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Sultan Hamidin torunu 
ŞEHZADE 
Abdülkerinı 
intihar etti! 

Sebebi şu Bir zengin kadınla evlenememiş. Evlense 
• imiş, parayla asker tutup TOrktyeyl 

• fethedeeekmlşl (Yazısı 40ncü sayfada) 

Antropoloji bllglnlerl, kala kemlklnl
ni ölçerek ırkları tayin edebUigorlar. 

Soldaki resif' Mimar Slnanua fllT. 
besidir. 

'(l'allll ~ ilrtdltk) 

ilim yolunda araştırmalar için 

ma Sinanı k 1 
mezarından çıkarıldı 

Anadoludaki eski ve kıymettar kabirlerde 
• araştırmalar yapılacak 

· Tarihsel incelemelerden şu hakikat anlaşılacaktır: 
Medeniyeti, Brakisefal ırkındaki Türkler kurdu 

4 AğtYJstos 
Bugün büyük harbin 
21 inci yıldönümüdür i 

4 AAustosta ingilterenln de iştirAkiyle 
muharebe tam manasiyle 

uumumi,, olmuştu • 

Genel ••v••'~ 81d0kten nice yıllar aonr•, ormanın bir kiYl9tnda 
çlzmell lakeletl bulunan mllyonlarca umeçhul aaker,. lerden biri 

Yazısı ikinci sayfamızdadır. 
Son sayfadaki resimlere bakınız . 

Habeş 

tehlikesi 
harbi 

şimdilik 
f Kutub yoıuyıa bastırıldı 
Amerikaya gitmek · 

isteyen Musolini 
Sovyet epeyce 

T . yola geldi ayyareSI Uluılar kuru· 
Geri dUndfl munun Habeı -

Beşiktdş: 2 
Mac(llrlaır: ı 

l ~acar U11peıt dün BeşiktO§la yaptığı ilk maçta 2. 1 mağlup oldu. Bugün Ga 
tttl.~aragla karşılaşıyor. Reımimiz dün kü maçta iki takım oyuncularını gös
~or. Yazıları spor sayfamızdadır· 

Makinesinin Y•il•rı dondujJ 
l~ln telslzle geri dinmek 
mUsaadeslnl isteyen tayya-

renin kumandanı Lavanyevskl 
(Yazısı 4 üncü sayfada) 

Bulgarlar, bugün 
Türklük aleyhinde 

llüyük ~ir gösteri yapıyor! 
Varna, 491 yıl UncekJ bir hatırayla aleyhimizde çalkanıyor 

· (Yazısı ·4 ücü sayfada) 

İtalya ihtilif ı 
hakkında hazır

ladığı karar su
retini Muıolini 

kıımen kabul et
tiği gibi, Habeş 
imparatoru da 
ayni ıuretin ka
bulü hakkınd.:ı 

kendi delege-sine 
talimat vermit· 
tir. 

Muıolini> an· 
cak konıevin 4 
Eylülde yeni bir 
tolantı yapman 

"Beleceklerl varsa glrecklerl de varı,, diye 
na itiraz etmek- mUtevekkllane bekllyen ve sokak ortasında 
tedir. oturup vatandaflarıne flfek aatan bir Habe, 

Yakında Pariıte lngi~tere, Yitler) yapacağı bildirilmekt~dir. 
Franıa, ltalya ara11nda konuı- Bu göıterilere zenciler de "ıtirak 
malar baılıyacaktır. edecektir. 

lngilizce "Taymiı,, gazetesi, . 
bulunan yeni hal tedbirleri saye. 
sinde harp tehlikesinin uzakla§tı
rıldıfına ipret etmektedir. 

Difer taraftan Amerikanın 
"Harp dütmanı,, adlı kurumunun, 
ltalyaya kartı göateriler .(nüma-

Gelen ibr habere göre, Hab&· 
fistanın Harar civarında H,.beşl~:

Franıız miıyqnerlerine ıal::brmıt· 

lardır. Fakat salahiyettar çevren· 

ler böyle bir §ey bilmediklerini 
ıöylemektedir. 
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Bir ibret IAvhası: 
-... 1 ................................................... ... 

Büyük harpte bize 
Edirne ihanet eden Asuriler 

Hala yersiz yurdsuz, perişandır korkmasın! 
ZAMAN - Bawazısı Edirne kork • 

ma adınd<JMr.. E4ime4en gelen bir ttı
nıdığiyle konuşan yazıcı, Edirnelile • 
rin Bulgarların "EdirlN -lıUIUlıdir, 
Trakya bizim olmalıdır,, gitııi ordı a-

ınglltere bunların katliAma u§ramasına 
ve hayatlarını kurmasına imkAn bula
mamuştır, yalnız bir araba laf ediliyor 

1933 denberi batgöstermit o
lan bir Asuri meselesi~e dair ya· 
zı yasan inıilizce .. MançstdT Gar 
diyan,, gazetesi, bunların harp es · 
naatnda lngilizlere olan )'&rdmıı· 
nı ileri sürerek uluslar kurumu
nun ve kendi memleketinin dikka. 
tini uyandmnaja çalrımaktac\ır. 

Öiaıte diyor ki: 

\ lu,uk harpte, lnı mehılekMlR 
ltlltil 1 Üserhıe yurtlaritıı hıra • 
'iıJ hfİlfre kartı bizim tarifi · 
*lidl haf heden Aıllrilere, itti u · 
ki hniıtiyan halkına nihayet h\r 
ret iulunacak ıibi ..• 

Üirptenberi ve bilhaııi liıılİ· 
t öltt ltak Uzerihden nı,ndayt 

lill~irdılt 1932 yılındanlterl, "\tu 
tiatit ırk sefalet İçlntle rılttSr 
Hıtısten ıonril, Türkiyeye aane . 
ntallller. 

lraltta toprakiız olarak kaldı· 
tlr ... lnı11t&re mandayı k1lldtHr
)ren AıOrtlere karıı ıedtltte mu· 
U\ \ı edileceli ıanıhyordu. Fakat 
tlil ~e iraJclılarla AıOrller ~ra
·~ttd hir ıerıinlikdir lia,ı&il · 
İl. Ve A~Grilerdeıı bir İtafi!• Ftah 
laya ll\ iilatı Sttriyefe ı•ırttılt lı. 
... ,. li biunffakiyetslz teıeli· 
İltht il ••rl dBnCIUkleri zaman, j_ 
rtlitlarla aralarınaa ça ·ı;ııbia 
İlı•a.t.rtll. Ve \;u araela ıotu Bir 

Ankara, 3 - Kımkahamamda

ki orman yangmı 86ndürülmüı • 
tür. Yanan nha 250 dönüm ka • 
dardır. 

Muğla, 3 - Göktepe ormanın· 
da altı koldan çıkan yanıınm üç 
kolu ıöndürülmilftür. Diğerleri • 
nin söndürülmesine çabıdmakta· 
dır. 

--0-

Ecnebi mallyecllerln 
mukavelesi uzatıldı 

Ankara, 3 - Finans Bakanhlı 
tarafından Framadan ıetirilen 
uzmanlar ( müteha111slar) yurt 
içind. yapacaklan tetkikleri bi • 
tirdikten sonra eu.slı raporlannı 
vereceklerdir. 

M. Piıar türkçeyi bir buçuk ay 
gibi luaa bir zamanda 6irenmit 
olcluiundan yaptığı tetkiklerde 
defterleri bizzat okumaktadır. 

Finans Bakanlığı Piıarla yaptı· 
ğı mukaTeleyi altı ay ve M. Mu· 
sete ile olan muka-.eleyi de 3 ay u· 
zatmııtır. 

Uzmanlar (müteha111tlar) lı • 
tanbuldan soma lzmire ıidecek • 
ler •e eyh11de tetkiklerini bitir • 
mit okcaldardır. 

-0--

Ayintapta 
Trahom mfleadelesl 

Antepten bildlrlldiitne söre, mem • 
lekette salgın derecesinde bulunan 
trahomun tinüne geçmek için, saflık 
ve soysal bakanlığı tarafından bir şey 
yar kamyonet gönderilmlftlr. Seyyar 
bir hastane olan bu kamyonette, a • 
meHyat masası, Aletler, ufak bir ecza. 
.., ıa .. .., wtM ameliyata lbnn olan 
malzeme Tardır. Bu kamyonet k8y 
köy dolaşarak trahoma ıutulanlan 
teda'VI etmektedir. 

köyde tildürüldüler. rası kesilmeyen yaygaraltmmlan çe • 
O zamandanberi, Aıuriler ye- kindiklerini öğrenmiştir, diyor ki: 

ni bir "katliam,, olacak kol'kuaiy- Trakya her bakımdan Türk olduğu 
1 1 d gibi Türkigertüı Pnıradtı11 l)fl#eçme • 
e endiıe iç.inde Muıu civarın a sine de lMk&ıa yoktur· Bugün filrki11e 
yaıamaktadırlar. Avrupadan hürmet görüyorsa bu Trak 

Uluslar kurumunun bir komis ya Ue Avrupaya ballı elm.uzdarı • 
yanu, 20.UOO kadar olan Asurile- dır. Trakyasız bir Türkiye, Avtuf'O 
r1 Bir uysun yer LülahUblitl lçih nazarında Efganislandon ve lraktflll. 

llim iki ıenedenhir durmadan ça· farksızdır. d" ç·· k"" 
0 l ı.. • Edirne korkmasın ıyoruz. un ıı , 

tlıYor. 'Bu ahaliyi .nrhtılyaya ve . Rumeli aerlıallerimlzde kllrulnwı ye. 
GUyarta va yerl"ttlrtttık ta&avvu- tiın bir ,elıir tleftldir. OIUUI ark•ın • 
ntndan, ekonoıttllt ve cblrif~ se- da 11irml milyonluk koca P,ir Türk va· 
l>eplırlen dolayı flltı~ihU. Şiitt- tanı, altı asırlıPc koea bir istiltf ve za
di nihayet, Franıkt 1mk&meU - fer tarihi vardır. Edi~ne ~kntaSın, 
itele hUyuk İilr ilt~kle aıabeme7 _ çünkü onun en uf~k bır teh~.ıkeye '!!a· 

S d \. l ~ ti ruz kaldığı /rissedillrH biittm Turk 
\irlte e Hab~ır nenf oyuna \t milleti miicessem Mr satvet ve ıavlet 

ıarhı yerlettirıhiieıhti teklif tll· ile onu "mu.ha/azaya koşacaktır. 
yor. KURUN - Asım Uı baoibtldi baf• 

2uhur eden ıu,lUk, hu ahaliyi yazısiltida para 11eHne fi~:verilen Oir 
nakil •e teni evlerUd t&•lı lçlh mehılelottteıt ll ~ffstancU.ıft fHiltset • 
~•tfalunah paratt l~mittdir. Irak mektedir, iemektedU M: 
İiük8ttıeti l 25.000 sterlin lıarcl· B~ıistanda ıatıcı •attığı mala mıı
malı teklif etti. Fakat belki tUı kabil alıcıdan para ,erine fişek lsti11en 
İt" ril~ ree Ji CI ha Ilı tin lecek bir memlekettir. & memlekette fişek 1 el ra a ıe paıvituı daha kıymeUidir. Bu yalnız 
llr. ntiliz hUkllin-tlnin ~u ~·· ltalyan _ Habef ihtilôfından beri o
rayt temin İçin ıa;ret ıarf~tmtıl ltı11 fell d~il, senelerdenberi alış ve-
ker clhetttn iyi öhit· ... ,. riş bu şekilde devam eder. 

lnıUlz 9tteteıi hunllan ıoHt" Fransızlar, Habeş kadar ıildhı ol. 
AtGrtletlR, har~ lırillHilll lnılht mıyan Faıı ancak yirmi beı yılda sö
ietln mUttefikl olcluiuba i••tit mürge haline getirebilqiler· ltalg_a? -

ı l l lar acaba, Fransa ı·e Almanyayı ıçıne 
etmekte ve •aziyetlehtie dl r a 1- alabilecek kadar geniş olan Habeş top 
kayı kuvvetlendlrmele 'llıtmak- raklemtı, FraMııların bilmediği bir 
iaair. usulle mi ele geçireceklerdir. 

harbinin yll 
dönümü 

Bundan yirmi bir ) ıl öace bugün 
batı medeniyeti ölçfilemiyecek kadar 
ağır bir felakete sürüklendi. Açılan 
yaranın §ifa bulması için bir çok ne -
sillerin gelip geçmesi lazımdır. 

