kürekle~' 
lıyor en çok sevdiklerini . ·l ' _,. ' 

dan uzaklara, kimbilir haı., ~ı· 

k 1 .. t .. ·· ord"' tO' unç macera ara go uruy , 
de bir elleri g.evıiyor, faka~~ ,ı<' 
puzlu kırbaç ta hemen çıP 

tında taklıyordu. ,i' 
Şahin yavrusu bir get11İ~ıJtl" 

lara gitmek hülyasına ka" 1,~r 
Fakat nasıl? .. Eğer böyl• 

0i1~ 
n! bilseydi, bunu hiç iıteat' 
ti. ı ,1oıi 

"k o. ı<· 
Ali, biraz daha büY" 

1 
td1!0~ neler yapmazdı. Palat•n ,ıb• f 

. . . . d b' ıc1ırıdl _.,e 
gemının ıçın e ır yı ere y 

1 k .. .. 1• · yeri 1 (1 
aıara onune ge en•. ~,,rı1 t, 
aşağıdaki kürekçiler• Y b•>'d" 
timdi serbest dolaıan b\I '(ıe 
ları da oraya bağlard•: 1ıôte'~ 

Habibe, anbarın bır J<otl,rı ol 
sinmit iki yavruıun\I ıil11 

' elan 
arasına almıf, durt113 

ve titriyordu. 1934 
lzmir 1519 
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Mezarlığı 
Dün yapılan nıaçlar 

-13-
romanı nakleden : va • no 

Miaaf. • b h • B •kt ti. he· ırın yanına, Nuh Bey git- yazılara da rastlamak kabil oldu. Vefa Fener a Peyı eşı aş 
-.. 

1 
erkek, birbirlerini pek oka- Bunların bir tanesi lzmit'ten gön· y ' 

llhı le\'JDezlerdi.Aralarında hiç de derilmif ... Birinde de "son derece s 
tif IJ~n husqıiyetleri vardı. Li. - ı kederli,, sözlerini okumak kabil ol Beykozu, Gala tasar ay üley-
~ . . konuıurdu. Natıkasının du ... Daha atağıda da "vaktinden 
hiç be_tını rneydana çıkarmak için evvel ölüm,, kelimeleri okunuyor. • • di 
İle ır fıraatı kaybetmezdi. Nuh "Bunlar, pek az teyler, değil mamyeyı yen 
..:.!::be~ bir adam olduğundan, mi? Likin bu mektupların asla ba-

N h agzını açardı. na yazılmamıt olduklarına emi- Kadıköyde Beşiktaşta Taksimde 
ıc-ct ~ ' bundan maada Latifin nim. Söylediğim gibi bu ocağı hiç 
lllitt~.'eye göz koydu_ğunu farke~- yakmamıt olduğumu hatırlamam Vefa 2 - Fener 1 Beykoz O-Beşiktaş 4 Galatasaray ( 10) Sü-

Bu onu pek ) k d t k b' d h ı Saat 14,40 da iki takım da sahada /eymanı~11e (01 
• )OJ'd ~ • a a a ar e mı- iizerine fU anaate ır a a ge • Günün en mühim maçı olan '3 J 

il. Uk n komtu heyı'n karısı d' k' . b' . . . y k gözüktü. Beşiktaşın eksik bir kadro Takıımde, bı'rı'ncı' kü'menı'n t.ı.-'- L · ' - ım ı, evı e ın gırmıf... a ı - Vefa - Fener kartılatması saat a. 
qrıı d k ı k l d ile oyuna çıktığı görülü)or. leıi a pe a ayt oma ığını lan kağıtların ciminden de bu an- J,15 de baıladı. Sahaya takımlar Adnan, Hüsnü, J<.,ahri, EQref:, Na· lisiz takımı Süleymaniye ile, Ga-Jordu k' · t b 'h h' :.-ho, . 1

: lf e u cı et ıç le latılıyordu. fU tekilde çıkmıtlardı: zımdan mahrum şu kadro ile.. latasaray karıılattılar. 
;:• gıtmıyordu. Nuh Bey, kendisine verilen bu Takımlar: Mehmet Ali - Nuri. Faruk - Oyun {10-0) gibi büyük bir gol 

~le ~~~~ft' HaD.!m, evin hanımla- tafsilattan son derece ali.kadar ol· Fener_ Bedii _ Yaıar, Fazıl. Şe,·ket. Ali, Tahir - Fuat, Seref, Ca- farkile Galataıarayın lehinde bit· 
llıa11 a ı :n alakadar olutunu o- mutlu. Esat, Ali •Rıza, Cevat - Şaban, hit, Hakkı, Hayati. mesine rağmen, dün Galatasaray 

•ıriliğine ha 1 d' d b ı d Buna mukabil Beykoz: " b m e ıyoraa a Şimdi c.rtık fU sa it o uyor u. F'k M h R t M ff - Süleymaniye maçı '"Ok aüzel ve ''" a · ı ret, e met eıa , uza ~r, Kandilli - Nebi, Halit - Beh,.et, :T • ı._ • Yn. ı tarzda dütünmemekte Kendı'lerı' burada yokken. Ihlamur 3' ki' ld · 
~d Niyazi. Turgut, Cahit - Bahadır, Mustafa, zev 1 o u .. 9'ııı •nı rnazur görüyordu. Kom- köyde son derece gayri tabii hadi- Vefa_ Haluk_ Saim, Selçuk, Kemal, Şehap, Sait. Süleymaniye tahmin edildiii 
a. .... Un kadıncdıg"'ı zevkini okta- 1 h ı ı · t' B ha· dı'ıeler M h d k H k 'b' tak k · d · 
--.7 d se er uıu e sre mıt 1• u • Ahmet, Lütfi, Salahattin - u - Beykozda da Rı \'an yo . a em: gı ı ımını ta vıye e ememıt 

or u veıaelam ! h 1 h · d d "'·ı h k b k d ·ı h B • yalnız a a anımın evın e egı • tetem, Arif, Mustafa, Favi. Sadi Bey. er zaman i ir a ro ı e sa aya 
Otta una l'ağmen h' sıiyatını hiç le komşuda da olmutlu. Oyuna Fenerin hücumu ile bat· Parayı Beykoz kazandı, güneşi le- çıkmıttı. • . 
~a \'\ırmamııtı. Latif Bev, devam ediyordu: landı. Bu hücum Vefa haf hattın· hine altlı. Oyunun ikinci dakikasın - Galataaarayg gelince, bir gaze. 

'eeı· ~a~ah, Latif Bey ona dütün- - l'tte efendim. bütün bu olup da kırıldı, Top bir müddet ortalar· dayız. Havadan gelen bir şütü bir tenin yaptığı tuhaf, adeta ıoğuk 
rorurıd.. Ot kt Beykoz müdafii elile karşıladı. Pe • ~ol&! u. urmamıt, aya a bitenleri Diravet Hl'nımefendiye da dolaftı. Top fene Fenerlilerin naltı)ı Hakkı çekiyor. Şüt ve gol. Böy bir ıaka denecek kadar tuhaf bir 

'-Ilı lY~rdu. Bizzat Dirayet Hanı· arzetmeğe geldimdi. Lakin sövlive ayağında ve beıinci dakikada lece Beşiktaş ilk golünü kazanmıştır. neıriyata rağmen, bqka bir ku • 
lb ve r.ıcyip te Nuh Beyi yolla- ceklerim b•ır.~an da ibaret değildi. F k · b .. k 1 · · il · O"'Unu tatlı bir cere ... ·an aldı. Beykoz lübe gııııırtikleri söylenerek üzerin-19 olınas,na ,aımıt gibiydi. i retın ir tütu a ecının e erın- J J -~ 

Nuh: - >v ... Daha mı var? de kaldı. Bu tehlikeyi atlatan Ve. nispeten hakimdir. Beşiktaş sıkışır de dedikodu yapan üç kıymetli 
H - Evet... falılar Fener kalesine indiler. Ve gibi, bugün Hakkı çok ·çalışıyor. Ge- oyuncusu dahil olduğu halde sa• 

;,,..- alam yanınıza gelmediği Nuh Bey, büyük bir merakla ku- . 1 d' 10 rilerden topu çıkardığını görüyoruz. haya töyle çıktı. , 
~la\ •ffolunmasını rica ediyor! lop avut ile netıce en ı. uncu Nuri de iyi çalışıyor. Gollük bir iki 
"Clecı· K lak kabarttı: dakikada Niyaziden gelen topu ~a...:yeti cı'dden ı·yı· kur•-rdı. Beşı'kt.... Avni - Oıman, Lütfi • Kadri, ı.. endisi biraz yorgundur. d d • .... - -Y M 

....._ A - Saat bire oğru uvan ım... Fikret çok güzel bir surette çevir· çıkı§lllakta devam ediyor. Kornerler, Nihat, İbrahim • Necdedt, ünev· 
)tt Ji rnan efendim, zaten Dira - Dün gece bahçenizde dolatan ıa· di ise bu tüt Halökun ellerinde kale yakınında firikikler çoğlamafa ver, Sala1ıattin, Fazr1, Danyal. 
"'1l anımefendiyi rahataız ede- rip ziyaretçi aklıma geldi. Onun kaldı. Fener mütemadiyen sağ ta• başladL Bu arada sağdan seri bira- Sarı kırmızılıların bu takımı, değildim. Evvela ikimiz gö- dd 

için yerimden kalktım. Bir mü et raftan hile.um yapıyor fakat top kın yapan Beşiktaşlılar Hayatinin pa- dün fevkalade bir oyun oynaya • 
belkı' de Claha iyi olur... d k b h • ·1 c h'd' ~ il 'ki · .. l 

pencerenin yanında ur ara a - bir türlü Vefa kalesine gidemiyor- 81 1 e a 1 ın ayagı e 1 ncı ve guze rak sanki bu aoğuk takaya attıkla-
dular. 1 ... b 1 d bir gol ile Be)koz müdafaasını gafil 

Af;lllfir, söze baıladı: • çeyi gözet emeıze aşa ım. du. 32 inci dakikada Vefa sağ açı- avladılar. Be iktaşlılar hücumda gü- rı (10) adet golle cevap verdiler .. 
B ld'i' 't "l~imC:le.hir hiı: iı çok güzel bir init yaptı ve taka- zel bir "-Ütleri köşeden avuta ıPUl. lş- Maç töyle oldu: 

L.. waya ae 
1 ı.a aeıceye aı "~Bu ak••- da bir -yler rö- k ld Ş"t" "' h k' ' ~• ınütaheclelerimi bunmefen- -r-- ..- lenin yanına kadar so u u. u u te Cahidin bir tüil, bu da avut.. Bey- Oyun hatlar batlamaz i ımı· 

~''e anla'-'fhm... Bundan siu receksin! -diyonla. direie çarptı. Fenerliler bir gol kozlular bocalamaya başladı. Beşik - yeti alan Galatasaraylılar, Süley• 
•hı.etti mi? "Nitekim. fazla beklememe lü • tehlikesi atlatmıs oldular. 35 inci taşın soldan hücum, Fuat ortaladı, maniyeyi sıkı bir çenber içine al • 

