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Kahraman piyadelerimizden bir kısımla, topçu bölüklerimizden biri bir geçit resminde , 
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Harb! ille harb!! 

D . . i_..nt 
0 1u Afrlkaaına giden ltaly'an aakerlerl çocuklar1ndan ayrıhyorl 

/ Manevradan dönen yiğitlerinıiz· 

Buqün Kırklarelinde 
bül}ük bir qeçit resmi yaptı 

Kumandanlarının ve bl-nlerce 
ha·lkın önünde varlıklarının 
i~lerini Trakya topraklarına 

işleyip geçtller ••• 
Geçit resnline 
Tanklarımız, 

tavvarelerimiz ve 
suvarilerimiz de 

iştirak etti 

Mareşal Mara.al Fevzi Çakmak manevraları bizzat idare •IU 

Fevzi Çakmak, çelik Türk 
ordusu hakkında diyor ki ••• 

Musolini Uluslar Kurumunun 
vereceği karara şimdiden 

meydan okuyor ! 
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edeceklerdir. Bir müstemleke har- i 2 6 · 
binin Avrupayı kanştıracağını söy- ~ . 
lem ek gaflettir. Bize karşı zecrf Ağ U s t O · i 
tedbirleri tatbika kalkışacaklar kar- s S, 1 
şııannda silah bulacaklardır.,, i Bizi kurtuluşa j 

i ulaştıran gUn ~ 

HARP : ı 
Bugün kurtulut savatımızdai 

ordularımızı kat'i zafere ulaılı·i 
ran büyük taarruza baıladığı-i 

Umum fi eşecek! 
~ıner~kahlar da harbin umumtleşeceğl 
d anat;wnde. Kendilerine tarrruz edllme
lkçe harbe glrmlyecekler • 

mız günün on üçüncü yıldönü-i 
münü yatıyoruz. Bu mevzua daJ 
İr bir yazıyı sekizinci sayıf adai 
bulacaksınız. ~ 

i "' "' • i 
i An karada 30 ağustos Zafer i 

(y ~ Bayramım kutlulamak için hll·f 
--... azısı 4 üncü sayfada) zırlıklara devam ediliyor A _: ~ S f Çoban_.ıı/f>ıı~wt, us ta lıasmiule güreşiyor. . 
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· n i 111..,.. on say amızdakı resımlere bakınız ve spor sayfamızı ckuyunuı 
~"00"'"~•~1~b~~"·~-~r ~nı%mu1nıın-"~~ttııttrn~~ttlttnıı11ıooııınıttı%ttııııtt~ ara a 0 gun yapı acak g~iti ~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ « Barbaros 'tan l=== resmine girecek kıtalar talimi CeJAI Hayarın önemli bir dlyevl 
\ yapmaktadır. Aynı gün Anka .i -

~ - ra Halkevi~~e zafere ~~ir tab-J iş kanunu bu yıl ! ı· n t ı· k a m '=-= lolardan vucuda getırılt-n bir• ~ reıim ıergiıi açılacaktır 1 h kk k k 
- Şimdiye kadar çıkmış deniz ( •.-........... ,_ ........ - ..... "··-·:·"-..... ! mu a a çı acak 

ramanıannın en heyecanıısı ~=~ iki mühim kaza Ne sa'yi hakkı sermayeye 
ve en sürükleyiclsidir. ne de sermaye . h kk ' 

P k 
:: Biri Yalovada biri Bah~ekapıda oto- nın a 1 

1 "''""' e yakında HABER de ; =~r'::;,my~ kar.ası o!du. Y~rala- sa'ye . ·ı . k ~hıu111ıııııııı111nHıtttllllfıt1u11Wılfllllllhn11uıırııııı1tt111HU1IHlflHtNHllfliltlllllll11uuuııttt11H11111111ııitımıı111ııııırııııııııl • (1'azm 2 inci IO!Jlamızda) geçı rı m ıyece . . 
(Yazısı 2 nci sayfada) 



R'ABER - Aqam rostur 26 ACPST05 - 193S 
1 ~~- --l!IB9:~~~~~~~~~~~~==~-=-=-="!--~-===-~===::===~~=====r,_.. 
c:eı•• Baylll'Jn unem11 hır diye!! Bulgar-Sovyet .Bah~ekapıda bu 
iş kanUnU bU yıl TDcc!U~!.!mıya Sftb&hki kaza 

muhakkak çıkacak Bulgaristan niçin Mütekait asker Hayri Bahçe~ 
razı değllmlf 

Ne sa'yi hakkı sermayeye, BulgariıtanınSovyetRuıyaile kapıda kamyon altında kaldı 
yapmakta olduiu tecim anlqmuı Bu aabah ıaat dokuz buçukta kaldırdmıt, burada ilk tedavisi ne de sermayenin hakkı (ticaret mukaye)eei) konupna)a• Bahçekapıda feci bir kamyon kıt· yapılmıttır. 
rmın birdenbire durmuı ll•erine ' • •ı • k Alı olD111flur. Diler taraftan imdadı ılhhlye 58 ye g8Çlrl mıyece I !:!:.:..~:.a hiç neıriyat yapıl· Askeri mlltekaitlerden Sabı·i otomobiline de telefon eclilmit, o-

CeJAI Bayar buglln ~hrlmlze gel yor Sofyadan ıelen bir habere •I· Bahçebpıda tramyaydan inmi~ tomobil birkaç dakia ıonra ıele-
bmlr pan&JU'IDID çht tlreni·r malar yapılmuıdır. Kanun bu re, Bu inkıtaa ıebep olarak ı~St- yolun kartı tarafına ıeçlyordu · rek yaralıyı Cerrahpaf& hattan•· 

al ppua Ekaaami Bakam Celll denede muhülcak çıkarılac.ak • terilenlerden bir kaçı ıunlarclırı Bu •ırada Yeni poatahane iıtika- 1 ıine kalclırmıttır. Kamyonun Dil· .,_O. beraberincle plenler bu tır. Ne aiyin hakkını aermay.,e, ı) BuıllnJdl Bulıar bbin•b~ metinden de kok yüklü bir kam maruı 3512 dir. 
•s• saat bette SabrJa Yapunı ne ele aermayenin hakkım al1e deki ı,... balcanlar So.,et Rup yon, Eminönü cihetinden de IJ:r Caddenin tam ortaaıncla b•• 
ile ,......_ plecelderdir. Ba • ıeçirmemek üzere mGtnuin bir ile her tülrmUüJptkdnk nJbltya ~Yay ıeliyordu. Sabri •fi ci· olcluiundan bu yüzden nakil va· 
a.m bmirdeki incelemeleri et • politika wcuda ıetirmek hede • ile her türlü milnuebabn ale1lain· hetine clllten tramvayı ıörmilf, ııtalarının ıelip ıitmeai bir miid· 
rafmdald telcraf tuclw: fimi•clir. Bunu mutlaka yapaca • declir. fakat kamyonu ıörmemitti. Tram· det clurmuıtur. 

lmıir, 25 _ Ekonomi Bakanı iız. Ve bunun yanında küçük t"I· 2) Bulgariıtanın bugünkü ida· vayın altında kalmamak için ıeri Zabıta memurları kamyonun 
Celll Bayar bugün kalabalık bir naf itini yürütecek olan Kredi· recileri, bu konuımalarda, he- çekilince kok yüklü kamyon ker- durduju ve ıilit iıtikametini tat-
laalk kitl•l &aUnde DolaplıkuJU Bankaımı muhakkak surette aça· men bütün Bulıariıtan ihracatı i- cliılne çarpmıı, yere clütürerek lar üzerinde tebef irle İpretledik-

cajız. çin Scnyetler tar•fından teklif • · altına al•ıtır. Sabrinin clilımesi puti kmnan oe&iınm açdq töre • 
nini yaptı. Bundan sonra eınaf ve 
~ Minawna ,idildi Ye bflıo • 
mm açılıı töreni yapıldı. Parti 
baıle•nı AYDi Dolan, hu büronun 
Türk İfİç birliklerinin birl .. tiril • 
meai ımetiyle kunıldujunu, 38 

bin itçinin barada her türlü yar • 1 

clımı ıöreceklerini ıi;yledi. Sonra 
Celil Bayar ima bir ıös alyli1e • 
rek dedl kh 

" - Htlktnaet, it kanunu çı · 
karmayı kararlatlırmııtır. Kanu· 
nun 1imdl1e kadar çıkarılmama• 
ımın sebebi ehemmiyetli &r&fbr• 

lzmir Ticaret Oda11 bakan te • dilen çok müıait tartlardan, Bul · üzerine kamyon durmuıtur. B3.- ten ıonra kamyonu kenara çek~ 
refine bir ziyafet verdi. Bu :ziya • ıar ekonomisinin tamamiyle Ruı· ımdan ve vücudunun muhtelif yPr mitlerdir. Kamyonun ıoförü ya
fette tacirler babnla üzüm me • yanın nüfuzu albna girecefinden )erinden yaralanan Sabri, hemen kalanmııtır. · 
ıeleıi etrafmda görüttüler. Ta • korkmaktadırlar. civardaki en yakın eezahaney~ (1011) 
cirler, ıuetelerin aleyhlerindeki 3) Bulıariıtanın ıüel (aıkerl) 
tenkitlerinden tiki.yet ettiler. Fa- mahafili iıe, Bulıariıtanın Sov- Dün Yalovada 
kat Celil Bayar kendilerini hak· yet Rusya ile çok 11kı tecim mün2-
llZ bularak münevver ellerdt! bu· aebatına ıiritip, bütün Bulgar ih· OtObÜS 

Yugoslavyada 
muhalefet lunan Türk gazetelerinin vazife· racatının Sovyet Ruıya tarafın· k ld 

!erini yapbkfarını aöyledi. elan talın alınmuı, bir harp VU· azası o u grup u 
Bakan, yanında Trakya Genel kuunda Bulgariıtanı tamamiyle ÇengelkllyJtl Fevzi kı• Belarat, 26 - Kraıuyevat'da 

lıpelctörlilfüne tayin edilen Ge • Ruayanın ılyaıal ve ıilel nüfuzu bir miting yapan birl91ik mubale-
neral Kazım Dirik olduiu halde albnda bırakacajından endiıe e- ZI Sadiye atır olmak fet ll'\IPU elli bin kiıiyi etrafına 
Sakarya Y&puru Ue lıtanbula ha· diyorlar. lzere dlrt kiti topl&mlftır. 
reket etti. Hem bu ıuretle Bulgariıtanı yaralandı Sop demokrat partiıinin etki 

----------~~-~~---~.~~-~- ~man~n~~ ~u~u~n ~n~~~a~•~I~~ ~~~~~~~~~&~~ 
DoQu vllayetlerlmlzde ISlahat u•aklaıbrarak bu memleketlerle den bir otobu. devrilmiı, biri a- dinoviç bbineaini tenkit ederek 

-il .JI ..ıt. A. olan münuebatını da bozacak ğır olmak üzere dört kiti yaralan· Saplarla Hınatlar arumda bir 
UÇ UD c U um umı ıanıyorlar. mıfbr. Yalovadan bu ıabah aldı- anl&flll& imk&nları bulunduluQa 

iımız malGmata ım, kaza tiJle llJfiJ'erek: "İlelıratta olcluiu ıi· 

mtıfettl.'1}J•k kuruldu Zaman'ın oımuıtur: 1;ız.tnptedeherketbumem1 .. 
Y lol~ n».r A!!lii Jttrd~ f: ~~'Wj."L!J.~;rkt~a~ :) , Erzurum sa ıavı Tallsin ~-~·. · ıanbuldan i•len ,oıeuı•" aıa• . •,küçük aiilqma ve e.ıu0 ... 

Ya 1 an m iŞ tan IOnr& h•mmalara gitmek G • lapnaıı doetlaia lehinde töz llf· müfettiş Oldu lsmir, 25 (A.A.)-Zaman ıa- zere J'Ola pkmlfbr. Yarı :roldt lemiftir. 
Merkez Erzurum olmak tlzere Çoruh, Trab- zeteainin 25 Ağuıtoı 1935 tarih otobüaün maki~eıi b~rdenbire ho- -Oto--k-a_r_tre_n_le_ç_arp __ ıt_tı 

E 1 K Ye 424 aayıb nüıhaamın birinci zulmuı, toför dırekaıyonu kutla- Vi • 
zon, Artlvln, Glmflthane, rz ncan, ars ve aayfuında lçiıleri Bakanının de- namamıı, otobüs aaidaki derin Yıyana, 26- ıyananm ııma-

Ağrı bu merkeze batlı bulunaeak iiıtiğine dair lıtanhuldan İzmir- çukura yuvarlanmıtbr. linde bir otokar bir trenle çarpı • 
de bulunan Ekonomi Bakanına bir Kazadan ıonra yaralanmıyan- tarak ezilmiıtir. Yedi ölü ve yir
telıraf geldili ıeklinde yazılan lar dıpn ç.ıkmqlar ve yaralanan· mi döı:t .~ralı nrdD'. Bunladan 
haber üzerine Anadolu ajanıı [ . ları kurtarmıılardır. Alır yara- on ıekızının yaratı afırdır. 
konomi Bakanından keyfiyeti tah. lanan Çenıelkiiyünde oturan Fev· • • • 
kik etmiı ve Celil Bayar da, böy- zi kızı Sadiyedir. Diierleri d:! Viyana, 7.6, (A·A.) - Otokar kazası 

d "' ıofo""rle lıtabnullu lhaan ve Hra kurbulanndaa 18 kişinin durumu a-le bir telgraf alma ıgını ve Y•. ha tm 
·· 1 • lambı" ..ıı1• lıtil-nodur. jırdır. Bunlardan birkaçıaın ;ya • zılanın yalan oldujunu aoy emtt· u -1- dan umut kesilmiştir. 

Kazadan Yalova jandarma kt'· Olenlerla '1 kişi oldaiu haberi nrll-tir. 
-o---

Hapishane 
mevcudu 

800ü buldu 

mutanı Necip haberdar edilmiıtir. mektedir. 

Komutan Necip hemen vaka yeri· Otokar 50 metre sUriiklenmi§tir. 
ne ıelmiı, J&ralılara ilk tedaviyi imdat ıeldiil uman yol lrttllm&t 
yaptumlf, ağır yaralı olan Sadiye buhuauyorda. Çarpan trenin 10lcala7-
yi bir motörle lıtanbula ıönder- rı, yaralılara yardım etmekle mefPI· 
mittir. Diler yaralılar da tedavi iller. 

Otokarda bulunanlar, Vtyau oram. 
altına abnmııtır. nı tepesinde yapılan Dolffus kilisesi • 

Adapazarı 
inebolu 

ne gltnatkte idiler· Kiliseyi yapan mi· 
marın kansı da bu kaza sonunda öl· 
mllfttlr. 

-0--

Yenlcamlln etral1n• 
dakl binaların 

lstlmlAkl 
Ura1 baJIDClırlık mltıahlı_... 

v...- Yeaicamün etrafınM P" 
pılacak iatimlik iti üzerinde ça • 
lıflll&)arma devam etmektedir· 
Camim etrafındaki bina ,.Wpl• 
ri 'befecliye1e bapurarak iN ia • 
timl&Jtln •• • .... 1&1Nlatai1111 

aormutlatdtt. 

' 1 
) 

t 
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On yll 
kaza yapmıyan 

Şoförler 
Otomoblllerlne 

hlJ8usi birer plAka 
takacaklar 

Twkiye Turing ve Otomobil 
ICulübü, on yıl içinde kaza yap • 
hıamı, ve ceza görmemit olan fO· 
förleri tespit ederek kendilerine 
renkli plaka verecektir. Bu plaka 
ltıadeni olacak ve on yılda hiçbir 
kazası olmıyan ıof örün otomobi
linin radyatörü Hzerine konacak
tır. Bu gibi şoförler, ıeyrüsefer 
ltıerkezinden ve belediyeden so -
l'Ularak meydana çıkarılacaktır. 

-o-

Dün Ada 

Ormanda 
bir ceset 
bulundu 
Çobanın ölllmll 

şllpheli gUrlllUyor 
Evvelki sabah Büyükdere or : 

manlarında Cendere boğazından 
geçen Ayasağa köyü muhtarı, or· 
manın iç.inde bir inek sürüsünün 
batıboş olarak dolaştığını vt: bi -
raz ilerde de bir çobanın can~ız 
olarak yerde çimenler üzerinde 
yattığını görmüf, hemen Büyük • 
dereye gelerek jandarma kuman· 
danlığına haber Yermittir. 

Yaka yerine gidilmit, tahkikat 
yapılmış, cesedin morga kaldırıl· 
masına lüzum görülmüftür. Ço • 
banın adı Süleymandır. 

Limanda 
rıhtımlar 

936 bildcesile beraber 
1 
• yapılmıya 

1 başlanacak 
İstanbul limanının genitle-mesi. 

liman yükleme ve boşaltma şekli
nin esasını tespit için Ekonomi 
Bakanlığı uzmanlarınca (müte • 
haasıslarınca) yapılan projenin 
Bayındırlık Bakanlığı rıhtım ve 
fen uzmanları tarafından ince • 
lenmesi (tetkiki) bitmek üzere • 
dir. 

Çamlığmda bir lö:!•LiılTlj 
Yangın çıktı Kumar oynarken 

İstanbul limanının mdoern bir 
şekle sokulması için projeler ya · 
pılmıt ve tetkik edilmekte olma· 
sına rağmen bu yıl bütçesinde tah· 
sisat bulunmadığı için rıhtımların 
yapıaı ancak 936 bütçesine konu· 
lacak tahsisatla kabil olacaktır. 

Yalnız timdiki halde yapılabi -
lecek kısımlar tespit edilmittir. 
T ekanür eden bu kıama göre tim
dilik Karaköydne F ord fabrikası· 
nın sonuna kadar devam eden 
rıhtım tamir ve ıslah edilecek, bu
radan Salıpazarına kadar olan kı
sımdaysa yeniden rıhtım yapıla • 

hunu ak h pek de Eyüpte oturan Hazım, Ahme~. 
başı ıida ol mayan Zahit. iıminde üç kiti Ayvanaa-

<\nt renik mi çıkardı? rayda Dibek caddesinde Jsmailin 
Dün 5ğledcn sonra Büyük ad~ kahvesh1de kumar oynarlarken 

yakalanmıtlardır. Ahmedin ÜZP.· 
{

9 ~:.ı!(~aı "!q >m.\nq UVJ>f'luıv5 rind~ bir de kama çıkmııtır. caktır. 

a.tınıttır. Adanın Maden cihetirı · 
dk Sandal devrildi 
de i taşacakları yakınında fun Heybeliada deniz yarıtlarına 

Karaköyden Salıpazanna ka -
dar olan bu rıhtım kısmı yalmz 
yükleme ve boşaltmaya ayrılacak
tır. Limana gelen yolcular yalnız 
Sirkeci rıhtımına çıkabilecekler • 

alıkkrm yandığı Ada merkezi gid'en Anadolu Hisarlı Mehmet He 
ne haber verilmi-ıtir. Yangın ha 
b y Orhan deniz yarıtlarından döne.il 

eri üzerine deniz itfaiyesi yetiş Kartal romorkörüne sandalllarmı 
liği gibi, pazar olması münasebe · bağlamıtlardır. Yarı yolda ip kop 
tiyle Adada bulunan birçok ha!~ muf, sandal devriJmif, denize dii· 
da Yangın yerine koşmuttur . . , tenler kurtarılmıttır. . 

dir. \ l .~ ~ 
1 

Galata rıhtımı üzerin'de Salıpa-
zarına kadar mevcut antrepo ve 
ambarlar ıalah edilecek ve yenileİtfaiye ve halkın yardımıyıe Kolu kesildi 

)a f · b' h' ' ' d " ri yapılacaktır. Bu arada gümrük ~ .. n~ın ccı ır ma . ıye. a ,;na an Besikt~sta oturan Kaatamoni!! 
.. ............ ... .... '1"" 1

• 
1 iiUcuı yt:r J. •.JJ f t U k" d d 1' t ki ... 

cuul.lcu • c o.u\.r •t-1'\lA•• ;..ı... f :mcuı 
tlletre ınt:rabbaında fundalıkla 1? a ma s u ar a ıs ı ı cıvarın-
çallld .. da on.ıran akral:Jaaını ziyarefte·~ 
f d ır. Yangın sahasının etra dönerken t>lindeki bir kiloluk su 

Genel Direktörlüğü emrine verile; 
cek ve bu direktörlü)( Ekonomi 

ın a kiınae bulum:nadığı için yan 

Rının neden çıkbğı evvela anll'\ · 

i~la~aınışsa da tahkikat derin 
'lırı1ince, yangını çıkaranın şu 

~ru P~k yerinde olm:yan biri o) 
\{u'" 
. gu anlatılmıthr. 6:.ı adhm•n 
111hlİ, Antraniktir. Çamııklar di · b• 1nde otururken yangı:ı çıkm1~ 
'

0 r.ra hirdenbir~ kc:-çmr.ya başla 
!tıı!tır. Antraniğin yangın saha 
•ından kaçtığını gören bir zat bu 
llu Polise haber verince Antran:ı. 
).akalanmıthr. Bu adamın üze · 
l'~nde bir takım eski kağıtları .. 
:•indi geçmiyen Rus paraları bu · 
)tınınu~tur. Yangının, Antraniği11 
tere cigara atmasından dolay. çı!<-
1Rı ta.hm in edilmektedir. 

.,. Antranik hiç bir feyden habe 
1 0lr.ıadığını söylemiştir. 

--c>--

N uıus sayımı için 
)'· afişler 

Bakanlığına bağlanacaktır. ti§esiyle yere dütmüf, kırılan §İş~- . 

nin parçaları sol elini kesmiştir. b J -o-] dil 
Kadın hastahaneye kaldırılmıtt ;r fstan U avcı arı D 
Otomobil çarptı bayram yaptı 

Topkapı dıtında 592 numarah Avcılar Birliği her yıl olduğu 
otomobil Devlet matbaasında ça. gibi, bu yıl da avcı bayramlarını 
htan Hüaeyine çarparak batınd'l.~ büyük merasimle Ambarlı civa • 
ve arkasından yaralamıftır. Yara · rında Çoban çe§mesinde kutlula-
Jı hastahaneye kaldırrlmıttır. mıthr. Avcılar pek erkenden ava 

sigara çaldı çıkmışlar, avladıkları avları bay-
Kumkapıda Arap zade soka. ram yerine getirerek av kebabı 

ğında 67 numaralı dükkanda tü- yapmıtlardır. 