Dünyayı en acı ııtıraplara sürükle -
mi§ olan bu amanın harbin belli baş
lı sebebi ulusların sönmek bilmez ih
tirası, it başında olan küçük bir ekal
liyetin ıulh sever büyük bir ekseriye 
te müstebidane tahakkümüdür· 

Sırp delikanlısı Prençipin Bosna 
Benekte AV118turya vellahdi Arşidük 
Frans Ferdinand ile kansını öldüren 
lturtunlan harbin asıl se~bi değil 
ve fakat çoktan beridir hazırlanmakta 
ol~ bu sav&§In en milnasip bir vesi -
lesidir· Avusturya fmparatorlağu, Sır 
bmtana verdiği ültimatomun cevabını 
bile beklemete lüzum görmeden or • 
dulanna "yilrU !,, kumandasını ver -
miştir. 

Bu lellketll tarihi şöylece 
ediyoruz: 

hütasa 

1914 senesi 28 Haziranda Prençip 
ATI1Sturya veliahdile karı11nı ildür -
mtl§tUr. 23 temmuzda, Avusturya ül
timatom vermiştir. Ve nihayet 4 A -
fustosda, ln&flterenin de işe karışma
sile, harp, tam manasiyle genel (umu
mi) bir mahiyet almıştır. 

On milyondan fazla delikanlıyı 
topraklar altına gömen ve dünyanın 
yirmi bir ulsunu kendine çeken ~u çıl 
sın harp 1918 blrinciteşrinine kadar 
sürmüştü. 

Bu fena hatırayı elemle ve bu badi
rede ~hlt olan Türk evlatlarını hür • 
metle anarız! 

ismet in önü 
Şarki Karahisar, 3 (A. A.) -

Bathakan lamel lnönü yanında • 
kilerle ıaat üçte buraya gelmit ve 
bnaz dinlendikten ıonra Gireıu· 
na hareket etmittir. 

Para yerine fişek geçen bu memle • 
kette herhalde ltalyanl.ar çok llğra • , ........... 

ClJMBURIYBT - F.-ıuuıs Nadi 
Tramvay ve Telefondan alınacak pa
ranın hastane ihtiyacına sarfedilmesi 
hakkındaki neırlıata l>ir nevi ueap 
teşkil eden l>ıc 11fU116' 6u paranın dol· 
rudan doğruya yola harcanması la • 
zımgeltüğini h•tane ilıtlgaçlannı •on 
suz bir 1Jaridatla temini ça~lerinin 
aranmasını söylemektedir. Bunun için 
de ekmeklere yalnız hastane ihtlllOÇ -
larına sar/edilmek üzere /cQnulacak 
bir kuruş veya yirmi para gibi bir faz
lalığı ödemluecek hlçblr ldmBenin bu
lunnuyacağını senede bir milyon veya 
500 bi11 lira bir varidat temin edlle • 
bllecelinl il6ve etmekt~ir. 

Kttltilr lşle,tmlz 

Müfredat proğ
ramlarındaki 
değişiklik 

Ezbercilik bUsbDttln 
kalkıyor 

Müfredat proıramlannı hazır· 
lıyan komisyonun s.Efet Anka • 
nın hqkanhimda toplandıimı ft 
kültür itleri berinde ıenel suret
te konatmalar yaptılını yasanı • 
tık. 

Dün de devam edilen toplantı
da buırlanan müfredat program .. 
ları okunmuı ve kabul edilmiştir. 
Bu programlar önümüzdeki 
ders yılı içinde tatbik edilecek ve 
alınacak neticelere göre gelecek 
sene daha esaslı bir surette tspit 
dilecektir. 

Yeni müfredat proıramlarmcla 
önemli değişiklikler vardır. Bil • 
h1.1&a ezberciliği kaldıracak şe • 
kilde hazırlanmıştır. Talebeye bir 
çok isimler belletnıekten ziyade 
unıumt malt\mata ehemmiyet ve • 
rilmiıtir. Kcmisyon imtihan şekiJ· 
leri üzerinde de defitiklikler ya • 
pacaktır. 

:::xz :::ı :c: ::::w: 

Çaldaris'in söyledikleri: 

'~ Ben ancak halkın 
istediğine taraftarım,, 
Tedavi için Alm&nya kaplıca • 

laı'ma. ıitmekte olan Başbakan 
Çaldaris Selanikte büyük tören 
(merasim) ile brşılanm11tır. 

Bafbakan ı-ejim meaeleti •tra .. 
fında şu sözleri söylemiştir: 

- Ben halkçıyım. Halkm men
f&atına hizmet etmek istiyorum. 
Ben krallı bir cumut"İye\le FnMa 
Cumuriyeti arasında hiçbir fark 
görmüyorum. Geneloyu liileaiz 
yapacağız. Ve rejim itini frolrlin • 
den lıaHedecefiz.,, 

Bundan sonra Çaldaris rejim i
tinin geriye bırakılacağı ihtima· 
lini, ve Avrupa da eaki Yunan 
Prensleriyle ıörüıecetini tekaip 
etmittir. 

Yunan cumhurlyetçl
Jer1nlo başkanı 

ne diyor? 
Atina, 3 - Venizeliat Partisi 

Baıka.nı Sofulia Yunaniatanda re-

jim İ§İ etrafında bir Türk gazete
cisine "' ctizleri ı8ylemiştir: 

- Bface bir rejim meaelesi yok• 
tur. Bir k1A111 halk hiç birtey yok· 
ken bunu ortaya attı. Ve Baıba • 
kan Çaldariı de intihabatta kay· 
betmetken korkarak geneloya bat 
Yurulaca.jını vadetti. 

"Şayet geneloy hilesiz yapıla • 
cak olursa Cumuriyetçilerin bü • 
yük 'bir aalebe kazanacaklarına 
eminim. Xondilit hakkında birıey 
söylemek istemem. Bütün kuvve-
tini cumuriyet rejiminden alan 
bazı bakanlarm milletin askeri 
kuvvetini cumuriyet rejimi aley • 
hinde kullumau tarihte ilk defa 
vaki olmaktadır.,, 

Sofulia bundan ıonra memleke
timiaden büyük bir cl0ttlulda bah· 
aetmif ve 29 Birincitetrin Cumu • 
riyet Bayramıncı. Ankaraya ıel• 
mek niyetinde oldufunu aöyle • 
mittir. 

Macek Komtlnlst 
Yugoslavyada Entemasyonallndekt 

tlırvatyanın ayrılma- mOzakereler 
sına çalışacakmıt 
Belıracl, 3 - Hükdmet duru • 

mu gittikçe karıımaktadır. Hır.at 
Köylü Fırkaıı lideri Doktor Ma • 
çek yeni bir muhalefet ırupu tef· 
kil etmesi teklifini reddetmif Te 

herıeyden evvel özgür (milıtakil) 
Hırvatiıtan ülkü.ü için çalıfKA • 
lmı aöylemiıtir. 

Bu ıözler Be!B!'adda türlü tür • 
Iü tefıir edilmektedir. 

-o--

BUyUk bir 

Yer sarsıntısı 
Daha oldu 

Dombay 3 - Kalkuta rasathaneaf 
bu sabah saat 6,45 de, merkezi kuvvet 
U bir ihtimale göre, Somatra bölge8ia 
de bulunan şiddetli bir deprem kay • 
detmiştfr. Rasathane direktörU, bu 
depremin merkezi karada olduflı tak
dirde, hasarın pek ağır olabileceğini 

söylemiştir· Ayni deprem Londra • 
da da kaydedilmiştir. 

• • • 
İstanbul 3 ( A.A.) - İstanbul ra • 

sathanesi bildiriyor: BugU.rı Türkiye 
saati ile 3,21 geçe me:·kezl Istanbal • 
dan 6500 kilometre uzakta şiddetli Mr 
deprem kaydedihaiştir. Bu depnm 
merkezinin Hindlstanda olclU:a talı • 
min edilmektedir. 

Halllenlerda gezller 
Türkiye Turing Kulübünün te

tebbüıü ile Balkanlarda B&lkan· 
hlarm da ittirik ettili büyük bir 
gezi (seyahat) yapılacaktır. 

Geziye iştirak edecek Yunanlı
lar Eylul başında şehrimize gele
rek Türk kafilesine katıldıktan 
sonra Köstence yolu ile Bükreıe 
ve oradan da Romen gezginlerini 
(ıeyyahlarını) alarak Belgrada 
gidilecektir. 

Belgradda Yugoalavlar da ka • 
fileye ittirak edecek ve oradan A
tinaya hareket edilecektir. 

Bulgarların seyahate ittirak e
dip etmiyecekleri henüz belli de
lildir, 

Balkanlılar arasındaki münaıe• 

betleri kuvvetlendirmeğe yaraya· 
cak olan bu geziye büyük bir ö • 
nem (ehemmiyet) verilmektedir. 
Balkanlarda bu gezinin umumi bir 
alaka uyandıracağı muhakkaldır. 

Hüktimet bu teıebbüse müıa • 
heret edecektir. 

Motkova, 3 (A. A..) - Komin
tern lronıreeinde Dimitrof FatiaM 
taarruaa ve amele aınıfmm hirlill 
için fqiame karıı )'apılecak mflııi 

cadele ltominternin iclwleri hak-
kmda raporunu okumuftur. Di • 
mitrof haftretle alkı1lanmIJtır. 

Rapor lıa.kkmdaki müzakereye 
'DllSVu r • ....aı11n aeıegeıı 1t>re11n 

bir diyeviyle hatlanacal:tır. 

Şik4getler "e dilekler 
~ -awz • -- ~ 

Tütün işçisinin 
mektubu 

Bqlktaş Avusturya tütün deposu iş· 
çilerincleu birindea bk mektup aldık. 
lşçf, esas itibarile cumarteai günleri 
tam yennlye almadıkJarındai\ şikayet 
ediyor. Zaten şimdiye kadar alcbkl&n 

para ile ıtt'bell ~&leriDi, fbndl 
de fabrika tarafmdall JUllD Ucntlerl 
aln hsllmeslndea ltlrtl bhbllla 
mflpll bir duama ıtrdiklerlal ll1lt
yor· Neticede çallftıklan fabrikada 12 
1• kadar defli, 13 e kadar çabpaal&· 
naı, 'buna mukabil dlter fabrikalar 
ıfbl hafta tatili bnuuna rtire ta• 
yem.lfe alma.lanm ll!lti)'Or. 

Mektupta bahatdlltn .ulyet doln 
in muhakkak dUıeltUmesl llııtadır. 
lfln tetkik için allkadarlann dlkka • 
tini çekeriz. 

alman teçllerlnin 
kazanç vergıaı 
İstanbul Jimanı yUkletme ve boşalt.. 

ma ameleslnden on kişi matbaamıza 

gelerek şiyle bir dert yandılar: 

işlerin kesat gittlfi ve yevmiyeleri· 
mlzln indirfldlılini bu zamanda bap • 
mıza bir dert daha çıktı. Şimdiye k& • 
dar muntuaman bizden kesilen ka • 
aanç vergileri her na1tlsa maliye tah· 

sil ı•btaine yatınlmıyarak zimmete 
geçirilmi~ Un ve kömür amelesindeıt 

165 kitiıtht tevkif edilen btt paralan 
timdi tekrar ve bciz ıuretile kesil • 
mektedir. 

Son zamanlardaki ınaddi vaziyeti • 

mlz tizerine ha tuz biber eledi· Bit bir 
i9tlds. ile mtlddefumumilife müracaat 
ettik. Elbette lazımcılen kanuni aıu • 
amele yapılacaktır. Yalnız şimdiye 

kadar kontrolsuz mu iş ıörülüyordu1 
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"Seri de mi 
Lehistan?,, 

(Abidin Daverln bir yazısı mUnasebetlyle) 
Geçen gün, Abidin Daverin 

ttıdığı güzel bir makale üzerine 
lkJıına bir tarih.el (tariht) hiki· 
te Keldi. 

°t'~hidin Daver, Bulgarların 
Utkler aleyhine her fırsattan is-

~İftde ederek yaptıkları törenleri 
lberaıimi) ıayıp döküyor. 
Meıela, diyor ki: 
- Pilevnede Ruılarla Türkler 

ç'rı>ıtırken, Bulgarlar caıuıluk et· 
titdi. Son zamanda o pnlı hatıra· 
>'ı ( ! ?) kutluladılar ! 