- Evet ... Halam bundan hane zum kalmadı. dakikada Fenerliler gene hücum - Cahit gol yaptı. Fakat Cahit ofsayt dılar ve 8 inci dakikada Nihat ilk 
t._h tt' B h d h' . . d "Bir gece evvel olduğu gibi. bu da Fikret on ıekiz · pas çizgisi i - olduğu için hakem sa) madı. Beykoz golu" attı. Bı'r az ıonra 14 üncü da· 
• ae 

1
• a çe e ırının gez iği· a"ıhr gibi oldu. Hücumlar hemen he-

-a ıönnütsünüz. gece de, bah"'enizde birinin dola!• cinde güzel bir sıv•rıt ile Fenerin ıı:en karşılıklı oluyor. Beykoza bir fi. kikada Münevver ikinci ve 22 in· 
- Öyle, efendim... Hayretimi tığını farkettim. ilk golünü kaydetti. rikik oldu. Hakkı çok güzel bir şüt ci dakikada Necdet üçüncii golle• 
~ip olan bu mütahedemden "Bu, gay_et müphem bir gölgey· 44 üncü dakikada F eneT pene çekti .. Fakat Kandilli daha çok güzel ri yaptılar . 
.!llldisini haberdar ettim. Evimde- di. yte müvazi olan yolda yürü • soldan hücunma ıeçiyor. Şaban bir kurtarışla gole mani oldu. Devre- Devre böylece 

3
_
0 

bitti. 
bazı e§Yanın geçen seneki yer- yordu. Harabelerin yanına vardığı gayet uzun bir ortalayıı yaptı. Ni- nin bitmesine dört dakika var. Şeref 

d vakit, birdenbire kayboldu. M h t R t ayag"' ı ortalara yakın bir yerden yakaladığı 

' 

e urmadıklarını farketmiı- yazi topu e me ep ın • 
B ''Temı'n ederı'm ki, bunu farket· d M h et b t topu e\·ire çevire karşısındakileri at-

'. 

undan da halanızı haberdar na verdi iıe e e m u gaye . 
1 
.. 

ii- b • lata atlata sıkı bir şiltle üçüncü go u mem üzerine gayet nahot ir tesır mu" ıait bir vaziyette olan sayıyı 
attı. .. 

....... Bunu da biliyorum ... Ayni ga- altında kaldım. kaçırdı. Biraz sonra hakemin dü- Sen misin bu golü yapan? ... Beykoz 
~i, burada, kendi evinde ha· "Hiç bir tehlikeye maruz değil • düiü haftayimi bildirdi. hücumları sıklaştırdı. Ost üste iki 
~ d .. dim ... Esasen batıl itikatlara da k' . d h 1 korner kazandı. iki cütleri kalecinin a ıormüf... Vefalılar i ıncı evreye ız a ~ 

- ı "k inanmam ... L"kin çok garip bir d f ellerinde eridi. iki şiltleri kale yakı · L ...... in, düne kadar hala fÜp- baıladrlar. Gazi Fener mü a aaıı-
"' ed hissin teıirindeydim... nından avuta çıktL Fakat netice de · 
..._1 •Yordum. Dün ite, 'kat'iyetle k nı allak bullak ediyordu. Santra - gvı'11.medi. 3 _ 0 Beciktaş galip. 
-. il ld "-Bu, ne olabilri? .. Bu, lııaki i :.- '$ J.ı_. ? um ki, ben yokken evime haf Ali Rıza lüzümıuz yere ça- ikinci dene: Oyuna Beykoz ha~ • 

111 I• · H h d hi'" insana benzemiyor.. -diyor • .. 8· l'IDıf... em, da aaı a var: Jımlar yapıyor ve topu mutema - ladı. Beşiktaş mahsus bir hakimiyet 
.. ~ lcere içeri giren adam evimde dum... diyen Vefa muhacimlerine kap • tesis etti, Hakkı n Cahidin iki hafif 
"'Qe b' Tam bu eanada. volun öte tara· "t" K d'll' · il · d verdi. .....__ • ır gün oturmakla iktifa et - tırıyordu. Vefa müdaf aaıı da ıa- şu u an ı ının e erın e can 
~it U ··dd fından batka bir gölgenin belire· L f' Şerefin kuvvetli bir şütünü de ancak "· zun mu et oturmuf... yet güzel oynayor bilha11a üt ı 

- Ş 1 rek. ayni yoldan yürüdüiünü ve kale direği kurtardı. Beykoz zaman •tı acak §ey... bu"tu"n Fener akmlarını gayet uata--. E harabev~ yıtkl,.tır yakl1t.,ma~ bi • zaman takımın kuruluşunda değişik -
~I veı ... Yemek odamdaki o - tıkla keaiyordu. 16 ıncı dakikada likler yapmaya bacladı. Bu iyi hare-

lll ka rinci srö1tre Pibi. ansızın hRrahe ci-· :.-

Bu devrede Galatasaray epey 
gol kaçırdı. 

Süleymaniyeye gelince, yaptığı 
akınlar pek ender ve neticesizdi • 

ikinci devreye daha hatlar baıla • 
maz 36 ıncı ıaniyede Necdet dör· 
düncü ve arkasından bir dakika 

ıonra Nihat betinci, 3 üncü daki
kada da penaltıdan Danyal altın· 

cı golleri yaptılar. Buna rağmen 
Süleymaniye takımı fatırmadan, 
canla batla çalıtıyordu. 

Fakat 25 inci dakikada Fazılın 
yedinci, 30 uncu dakikada Mü • 
nevverin aekizinci, 33 üncü daki -

Jl_- ·d rtısında kül gördüm... Vefa ••jdan bir hücum yapıyor. ket değildi. Nitekim daha on beş da-~ an d 1 d h varında 'kavboldu~unu farkettim -
aili o ayı a ayret ettim... Sag"' açık ıüzel bir orta oyunu ile kika olmamıştı ki Hakkı ku\-vetli bir inci dakikada Fazılın onuncu ve 

)O ... unuz k' b lhl k" d 'Hanl(i harabedf!n ~"hsetti~i"1li <Devamı 6 mcı da) 
)aJıı 1 

en, amur oy e V, by& ilk ıayısını kazandırdı. Bu son Jlolleri yapmaıına mani ola • 

kada Kadrinin dokuzuncu ve 37 

bL •ı Yazları kaldığım için hiç 0 • anlrvou,11'117.. d•0:1 m;: Cüzamlıla· l b ı--------------1 
~ 1a'- bah d gol canlı 'oynayan Vefalı ara İr ner ağlarına girdi. Bu umulmayan maddar. ı~ "lllam ... Buranın eski sahip- rın binasından se iyorum... d" A k b"t" 
-•ı l f kat daha can ver ı, rtı u un l V f ) l k d · d' d' '-iı~ • l'&nıa adamlarmıf. Bu 0 • <n~vıım• vıır' go e a ı arı ne a ar tevın ır ı 

uu d top onlarm ayağında.. Fenerliler ise Fenerlileri de o kadar tatırlı • ,..._d ra a yaptırmıılar. ATada ak · 1 
··• • • · • sajdan akın yapm iıtıyor ar· yordu. 

'-'aıı lcQ1• tçın ıelirlermi, ... O ~a • ~-------------... ,•! Mn•afferin oayet durıun oyna • d k 
'-la LI lanırlarmıt... Fakat, ben i B .... ..- • Artık galibiyetlerini el en a -
1ca. b~q laftnıadımdı. Bundan bat· ir cevap ması Fener muhacimlerinin akın - çırmak istemiyen Vefalılar Fene • 
),~r sliirii ki.~ıtlar. gazeteler de Geçen ıün ıazetemizde, Fe- lannm Vefa müdafilerini kolay - rin itlemiyen muhacimlerini hiç 
de .. ı._~' ar... Gönüllere bakınca ner, Betiktat Şeref kupaaı maçı lıkla keamesine sebep oluyordu. bir an bırakmıyordu. 43 üncü da -
lcitaı, •nlatılıyor. Hani kalın bir hakkında Fenerbahçe ikinci re- Böylelikle top sağa ıola gidip kikada Niyazi topu aldı, gayet gü-
f,t'll1 ~~efe atarsınız da, bazı say- iıi Sabri Celil Beyin bir mek - ıeliyor her iki taraf da müeaair bir zel ortaladı. Reıat iyi bir tüt attı 
Jc.111 ırbirine yapıfarak adam a- tubu çıkmıttı. akın yapamıyordu. Bu oyun 30 da- ise de top direğe çarptı bu suretle 
tıicı.!_&ııınaz. 1ıte bu 1'.evi parça • Bugün Betiktq kaptanı Hüa- kikaya kadar böyle devam etti. de maç bitti. 
ll.11 da rastladım. Bu sa vede nü Beyden buna cevap bir mek- Vefa aol açıkları vaııtasile bir a • pün Vef aldar takımlarında 
'-t~ler kbfetmek jmkinını tup aldık. Bunu yerimiz müaa- kına baıladıkları zaman Cevat bu dört oyuncu eksik olmalarma rağ· 
'-sal,rı .: ~u Yakılan alet bazı ki • it olmadığından bugün koyama- akmı f avul ile keıti. Muhtqem to- men çok güzel oynadılar ve gali • 
l,1'tıt 1_1ınlıa etmeğe yaramuı. Bun dık. pu attı. Fakat Vefanın aol açıjı biyeli müthi, bir enerji ile kazan-
~reaqertst romanlar ... Kalım ka Yarın dercedeceğiz.. Favinin topun seyrini deiittirme• dılar. 

lll'asında elle yazılmıt bazı si kaleciyi ıafil avladı ve top F e • Nevzat Mahmut 

,,. ,,. 
Yukarda da yazdığımız gibi o· 

yun büyük farka rağmen güzel 
oldu. 

Süleymaniyenin bu kadar çok 
ıol yemeıine fena oynaması de • 
ğil, oyuncuların hiç adam tutama
ması sebep oldu. 

Bilhaua yan muavinler çok bo
zuk oynadılar. Galatasaray muha· 
cimleri mütemadiyen bot kalıyor
lardı. 

Sarı kırmızılılara gelince dün 
güzel ve canlı bir oyun oynadılar .. 