-0-

SU, Tarım 

tüncü Agobun dükkanından 8 p:ı · Yemekten sonra muhtelif eğlen 
ket onbirlik ıiğarayı çalıp kaçan celer yapılmıttır. 
Ortaköylü Ahmet yakalanmııtır. .-:O-

karnını ısırdı Afganlstanın lstlklAl 
Smatyada oturan Remzi istas- yıldUnOmll 

yonda dolatırken Şehabeddin is lstanbul liselerinde tahsilde bu-
minde birisi ile kavga etmittir. lunan Afganlı talebeler evvelki 

Şehabaddin Remzinin karnın• gün Küçük Moda gazinosunda bir 
ısırmış, yakalanmııtır. toplantı yaparak Afgan i,tiklali· 

nin yıldönümünü kutlulamıılar • 
Hakanları dır. 

Merasim saat on yedide Efgan 

~n~ ~lOJ~n:»ş : 

Kitap ve turşuluk 
şalganı fiyatları ! 

Geçenlerde beyaz peynirin peraken
de satış fiyatı yükselmişti. Gazete · 

ı lerden biri, altmıştan yukarr punto 
ile büyük bir manşet yaparak: "be -
yaz peynir satışlarında ihtikar var!,, 
diye bağırdı. Belediye harekete geç -
ti .. Ve esnaf derhal peynir fiyatlarını 
indirdi. 

Gene birkaç hafta önce idi·. Bir be -
lediye memuru, bilmem hangi semtte 
bir turşucunun önünden geçerken, 
toptan kilosunu yüz paraya aldığı 
(turşuluk şalgam)ın, vitrinde pul şi . 
şeler içinde kilosu elli kuruştan sa -
tıldığını hayretle görmüş ,.e turşucu -
ya: "Sen ihtikar yapıyorsun!,, demiş. 
Ertesi günü oradan geçen yolcular 
(şalgam turşusu)nun kilosu yirmi be

şe indiğini görmüşler I . 
Odun. kömür fiyatları da böyle de

ğil mi? Kış mevsiminde kömürcUler -
de normal olarak kilosu beş kuruşa 
satılan mangal kömürünün, bir tipi ve 
karın arkasında birdenbire yedi, s~iz 
kuruşa çıktığı zaman, hepiniz hatırlar 
smız ki, bu ihtikarın önüne geçmek i -
çin belediye derhal faaliyete geçer .. 
Müfettişler semt semt dolaşırlar ve 
bu ihtikarı yapanları şiddetle cezalan. 
dmrlar. 

Kitap ihtikArı hiç de böyle değildir. 
İşte, elimde ayrı ayrı kitapçıların bas 
tığı - ayni hacim ve ayni değerde - Uç 
cilt kitap nr. Biri em kuruş· lkinci -
si yüz, iiçütıcüsü iki lira. Fakir bir a -
ilenin bir haftalık mutfak masrafın
dan daha yüksek? 
Bunların hepsi de yirmişer forma. 

'ile oac, 1le VoA 

Hatta elli kuruşluğu, diğerlerinden 

daha nefis bir surette basılmış. 
Buna açık~a ihtikar demekten niçin 

<:ekiniyoruz? Neden kiatp fiyatlarına 
şalgam turşusu kadar, beyaz peynir 
kadar; odun ye kömür kadar nlıika 

göstermiyoruz? 
Bir arkadaşımızın romanını Peşte -

de bir muharrir macarcaya tercüme 
etti. Bizim paramızla elli beş kuruşa 
orada satılıyor. Buna beş kuruş pos
ta ücreti ilave ederseniz, Peştedc çı
kan kitap buraya. ayağınıza kadar 
gelir. Halbuki bu kitabın asılı bun~da 
yüz elli, ciltlisi iki yüz kuruı;:a ı;atr -
hyor! insaf·.. Hcrgün dilimizde: 
"Halk kitap okumuyor!,, deyiJ> duru
yoruz. 

Bu pahalılık kar~ısrnda nasıl \'e han 
gi babağiyit kitap okuyabilir? 

Binlerce kitap bastırıp raflarda ,.e 
depolarda saklamakta ne mana avr? 
Halk kitap~ı dükkanına girmeğe kor -
kuyor. Birkaç büyük romanı birden 
almak, antikacı dükkanından değerli 
mücevher almak kadar güçleşti. 

Bu itibarla halkın kitap okuyama -
masında - itiraf edelim ki - kitapçı
lanmızın büyük rolleri ,.e mes'uliyet
leri vardır. 
Turşuluk şalgama, beyaz peynire 

ve odun kömüre gösterdiğimiz a -
likayı, yüksek fiyatlı kitaplara da 
göstersek, midemizi düşün~üğümüz 
)(adar lmfamızın gıdasını da ucuzla -
tarak kolayca elde edilebilecek bir 
hale ·oysa.k ne iyi olacak.: .. • 

.,,... f'f\ - .. 

~~lJJ ki.~plar .. l 
Ve mes'ut şalgamlar.! ;ı:";:-
• 'lıhaJC Feidt .. 

G;ev~iler Pakiplerini 
çırçıplak yaptılar! 

# J 
Nevyork Taymlsln yazdığına göre ,;örülmemiş bir rekordur. Geçen ~,lın 

geçenlerde 'Amerikada, Teksasta. k& - ayni ayında yazdrr:Jnnlar 21.GOO idi· 
dm terzi işçileri grev yapmışlar ve is- ~ 

:ı:~nin kabulü için ayak diremiş - .Japonyada_ do~um 

Terziler de gazetelere 'lln vererek 
başka işçiler aramııtve kÔlayca bul -
muşlardır. 

Yeni işçilerin işe başhyacaklarını 
gören eski işçiler atölyelerin kapıla -
rını tutmuşlar ve gelenleri çmrçıplak 
soymuşlar, elbiselerini de ı:ıarçala -
mışlardır. lşe polis karışmış, grevci • 
Jeri zorla dağıtmış ve çıplak kalan 
kadınlan - da hapis arabalarına dol -
durarak evlerine hırakmıştır. 

Zengin 
• 
bir dilenci 

Lizbonda yakalanan bir dilencinin, 
doğmuş olduğu şehirde bir lüks otel 
-ıçmak üzere hükümete başvurmuş ol
duğu anlaşılmıştır. Bu adam hakkın
da yapılan tahkikat yüz bin liraya 
yakın bir parası olduğunu meydana 
çıkarmıştır. 

• 
Amerikada 

azalıyor 

Japonyarla 19~:3 <· enberi doğum a
zalmaktadır .. rn3!! ele do] um ölümden 
1,007,SGS fazla iken 1933 de 927,209 ,.e 
193-J de ise 803,2~4 idi. 1934 Japon~:a 

da yalnız 2,0UO.O"" ÇoJcuk doğmuştur. 

<> 
Veni t:abirlerdenl -

Hani lstanbulda eskiden bir tnkım 
antika tabirler, tekerlemeler vardı· 

Mesela boşta gezen, işsiz güçsüz ta
kımına alay için derlerdi ki: 

- Yahu boşta gezeceğine git köprü
ye de vapur dumanı topla! 

Yahüt: 

- işsiz güçsüz oturacağına ucuz 
bir tarla tut, içine baharda ateş bö -
c:eği ek de kışa doğru lüks lambası 
toplar, satarsın! 

Onun gibi şimdi ortaya şu tabir çık-
tı: tıeı 1tnri b1rinciteşrinde yapılacak ge

l~ 111ifus sa),mının halk tarafından 
tU ce bilinmesi, hazırlanılması ve o • 
bert herkesin evinde bulunması için 
~ .. ; Yana asılmak üzere afişler ha -
>e anılmıştır. Bu afişlerin umumi 

Bugün Ankaraya 
dönüyorlar 

Sü Bakanı General Kazım Öz
alp ile Tarım Bakanı Bay Muhlis 
bu ak~amki trenle Ankaraya gide
ceklerdir. 

istiklal marfiyle batlamı, son:-a ---- -
mektepler 

- Ayol, boşta gezeceğine gi\ Eren. 
köyüne şimdiden Sivrisinek topla; on-

tle~ asılmasına başlanmıştır· 

1 

Türk istiklal marşı söylenmittir 
Talebelerden biri bir nutuk ıöyli
yerek Afgan istiklalini anlatmrş· 
tır, 

ŞEHRİN DERDLERİ 

Adliye sarayının enkazı 
~e ~iktaşta oturan Devlet Matbaası memurlarından ziget senelerdenberi bu şekilde durduğu gibi anlaşılan 

l'fıtt anlatıyor: daha se11elerce de bu şekilde duracaktır· 
4 - lstanbul belediyesinin ban iılerde tenkit edilme 
~Qk kazandığı muhakkaktır. Meseld Beıiktaş ile Or
"ı " tıra.sında Ortaköye yakın bir yerde yan duvar 
lft i,.,,.den biri yıkılnuştır. Aradan seneler geçtiği hal
~,.tısı kat'iyyen tamir edilmediği gibi, caddenin or-

~ a, fa tramvay yoluna kadar enkazının kaldırılma-
da kat'igyen lüzum görülmemiıtir. Bu çirkin va • 

Sonra birinden duydum. Bilmem doğru, bilmem 
yanlış. Sultanalımetteki Adli11e sarayı enkazındaki 
tuğlalar toz haline getirilerek satılacak, ve enkaz bu 
şrkilde ortadan kalkacaknmJ. 

Mevcut tuğlalara, ve yapılan çalışmalara cnre h · 
sap edilmiş, bu iş için altı buçuk seneye ihtifıaç ııarmı~! 

Eğer bu havadis doğru ise bunun karşısında gülmek 
mi, ağlamak mı lôzımgeldiği kestirilemez. 

Amerika Birleşik de•;letlerinde, 1920 
yılında, 640,000 yüksek okul talebesi 
nrdı. On yıl sonra bunlar 1,370,000 i 
bulmuştur· Ünh·crsitelcrle kollejlerin 
sayısı ise 620 idi. 

1934 de bütün bu okullar için 577 
milyon dolar harcanmıştır. 

Amerikanın en büyük üniversitesi o 
lan Kolombiyada 2800 profesör ,.e 
28000 talebe ,·ardır. Hükumete bağlı 
olmıyan üniversitelerin kitap salon · 
larında 32 milyon cilt kitap bulunmak 
tadır. 

• 
Almanya da ------ ____... 

ot:omobllcllik 

Geçen temmuzda Almanyadn yeni • 
den 42,000 otomobil uraylara yazdı -
rılmıştır. Alman~~obilciliğinde bu, 

ları biraz kafeste besle, büyüt, son _ 
baharda götürür, Beyoğluna bıldırcın 
diye satarsın! 

Çlnde yeni bir 
tayyare istasyonu 
Londra, (Özel) - Çinden ge

len bir habere göre, Hung ·Kong

dan trenle bir saat kadar mesafe
de. Fanling mevkinde büyük bir 

lngiliz tayyare meydanı yapıla • 

caktır. inşaata hemen· yakında 
haılanacaktır. 

lngiltereden gelecek olan .yeni 

tayyareler için hazırlar.an bu r.ı~~ 

danm, Singapurla mühim bir mu

vasala noktası temin edeceği söy
leniyor. 
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Harp gene harp 
Musolini Uluslar Kurumunun 
vereceği karara şimdiden 

meydan okuyor! 
Loacl.ra. 26 - Deyli Meyi gaıetesi-ı birler almakta oldufu speküla.,,yonlar 

nin hususi mu~bir~.ne beyanatta ~u- tarafından ~ıkarılmıştır.,, ~ 
lun~n. Musoliru ezcumle şunları soy- Harp çık•r•• geri dUnecekle r 
Je!:'ıştır: . .. . . Brük!el (Özel) - Habeşistan or -

- İtalya ıen donmıyecektır. ltal- dusunu talim ettirmekte olan kırk Bel 
ya hük~me~ karar_ı~r .de!işti~irse bi- çikah zabit, harp tahakkuk ett.iii tak
le şarkı ~frıka~kı ikı yuz hın it.al • dirde Belçikaya dönmeleri için Belçi
yan askerı .kendı başlarına hareket ka müdafaa bakanlığından emir al -
edecekler dır· mışlardır 
Eğer Cenevrede aleyhimiz:de bir ka- • 

rar Ye.rilirse Italya uJm;lar kurumun- ltalya kon•oloeu nasıl vuruldu 
t:an derhal çekilecektir. Londra (Özel) - Habeşistandaki 

Herkesin anlaması lazımdır ki aley- İtalyan kon6olosu Falkoninin rnrulu
himizde verilen zecri tedbirleri tatbi- şu dolayıslyle gazeteler fazla mahl -
ka kalkış.an herhangi bir devJet bü • mat veriyor. 
tün bir miHetin silahlı muhalefetiyle ftalyan kon!'lolosu, lngilterenin Ha-
karşılaşacaktır. beşistan elçi!li Sir Sidney Bat'tonun 

Uluslar kurumu, bir müstemleke damadı olmaktadır. 

Arnavutluk 
isyanını çıka
ranlar kaçtılar 
Her tarafla tevkifat 

yapılıyor 
Arna vut!uk isyanını çıkaran -

lardan ve General Giraldi'yi öl · 
dürmekten ıuçlu gazeteci Çerkezi 
ile Hekuramın ve Fieri kaaaba11 · 
mn jandarma kumandanı Ruste:n 
Kra'nın Arnavutluktan ayrılarak 
ayın 17 sinde ltalyanın Bari kn
sabasına vardıkları bildirilmekte
dir. 

Tirandan gelen haberlere gör~. 
§İmdi Arnavutluiun her tarafm· 
da tevkif at yapılmaktadır. 

Yugoalavyadan kaçabilen Ar· 
navutluk aailerinde:1 bir çokları 
da, Yugoıla vyanın Saray - Bosn!\ 
kasa baıma yerle§miılerdir. 

-o--

ordumuzun Şanlı 
manevrası 

Ordumuzun bu aym yirmi bi ·[ Ordumuzun manevralardan 
rinci günü Trakyada, Büyük Er· sonra geçit resmi yapacağını du • 
kaniharbiye reiıi Mareıal Fev.z:i 
Çakmajın nezareti altında, bat • 
ladığı manevralar dün bitmi,tir. 

Manevralardan sonra ordumu· 
zun Kırklarelinde büyük bir &e -
çit reımi yapması mukarrer bu • 
lunduğundan bu geçit reamini h\· 
kip ederek reımiJeriyle beraber o
kuyucularımıza bildirmek üzere 
dün Krrklareline bir muharriri • 
mizle huıuai fotoğrafçılarmıızdoJn 
birini gönderdik. Muharririmiz ve 
fotoğrafçımız geceleyin yaptıkla
rı dokuz ıaatlik bir yolculuktan 
aonll bu sabah Kırklareline var -
mıılardır. 

yan halk sabahleyin erkenden to

kaklara dökülmüt, evler, binaıar 
bayraklarla donanmıttır. 

Geçit resmi devam ediyor. Ge
çidin ıaatlerce ıüreceği anlaııl .. 
maktadır. Halk, kahraman aske:r
lerimizi çılgınca alkışlıyor. .. :,. 

Kırklareli, 26 - Şehre yarroı 

saat ötede koıu yerinde yapılan 
geçit reımi saat on ikide bitti ve 
görülmemi~ derecede güzel oldu. 
Seyretmek üzere üç saatlik köy • 
lerden gelenler, maluller vardı. 

harbini A\TUpada büyük bir karışık . Vurulma hAdlsesintlen sonra, tn -
Jık şekline sokmak gafletini gösterir _ gllfz olan karısı, yanında kendi~ine 

se biyle bir kanşıkhk milyonlarca te-ellilcr \·ererek yürüdüğü halde hir Müthiş bir fırtı na 
insanın hayatına mal olmıyacak mr? sedye içerisinde geceleyin Adisababa-
Bu takdirde felaketin mes'uliyeti her ya getirilmi~tir· Vinçleri ve vagon-

Muharririmizin ilk telgrafı fU • 
dur: 

Kırldareli, 26 - Manevralar • 
dan gelen ordu bu sabah saat ıe· 
kiz buçukta burada büyük bir ge
çit reamine baıladr. Geçit resmin· 
de Mareıal Fevzi Çakmak, ordu 
müf etti ti F ah rettin ve diğer ordu 
müfettiıleriyle Trakya genel mü· 
f eltit vekili Vehbi, Kırklareli. 
Tekirdağ, Edirne valileri haur bu 
IunuyorJar. 

Geçit reımine tanklar ve tayyb• 
reler de ıitirak etmi,lerdi. Mare • 
§al Fevzi Çakmak geçit reaminde 
generallerle subaylara bir nutuk 
söyliyerek tunları söyledi: 

"Arkadaılar; 

halde uluslar kurumunun olacaktır. Kendisiyle konuşan hir gazete mu - ları devirdi "Çetin dağlarda. yapılan ıürek• 
li garnizon tatbikat ve talimlerin" 
den sonra aıkerin burada yaptı~ı 
geçit resminde gösterdiği inti:za " 
mı takdir ederim. 

Bütün dünya önünde ltalranrn \ ' 3 - habirine. vurulma hAdi!esinin bir ka- Beş HIU ve otuz 
ziyetini açıkça anlatmak için Cene.Y • ıa olduhnu şu yolda anlatmıştır. 
rede kO'l'lsey toplantısına murahhas • "Uygun bir atış yeri bulmak üzere yaralı Var 
Jar göndereceğim. Danmızı vP.sikalar- dere kenarına gitmiştim. Yeni rovoJ- Cenova, 26 - Son derece tid 
Ye fotoğraflal'la isbat edeceğiz. Ce • '·erimi deniyecektim. Bir ördeğe bir detli bir fırtına limanda büyül.. 
nevreye. hlJa esareti muh3faıa eden defa ate~ ettim. ikincisi patlamadı. zararlar yapmııtır. VinçJer, va 
Ha.betlerin yabanice Adetlerini an - Sonra ro' aJnri yerine koyarken bir· 

d 1 d gonlar devrilmif, elektrik f abr! 

"Çelik orduyu yetiıtiren komu' 
tan arkadaılara teşekkür ederim· 
Subay (zabit) ve eratın (efradın) 
gösterdiği intizamdan da memnu• 
num. Onlara da ıelamlamnla be• 
raber takdirlerimi bildirmenizi 
rica ederim.,, 

latan l>ir sandık dolusu kitap gönde - en pat a r.,. 
dereceğim. Bu kaıa had~esini, harp çıkarma - kuı da zarar gördüiü için tehi• Geçit resmi pek muhtetem ol • 

maktadır. Ordunun her ıınıfına 
menıup kuvvetler geç.itte temıil 
edilmittir ve tayyarelerle tanklar. 
ıüvari de aeçide ittirak etmek~· 
dir. 

Bütün bu nsikalann tetkikinden ğa 11ebtp ara§hranlar tarafından ku • bir müddet karanlıkta kalmııtır. 
sonra böyle bir memleketle İtalyanın . rulmu§ bir hıyan eseri ıannederek, ilk Bet ölü ve otuz kadar yaral· 
nasıl olup da müsa..i sayıldığını ulus - ağızda Adisabaha)ı büyük bir heye - vardır. 
1ar kurumundan soraca~ım !,, can kaplamıştır· -'"--------------

Fransızlar, l'r•n•ız, ltalyan, Habeşı·stana sı·ıaA h sattlmah mı? 
blrltjlnln kuvvetlenmesini 

rstamıyorıar Belçika diğer devletlerin Habeşlstana 

Halk tenlik yapmakta ve milli 
oyunlar oynamaktadır. 

tn1.1ttere hükumetinin icabında müş si IAh satmasını bek llyor 
terek zecri tedbirler almak auertiyle 

D3rdftncft şarap ve 
bağcılık kongresi Yeni 

generallerimiz bir ltalya ,. Habeş f elAketinin önüne 
geçmek yolundaki kararr, Fransız 
gazetelerinde türlü tefsire uğramak -
ıtadır.- t rt 

Fransız gazetelerinin ekseriyetle 
yazdıkları şudur: "Biı, gene Streza 
cephesini kuvntlendirmeğe bakalım.,, 
Yani Fransa, İngiltere ve ltalya cep • 
hesinin eski halini alabilmesini isti • 
yorlar. 

Streza ce,hesinin kunPtlenmesi i • 
leri sUrürlürken, Fransız gaıeteleri, 

Alman tehlikesinden de b:ıhsetmekte
"dir. 

Haber veritdigine göre, İtalyanlar, 
:Afrikadakf mU!ltemlekelereinden biri 
olan Eritrede 3S hava kararglhı 
kurmuşlardır. 

l\laten gazetesinin Londra muhahiri 
Londradnki Itatyanların, orduya gö
nüllü gitmek üzere ltalyan konao -
Josluğuna başvurduklarını )'azmakta . 
dır. 

Afrlk•Y• gitmemek için 
kaçan'ar varmıf 1 

r Londra (Özel) - "Niyu~ Kronikl,. 
gazetesinin verdiği bir habere ıöre, 
şirki Afriknya gitmemek için sıvışan 
tta.Jy4nlar Yugoslav hududuna gir -
mektdirler. Ayni gazetenin Belgrat 
aytarr, bugüne kadar bu tekilde Yu • 
gosl:ıvyaya 300 lt1tlyanrn girdijini 
bildiriyor· 

' JsYi~.rede de bir çok ttaJyanlarnı 
İsviçre tekıası olmak istedikleri an -
Jaşrlmaktadır. Röyter njanı-ı, mUraca. 
at eaenTerden çoğunun gençler oldu -
ğunu bildiriyor. 

Maten gıu:et~inin Cenevrtden al
dığı bir habere göre, Habeşishına sev
kedilecek olan Bolunh ü~ lt11lyan 
neferi kaçnıı§trr. Fakat yakAlanarak 
Sen l\Jt>ris şatosuna hapsedilmişler -
dir. HUk6met bunlar hakkında bir 
karar Terecektir. 