Gene bu kabilden olarak, Bul· 
Rtrl•r, Varnada bir tören yap • 

~lktadırlar. Leh Kralı Ladiıliım 
tından asırlarca evvel Haçlılar 

(E:hli ıalip) arasında Türklerle 
~tpıtırken öldürülmesini, bir 
l>anılaviıtlik propagandası fınalı 
'-trnıtlar. Törene çağırdıkları 
ltıerrıleketlerden ne Yugoslavya, 
ile Çekoslovakya bu davete icabet 
et .... · . 

·•1ıttır. Keza, Romanya da bize 

fd.0ıtluk göstermİf, Varnaya heyet 
ı) ~ 
•n yollamamıthr. 
Y a.lnız Lehistan Bulgarların tö· 

"enine geliyor ... Türkler aleyhin • 
dek· t•• • l orenıne ... 

l§te, bu vaziyet karfısında, Abi
din Daver methur "Sen de mi Brü-
lUa,, sözüne nazire olarak "Sen de 
l}ıj Lehistan,, diyor. 

Ac\ bir lisanla, geçmişteki bü • 
~·· .... ı.lU.ıt.l \ot.l .... • ... u.la.Ll.) uı • '~.;_;,.,} .. • 

lerin ti v· t'"l'd .. 

ıine kadar her hatıraya biraz do • 
kunuyor. 

Ben de, bu münasebetle, Leh 
tarihlerine kadar geçtiğinden bir 
yerde raıtladığım ve pek tairane 
bulduğum tarihsel (tarihi) bir hi
kaye anlatayım: 

• 
Lehiıtan'ın parçalanıtmı bütün 

devletler onaylamıtlar (tasdik et
mitler). Yalnız Türk devleti ah • 
dına vef ah kalmış. Parçalanan ve 
her parçası baıka bir devlete isa· 
bet eden Lehıitanı hala sapsağ • 
lam bir devlet olarak tanımakta 
devam etmit··· 

Törenlerde (merasimde) herse
fir gibi, Lehistan Sefirine de bir 
koltuk hazırlarlarmıf. Ve tabii, 
bütün koltuklar dolar, yalnız Le· 
hietanınki açık kalırmıt ! 

Devletlerin sefirleri toplandık
tan ıonra, töreni idare eden ayaja 
kalkar, dermit ki: 

- Sadrazam Paıa Hazretleri! 
Leh Elçiıi bugünkü mera.sime ma· 
zcretine mebni gelemiyecektir. 

Ve, herkes, Lehistanın parça • 
landığına kartı, böylece, bir reımi 
"tecahül,, göıterirmit··· 

• • • 
Bütün dünya can dütmanryken 

kendi•İne bu derece -hem fiilt, 
hem hini dostluk gösteren Lehis-

tana karşı, Abidin Daverin sorgu· 
su çok yerındedtr: 

"Sen de mi Lehiatan?,, l 
• arı ıı u en su ıçınce 

eh· ıstan kurtulacaktır!,, Efsane • (Vl-nO) 
----------~~--~------~~--~--------~~~~------
'ile oac, 1k~ 
--.......,__ awwws ...... ~'-"' .__....... 

Şile hakkında bir tenkit 
NE VAR ne yok Bekir ğim nokta, esnafın vurgunculuğu
(Jiakikat aeven bir okuyucu • dur. Ben, yazımda böyle birtey • 

tlUz) imza.siyle Beyoğlundan bir den bahsetmedim. Ancak, bu öyle 
~ektup aldım. Geçenlerde Şile i- genel dertlerimizden biridir ki, 
~Yazdıklarımı tenkit ediyor.Fa· üstünde biraz durmadan geçemi • 

t öyle bir tenkit ki, sonunda be- yeceğim. 
tlinı dediklerimle batbaıa ve yan Esnafın vurgunculuğu yalnız 
)'na. ·· ·· ş·1 h 1 yuruyor. ı eye ma ıus bir hal o saydı, ö • 
I kısaca bir kartılaıtırma yapa - nüne geçmek kolay olurdu. Fakat 
ını. Ben, yolun Dudullu kıımı bo- köyünden kasabasına, kaaabaıın • 
~\llctur, dedim. Okuyucum (evet dan en büyük ıehrine kadar her 
'tnrna, diyor, bu kısa bozukluiun yerde bazı esnaf, bu kötü yola •· 
l'thatsızlığı, geri kalan düzgün pıyorlar. Böyleleri Şilede de bu • 
)olun yorgunluğuna bedeldir). lunabilir. Okuyucum, vurguna uğ-

8en, günde iki posta (düzgün) radıyıa, ilçebaylığa, yahut bele • 
~0hüı seferi var, dernittim. Oku· diyeye haber veraeydi, pek iyi e· 
~uın itiraz ediyor: (Evet amma, derdi. 
()t()b .. 1 • () uı er tam ıaatınde kalkmıyor. Bütün bunlara rağmen hakikat 
heÇte kalkacak otobüıün dörde, ıeven okuyucum da Şileyi beğen
i le kaldığı olurmut) diyor. O • memezlik etmiyor. Benim de söy
d~~Uf değil, otobüsler tam saat !ediğim buydu. Şilenin güzel o • 
~ 0rt buçukta kalkıyor. Üçte hare- lan yeri, kafa d1nliyecek tabii, fa
) et ettiğini aöylemiılerse, haber kat iptidai bir yurt parçası olutu-
'11lıttır. dur. Daha medeni, daha ihtiyaç • 

1 Okuyucumun aııl §İki.yeti otel- lara cevap verir tekle girmesini 
d~rden... Ben otelleri methetme • kim istemez? .. Şimdiki baliyle Şi
ş~· Sadece iki oteli var, dedim. le, kırda açmJ.f bir güldür ki, se • 
e ıle gibi la.tanbulun en uzak ve venler, dikenine katlanacaklar! .•• 
f t\ b•kımaız bir kazasında, l<on • Rı:za R. Yücer 
i arıu oteller bulunmasını hepimiz 
l''t~iz. Fakat, hiçbir vapurun uğ • 
)'tnadığı ve ıeksen kilometrelik 
ıt aldan yılda ancak birkaç kitinin 
~eld· ... b' k k · d han t' •gı ır aza mer ezın e, • 
t~· kabadayı çıkar da, parasını göz 
()!'e t hJ !I_ ? e meye atar .... 

ı. liakikat seven okuyucum, an -
;t•lıyor ki, hakikat kadar hayal • 
~il ci9 laotlanıyor. Şileyi iatediii 
~ 8-let!tfi ,e1d1c!e g3rmek, bizim 
~ iönlümQzün isteli ve dileğidir. 
OkuY\ICUIDa en çok hak verdi· 

Evlatlık verllmek 
istenen çocuk 

Betiktaıta Şenlikdede mahalle
si Şehit Mehmet aokağmda 1 nu· 
marada oturan Ahmet dün m&t • 
baamıza geldi. Üç buçuk yatında 
Cemalettin adlı çocuğu da yanın· 
daydı. Ahmet, bakamryacak bir 
vaziyette olduğu için çocuğunu 
bir aile yanına evlatlık vermek iı· 
temektedir. lıtiyenler yukarıdaki 
aclreae müracaat etmelidirler. 

7000 
çocuk 

Okuma çaAında 
olduQu halde 

Mektebe 
gidemiyor 

Kültür direktörlüğü tarafından 
ilk okuma çağında olan ve okula 
gitmiyen çocukların ıayıaı teıbit 
edilmekteydi. 

Şimdiye kadar yapılan arqbr· 
malarda okuma çağında olup ta 
okula gitmiyen 7000 den fazla 
çocuk olduğu anlatılmııtır. 

Direktörlük bu çocukların ai • 
]evi durumlarını da incelemekte • 
dir. 

Bu yıl Jstanbulda merkezde ye
niden okul yaptırılmıyacaktır. lh· 
tiyaç olduiu takdirde kira ile tu • 
tulmak üzere bütçeye sekiz okul 
parası konmuıtur. 

Direktörlük bütün okuma ça • 
ğında olan çocukların okuma öi • 
renmeleri için önemli kararlar ver 
mektedir. 

Birçok okullarda yarım tedri • 
sat yapılacaktır. · 

--0--

K erestecllerdekl 
dıvarlar yıkılıyor 
Sebze halinin yanındaki eski 

Kereeteciler •• .,..ama- kalma i

ki duvarın yıkılmasına haılanmıt

tır. Meyvehottaki ea.ki dükkanla· 
rın da birkaç gün içinde yıkılma· 
ıma ba§lanacaktır. 

---o-

ispanya ile ticaret 
mDnasebetlerlmlz 
lıpanya Hükumeti tarafından, 

memleketimizden yapılan ithalata 
yeniden düşük para koefiıyanmın 

tatbiki tekarrür etmittir. Madrit 
Elçiliğimiz bir yandan la.panya i· 
le bir tecim anlaımaıı yapmak Ü· 

zere müzakerelerde bulunmakta • 
dır. 

-0---

Beledlye, Galata 
kulesi dlldDğUnO 

Utlllrmey~ çalışıyor 
Galata kulesindeki düdük uzun 

bir zamandanberi itlemediğinden 
uray (belediye) müteahhitle olan 
mukaveleyi bozmuf, hakyerine 
baıvurmuıtu. Müteahhit uraya ye· 
niden baıvunnuf, düdüğü itlete • 
ceğini aöybmi9tir. Yeniden itlet· 
me tecrübelerine başlanmıttır. 
Bununla beraber uray davasını 
geri almamIJtır. 

l 

Ekmek fiyatlarının yarın 
indirilmesi lizım 

Buğday son günlerde kırk para 
daha ucuzladı 

İstanbul halkı tam iki aydır ek
meii eskisine nazaran iki kunıı 
pahalı yiyor. Buna sebep bilindiği 
üzere buiday fiaytlarında Mayıs 
sonlarında batlı yan yüksekliktir. 
Vakıa bundan sonra Temmuz 
hatlarından itibaren buğday fi • 
yatları yeni ürünün (mamulün) 
çıkmaıiyle düpnüt ve memleke • 
tin her yanında hemen bütün be
lediyeler fiyatları indirmittir am
ma lıtaııbul Belediyesi bir türlü 
ekmeğimizin çeıniıini değittir • 
meie razı olamadığından ekmek 
fiyatlarını da bir santim bile in • 
dirmemiftir. 

Her ıeyin hir sonu olduiu aibi 
artık bu durumun (vaziyetin) da 

sonu geldiği anlaşılmaktadır. Son 
iki hafta içinde buğday fiyatları 
lıtanbul Tecim Boraaaında önem• 
li bir dütüklük göatermittir. Bir 
muharririmizin boraada yaptığı 
incelemelere (tetkikata) ,öre ge

çen ve bu hafta içinde l»ortada Is· 
tanbul elanek çeınisini tqkil eden 
buğday fiyattan gerek JUMuşak 
ve gerek sertler üzerinde bir ku • 
MI!& kadar bir dütüklük göıter • 
mi§tir. Bu duruma göre ekmek fi· 
-yatları~ın yarın belediyede topla• 
nacak Narh Komisyonu tarafın. 1 

dan indirileceği mUhakkak görül· 
mektedir. Hatti. bu indiritin 30 ve 
ya 40 para olacağı da muhakkalC 
görülmektedir. 

Parti genel sekreter- iç işleri ve inhisarlar 
ilk bDrosu Istanbolda · bakanları 

C. H. Partiıi Genel Sekreterlik 
Bürosu dün Ankaradan ıehrimize 
gelmiıtir. Genel Sekreter Recep 
Pekere veki.let eden MünUr de 
ıelmi§tir. Parti Genel yönetim ku
rulunun bundan sonra bir müddet 
lstanbulda toplantılar ;,:apmuı 
muhtemeldir. - -

o 

ŞlkAyete sebeb olan 
değirmenciler 

Haliç aahillerindeki bası an 
deiirmenlerinin pi.likleri çöpçü • 

lç lıleri Bakanı Şükrü Kaya ile 
inhisarlar Bakanı Ali Rana dün 

Ankaradan tehrimize gelmifler • : 
dir. . . 
Şükrü KaY.a öğleden sonra Ya· 

!ovaya 1itmi1tir. 
'.Ali Rina da öğleden tonra yerli 

mallar ıersisini ve bilhalA lnhi· 
sa!-lar paviyonunu ıezmif, beğen
diiini söylemiştir. 