B takımlar. 
B takımları maçında Galata • 

(Lütfen &ayıfayı çeviriniz) 
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yangın kulesinin Almanyada iaşe Trenleri yoldan 
• diktatörü 
ıhtiyaf bekCisi tor Gördeler, ç<::ş ~:~'~:r'·~~~i çıkaran adam 

(Baş t_arafı 1 lncid. c) I görlir görmez a9ağıya bağırmak, ' 
d l k h d k ao.yaıl.sttı'r. (llaştaralı 1 inci de) ayr r }" "stı•r Bu 

ar o an ço genış sa a a ı ev - kuleden fırlayıp şehrin dört bir ı ay ı se am ver.mı . :ı 
ı d k k f k b

. Yeni komiıer sadece gıda mad- kadar bir çok trenleri berhava et- mı• üç ki•inin ekserı" sı: bu müt
1
• 

er en çr aca u a ır yanııını taraf ma gitmekti. Yangın oldu mu 'X' 'X' 6 
gözetliyen, saatlerce :linde dür· Uzun çartıdaki esnaf ta kulenin delerinin fiyatlarını değil, fakat tiği ve yüzlerce insanı öldürdüğü can"nin suikasti neticeıinde 
bün kulenin sahanlıjını fırıl fırıl dibine r.elir, yanım haberini alır, tröst, kartel ve sendikalar da dahil tahakkuk eden bu azılı haydudun kimselerin aiJe)erindendi. 

d .. k d k" k 1 ~ oldttguy halde bütün iktisadı" mah. muhakemeıini dinlemek üzere bü- Reis bunları n"ıçı·n yaptığını 
onen se sen yatın a ı u e agaıı almaz yıldırım aibi ıehrin her 

Belediyeden tekaütlüğünü istedi. semtine kotarlardı. Kule ağaları suller fiyatlarını kontrol etmeğe yük bir kalabalık hücum etmitti. duğu zamanda: . . 
Bu isteği kabul edilirse ve ken- ellerinde harbileri evvela büyük selahiyettardır. Matuıka en ıon olan 5-10-934 - Ben kimseyi öldürmek ı• 

disine kırk lira gibi ufak bir teka- makmalar girerler: yangını bildir- Brinci derecede lüzumlu yeye - tarihinde Viyana - Budapeıte medim. Yalnız bir guikaıt tectiİ' 
ütlük ücreti Y:rilirse Şehreminin . dikten sonra semtlerine koıarlar _ cek ve içecek ve giyinecek mad - ıürat katarını büyük bir asma besi yapmak İıledinı demiıtit• :r 
deki ufak evinde istirahat edecek dı. Ağaların lSO- 200 kurut ka _ deler fiyatlarının yükselmesinden köprüden geçerken uçurmuı ve Matuska bundan sonra ellet• 
dinlenecek!.. dar aylıkları vardı. Bundan bat _ endiıeye düten halkı teskin için, neticede 22 zavallı ölmüı, 14 kiti le yüzünü kapamı§ ve oturdııl" 

Şükrü ağayı mezun bulunduğu ka da hediye falan alırlardı. tedbirler alınması, milİi sosyalist ağır ve bir çok kişi de hafif suret- yerden herkesi büyük bir heye~: 
için Şehremininde Mustafa pehJi. Şükrü Efendi ıizin ağalrjınız hükumeti tarafından bugün birin - le yaralanmış ve b:nlerce liralık na düı;üren fU sözleri söy]ernittlr 
vanın kahvesinde buldum. Biraz nasıldı?. ci derecede ehemmiyeti haizdir. maddi zarar olmuştu. B b')""'jyO' - en ne yaptığımı ı ,~.., l 
evvel Saray meydanındaki pehli . Esaıen bu dütünce iledir ki ye- Matuska aslen Macardır. Fa· . - Ben de yangın görünce har· t rum reıs bey. Bir kaç sene , 
van güre•lerini seyirden dönerken, b. · 1 k 1 d k U ni komiıere tam bir selahiyet kat hayatınnı büyük ir devresini · d • k b . h' bıt ır ıyı a ır, u e en çı ar, zunçar- ıra emı ay ettım. Müt 1t . 
iyi kahve piıı.irmekle Şehreminin . d k d" verilmittir. Viyanada geçirmiştir. 42 yaıında k · d'ııııı ır fi an en ımi gösterir, Mercan uvvetın, mahiyetini bilsne it • 
de tanınan pehlivanın kahvesine k d G T Diğer taraftan fiyatlar, bugün, :zayıf fakat çok gayri tabii bir a- ~tı <yu uşun an iner ümrük, opha- d d anlıyamadığım bir kudretin te . 
uğramıf, elinde tarihi baılonuna neye uğrar, oradan Yıldıza çıkar, iki miıli artmı,tır. +lalbuki ça - am ır. altındayım. Bu kuvvet beni jlJI' 

dayanmııı. höpür höpür kahvesini s h b k . lrtan ımıfın gündelikleri artmı• lsfntakta ve muhakeme huzu- s-·"' 
'l' araya a er verir, le rar ıner ve 'X' kaste, cinayete sevkediyor. IJ'; 

içiyordu. Bir yandan da eski yan- B b d d l d~ğil, bilakis azalmıtltr. Halbuki runda yaptı~ı bir çok hareketler- bil e eğe gi er im. Bu yo u bir ıaat d k d dan üç sene evvel Viyanada 
gınlara nasıl gidildiğini anlatıyor- Mösyö Hitler, kazanmadan çalı· en en isine deli süsü vermek iı· _.il' zarfında, hazan da kırk bet daki- d" lpnotizör beni ipnotize etti. JrP~ 
yordu.. kada alırdım. sınıfın fazla masraf ile karşılaş - te ıği zannedilmektedir. Bunun i· mi aldı. Ondan ıonra hen at"' 

Şükrü ağa kendisini hatırladı - _ Galata kulesindeki ag"alarla mamasını istemektedir. çin Peftenin en maruf aıabiye dok .J. 

l t ı d d k Alb M 
bir kalıp haline geldim. Bana P' 

ğımdan dolay.-olan memnuniyeti- aranız nasıldı? Alman ge.zete eri diyorlar ki: or arın an o tor ert arton 
k kin ettiği ~eyleri bilmiyerek, ,1 

ni söyledikten. sonra hayatını ._öy- y 1 d "Rejime ıadık olan çahtan ve İ i tane hukuk asistanı bir haf· 'l' ~ ır - angını on ar a görür, ağa- lamıyarak, istemiyerek yap 
le anlattı: lar' •emtlere dagyılırlardı·. Fakat sınıf araıına endite girmemelidir. tadan beri mütemadiyen kendisini .. ·· h d 1 rum. Ben deliyim. Allahtan 11e 

- Seksen yaırndayım, elli sene rok kere Beyazıt kuleıinin ag .. aları Ve bütün bu sınıf mensupları mil- mufa e e a tında bulunduruyor--:ı J d M h k şeytandan a-eldiğini bir türlü t• 
yaz, kış merdiven tırmanmak h, e- Galata kulesininkileri geçerdi. A- let dütmanlarinm propagandaları- ar ı. u a emeden evvel doktor 

k
. Alb M hk edemediğim bu korkunç, tüylet 

ni ihtiyarlattı. Eski çeviklik, es ı ma bunlar eski günlerde idi na kartı müdafaa edilmelidir.,, ert arton ma emenin önü-
1 1 d k l d Y 1 k M k d pert !ci cinayetleri yap mali: 111 

peh ivan ıktan a eser a ma ı. Bir gün Almanlarla Beyazıt a- eni komiserin vaziyeti kolay ne ge ere atus anın eli olma-
d .. buriyetinde kalıyorum. 

Koca Mustafapaıa Askeri rüttü - ğaları Yıldız yokutunda yarıt yap· değildir. Pek tabii ıpekülasyon ıgmı ve yaptığı cürümlerd<.n c1o-
yesinde okudum. Bahriye haıta - tılar. Bizim ağalar, Almanları yapan bir çok tüccarlar tevkif edi- layı mesul olabileceğini söylemit· Katilin bu sözleri herkesin 
hanesinde eczacılık yaptım. Son- yarı yolda bıraktılar. Bunun üze. lecektir. Yalnız fiyatların yüksel - tir. Bunun üzerine muhakeme ha§· tünde büyük bir tesir yapmıf 
ra Uzun çartıda tarakçılık yaptım. rine iki ağa ıaraya tüfekçi alın _ mel'İnin sebebi ıadece 3pekülaa- lamıştır. Fakat muhakeme heyeti ıöı' 
O U ar• d k" t k ı ·· .. d d "'"ld" D h · R · 'k t · lA k kesmit ve kendiıı"ne bı"r takım ' zaman zun ç ırı a ı ara ç • dı, onar lira maa§ bağlandı, üıte· yon yuzun en egı ır. a a zı- eıa ıuı as Ç!Ye evve a aç ya-
lar, ağızlrkçılar, yağlıkçılar, diğer lik birer evde verildi. yade takip edilen ziraat siyaseti ımda olduğunu ıormut Matuıka: aller sormuştur. Matuska bunl". 
bütün sana't erbabı köşklü vazife. _ Baıınızdan geçen vak'alar? neticesidir. Bu itle de başlıca saik, - Yatım 40 ile 60 arasındadır rın hiç birine cevap vermemi§, f 
sini görürlerdi. _Çok, pek çok amma timdi zirai mahsuller ile mamulatı yeri· ama, kaç yaıımda olduğumu bil- mz bir aralık: 

Bunları göre, göre bana da yan· böyle sorunca akla gelmez ki.. ne kimya mamulat kullaı\ılması, miyorum diye cevap vermiştir. - Hiç bir §ey bilmiyorum. Yİ 
gmlara gitmek, kötklü olmak he - Abdülh~mit zamanında bir gün meseli. sabun ve zeytin yağının Bundan ıonra davacı tarafını teı- nız yüzlerce ölü insan görüyorul' 
vesi geldi. Bir müddet bu vazifeyi kulede idim. Metris çiftliği isti • hemen hemen ortadan kayholma- kil eden 63 k:şiye dönerek hepa1ne diye aayıklamı§tır. 1 

yaptım. Sonra kule ağaları ara - kametinde yangın gördüm. Saraya sı, bunların yerine üçüncü dere - ........................................................................................ ,1 

sına dahil oldum. Bu arada pehli- haber verdim. Askeri itfaiye tef - cede kimya maddeleri kullanılma- Beşiktaş iş kanunu 
vımlık ta yapardım. Kanım çok kili.tı vardı o zaman ..... Atlı itfai - sıdır. (Baş tarafı 6 incide) A k 1 . 
kaynardı. izin alır, Anadoluda, t . "t . b 1 uuııııııııııııııııııtllllllU1111111ıııııııııııı1111111lllllllllt1t11111ııt1llllllnım şu"'tle Be.,.·kt .,. d •• d" .. 1 .. k n ara, 16 - ş kanunu yeme rııe gı mı§, yangını u ama- .. . "d' 1 ~ı a::a or uncu go u azan. k . 
Rumelide müsabakalara a-ider • d d"" .. Z t" Şef"k yuk yangın hangısı ır · dırdı ... Biraz sonra "Üzel bir kurtarıo;ı. aza sıgortaları hakkındaki kan 

an onmu§.. ap ıye nazırı ı F 'h b .. ""''"d'" • . . "' :. ı· "h ı ı .. '* dim.. p . d" K d" d 1 d E- atı yangını en uyugu ur · yapan Kan<lılh ufak bir arıza geçirdi. ayı a armın Dev et Şuraıı....-
Şükrü Ağaya: aıa .. ı 1~: ehn ı aPahmı· arın a Sonra Çırçır gelir .. Fatih" yangını Fakat çabuk kalktı. müzakereleri bitmiştir. Bu )a)'İ 

renkoy u Me met e ıvanı yanı - M'"f .. h d b 1 d K h 1 ·· · d 1 · · ~ - Kule ağaları, ne yaparlardı, u tu amamın an 8§ a ı. oca- Ueykozun Bahadir ve Şahap va ı • a ar uzerın e ktııat Veki.letı r 
diye sordum. ma kattı:. 

1 
? mustafapa§aya kadar dayandı. tnsile yaptığı iki akın boş gitti. Rugiin niden tetkikler yapacaktır. 