18 afuslo$ta kaçmıt olan Trlyeste 
mm takası ahalisinden üç nefer de ya
kalanmış ''e Orsiyereste hapsedilmiş -
tir· 

ltalyan bankaları ta•flye 
yapmıyorlarmıf 

Londra (Özel) - lt.aJyan bankala -
rının tasfiye emri aldıkları rivayeti 
Uzerine Kahire borsasında bUyUk bir 
jl.nık o1mu§tur. Barekll ve finans 
Jw,kanı sttratle toplanma yapnuılat n 
akabinde 1'fr bildirik neşredek demi,. 
lerdir kl: ''Bu rivayetin aslı yoktur. 
BU, ·bndilerine karşı hükılmetln ted· 

Brüksel (Özel) - Belçika hi~
kUmeti, bundan sonra Belçikadar. 
çıkacak ıillhlar için hükumetten 
.,, .. uc:a abnınaaını tart kotntUt· 
tur. 

Belçika kamoyu (efkarı umu 
miyeıi) Habeıiatana ıillb satıl· 
ması taraflısıdır. Bu suretle ken 
disini müdafaaya amkan veril mi'$ 
olacağını aöylcmektedirler. 

Büyük devletler önayak oluı 
lana, Be~çikonın da silah aevki
yatını ıerbeat yapacağı ve Habe
tiıtana ıilih ıideceii tabii görül il 
yor. 

Habet • İtalya ihtilafı Avrıı 
payı korkuttuğu kadar, dünyam: 
öbür ucunda denebilecek Amer~ 
kayı da endi§eye düşürmektedir 
Amerika, büyük harbin tadını tat 
tıklan ıonre., çıkacak her hang: 
yabancı harp karıısında bir ıevc 
karıtmllma3a karar vemıiı vaz~. 
yettedir. Kendilerine bir tecavi:7. 
olduiu vakit müdafaaya kalkış 'l· 
caklar, dojrudan doğruya kend1 
)erine kartı harp edilirse, harp ,,. 
deceklerdir. 

Amerika için bir dereceye ka 
dar mümkün olan bu bitarafl·~ 
ıiyaıaaı ne yazık ki Avrupad '• 
çok güçlükle yerine getirilebilect>\: 
haldedir. Avrupada çok sıkı su
rette birbirine bağlı olan menfa· 
atler, Amerikanın gibi koleycJ 

bir bitaraflık neticeıini doiura 
mıyor. İtte bunun içindir ki Av 
rupanın bugünkü nizamını boza· 
cak her hanai hadiseye kartı el· 
birliji yaparak herkea bugünkJ 
mevkiini ve ıukununu mu haf aza 
ya çahtıyor. 

lnıiltere kabinesinin, uluılar 
kurumu misakına sadık kalma\ 
yolundaki kararı, bugünkü sulh 
çu devletler arasından gelen en 
önemli kararlardan biridir. U 
lualar kurumunun Habet • ita! 
yan iıini konuımak üzere toplan · 
maaına on ıUn kaldı. 

Ulualar kurumu konaeyi bu· 

günkü ihtilaf kartııında mieak.· açılıyor 
nın tatbikini isterse, İngiltere de Lozan, 26 - Arııulu.al dör 
bunu derhal kabul edecek ve har· düncü prap ve bağcılık konuesi 
bin •~e.~ .... ~ .... ,.eu Kar9ıaınn• )'ar•• -,,,ua7 ua. .a_.ıu•r•Y• yırını 

lazım gelen her tedbire yardtm bir milletten delegeler iştirak' e~-
d k mektedir. e ece .. 

Ordu terfi listesi 
Joıa•ıı.,.ı.-- nt.W _ 

Aldığımız meveuk malumat' 
göre, 30 Ağuatoı günü ili.n edi· 
lecek olan ordu terfi liıteıi yükse~ 
taıdikten çıkmıqır. 

Uzak bir ihtimale göre, u)u,- ~~~~~~~~~~~~~~ 
lar ~rumunun on gün aonrak\ zırlanmıttrr. Ve 400,000,000 Çin· 

b. Jandarma genel komutanı Ge· toplantısından önce belki ır an · li hazIThklı değildir. 
b ı F ka neral Kizım Orbay orgenerallii• latma yolu buluna İ ir.. • t ~•· "lt.alyaya hücum eden Habe • 

terfi etmittir. ki tabirlerle ''dananın kuynığn tiıtan değildir. İtalya Habetistıı. • 
her halde 4 Eylülde kopacaktır.,. na saldırıyor. Habeşistanın kabile Mümtaz, Halis, Galip. Sabit dJ 

Bugünkü durum afağıdaki tel halkı, harbe yalınayak ve birta • general olmutlardır. 
graflarla anlatıhyor: ktm eıkimiı ıilihlarla gidecek - -.-o-- t 

Ekzamlner aazetesl· ler. Yahut Habeıistandaki ticare· Amerıka Sovye 
.., ti ve müstemlekecilik planlan uğ-

ni n önemli bir runa Japonya tarafından kendile· programını 
makalesi rine vcrilmi§ olan birkaç gayri protesto ettı• 

Ncvyork, (Özel) - Amerika • münatip modern ıilAhlarla gire • 
nın, Avrupada !;ıkacak bir harbe ceklerdir. Vaıiniton, 26 (A.A.) - Dıf 
girmedikten baıka, kendi mem • "Habetiıtanın topu topu aeki:ı Bakanlığı, arsıulusal komünitt 
leketine hücum olmaması için mü tayyaresi var. Bunluı hhrik için kongreai eınaaındaki bazı faa!i· 
dafaasını kuvvetlendirmeıi lazım Avrupalı pilotlar alması muhte • yelleri ve o kongrede bazı delege 
geldiğini anlatan "Ekzaminer, meldir. Fakat buna rağmen, hal • ler tarafından, komünist tefe!< 
gazetesi başyazısında diyor ki: ye.nalrın yüksek ıürtıtli tayyare fi. küllerinin gütmeleri icap ettiği i· 

"Gençlerimizi koruyab\liriz, loları karşıaında, bu, aıağı yuka· )eri aürülen programı protesto et 
koruyac.aiız da ... Büyük harp da· rı eıkimit aekiz Habeş tayyaresi mek üzere, Sovyet cumhuriyetirıe 
ha başlangıçta iken doğmut o • hazin bir manzara tetkil edecek· bir nota vermittir. Va9ington, l·" 
lanlardan hicbiri bugün evlerin • tir. hareketin, diplomatik ilgilerin ib. 
den alınarak~ yaba.ncı bir harbe. "Çin, müdafaaarz bir halde, yasa ııraaında Sovyet Cumhuriyet• 
yabancı ihtilaf yerlerine gönderil· müdafaaıı ıağlam Japonyaya U· tarafından alınan yükenleri baı· 
miyecektir. la hücum etmez. Habeıiıtan hal- mak demek olduğu kanaatini be~~ 
"Eğer harp buraya geline, ya· yaya aaldırmaz. Çünkü her ikisi lemekte ve iki ülke aruınd" 

ni Amerika Birleşik Cumhuriyet • de biliyor ki, böyle bir saldırıt yı· normal ve doıtça ilgilerin de••~•· 
}erine mahallinde bir hücwn vlki kılma demektir. nın, her iki hükumetçe, birbir t· 

olursa, o zaman İ! değişir. O za- "Eğer Amerika, yani dünyantn rinin iç itlerine karıımamak Y.:: 
man Amerikanın genci ve ihtiya· bu en zenıin memleketi, tam ma· !undaki yükenlerin yerine g~~· e 
rı, her doları, her fabrikaaı ve ma· naaiyle muhafaza edilirae, bizim mekle kabil olduğunu gözö111.111 

kinesi, her ~.mir kuvvet - bu, ü • üzerimize de bir hücum mevzuu· koymaktadır. 
zerimize tahmil edilen harbı - bahiı olamaz ... Bize kartı harp a· ••. ;.:::::::-
zaferle neticelendirmek için çalı· çılmaz ••. ,, .............................................. 8 
facaktrr. Amerikan ıaıeteıi, bu ıuretle Bir ya ras 

"Fakat Amerika için namailup mevcut, milyonlarca dolar klyme- Bir kıza 
bir hazırlık yapalım. O kadar ki tinde altının bir yerde kapalı tu • AŞI k O 1 d LJ 1 
herhangi ulus veya ulusfar arupu tulacaiına, Avrupa ve Aıyadan 
için Amerikaya aaldmnak taaav· ıelecek tayyare akınlarınrn deh • Kenan HulOSI " 
vur edilemez bif!ey olıun... ıetini dütünmelerini hükumete nln bir k•$ gUn •Ur•C~" 

"Çin Japonyaya ıaldmnadt. Ja ı!yl\lyor. Ve altının "ıömülü,. bu gU:ı;el hlklyul b~=d•• , 
N ? k 1 . ... bef inci aayıtamızda baf ..... .. ponya Çine ıaldırdı. içln mi a maıının ne ıte yarıyacaıını ao· ................................................... . 

Çünkü 60,000,000 Japon iyi ha • ruyor ••• 
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Nakleden: 
( Hatir~ Sü,evıJa) 

Bir )az sonunda, birdenbire fena 
bir vulyeie dqtüm: 

Xolitten hastalandım. 
it.Utla bir kibar ve zenginlik hasta

lıfI olduiunu bilirsiniz. 
Pula ltelediyesinin sallık statistik · 

lerini karıştıracak olanlar kibar sos · 
Yete .kadınlannm bir b!jion Dcmör gi
bi onu iftiharla taşrdlklarmt görecek
lerdir. Onun için bu zeqinlik hasta • 
hğı bende umduğunuz kadar fazla 
duramadı; derhal yerini bir başka 
l.astab;ta, müthiş bir :sinir hastahğına 
lırrakarak aeçiı gitti. 

BQsüa l\ikiyesini aıdatmak istedi -
tim c~-arısında da ayni hastalık i
çinde yapdıfımı söylemeğe. mecbu -
tum: Kulaklarım mütem~diyen çın -
lryordu; bir koltuğa en küçiik bir "\'U· 

111)1& kırılacak cam bir ilet gibi ken · 
diwtt brrakmrştım; ve bir gün, beni bir 
denbire alakalaııdıracak bir c:ok şey -
lerin uzaklarda yanş yavaş geçtiğin i 
hiSBediyordum: Bir takım gizli vaka
lar, benim haberim olmaksızın büyü · 
~tar, meydana geliyortıırdı, bir sa
niye birdenbire içerlerine çağıracak -
lar, benim i~in luwrladıkları bir va • 
ıife~i bana teslim edeceklerdi. "Bunu 
Yap!,, diyeceklerdi; hiç istemediğim 

halde, onlara boyun eğmekten başka 
bir şey de yapamıyuaktım. 

Birdenbire bir telef on zilini 
İşlttifim zaman, beni bekliyen 
höy)e hi.r 8.kibetn ilk işaretine rast gel 
ditinıl biliyt)rdum. Telefonu açtım, 
ses U7ıC1klarda \'e titriYordu. Hatıra · 
larrnun üzerinden geçecek en bü~·ük 
felaketlerin hile onu hiç bir ,·akit ku -
laklarımdan aJamıyacaklarını iddia 
edebilirdim. Kulaklarımdan diyorum, 
f•kat yanlı§ ,;öyledfğiml biHYorum: 
Birdenbire, göz.terimin önünde, bir te
le\"izyon makinec:ıi gibi, elleri n çene-
.~ müthiş bir isparmoz içinde titriyen 

- ---~· .. e-· - - .. ., • 
.. ~J)~tor, diye fısıldıyordu, kızımı 

-t.~. :r4ıfınız takdirde hiltUn serve • 
ırnı · !itJze derha 1 ''t>rmeğe hazınn• !. 

k 1'ü~uk o1amın iterisinde tuhaf bir 
lftltldama olduğunu bugün hala du

rı'Yor gibi)im. Halbuki bir ttldon ,.e 
tapJardan başka orada his bir şey 

Yoktu. Dört iskemle, iki koltuk. bir e
~jer her şeyi tamamlıyordu, yalnız, 

U\C!rda Konan Doylun bir re!ımi. 
Uflarının altında, güneşe bile ıizli 
Jc.111111 hakikatleri bir lahzada bulup 
llleyda.na çıkaran gözleriyle Konan 
Doy)uft bir resmi duruyordu. Bunu . 
la heta~r, onu hiçbir vakit düşünerek 
~ kudederek oraya koymuş değil · 
dim. 
Nitekim biraz en·Pl söylemcği unut 

tufum küçük bir Napolyon heykeli de 
ftıte benim tarafımdan getirilmiş de
itldi.Kuzenim Napolyonu se,·iyordu; 
~ut Napolyonun mektuplarına bütün 
servetini - hoş gençliğinden başka 
hiçbir sen-eti de yoktu ya .. - Bütün 
llervetfnf vermeğe h8ıırdı. Bir gün: 

- Sizin odanızdan başka demişti, 
~&Polyo11u mi~aflr edecek bir oda bu
kaıa~.YGrum. Ye, daima hatırlıyacağım 
. Uçuk eHeriyle, koca askeri, tıpkı bir 
~çek~~ie .bir Jale işiltirir gibi, odanın 

r koşesıne bırakıvermişti. 
Onun için, anlatacağım ~eylerin Ko

llan Doylun ruhu, yahut odamdaki 
l'fıaıniyJe ili§ifini hiç bir vakit yan ya
~11· getirmemenizi isterim; Yalnız, te . 
•fonu aldığım zaman, ara yerdeki 

111f.aafe en apğt iki saat olmasına rağ
llı@n, 8teld t.arafta bir kanat gibi çır • r1nan iht4yar bir adamın yüzü, gece 
~tislnde fosfor sürülmüş bir cisim 

dar gözlerimin önünde parlak duru
l'ordu. 

la Bi~ sonbahar gecesinin tam iki su
~1~1 ıçin bu anlattığım şeyin doğru 
bi Ufunu temin ederim. Bugün, ona 

111~ hayal bile diyemiyorum; odamda 
lca Yoktu1 Te lamba oyununun yan 
il ranlık oda içerisinde bir cambaz 
,:ınarasr yapar gibi beni a1datm1 . 

QfıncJan da emindim. 

te~tl 88ylemek lbımgelf rse bu 
.;_ı onu hiç bir vakit iyi karplamadı
fı 1 IÖylly~m: Hastaydım; E'tra 
lll~ &'eçen bir çok şeyleri göıleri-

min bir tarafına ıııştiı iln. ,~ garip bir 
c1tmla büyütüyor, asıHanndan uzak • 
Jaştırıyordum; n hiçte, bir hastaYT 
tedav.i edebilecek bir yaziyette değil
dim. 

Bununla beraber bir yaprak hışıldı
sı kadar bana yaharan sesi işitiyor -
dum: 

Gelin, yatağına girdiği vakit, 
müthiş bir feryat kopardl. 

Güvey şaşırdı: 
- Kasabanın i~erisinde sizden baş

ka bir doktorun olmadığını da bili . 
yorsun uz. 

- Ne oldun?.. Dedi? 
Benden başka bir doktor ... 1929 yı

lının sonbahannda küçük Prama ka
sabası için bunu ister istemez söyli -
yeceğim; eğer orada bir doktor ddii 
de bir eczane bile aramış olsaydınız, 

bunu ancak bir hırda"at mağazasın· 
da bulabilecektiniz. Prama, Anado • 
!unun bir tarafında, ya\'aŞ ynaş, ' 'e 
garip bir şekilde ölümünü hissettir . 
miyerek ortadan çekilip gidiyordu. 

Bir çok kereler, doktorlara insan • 
cıl ,-ar;ifelerinin daima hatırlatıldığı • 
nı bilirsiniz .. Anlatmak istediğim bir 
.rarasa ile bir kızın hikayesinde böy -
le bir şeyle karşı karşıya geldim mi? 
Buna derhal e\"et diyemem.. Sadece 
hunu hissediyordum; ,.c ortada dok
torluk haysiyetimden haşka korumak 
i r.;tediğim herhangi hir şey de yoktu: 

- Evet, db·e konus;tum; fakat ne -
ı ede oturuyon;unuı. 

- Teşekkür ederim doktor, dedi: 
Pramaya o kadar uzak değil .. Ara
bamı kapınmn önünde hazır bulabi · 
lirsiniz.. 

Olciüriilen ııcucteci Gareı 

Hüma, ona, gayet mükellef bir 
düiün için hazırlıklara giri§ilme· 
ıini emretti. 

• • •• 
Artık bütün Ferah tehri, büyük 

bir hazırlığa giritmitti. Bir taraf • 
tan yayılar yayılıyor, öte yandau 
çeyizler dil<iliyordu. Kuyumcular 
ve diğer bütün sanat erbabı harı1 

harıl çalı§ıyordu. Meml~ketin dört 
bir yanından ve ecnebi memleket· 
)erden adamlar geliyordu. 

Hurrem nete içindeydi. Ömrü· 
nün gayesi gibi telakki ettiği bu 

Lo) d Corcun eıki sekreteri o- mutlu güne eriımitti. ltte, zifaf 
lan lngiliz gazetecisi Garet'in, odaamda kafuru mumlar, billur 
Çin hi"ydutları tarafından öldü- kandiller yanıyordu. ipek ve kuş· 
rüldüj:.inü üç dört gün evvel tel- tüyü yataklar döıenmişti. lıret 
graf haberi olarak bildirmiıtik. maıaları kunılmuıtu. 
Bütün dünya gazeteleri buna dair Hülua herıey tamamdı. 
uzun uzadıya yazılar yazmakta.. Burada, Hurrem birkaç güzel 

d aün zaman geçirecekti. Sonı-a, ar· 
ır. 

Mister Gareti üç hafta evvel kadatı F erruhu aramağa gidecek
Bir sonbahar geceı.inde hiç te iste- haydutlar iç Moaoliıtanda yaka- ti. Eğer onu da bulabilirae, eğe r 

mediğim halde beni birdenbire müş - lamı§lardı. Ölümüne b&ılıca ıe- burada hep birlikte toplanabilir • 
kiil bir nziyete sokan saat iki sula - b 1 ç J l lerae, artık aaadetlerine pa-n ol-

• 

ep o an İn ve apon memur arı- J -

rrnda. uşalı uyandırmaktan daha baş- mıyacaktr. Yapılacak it, Numan 
. 'l hir teY )&pamadrğımı hatırlıyo - nın ihmali aöıterilmektedir. Kal-
rum. Bir çok kereler çö;r.emediğim şey gandan alınan raporlar cesedinin Şaha bir haber göndermek, iki 
ler için onun kafasına danıştığımı üç kurıun yaraıiyle Paoçang ci _ memleketi dost bir diyar haline 
itiraf edrrim. Rt'lki de hic;hir zaman varında bulunduğunu bildirmek • getirmek, hatti ilerde birleıtir • 
ı.~- :- ;,zfm,. var~yacak herhan_rf .. . .ı:-. mek olacaktı! 
hir şeJi ondan ogı-enememişmidır. 
-Mna Adeta, bir Clrftmc:ek at\ha avlan- Haydutlar liaçmıılardır. Bu fikirler dimağmı ve sevgili· 
r.ıış hir sinek kadar; düşüncelerinde Bu kaçrılarını Japonlara borç- ıinin nermin teni vücudunu okıı· 
kapalı gelirdi. Judurlnr. ÇilnkU Japonyanın tale- yarak yataja airdi. 
Susarmıydı?. Bunu yapmazdı. Eğer bi ü.zer~ne Çin askerleri Çahar vi- Saadetin en yükıek liademesi • 

güneşin elli sene sonra hangi saatte layeti:njn Paoçanı mıntakaıını ho.. ne baaacaktı. Tam bu sırada, Şa
hamil burcuna tesadüf edeceğini sor- §altmt~ olduğundan hu İngiliz ga- hı Niıvanın yüzünün buruıtuiunu 
muş olsaydım, derhal dakikası daki • zetec1sini necat fidyesi almak 1- &ördü. 
' ·a~;ına söylemeğe kalkar, tuhaf bir 
hesapla hunu isbata hile çalışırdı. Fa_ çin e!Jerinde tutan çeteyi takip e- Aizmdan müthit bir feryat yük 
kat bUtUn hu hareketlerinde kafamın dememitlerdir. aeldi. 
dinlendiğini, yahut çözmek istediğim Sonra, iki Çin memunı araım- - 'A.'y ... Maılivoldam ••• 
herhangi bir meselfnin ya\'aş yavaş daki nnlaımazhk gazetecinin 81- - Ne var, güzelim ... Ne oldun? 
a çıldığını duyardım. Nitekim, son bir dürülmesine diğer bir aebeptir. - Bilmiyorum ••• Beni 11ırdılar •. 
defa hunu yapmaktan kendimi kurta- • 

d . d h' İngiltere hük\bnetı ıazeteciyi kur. Ay .. ay .. ay •• lztırabmı gı't gide ar· 
ramamrşım ır. Hır en ıre: 

- Nasıl .. deldi. Pramanın dı~arısın- tarmak için haydutlann İıtediği tıyor •• Bacafmı •• l>acağım •• 
da mı? Öyle anlaşılıyor ki, yarasalar parayı vermeie razı olmuıtu. Me- Bu eanada, yatalm ipete çarıaf-
mahzeninln bulunduğu e\•den sizi ça . murtu·dan biri necat fidyesinin }arı araamda bir hqırtı oldu. 
i:"ırmış olacaklar! tl n'leceiine d · n ne aure eve aır Dly. Hurrem, deliıet içinde oaktı: 

Yarasalar mahzeninin bulunduğu zakeı·clerde bulunurken, çete j. K 
ev.. ocaman bir zehirli Y.Ilan kayıp 

kinci memurun bölıeıine ı--i.. 'd'-..:.J 
Ya\'aş ya\'aŞ kendime geliyordum. -r- 3'- ıı ı,,vn.au. 