-0-- ' 

Zeyttnyağı IJ11tlf 
ytlkseldl ·· 

• Son bir ar. iç.inde zeytinyağı fi. 
yatları önemli bir miktarda yük • 
ıelmittir. Buna sebep bir yıl çok 

lere vermeyip denize döktükleri 

o civarda oturan' halk tarafından 
uraya (bledyeye) İikiY.et edil· 
mittir. Hem denizi kirleten ve ve bir yıl az olan memleketimiz 

zeytin rekoltesinin bu yıl az olma• 
hem de kokarak halkın sıhhatini 

sıdır. Bunun için aon bir ay içinde 
bozan bu çöplerin denize dökül • zeytinyağı fiyatları kiloda bet ku· 
memesinin temini ve dökenlerin rlJ! yüluelmi§tir. 
cezalandırılmaıı ilgili yerlere bil· 
dirilmittir. 

--o- . . ~ 
EyDpte veremle mD-
cadele dispanseri 
Veremle Mücadele Cemiyetinin 

Eyi.ipte yaptırdığı yeni verem dis· 
panseri binaıı bitmek üzered İr. 
Ba dia.panserin gelecek ay her ek· 

siiinin tamamlanarak açdoıa res
minin 1apılabileceii umulm~
dır. 

o 

Kemerburgazda 
yangın 

Dün Kemerburgazın Akpınar 

mevkiinde bir orman yangını ol· 
muştur. Köylülerin kömür yap -

--0--

Bttkreş elçimiz 
Bir müddettir ıehrimizde bulu· 

nan ve göçmenlerin itiyle ilaili 

olarak Trakyaya gidip gelen Bük· 
reı elçimiz Hamdullah Suphi Tan• 
rıöver, dün Romanyaya gitmittir. 

o 

MAREŞAL 

Fevzi Çakmak 
Ve General Asım 
istirahat için ıehrimizde bulu· 

nan Genel Kurmay Batkanı Ma • 
reşal Fevzi Çakmak ve ikinci bat
kan General Aıım Ankaraya dön
mütlerdir. 

mak üzere yaktıkları ateıten çıktı· yenin ve jandarmanın büyük gay· 
ğı zannolunan yangın, bir kıaım retleri neticeainde ancak geceya• 
fundalık yandıktan sonra itfai • rısı ıöndürülebilmiıtir. 

r ' ŞEHRİN.:r DERDLERİ l S&• 

Hali~e dökülen çöpler 
Def terdarda oturan terzi Orhan diyor ki: 

- Evinı deniz kıyıaındadır. Haliçte deniz kıyı•ında 
oturmanın ne facia olduğunu bilmez•iniz· Evvela Egü
be kadar bütün fabrikalar ve evler çöplerini Halice a
tarlar. Bütün kıyılar, kaoun karpuz kabuklan veıair 
çöplerle doludur. Bilhas3a geceleri bunlann ne derece 
koktukları tarif edilemez. 

Pencereleri açamadığımız halde bile bu kokudan he
plmlz luata olduk. Beledlgenln bumı gözönüne alma&, 

labrikalara çöplerini buralara dökmeğe izin verme~.ı 
halkın •ikhati namına lazımdır. 

Orhanm sözlerinin ne kadar doğru olduğu m,ydaıt • 
dadır. Unkapanı köprüsünden geçilirken Halicin Us • 
tiinde yüzen pislikler açıkça görtilüyor. Halkın çöp • 
lerini buraya atmasına sebep olsa olsa çöpçülerin bu • 
radan nadiren geçmesi olacaktır. Umumun sıhhati içht 
buralara giden çöp arabalarını arttırmak, ve çöplerini 
denize atanları cemlanclırmak lbmıdır. / 



' Irk kirletmek yüzünden 
8 Yahudi erkekle 8 

Alman kadını yakalandı 
Berlin, 4 - Sekiz Yahudi er • ı maiaZ&larından alıtveriı r.apma • 

kekle sekiz iri Alman kadını "ır· aı r.uaktır. 

t 
HABER - Akpm Poatua 

L-inç 
Yreka, 4 _(Kaliforniyada) -

Yirmi bet kiti, hapishaneye gire
rek zenci bir mahpUSG almqlar ve 
bir ağaca &lallflardır. 

Zenci, bir beyazı aldürmekten 
ıuçluydu. 

kı kirletmek,, ıuçuyla tnkif edil· Naziler 
mitlerdir. Mevkuflar temerküz y h dl dD 1 x.. Sovyet tayya-
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Amerikan bahriyesinde 
w 

ışıgı ölüm 
Muvaffakiyetle denendi 

da aonuncian yakalamııtır. 

Görenler ıöyle ıöylüyorlar: 

kmaplanna aevkedileceklerdiT. 8 U ıman ı ... nı 
Silezyada yahudl bile yahudllere lsnad reSİ geri döndü 

dü•manlıAı Berlin 3 _ ~~fı~[,r Beobahter Dün, SoVY,et Rua tayyarecilerin .. 

Aemerikanın Yeni JeraeJ açık
larında Amerika ordu erkinınm 
ıöri önünde bir "ölüm ıua • ., nın 
denemeıi yapılmıı ve beı mil açı
lında karanlıkta duran bir ıem\ 
"yakalanmııbr ,,. 

"Ölüm ıuaı,, denen bu ears.ren· 
ıiı projektör ıııiı, eaaı itil)ariyle 
30 mil öhdeki ıib ıemiyi yakala· 
mak kabiliyetindedir. ş·mdilik 
yalnız be, mil öteden tecri:b~ ya· 
pdmııtır. 

"Eier bu ııık yerine mp olld' 
dı, remi bu iıabetle çoktau ra'" 
parça olurdu.,, 

Tecrübenin muvaff akiyet!e " 
ticelendiği Harp Bakanh~ındd 

Berlin, 4 _(Havu Ajanıı) - Si· ıuete8i diyor ki: Stettfin de Yahudi den La~enki'nin Kutup yolu 
lezyada Lueben'de hükamet dai • matazalanna kartı yapılmıt olan iÖ9 ile Moıkovadan Sanframiıko'ya 
releri bütün köylerin metbaline teri§leri tertip edenler Yahudilerdir. hareket ettilini bildirmiftik. 

Gösteri§Çfler arasında polla bir çok 
"Sarada Yahudilerin bulunma• YahudUer ve Nazi devletine düşman 
arzu edilmez!,, levhaları konma ·' olan unsurlar meydana çıkarmı§ ve 

amı cmretmi§lerdir. 

Bu mıntakada halkın 

bunlann htiriyetlerlnl tayin etmi,tlr. 
Fakat hi~ bir l'iuinln bu tahriklt.a 

Yahudi iştirak etmit olduiu anla§ılmamıttır. 

Bulgarlar Varnada 
gösteri yapıyorlar 

Cesur tayyareci dün Grinoviç aa 
atiyle tam 12,21 de Beyaz denizin 
timalinden ıeçmiıtir. 

Fakat a§ağıda aldıjımıı aon 
haber tayyarenin bu ıeyahatında 

muvaffak olmadıjını, ve ıeriye 
döndüğünü bildirmiıtir. 

Moskova, 4 - Kutup yoluyla 
Moa.kovadan Sanfranıiakoya ha • 
reket eden tayyareci Lavanyenki 
ıeri dönmüftür. Tayyareci saat İ• 

Tecrübeler, tam bir gizlilik i -
çinde yapılmııtır. 

He.diae föyle cereyan etmiıtir: 
Gemiy·ı karıı, top yerine 50 

pua1uk bir projektör, ıecenin ka· 
ranlıiında tutulmuıtur. Gcrr .. i de 
ıtıklarını ıöndürmüttü v~ dur -
makıızın yerini değittiriyordu . 

Bununla heral:ter, ııık, gemiyi on 
dokuz defa ortalarından, b;r defa 

... 
ıöylenmittir. Daha 1'irçok :~. 
beler yapılacak ve hepıi d11 af" 
aurette ıizli olacakbr. 

Yeni tecrübenin yapılae.ı!l dr 
niz feneri iıtaıyonu belli d~jıldit• 
Fakat bu ıefer bu ıtık, ıe:niler' 
değil, tayyarelere tutulacak:.ıı· 

ltıiı icat eden ordu zal.:ti, .. 
ıtıkla yakalanacak deniz d:>nall' 
maıı için ''ölüme mahkılm,, d•' 
mektedir. Bu yüzden "ölüm ıtıifı' 
adını almııtır. Görünmeden telff 
ıemileri ıahilden kolayca aezebİ' 
lecektir. 

Bupn Varnada bundan 491 yıl ön 
ce kazuılan büyük bir Türk ıaferi 
kutlulanmaktndır. 

lkind Muradın istirahate çekilerek 
14 Y8fllldaki oilu ikiıtd Melunedin 
tahta ~esini fınat bilen Lehler, 
Macarlar, Sırplar, Ulahlar, kralları 

Lldislis ve mefhur kumandan Jan 
Honyad'nı riyasetinde bUyllk bir ordı: 
ıe,kll etmiıler. Ve andlanın çitni • 
yerek Ttlrklerin ütilne a tı]lllJfJarclı. 

olduğundan Bulgarlar kendilerine 
tabiken kendilerini incitmezlerdi. 

Her ne U!e·. Şimdi Bulgarlar her n
si!e ile Tifrklere çatmakta, Ti TflrklUk 
aleyhine propaganda: yapmaktadırlar. 
Nitekim kendflerile hl~ bir alAkur oJ. 
mıyan ba mailtblyetln yıldönUmtinti 
de kuthılamaktadırlar. Törenin (me -
r.uimin) Varna gibi Bulıaristanın bir 
turist tehrlnde yapılması da çok mana 
hchr. Bulgarlar bu ••ile ile Vamada 
bulanan on binlerce yabaıacıya da 
Türk d8fl'\lnhtmı qılamak iltiyor • 

·------------------------~~------------------~----kide telsizle tayyarenin yağ kıımı s • 
nm·i'l~edili~~~·be~.·enni~,ve Mimar ınanın kafs 
ıenye dönmeeı ıçın mmaacle Ute-

mi~ir. Bu müaaade derhal veril• k eği d 
dilindenLavanyevakiıeriyedön· emı mezarın an 
müıtür. 

Büyük aoiuklardan dolayı rai· Pikarıldı 
ların donduju, ve bu aebepten ~ 

Bu büyük ordu, Yarna önlerinde 
Türk ordusuyla kar§ıla,mıf, ve Türk 
ord11111 tarlhln nadir muvaffakıyet -
Jemiden birini .röstererek mftttefikler 
ord•anu. lurarlan Lldillta da dahil 
olmak üıere kılıçtan ıeçlrmiftL 

yaf pompalarının iıliyemediii aa• BuPnkü Akt1m pzeteainde Anka - olan <bunlara fende Dolik<>Hfal d•' 
nılmaktadır. radan alınan bir telgraf da şöyle de - nir) lruıanlann medeniyet uuuru ot 

tite Ilalgar dost~ Türk ordqı. 
su'fan bu btiyük, bu epiz zaferini kut
luluyorlar· 

lar. 
Bu meteleden f aıla bahsetmef• de 

liizıım yoktur. Yalnız Bulpr mf1le • 
tini bir f ela.kete doğru aiirilldlyen 
maceraperest Bulpr büyüklerine acı
yoruz. Bu suretle kendileri de bir fe
llket. clofnı 11er1eınektedfr1r. 

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

intihar 
Eden şehzade 

Ana olu AJtntŞımn ~P" ~ıı.-

nilmektedir: duklarını boş yere iddia etmlıltrdit' 
" Kültür Bakanlığı, Anadoludaki . Türkler irk itibarile Brakilefal ,?'!; 

ögretmenlere (muallimlere) gönder- ni yassı, yuYarlak kafalıdır. Şhla4P' 
llill bir tamimde, Selçuk, Danifman araştırmalardan bir kere daha an~ 
ve Artı/c oğullarına ait eıki me1arlar· placaktır ki tarihte biiyfik medeııi'Y":' 
d4ld luılataalaruu pli,ararak Jatanbul kuran en büyük önderler Braldleftl 
daki Antropoloji enatitüsüne kutular irkına mensupturlar. 
içt,ıde glSnderoulerynf blldirmiıtir. Mimar ı::ıin11n1" tfirbesfnıla v•nıl ~ugün Sofya4a ~nlar plaak, top 

tar atılacak, ge~t resimleri yapılacak, 
söylevl.:r (nutuklar) IÖylenecek, bir 
ıijeğ ba§ında kaçarken babayiğit bir ıi 
pahi tarafından kellesi u~rulan kral 
Llclislı\sm mezannda dualar 9.'tuna -

Mmriil Anıo110ıo1ı rrwnıeıeslne atı ara§tırma onun kafatası üzerinde 
yİn verJiii bir telgrtiftana1ir.ntıf• olacaktır. klkatta bulunmak içindir. 