- Padı§ahı aldatmak o ur mu· 8 .. .. · · d" t t Iıcykoz iyi bir ·· .. d d w·ı •r ı· ı t ı-"' Şöyle cevap verdi: .. .. v utun o semt yırmı or saa zar- gunun e egı · a ıs z- f kanunu ile kaza sigorta r· 
K I d l Bunun cezasının surgun oldugunu f d k"l oluverdi liklcri ,·ar. Nebi de oyunun başlan • r h kk d k" 1• "h I . ;t 

- u e e !IO - SO ku e ağası unutuyorsun galiba! Git, b'kalım, ın a E ~- k l .. : İ ğı ile ş"mdik" gıcından beri epey aksadı. Beşiktaş i- l'a ın .. a ~ ayı da'larınv:enınlrıı_,I• 
vardı. Bunları vazifesi yangını kuleden gördüğün yangını bul, .. b- .sl'kı u e adgakı" f k' ı ı şi gevşetti. Beykoz çalışmaya başladı. ısçke mduza ere e ı ecegı a at" 

Rhftnnıtllfl"ftlıltımtrl-.11ıt1ı.-....111"""""l11Jıını"t1 • no etçı ı arasın a ı ar ·. B' . . . 1 k . ma ta ır. çıkart! Yoksa hal;.n duman olur, . . • h y ıı s.ı) ı o sun çı aı maya çalışıyorlar 11 
saray 7·1 Süleymaniyeyi mağlup F" b I d d" -Şımdı nısbeten ra attır. an- amma nafile .. Nuri çok güzel ke işler K -f--T ____ ..., ___ """;.'' 
etti. ızManıh oy aprıhml: el ı. b l gını telefonla bir kaç saniye zar· yapıyor. Beykoz ~ağh, sollu iki kor· 3 e Ürk DeSp8•' 

Ci 1 e met e ıvan a ta an arı f d . f . h b b"I" · k d lk' k · · ) enç er • . . m a ıt aıyeye a er vere ı ıyo - ner "a7.an ı. ı uvveth şUt, ıki i de (Baş tarafı ı incide 
Gençler maçında 3-0 Galatasa- kaldırdık. Metrıse gıttık. Çocuk- yoruz. Yalnız müşkül olan tarafı kale istikametini buldu. Fakat biri - Kafe Türk Neıpa? 

ray Süleymaniyeye galip geldi. tan al haberi derler. ~ocukların altı saat mütemadiyen ayakta Is • Hakkının, diğeri Nurinin kafası ile Bunun üzerine şaşırdık. Tür1'i' 
Topkapı _ Kasımpaşa eline bir kaç kuruş verınce yangı- t b 1 t tk"k t k en ufak bir geri döndü. Oyun Deykozun hakimi· JI 

d 
. b" .. d'l an u u e ı e me , ti it d k d w yede bir. Türk §ehrinde yüz bin ı. 

Taksimdeki ikinci küme ma. nm ol uğu yerı ıze goster ı er. d b"l k kt B ye n ın a npan ıgı zaman netice LJr 

hl 
.... 

1 
umanı ı e açırmama ır. en 0-4 aleyhine idi. ce Türkün yaıadığı bir yerde ,,. , 

d T k K ca k Mehmet Pe ivan yaneını gozuy e .. .. 1 d .. · "tf ı.ı çın a op apı ve aeımpa'X' ar· l k gozum e uman gormeymce 1 a • ( B) TAülMLARI haua "kahve,, diyince adamın,,.. 
._ıla•h. Maç rok heyecanlı oldu. aördü ve bu ıuretle sürü me ten . h b Eli" d n 
'l' 'l' :r k ld ıyeye a er vermem. ı sene e Sahaya liyakatsiz gelen Beşiktaş - hrına ne gelmesi lazımdır? 
B. · · dev e 2 1 Topk n ga urtu um.. l b 1 k. . h b ld L"( ırıncı r - apını • . . • atan u un er anı ar ı o um. lıların hükmen mağlubiyetinden son- Biz, tcıA.düfen "Fransız kaı1".ı. 
lebesile bitti. ikinci devrede bir Bir de ölüm tehlikeaı aeçırdım: K 1 . t . d . h il • tW 

1 
. l u enın epeaın en sıze ma a e • ı-a hususi şekilde yapılan ekzersizde si,, iıteaeydik, bunu böylece ta• 

gol daha atan T opkapı 3-1 galip • yangın olunca ıep~t erı ku ~ · ri teker teker sayabilirim. Beykoz 3·2 galip geldi. Orta akıncı 
k 1 k Ç k Ü 

ederdik. .. 
vaziyetine girmiııti. Fakat Kasım· nın enar arına çe erız. 0 r z- Şük ·· w "l h l' ·· ·· ·· oynayan Sudi ile iklnci devrede de d'' :r h d ki k k" ru aga ı e ay ı goruşmuı • . Bu hal, bir çok paıtacıl•.' Je 
Pa•alıların devrenı"n ortalarına garlı bir ava a üst çana 1 ta 1 

•• B"t'" h t 1 t 1 sol ı"ç O"""''"'an o)·uncunun "emı>atı"k .. CJ 'l' • tum. u un a ıra arını op aya- J "J "' çalgı bulunan oturma yerlet••· 
doğru biraz canlandılar. Büyük sepetleri çekerken ıp koptu ve ben d H k'k t .. ·· hareketleri etrafta neşe uyandırdı. .. d v d'" .. F k t d mıyor u. a ı a yorgun goru • tel:rarlamyor. • •• 
bir gayretle rakiplerini sıkıştırma- aşaaıya ogru uştum. a a va- nüyordu. Biz konuturken •ehir Eyup • Anadolu "T'" k k h · · · ı·yotf• 

h k Alt ki a ır 
1 

- ur a veıı,, mı 11 ı 

gw a ba•ladılar. Ve üç gol yaparak a yaşa yaca mıtım. çana ıg l" . d B" B 1 kinci küme maçında günün iki 
'l' d" .. k . ld mec ııı azaıın an ıcan eye k . nuz? d" 

4 3 t
. • l hl · · k uıtum urtu um. Ş h . . · h" . d u"·,·etlı takımı Eyüp ,-e Anadolu 11 • ne ıceyı e erme çevırere . . w b'T" e remını na ıyesı azasın an k 1 t 1 Diye belki Türkiyenin dıt1

1_,,. muha"~kak kaybedı"lmı" .. bu maçtan Bır zamanlar Bekıraga o u • M h t B .. .. .. d . ·arşı aş r ar.. ..., .. 
. K 'X' . . e me ey onumuz en geçıyor • h h · b" 1 k tt ıo•· 

• k l ğüne getirilen mahkumlardan ıltı- l d O 
1 

d ld"l B' •. d 0)·unun beşinci dakikasında .Ana· er angı ~r mem e e e .. ed•" 
galıp çı tı ar. k 

1 
·ı· d" ar ı. n ar a ge 1 er. ır mu • dolu kalecisinin hatasından Eyüp, Fakat T .. rk de h 1 Trukç 

izzet Muhiddin maslı olanları u eye verı ır ı. d .... t"'k B' B ş··k .. u ıve , e e Jır'r 
"f • b l · k et gorut u · ıcan ey, u ru bir gol kazandı. Oyun bir müddet iki batkn bir c\\lle müıteriden te "" 

( B ) T k 1 Bunların vazı esı u sepet erı çe - .. h kk d k • · ·· ı ·· 1 - """'IJ ıs ım arı h f aga a ın a ço ıyı soz er soy e- tarafın bariz bir hrtkimyet tesis ede • t k b · · ıorw 
'(B) k 1 y f ınektı·. Bı'z bunları da mu a aza d" ve e rar unun nevım ,,.1-ıe. ta ım arı maçını e a ·ı t" ~ ... 

d d
'k ı: memesı c geç 1• kalkıımak yabancılığını 

gelmediğinden Fener hükmen ka- e er 1 •• h ·1 d -Kulede batka kaza oldu mu? - Bu i tiyar semtin en ıevı en, Bu ara a so1 açığın bir gol ka. aütmemelidir! 
zandı. k fakir babası çalışkan insanların • çrrmasrna mukabil Anadolu soldan aöıtermemelidir ! ~ 

Cien~ler - Oldu, zavallı bir as er ze • h k rekilen bir firikig~in neticesi kale ö • f\ ..,,,.,,..,...,...- -' dandır. Evinde istira at edere '.) .. umıııuuıııaııııu111uıuıw111uı1111111111111ıuuUM1H_ ..... _" • tJfP 

Gençler maçın a Fener 3-0 Ve· mine yakın delikler den ba~arken nünde hasıl olan kargaşalıktan bilis • dakika onra Eyüplüler ikincı{f~0., ol· 
fayı yendi. dütüP parçalandı.. daha uzun miiddet yaşamasını te· tifade Salih vasıtasi1e beraberlik ıo - .1 b ğ 111u,•a .... t• 

menni ediyor .. Şehreminlilerin çok 1 c hera erliği kurma a . ·neli go 
Topkapı • Kasımpafa Bir arkadatiyle kuleye aelen Jünü sıkardı. Oyun ı;;ert bir cereyan duJar. ıo dakika sonra da Uçli 

Altmordu - Hilal takımları a- İzmirli bir asker, deliklerden iz - sevdikleri HABER'de ağanın ha· a1mı~tı. Hakem hatalı bir harekette JeriJe galip me,·kiine ge~ti!t~1 tı• ... 
nsındaki maç Hilalin hakimiye - miri, memleketini ıörmek hevesi. tıralarını yazmanızden dolayı §İm· bulunan Anadolu santı-ahafını oyun· EyüpJüler bir dördüncü ddettı• 
ti altında 2-1 l>itmiıtir. ne kapılmıı, uzanmıı, sonra ken • diden teıekkür ederiz. dan ~ıkardı. Müsavat içinde birinci zandılarsa da hakem ofsaY' 2;,enııl " 

İetanbulepor ile Ateı Güneş •· disini ıeri çekemiyerek yere düt - • Yarım asırlık kule ağası Şükrü de\Te bitti. Buna mukabil Anadolul~!argotle aıii~ 
raımdaki antrenöman maçı Ate§ mü§. Öldükten sonra haberini Efendiye uzun ömürler dileyerek ikinci de\Teye on kişi ile çıkan A- tıdan çıkardıkları üç.ünc~tner. 're "' 

nadoluJular güzel n hakim bfr oyun bel~ beraberli~i ~emın e dı. 
Güne,in 3-0 galibiyeti ile netice - aldık. ayrıldım. iJe onuncu dakikada ikinci ,.e gali • yun da bu netice ılc kapan :Adell' 
lendi. - Yarım asır zarfında en bü - Yekta Ragıp hiyet goJJerini kazandılarsa da iki Ahıııet 

l 
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Kuvvetlendirmek 
uzatmak 
dökmemek Petrol Nizam la kabildir. Tecrübe 

edilmiı en çok rağbet 
görmüş bir iliçhr. 

ıtetke · 
b •ın ağzında dolaşan 
"•dyo M k' · l a ıneıı ... 

~ELEFUNKEN 
ı Otta 

~lir ı uzun dalgalı neşri • 
ıı.tı,;lrı•alıiz bir berraklıkla 

•ik·er. En mütkülpesent mu• l 1 lllütehanııları ancak 

tlEFUNKEN 
Saye . 