• • • ti. Mesele bu komıu memura bil- Yılan, fena ıaırnıııtt. 
dirilrnemit oldujundan poliılerini Del'k Koıtu~umda, bir araba çıngıra~ının ı anlı, demal imdat çafırclı. 6 üzerine göndermit ve bu yüzden K 

heni birdenbire götürecek olan sesine Ofuttular. 
kadar, yarasalar mahzeninin büyük de gaz~teci öldiirülmüıtür. Tiıyaklar, ruldyeler sürüldü. 
h f · · k d' k d' M•'ster Garet Jonı 28 temmuz-um esını en ı en 1me hatırlama - Fakat,hiçbiri kar etmedi. Ağrı, 
ya ~alıştım. Ka~abaya geldiğim gün- da Alman gazeteciıi doktor Muel- gittikçe artıyordu • 
denberi onu mlitemadiyen işitiyor - lerle birlikte eıir edilmitti. Bun· 

Hunem: 
dum: Pramnnın dış tarafında, toprak lar kiraladıkları bir otomobille 
ların tahta bir çitle başladığı yerde bil I - Ne kara talihim varmıt ! · di-

Dolo Nordan Ka gana gidiyorlar-tün hadiselerin değiştiğini söylüyor _ ye ağlıyor, dövünüyor, sevgilisi • 
lardı; adeta Yeisin bir hayal romanı dı. Doktor Mueller Çince iyi ko- nin çektiği ıztıraplardan dolayı ü
gibi, başka birtakım insanlar tarafın- nuıan 1'ir adamdır. Necat fidye- zülüyordu. 
dan idare edilen bir memleket gibi 0 • ıini istemek üzere haydutlar ta- O gün bayram, matem olmuftu. 
nu dinlemiştim. raf mda.n haberci olarak gönderil-

lşin hakikatine gelince, her şe)in mittir. Kızın ıztırapları gece sabaha 
sakin olduğu bir dakika, Pramanın Haydutlar 8000 lnıiliz lira1t, kadar devam etti. Doktorlar, ho • 
kuytu hayasını dinliyecek olanlar, u- bizim ııaramızla 48.000 lira iste- calar getirildi. Hepsi de uğraıtr. 
zaklardan vahşi kuş seslerinin biri - HiÇ birtey yapamadılar. 
hl 1 mit olmakla beraber sonra bu fi-r ne karışmış bir şekilde yuvarlana~ Şahı Niıvan sabaha karşı ruhu· 
Yuvarlan k ha · t'I& tt'k1 · · atı 4aOO Türk lirasına indirmit-a asa yı ıs ı a e ı erını nu teılim etti. 
duyacaktılar, hu sesler, daha ziyade lerdir. 

da batka hiçbir karlını iıtemem •. : 

Hüngür hüngür aijlryordu. 

Kız, onu teıelliye nahak yere 
uiraııyorduc 

- Haydi, artık yola çıkalrm ... 
Dünyayı dolaıayım ... F emıhu a • 
rayıp bulayım. Onu ıenin yanına 
getireyim .. Biricik teıelli benim İ• 
çin bu olacaktır! - dedi. 

Hüma da derhal emir verdi. 

- Yol için hazırlıklarda bulu • 
nulıun! • dedi. 

Ne llzımaa hepıini hazırladı • 
lar. Hurrem, pek çok da harçhk 
aldı. Kendisi de, ay hah•neaiyle 
yola çıktı. Delikanlıyı teni etti. 
F erruhu buluraa buraya getirmez· 
den evvel pek çok aelamlv aöy)e
meıini tembih etti, 

- Onu bekliyorum ... ömrümün 
sonuna kadar da ı,ek]iyeceliın. 

Kimıe bana elini sünnemiıtir ve 
ıürmiyecektir. Herteyimi ona Mk· 
lıyorwn ! ·dedi. 

Hurrem ile HUma, SVdeıtÇıetinıe 
öpüfüp ayrıldılar. Bu t99yi etna • 
aında, Höngim da bulunmuttu. 
Hurrem, onun da elini öpüp hayn 
du"aıını aldı. ,Yola revan oldu. 

Hüma niliabı altmda hazin ha • 
zin aihyarak tahtgihma dtinöü. 

• • • • . (\ 
Hürrem, v.aa ederek dallara 

k'ırlara düttükten ıonra birçok te
hirlere, köylere uğradı. F erruhun 
evaafmda 'bir adam aradıiın her 
yere aöyledi. Kendiıinden sonra 
ıayet birigeline Ferah tehrine ıel 
meaini bildirdi. 

Hiç.bir Y.erde bir ize raıthyamı• 
yordu. Bir ay kadar yol aldıktan 
ıonra, büyük bir tehre vardı. 

Orada hir kalabahta raıtlaiı. 
Civardaki kabilelerden, köylefthi 
toplanmıtlar, ldeta 'bir paaa~ 
meydana getirmiılerdi. 

Orada nur yüzlü bir ihti,_. 
raatladı. Ve kendiıine f81le .- • 
du: • 

(Deoanu Hr1. 
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geceleyin, gürültü ve çığlık içinde du- İngiliz gazetecisi tam otuzuncu Hurrem çıldırac:ık gibi oluyor· 
yuluyordu. Aydınlık gecelerde, kor. yıldönlimünü kutluhyacafı günde du. Hüma onu elinden geldiği ka· ----------------
kunç bir takım kuş hayaletlerinin ı öldiinilmüttür. Babaaı londrada dar teselliye çalı9tı. 
kMabatıın üzerine alçalarak ' 'e müt . B '- _Ah, karde•im ... Neyliyelim? . :-----... --------mi!. 
h. .. 1 oturmakta olan inoaıı Edgan :r 

ış urperme erle dolaştığını iddia e- Alnımın kara yazıaı buymu§ ... O . 
denler ,·ardı. Joneı' dir. 

91!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! k namürat gitti ve sen namürat kal-
Bununla beraber, hiç kimse bu ses- - dın ... Dünyada bir senin bir tane 

lerin aslını bilmiyordu da.. Sadece tını bir pul kollekslyonuna nren bir 
Pumaya iki saatlik öted,, bir münı.._ adam gihi, bütün dünya hldiselerin . sevgili kardeşinim. . . inşallah o 
nnin senelerdenberl kendi kendine den uzak, kendi k'ndfne YAfa),p gi • cennete gider ve sen de teıellin i 
yapdıfı muhakkaktı. Orada tam tabi- diyordu. batka bir kadında bulunun . . 
riyle bir kuş enstitüsü kurmuş, haya - (Devamı var) - istemem, istemem .•. Dünya-
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"Hortlak insanlar,, 
yurdunda bir heyet 
Amerikanın eski ahalisi "inka., ıarın 

bir gölün dibine sakladıQı 

Milyonlarca liralık altın 
hazinesini arıqacak 

N ev110rktan uazılıyor: 
lngtliz kllşiflerinden yüzbaşı Erik 

Loç Nevyorktan zamanın en tehlike -
Ji istikşaflarından birine doğru yola 
çıkmıştır. 

Yüzbaşı sergüzeşt se\'er, bir takım 
bilginleri korkunç Andcs dağlarının 
henüz istikşafı yapılmamış bölgele -
rine doğru götürmektedir. Dünya 
tarihinde yalnız iki beyaz adamın 
görmüş olduğu bir ülkeye \'armak ü
midindedir. 
Yüzbaşı "lnka,, Amerika yerlileri -

nin hazinelerini bulmağa çıkmıştır. 

Bu hazine bilinmiyen bir gölün dibi -
ne gömülmüş milyonlarca lira kıy • 
mettnde som altındır. Bundan başka 
yukarı Amazonda şindiye kadar hiç 
kimsenin görmemiş olduğu için "hort 
Jak insanlar" diye çağırılan bir kabi
le ile temasa gelmek niyetindedir. 
istikşaf heyeti henüz haritası ya -

pılmamış olan yabanilerle meskun 
bir ormandan geçecektir. Bu yabıni -
Jer uçları zehirli ok kullanmaktadır. 
Hastalık ve türlü türlü tabii belalar 
dolayısiyle bu ülke şimdiye kadar be
yaz insanlara kapalı kalmıştı. 

Yüzbaşı bilhassa "lnka,,ların me -
deniyetine ilgi göstermektedir. Di -
yor ki: 

"lnka,, medeniyetinin yükselme \'e 
sukutu dünya dramlarının en büyük -
]erinden biridir. Eğer biz bu medeni -
yet üstüne bir ışık atabilecek olur -
sak insaniyet tarihine meraklı bir fa. 
sıl ilave etmiş olacağız. 

Ekuvator'ün vahşi bölgelerinde, yük 
sek dağlar üstünde yalnız iki beyaz 
adamıp gümüş olduğu bir ,göl efter 
ersancler'ln söytealkfer ,ogru ıse; 
bu göl bütün dünyanın bugünkü fi -
nans si temini deği~tirecek miktarda 
altınla doludur. 

"fnka,,lar altını buraya getirerek 
tRpanyol fatihi Pizzaro elinden kur -
tarrttak için göle attılar. Biliyorsunuz 
ki Pizzaro ispanyanın boş kasalarını 
altınla doldurmak hırsı yüzünden 189 
askerle 12,000,000 kişilik bir ulusu 
mahvetmişti. 

· Plzzaro hile, intrika ve hiyanet \'ası
tasiyle lnkaların son hükümdarı Ata
hual~'I esir etmiş ve 2,000,000, İngiliz 
altını fidye mukabilinde serbest bı -
rakacağını söylemişti. Bu iki milyon 
altın lira Jspanyola \'erilmiş fakat o 
dakikadan itibaren de "Güneşin oğul
ları" imparatorluğu çürümeğe yüz 
tutmuştu. 

Amerika yerlileri bundan evvel al -
tını para saymazlar; fakat şahsi süs 
olarak kullanırlardı. Gerçi bu adam -
tarın parası yoktu fakat ülkelerinde 
hiçbir yoksul da bulunmazdı. 

Gölü görmüş olan beyaz adamlar
dan birisi İspanyalı Yaldcverde'dir ve 
on altıncı yüz)'llın sonlarına doğru 
öldüğij zaman oraya gidilecek yolu 
bildiren gizli bir vesika bırakmıştı. 

1912 yılında Amerikalı yüzbaşı C. E. 
Brooks yerli üç klavuzun delaletiyle 
hu göle varabilmişti. 

Çölün karşı yakasında acaip yapılı 
bir bina görmüş \'e bunu bir kilisenin 
kubbesine benzetimşti. 

Buraya varmak için gölü aşmağa 
ncole etmiş, fakat müthiş bir fırtına 
onu yolundan alıkoymuştu. 
Yanındaki yerliler kaçmış, yüzbaşı 

Brooks ise binbir gü<:lükten sonra me
deniyete dönebilmişti. 

Brooks birkaç yıl sonra Nevyork -
ta ölmüş, fakat ölmeden enel de ar
kadaşlarından birine bu göte dair bir 
çok şeyler söylemiştir. 
işte bu arkadaş bana her şeyi söyle· 

df. 

Bunları güney Amerika yerlileri muz 
kesmekten tutun da insan öldürmeğe 
kadar olan bütün işlerde kullanır -
lar .• işte bunları yerlilere hediye ola -
rak götürmekteyim. 

Gemi, tren, kamyon, yerli sandalla
rı, sal ile \'e yaya olarak yapacağımız 
çok uzun bir yolculuktan sonra biz 
"hortlak insanlar,, diyarına varaca -
ğız. 

Bu adamlara dair hiç kimse bir 
şey bilmiyor; çünkü onları birkaç sa
niyeden fazla görenler yoktur. Bun • 
lar dünyanın en çekingen adamları -
dır. Ayaklarına da çok hafiftirler. 
Yabancı gelmekte olduğunu duyunca 
hemen ormanlarına dalarak gözden 
kaybolurlar. 

Bunların hala taştan balta ve tah -
tadan bıçaklar kuJlanmakta olduk -
lann". sanıyoruz. Belki de hala ateşi 
bile keşf etmemişlerdir. Bu bıçakları 
onların oturdukları çadır, kulübe, ma
ğara yahut herne ise sekenelerinin ya 
nı başına bırakacağız. Yerlilerin bu 
bıçaklara dayanamıyacaklanna emi
niz. işte vereceğimiz bıçaklar" hiç 
bir beyaz adamın şimdiye kadar gö • 
rememiş olduğu bu insanlara belki 
bir minnet duygusu uyandırır da bize 
karşı arkadaşça davranırlar.,, 

Yüzbaşı Loçla arkadaşları bilinmi
) en bölgelerin haritasını çıkaracak 
buraların madenleri, nebatları, hay -
rnnları hakkında malumat getirecek -
!erdir. 

Bundan başka havaya yükselince 
boğazı etrafındaki tüyleri şemsiye 
gibi yüzüne açan şemsiye kuvvetle -
rinden, kan kırmızı tavuklarından ve 
... u. -vt· ocu uırer vrne& geıırnıege 

uğraşacaklardır. 

Yüzbaşı Loç yorgunluğa ve tehli -
keye alışmış bir adamdır. lngiJizle -
rin Kamerun muharebelerinde bu • 
Junmuş ve yanında yalnız bir yerli ol
mak üzere beyaz adamların hiç geç -
mcmiş olduğu bir bölgenin istikşafını 
yapmıştır. Genel sa,·aşta garp cephe
c:inde dört yerinden yaralanmıştır. 

Bir vakitler de İngilizlerin Jntellicens 
Sen-isinde çalışmıştı. 

Ihsan Yavuz 
Şık giyinen-
lerin terzisi 

Her aı1ın 

model ini 

orada 
bulabilirsiniz 

ISTAN ' UL 

Y eoipostabane 
karşısmda 

foto Nur 
yanında 

Letafet bıoıncla 

Şarlok 
Holmes 

• • 

9 Büyük Hikaye 
iJ Bir arada 

210 Sayıfa Biz de bpndan 300 yıl önce Valde • 
verdenin takip etmiş olduğu yoldan 
gldeceflz. Bu yol çok sarp bir dağın 
91tnslnden gittiğinden çok tehlike -
Jfdfr; fakat oraya yarmak için en kı

Fiatı 40 kuruş 
Ankara caddesinde 

musunuz? '' Vakit, kütüphanesi sa yold111'. 
Su in~ görüyor 

ÇiNG'ENELER 
ARASINDA 

Hayattan =1Doırnmoş liilaH<Dl}(ô ~nır maceıra 
.,.__ No58 \'azan: Osman Cemal Kag~ı~1z -· 

bir Loncadaki bu çingene düğünü 
çingene düğünü değil; adeta bir 

saray, bir vükela, vüzera 
düğününü andırıyordu 

Hele o yemekler içmekler hiç f 
hatır ve hayale gelir Jeyler değil· 
di. Düğün evindeki hususi misafir 
sofralarından batka Loncanın 
genit meydanlığına kurulan upu • 
zun ıof ralardan çorba, kızartma, 

pilav, zerde tepıi ve kaselerinin 
biri inip biri kalkıyor; davetli da· 

vetsiz yoldan geçen bütün yolcular 
esnaf, fakir fıkara zorla çevrilip 
tıka basa doyurulduktan sonra 
kahve kahve üıtüne, ıerbet şerhet 
üıtüne ikram eJilerek salıverili -
yordu. Ya öğleden baılayıp da ge
ceyarılarına kadar süren içki sof
raları, ıanki Loncada insana bir 
içki bayramı yapıldığı duygusunu 
veriyordu! 

O gün ve o gece bu muazzam 
çingene düğününde acaba kimler 
yoktu? Bir kere Ayvansarayın, 

Sulukulenin, Kaumpaşanın, Üs · 
küdarın en namlı kıpti çalgıcıla -
rından baıka gene lstanbulun en 
gözde çalgıcılarından Türk, Rum, 

Ermeni, Yahudi kemancılar, ut • 
çular, kanuncular, hanendelerden 
bazıları davetli olarak oradaydı. 
Sonra gene davetliler arasında 
lauaaa~ - ı ı _.on •ıİ!f" & ülıııta 

zatları da göze çarpıyordu ki Dun 
ların arasında sarayın, mabeynin 
en gözde ve en nüfuzlu sivil paıa· 

larından birinin genç damadı; 
devletlu bir mütür patanın genç 
oğlu ve ıonra taıra etrafından çok 
zengin ve yaılıca bir zat vardı. 

Hülisa Loncadaki bu çingene 
düğünü bir çingene düğünü de -
ğil; adeta bir saray, bir vükela, 

vüzera düğününü andırıyordu. 
Çartamba sabahından başlayıp 
cuma aktamına kadar süren bu 
etıiz menendsiz ahenk arasında 
ve bizim Reha Beyin sayesinde 
ben yeniden kimleri ve neleri ta
nımadnn acaba? 

Likin, bütün bu hayhuy, bütün 
bu cümbüt, ahenk arasında yeni • 
den görüp tanıttığım kimselerin i
çinde beni en çok kendisine ilgili 

eden Sulukuleli Çakır Emine ol· 
du. Cildi esmer olduğu halde göz
leri yarım çakır olan bu uzunca 
boylu, balık etli, kıvrak ve çok fa· 
kacı kız cümbüt arasında kendi

sine ııra gelip de göbek atanı k 
Reha Beyle benim önüme geldiği 
zaman bana öyle gülümsüyor, he· 
nim kartımda öyle edalı kırıtıyor; 
öyle cilveli omuz titretiyor; öyle 
çalımlı ayak atıyordu ki bu halleri 
gören Reha Bey bile ikide bir ku
lağıma eğilip: 

- Çakır Emine galiba senden 
çok hotlandı ! 

Diyordu. Bir aralık Emine gene 
önümüze gelip de alnına para ya
pıttıralım diy batını arkaya eğip 
enıeıini diz kApağıma dayadığı 
zaman baktım, bana beyaz nar ta 
neleri gibi diılerini göstererek ha· 
fifçe pemhe dilinin ucunu çıkar -
ma11n mı? 

Eminenin düfünde geri:z eder • ·ı 
ken aör.lediji tarkıların, kantola· 

evliyaya benzeyen biri var; o ıi• 
ze damat olıun ! demek... Yahut 
da bizim sevgili evliyamız Hoca 
Ali ıize yardımcı olıun manasına 
c!a gelirmit bu tekerleme .•• 

Fakat Reha Beyin bu izahatını 
dinliyen tulumbacı reiılerinden 

Arap Hüıeyin Ağa adlı biri güle
rek: 

- Amn1a yaptın Reha Bey ha! 
' dedi; bir Haca Alim varın aılı bir 

hecelim vardır. Hoca Ali yanlır 
tır. Onun doğru.u: 

.... ~ı · 
... J 

i 

lstanbul kalwelerinde gezgin ke -
mancılık yapan Serezli Cemil 

rın o pek tatlı, pek cana yakrn 
nağmeleri hala kulaklarımda çın
lıyor; hele onun sanki kendisi için 
çıkarılmış gibi pek severek, bayı· 
larak, gerdan kırarak söylediği: 

--Aft nenll'ff es r Çakırym totn-
.. buldur tombul,, 

"Yangın var, yanıyorum göz -
leri mahmur!,, 

Kantosu ile: 
"İlkbahar olunca leylim, şen o

lur yaaareler !,, 

Köçekçesi hala bana Nazlının 
mahut ninnisinden daha doku • 
naklı geliyor! 

Korkuyorum ki böylelikle ben 
yavaş yavaş alafrangayı filan u • 
nutup tamamiyle alaturkaya hem 
de alaturkanın salt todi havaları· 
na alışacağım! 

iki üç gündür hiç durmadan 
sürüp giden bu hayhuy arasında 
çalgıcılar, hanendeler, köçekler 
tarafından ikide bir: 

"Bir Hoca Alim var! Her ki -
"me ? Filanın başına!.. Alaala • 

hey!,, 

Diye tekrarlanan mahut ma • 
kamlı tekerlemenin ne demek ol • 
duğunu Reha Bey sordum, §Öyle 
anlattı: 

- [Eliyle orada yüksekçe bir 
tepeciğin iizerinde duran Hoca 
Ali camisini göstererek] Burada 
dedi, (Hoca Ali) adında bir evli· 

ya yatar ki bizimkiler onu pek ıe· 
ver, ona pek hiirmet ve itibar eder 
ler. Bütün adaklarını hep ona a • 

darlar. Böyle düğün, dernek. zi • 
yafet, bayram, cuma gecelerinde 
onun cami kapısının önündeki 

mezarına mumlar yakarlar ve i§te 
böyle düğünlerde, eğlentilerde i · 
kide bir: 

- Bir Hoca Alim var her ki -
me! 

Diye bağırmaları ve sonra: 

- Gelin hanımın, yahut kay • 
nananın başına alaalahey ! diye 
çırpınmaları bundandır. Yani eli-1 
mizde Hoca Ali gibi bir mübarek 

"Bir hecelim var kimedir!,, 

- Ey, o nedemek? 

- Artık öteıini kurcalama; İf• 
te bunun aılı böyledir: 

"Bir hecelim var, her kime? ... 
Filan beye, yahut filan hanıma!,, 

Bunun üzerine Arap Hüseyin 
reise ben sordum: 

- Demek Hoca Ali denilen 
evliyanın fili.n aslı yok! 

- Olmaz olur mu? Hoca Ali di 
ye ıuracıkta bir evliyaları var. 
Fakat, o baıka, bu benim dediğim 
batka ••• 

Bu sefer, yanrbasımızda hiç dur 
ll&4'U-.a& UV.JUU& IQLfıvc:, ......... _ •::r 

melde olan muşmula ıuratlı bir 
kocakarı: 

- A .•• dedi ... Hoca Ali efendi • 
miz, sizden iyi olmasın! ! Çok mü• 
barek bir zatır. Bir itinizin, bir 
hacetinizin olmaaı için kendiıiM 
birşey adayın oısaat olur. 

- Meseli ne adamalı? 
Kocakarı ağzını yayarak: 
- Ne adayacakım tosunum 1 

Paran bolıa adarsın bir boynuzla• 

rı yaldızlı koskocaman koç •• Yok 
eğerleyim ıeni, ona çıkıtamazaan 
adanın bir keçi... Ona da kolun, 
kudretin yetmezse adarsın bir yai 
lıca hindi ••• 

Bunları duyan bir baıka koca• 
karı: 

- Olaydı timdi! 

Beriki kocakarı: 

- Hay pisboğaz hay! Akı (a 
kız) tıka baıa habeye kayalı dah• 
kaç dakka oldu ki. .. Bir de olaydı 
timdi diye yağlı hindi sayıklıyor • 
ıun? 

- Akı, ben mi ıayıklıyorudl1 

önceden ıen demedin mi bir yaih 
h. d'' d" ın ı. ıye ... 

- Ben dedimıe evliya için de
dim ! 

- Hay çarpım ıeni evliyalar! 
- Evliyalar çarpana beni aan• 

neyim kalacak? 

- Ensenin kılları kalacak! 
- Ensemin kılları yüzüne peÇ• 

olıun! 