•·:& 
auıgar ekzarhı 

lstanbulda bulunan Bulgar Ekıarh 
nkili Metropolit Botltı rahatstzlıfm. tır. 

c!an dolaYJ bu isten ~ekilme"k istemiştir· Nevyork, 4 - AWülhamidin 
A.tast09 aynıda Sof yada dinl bir top torunu Şehsade Abdülkerim Nn• 

cakhr. Jantı yapılaack;'" bu it rörütülecek • york otellerinden birinde intihar 
o ıamanw Balpr d09tlanmn: he. tir. . . 

nüz dağdan iıımemiflerdL SarJarı, Bulgarlar etmı9tır. 
sakallarına karışmıı bir halde dal müstahkem mavk· Abdülke~, polia miidüriiae 
~laruulan ıtmfe}c tıbl parlayıp sö- ımıaden memnun ıönderdiii bir mektııpta intihan· 
nen Türle palalannı,'" Wl•n titre- deQll na aebep olarak Amerikalı zenıin 
i Türk nara~armr çeneleri blribl~ı Gtpnlerde Ksrklarelinde yeni bir bir kadınla evlenmek mtkinııu bu 
~pa~akta~, titreyerekten seyretmıı- müstahkem mevki tesisi Bulıar doıt. lanıadığını göıtermektedir. 
le,r,, dınleınıtlerdJ. larımızı bir hayli tellşa dUttirmü§tür. A1'dillkerim bu evlenme ıaye • 

:A,.radan asular ıectf. Bulp~lar f&· Ba miinasebetle $ofy•da çıkan Zora ıinde hiılacalı ıervetle paralı Çin 
'Vaf yu·~t claldan indiler. Tıırklerin ıaıetell töYle bir yaır aqratmlftlr. 
mileınadf teskleri, telkinleri altında "Ciaup koaıtumu Türklerin mat • aakerleri tutup Tilrkiye tahtını el· 
nıede:ıilqmek J'Olanu tuttular. Ttlrk· buatı bize kup doet hareket et • de etmek dütünuıiftde,miı ! 
Jer keadilerlM ekin ekmeli, iDMll ıi· mlyor· Tiirltlerde 'bizim JBeınl~ettmiıe --...-.'":!:p=---8-n-8-1"'"'z"""c~a~---bi.YqamaYJ ve pifmlt 1emek ftıneeinl kal'f' ınem"aal,-etalıllkler nf4ır. 1111 •· 
öifettlter. .Aakaradan blldirtldliine ıire, Bul· Olrenmek l•tlyenlere 

Daha sonralan Ouaaab imparator. ıariltaadaıı koruuaak i~a Türk hü • ; Fransııc:a ilınf, edebi ve f enııi 
Juğunun pfietf,,., O.manlJ fmpe.ra. ktnneti, Şarki Tnkyacl• mijştahkem eserleri llylkfytı anJryablhnek •e 
itorıutwıun dü§aanlarunn p)Teti ıae. bfr ~t temlıte ~arar verınelf 4UşUnti- türk~ fl'Ullla1& tıerctlmeJer 
ticellad• lsUkltlleriai alaıa B.Jıar • yonn11t- Ttirlderln Mitin 1comf11l•rl1t yapmak Vf! )'SR.bl1pe&4 ve n.Jtlıpıı 
Jarın eline Varna seçti· ittifakları, bizimle de dostluk muah•· 1 kon11111Hltatk icfn bu liAettda 7'Z11· 

Da.Ga sonra bUrtlk harp oldu. Os • deleri vardır. 1 llUf ın 1ftf vı kıymetli eterlmn 
JtUk T• Balpr ordalan a)'lll ~,er. TürkJerla korkan aeye Jaamlohana· ôılerinden n.pllınıı: = a:nd cltifllulnlara karp clövitt • bilir? Eulgarittanın Türkleri ciddi 1 - Framızca eümleler w ibare. 

Har t1 ti dl. B ı <1r (130 ıaltl/e • MJ kurUf.) 
1 • p men ne eı •er a • surette rahatsıJ edvek hi~ bir hareke- 1 _ Fr~ııefldq slgalaruı ve za. 
~ ha1atlan111 kurtarmak ipa el- ti yoktlJr. 
l~nl bulutlara kadar ~ldırarak tes. Bizim Yqoıla.,.,.. ile olan yakmh • manlarırı 1t1ı1llmıır (IOtJ sohUe • MJ 
llm oldular. Şerefsiz hır muahede im- tım:ı, Türkiye il• d09tlulumuı dtre. kurut.) 
zaJadıJar. ceslndedir. Adlanada ild kit.ap •ttrohuamq. 

tur. Bu mevıular üMrine thttcliyt 
Balhuld TGrJdye bu yolu tutmadı. Biz k.inı1tye kartı Jizll bir ~ey kadar hiçbir eser yazdııwnıt bu • 

Su1tanlan bqnul&n atarak btttfln 4'1n haıırl.aını,-oruı. lunmHr dolayısiyle bu ild aer u . 

,'Çıktırma tlmt!ligeıinde, mahalli be- Filhakika yapılan araıtırmada 1" 
letli~r d,, öğretnwnlere yardım ede- büyük dlhinln kafatası satlam va bO' 
et!klerdir. lsta.rıbulda. bir antropoloji zulmamJf olarak ele sesfrilmiftir. 
müzeıi kurulacaktır." Düıay&nm en ,aıeı binalannı ,..,., 

Gene ayni gazetellin üçüncü ııı.ayf a- tan Mimar Slnanı TUrk olmıyan hl., 
sıncl.$ da şöyle bir haber •ardır: milletler, kendilerine maletmek kti•' 

"Siilel/llUlllİ,,.de Mimar Sinan tür • ta.Jıhfına düşerler. Kafatuının mul' 
belİNÜ ,,enl bir ar(lftırmaya bOflan • yenesindeıı, Mimar Sinaaın, yalıss' 
mlflır· Artıflırmada ıtfai.ge de ,aı,,. kUltür itibarile detfl, Irk nokta11n~ 
maktadır. da su katılmamıt Ttirk, tam nwıdll' 

''Aldkadarlar çok ketum davran • brakisafal oldafu al\la~laeaktır. 
makta ve yalmz tarihi tetkikat yapıl· Bütün arattırmalar, ınedenfyeti Ol' 
cüğını öne sürmektedirler. likoeefallerin kurdqunu .ayu,.eaı.' 

''Bu tıraıtırmanın. ıabıtcıyı mı, tUarı 
atik(f.llı mı aldlcadar ett{ğfn belli th • 
iUd,,..,, 

Gne bu nbah ~kalf akpm ıaıe · 
telerbulea (Son Poeta)cl& Mimar Si • 
Mn türbeJladtkl arattırmadı• bahH· 

rin saçmalarım ortaya 9akraeaktıt' 

Mimar SINIUJI ttirbealaclen 911'' 
rdan kafatuı, antropoloji mlaaiJI' 
de "1,, numaralı ülıill olarak •ali'' 
faza edilecektir. 

derele halk ar.umd& arqtırmann. ;ıiı -------------
U tutulmasından dolayı yapılan ıa -.----------··-~ 
Yiaları ortaya • tıyor: 
Akşam gazetesi verditf iki bberf bir 

lettirml' olsaydr, hakikati ortaya koy 
mu~ olaeaktı. lşin aslı şudur: 

Bfr çok memleketlerde tarihf haki
katleri orta,-. koymak için mezarlar 
da arqtınular yapılır. Bu mayanda 

ı Türkiyedt kafatularında antropolo • 
jik •rqtırmalar yapılarak, kıymetli 

1 veşikaların bir ınüıede muhafazası 
düıünUlmüıtür. 

Bazı garplrltr bUyUk bir hotbinllk 

KAT ANMAK FIU.4TINI 
KACIRMA YINJZ 

KOD AK 
Amatör latoğrallarl 

mUsabakaeı 
31 Aluatot 1935 de bittJor 

Taf sillt ve şartları satıcnıızdall r 
lınız, resimlerinizi gönderiniz. 

le medeniyetini benimsemelç i!tedikle· ı------------..,... 
ı riadtn kafatulan kavun bl~h"incle 

;

1

YJ.l)"& ka.rp tek bqına meydan okacla· Balp.riştanm kaıtuJtf fstı~lerf her· san öğrenenler için en bUyik bfr fır· 
Ö.f &opraldarıuı ceri aldı. Ve Lozaııda kesin 11tal .. 11dur ,., bu istekler mH· eathr· 
~.._ a eerefli mualaedttiai imza. Jetler arunula ld anıa,ına,-ı n sul • Satıltf.ılı yerler: Karaköy Rii~ • 1 

~ r hfia 81Uhaf&Ja"11& kar" k,,yacalr dl· ~in HüsnU eeıaııal, Pe10flu ijaşet Türk Hava Kurumu ~-tadan on on bet yıl ıtrti. Balpr ğildir· mJWaa Balku rarıırı adatıtt ktltllphaneal. ~~nkarıı. caddesi lkh<ıl 
~rdenbire seslerini yükselttiler. da yaşam:ıktı olan milletlere .. Biz bü kütüplıanui, Beyaııt ünivlflite 
/~'f!ıid,.e hakkmda aklm alamrya. tUn komşulanmıza ademi tecavUı caddesi, Muallimler kütüphanesi, 
~4-bir takım herzeler 1&vurmaP, paktları akti içia ntlracaat ettik. Ka - Beyojlu Tine), 81e1clanında 408 
:tt'rkiye topraklarmda 11ak1ır idcUa ıaiiz ki rok yakın bir •ıauda Balka11 No- 1ı K..-.ı Strıfyadfı ktitüphane-
ttmefe yeltc:ımeğe bq1aclrlar. Jdar mh.a!!ebatmın daha fazla ay • 
UmunıJ harpte Bulı•rlar ıerek dınlanıası için yeni bir inisiyatif orta 

Sırplardan, gerek Romenlerden ve I'"' ya pucaktır. MUletler arasmda dUt· 
·~~ Yunanlılardan millcennael bir manlıfı körUklemektet1 dolacak fena • 
'cljyak yİmlflerdL Bu acıyı unutma • hltn korkunclqu hi~ arı:ulaıaaıı bir 
~JAn fçi11 ull.r tarafmdan pa71a • .. , ctejildir. Çünkü, eotrafl 111evklltrl 
iJ • t.praktannı ıert fltemel• ce • ba milletlere mUtekabil anlqnıa11 
~ant ılı s ......... tı. ZaQllılann bun emretmektedir. Bu ıailletler kendi ıs. 
•rct.11 h «er.. koıtmatanaa hak ttkllll:ret ve 1erbesW~rinl tehlikeye 

1
ftr.ctf1er. Da:rü bu- laka 4ellL. kormamak iltb~orl.area aıı~bchr· 
\ Fakat firkleı: W'ıtwmMll IManJar m.... . . .. - .. ~ -....._ 

nesi. 

Yeni kitaplar 

Deniz 
Yurt deniıelliti icia Mkild bir,. •• 

ldu kar11lıyu Dtnlldlik mecmuuı· 
nm ikinci SBYJll çok sbel .,. rukU 
bir kapak isinde •• öue11tll nıılarla 
çıknuıtır. Bu teknik n pZll mecmu. 
7J. okUY.Ucutarmua ta'niY,e ederiz. 

Büyiik Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce ki9iyi 

zen.in etmiştir. 
79. cu tertip 4. cü keşide 11 Alustostatlıt 

Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye 

lerle (20.000 lira) lık mükifat vardır ... 



il' 

•' 

~ Dünya güzellnln 
peşinde ...... 

Nakleden : 
,..ahrOnnarne •dh eaki frariaı 

tarih romanından altnmıetır . 