•ınde ruhlarına gıda 
bulabilmi~erdir. 

Radyolarını dinle • 
meden kararınızı 

vermeyiniz. Anu ettiğiniz 
ve hayalinizde yaşatbğınız 

Radyo Makinesi ancak TELEFUNKEN dir. 

BOURLA Biraderler ve ŞI. lstanbt~mir Ankara 

ÇAPAMARKA 
Pirinçunu fabrikasının büyük 

bir muvaffakıyeti 
8ug0ne kıdar logiltere ve Amerıkadan ithal edilen 
l\uy AKEROÇ, yani ezme tane yulah bu kere memleketi

mizin en olgun yulafından imale muvaffak olan 

&. ye~hizı:i r. ı•~ J~ra:~uh~em ~lk~rzeder. J 
Tl!:J Q K iVE 

l 1 Riıb.T 
BANKA51 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
RAl-lAT-bOt;Q 

• 

, ................... .. 
iyi tıraş olmak i4iln bUtUn 
bıçakların fevkinde olan 

POKED 
PLA Y TIRAŞ BIÇAGl 

kullanımı:. Ve her yerde arayınız 
(3775' 

Üsküdar Hukuk hakimliğin -
den: 

Karakin Halacyan Efendi tara
fından Gedikpa§ada Müslim ıo • 
kak 30 numaralı T elliyan hanesin
de mukim karısı Araksi H. aley • 
hine açılan boşanma davasında 

müddaleyhin namına gönderilen 
istida sureti halen ikametgahının 
meçhuliyeti hasebiyle tebliğ edil
memiş davacıda ilanen tebliğat 
icrasını talep eylemiş olmakla ta
yin edilen 10-12- 934 tarihinde 
mahkemeye gelmek ve dava arzı
haline ilan tarihinden itibaren 20 
gün zarfında cevap vermek lüzu
muna karar verilerek davetiye ile 
arzıhal sureti mahkeme divanha
nesine asıldığı gibi gazete ile de 
ilan olunur. ( 3425) 

!! ::::::::::::::ın::::::~::::::::::::::::::::::::::::ın: :: - ~ !i Emrazı zühreviye hastalıkları !! 
il .. :: ii mutehassııı 55 
H Doktor i! 

~ KEMAL OSMAN ~ 
" -

Çölde Kaybolanlar 

ı Çoban Yıldızı 

He yollaranı bulurlar 
ve hedeflerine vasıl 

olurlar 

İŞ BANKASI 
• 

Kumbarası 

' 
da işlerini bilenlerin 

Çoban Yıldızı 

dır. Sıkmhh günleder ~~'~·~'.mlll~~-----... ~ 
imdına koşan yol. 

gö.deren odur. 

SPOR POST ASI 
Memleketimizde ve ecnebi memleketlerinde bütün. spor •e 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe •erilmesi lazım gelen 
yeni şekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iste

yenler müohaeıran S P O R P O S T A S 1 nı okumalıdırlar. 

Her yrd e fiah 5 kuruttur. mutlak okuyunuz. 

1
1 Karaköy Pojaçacı fırın ııra· ı· 

1 sında. No. 34 ---------------------·· .:mmm::mı:::::mmt:mmmmmm11:m:n 

HABER 
.~kşam Postası 

1 darehaneai ı 
ISTANBUL AN 

KARA CADDESi 

reıırar ı\~İiTAN1'Ul. 8AHl';H 
rf'lefcıo VU11 U8'72 ldanı; 241'"0 

r 
ABOrtE ŞERAiTi 

ı ı il U ayua 
l'tlrklye: 120 S:SO flflO 12~0 Kı'I· 

Ccoeblı l30 Mo 1140 11110 

ILAn TARiFESi 
rıcard llADhtrınm eatın l2,6lı 

ltetıml U&nlaı 10 Lııruıtur. 

~ahibi ve Ne,riyat MüdÜrü: 
HASAN RASiM 

6ası.ldıtı yer: (VAKITl Matbaaırı 

. 88~ ve om 8ğnları 
Souk alginhğı .. Romatizmaya 

1 Ka,elik kulu 
1 O ,, türplede 

Hakikikaşe 

KALMITIN 
Tsmine dikkat ediniz - Her ecıanP.de bulunur. ..................... -................................ ~ 



17 - . 

Yangın kulesinin 
ihtiyar bekCisi 

Almanyada iaşe 
diktatörü 

... r """~' 're,rm 'r.J'OS~ ~ 

Trenleri~ yold8ll 13
' 

çıkaran adam 
(Baş tarafı 1 incide) / görür görmez atafıya bajırmak 

dar olan çok genit sahadaki ev • kuleden fırlayıp şehrin dört bi; 
]erden çıkacak ufak bir yanaını tarafına ıitmekti. Yangın oldu mu 
gözetliyen, saatlerce :linde dür· Uzun çartıdaki esnaf ta kulenin 
bün kulenin sahanlıjını fırıl f ırıJ dibine r.elir, yanım haberini alır 
dönen seksen yaf ındaki kule afaıı almaz yıldırım ıibi tehrin he~ 
Beled.iye~~n tekaütlü~~nü istedi. semtine koıarlardı. Kule ağaları 

( Ra~ tarafı 1 incide) 
tor Gördeler, çok eski bir milli 
ıoıyaliıttir. ( Baıtaralı 1 inci de) 

Yeni komiıer sadece gıda mad- kadar bir çok trenleri berhava et
delerinin fiyatlarını delil, fakat tiği ve yüzlerce inıanı öldürdüğü 
tröst, kartel ve sendikalar da dahil tahakkuk eden bu azılı haydudun 
olduğu halde bütün iktisadi mah • muhakemeıini dinlemek üzere bü
ıuller fiyatlarını kontrol etmeie yilk bir kalabalık hücum etmif ti. 

ayrı ayrı sel~m ver.mistir. Bu 
mış üç kitinin ekserisi bu ıııü 
can· nin suikasti neticeıinde 
kimselerin ailelerindendi. 

Reis bunları niçin yaptıiııtl 
duğu :zamanda: . 

Bu ıstegı kabul edılırse ve ken- ellerinde harbileri, evvela büyük 
disine kırk lira gibi uf ak bir teka- makmalar girerler yangını bildir
ütlük Ücreti v: rilirse Şehreminin · dikten sonra semtİerine kotarlar -
deki uf ak evinde iıtirahat edecek. dı. Ağaların 150- 200 kurut ka • 
dinlenecek!.. dar aylıkları vardı. Bundan ba§ -

selahiyettardır. Matuıka en ıon olan 5--10-934 
Brinci derecede lüzumlu yeye • tarihinde Viyana - Budapef te 

- Ben kimıeyl öldürmek i 
medim. Yalnız bir guikast 
besi yapmak istedim denıittit• 

Matuska bundan sonra elletlr 
le yüzünü kapamıf ve oturdol' 

Şükrü ağayı mezun bulunduğu ka da hediye falan alırlardı. 

cek ve içecek ve giyinecek mad • sürat katarını büyük bir aama 
deler fiyatlarının yükselmesinden köprüden geçerken· uçurmuı ve 
enditeye düten halkı teskin için, neticede 22 zavallı ölmüı, 14 kiıi 
tedbirler alınması, milİi sosyalist aiır ve bir çok kiti de hafif suret· 
hükumeti tarafından bugün birin • te yaralanmıı ve b:nlerce liralık 

yerden herkesi büyük bir h•Y-"~ 
d .. .. •.• l . . l -ttdr 

için Şehremininde Mustafa pehli· Şükrü Efendi ıizin ajalıjınız 
vanın kahvesinde buldum. Biraz nasıldı? ci derecede ehemmiyeti haizdir. maddi zarar olmuıtu. 

na usuren ıu soz erı soy e ... 
- Ben ne yaptığımı bilOS~ ~ 

rum reis hey. Bir kaç sene ~ l E 
irademi kaybettim. Müthit, , ' 
kuvvetin, mahiyetini bilmed~ )'tı' o 

evvel Saray meydanındaki pehli . 
van güretlerini seyirden dönerken, 
iyi kahve pitirmekle Şehreminin · 
de tanınan pehlivanın kahveıine 

uğramıı, elinde tarihi baıtonuna 

dayanmış höpür höpür kahveıini 
içiyordu. Bir yandan da eski yan
gınlara nasıl gidildiiini anlatıyor
yordu .. 

Şükrü ağa kendisini hatırladı -
ğımdan dolay• olan memnuniyeti
ni söyledikten. sonra hayatını şöy
le anlattı: 

- Seksen yafındaymı, elli sene 
yaz, kı§ merdiven tırmanmak be-• 

ni ihtiyarlattı. Eski çeviklik, eski 
pehlivanhktan da eser kalmadı. 
Koca Mustaf apafa Askeri rüttü • 
yesinde okudum. Bahriye hasta • 
hanesinde eczacılık yaptım. Son
ra Uzun çartıda tarakçılık yaptım. 
O zaman Uzun çartıdaki tarakçı • 
lar, ağızlıkçılar, yağlıkçılar, diler 
bütün sana't erbabı köıklü vazife
sini görürlerdi. 

Bunları göre, göre bana da yan
gınlara gitmek, kötklü olmak he • 
vesi geldi. Bir müddet bu vazifeyi 
yaptım. Sonra kule ağaları ara -
11na dahil oldum. Bu arada pehJi. 
Vl\nlık ta yapardım. Kanım çok 
kaynardı. izin alır, Anadoluda, 
Rumelide müsabakalara sider • 
dim .. 

Şükrü Ağaya: 

- Kule ağaları, ne yaparlardı, 
diye sordum. 

Şöyle cevap verdi: 
- Kulede 1'0 - 50 kule ağası 

vardı. Bunları vazifesi yangını 

.... _. ....... ıııawın Zıı:-..ını•ll 
aaray 7-1 Süleymaniyeyi mağlup 

etti. 
Gençler 

Gençler maçında 3-0 Galataıa· 
ray Süleymaniyeye galip geldi. 

Topkapı - Kasımpata 
Taksimdeki ikinci küme ma • 

çında Topkapı ve Kuımpafa kar· 
ıılath. Maç çok heyecanlı oldu. 
Birinci devre 2-1 Topkapının ga • 
lebesile bitti. ikinci devrede bir 
gol daha atan Topkapı 3-1 galip 
vaziyetine girmitti. Fakat Kaıım• 
paıalıların devrenin ortalarına 

doğru biraz canlandılar. Büyük 
bir ıayretle rakiplerini ııkıttırma· 
ğa batladılar. Ve üç gol yaparak 
4-3 neticeyi lehlerine çevirerek 
muhakkak kaybedilmit bu maçtan 
galip çıktılar. 

izzet Muhiddin 
( B ) Tekımlar1 

'(B) takımları maçını Vefa 
gelmediğinden Fener hükmen ka
zandı. 