- Benim yüzüm de ıenin ait•• 

na keçe olsun ! 
Reha Bey baldı ki olmıyacıJc, 

o camm cümbüt ahengin arat"'; 
da kızılca bir kıyamettir kopacak 
Hemen araya girdi: 

d·· 
- Suıun yahu, ayıpbr; ken d'., 

nize gelin, burada timdi bu ka 
ki bar mitafirler var. ) 

\ ( Deuamı uaı ' 



Keyif verdiği sanılan 

;zelhörD~rön 
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YAZAN: 

M. zeki Baker 

Jar tıkanır, akciğerler §İter ve so• kılık ve kıyafetleri sefil insanların 
nunda verem meydana çıkar. girip çıktıklarına rastlanır. Bu 

Bu itiyadı nasıl elde ederler, . 
Yürek ye damarlarda olan ho· betbahtlar havası tamamen zehir 

zukluklar daha ciddi ve ehemmi· olan bu yerlerde ıabahtan akta .. 
yetlidir. Yürek çarpıntısı daimi · ma, akşamdan sabaha kadar mü· 
dir. Damarlar ıertleıir. Sadır hun· temdiyen esrar çekerler... Esrar 
naki (Anjin dö puatrin) krizleri kabakları, esrar nargileleri bu yer 
hatlar ve gittikçe 11klaıır. Bunla· lerin eıaıh birer cihazıdır. 

<ılıştıkları zehirlerin tesirlei nedir?-
lspirtı::>llu içkilere çok kere cuda giren ispirto kanda dolaıır Vücuda giren afyon evveli. ten· 

ien~likte ve mektep çağında ah . ve iki yerden dıtarı çıkar. Bu da bih (Exitation) yapar. Damarlar· 
!1l?r. Yazın sıcak bir gününde hah böbreklerden idrar ile, akciğerle- da tazyik artar. Nabız dolgun ve 
ÇeJj Ye çalgılı bir gazinoda ilk ta· re teneffüs ile. Bu cihetle ıarhot· çabuktur. Teneffüs tiddetlidir. 
dılan scğuk bir bira belki de bir ların, ayyaıların nefesi ispiı-to ko· Ruhta, hafızada bir parlaklık hu· 
•YYa,ın tattığı ilk içki olaca.ktır. 1 kar. ıule gelir. 

Görenek veya özenek ile tadı· Kana ıiren ispirtonun vücutta Çok miktarda afyon alanlardı 
lan bu hafif kkiler yavq yavaı tesir etmediği, zarar vermediği u· ise bilikiı kan tazyiki düter, na · 
\'e 2aınau geçtikçe, arkadatların zuv yoktur. Bunun en mühimleri hız yavatlar. Hatta intizamını 
teklif veya zoru ile yaz mevıimi· karaciğer, böbrekler ve yür~ktir. kaybeder. Vücuda. sersemlik, dur· 
llin dıtına da çıkar ve kıtm mey • Bu uzuvlar ispirto tesiriyle mü~ • gunluk ve uyuıukluk ıelir. 

ı. • ·ı 'h b d" 1 1 Afyon tababette uyutucu, ain q•ne kötelerine ve rakı kadehle - mın ı tı a a uçar o ur ar ve za · 
l"İne atlar. mania vazifelerini göremiyecek ları keıici, ökıürüğü dindirici o · 

Böyle içki alemlerini aıcıklıyan hale gelirler. larak kullanılan ilaçtır. Afyon uy· 
feyler de eksik değildir. Meyha • Damarları sertlettirerek vak • kusu tatlı rüyalarla geçer ve uzun 
~elerin hazırladıkları çe,it çe§İt, tinden evvel tansiyonu yükselten sürer. Fakat uyanınca bat ağrıarı 
l!tarh verici mezeler, alaturka ~·-- insanı ihtiyarlatan da gene iç · kulak uğultusu baıla.r ve ittah • 
la:r;, ııcak ve munis bir hava, ve kidir. ıızlık meydana çıkar. Afyon kul· 
aktama doinı ~ılan ittah... içki içenlerde ıörülen bath<:a }ananlarda kabız, idrar azlığı dai· 

f Jk defa tadılan ve arzu edilmi- araz "Sarhoıluk,, tur. Sarhot ira· ma vardır. Diier bütün vücut if · 
~rek içilen biranın tadı yavaı ya- desini kaybetmit bir akıl hastası razları da azalır. 
'\'at ho\ ıelmefe, aktamları istek- demektir. Fikrine, ağzına gelen Bir def ada il iç miktarından 
le içibneğe ve hatti. aranmaia feylerin hepsini söyler. Aklına ~e· çok afyon alanlar zehirlenirler. 
h ı h d l' Bu gibilerinde bariz i.raz şunlar· a.4 anır. Bir kere kuvvetli içkile- leni hemen yapar. "Sar oıtan e ı 
re heves uyandı mı bira artık ke- bÜe korkmu9,, sözü doğrudur. dır: 
l'if için kafi gelmemeğe baılar. Birçok cinayet, katil ve intiharla· Ekzitasyon, çarpıntı, ağız ku • 
Rakı, konyak ıibi ıert içkiler ara- rın sebebi !;Ok kere sarhoıluktur ruluğu, suıuzluk, ~ ağrıaı, keaik· 
llır ve her akşan: içmeğe iidilerek ve itki tesiriyle yapılır. lik ve baygınlıktır. Bunların göz· 
•l\:-ho! olunur. Afyon tiryakileri leri kapanır, ciltleri ıoğur, tenef · 

l~te cemyiette yeni bir "aktam· Çok eıki Takitlerdenberi bili . füsleri yavaılar. Eğer afyon pek 
tı • 'doiuyor demektir. nen bir tiryakilik de afyondur çok iıe bir daha da ayılmazlar. 

l§ret edilen evler Türkiyede es· Afyon tiryakiliği ıark ve akaayı Her gün birer parça afyon alan • 
\ · Af · · lar ve bunu gittikçe çoğaltanlar ıiıtlon :o rm~1'J ,,;;,tPr1ilirdit Bi..r tıl\.rkt.a yayılmıştır. yon yetıştı · 