= 
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Yazan; KADiRCAN KAFLJ 
"---~----~~~~~~~~~~--~~~--~--~-----------------------------------· 

Aslanlar, haramiler, yamyamlar 
karşısında titremeyen Ferruh 
işte bu iki göz karşısında kuv
vetini kaybetti sendeleyerek flüsmenin fÖzlerinden 

fışkırıyordu. Saraqa 
alev 

lıa ! ... 
Diqe haykırdı. 

il' ffet-e Piyale Beyin llSylediL:!erİ· ı HUarnen burada çok afır sfS2lu ı 
1 duyunca çılıın aibi oldu. ı8yliyec•k ve llltayı da, sarayda 

l - Yaaa ... Derya Kaptanı Pi ya. oturanı da, letanbulu da ıiYecek· ı 
~ Bey, bir Türk reisinin aevaili · ti. Fakat kendlıinl tuttu. 'ı 

Acaba fte yapacaktı? 
Knıdıtı için donanmayı hıtalc ·p 

gidecek miydi? Onun bunu yaµ&• 
bileceğinl dütilnenler, Hilı ,,~nin 
nizam bilen ._ tanyan bir le ... eM 
oldujunu unutuyorlardı. 

11Jf ı· o t e ınden almağa sıkılmıyor ha ! - halde ben ıider alırım ... 
ti Çarçabuk UıtiinU 'batını düzel:- Umum ld t.&na ela v.rmemealUc 

.... ---·~·· 
1 kılıcını yokladı ve aert adımlar. YGriimelc lçin adımını atb. 
' ıenıinin köpeıtesine dolru yü. Dalfu. Fnnk SUleJ1U.nrn ko 
1idtı. h11m padiklecli t 

._ Reiı !... - 5111 ...... , ODwa ılttiltni 
- Ne var? 11,a ........ HeaUı Sok usaldaıma· 

tt· - Nereye ridiyorıunuzt ... Siz elan Wld atkauadan Jetitlrlı •.. 
•nlenmeliıiniz?... Yalan cluran leventler bu alaa 
- Derya kaptanı Piyale B~y clQmutlarc:ln 

~n heaap eormaya aidi10nım. - Eftt. .• Arkuından 79tl .. bf. 
fti burada bekleyin!... leli•·•• 8ta IOrJa alm&lllll da bili· 

L._ - Fakat ıizi bırakmayız ... Bu r1 .... 
"'De, aemiden tltmenize razı de. Diye homurdananlar oldu. 
i iliz ... Yoksa biz de ıeliriz. Hem Hepsinin de yüzlerinde bu ho-
cl. hepimiz... murdanttları alkıthyan hir renk 

Bütün leventler ora1a toplı n. vardı. 
~l}le.rdı. Frenk Süleymauın bu c& Frenk Stlleyman gene reisin yo 
tlinü alk~tadtlı-.r· lunu keıtı: 

'"Dı ... J .. 6:Jc=ı ••· 

d - Derya Kaplanı akıllı 1.lr a
lnıaa dilefimizi yapar ... 

d Htianıen auımuı ve dütünüyoru. 

1• le•entlerle 'birlikle, küme ha • 
•ilde Piyale Beyln ıemisine ısit • :elt •e onun kartısına çılcoak, 
k· l'ltlrzbk olurdu. Fakat madem. 
~Frenk SUleymanla Dalyan ona 

lldip de Hüsmenln adma ıenr· kı-
!tl . 
. . •lemiıltr .,. alamarnıılardı, re. 
l•ın · tt· ıstemeainden ne çıkardı? Onu 
•nl~rniyecek miydi? 
Yabuı 'bir nokta nrdı: 

9't Piyale Bey, yapılan iyiliii unut 
b l)'an bir at:lamdr. Vaktlle Mıı· 
~ç •ava, alanında HOırnenln ba. 
9't •t k"rt Ali tarafından kurtarıl-

1! oldupnu, o kurtannamıt ol-
:"'•· timdi &lclürülmUı buluneta· 

"' elbet h•brhyacakb. 
).f•Y•bnt borçlu oldufu bir adft. 

:•tı oğlundan da, her hanıl bir e 
r luıı eslrıtyecek clefildl. 

le f"tenk SUleyıaan relıln öntin\J 
eati: 

. - Demin anlatıyordum IÖa!e-
rırtı ' 

Yarıda kahir. Bts dUn ak,am 
~ hita aabah Piyal• S.ye aittik. Bu 
::Qç lcı• bizim •lrimlıclir, lıterlf. 
. "" liüaaaell Reiae M cevap Ve• 

l'iPi•? eledik. Sanı alattında, Hu .. 
~il Reiain bir t1lr kııın arcbnc!a 
• tulunu wnmaanııf ... Anlatnıaa. 
' Ç&lıtbk. Dinlemedi. Onu la
~buJa tilnderecekmlf. Çünkü aa. 
:~h •dunıı. Bu yil:aden bbıt clP. 
oil'ti ... Y11raıaıa kalkqtı. Slı rar.ı 
. ftı•uınta diye daha çok lleriyt 

••tı.•dilr. 
lıı liiifmenin sti•lerinden aleY fı! 

l'IJordu. 

hrt S...kı diindenberi ateıler lçhul• 
"1 '-ıwaa )'atan aclaın bu clıt'l· 

._ - S...,.a ita! ... lılanlnala " 

.,.,,~'! tlnclerecek... &isim ini.o 
-.... ha"'naı l1tant..ılclald •••• 

- r.ı ... , ... O, ailti... Onu a'>n 
tlertlUwt .. . 

-Kimi? 
- leatriai .. . 
- Nıre19? .. . 
- latanbula .. . 
- Kim? ... 
- Pl,ale a.,. ... 
-Ne saman? 
- Bu aabah ... 
- 8'a aalaah mı? Nı1lı• khn 

lltünlUT 
- Kbn atitUtdUtunu ~il"Mlyo . 

rwn. Fakat bu aabah bir luuhrıa 
lıtanMıla ıicleeek olan armılan. 
larla •lrlerl ala.-lc yola çıktc Kı~ 
da onun içinde imİf. Bana Pi:vale 
Beyin klhya11 söyledi. 

-Yaaaa .... 

Htıımen Reis kızardı. FeT'" hal. 
de kııdıjt t&rUHiyordu. 

- Onun lırkaihndan ıidecefim 
ve yetlıecellnı ... 

Geriye d6ndü. Cemlden çıkmak 
tan vazı~mltti. 

Yelkenleri Eora edecek, k\4 , ek . 
leri çalııtıracak ve açılacaktı. Ar. 
tık Piyale Beyle ıörüıülecek bir 
ıey lcalmaınıtlı. 

Kıç kasaranın üstüne fırl•ctı . 
- Herkea yerine ... Cicliyo:-uz ... 

Vira demiı ... 

Leventler birer kaplan c;•vikli. 
tiyle yelkenlerin, iplerin, h~l•t •• 
palamarların yanına kottula. •. Di· 
reklere tırmandılar. 

Demir alma iti pek hıalt yapalı· 
yorclu. 

Yakancla lluran Türk ıen,'lerl . 
Kızıl Kadırganın böyle 1olculuk ı. 
iİD haztrlan•aaını prdliler ve fÖY 
le clütiln4iilerı 

-Öbclen ıid•ek ve dona'lma. 
ya yol gösterecek ... 

Fakat Kur.tollu Ahmet B~y v~ 
Daltaban Otman Reis ıibl, ttlup 
hitenleri bilenler, Hüımeni.ı kız. 
mtıaı çaMacak ulallllflardt. 

Varclivan topmajı iıleaıei.ı '*~ 
ladı. 

Kıad Kadrrıt. Piyale S.1~11 de
lil, Turıut Reisin kadırcesına 
doğru gidiyordu. Oraya rarJpa 
yaptı. Bu ıırada bir sandal d• IC!· 
ııl Kadırıaya Janaıtı. içinden ıcy. 
rtık sakallı, yahudi kılıklı h:·: ıhtl . 
yar ıilverteye ~ıkmak iıtedf tint 
haber vet-di. 

Hüsmen Reis sordu: 
- Kimıin 7 Ne iıti1onun ~ •• 
- Ben. Derya Kaptanının he 

kimiyim. O, töbderdi. 
- Ne yapacakıın 1 
- Bu aeminin reiıi Yar•ut Ya 

ralı imit de, onun Y•ra11nı aaraoa• 
lım ... 
Hüımen Reiı cevap verdi: 
- Bu weminia rei•i yaralıdır 

amma, ı•ne de dipdirldir. Dfi·ı se· 
ri de geldifin yere ıit •.• 

- Faks t ... Piyale Be1in •m"i 
var ... Onu yapmalıyım. Derıütte 
sorarsa ne söylerim. 

- Ne ıöyliyeceksin. "Gittim, 
reiı~ ıördüm, dipdiri idi. BeıAi k~v 
du.,, dersin .•. 

- Şey ... Y okıa reiı ıen misin? 
- Evet ... Tanımadın mı lcoca 

lnoruk ... Yıkıl ıuradan, v.ı~tim 
yok seninle konuımaya ... 

Hekim, ıeldiii ıibi aitti. 
Hüsmen Reis Turaut Reiı:n ka. 

dırga11na atl!'dı. Karııııaı ilk 
çıkan levende: 

- Reis nerede? ••• 
1 

Diye sordu. 
- Gemide yok. Biraz öne~ Der 

ya Kap~tunan batkardasuaa ıitli. 
liüımen, bekliyemezdi. Çiinkü 

vakit yoktu. Bu iti bir an ~nce 
ıona erdirmek gerekti. Zaten Tur
gut Reise ~ok bir ıey aöyliyecelr 
deflldi. Sadece Pltale Beyi {ilca. 
yet edecek, lıtanbula giden lc~drr
ıanın ardına dilterelc onu \' 1~al•
malc ıre kızı almak içln izin tı~'ye. 
celcU. Bu iti Turgut reisten lınl 
olmadan yapmayı aklına st!!~rra 
mıyotdu. Çankil ona kattı ıou . 
sıa1: bir te'fgi ve sa:tgı duyu1Mdu. 

Kızıl Kadırga bu •ef er Piya1eı 
Beyin ba9karcla11na d6ftu )"llrü. 
dü. 

Oldukça 11k denıirll,_n t~mile
rin arasından blrat tilçlüld~ S:etl· 
yordu. 

Fakat buna ratmın ••ne tı &la· 
rı o kadar ıüıel ve çab\alt Y•ta ıyo,.. 
du ki herkulh •l•ı •tılt k&hntf
tı. 

Onun denizin üatbndı kt'fttll• 
rak •e •ü•ülerek ıiditl, bir aemi . 
el i~in Hytlne do:tullnl'f&ll iti• .. 
ribtilttii. 

(Dıvamr rir) 

ağaca dayandı 
Hurrem; Ferruha huluıma reri- j 

ni tarif elti. Kendlıi dıtarda vtur· 
du. 

- Ben, senin, bahçe dııında 
g8aeiln olayım. Etrafa dikkat •· 
deyim. iki a.ık at-aıında enıel ol. 
nuyayım ! dedi. 

Genç kızın pencere arkasına 
bir daha çekilit inde: 

- Ne oluyoraun, kızım .•. Bu ka .. 
dar he1eeana düpnek olur mu 1 ••. 
Gül yüıün ıolmuı... De ter mi? ... 
dedi. 

Hüma, cotkunlukla ce\'ap ·;pr. 

Bahç, haricinde beklem•i• bat· dl ı 
ladı. 

Şehzade, evvell bahçenln her 
tarafını do?aıtı. E:traf hallkında 
fikir edindikten sonra, Hurremin 
tayin ettiii kötede oturdu. Bekle· 
met• batlach. Buruı, ıa1et bii1ilk 
bir ajaeın altıydı. 

Daklka1ar, ona yıl ılbl ıeUyor: 
"Ah, acaba ıevıilim ıelmiyecek 
mi?,, dire endite ediyordu. 

Tam Unıicllnln lnrrldılı anda idi 
ki, huluUıu· •raıından ay glSrUnür 
ıibi, karanlıklar daiılıp ziya beli
rir ıibi, katrın penceresinden ıenç 
kız ıöründü. Fakat, öyle bir meY• 
ki S9iilmi1, delikanlı ö1le oturtu1-
muı'11 ki, lcız erkeii ı&'iiror, er
kek ise ln•ı ı&nmlyorclu. 

Hüma, bu vaziyetle, Ferruhu 
seyrederken, §ehzade, sazırSl'ıl a. 
n17or, saatler .. fİyorclu. 

"Mutlaka plml'90elt. bu itin 
içinde l>ir oyun var. Yahut Hur. 
remin haber verdiği gibi r.Jadı$t 

Parsa onu caydttdt !,, diye dütü . 
nü yordu. 

Maiyetiııdekileri birer 1•re ela· 
iıtıp dadısı Paraa ile birlikte kaı 
ra ıelen ve Ferruhu t6ıetlb·en 
Hüma lst, daha tik hakışta, tehaa· 
denin aevgillst oldufu kaftaatln~ 
gelmitti. 