Gen~ler 
Gençler maçıncla Fener 3-0 Ve-

fayı yendi. 
Topkapı • Kasımpafa 
Altınordu - Hilal takımları a· 

nımdaki maç Hilalin hakimiye .. 
il altında 2-1 oitmittir. 

letanbal.por ile Atet Güneş a• 
rasmdaki antrenöman maçı Ate§ 
Günetin 3-0 galibiyeti ile netice -
lendi. 

d 
Es&fen bu dü•ünce iledir ki ye- Matuska aslen Macardır. Fa-

- Ben e yangın görünce har- :r ' 
biyi alır, kuleden çıkar, Uzunçar- ni komisere tam bir selahiyet kat hayatınnı büyük bir devresini 
tıdan kendimi göıterir, Mercan verilmittir. Viyanada geçirmiştir. 42 yatında 
yuku§undan İner Gümrük, T opha· Diğer taraftan fiyatlar, bugün, zayıf fakat çok gayri tabii bir a
neye uğrar, oradan Yıldıza çıkar, iki miıli artmı,tır. Halbuki ça • damdır. 
S h b 

lıtan ımıfm gündelikleri artmı• lst' ntakta ve muhakeme huzu· 
araya a er verir, tekrar iner ve :r 

Bebeğe giderdim. Bu yolu bir saat dc:ğil, bilakis azalmıttır. Halbuki runda yaptıiı bir çok hareketler· 

f d b b d k 
Mösyö Hitler, kazanmadan .-alı· den kendisine deli süsü vermek iı· 

zar ın a, azan da kırk et a i- :r 
kada alırdım. ıınıfın fazla masraf ile kar9ılat . tediği zannedilmektedir. Bunun i· 

_ Galata kulesindeki aialarla mama11nı istemektedir. çin Pettenin en maruf aaabiye dok 
aranız nasıldı 7 Alman gazeteleri diyorlar ki: torlarından doktor Albert Marton 
_Yangını onlar da ıörijr, ağa- "Rejime sadık olan çahtan ve iki tane hukuk aıistanı bir haf· 

lar· semtlere dağılırlardı: Fakat sınıf araıına endife ginnemelidir. tadan beri mütemadiyen kendiıini 
çok kere Beyazıt kulesinin ajaları Ve bütün bu ımıf mensupları mil- mütahede altında bulunduruyor
Galata kulesininkileri geçerdi. A- let dütmanlarinm propagandaları- lardı. Muhakemeden evvel doktor 
ma bunlar eski günlerde idi na kartı müdafaa edilmelidir.,, Al bert Marton mahkemenin önü· 

Bir gün Almanlarla Beyazıt a- Yeni komiserin vaziyeti kolay ne gelerek Matuskanm deli ol.ma-

anlıyamadığım bir kudretin ıtif' ~ 
altındayım. Bu kuvvet beni ti 

fJ~ •ilci kaste, cinayete sevkediyor. f1F. 

dan üç sene evvel Viyanada ., lt 
lpnolİzör beni İpnotize etti. 1~

1 mi aldı. Ondan ıonra ben Sty 
bir kalıp haline ıeldim. Bana 
kin ettiği şeyleri bilmiyerek, ' 
lamıyarak, istemiyerek yap 
rum. Ben deliyim. Allahtan 
ıeytandan ıeldiğini bir türlü t 
edemediğim bu korkunç, tüylet 
pert!ci cinayetleri yapmalC: 
buriyetinde kalıyorum. 

ğaları yıldız yokutunda yarıt yap· değildir. Pek tabii spekülasyon dığını ve yaptığı cürümlerd<..n clo
tılar. Bizim aialar, Almanları yapan bir çok tüccarlar tevkif edi- layı mesul olabileceğini söylemiş- Katilin bu sözleri herkeıin 
yarı yolda bıraktılar. Bunun üze. lecektir. Yalnız fiyatların yüksel - tir. Bunun üzerine muhakeme bat· tünde büyük bir tesir yapmı 
rine iki ağa saraya tüfekçi alın • mennin ıebebi sadece spekülaa- lamıştır. Fakat muhakeme heyeti ıö · 

d 1 b ı d Yon yüzünden deiildir. Daha zi- Reis ıuikastç:ye evvela" kaç ya- kesmit ve kendisine bir takım 
ı, onar ira maat ağ an ı, üıte-

lik birer evde verildi. yade takip edilen ziraat siyaseti tında olduğunu ıormu9 Matuska: aller sorınuttur. Matuıka bu 
_ Batınızdan geçen vak'alar? neticeıidir. Bu itte de başlıca ıaik, - Yatım 40 ile 60 araıındadır rın hiç birine cevap vermemi§, 

_Çok, pek çok amma timdi zirai mahsuller ile mamulatı yeri- &ma, kaç yatımda olduğumu bil- nız bir aralık: 
böyle sorunca akla gelmez ki.. ne kimya mamulat kullaı\ılması, miyorum diye cevap vermiıtir. - Hiç bir fey bilmiyorum. y 

Abdülhamit zamanında bir gün meıela sabun ve zertin yağının Bundan ıonra davacı tarafını teı- nız yüzlerce ölü insan görüyonİ. 
kulede idim. Metris çiftliii isti • hemen hemen ortadan kayl>olma- kil eden 63 k:!İye dönerek hepıine diye aayıklamı§hr. 
kametinde yangın gördüm. Saraya sı, bunların yerine üçüncü dere ...................................................................................... .. 

haber verdim. Askeri itfaiye teı. cede kimya maddeleri kullanılma· Beşiktaş iş kanunu 
kilatı vardı o :zaman ..... Atlı itfai • aıdır. (Baş tarafı 6 incide) 
ye metrise ıitmif, yangını bulama- uıııı~~ıkı:ııı111111111ııııııııuh1111111ıııı1~111!1dıııtııll~lllll111111111ııll1t1lln1111 şiltle Beşiktaşa dördüncü golü kazan· Ankara, 16 - it kanunu 

yu Yangın anaısı ır kaza sı'gortaları hakkındakı" ka .. 
d d.. ·· z · Ş f'k • · dırdı.o-Biraz sonra güzel bir kurtarıs .. an onmut.. aptıye nazırı e ı F t'h b"' ""ğü"d"' ~ ı· "h la 

K d
. d l d E a ı yangını en uyu ur · yapan Kandilli ufak bir arıza gerirdi. ayı a rının Devlet Şuraıı 

Pata idi. en ı a am arın a - S Ç l' F t'h' :ı; k ı . onra ırçır ge ır.. a ı yangını Fakat çabuk kalktı. müza ere eri bitmittir. Bu li 
renköylü Mehmet Pehlıvanı yanı· M'"f .. h d b ı d K h J u tu amamın an af a ı. oca- Beykozun Bahadir ve Şahap vası • a ar üzerinde lktiıat V e-kileti 
ma kattı: k d d d ? muıtafapataya a ar ayan ı. taslle yaptığı iki akın boş gitti. Bugiin niden tetkikler yapacaktır. 

- Paditahı aldatmak olur mu· B'"t"" t • · d" t saat zar Be,·koz iyı' bı"r g·· ·· d d ğ" J T ı· i l k u un o sem yırmı or - . .; • unun e e 1 • a ıs z- f anunu ile kaza ıigorta 
Bunun cezasının sürgün olduğunu f d k"'l l d. lıklerl ,·ar. Nebi de oyunun başlan • r hakkı dak' l" ' h l . 
unutuyorsun galiba! Git, b,kalım, ın aE uk. okuvl er ~· 1 ... ·ı . d'k' gıcından beri epey aksadı. Beşiktaş i- . n .. 

1 ayı a. arın .. :enı 
d b l - s ı u e aga ıgı ı e ftm ı ı şi gevca..tti. n-ykoz ralışmaya ba!lladr. lıaçe muzakere edıleceıı ani 

kuleden ıör üjün yangını u , .. b t Tk d k' fa k, r .IX' :. "' 

k 
, y k h 1: d 1 no e çı 1 arasın a 1 r " Bir sayı olsun rıkarma,·a rahşıvorlar maktadır. 

çı art. o ıa a..,n uman o ur, ş· d' • b t hatt y " .; :. " _______ ._ ____ Ö 
- ım ı nıs e en ra ır. an- f'J "' · k ·· ı k · K Fizanı boylarım dedi. 1 b. k . amma na ı e .. .;." urı ço guze esışler f T •• k 

' gını telefona ır aç ıanıye zar· yapıyor. Beykoz. sa~lı, s_ollu i_ki k. or- 3 e Uf DeSp3• 
Mehmet Pehlivanl& tabanları f d . f . h b b'l' k d ı . . . ın a ıt aıyeye a er vere ı ıyo • ner azan ı. kı kuneth şUt, ıktsı de (Baş tarafı ı incide) 

kaldırdık. Metrııe ııttık. Çocuk- y 1 ·· k'"l lan t f kale istikametini b ld F k t bl · K f T yoruz. anız mut u o ara ı u u. a a rı - a e ürk Neapa? 
tan al haberi derler. Çocukların it t üt d' kta 1 Hakkının, diğeri Nurinin kafası ile B ıJ' . a ı saa m ema ıyen aya ı • unun üzerine f&fırdık. Tür,.. 
eline bir kaç kurut verınce yanıı- t b 1 t tk'k tm k n uf k b' geri döndü. Oyun Ileykozun hakimi- _1; 
nm olduğu yeri bize söıterdiler. dan u u be'l 1 ke e ' e kt a B ır yeti altında kapandığı zaman netice yede bir. Türk ıehrinde yüz bill!ıı. 
M h P hı. .. .. l umanı ı e açımıama ır. en 0-ı aleyhine idi. ce Türkün yaıadığı bir yerd•,.. 

e met e ıvan yansını ıozuy e .. .. 1 d .. · 'tf ... ~ 
d b 1 

'im k gozum e uman gormeyınce ı a • ( B) TAf<IMLARI hana "kahve,, diyince adamın.,.. 
gör ü ve u ıuret e sürü e ten . h be Eli' d 
k ıd ıyeye a r vermem. ı sene e Sahaya liyakatsiz gelen Beşiktaş • tırına ne gelmesi lazımdır? 

urtu um.. 1 b l k" . h b ld b~ . .. .. hl'k . . d" ıtan u un er anı ar 1 0 um. lıların hükmen mağlQbiyetinden son· Biz, teıl\düfen "Franıız ka~ 
Bır de olum te ı esı geçır un: K 1 . t · d · h 11 

1 1 
. l u enın epeım en sıze ma a e • ra hususi şekilde yapılan ekzersizde si,, isteseydik, bunu böylece t 

• Yangın ° unca ıe~t en ku e - ri teker teker sayabilirim. Beykoz 3·2 galip geldi. Orta akıncı ederdik ... 
nın kenarlanna çekerız. Çok rüz- ş!11_ .. ... ·1 h ı· .. ·· .. oynayan Sudı" ı' Je 'ki · d d d Ja. 

• • UKtu aga ı e ay ı goruımut • 1 ncı evre e e · Bu hal, bir çok pastacıl•t~ 
garlı bır havada üıt çanakhktakı .. B"" .. h t 1 t 1 sol ı"ç 0''1\a n t"k • r . • tum. utun a ıra arını op aya- .; yan oyu cunun sempa 1 çalgı bulunan oturma yerleriı' 
ıepetlerı çekerken ıp koptu ve ben d H k'k t .. .. hareketleri etraf ta nete uyandırdı. 