" :ı fe e ıckı ıcen :ka em ~ıenôı· ren nlkele:- ve ouna ıwua'""' ımaıı· .. - •·• • , ... ..... . '7~hirlenirler ve niha· 
~~~-~ö ~ah~!le halkınca bili Jeketlerde pek ziyadedir. Jet bir afyon tİryakısi olurlar. 
1 ır i. Oraya ara.sıra giren binlik· Afyon bildiğimiz haıhat deni . "Opiomani = Afyonkeılik .. 
er, o evden ak•amları sızan koku len nebatın bir usareıidir, taba . fark ve akıayı fark tiplerindedir, 
·~2İfirdi, Böyle ~evlere aktamlayın bette teskin edici ve uyuıturucu Bunların kendilerine mahaua af • 2
'Yaret Yapılma~ ve evin cfendiııi ö;r ilaç olarak lcullanılır. Bu da yon çeken çubukları vardır. Bu 

rahatsız edilmezdi. terkibindeki Morfin,Kodeiıı, Nar· çubuğun hususi bir yerine konan 
h Ak!aıncılar evci, meyhaneci ve kotin, Papaverin gibi ciıimlerden afyon parçası ufak bir ıule tesi • 
B~susi lQplantıcı olarak k11ımlanır. dolayıdır. riyle daima yanar ve dumanı en 
t' ır ev ak§amcıaı muayyen bir tip· Afyon vücutla baılıca 3 yere derin nefes borularına kadar çe-
ır, Ak!am evine gelir. Onun ma· teair deer: kilir ve keyfedilir. 

rın hiaaiyahnda dalalet vardır ve Esrar tiryakilerinin çehreleri ao 
çok kere inme gelir. luk ve kir1i ıarıdır. Nazarları la .. 

• ' , • • kayttır. Aptal ve melankolik ıö .. 
Afyon terkibin~eki en mües· rünürler. Hareketleri batidir, iş • 

ıir madde "Morfin~ dir. Morfin tahları yoktur. 
tababette ağrı ve sancıyı teıkin Bunlar yavaı yavat zayıflar, 
için pek önemli bir ilaçtır. Günde kansızlanır ve nihayet İf göremez 
S aantgrama kadar tırınga sure • hale ıelirler. "Monomani,, ve 
tiyle kullanılan bu ilaca alııanla· "Haluıinaıyon,, esrar delilerinin 
ra ve keyf için kullananlara {Mor· birer encamı saY.ılır. 
finoman) derler. Esrar ile zehirlenme iki türlü • 
Morfinomanların çoğu, hasta· dür. Hiç esrar çkcmemit inıan ilk 

lanip, sancılanıp da morfin yapı- defasında bu zehir tesiriyle yürü· 
lanlardır. Hatta bu i~oktorla· yüıünde ve oturduğu zaman ha .. 
rın elinde bulunduğu ve liolay ya· reketlednde yavatlık hasıl olur. 
prldığı için doktorlardan da ~r· Göğüa ve midesi yanar. Batı ağrır 
finoman bulunur. Günde 2 -~ ve döner. El ve bacak etleri kesi• 
gram morfin kullanan tiryakiler \ lir ve İf itmesinde aiırhk ve kula .. 
görülmüttür. .. 1 i tında zonklama baılar. 

Morfin müptelalan çok k'ere Şayet ilk olara.lt' aldığı earann 
yüksek tabaka, ve .münevver in • mikt~rı çokça olrusa' hemen" "Op. 
aanlarda, nöropatiarda görülür ve ' resyon,~ halrne girer. Batı;ıdöner, 
kurtulmaları da güçtiiı'. Bunları boğazı daralır ve gıcık gelir. ~izı 
tedavi için morfini ya birdenbire kurur ve rüyalara dalar. 
kesmek veya yavaş yavaş azalt· Esrarın miktarı çok olur ve bir 
mak lazımdır. Bu tedavi ancak defada alınırsa hemen hezeyan 
bir hususi hastanede ve doktorla· baılar {delirir), ne yaptığını bil .. 
rın nezareti altında yapılabiliri. mez. Azgın ve saldırır bir hale 

Bunlara ilk zamanlarda mü • gelerek ölür. Bu gibi badireden 
sekkin diğer ilaçlar verilmesi ve kurtulanlar birkaç hafta. halsiz, 
fiziyoterapi ve psikoterapi yapıl • bitkin bir h'alde hasta Y,a~rlar. 
malıdır. H.er gün birer parça esrar çe-

Esrar ken ve bun~~ gittikçe• ç~ğaltanlar 
... ' \. W' Kevf veren zehirler içinde bir 

de Esrar "Hatif,, vardır. Esrar, 
daha ziyade ıarkta ve kenevir ye
tittiren ülkelerde yayılmıttır. 

Hind kenevirinin yaprakların • 
da bulunan bu maddenin terkibin 
de kanabin, ha§işin denilen zehir
ler bulunur. 

Tababette esrar, nadir olarak 
uyutucu ve Spoz.mod'ları söndü· 
rücü olarak kullanılır. 

yavaf yavaı zehirlenir ve sonun -
d b. . k. l l ırn~kTımRbs a ır tırya 1 o ur ar.)'e. 1\.1 n ve . 

~ , c H 1 A\l> • ') 
ren zehirlerden en fenası denebi • 
lir ki esrardır. Es~ara alİ§anla • . -.. 
rın, bir daha kurtulamadığı ve so ~ 
nunda ıefil ve deli olarak tımar -
haneye girdikleri muh.akkaktır. 
Eırarketin t\ile ocağı yıkık ve ao-
yu bitiktir. -

Eroin 
Eroin bir ·morfin eteridir ve ., .. ~ .. 

zehirdir. Tababette müsekkin o -
• ..., n 

larak günde 5 miligramdan bir 

Şarkta esrar içilen kahve, bod-
saaı hazır ve karafaıı doldurul • ı - Yürek, Fizik değitmelerden mide ve 

~".l~~ur, Midye kızartması, ufacık 2 - D3 marlar, baraaklarda bozukluk, karaciğer· rum ve m3.hzenler görülür. Bura-
öbrckler, sardalya, cacık, sucuk 3 - TenefEüs. de iltihap, idrar tutukluğu, bronı· lara esrarengiz, yüzleri değiıik, 

Paıtırına, turtu gibi §eylerden a - ------------------- -------------- --·---- ----- 
~•cık mezeleri vardır. lcer ve ara 

~ ıtıı -~ "' santigrama kadar ancak kullanı -
labilen gayet müessir beyaz bir 
tozdur. •ıra. Yer. Pencree kenar~dan dııa· rta, denize, bahçe ve bostana ba· 

tarak keyiflenir. Kimseye dokun· 
llıa1; '''-" kiınsenin kendi~ini rahat 
81

l etmesir.i de ?stemez Yava~ ya· 
"af karafasını boıaltır, mezeleri • 
tıi te~izler. Sonra da corbaamı i· 
Çer ve yemeğini yiyerek yalal', 

Meyhane akşamcıları tehlikeli· 
dir. Bunların içkisi, karafası mu • 
afyen değildir. Sazın ve muhitin 
teı· . 
b· ırıyle hadden efzun it:erler ve 
l •r kısmı "küfelik,, ve are.bahk o· 
Urlar, Eıkiden gece arabaları cfi· 
~~ karanlıkta meydana çıkan na • 

ı) vasıt:ılarının çoğu bunları ta
fıınak içindi. 

Ara.ura ev, konak ve mesireler· 
de ı. • 'b· ! . . k 'oırı ır erını seven samımı ar-
ada~Iarın sazlı, sözlü ve rakılı, 

toplantılı ziyafet alemleri var • 
~ır. Bunla:rdaki içki çok kere ıa· 
aha kadar ıürer. 
''I< b· ına geceleri,, bunlarm tam 

ır enmuzecidir. 
• • • 

t lçk,i her akşam içilirse zararlı 
eıirj üst üste biner, içeni müte -
llıadiyen ve yavat yavaı zehir}~ • 
llıefe baılar. Aras?ra ve çok uzun 
~~a. il içilne içki ~ok da olsa had 
~~ leaemmümdür, gelip geçer ve 

"ucuda za.rarı o kadar olmaz. Vü· 

Bu ıene "emprime., denUcn bıuma lar kadın tuı~alelltrinde ~k moda -
dır. Htnı ıık hem de ucu: olan bu ku maşların muhakkak pahalrsını 8f>Çrrtek 
gl!rekmtz. Elt~rir ki desenleri %nril, nnkltrl uygun olsun ve flfytn ktıdın 
kendine yakışanını sermesini bilsin .• 

Deıenlcri böylt {ltniş kumaılar bU hassa ince t't zayıf kadınlara dalıtı çal\ 
yaraşmaktadır. Biraz etine dolgun kadınları iıe olduğund,n rok fff''"'" g65. 
terdiğinden onlara pek yakıımıyor. 

Reslmlerimiztle böyle emprime ku maılardan tur·alct giymiş Ur sintnrn 
yıldızını, sırasiyle Adrigen T11N, Hı zel For~s ve Karol Lombardi iJöril • 
yortunuz·. 

Eroin son yıllarda keyf için de 
kullanılmakta olup hilha11a aksa 
yı §arkta eroin ticareti mühim bir 
yekun teşkil ediyor. Bir kilosu 
yüzler, binlerce liraya satılan bu 
zehir kaçak olarak kilolarca ber 

• 
tarafa gizlice yayılmakta ve tir • 
yakileri her yerde günden güne 
çoğalmaktadır. 

Eroin de tıpkı diğer uyutuc:u ve 
uyuıturucu 7ehirler gibi burun ta
rikiyle veya tırınga suretiyle alı
nır ve çok kere barlarda, gece 
lokantalarmda, buraya devam e
denler tarafından kullanılır. 

• • • 
Keyif veren zehirlere karşı Tür 

kiye Cümhuriyeth:de büyük bir 
s:ıva§ a~ılmıttrr. Bu tiavaş yıllar 
ıeçtikçe semere ve vazifelerini 
veriyor. Türk milletini bu soy düş 
manı zehirle<len kurtarmak heı; i
mızın vazifesi dir. Yetiren ht!r 
Türk genciilin bu zehirleri tatma• 
masma ve bn zehirlere ahtnıama• 
ama elbirliği ile ~alıımahyız. 

Verilecek konferanslarda, rad
yo yayımlarında ve göstcrile:~k 
sinema filmlerinde fırsat düştük-

"' . ... -·- .. . , .. ce Keyıt veTcn a:ehırJcrc de bt yt•k 

bir pcıı· ayırmalı , .e tıa\-n~ l-' &pı~· 
malıdır. 

"Ülkü,, 



RABER - At<şam Postası 

Ordumuzu zafere~ milleti kurtuluşa ulaştıran 

26 AQustos 
Taarruzu 

On üç vıı evvel bugün 
nasıl başlamıştı? 

Baf kumandan 1922 ajuetoaunda orduyu teftlf ediyor 
26 Ağu~tosun, 13 sene evvel, bir sa· Ru kara günlerden 26 ağustos sa _ dar filen alakadar etmek istiyordum,, 

ıbah '\'aktı saa~ 5,:JO .. ~~ haşlıyan ,.e hahına giden yol üzerinde ü~ biiyük 2·~ Ağustos Ye 1~ eyliil arasında yir-
13 senede~~rı en buyuk bayramları - merhale rnrdır: Birinci ,.e ikinci in- . nıi iki gün Ye yirmi iki gece ates veba
~~zdan hırı olarak kutluladığımız bil- Önleri ile Sakarya meydan muhare • rut arasında fasılasız süren b~ mey -
yuk ~a!ıra~qını a~latmada~ eneJ, .~920 besi.~: dan muharebesinden sonra, Eskişehir 
senesmın -2 hazıranına donmek Juzu- lnonü meydan muharebeleri, 22 ha - - Afyon hattında tutunmaya çalışan 
mu~.u duyuyoruz. ziran düşman taarruzuna kar~ı ordu- düşman ordularını, Türk orduları bu 
Du~man ordularının !\filen hattın • larımız t:ırafından \'erilen hir ce • m!.!vkilerden Akdenize dökeceklerdi. 

dan, Anadoluda ilk defa taarruza Yaptı. 1Ç tarafta sayısız müsküllcrle Ordumuz hir taraftan bunun iı;in ça . 
g_eç.ti~leri g~n, hu 22 haziran 1920 ta· uğraşmamıza rağmen gayri :ı.rnunta • lışnken, diğer taraftan da politika 
rıhıdır. O ~unlerde, Anadolu harita - zam bir te~kilfıtla yaptığımız bu mu • yollariylt• bir nihayete gitmek için 
sının elemlı manzara. ını, ancak, Mil- harebelerin parlak neticesini, ''nutuk vaziyetler alınıyordu. Londraya 
let .J\lecli inin kiirsü~üne sarılmı~ olan s;ıyfaJarı emsalc;;iz bir ve..~ika olarak gönderilen sulh heyeti, Sakarya mey
si.rah bir bayrağın manası anlatabilir- tarihe anlatmıştır. Atatürk lsemt dan muharebe~inin elde ettiğimiz za
dı. · Jnönii) e <:ektiği bir telgrafta şöyle fer günlerinden sonra yola çıkmıştı. 

Hal<ikaten, 22 haziran 1920 de düş · diyordu: " ... bütün tarihi alemde Fakat. bu l'iyasi tema!'lardan istediği-
man ordularının bize karsı biivük bir sı"zin tn·o·nt·ı· nte)·dan muharelleleı·ı·n _ · t' · ı ı 'ld"k • . mız ne ıceyı a a >ı ı · mi? Bilakis, 
üstünlüğü ,·ardı: iiç fırka, iki koldan de deruhte ettı"U.ı'nı"z ,·azı"fe kad:ır bı"r I d k ,., . ..on ra · onferansı, ~özde diplomatik 
Akhisar Ye Soma i~tikametine doğru , ·azife deruhte etmi~ kumandanlar en- bir netice elde edebilmek iı;in daima 
yürüyordu; iki fırka Salihli tarafını d d. er ır.,, tızatılmı~tır· Düşma!'\ ordusunun tak-
tutmuştu; bir fırka da Aydın üz1?rin- Bununla befaber. vazivcıtlin uöate.r. Yi.ı'ec;;ine me.> (lan bırakmak ı~ va-
cle.tt • ırmak liltitı~n·•a. nı~ ,.e derha tamir edilmesi lftzırnge- pııan 'l1U lıı uu"'eme Jl.'fTCRctıt1ı. I:J;::;:; 

DHşmanlh bu ilerJiyen l·aziyetini len hiiyiik bir sarahat vardı: Ordu . de çok iyi takdir ediyorduk. \"e bir 
~öyle anlatabiliriz: muzu, ecnebi de,·letlerin en yeni silah. gün, düşman ordularının Af) on t'ep-

30 hazirPndn Balıkesire girdiler· lar \'e nfıc; va..,ıf!l' " •" · ·~ ' besindeki ter.lıiutı tnmambnır ta -
2 temmuzda Kirnı\lsti n> Karacabey düşman ordusunun maddi kunetine nıamlanmaz, itilaf de\•letleri, murah • 
işgal edBdi. Kuwetlerimiz, Ulubat karşı çıkarabilmek için muntazam bir has heyetimizi, hiç bir politika ala -
köprlisünü tahrip ederek Bursa isti - kuvvet haJine getirmek .. Bütüı1 ord•ı ı nında te adüf edilmemiş bir şekilde 
kametine çekiliyorlar. Fakat, düşman harekatını, hergün bir parça daha a - küstahça terslcmişlerdir. 
Bursayı da ele geçiriyor; biz Eskişe - çılan vaziyet üzerinde.', bir kartal gö- Artık, yapılacak bir şey kalıyordu: 
hire kadar çekiliyoruz. Öte yandan zü kadar keskin gören Atatürk, Saknr~ada ~arşı karşıya geldiğimiz 
Salihliye ilerliyen düşman kun-etleri bu gayri muntazam te~kilatı süratle :1.aman, 22 günliık geceli gündüzlü bir 

· bir solukta Alaşehire giriyorlar. U - ortadan kaldırmak istiyordu. 1921 .:;am~t.an sonra, manevi kuvvetinin bü-
şak zaptedilmiş, Dumlupın.n alınmış. te~rinisanisinin sekizinci J!.~:nü gayri yük hanıbisini hissettiğimiz düşma • 
tır. Aydın üzerinden aşmak istiyen - muntazam te.,.kilat fikir Ye siya ' Ptinin nt Akd~niZl' dökmek! .. Karar, başku -
ler de Nazilliye kadar ilerliyorlar· yıkılarak, munta7.am ordu ıo;irnse~!nin mandan tarafından süratle \'erilmiı;ıti. 

Bütün bu dakikalarda Türk ordu • asıl tatbik sahasına ge~tiği gün • Afyon cenup ve cenubu garhisindt>n 
Iarı ne yapıyor? Büyük harpten çık _ dür· bütün kunetlerle hücum edilecek ve 
tığımız günler. Askerlerimiz dağınık, Bu sıralarda, ordumuz düşmanla diişmanın toparlanmasına vakit br • 
yorgun ,.e takl·iyelerine hi!;bir nkit ufak tefek temaslar yaparak Sakar • rakılmadan denize sürülecektir· 
imkan yok. Topları müsadere edilmiş; ya~·a doğra çekili) ordu. Fakat ordu - Sakarya mt!ydan muh:ırebt>sinin 
top uz \'e <'ephanesiz dövüşüyoruz. mu1.11n hu Sakaryaya çekilişi Ye An • bittiği 13 eylül günü başhynn hu ha • 
Jşte, 22 haziran 1920 de ilk taarruza karaya birkaç saatlik mesafeye geli~i, zırlık 2:> ağustos l!l22 ye kadar siir -
geç.en bir düşmana karşı, Anadolu ,·a- llll'C1isin iç durumunda fe,·kalade de· nıüştür· 
ziyetinin küçük bir bilançosu.. dikodular meydana getirmiştir. 

Bununla beraber, hu felaket, üze- Dünyanın hiç bir tarafında ve hiç bir 
rimizc doğru hiç bir vakit yalnız ola • yerinde eksik olmıyan bu dar düşün
rak yürümüyordu. Başımızın üzerin • celi insanların ortaya attıkları fitne 
de, bir düc;;man tazyikinden daha baş- biiyüktü. Fakat hunun hakikatsizliği

ka ta~yikler de vardı: 31 teşrinisani :ıi meydana çıkarmak ve Türk asker-
1918 de imzalanan Mondros mütare • lik dehasının, yakın bir tarihte, en 
ke inin kara hatırası bu tazyiklerin şanlı bir nümunesini vermek üzere 
hemen yanı ba .. ında durur· hilaf kuv- Atatürk ordunun kumandasını bil -
vetleri, bu mütarekeyle, bütün "hayat fiil eline almış bulunuyordu. Bu su -
menfezlerimizi,, kapamışlar ve esir- retle, tarihi mes'uliyeti yalnız kendi 
Jiğimizf mutlak kılmak için bütün elinde toplıyan biiyük şef, ilk hareket 
müdafaa tertibatımızı yok etmişler • olmak üzere, Sakarya hoyunca top -
di. 1anan Türk askerlerinin hemen ge -
Diğer taraftan, dört yüz seneye ya· ri indeki küçük bir köyde tertibat 

kın bir zamandıınberi başımızrla hu - aldı. 
lunan sefih bir hanedan, Türk mille· 2:l ağustosta başlıyarak 13 eylülde 
tinin ] ;anında, bütün hayat kudretle - biten büyük Sakarya muharebesi, iki 
rinin artık kamilen bittiğine inanmış tarafın maddi \'e manevi kunetleri
bulunuyor. Fakat bu hanedan, kendi nin karşılaştığı bir meydan harbidir. 
zevk \'e dört riiz senelik safa vakit - Dövüş yüz kilometrelik bir cephe üze
lerini daima yaşamak istiyen bir ha - rinde oluyordu; l'e Ankaraya ancak 
nedandı, onun için,ulu un en felıiketli :lO kilometrelik bir mesafe ''ardı. Bu 
gününde düşmanlarla birleştiğini gö- müthiş muharebede ordu şefinin ta • 
rüyoruz. Yozgat, Boğazlıyan, Konya rihe geçmiş olan sesini, haa-p tarihi, 
isyanları kopuyor. Yedisinden yet • en büyük bir ordu tahiyesi olarak 
mişine kadar Tiirk ulusu nel·midi i • daima işiterek tir:. 
çinde. Yalnız .\nadolunun bu kızıl "Hattı müdafaa yoktur: sathı müda
haritasına karşı nevmit olmıyan bir faa vardır· Bu satıh bütün vatandır.,, 
baş nr. Bütiin başların üzerinde; n Diyen başkumandan, 1927 de Sakar -
tarihin, iç tarafındaki cevherleri hi • ya meydan muharebesini anlatırken 
rer birer meydana çıkarmak için ken- şöyle diyordu. 
disiyle ebediyyeon meşgul olacağı bir -" Onun !~indir kf, bütün 1 ·ırk 
ha§: Atatürkün başı. milletini cephede bulunan ordu f 

* * .. 
G Ağustosda mahrem olarak ordu -

Jara taarruz entri verilen giindeyiz .. 
Hazırlıklar tamamiyle bitmiştir. Or -
dunun manevi kuvn•ti, hiç bir ulus 
ordusunda lrnhınmıyacak kadar yük • 
sektir. 20, 21 nğus(ı)S J.{l'ceJeri, hirinci 
\'e ikinci ,,rdu kumandanlan c.-eı>he 
karargahına da\'et ediliyorlar. Baş -
kumandan taarruz hakkındaki düşün
celerini bir harita üzerinde ve kısa bir 
harp oyunu tarzında izah edecek.· Ta
arruzumuz, sevkulceyş ve aJ ni zaman. 
da bir tabiyl• ba.,.kını h~linde yapıla -
caktı. Bunun mümkün olabilmesi için 
de tahşidat ,.e tertibatın gizli kalma • 
sına ehemmiyet n·rmek lazımdı. 2.1 
ağustosta karargah Alaşehirden Şu • 

hut kasaba~ına nakledildi; 2;) ağu~ • 
tosta da Kocatepenin cenup kıyısında
ki çadırlı ordugaha geçilmişti. 

26 ağustos, sabah saat 3,30, Türk 
toplarının miithiş tarakaları, Anadolu 
yaylalarında şafağın henüz sökmeğe 
başlad!,ğı dakikalarda hirdcnbire du . 
yuluyor. Ve her şey sabahın hu erken 
saatinde o kadar siiratle geçi) or ki, 
harp mziyetini bir insan gözü~ le ta -
kip etmeğe imkan yok. 'fül"k ordula • 
rın dnki hu fel·knl beşer has.sayı hiç 
IJir pisikoloji klfahı şimdiye kadar 
izah edememiş ,.e edemiyec«.'ktir df'· 
\'alım:, 26 ağu toı::rla hiic·umun h;tşla . 1ı dığı ilk sabah, iki tarafın kunetleıini 

Almanların propaganda 11azttl 

GölbeD~ 
D~lt:~lfil lb lUI O <dl~ 
Fakat kendisi değil, ona çok 
benzediği için Almanyada bile 

herkesi şaşırtan bir Türk ! . 
:Matbaada oturuyorduk. Birdenbire 

arkadaşlardan biri ortaya bir laf at -
tı: 

- Göbels lstanhuldadır. 
Bu söz üzerine herkes başını kal • 

dırdı. Gözler bu sözü söyliyen ar • 
kadaşın ağzına dikildi. 
Hayır! Şaka yapmıyordu, elinde tut 

tuğu iki resmi bize uaztarak sözüne 
dCl·am etti: 

- işte resimleri ·. Alman propagan
da nazırı dün tenezzülen müte\"azi 
matbaamızı da ziyaret ettiler. 

Resimleri muayene ettik. Tamam, 
o ... l~i hata anlıyamryorduk· O, söy -
liiyordu: 

- Hatta bugün de matbaamızı zi • 
yaret etmeği Yadettiler. Biraz sonra 
gelecek. Siz de kendisini bizzat göre
ceksiniı· 

Sözünü henüı bitirmemişti ki kapı 
açıldı. Ve hepimizin hayreti önünde 
Göbels içeri girdi. üstünde koyu renk 
bir kostüm ve elinde bir çanta l'ardı. 
Hepimiz ayağa kalktık. 

Resimlerde, sinemada olduğu gibi 
sağ elini hayaya kaldırmasını bek -
ledim. Kaldırmadı· Mütebessim bir 
yüzle ilerledi. Ve türk~e olarak: 

- Gördünüz ya, tam nktinde gel
dim, dedi. 

Hayret! Göbels ne kadar iyi türk -
~e konuşuyor? Şaşkınlığımız daha bit· 
meden Alman propaganda nazırını ar
kadaşımız bize takdim etti: 

- Göhels, nam diğer doktor Feri . 
dun Neşet? 
Meğer Alman nazırına fevkalade 

henziyen bu 7.at doktor Feridun Neşet 

Bllln bakahm bu zat Göbelaml 
yoksa benzeri doktor Feridun 

Nef 'et mi ? Fark etmek bir az 
zor dejll mi ? Haber varellm 

doktor Feridun Net'•t 
imiş. Hani bizim gazeteye Almanya 
mektupları yazan zat.· 
Ahnaııyatfa da pek çok kimseler ken

disini Göbels zannetmişler, ve ellerini 
havaya kaldırmışlar. Avazları ~ıktığı 
kadar bağırarak: 

- Bayi Bitler! Her Göbels !diye 
selamlamışlar. 

Doktor, biraz sonra bize bu yüzden 
Almanyada başından geçen meraklı 
\ııkaları anlattı. Bunlar o kadar en • 
teresan idi ki kendisinin haberi olma
dan not ettim, ve gazetecilik muzip -
liği )aparak size de anlatıyorum: 

Göbels ile ilk akrabahğımıı iki se
ne "'Yel haşladı. Bir hmir seyahatim· 
de oradaki Almanlar beni Göbelse 
benzettiler· Ve "ffiibels !,, ismini tak
tılar. 

Ondan sonra Almanyanın hemen 
hemen her Y«.'rinde ayni man7 . .ara ile 

tarih şu rakamlarla tesbit edh·or: 
Düşman ordusu: 90,000 tüf enk. 3200 

hafif ve 2ı<ıo ağır makineli tiifek. 320 
top; ve 206 bin in~n. 

Türk ordusu: 
99000 tüf ek, 202:> hafif ve &t9 ağır 

makine!f tüfek. :J94 top ve 22:-,000 ne
fer. 
"27 Ağustos süd hrrrckôtuu 11arınki 

sayımızda okuyllnuz.,, 

karşı la~ tım. Göbclsi ) akınen tanı) a11' 
lar bile beni kendisine fe,·kal:ide beli' 
zettıler. Bunların sözlerine bakılır~ 
benimle Göbels arasmda iiç noktad• 
fark Yarmış: 

Birincisi benim burnum biraz dalıD 
ı:;iui imiş. Jkincisi boyum hiraz dal 

Doktor Feridun Nef 'et Alman
yada iken kendisini Göbl• 

•anarak .selamhyanlar pek 
çok olmu,tur • 

kısa imiş, ü~üncüsü de sağ bacağınd• 
harp maiGliyetinden kalma bir aksB' 
ma \'armış. 

Almanyada bilhassa kalabalık yer· 
lerde beni propaganda nazırların' 
benzetenlerin, elleriyle biribirleri11• 

slmlerimİ almağa kalkı~ni.1rın ise 
haddi hesnbı yoktu· Bunlardan kur • 

· tulmak için gözlerime siyah gözliı~ 
takmak mecburiyetinde kalmıştım. 

Hiç unutmam, bir gün Kolonya şe 
hinde eski kilisenin karşısında Do 
Hote'e'° inmiştim. Biraz sonra ote 
telefon ederek: 

- Göhels sizin otelinizde mi? di) 
sormuşlar. 

Bir gün de bir hastanede bulunB 
kayınpederimi ziyaret etmek, ,.e b 

vesile ile mesleki alakam doJayd) 1 
hastaneyi gezmek istedim. Sertnbi 
nazik bir adamdı. Ricamı kabul et~ 
Beraberce hastaneyi gezdik, ertesi gil' 
nü derhal Göbelsnin ha · taneyi tefti 
ettiği rimyeti çıktı. Daha böyle ne ' 
kalar oldu. Sayılmakla tükenmez IC 

Sordum: 
- Size bu kadar benzediği SÖ) lene' 

Göbelsle hiç karşılaştınız mr? 
- Maalesef hayır· Fakat itiraf e' 

derim ki kendisini görmeği çok iıö ' 
tedim. Hatta bir gün dairesine gide' 
rek kabul edilmemi istenıeği, hu sıı' 
retle kendisini görerek merakımı tııf' 
min etmeği düşündiim. f 'aknt oJnıll' 
dt. Sinemada görclüğüm filmleri bil ' 
na çok benziyordu. 

- Kendinize bu benzerlikten doJiıı' 
cak yanlışlıklardan korumak iciıı dll' 

ha ne yapardınız? 
- Elimi kat'iyyl'n harnya kaldırJP 

selam vermezdim. Ve zannederse~ 
Göhelsle aramızdaki en bü) iik fııf 
da bu idi· 
Arkadaşlurdan biri söze karıştı: f 
- Jyi ki Almanyada bulunduğul1 11 

zaman hiı· yahudi kargaşalığına te·:ı: 
düf etmediniz, yoksa A ilah göster 
mesin, Gijbelsin yerine ~iz... ti 

Doktor Feridun !\eşet nrk:ıc.lııŞ1 

sözünü kesti: - )(f" 
- Hö) le bir kargaşalık olsa bel ıJ' 

Fakat benim şahc:;i göriişiin1e göre bl, 
giinkü miiteceddit milliyetpen·er /. 
manyada buna imkfın yoktur. 

• ~ • . . ııeıı 
Bir memlekett~ şt>flerden bın~~ d' 

zetilmek hiç de f en:t bir şey degıl ..• 
nırdım. Fakat her yerde gözlerin ili' 

zerine dikildiğini görmek meşhıt 1, 
adıtmlar f~n hnş n her "akit isft'~,f 
bfr ı:;ev olmadığını bu tecrübe çok ı . .. . 
anlattı. 

SER1'0CL0 
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Dünkü güreşleri 5-2 kazandı 
Yazması benden~ Müsabakalar çok zorlu oldu. Bükreş 

şampiyonu 

( )<ıffll(/Sfll f11 ·1 

KUVVEitıi 
rakipler 

Avusturyalılar ustaca güreştiler 

Dünh1i güreşler bize gösterdiki, Tür.

1 

kiyeye ilk defa gelmiş olan A \"Ustur · 
ya güreşçiler, şimdiye kadar buraya 
gelen yabancı takımlann, en km""etli, I 
en teknik \'e en, zorlusudur. 

FHhakika, dünkü miisalıakalarda 

bizim yeniğimizle (zaferimizle) bitti 
1 

Fakat kaç sene nı r ki, daha doğrusu 1 
Güreş se,·iyemiı bugünkü d<:recesinc 
yiik~cldiği yükse leli güreşçilerimizin, ı 
bu kadar zorla, bu kadar giiçlük çe -
kerek ,.e pek az farklarla kazandık . 1

1 
lan müsabakalar görmemi 10 tik .. 

Dikkat ettim. Balkan gürcşlerindt· ı 
veya l\lacarLtanın tek bir kulüp t.a -
krmı knr!':ısrnda giircı;:çileı im izin J..ola~ 
ca \"e kuv,·etli gnlebcll•rine nlışmı:;
olan C) irciler, cHinkü neticelerden ı 
hiç memnun kalmadılar. Genci sonuç , 
(umumi netice) bizim :i - 2 Iehimizrk ı 
olduğu halde, ..;tadyumclan çıkarkl•n 

birçok yüzll•r. s.anki r:ınğlıip olm11;;111 , 
rihi miitecssir ve asık görünüyorlar 1 

dL 1 

•. 

Dün 4-1 yendi 
Biıkrcş 26 (Ör.el) - Bükre-ş ş~mpi • 

J onu 'l'rik ·lör takımiyle dlin kar. ı -
laştrk. Bir gece en el Yü,·entüsle :ra ı>
tığımız maçtan ötürii takımımız yor -
gundu. tık dene tamamen Ronıenle • 
rin hakimiyeti altında bize iiç gol 
atmalari~· Ie ge_çti. 3 - O mağhibi~ etimiz 
le bitti. 

ikinci dene takımımız a~ıld. Hü -
cum hattı güzel hir oyun sıkarıyordu. 
Fakat ancnk bir gol çıkarabildik· Son 
dakikalarda Romenler 4iincü golüde 
yaptılar ,.e maç 4 - 1 bitti. ···········································-·····-.. ı 

Bir 
futbolcu i 

i 
Nasıl giyinmeli?i 
Neler yemeli? İ 
Nasıl çalışmalı?~ . Fakat ben hiç de hö) le dii:;;ünemi .1 

yor te aldığımız: sonuçlardan büyük J 
bir memnuniyet duyuyorum· 

Dün beni miiteessir l'den tek şey,scne 
lcrdtnbcri ynlmz iistiinlüğüne alıştı -
f;ımız kıymetli güreşçi Nurinin, bir 
kaza dt>nccek mağlubiyeti oldu. 

Türk gürcı takımı ve Çoban Mehme dimlz· 
Bütün futbolcuları alakadar ede.j 

cck bu mevzular iizerinde, arkada-i 

Avu tury:ı ,.e l\lacari"tan, Finlandi-
ra gibi bir füi ~imal memleketinden son 