Rüyasımn a,niydi 1 C.ni kı•· 
hk hayallerinin tıpkısı, itte, tura• 
da, alaç altında oturan delikan. 
hydı ... Hurrem yalan aaylemenılt 
tl. Naııl meth ve sena elmiıae, 
lam öyleydi! 

- Dadıcığım ! Cörüyoreult lrt, 
Hurrem yalan söylememlı. Reıim· 
deki delik~nlı ile bu ı•nç, ltirbirl· 
nin aJDidir. Ben de ıana halaeı 
vereyim ki, rüyada ıördülUm •· 
dam buydu. 

Pencereden eğilip bir daha hU. 
lt. 

Kızın renkten renıe, halelen ha
le ıirdiiini •ören dadı ifrit ketili• 
yordu. Halbuki o, Hunemin J&• 

lanı meydana çıkacalrna, bu ı• 
lecek delikanlı her kimse onu ıö-
rür ıörmez Hümanın soiuJ&c ı.lı· 
na kail olmuıtu. 

01le 7aı 
Huma, thndlye kadar aı et-kelt 

mi ılnnüıtO? Hiç biri kartıarnda 
gönlü, ıu kadarcık bile titrememit
ti. Herkesi istihfaf etınitti. Her-

"' .. 1,1. kesi alaya almıt b . 1 , ı 

Dadı, bu sefer ele ayni halin o
lacajını umarken, itin wi çıkma• 
sı, alevin •açalı büsbütfla aanna. 
ıt, onu çddırbyorclu. 

Fena halde kızdı: . 
- Kim oldujanu adamakıllı 

tahkik etmediğini• bir erkep, na• 
sıl İf'.\ret maluadiyle yiinliln 'i r.
tqor.un Ye 1»9nçendn on• naad 
ıülütnaiyorsun? ... Bura ela; at•~ 
altında oturan delikanlının Nu
man Şahrn oflu ıehzade Fer ruh 
olmadıjında zerre kadar ıüphem 
yoktur. 

Hüma bu sözler ilzeriaıı fena 
haltle ıinirlendi. Kaılarıılı ~lbp 
d•di kiı 

Parmalthcian ıilmrllt ,.UıüfUnU CDe\'utu var) 
çıkarıp delikanlıya doftu altı YU. - -------------
zük F erruhun ayağına isabet etti. 

o ana kadar, mülakat verilen 
ağacın altında oturup bikliyen Fer 
ruh, ayala kalktı. Yü•iiiü elint> 
aldı. Bu ita,.tln ı•l•tll ltat•t t&ta 
f ına dojru baktı. 

Taliinitı ıün .. lnt. kaıtr peııtı 
....inde dolmut ıltclU, Cklırl 1 
kamaıtı. Hea a.&lunalt latlyer . 
hım d• b&k&IDflJOrdu. Aılanlar 
la; vahtilırle, clı•lerlı tuntntelt 1 
ltunetlnl vtle\iduncla bulan ıl•U ' 
kanlı, Humanıp balutları kut• 
sıncla taka&alallk clu1clu. Batı din 
dil, tlılırl kuarclı. Sındelıclt A 
ıau. cla,andı. ı 

Ne ıaripUr iti, tkllıe ,.ıc&lk 
lerl •altlt Htımaya da aynt hal ol-
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Sevdalı 
• 

Boksör ler. Büyük bir ormanın kenarından 

yanm ıaat kadar gittiler. Ormanı geç-
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ÇiNGENELER 
ARASINDA 

asooırıımoş 

Yazan: Osman Cemal Kag~ıs1z 
- Madam! •. Arabacı haıtalaıınut•• 

l!ugün ıizi d.ıvetli olduğunuz baloya 
götüremiyecek ... Affinizi rica etmek i · 
çin hafta söyledi. 

tikten •onr• yan yola gelmi, bulun~ - B -11 m ez rn 1-5 1-n 1-z 
yorlardı. Tam bu sırada ı.rabanın yır- devletli Süleynıarı 
mi adım ilerisinde bir karalb belirdi. Ete n d . 
Bir daha! Bir daha! Corc dikkat ettiği 1 y et nı İŞ iki buçuk nıilletirı 

- Ya! .. Öyle ise arabayı Corç hazır
lasm! Baloya mutlaka gideceğim. .• 

Corç, ahırda hayvanlan btnar et
mekle uğraııyordu .. Madamın bu emri
ni aldığı zaman, epeyce sevindi. Çün -
kü, seyislikten terfi ederek arabacı ı 
namdezi olmuı demekti. 

Köyde, onu tanımıyan kimıe yoktu. 
Bütün köy delikanlılan kendisinden 
korkarlar ve onun yumruğunu, demir -
den yapılmış büyük bir çekice benze -
tirlerdi. Köyde ve çiftlikte bulunan 
genç kızlar da, bu yirmi dört yaımda 

Apollon kadar güzel, Hergül kadaı· 
kuvvetli delikanlıyı, çok defa ruyalann-
da görüyorlardı ... Fakat Corç, bunlar -
aan tarnamiyle habersiz, ;ıklım ve fik
rini ahırdaki hayvanlara vermiş, onla· 
nn bakımı ile uğraşıyor ve sevgisini 
yalhız onlara veriyordu. 

Yalnız onlara değil, kaltiınin bir kö· 
ıesinde yanan bir krvılcım daha var, 
var amma; onu kendi kendisine bile 
söylemeğe cesaret edemiyordu .. 

Arabayı hazırlamağa ba!ladı. Ma · 
damı, iki saatlik bir meaafede olan 
baıka bir çiftliğe götürecekti. Komıu 
çiftlikte, güzel bir balo veriliyordu .. 
Genç Madam, bu baloya yalnız gide -
cekti. Cünkü, kendisinden on beş yaş 
daha büyük olan kocası, onu ihmal e -

' diyordu. Haftanın dört gününü, Lon -
drada geçiriyor, çiftlikte kaldığı üç gün 
de ise, m:itemadiyen dalgın duruyor ve 
Londroda bıraktığı sevgililerini düşün
mc!de mcsğul olduğu gözlerinden belli 
oluyordu. 

G~nç Madam, yanma kimseyi alma
.dan yalnızca baloya gitti. 

Orada, Londradan gelen, yüksek 
ıoıyeteye menıup pek güzel kadınlar 

da dahil olduğu halde hepıi, onun gÜ -

zaman bunların üç haydut olduğunu 

anladı ... At üzerinde idiler .•. 
tik haydun arabanın önüne çıktı ve: 
- Dur! ... 
Kumandasını verdi... Corc derhal 

cebinden çıkardığı pistolu adamın göğ
süne nitan alarak boıalttı.. Haydut ye• 
ı: yuvarlandı. Diğer iki haydut araba· 
ya ateı etmeie baıladılar... Arabanın 

içindeki kadın bağırıyor, feryat edi -
yordu ... Fakat bu 11rada bunlann imda
dına yetiıecek kimıe bulunamazdı!.. A· 
rabacı kulağının arka11ndan yaralan -
mıı, kanlan akıyordu. 

Kadm, bir defa daha, acı acı bağır
dı. Ve arabanın bir köıesine yığrlıver , 
di ... Corc olduğu yerde ayağa kalkarak 
arabaya yaklaımıt olan haydudun bi:
taneıine, kuvvetli bir yumruk savurdu. 
Yumruğu yiyen haydut boğuk bir se~ 
çıkararak atından düıtü ve gitmekte o
lan arabanın altın:la yuvarlandı. 

Arabacı, bu yumruğu yiyen haydu
dın, bir daha aklını batına tophyanu -
yacağını bildiğinden, onu bıraktı ve a· 
rabanın üzerinden üçüncü haydudun 
zerine atıldı ve bunu da gırtlağından 
yakahyarak hayvanından düıürdü. iki 
dakika sonra, gırtlağı demir mengene 
eJlere ırlcıtmıt olan haydudun dahi, 
canıız yere yuvarlandığını ıöylemeğe 
hacet yok! 

· Corç, bunu da bırakarak, on bet a -
dım ileride dunnuı olan l\rabaya kot -
tu ... Arabanm kap111nı açarak: 

- Madam! ... Tehlike kalmamııbr .. 
Haydutlann itini bitirdim .. 

Kaclm cevap Yermİ)'ordu.. Acaba 

bayılnut mı idi? .• Oç hayduttan kork • 
mıyan ve onlan tepeliyen delikanlı, 

şimdi ıaıırmıf, ne yapacağını bilmiyor· 
du. 

zeJliği yanında pek sönük kalıyorlardı. Beı dakika sonra arabanın içinden 
Balo, sabaha kadar devam edecekti. tatlı bir ses geldi. Corç bu ıesi iıitin· 

Fakat, tam gece yansı olunca, ayağıı 

kalktı ve gitmek Üzere, ev sahi.,lerin • 
den müsaade iıtedi .. 

ce, sanki, talak sölmıüı ve çiftliğin çi
çek bahçesinde kuılar ötürüyor zannet
miıti. Arabadan gelen ıes: 

- Corç!... Korkuyorum!... içeri 
- Lutfen benimle bir valı daha!.. gir, yanıma otur! Beni teselli et •• 
- Bu saatte yola çıkmanıza hiç ra· Diyordu. Corç bu emirlere itaat 

~ olamayız!,. • etti. 

- Gideceğiniz yol1ar tehlikelidir. Aşk, kadın, ihtiraı; ıimdi na11t iıe, 
Yolda haydutlar vardır!. Bahuıuı bu geçmiı zamanda da öyle idi.. Gelecek 
g~e. balo~an. haberleri olmuı,tur. Bel- zamanlarmda da öyle olacaktır. Aşk, zen. 
kı sız~ hır zıyanlan dokunur... gine, fakire bakmaz! Halk araımda 11_ 

- Size evinize kadar i·efakat edebi- nıf ve tabaka farkı gözetmez! •.• A11rlar-
lir miyim?.- ca evvel, Sahilin aıma bahçelerinde, 

Güzel kadm, bu rica)arm hepsini Bahtetünnaıann gözdesi kapıda nöbet 
reddederek, salondan aynldı ve araba- bekliyen aıkere itaret etmemiı mi idi? 
sına binerek yola çıktı. Bugün maceralara atılan, kibar kadın • 

Gece, karanlık ve biraz da ıiıli idi. lar yok mudur? ... 
Fakat Corc küçüktenberi büyüdüğü bu 
yollardan. gözü kapalı olarak bile gi • 
debilirdi. Tarlalann araımdan geçti • 

Sırtüstü 
Amerikahla • 

rın dalma şampi -
1 
yonu Pete De -
ı.jardins'in bir 
:çok dalma durum 
ve biçimlerini re _ 
sim Ye yazılarHe 

birlikte okurları • 
mıza sunagelmek. 
teyiz. Bugün yük. 
sekten sırtüstü at. 
Jıyarak dalma yo. 
Junu sunuyoruz. 
Sırtüstü dalma • 

da gözetilecek iş 
atlama tahtasından amudi istikamet
te mümkün olduğu kadar yükseğe at. 
Jamaktır· Gövde )~karıya giderken 
kollarda en yüksek noktaya vanhn • 
caya kadar yukanya atılır. Ve ancak 
hu noktadadır kf resimde olduğu gibi 
"eller yanlan a~hr n baş aşaflya 

eğilir. 

Başın arkaya dofru olan bu hareke. 
ti ~deyi, sıçrama tahtasının üstün. 

' \ , , 
(Sonu y11.rın) 

atlanıa 

de ~.arkettirir. Hunun üzerine vücut 
inmeğe başlayınca suya önce başın gir 
mesi için kollar yanlara yapıştırılır. 

Burada gözetilecek iki nokta: 
1 - Ayaklar gövdenin gerisinde de. 

ğil ilerisinde olmak üzere sıçrayınız. 

2 - Baş hiç bir vakit gövdenin ö -
nünde ileriye doğru eğilmemelidir; 

sı~rayışın en yilksek noktasına ,·arın _ 
e&J:a ka41ar dimdik tutulmalıdır. 

dilinden nıaada kuşların dilindel1 
bile konuşurdu! 