... ... d "" .. F k d mıyor u. a ı a yorıun goru • tel•rarl•n y aşaııya dogru uıtum. a at a- .. d 8 . k k h' Eyup • Anadolu ' "' 
1 

or. tff 
km Al ki 

... nuyor u. ız onutur en te ır - "Türk kahveıi,, mi iıtiyO 
ha yafayaca ıtmı· t çana ısa 1. . d B' B 1 ikinci küme maçında günün iki 
d

.. .. k · ld mec ısı azaıın an ıcan ey e 
uftum urtu unı. Ş h . • · h. • d kunetli takımı Eyüp ,.e Anadolu 

. . ... . .. e remını na ıyesı azaıın an 
Bır zamanlar Bekıraıa bölu • M h B .. .. .. d . karşılaştılar .. . . e met ey onumuz en geçıyor • 

ğüne getirilen mahkQmlardan ıltı- l d O l d ld'I B. "d Oyunun beşinci dakikasında Ana• 

1 1 1 k 1 
·ı· d' ar ı. n ar a ge ı er. ır mu • dolu kalecisinin hataeından Eyüp, 

mas ı o an arı u eye ven ır ı. d t .... t"'k B' B ş··k ·· 
l 

'f · b ı · k e gorut u · ıcan ey, u ru bir gol kazandı. Oyun bir müddet iki 
Bun arın vazı esı u sepet erı çe - ... h kk d k • • .. l .1:. 1 • . l d h f aga a ın a ço ıyı ıoz er ..,y e- tarafın bariz bir hfıkimyet tesis ede • 
mektı. Bız bun arı a mu a aza d' ı: memesile geçti. 
ederdik.. ·1 ld ? - Bu ihtiyar semtin en ıevı en, Bu arada sol açıtın bir gol ka -

-Kulede baıka kaza o ku mu. fakir babası çalıtkan inıanların • çırmasına mukabil Anadolu soldan 
- Oldu, zavallı bir aı er ze - rekilen bir firiki~in netı'c•sı' kale o·· • 

dandır. Evinde istirahat ederek :ı 5 
...., 

mine yakın delikler den ba~arken nilnde hasıl olan karıaşalıktan bilis • 
dütüP parçalandı.. daha uzun miiddet y&f&maaını te- tif ade Salih vasıtasile beraberlik ro -

Bir arkadaşiyle kuleye ıelen menni ediyor .. Şehreminlilerin çok lünü çıkardı. Oyun sert bir cereyan 
lzmirli bir aıker, deliklerden iz • sevdikleri HABER'de ağanın ha - almıştı. Hakem hatalı bir harekette 

miri, memleketini ıömıek hevesi • 
ne kapılmıt, uzanmıf, sonra ken • 
disini ıeri çekemiyerek yere düt • 
müş. Öldükten sonra haberini 
aldık. 

- Yarım asır zarfında en bü -

tıralarını yazmanızden dolayı tim
~iden tetekkür ederiz. 

Yarım asırlık kule ajaıı Şükrü 
EEendiye uzun ömürler dileyerek 
ayrıldım. 

Yekta Ragıp 

bulunan Anadolu santrahafını oyun· 
dan çıkardı. Müsant içinde birinci 
devre bitti. 

ikinci devreye on kişt ile çıkan A
nadolulular güte1 ve hakim bir oyun 
ile onuncu dakikada ikinci ve gali • 
biyet gollerini kazandılarsa da iki 

nuz? " 
Diye belki Türkiyenin d•;;..,. 

her hangi bir memlekette ıo d•~ 
Fak•t Türkivede, hele Trükç' rtl 
batka bir dille mütteriden t•lı I' 
ve tekrar bunun nevjni ıo~;.., 
kalkıtmak yabancılıjını kı 
ıütmemelidir ! 
göıtermemelidir ! __ , ... ~ 
•nı111111111n11111um11nm11111111m•u111111111.w••· • • • oll•'' 
dakika sonra Eyüplüler ıkıncı 1 si' ol• 
ile beraberliği kurmafa nıu~f!u go .. 
dolar. 10 dakika sonra da Uçlin 
lerile galip mevlciine geçtiler. 1 ~ • 

Eyüplüler bir dördUncti p ddecti· 
zandılarsa da hakem of sari ~-l • 
Buna mukabil Anadolulular ne ıiif 
tıdan çıkardıkları tiçOnctl il r; Ve r 
bel~ beraberliği temin ett e ' 
yun da bu netice ile kapandı. ·&dedi 

:AJıınet,. 
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Kuvvetlendirmek 
uzatmalıt 
dökmemek Petrol Nizam la kabildir. Tecrübe 

edilmif en çok rağbet 
görmüş bir ilaçtır. 

~trk1 · 
•ın ağzında dolaşan l llıdyo Makineıi .•. 

~f:LEFUNKEN 
~ı Otl 

t•tı a, uzun dalgalı neşri -
~le;ltl•alıiz bir berraklıkla 

, . ._.er. En müşkülpesent mu .. 
ll{ı nı·· h l ute aasııları ancak 

tLEFUNKEN 
Saye . d 

•ın e ruhlarına gıda 
hulabilmi§erdir. 

Radyolarını dinle -
meden kararınızı 

verrneyiniı. Ar2u ettiğiniz 
ve hayalinizde yaşatbğınız 

Radyo Makinesi ancak TELE FUNKEN dir. 

il İstanbul - Ankara 
0 0URLA Biraderler ve Şl. lzmir 

ÇAPA MARKA 
Pirinçunu fabrikasının büyük 

bir muvaffakıyeti 
8ug0ne kıdar lngiltere ve Amerıkadan ithal edilen 
l<UVAKEROÇ, yani ezme tane yulafı bu kere memleketi

mizin en olgun yulafından imale muvaffak olan 

Sn yeıhiz~ti ~ ,.':; J!:!rak~ub~em ~lk~rzeder. J 
T~QKiVE 

llR~LiT 
BANKA51 

.DAQA 
BiRiKTiREN 
RAl-tAT- b Ol;Q 

• 

, .................. .. 
iyi tlraş olmak ICjin bUtUn 
bı~aklar1n fevkinde olan 

~ .7. 
J?OlKJElR IPILA.Y 
IR.UOJR 1BLADE 

POKEll 
PLA Y TIRAŞ BIÇAGI 

kullanmız.Ve her yerde arayınız 
(3775' 

Üsküdar Hukuk hakimliğin -
den: 

Karakin Halacyan Efendi tara
fından Gedikpatada Müılim ıo -
kak 30 numaralı Telli yan hanesin
de mukim karısı Araksi H. aley -
hine açılan boşanma davasında 

müddaleyhin namına gönderilen 
istida sureti halen ikametgahının 
meçhuliyeti hasebiyle tebliğ edil
memiş davacıda ilanen tebliğat 
icrasını talep eylemiş olmakla ta
yin edilen 1~12-934 tarihinde 
mahkemeye gelmek ve dava arzı. 
haline ilin tarihinden itibaren 20 
gün zarfında cevap vermek lüzu
muna karar verilerek davetiye ile 
arzıhal sureti mahkeme divanha
nesine asıldığı ıibi gazete ile de 
ilan olunur. (3425) 

"•••••• .. ••••• .... •••••••••-•••••-•.-..••••••••••n•• .. ••• 
== ·····················-·································ı: 
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ILArt TARiFESi 
rl<'.aret Ulola.rtnıo eatırı lJ,6Cı 

ıteıımJ U&nlıu 10 Luruıtur. 

Sahibi ve Neşriyat MüdÜrü: 
HASAN RASiM 

Çölde Kaybolanlar 

ı Çoban Yıldızı 

ile yollarmı bulurlar 
ve hedeflerine vasıl 

olurlar 

İŞ BANKASI 
• 

Kumbarası 

da işlerini bilenlerin 

Çoban Yıldızı 

dır. Sıkıntıh günleder ~.rJ~-~~-~~~-IJl.ıJ.. 
imdına koşan yol· 

gösteren odur. 

SPOR POSTASI 
Memleketimizde ve ecnebi memleketlerinde bütün. spor Ye 

gençlik hareketlerini ve ıporcu gençliğe Yerilmesi lizım gelen 
yeni şekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iste· 

yenler münha11ran S P O R P O S T A S 1 nı okumahdırlar. 

Her yrde fiatı 5 kuru,tur. mutlak okuyunuz. 

·RH~ ve Oj~ iığnları 
Souk alginhğı • Romatizriıaaya 

1 Ka,elik kutu 
1 O ,, tUrplede 

Hakikikaşe 

fsmine dikkat ediniz - Her ecıanr.de bulunur. 6aaıldıtı yer: (VAKITl Matbaaaı 
I._ ____________ ................................. , 



KUc;Uk lllnlar 
Okuyucularımıza bir hizmette bu-
lunmak gayesiyle bir "Küçük İlan
lar,, sütunu açıyoruz. Bu ilanlann 
aatınna be§ kurut ücret alınacak

tır. Bir ay içinde gönderilen küçük 
ilanlar gazetemize parasız konula
caktır. 

Gazlantepte de§erli faaliyet göate•en zabıta memurlar1m121n CUmhuriyet bayram: 
mUnaaebetlle 4;ıicardıklar1 bir foto§rafı dercediyoruz. Ortadaki zat Gaziantep 

Em11lyet MUdürü necati Beydir 

f ___ E_S_N_A_f _. _V E_l ___ Ş ......_Ç _I ____ J 
Resmi dairelerde evrak 

kaybolur mu? 
Kadıköy - Kunduracı Fethi 

Efendi diyor ki: 
- iki ıene evvel Yugoılavya

dan geldim. Vilayete, ailem ve be
nim nufuslarım için iıtida verdim~ 
Evrak Yugoılavyadan lıkana gel
di. Oralarda bir müddet kaldık

tan sonra Eminönü Kaymakamlı
ğına gitti. Bir müddet te orada 
yattıktan sonra Beyazıt Merkezine 
havale edildi. Elimde numaraları 
olan evrakı aramak iç'n Bayezit 
Merkezine gittim. F aknt bir türW 
kağıt bulunamadı. Kaybolduğunu 1 

ve hattan iatida vennekliğimi .aöy- f 
lediler. Elimde nüfuı kağıdım ol
madığından bütün itlerim karma
karıtık ve yüzüstü kaldı. Ne yapa
cağımı bilmiyorum. 

~ 
MÜSABAKAMIZ 
En güzel aşk 

mektubu hangi 
mevzuda olacak 

En güzel aık mektubu için açtı
ğımız müaabaka ve vadettiğimiz: mü

kilat üzerine gazetemize cevaplar 
ıelmiye baıladı. Ancak bunlardan 

bir k11mının yazılııma ve yazanları. 
na bakarak anlıyoruz ki müaabaka 

bizim makıadımı:adan aykırı bir ci
hat takip etmek üzeredir. MeıeJA 

bizce •tk mektubunu yazmıya öze
necek .olanlar kendilerini dertlerine 

vermeleri liznn selen mektepli ço
cuklarımu: deiildir.. Gene naeıela 

bizim aık mektubu müaabakamızın 

hedefi üıtat Ahmet Raaim merhu

mun "Kitabei ıam,, lan gibi ıönül 

yazılarıdır. Satırlannda cinıi dur· 

ıular titriyen yazılar değil ... Alclıiı
mız bir kaç örnek, müaabakamı:z:ın 

bu maksattan uzak temayülleri kam· 
çıladıiını ıösterdiiinden müka
fatlannı olduğu ıibi muhafaza et

mekle beraber, yazılacak aık mektu
bunun memleket aevgiıi yanında her 

aevıinin sönük kalacağım anlatacak 
bir mev:z:u olmasını daha üıtün bu
luyoruz. 