ra, A'·ruımdn. hatti'l biitiin dünyada, 
en yüksek Gregoı·omen giireşçileri ye
tiştiren uluslnrdır. Ve işte biz dün bu 
ıılu~lardan hiri~inin en ku\'Yetıi şam .. 
h.·onlarr ile giire~tik Ye kazandık. 

Avusturya gUreş takımı şehri
mizde dün lstanbul A muhteliti ile 
'k· · t' de r.: " ı ·ıncı maçını yapmış, ,.e ne ıce ;> - ~ 

mağlup olmuştur. Maçların tafsila -
tr şudur: 

Filiz siklet: 

yere getirmek suretiyle bu üstünlüğU-ı 
nü isbat etmiş oldu. 

Hafif siklet 
Saimle Jozef arasındaki maç da çok 

heyecanlı ve zevkli oldu. Jozcf mü -
temadiyen kaçıyordu. Fakat Saim 16 
dakikanın 38 inci saniyesinde mükem
mel bir oyunla rakibinin sırtını yere 
getirmek uretiyle yendi. Ye çok aJkı. 
landı. Amma tu~la, amma sayı Hesabiyle,. l 

~~nun ehemmiyeti ikinci, hattA üçün- Varı o rt:a 
<: .ı dcrcc<'de kalır. Bir kere düşiinmck Ankaralı Hüseyinle Antuvan çok 
' 'e hatırlamak l:tzrrndır· : Yaşıırla Fiksus karşılaştılar. Avus- çetin bir maç yaptılar. Ankatalı Hü -

Birlr:ıç sene en-el Macarlarla yap - turyahlarm en iyi güreşçisi olan Fik- seyin Avusturya şampiyonuna naza -
t~r~ıı tema ·]arın, na ıl mağhibiyet - • sus hakikaten Yac:ardan daha usta ran çok üstün güreşiyordu. Fakat '.A
lerımizle bittiği ve o zaman bunu n: .görünüyordu· Niteki~ 6 dakika 10 sa· vusturyalı mütemadiyen kaçtığından 
1,adar tabii gürdiiğiimüzü, daha unu- niyede bir salto ile Yaşarın sırtını Ankaralı Avusturyalının sırhnı yere 
tacak kadar uzun zaman olmamıştıı·. ·----·--------------------

Paknt biz o 1.amandanheri, daima 
kendimizden 7.ayıf olan hasımlarla 
güreşe giireşe rahat galibiyetlere 
alıştık. Şimdi, bizi zorlayan, biz ayar 
gürcşc;ilcr karşısında, böyle gfü;lükle 
kaz-:nabildiğimiz galebeler. bizi tat -
nıin edemiyor. 

Fal{at güre:;te daha fazla yiiksel ~ 
nıek, biı de, dünyanın en ileri güreş · 
çileri!ti yetiştirmek istiyorsak, temas
larımızı Balkanlardan ileri uzatmak, 
böyle A rnsturya lılar, Macarlar, Çek
ler, gibi usta takımlarla, sık sık, ve 
net ice) i kolayca kaznnamıyncağımız 
Zorlu maçlar ·apmamrz lazımgelir. 

Diin Ya:.arın, Nurinin, l\lustafanın 
' 'e hatta Çobanın knrşısmd3ki Avus -
turynlılnr, ne ustaca, ne kadar güzel 
birer müsabaka yaptılar .. Bu kadar 
us ta güreşçileri karşımızda görmek 
cihette çok faydalı oldu.· 

Ye bn çeşit temaslar devam eder • 
sc elbette daha dn faydalı olacaktır. 

lfü: güreşe öyle istidatlı bir ulusus 
ki .. Ostümüzde dikkatle işlense, işe 
biraz f edakfırlıkla para harcansa, 
' 'e meseUi hala bir salon bile yapıl -
ntam<tk gibi nliıkasızlıklarımız olmasa, 
Çok yakın bir 'zamanda bütün dün.ra -
Ya meydan okumamız işten bile de -
ğiJdir. 

Km·,·etli Anısturynhları zorla ye
nebildiğlmizde memnun kalamıyan -
lnr bu şartlar altında, bunun, bile çok 
olduğunu düşünerek,dünkü neticelere 
benim gibi, bin şükür etsinler. 

hzet Muhiddin APAK 

'1nıı11111ııııı111ıı11111111ııııııııııı"11111ııııınııııuııııııııınııııttuıııııııın 
BALKAN GÜREŞ OLtMP1Y ADI 

İstanbulda yapılmamalı çünkü ... 

llll yazıyı yakında Haberde okuyun 

Türkiye futbol 
• şampıyonası 

Grup binncibkleri maçları 
diin başladı 

Balıkesirde Fenerbah
ç e s-o galip geldi 

Balıkesir .2:l (A·A.) - Bugün Çe • 
neral Ali Hikmet stadında grup birin 
cilik1erine istiklal marşiyle ve sporcu 
larm yaptıktan geçit ı·esmile başlan • 

dL 1 
Çekilen kur'a mucibince ilk maçı, 

hakem Sait Salflhnddinin idaresinde 
Bandırma ile Bursa t~kımları yaptr
hır. Bursa takımı, daha hakim oy • 
nı.rarak ili< devrede iki, ikinci dev -
rede de ü~ gol atmış, buna mukabil 
Bandırmalılar bir gol yapmışlar, bu 
uretle Bursalılar :i - 1 mRçı kazan -
mışlardır. 

ikinci maç Penerbahçe - Çanakkale 
lakıınlurr aıasında oynandı. Fenerli -
ler şu kadro ile çıkmışlardır: 

IH:.-:~ mcttiıı - Ya ·ar, Fazıl - - Re -
şat, l~sat, I.ebip - .Niyazi, Naci, Ali 
Rıza, Süleyman, Fikret. 

Oyt ı Fenerin nisbeten durgun de
necek hakimiyeti altında cereyan et -
miş, ilk devre Yaşarın penaltıdan, 
Ali R17,anın kafa ile attığı iki golle 
- cticelenmi tir. 

l!dnri dene l•'enerliler, riizgarı da 
lehlerine alarak., hakimiyetlerini büs
bütün artırdılar ve sırasiyle Esadm 

Nacinin, Esadın, Süleymanın tekrar 
Esadın. Ali Rızanın attıkları gollerle 
8 • O kazanmışlardır· 

Çanakkaleliler, rakiplerine fazla 
gol yaptırmamak için çok çalışmışlar
dır. 

Öbürgün Bursa ile Balrkesir karşı
laşacaklar, ayın yirmi dokuzunda 
bunların galibiyle Fenerbahçe grup 
finalini oynryacaktır. 

Aydın 24 (A.A.) - Altı futbol mm
takasrnın birincileri olan Denizli, lz
mir, Manisa, Muğla, Aydın birincile
ri için kur'a çekilmiş ,.e bu münasebet 
le spor alanında tören yapılmıştır. 
Yapılan bu törenden ~onra Aydın -

U:-;ak takımları karşılaşarak grupun 
:ıı{ maçını ) aptılar. ilk denenin ha:j· 
langıcından itibaren Uşaklılar oyu . 
nun gidişine hakim oldular ,.e iki 
gol kaydettiler· 
Uşaklılar ikinci devrede de ayni ha

kimiyeti devam ettirerek gollerin sa
yısını altıya çıkarmışlar, buna mu . 
kabil Aydınlılar bir gol kaydedebil . 
mi lerdir. 
Yarın (bugün), Muğla ile Manisa ,.c 

hmirle Denizli takımları karşılaşa -1 
raklardır. 

getireme·di· Ye netice.de ancak sayı he
sabiyle galip geldi. 

Orta siklet 
Hansla Nurinin güreşi bir sürpriz

le bitti. llk on dakika berabere bittik· 
ten sonra ~url kur'a ile yerde güreş
meğe ba~ladı. Fakat tam 11 inci da • 
kikada bir Supleks neticesinde sırtı 

. 
şıtnız Sadi Karsanın çok kıymetli! 
tetkik yazılarını yakında bll say - ~ 
falarda bulunacaksınız.. j . 

································~ ......... ·····-··-······ 
yere gelerek yenik düştU. 

Nuri, senelerdenberl sırtı yere değ
memiş bir pehlivandır. 

(Devamı 10 uncuda) 

Heybeliada da 
büyük deniz 

yarışları yapıldı 
Adaları güzelleıtirme cemiyeti\ 

tarafından tertip edilen deniz mü· 

ıabakaları dün Heybeliada pi~ ! 
jında yapılmııtır. Bu yarıılar çok 1 
güzel oJmuf, çok kalabalık bir 
halk kütlesi tarafından seyred1l

miıtir. Bathakanımız İsmet lnö. 
nü de yarı§larda bulunmuılar ve 

yarııların sonuna kadar kalnıı! -

lardır. Baıbakanımız, Adslart 

güzeleıtirme cemiyetinin ricası i~
zerine, yarıtlarda derec alan mü
sabıkların madalya ve kupalarını 

bizzat dağıtmııtır. 

Muhtelif katagoriler arasında 
yapılan 50 metre serbest yüzme 
yarıtında İbrahim, Matmazel Si
mon, Artin, Mahmut birinci ol

muılardır. 

1000 metre ıerbeat yüzmede 
Rauf ve Matmazel Simon birinei 
olmu,lardır. 

50 metre sırtüstü yarıılarda 
Bürhan, Fikret, Agah birinci ol
mu§lardır. 

50 metre kurbağalama yarı§ · 
larda Efdal, Mekin, Turgut, Man· 
sur, Handan birinci olmuılardır. 

Atlamada Fahri ve Necdet bi
rinci olmutlardır. 

Padilbot yarışında Hehzat Ta
rık çifti birinci olmuıtur. 

Su topu müsabakasında Gııla

tasaray B takımı birinci olmuı • 

tur. 

Dün Heybeliadalılar bu ya 
rıtlar münasebetiyle çok eğlen 
celi bir gün geçirmiılerdir. 

Nuri ı·e galiP_ gelen rakibi. 
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At yarışları 
Veliefendi çayırında 

dün de yapıldı 

;Dünkü güreşler Memleket 
m~ktupları 

DtlD de Vellefendi çayırmda at ya-} 
ntlarma devam edildi. Oldukça mü • 
him bir kalabalık önünde yapılan ya-
n§lar ~Uzel oldu. Alınaıı neticeler 
tunlardır. 

BlRlNC1 KOŞU: Satış koşusu olan 
bu koşuya u~ n daha yukan yaştaki 
halis kan İngiliz at ve kısraklan gir
di· Mesaftsi 2200 metre idi. Birincili -
il Prens Halimin Chubrası, ikinctıiği 
Bayan Dinsin Barcsr, aldı. 

lKlNCl KOŞU: Uç yaşındaki yer-
1~ yanmkan Arap ve halis kan Arap 
erkek ve dişi taylara mahsus n mesa
fesi 1600 metre idi. Birinciliği Prens 
Halimin lbnl Hattalr, ikincilffi Vura -
hn Oktayı, aldı. 

OÇONCO KOŞU: Dört ve daha yu
wı yaşta.ki yerli, yarım kan ve halis 
kan Anıp at n kısraklarına mahsus -

tu, mesafesi 2600 metre idf. Birinci -
lifi Tallt Ankaranm Sarıku,u, ikin -
ciliği Yusufun Al Ceylanı,aldı. 

DöRDONCü KOŞU: Uç n daha 
yukarı yaştaki yerli halis kan lngi -
liz at ve kısraklarına mahsustu. Me -
saf esi 2,000 metre idi· Birinciliği F. 

A thnın Toprusu, lkinciliği Rüstemin 
Gonku, aldı. 
BEŞiNCi KOŞU: Dört n daha yu

karı ya§takl halis Arap at n kısrak - : 
larına mahsustu.Mesafesi 3,500 metre 
idi. Birincf Jifi Mehmedin Güzel Ban -
dırması, ikincllJji Prens Halimin 
Poruju aldı. 

Romanya bısıklet 
o turu ~· 

Dün başladı ~ 

I 

( B(lftaralı 9 uncuda) 

Varım aQır 
Frans'Ja Mustafa arasındaki güreş 

çok asabi bir hava içinde geçti. Mus
tafa Frans'ın sırtını ..... bir iki defa 
yere getirdi ise de hakem Avbsturya-
lı olduğundan bunu kabul etmedi· 
Fran!; mütemadiyen itiraz ediyor, \ 'C 

kaçıyordu. Bir aralık maçı terketmeie 
kalktı. Bu suretle maç tatsız bir şe .. 
kilde, ve Mustafanın bariz ilsUJnlilfU 
altında sayı hesabiyle galebe çalması
le bitti. 

AQır •lklet 
Çoban Mehmetle Edvard kar§ıla§ -

tılar. Bu maç da tatsız oldu. Avustur 
yalı Çoban Mehmedin hücumları kar .. 

. 

Türk bısıkletci
leri muvaffak 
olacaklar mı?!. 

Kıymetli gllreıçimu Ankaralı Bü11gin 

BUkreş 25 (A.A.) - Anadolu A -
jı nsınm hususi aytarı bildiriyor: 

Romen spor mütehasmsları federu
yonu tarafından tertip edilen Roman
ya turu biaiklet uluslararası yarışı bu 
sabah saat dokuzda başladı • 

Türkiye Bisiklet federasyonunu 
tem!!lil eden ekibimiz, bu yarışta diğer 
altr ulusu tem~il eden ve içlerinde 1 
Franaıı, Yugoslav, Bulgar, Polonyalı 
:ranwlar bulunan 108 ko,ucu ile re -
icabet e4ec~kleJ:dlr. 

Ek4ibimizi idare eden Türkiye Bi • 
siklet Federasyonu ikinci reisi Cavit, 
ekibimizin teşkilinin aceleye relmesi 
yüzünden her ne kadar gençlerimizin 
bu yarış i~in iyi hazırlanmamışlarsa 

da kendilerine aiivendiklerini ve her
halde ulusal ıporculuk şerefimiz için 
ellerinden geldiği kadar çahşacakla -
rını siSylemi~tlr· 

Sekldncf etapdan sonra dağlık n 
yokuş yollara gireceklerinden bu gibi 
yollara alışık olan bisikletçllerimizin 
ıtapdan sonra bilhassa kendilerini 

Karagümrük 
alanında 

Eyüp-Karagüm
rüğü 3 .. 2 yendi 

Dün }iaragümrük halkı iyi bir spor 
,.UnU gwsirdi. tık maç Karagümrük· 
Eyflp B t.akımları arasında oldu. O
yuna ilk anda hakim olan Karagüm • 
rük J19nçleri bf rJncl devrede 4 ikinci 
deverede 3 ıol atarak Eyüp B takımı 
nı 7 • O yendiler. Ayni kulüplerin A • 
takımlan saat 17 de karşılaştılar. 

Galip gelmek için her iki takım da 
canla batla çah11yordu· KararUm -
rUklUlerfn tazyiki bir aralık arttı. 
Pu17'0 mkı bir ıUtıe KaragUmrilğün 
ilk plUnU yapıyor oyun bu şekilde 
devam e.derkeıt RUsnU ikinci golü yap 
makta gecikmedi. Bundan sonra E -
yilplUler hUcuma geçerlerken ilk haf -
taym bitiyor. 

ikinci devre başladığı zaman Eyüp 
t.akımı bütün enerjisini sarf ederek oy 
nuyordu. Bu çalışma neticesi saf a -
çıtın ayağıyla ilk golü biraz sonra da 
berabtrllfi temin etti. 

gösterereklerlnl umut etmektedirler. 
..Ekibi-'-'- ._..._... ı.a,..-.u,.., 1:M -

fer üyeleri Talat, Cavit, Orhan, Ka -
zım ve MfkaeJyadır. 

Yarı§ on bir etaba ayrılmıştır ,.e 
17l;O kilometreliktlr. Bugnükü etap 
170 kllometledlr. Eylôlün sekizinde 
Bükreşte biterek olan bu yarış, Ro -
manyada ve uluslararası spor maha -
filinde büyük alaka uyandırmıştır· 

Bükreş radyosu hcrgün yarışın neti -
celerini bildirecektir. 
Uluslararası bisiklet ya!'ışlarına ilk 

i~tiraklmlz olu~u ve gençlerimizin te -
miz ,.e güzel tavırları herkesin na -
zarı dikkatini çekmektedir. 

Anadolu hisarı 
Beylerbeyi 

fütbol · maçı 
Dün Anadolu hiıarı sahaıında 

Beylerbeyi takımları ile, Anado -

lu hisar idman yurdu takımları a

rasında bir maç yapılmıttır. 

Her hafta muhtelif kulüplerin 

üç takımının ziyareti ile oynanan 

bu maçlar büyük alaka celbetmek 

tedir. 

Dünkü oyunda Hiıarhlar her j .. 

ki takım da galip gelmele mu • 

vaff ak olmutlar üçüncü takmılar 

maçm~a berabere kalmıtlardır. 

Maçların neticeleri tudur: Bi • 

rinci takım 3 - 1, ikinci takım 2-1, 

üçüncü takım 1 - 1. 

şısmda mütemadiyen kaçıyordu. Ye o 
yun tamamen Avusturyalının kaçma -
sı, ve Çoban Mehmedin de yakalayım 
diye habire kovalamasiyle geçti. Ve 

neticede ittifakla Çoban Mehmet Galip 
sayıldı· Böylece güreşler Türk takı -
mının 5 - 2 ilstünlüğü ile bitti. 

Umumi netice 
Dünkü güretlerde ummnt neti • 

ce 5 • 2 bizim lehimize bitmittir. 
Fakat A:Wsmrya11nntn~i ga!e-

belerini de fu§la kazanmalarına 

rağmen, biz (5) ıalebemizdcn an· 
cak bir. tanesini tuıla temin ede • 
bildik. 

M. SERTOGLU 

Son maç 
Avusturya~ : ıüre§Çilerle ıon 

maçımız saiı ıec.esi saat (9) d~ 
gene Taksim stadında yapılacak 
tır. 

Bunun için ıahada elektrik •e~ 
sisatı hazırlatımaktadır. Bu güret 
lerde daha ziyade kuvvetle netice 
almamız beklenmektedir. 

Salı günü güreıecek takımımız 
ıöyle teıkil <'dilmittir: 

Küçük Ömer, Yaşar, Yusuf At. 
lan, Ankara \ı Hüaeyin, Meninli 
Ahmet, Urfalı Salih, Çoban Meh
met •• 

Kafile başkanı 
ne diyor? 

Dün güretlerden sonra Avuı • 
turyah güre§ kafilesi baıkanı ile 
görüıtük. Aynı zamanda Avustur
ya Federasyonu Genel Sekreteri 
olan bu zat ıunları söyledi: 

" - Eaaı itibariyle Türk takr • 
mının çok kuvvetli olduğunu gör· 

dük. Bilhaaaa Yatar, Nuri, Muıta· 
fa ve Saimi çok iyi bulduk. Çoban 

Mehmet çok kuvvetlidir. Diler 
güreşçiler de iyi güretiyorlar.,, 

Kafile ba9kanı Çekler ile bir 

m~d. birinciıini cumartesi 
günkü gibi belki 4 • 3 kaybedeni
niz. Fakat ikinci maçta her halde 
Türkler kuvvet itibariyle Çekleri 
yenerler. 

"Gene ıöylüyorum ıiz kuvvetle 
güre§İyoraunuz. T akımınrz esas i
tibariyle çok kuvvetlidir. Avrupa
da herhangi bir takımı kolaylıkla 
yenebilirıiniz. iyi elemnalarınrz 
var. 

"Sözümü bitirirken Türk aiireJ 
f ederaıyonuna, ve halkın 'bakkt -
mızda aöıterdiği miıafirperverli

ie kendim ve takımım namına lt!· 
ıekkürü bir borç bilirim. 

"Sair günü üçüncü maçım1zı 
yaptıktan ıonra memleketimize 
gideceğiz.,, 

Avuıturyalı güretçilerin ne iş 
yaptıklarını merak ederek sorduk 
ve tunları öğrendik: 

56 kiloda Jelinek ppkacı, 61 
kiloda Finıuı mezar ıaıç111, 66 ki
loda Craıhl ve 72 kiloda Muıil çi
lingir, 87 kiloda Koznar deri el • 
biıeciıi, ajır sıklette Schöll de fO
fördür. 

çeşmemeydano 
gençler 
blırBIOlnde 

Gayri feJere klüplerin içinde 
en çok ve muvaff akiyetli fa!lli -
yeller göster~n Çeşme meyda~ı 
Gençler BirJ:ği dün senelik kon
gresini yapmııtır. 

Kongre b1ttkanlığına Ali Oı
man, katipliğe Emin ve Münir ıe. 
çilmitlerdir. Senelik raporlaT o
kunmuf ve alkıtlanmıştır. 

Neticede yapılan seçimde Sa
im batkanlığa, Süleyman, Nuri, 
Ali, Celal, Arif ve Ali kaynak i
aa e ~n Qlienxtmhe eçllffi!t 
lerdir. Yeni heyete muvafhki· 
yetler dileriz. 

-
Niksar nasll 
bir yerdir? 

Tokat muhabirimiz yazıyor: 
Niksar, Tokadın şimalinde n To .. 

kada 53 kilometrelik mesafededir. 
Bağlık, bahçelik, temiz ve güzel suyu 
ile tanılmış şirin ilçelerimizdendir. 
Niksarı Tokada bağhyan şose mun • 

tazamdır· 
Niksarın genel göriinüşU gilzeldfr. 

}içenin kuruluş vaziyeti itibarı ile 
sokaklan dar ve inişli yoku)udur. 
Sokakların genişletilmesi ve mümkün 
olduğu kadar yolların dilzeıtflmesi işi 

ile uray (belediye) uraşmaktadır. 
Çanakçı namı ile Niksardan geçen 

dereden çok istifade edilmektedir. 
Bu dere geçtiği yerlere tesadüf eden 
tarlaları kAmllen suladıktan sonra üç 
un, bir keçe fabrikasını n bir çok de
ğirmenleri işletmektedir. 

Dere, ilçenin ovasından geçtikten 
sonra Kelkit çayına karışarak bir çok 
koUara ayrılır:. 

Buraya kurulan köprü 382 metre 
uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde 
dir· Ve tstanbulµn Galata köprüsün -
den büyüktür. Ayakları taş, üstü ah· 
şap olarak yapılmıştır. Her sene güz 
mevsiminde harap olan yerleri mun
ta1.aman yapılır. 

Çayın geçtiği yerlerde iyi ve bol 
surette pirinç ve tütün yetişir. Son 
zamanlarda şeker pancarı ve pamuk 
ekimine de başlanmış iyi sonuçlar a • 
hnmıştır· 

Vaktiyle Niksarı çerçeveliyen kale 
bugün bir harabe halindedir. Bizans 
ve Romalılardan kalan kale Türkler 
tarafından birçok defa tamir edilıqi§ 
tir. ' 
Nlksarı Bizanslılardan alan (Melik 

Dantşment) gazinin kabri de burada -
dır. Danlşment gazi Samsun havalf
slnde harbederken şehit düşmüş ve 
buraya nakledilerek gömülmüştilr. Bu 
tiirbe Niksarın en ~ki eserlerinden 
dlr. 
Nlksarın Ladik, Çemişi adh iki ka

munu ve 106 köyü vardır. Nüfusu 13, ....,f!l• Brk•lrolmaJC"'Uze" •e!IP6 ı'W11..,f! 
dir. 11))uJu, 20 öğretmeni ve 90lrtale.1 
be81 vardır. Talebenin 30t ti kızdır. 

C. P. 

·Tl:.:J Q K iVE 

l 1 Rll~T 
BANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-.~ObQ 

Neticede Eyüp bir gol daha atarak 
ma~ 3 - 2 kazandı. 

Hiıardan birinci takımın golle

rini Sabahattin, Celil, Ertujrul 

ikinci takımın gollerini de Orhan 
ve Saim atmıtlardır. Her hafta 

maç yaparıak, neticenin neolahi· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

F· N. ALTAN. 

ZAYi: Jcra dairuinde ve noterlikte 
IJ9Jlaadıfma mtihilrUmü zayi ettim, 
1'ftlfllftl ala•ğmldan eskisinin hük • 
mu yokm. 

Yetllkule Gazhane sokağı 5 nu1114ra 
ela ball~oan Nikolanırrkarısı Marika.. 

da Boiazın bir kö,eıinde kendi 

baılanna çalıprak, bir spor ha • 

reketi canlandırmaia muvaffak 

olan Anadolu hiaaılrları tebrik e

der ve kendilerine inuvaffakiyet 

temenni ederiz. 

leceği hakkındaki sorgumuı.a da 
fu cevabı verdi: 

- Türk takımı Çeklerden çok 
kuvvetlidir. Türkler kuvvetleriyle 

gürefİyorlar, Çekler ise daha tek· 
niktir ve teknikle güreıiyorlar. 

Maamafih onlarla Y.'apacağınız 

Daktilo aranıyor ( Satılık salon takımı 
Seri yazan bir daktiloya ihtiyaç 23 parça sadef itlemeli f ran-

vardır. ıız f abrikalarmda yapılmıı Çin 
isteklilerin hangi makinele.rle yazı a 

yazdıklarını , .• çalııtıklan yeri ı. _ iti mükemmel bir salon takımı ı · 
trhktır. Görmek iıtiyenler Kab•· tanbul posta kutuıu 46 numaraya ı) 

dakWo rumıu il• bildirmeleri. tatta Ömer Avni mahalleıinde 2 
numaral haneye müracaatları. 
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•Nr~ 87 W Yazan: Rıza Şekib 

Karşa ile EbülQla yerlilerle önce 
kurtardıkları esirlerin temasa 
geçmelerini kararlaştırdılar ve 

onları öne sürdüler 
Karta, Ebüluliya seslenmekle, tanı kaybettik... Bir gergedanın 

ka.rııya yüzüp geçme arasında mü keskin boynuzu ile kamı dt:tildi 
lereddit bulunuyordu. ve öldü. Ben de onun cezasını ver· 

Sonunda bunların ikisini bir • dim amma neden sonra ... Aılam· 
den yapmayı, fakat, Ebültlladan mı kaybettikten ıonra.. Öttki•er 
cevap almağa, yahut onu bekle· buraya gelmediler mi? 
mefe lüzum görmeden k&r~ıya da H G d' - ayır... örme ım. 
NJdrnnayı daha keatirme buldu. Kartanm yüzünde endişe çiz • 
Ebüluliadan cevap beklemit ol • gi)eri belirmişti. Yavaıça: 
aydı, yerlilerin kaçıp &itmeleri _ Nereye gidebilirler? 
ihtimali de vardı. 

Dedikten sonra devam etti: Sesinin olanca kuvvetiyl~ hay • 
kırdı. Sonra, bet on metre ötesin - lt bu kadarla geçse gene iyi .. 
Cleki nehre koıarak atladı. Nehrin öbür kıyııından yerlilerin 

O nehre atlar atlamaz, ok yağ· ok!arma uğradım. Bunları birkaç 
murlan da batlam14b. Bunlardan kişi sanarak derslerini verınek Ü· 

korunmak için derinden yol al • zere kar91 sahile geçtim. Fa.kat 
mak için daldr. Oldukça uzun fa· tahminimde aldandığımı anlay111 
ıdala.rla ıu yüaüne çıkıyor, ciğer ca yeniden geri döndüm. Bunlar 
)erini yeni hava ile doldurduktan otuz kitiden fazlaydı sanırım. 
ıonra yeniden dalıyordu. EhühiJa en çok teytanm feci Ö· 

Ka11ıya geçmeıi çok uzur. ıilr· lümüne yanmıştı. 
medi. Sahile ayak bastığı yerden Karta ili.ve etti: 
yerlileri görmek kabil olmuyordu - Şimdi yerlileri töyle bir ta -
Toprağa ayak baımak iç.in böyle rafa bırakalım. Ben seni ve senin· 
bir yer intihap etmiı olmumdan Je beraber iki üç tane de kurtard,. 
memnundu. ğımız eıirlerden almağa geldim. 

lılak ıaçlarmı geriye attıktan Gidip aılanı gömelim. Onun par• 
ıonra nehre atladığı sa.hile baktı ' ça parça edilerek etlerinin vah§i 
Aalanları görünmüyordu, HE:le E; hayvanlar tarafından yenilmesine 
büluladan hiçbir ıeı yoktu. Anla· gönlüm razı değiJ .•• Sonra yerlil~ · 
tılan bağtrJ§InI İf İtmemit olacak· r:in el. '-•l•r'n' .......... Y'P \.ulrnal~. 
tı. Belki hiç beklemediğimiz bir za · 

Ufak bir tümseğe hrmanur:ık manda hücumlarına uğrarız. 
batını yavat yavaı kaldırdı. Bu • _ Haydi öyleyıe vakit kaybet· 
raya botuna. geçmitti. Yalnız ba · miyelim. 
tma bütün bu gürültü ile bata çık· Ebülula, kurtardıkları eıiı ler • 
maaına imkin yoktu. Kar9ıdan den, yanına bet kiti de alarak Kar 
gördüğü yekUnun belki on miıli tanın arkıumdan yürüdü. 
yerli vardı. 

Aılanla gergedanın çarpı~hk • - Baıka niçin gelmit olabilir~ 
Yirnfı otuz kitiyle batedebilm~· ]arı yere yaklaıtıkları zamanda ler? 

ıi imkinıız olduğu için yegane ya· kendilerine doğru esen rüzgar ba· - Şimdi anlatılır. Fakat biz 
pacaiı feY geriıin ge:riye dönm~k zı konuıma ıeılerini de kulakla - görünmemeliyiz. Önden eıirle-ri 
olabilirdi. rına kadar getiriyordu. gönderelim. Belki anlatabilirl~r 

Fazla dütiinmeğe lüzum gör • Karşa yava§ça Ebiili'ilaya: de. 
meden yeniden suya atıldı ve gel· -Yerliler burada olacak. - Fena bir fikir değil. 
aiğinden daha kıaa bir zamanda Dedi. Karta ile Ebülula hemen ora -
aönmüt bulundu. - Evet .•. Ben de öyle zannedi· cıkta, yanlarına aldıklan bet esir-

Aılanlan 'YOktu. Şimdi yerlilt~ri yorum. Fakat ne arıyorlar bura - den laf anlar birine vaziyeti anlat 
ae ,<irmüyordu. da? tdar ve onları öne sürdüler. 

Acaba çekilip ıitnıitler miydi? - Muhakkak aılanla gergeda· ( Devtımı '1ar ' 
~okta kendiıine hir tuzak ara • --------------------------
malda mı mqguldular? 

Ke.raraı.z bir tekilde huralarda 
eğlenmesinde mini yoktu. He • 
men atlayıp Ebillulayı: hulmalcy . 
Clr. Gilnet tamamiyle çekildiği ; . 
çin artık karanlık da bumrth. 

Aı)anını ıabaha kadar böyle a· 
çıkta bırakmaıı da tehlikeliydi 
Bunu ne yapıp yapıp gece gömme· 
nin yolunu ara.mlı ve yerlilerin n~ 
tarafa &rittiklerini ketf e çalışma · 
lıydı. 

Aılanlarmı çağırdı. Onlardan 
bir ıeı alamayınca yola koyuldu. 
Gece)'i geçirmek için yerlettikleri 
7ere tam yirmi dakika süren 'bir 
yoldan ıonra erişebilmiıti. 

Ebülula hiç birıeyden habersiz. 
Karf8ı11ın dönmesini bekliyordu 
Onu kartıaında yapayalnız ve bir· 
denbire görünce ta§trdı: 

- Ne oldu? Nerede kaldın? .. 
Nered~ aslanlar? 

Diye biribiri arka11na ıualleri 
yağd,rdr. · 

Kar§& kısa cümlelerle cevap 
verdi: 

- Olan birçoli ,eyler var •• Şey· 

Floryada 187 N. lı baraka 935-2. 
teırin sonuna kadar 
Floryada 184 N. lı baraka 935-2. 
teşrin sonuna kadar 
Floryada 188 N. lı baraka 935·2. 
teırin sonuna kadar 
Floryada Havuzlu bahçe ve gazi• 
no 935-2. teırin sonuna kadar 
Floryada çiftlik önünde ve çeıme 
arkasında 3 baraka ve bir miktar 
arazi 935 2 inci teşrin sonuna kadar 
Boıtan ve tarlalar içinde bahçivan 
odaları 936 Mart batına kadar 

26 AGUSTOS - 1935 

#11fuhammen 
kira11 

20 

20 

40 

40 

300 . 

Muvakkat 
teminatı 

ı~so 

ı.so 

3 

ıs 
'\' ' 

3 

22.25 

Yuk&rda senelik muhammen kiraları ve muvakkat teminat• 
ları yazılı mahaller kiraya verilmek üzere ayn ayrı açık arttır .. 
maya konulmu§tur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görü • 
lüf. Artırmaya girmek için hizalarında gösterilen muvakkat te .. 
mirıat makbuz ve ya mektubile beraber 6/ 9/ 935 cuma günü saat 
15 ele daimt encümende bulunmalıdır. (B.) (4921) 

Floryada Kalitarya mahallesinde 185 No. lu Bataka 2 inci 
teşıin 935 sonuna kada:r kiraya verilmek üzere açık arttırmaya 
konulmuttur. Bu y~rin senelik kirası 20 lira tahmin olunmuttur• 
Şar4nameıi Levazım Müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girınek 
isteyenler 150 kuru§luk muvakkat teminat makbuz veya mekto• 
bi7le beraber 5 / 9/ 935 Pertenbe günü saat 15 de Daimi Encümen· 
de bulunmalıdır. (B.) (4961) 

~~~~~~~~~----------8000 J .tR.\ YA SATILIK BlSKü I RM11e11111ıı111ıı11umlflllllllllltt11~""1~ 
FABRiKASI 

Üsküdar Selamı AH Efendi mahil- Haydutların 
lesinde Acrhadem caddesinde 322 • 328 
numara.h ve 3:;3 metre murabbaı ze - şef ı· k ı· m ? 
nıin üı;erein<le , .e yüzü 32,60 mc!re • 
uzunluğunda iki kat kagir bina ile i- x : 9 un akı il ara 
çindeki lngllit Vikus mark.ıı.lı sabit 
makinelerin otomatik fırını birlikte durgunluk vered 
satrlacaiından, daha fazla malQmat maceralarından 
edinmek n fabrikayı görmek fçfn fs-
tekUlerln Usküdar lcadiye Çamlıca 3 ıU ncü forrna 
caddesi 3.1 sayılı evde fabrika sahi - satışa çıkt• ' ııı 
b,ine başvurmaları. · Ullf1'""'1l1Hlttft""""'ltlıııllfll"rmtııHHttlll"llttlllltfllıiffııtal 
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'SERSERiLER YATACI 

- Nereye gidiyoruz möı)ö? •• 
- F ago ıokafına .• 
Fakat bu cevabı verdiiine lie

men pi9man oldu. 
- Galiba birisini tevkif edece. 

ğiz .. 
- Evet, öyle .• Oradaki otelde 

bulunan biriıini .• 
- Hangisinde? .. Faıo ıokaim

da iki otel var. 
- Ya, iki otel var 1ia! 
-- Evet mösyö, Büyük Şarlman 

ve Altın Güneı otelleri. 
- O halde Altın Günef oteline 

gideceğiz. Büyük Şarlman bir o.. 
tel değil, adi bir yerdir. Bizim tev
kif etmek istediğimiz adamıa ki
bar jantiyomlardır. 

- Bu itin ne olduğunu öirene
bilir miyim? 

- Hayır .. Bu hükUınete ~it bir 
sırdır. 

Fago ıokağına varılınca Mon· 
gomerinin bir İfareti üzerine kü
çük müfreze yanındaki otele göre 
daha kibar olan Altın Güneı oteli
nin önünde durdu. 

Mongomeri büyük ıalonu ıir

d i. 
Subay aıkeri lazım relen yer

lere koyduktan sonra gelip Mon
~omeriyi buldu. 

Otelci ile kar111 titriyerek onla
rı yerlere kadar eğilip ıelıin~lıyor· 
lardı. 

Muhafız kumandanı 11..:baya 

(zabite) : l 
- Möıyö, otelde bulun·~:. bü· 

tün odaların kapılarım aç·. ıı arak 

ne kadar adam bulursanız bana 
getiriniz! dedi. 

Otelci bir ıey söylemeden he· 
men ıubaya yol göstermek için ö
ne düıtU. 

Yirmi dakin ıonra ahı yedi 
miaafir, ciddi bir ha! alarak kaı
larmı çatan Mongomerinin karıı
ıma getirildi. 

Bu miaafirler aapaarı ICeailmit 
olduklan halde titriyerek f akııı
yorlarClı. 

İçlerinden hiç Mri itiraz etmeğe 
ceaaret edemiyordu. Çünkü o za
manlarda da hüktimet memu:-ları, 
hatta bir ıuçu olmıyanlara bile, 
korku verirdi. 

Bu misafirler de masum ~lduk
ları halde, kendilerine bir ıÖJı ıöy
lemeğe tenezzül etmiyen, Mongo
merinin önünden geçerken titre
mekte birbirleriyle yarıı ediyorlar
dı. 

Nihayet muhafız kuma::danı· 

nın: 

- Aradığımız adamlar burada 
değillermi9 .. ıözü üzerine y~rek· 

lerine biraz su serpildi. 
Sonra otelciye dördü: 
- Son üç gün içinde otu~ yat

larında, genç, ıarışın, mor ceket· 
li, fapkaıında beyaı: tüy bu~unan 
bir adam otelinize geldi mi? diye 
ıordu. 

Otelci yerlere kadar eğilerek 
cevap verdi: 

- Hayır monıenyor. Ov•e bir 
adam gelmedi. Monfenyor. t&hki
kal ysp?.bilirsiı.;1.;. Aftın Güneı o
teli, namualu bir oteldır. 

, 
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~ERSERILER YATACl 

Mongomeri ıert bir ıeıle: 
- Peki .. Peki! Gö;;.ümü1~:n siz

de olduğunu unutmayınız. ~·afkn 
bir ıef erinde öyle kc.lay kobı}' ya· 
kayı ııyırama:ııınız .. dedi. 

Şaııran otelci ıapkaıını 1.-aldı · 
rarak boğuk bir ıeıle: 

- Yaıaıan kral! c!iye bağırdı. 

Zabit aıkerleri tocladı. M\.ifre· 
ze derhal uzaklaıtı. Miaafi .. fcr bu 
ıuretle kurtuldukları için s..:\-indi
lerae de otelci pek de memnun 
kalmamııtr. Çünkü müşteri•e,. he· 
men pılıyı pırtıyı toplayıp 01adan 
aavuşmuşlardı. 

Mongomeri, Fontenblö ~e!osu· 
na döndüğü zamanlu yan r:daki 
zabitle beraber krahn yanına çık

tı: 

- Şevketmaab, otelde araştır-
ma yaptık; fakat em~r buyurduğu
nuz adamı bulamadık .. 

Kral: 
-Her tarafta muvaffak0

"Jcbiz. 
Jikle kartılafıyoruz. dedi. 

Ve daha fazla israr etme :li. 
Monıomeri kralın yanmd.ı.n çık

tıidan ıonra: 

- Eh, artık ihtiyar kralın ec· 
dadına kavuımak zamanı geldi .. 
Hali de dayanılmaz dereceyi bul
du. diye düıündü. Zabite de: 

- Mösyö, ıiz de aördünüz ya, 
kralın emrini harfi harfine y.erine 
getirdik, fakat gene hota gitme 
dik. Ah möıyö, eier rahat et
mek iıterıeniz kralın muhafız aı-

keri kuman~anı olmayınız! dedi. 
"' :ıır. • 

Kral, Mongomerinin korklu&u 
veya korkar gibi göıündüğü bu 
iki muvaffak olamayıfa kızmamlJ
tı. 

Düıüncesi hep Dh·anın verdiii 
mektuptaydı. 

Mektupta vöyle yaııhydr: 
"Yarın gece saat on birde bah

çenin küçük kapısında bekleyi-
nız.,, 

Kral: 

- Yarın gece, yani hu ıece .. 
Çiinkü mektup dün kaybedildi~ 
için bu gece olması ihtimali çok 
kuvvetlidir. lmzaaı da ''Jiyetin bir 
dostu,, .. Bu kim olabilir? Niçin 
Şövalye dö Ragaatana bu mektu
bu yazıyor. Gene naııl bir dolap 
dönüyor acaba .. diye mırıldandı. 

Kral tam bir saat bu tuhaf mek
tubu düıündü. 

Sonra birdenbire eda hizmetçi
sine Sansağı bulmaaını emretti. 

Her halde bir karar vermiı ola
caktı. 

Bu anda kral, damarlarında1 

kuvvetli bir kanın dola§tıiını hiı- , 
sediyordu. Bu da ilacın tiddetle 
tesir etmesindendi. 

Parlak ve bulanık ıeylerle dolu 
bulunan, ara sıra ıimt~klerle ay
dınlanmasına karıılık karanlıkla
ra gömülü bu devirde, tedavi ıa
natı henüz pek geride ik~n zehil'
cilik çok terakki etmiıtir. 

For11111: 11 
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Doktorlu çocukluk devresinde 
idi. Fakat ıihirbubk çok ilerle-
JDİftİ. fi 

Kimya: meçlluldif. Faliat ıim
ya ilpıi oma doiurJlı&ia batlamıt-
tL I ' 

Bir liutaldi iJilettirilemiyordu. 
Fakat dalİa çal:İH ölmek pahası
na kudretlerini fena kulanmak is-

tabla karıı ıeleceiini zannetınit-
tL ...... .. 

1 
• 

SanaaJa~ ' . 
- Haydi ıel, ıni ,Üzel ıalialim 

aaf laaYumdan iıtifade edelim •• 
Biraı bahçede dolqalmı, olmu 
mı .. dedi. 

- Emrinize liazınm teYIEebna· 
ab! 

tiyenlerin Cluyplamu azdırmak - Doiru amma, bizi kbmenin 
elden ıeliyordu. takip etmnini iıtemem. Şayle bala-

itte kralın ~a içtili );öyle bir çede yalmz teninle bulanmak i1-
ıeydi. Ve onun teairlerini de his- terim •• 
ıetmele J;qlamqtı. Bunun üzerine Birinci Framu· 

Reqi 7eıine ıelmitti• . va bekleme Alonuna ve oradan 
Nöbetin doiurduiu yorpnluk jantiyomlarla dolu aalonlara ıeç· 

gitmitti• ti •• 
Vücudunda büy(ili bir kuvvet Şapbla~ Alla1111or: . 

hiıaediyordu. - Y qum kral! aealeri ortalı· 
Gözleri baıtalıim Yerdiii kor- ğı inletiyordu. 

kunç parlaklıiı kaybetmif, bunun Etrafındaki ıördiiiü yüzlerde
yerine hakiki bir gençlik ıtıtı ıel- ki aevinci okuyan Birinci Framu

miıti. 
Framanın Jan Mariıi, ne d ... dün 

Sanıak odaya girince ıevinçle 

baiırdı: 
_ Ah fevketmaab, yeniden ha-

yat buhnuııunuz .• 
- Hayat bulmutıunuz ne de

mek .. Bu da aöz mü ya .. 
Kral böyle aöyliyerek aynaya 

baktı ve tatlı tatlı gülümsedi. 

Hakikaten birdenbire hiııetti
~ zindelik, vücuduını kaphyan 
ı ahatlık ona bu kuvvetin geçici ol
duğunu unutturmuıtu. 

Pek büyük bir ümit besliyordu. 
Kendinde böyle uılnomal ( fev

kalade) bir kuvvet bi11edince haa-

va: 
- Yokla bunlara iftira ederelC 

ıünahlarını mı aldım? diye dü
tündü. 

Sansak Monıomeriye, kralm 
bahçede yalnız ıezmek iıtedilini 
ıöylerken Framuva da herkese aü. 
lümıiyerek Ye iltifat ederek jan
tiyomlann araamdan ıeçiyordu. 

• • • 
Ja11z ve pek ıenit olan bahçe 

serindi. 
Kut ıeıleri ve çiçek kokuları 

inıana büyük bir ferahlık •eriyor· 
du. 

Kral, yanında Sanaak bulund• 
iu halde aeuizce yürüyordu. 
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Birinci Franılva uıağıyla geve ı Oöktüğ~ soğuk terler dindı . Aa 
zelik etmekten pek hoılanırdı rıları keıUdi. 

Hatti tuvaleti eınaıında upğının • • • 
aizmdan günün dedikoduların· 

dinlemek onun için yorgunluk ıi 
derici bir ıeydi. Uıak bu ıuretle 
krala bir nevi gazete vazifeıiıı; 

görmekteydi. 

O günkü dütüncelerine rağmeTl 
her zamanki itiyadın& aadık kalan 
kral upiJyla ıevezeliğe batla. 
mıftı. 

Utak, Birinci Franıuvanın ıo ~· 
duiu ıuale cevap verdi: 

- Kral ilaç içmeğe batlamı, 
lar, bunu:ı için çok meıudum ! 

- Niçin? 

Korkunr düıüncelerine döne:1 
kral titremiıti. 

- Çünkü ilaç bir müıekkindir. 
Kral hazretleri bunu emniyette 
içebilir. 

Dokto:-.a konuımut olan uıainı 
bu ıözle:? kral için bir ıey ifade 
etmiyordu. 

- Hakkın var! dedi ve ilave et-
ti: 

- Bu beni ıakinlettirecek. Ktı 
pamı doldur. 

Baıinyak kupayı doldurdu. 
Kral bir tıamlede içerken dütünii 
yordu: 

- Ölümü içiyorum! 

ilacın i !k ve derhal duyulan te
siri vücuduna bir rahatlık verme· 

ıi oldu. i orgunluktan kırılan vi! 
cudu ıimdi gayet rahattı. 

Monıomeri kralın yanında., 

çıkbğı zaman tatkınlıktan ö.ıün .i 
görmiyecek bale ıelmitti. Kendi 
kendine diitünüyordu: 

- Neler oluyor? Lapteneyri 
Büyük Ş•rlman otelinde öld:.rül
dü. Buna hiç fÜphem yok. Her 
halde onu öldüren de Tribuleaır. 

Şimdi l!ral beni ayni oteldE Şö
valye dö Raıaıtan denilen ada1nı 
tevkife yoiluyor. Bu adam b,ft!e
dilen ecnebilerden, Tribu1e?t

0

n 
doıtlarından biri.. Mel6n ıoyta. 
rı, tam aenete kawpcainn ıırad" 
feliketina? aebep olacak! 

Böyle dütünürken ptonuh e•
luıuna inmit, zabitlerden biri.,e e
mir vermitti. 

Biraz •onra bu zabit ıelerek 11-

tenilen yirmi kitinin hazır olduiu· 
nu haber verdi. 

Monıomeri emretti: 
- Pekili ! Pqimden ıelin;.7 ! 

Yol da ti derken kendi ken .-füıe 
söyleniyordu: 

- Hapı yuttum! Eier Büyak 
Şarlman oteline ıide•em Trit-:ıı1e
yi tevkif etmeie mecbur ka ~ l:-.&· 

ğnn. Tribuleyi kral 16rünce. kral 
yanındaki itibarım bir yalana!!&· 
yandığı için bu yalanla beraber 
yıkılıp ııdecek .. 

Tüfekli, ıilihlı yirmi adamm 
batında kumandanın yanmda ya
rüyen ıubay (zabit) tordu: 



HABER KoDoç cJIDşDn kapDan 
(X : 9) un Hindistan ormanlarındaki maceraları ! 
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lJa lnırattar.8aft 1 kiloluk tentkı ltr MO k111"11ftv- Bl1tlk ttatktltr•ı idi kllaea • kar .... llwa marb mu dikkat. Hma depen: Ankara, Bt1etla, latubal. 
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ÇAPA MARKAIDl•h•ktmı ayan 

ftfünevver<>mnan<>aey 
Kuttür DirektörlUğUnden : 

Hububat ~d~N: .• l~:~ 
lllcm kteplerde talebe kaydına Ey-, 

liilün birinde baılanacakbr. •ırıncı Si• 

nıflara bu sene 928 doğumlularla 11a11• Unlan 
~ . Sıhhat ve Kuvv t 
~ \ VERiR 

Hq1.,,.,. Aıuf ıtıf 6ıollıe ........... 
uro1.,.. - o;w.,., 

•WB ....... M•ınet ote-

en.iki llelumlu18rtlan arlll kalanlar allnıcakdır. Kül• 
tür di ktörü 10 Eyliile kadar 11uıunt1u111a .. 
,. .. • ıalan okula; 9oauldanN kaJdetllrmelerlnl wellleNeft 
,,_ ...... (IOt., 

KUltUr Direktörlüğünden : 
-------- Lise ve orta okualln parasız yatılı 
11111-- 80YllAll ~--

11 U _.. ..... astecılel 
..,. .. 1 ................ . 

Sünnetçi Ahmed talebe a11nma• ,,... lstanbul kız ve erkek 
•lrametılh •• maa1....taa· liseleri m•••u• olmaktadır. aereken .. taıatb ••m•k ve 

neelnl Slrkectd• Sultan•hmet 
Yerebatu c:dW40numara1a llllrıd eıunmak lqln kızların kız, erkeklerin 
uldeylecbilal •YPI mQeterl-

lerine bddlrir. erkek lisesine mUracaatlaM. (8010) 
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Pardayanlar 
Mi§el Zevakonun 
En meraklı romanı 

Yakında "HABER,, tle 
Forma halinde verüeı:ektir. 

Balkan samoi.v:onu c;aim 
!I""' 

Kuponlarımızı 
saklayınız 

Bunlar size hiç ummadığınız 

menfaatler temin ede ı 

72 kiloda Balkan şampiyonu ankaraıi Hüseyin ile avusturyah Musil arasındaki maçtan bir saft'lıf 

Avusturyalı güreşçilerle dün yapılan ikinci karşılaşmada Türk takımı yedi güreşten beşini kazanarak galip vazigett• 
bitirdi. 66 kiloda galibiyet tuşf a olmuştur . 

r arın ki maç 1 aksim stadında gece saat 21 de yapılac.ktır • 