Böylete müaabakanuza ittirak e
denlerin hududunu geniıletmit olu
yoruz. Eli kalem tutan. bir mek

tep sınıfında bil~ bir kadın ıevıiıi
nin çarpmt111nı duymadan yurt aev· 
da11nı duyan her genç açık açık bu 

müaabakaya girmek hrtatını bulmuı 
olaacktır. Müıabaka tonunda elde 

edilecek eserde, bütün kıraat kitap
lanu girme liyatkatini kaaznarak 
YUfl' bir edebiyat mahsulü olacaktır. 

SOREYY A OPERETi 
Baliırköy Miltiyodi tiyatrosunda 

Pazar akfBDU 20,30 da 

KIRK YILDA BiR 
Operet 3 perde 

Sah alq.mı Şehzadebaır Ferah 
tiyatrosunda 

KADINLARDAN BIKTIM 

Kanun çıkarlldı- Edremltte inşaat yap-

k mak çok gilç v 

gına ÇO mem- "Edremitte belediye kalfalı-

nunuz ğı ya.pan bir efendi vardır. Bu e-

fendı maaılı çalıtır .. 

Fakat yinede ecnebi 
işçi kullananlar var 
~r;:.!?!ru,~ Mevlanekapı cac!· 

desinde Y eniçet 
me mahallesi 
Bosta sokağında 

dört numaralı ev
de Mehmet Emin 
Ef endi tunları 

söylemektedir: 
Bir ıene evvel 

askerden çıktım, 

:ıan'atim otomo -
bilciliktir. Bunu ben Romanyada 
öğrendim. Layikiyle elde ettiğim 
bu san'ati Türkiyede yapmak üze
re oradan buraya kadar ııeldim. 
Fakat ne yalan söyliyeyim. Bir 
ıenedenberi yarı aç gezmekteyim. 

İstanbulda bulunan müe11eıeler
den bazıları ve h

0

atti. bir çokları 
ecnebi itçiye fazla rağbet göster
mektedir. 

Acaba ecnebi itçilerin yaptık -
ları bu itleri burada yapacak Türk 
itçi mevcut değil mi sanırsınız? 

Biz de öyle itçi vardır ki ecnebi 
itçilerin cümlesine taş çıkartır. 

Hükumetimiz bunun önüne geç· 
mek için kanun bile çıkarttı. Fa
k~t buna riayet etmeyip kıyıda 

kötede harıl harıl ecnebi itçi ça 
lıttıran müesseselerin bu prensip 
leri yüzünden biz işçiler açbiilaç 
kalmakt1Pı ve tabii çoluk çocuğu -
muz da bizim akibetimize uğra · 
maktadır. 

Her hangi bir evin çatı -
sının kiremit veya kiremit tahta

sı değitecek olursa, bu kalfa he
men bir plan çizer, üç lira ile ta

miratı bitecek olan İntaata beş 

liralık plan yapar. 137 kurut ta 

belediye rüsumu alır .. Bu sebep

le birçok fakirler tamirat yaptır-
mıyorlar. Rica ederim, bu doğ-
ru mudur?" 

Edremit in§aat mühenclui 
M.Selim 

Lüks otomobillerden 
şikayet 

Tophanede şoför İhsan Efendi 
diyor ki: 

Eski işler tamamiyle durdu. 

Taksiler çoğaldı. Zaten çoğalması 

iti bozdu ya. Bir zamanlar .gece

leyin b~r Büyükdere, yahut Sarı· 

yere gitmek için, 15 lira alırdık. 

Şmdi nerde? ... Onun dörtte birini 

aldığımız zaman öpüp te başımı· 
za koyuyoruz. 

Ş"mdi batımıza lüks otomobil 
belası çıktı. Gıcır gıcır arabaları 

aramıza getirip ıok mu· 

yorlar mı. Eh tabii yepyeni araba

ları gören müşteri gelir de bizim
kilere biner mi? Ne iıe o da bir 

zaman içindir! O arabalar da bir 
müddet sonra renklerini değitti· 

rirler. O zaman bizim itler de ne 
kadar ohıa düzelir ... 

Litfen ıu maruzatımı gazeteni- ......... - ........ _., , .... • ... - ... 
ze yazınız. Ait olduğu makamal çok it erbabının, ecnebi itçilere 
okuıun da toprağında doğup bü kurban edilmekte olduğunu anla· 
yümüt ve sanat sahibi olmuf biı yarak buna bir nihayet versin. 

Katalina adalarında yengeç yarışı moda olmuştur. Xesımdc tıoyıe bir 
yarıgı zeııkle seyreden iki kadınla bir çocuk görülüyor. 

Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
luılcançhk, kuvvet, aık ve seyahat roman1 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika no. 89 

Vahtiler, bu gürültünün ne ol -
duğunu iyice anlamak için kendi -
sine yaklatmıtlardı. Beyaz adamı 
iki aslaniyle g?rünce kıvırcık saç -
ları dikilerek taundan kaçar gibi 
dört bir tarafa kotuttular. Aslan
lı adam, galibiyet zamanlarında 
olduğu gibi üç defa kuvvetli ve 
tiz sesiyle bağırdı. Bu bağırıt 

bütün köyü ayaklandırdı. Kimıe 

aslanlı adama değil yaklaımak, o
na ok fırlatmağa, zıpkın atmağa 
bile cesaret edemiyordu. 

Abdullah, aslanlı adamın baiı -
rıtına kanter içinde koıarak ye -
titmişti. Aılanlı adam onu gö -
rünce: 

- Niçin ıeldin? diye sordu. 
- Bağırmadın mı? 

- Bağırdım, fakat seni çağır -
mak için değil. Madem ki gel -
din, yardım et bari bana .. Şu ka -
pıyı açmak lazım .. 

- Ya vahtiler ... 

- Onlar bu dakikada canlarını 
kurtarmıya savatıyorlar. Bora ile 
Fatma onların petinde ... 

Filhakika Bora, kaçmaia çalı -
şan iki Rassiyi yere ıermit, birinin 
bağırsaklarını meydana çıkarmıt-
tı. 1 

.. , . 
Fatma ortalarda yoktu. Neden 

sonra uzaklardan kükrediği du -

yuldu. 
Aılanlı adamla Abdullah ka -

pıyı kırmak için u~un zaman sar -
f edeceklerini anlamıtlardı. iti bir 
an evvel halletmek üzere fili se -
tirdiler. 

Koca aslan ufak bir bat ititiyle 
dağ gibi kapıyı yere devirdi. Ab -
dullah içeriy'e girince kendilerinin 
de burada hepsedildiğini anlamıt
tı . Aılanlı adamı kolundan çeke
rek: 

- Gel, dedi, burasını tanıdım. 
Şu bölr.ıeden sonra aradıklarımızı 
bulacağımızı ümit ediyorum. 

Oraya saptılar. Ağaç parmak
lıkların aralığından içerisini iyice 
görebilmek için yaklattılar. içeri
si çok karanlıktı. Canlı bir mah -
h'.ikun bulunduğunu hi11ettirecek 
küçücük bir emare bile yoktu. 

Abdullah bu vaziyet karıııın -
da ümitlerinin bota gideceği endi-
9eıiyle kıvrandı ve bu üzüntü ile: 

- Kimse yok .•. . dedi. Yazık .. 
- Ümidini keıme, elbette bu -

lacağız .. 
- Fakat nerede? 

- Nerede olursa ... Göie sakla-
madılar ya ... 

- "Batlarına bir f eliket ıelmit 
olmasın? Bizim geri dönmediği -
mizi görünce belki ikisini de öl -
dürmüt olmazlar mı? 

- Akla gelir .. Bunu da anlamak 
bizim için güç bir fey deiildir . 

Aslanlı adam bunu söylerken 
parmaklıktan ayrılmıt bulunuyor
du. 

Süratle dı,arıya çıktı. Ortalık -
ta filden batka hiç bir canlı ıö -
rünmiyordu. 

Yandaki kulübeye saptı. Ka
pısından ijilerek girdi. İçeride 

kimseler yoktu. 

................ 
Yazan: 

Rıza 

Şek ip 
Asİ~;i;"hÜkÜmdar, 111' 

aslanlarını da görmeyi~• 
ye dütmüttü. Bunlar .,.....-, 
sileri öldürmeye and iç .. ..:. 
di ya ... Şimdiye kadar doP""' 
meleri icap ederdi. Nttted• 

mıtlardı. -'" 
Bunu anlamak ancak ol'~ 

ğırarak alacağı cevapla 
O da bu tekilde hareke& 

Sesisinin bütün dehtetiyı. 
nin sessizliğini sarstı •. 

tik def asında cevap a 
ca üç defa daha arka ark' 
iırdı, bağırdı. Neden ıoııı' 
zaklardan kopup gelen f 
bağırıtı aslanlı hükümdarJ11 
lannı tırmaladı .. 

Birdenbire bir deli gibİ 
dı. Sesin geldiii tarafa 
Ne olmuftu? Niçin aılanıO 
ni beklememitti de, o da 
tu. 

Bir rüzgar gibi ·koıuP 
ken, solunda bıraktığı kul'J 
den birinin kapıaı önünde~ 
ıenin koıarak uzaklaımıy,.,rM 
tığını hi11etti. Hemen sdl 
rddı. 

Önünden kaçmıya çalı~ 
tiydi. Arkasından bir ok ıilıi 
yetitti. 

Bu kuvvetli, genit ıöğüıl• 
boylu yerliydi. 

Zaten yakalandığını 
anda birdenbire durarak 
aslanlı hükümdara çevimı_. 
retini göstermiyerek oldujıl 
diz çöküvermiıti • 

Aslanlı hükümdar kıvı~) 
larınd ... - tutarak ayağa kald 
batını kendisine çevirdi: İ 

-Nereye kaçıyorsun, di1' 
du. = Cevap versene be •,/ 
Nereye? f 

O dilini yutmut olacakll" ~ 
tir titriyor, ağzından bir tel' 
me bile çıkmıyordu.. .;' 

-Aslanım nerede? O_. 
beye sen mi kapattın? • 

I 

Vah;i 
0

1ene cevap ve~ 
Aslanlı hükümdar, ulan•~..!,: 
tından batına bir felik:: ~ 
anlamıt ve kotarken ;-· 
lerden birinde onun f 
ititmi,ti, 

0 
_,id,., I 

Vah!inin belindek• d ,-J• 1" , 
kalıyarak onu aslanın ka ~ 
lunduğu kulübeye kad•'_.,: , 
ledi. Kapıya geldiği ~Ol _.,i " 

- Söyle dedi, yok_. _ _JI 

lanıma parçalatırılll•. ııoıııJf'" 
Vahşi kekeme bır .,,-ıi 

cevap verdi: f ~t 
-Ben kapattım.. "' 

affedin... p ~,it...,.. 
Soracaklar~• c~::diiİ" ;..-

bana yol göıterrsen d ~•'· 
Burada iki beyaz ka ın 
ları nereye sakladınız·· aıııı ,,.,r) 

7 (De" 