Orada Etemle önce havadan \ mitiz çok eskiden Hindiyanın Çi- ı kembeyi kübradan) , bunu yazar 
sudan ve arkası sıra da öteki m~ nimaçin taraflarından bu yanla - larmıf bütünce kitaplar.. . Soıır• 
selelerden bir saat kadar konuş - ra ... Var im it gelir iken yanımız- ef endicazıma aüleyeyim, bun"" 
tuk. Ancak kafir herif Nazımın da bizim binlerce küp dolusu al - en aevgi]i karısı olan dokuz yiiı 
yanında fazla açılmıyor; çingen~ tınımız, binlerce küp dolusu gü - doksan dokuzuncu karısının ııd1 

lik mingenelik itlerini, Nazlı me • mütümüz, binlerce küp dolusu el- da Kel kızmıf ! 
selesini hep üstünkörü geçmeğe masımız, binlerce küp dolusu - NaaıJ, Kel kız mı? 
çalıııyor ve ikide bir: - Haha, kel kız imit ya! 

- Bana müsaade, bu avtam Arkada§ biraz dütündüJctell 

var itim birazacık fazlaca! sonra: 
Diye kaçmıya davranıyordu. - Ulan aakın Belkis olmasın! 

Nihayet Nazım, alay için acın bir - Hay ölünün canına rahmet·" 
hamle olarak Eleme çıkıştı: Siz dersiniz ona Belkıs, biz de dt' 

- Sen karıtık, bulanık, berbat, riz Kel kız! 
sütü bozuk bir herife benziyorsun - Anlatılan aen, Süleyma1' 
be! Peygamberden bahsetmek istiyol"" 

Etem fena halde kızdı: aun! 
- Üle ya ... Onu isterim ıüle -- Onu sen affedersin beyağa ! 

Ben belki karı,ık bir adamım, ille 
velakin berbat, $Ütü bozuk bir a -
dam değilim! Senin nnlıyacağın 
ben mert bir adamım mert! 

- Ulan, çingenenin merdi o -
lur mu? 

Elile göğsünü göstererek: 

- T e kar,ında itte çingenenin 
merdi! Ne söyliyecekıen ona açık 
söyle, ne konutacaksan onunla 
mertçe konut, al ondan covabını ! 

Bu sefer ben Etemle alay •• • 

tim: 
- Ulan Etem, senin bir sözün 

bir sözüne uymuyor be! 
- Neden uymuyor? 

- Daha iki gün önce Bakırkö-
yünden gelirken bana yolda ben 
sütbesüt çingene değilim diyor -
dun, ,imdi çingenenin merdiyim ! 
diyorsun! Bu ne perhiz, hu ne la· 
hana turtuıu? 

Etem lahavle der gibi başını 

Şi1li kırları ile K.ağ!thane sırtları 
arasında yazı geçiren demirci 
çingenelerin en k~barlarından 

birkaç kadın 

mek ben aize ... Yani ya demem U' 

dur ki o devletliye bi1e kalmaııı•t 
bunca mal mülk, para pul, inCi 
mercan da bizim çingenelere nıi 
kalacaktı bu daracık dünyada? 

- Ayol, ıen çok §eyler biliyor 
sun be! 

- (Beni göstererek) Te pişin'* 
cesinden sülemittim bizim Bey_.. 
ğaya ki bu deli dünyada benidl 
bilmediğim bir bet vakit namaı'* 
drr! 

- Oldu olacak bari, ıen f" 
J<endinin de sütbesüt ne olduğu'* 
nu, bir anlatsana bize! 

- Onun ııracığı gelecektir el
bette bir gün, hele birazacık da '* 
ha ilerletelim sizinle ahbaplığı, 

o zaman onu da anlatırım size .•• 
- Peki ıimdi, bizim arkadatıll 

(irfanın) işi ne olacak? 
- Hangi iti? 
- Şu ıizin çadırlarda çapratı1' 

bir iti varmış onun! 
sallıyarak: - Sahiden üle .•• Mübarek ço-

- Gene değilim ya, gene süt • cukcağızın iti çapraırk ki çapra '* 
besüt çingene değilim, ille tinci k fi .•• 
sırası da geldi de üle süledim ! _ Senin anladığın nedir bak•-
Nazım: T ahtakaledeki küçük bahçede yım bu itlerden? 
- İ!le dedim ya, sen karıtılc , bir çingene çocuğu - Benim anladığım, açıkça•"' 

bulanık, berbat, sütü bozuk bir d" · k zümrüdümüz, binlerce küp dolu • m ıyıvereceğim: Sizin bu ar •" 
herife benziyorsun vesselam! d b"l b "hl'"''" su mercanımız, binlerce küp do - at ı ininiz acayip ir a.-ı u,. 

Etem daha fena bir hiddetle: lusu kavurmamız, binlerce küp tur. Var idi bir acayip mahluk d• 
- Efendi ağa topla ağzını, §İt- dolusu peynirimiz, ekmeğimiz, zi- bizim çadırlarda ... Amma bunlar 

ıin kulakların ağzından çıkanı! tinimiz, tuzumuz, biberimiz, ıo • dan sizinki erkek, bizimki ditİ··· 
~enin kartında gördüğün Etem, vammız, sarımsağımız... T e arada fark bu kadar ••• Hani y• 
kafacığının içinde tasarladığın a- _ Ulan Etem, bnlerce küp do- nasıl derler menfur bir söz var -
dam diyildir. Bana derler, bizim lusu altından, elmastan, zümrüt • dır: 
çingeneler Gavur Etem amma, ten, mercandan sonra ne çabuk "Tencereı yuvarlandika, 
ben ıükür mevlaye ki Allahın indin peynire, ekmeğe, zeytine, "O kapake arakadaa,, 
sevgili kuluyum! lıterim ben kim- t t Yan· 'b' bu "kı"ıi de uza, sovana ...• ı ya onun gı ı, ı 

ıeciğin gönülcüğü kırılmasın; bu - On!ar da sanki Allahın ni • yuvarlandılar, ıbizim topçular d• 
daracık dünyada bir karınca bi - meti diyil mi? Hem yalnız biz mi- biri birlerini yakaladılar. Yok or 
lem bana darılmasın! Kalmamı§ yiz bu daracık dünyada altından, tada tincilik bir fenalık aııııP•' 
bu deli dünya devletli Süleyman elmastan, zümrütten, mercandan ey, insan oğlu bunlar, ne olur, ııe 
Efendi ye bile! piynir, ekmeğe, sovana, sarım sa • olınaz diyip biz tuttuk bizim ya -

- Devletli Süleyman Efendi ğa inen? Bakarsan bu deli dünya- rım diloyu (yarım deliyi) atırclı1' 
de kim ulan? nın haline hemen her kişinin ba - b:zim çadırlardan uzak bir yere··· 

- Okumuf, yamı•! olacaksı - şına gelmiştir bu hal! Bakarsın Zere bilirsiniz bu kadın ez kat• 
nız, bana ne sorarsınız? Bilmez bugün doludur kesesi aitın ile; ilen kaptırdı mı her hangi biri~., 
misiniz devletli Süleyman Efen - bakarsın yarın kavaltı yapar, bir gönülcüğünü artık tutasm kelıfl 
diyi ki konuıurdu yetmiş iki bu - kuru zitin ile!... perçiminden !. .. Zatı ölmüştür kC: 
çuk milletin dilinden maadaaı - Bırak şimdi felsefeyi, hik - cacığı yeni, var onun acısı yüre<:•"" 
kutların dilinden bile!... meti de anlat bakalım, bize ıu ğinde b ir yandan ... Sonram koC•"" 

- Bu yetmiş iki buçuk milletin devletli Süleyman Efendi kim • 11ndan öncesi sever idi bir divir ,. 
buçuğu hangisi? miş? menci delikanlııınr ... Onun bul~ı· 

- Ne aaklıyacağım tinci Alla· - Abe hani var imiş dokuz ğı var canevinden bir yanclaJI··· 
hın hildiğini kuldan? O buçuk i- yüz doksan dokuz tane karısı! Sonra gene efendime ıüleyiııı, )<o" 
çin de derler bizi... ille velakin , - Amma ya.ptm ha? casınm ölümünden birazacık •011" 

kim bitsin işin aslını? Biz sana - ı -Ya ya... Bunu ben atmam ra yakmıştı abayı b=r gazelciye··): 
rız çingeneler kendimizi ki gel - kendi iıkembeli torba.dan .{it·-.-=- Gazelci·ae kim? (Deı;anıı ı;flf 
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D'1n Macarlarla Vaptı§ı Maçı 
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BeŞökta~ 
Yazması benden~ - - .. 

Bir hakikat 
Dünkü maç ve bundan evvel, 7 ~ ay 

içinde Orta Avrupa takımlariyle yap
tığımız başka temaslar, bize şöyle bir 
hakikatı isbat etti: 

• - Orta A nupa takımları, eski 
kuyyet ve kudretlerini kaybetmiş bu -
lunuyorlar. 

• - Bir zamanlar Teknikleri ile şöh 
ret alan Macar - Avusturya ve bunla
ra komşu futbolü, bugün tamamen sis
temini değiştirmiş bulunuyor. 

Henüz tamamen benimsiyemedikle
ri İngiliz sistemini, yani kısa pas -
lar ve çalım yerine; uzun paslar ve 
topu ayakta tutmak yolunu tuttur -
muşlar. Fakat öyle tahmin edilebilir
ki, bu da )lenüz, memleketlerinin (as)ı, 
Yani en yüksek takımları islisna e -
dili~e, bizim burada gördüğümüz or
ta Avrupamn ikinci .sınıf takımların
da, bir acemilik devresi yaratmıştır. 

• - Bir zamanlar, dünyanın en in
ce, ve akıllı oyuncularını yetiştiren 

bu takımlarda bugün1 boş kaleye topu 
sokacak kadar hesaplı bir Yuruş yapa 
cak oyuncular bulunamıyor. Ye ne 
Yazık ki, memleketlerinde derece a -
lan ,.e son mevsim bizi ziyaret eden 
bir sürü takımda, doğru dürüst şüt 
atacak tek bir oyuncuya rastgelebil -
mek için beyhude aranmış oluyo -
ruz. 

• - BütiiJI hunlara raimen; "bu -
raya gelen veya gelm))en merkezi Av
rupa takımları futbolde bir hiçtir. 
Kuvvetsizdir !" diyemeyiz. 

Onlar da pekAlA, iyi bir futbol oy
nuyorlar. Fakat bizim sistemimiz, da
ha doğrusu, dünyadaki her türlü fut
bol ~·qt m"rıde bjraz karısık oyunu
llrtn:, onların oyununu bozuyor, ve ~ıc 
düşük olan Yunan futbolü karşısın -
da btiyük bir enerji ile \aziyeti kur -
tarabilen nrlığımız Orta A,·rupa ta
kımları karşısında, beklenilmiyen mü
kemmel neticeler yaratabiliyor! 

* - Fert itibariyle tek tek fe\'kala
de oyuncular yetiştiren takımlarrmı7., 
biraz daha, hiç olmazsa karşı takım -
lann, yarısı kadar takım halinde oy
nıyabiTse, alacağımız neticeler belki 
başdöndürecek bir hızla parlaklığmı 
arttırabilecektir. 

* - Çünkü, dün şöyle bir baktım 
da; karşı takımda da acar oyuncu -
lann arasında Hakkr, Şeref, gibi, ştit
çU ve attığı topu hedefine ulaştırabi -
len, iki oyuncunun bulunmasını ta -
hayytil ettim ve o zaman neticenin 
llasıl bambaşka olabileceğini tahmin · 
de güçlük çekmedim· 

• - Orta Avrupa takımlanndan al
clıfımız neticeleri hazırlıyan, bizlerin 
anlardan çok yüksek fütbol oynadı -
ftmız değil, eski .sistemi kökünden yı
karak yepyeni ve lüzumlu bir sistem 
hıktJAbı yapan bu takımlarda, bizim 
hakikaten, kendi kendine yetişen yük
llek istidatlı birkaç oyuncumuz aya -
l'lnda., becerikli, kn·rak futbole yat -
rın elemanlar henüz bulunmamasıdır. 

VelhaSı1, bizim sistemimiz. onların 
sistemini tutmuyor· Ve mesela bi -
ıim ıtbi karmakanşık bir oyun oynı -
Yan, bir Bulgar, Yunan, Yugoslav ta -
kımına karşı hiç de f e,·kalade bir ne
tice a1amıyacağımız bir oyunda, bir 
Orta Avrupa takımına karşı, kuvYetli 
bir galebe kazanıyoruz. 
işte benim görüşümden işin hakikati 

budur. Eğer ben, haksız değilsem, 
bizim de, (Libertas)lara, (Seged)lere, 
(amatör Uypeşt)lere karşı aldığı -
lllız neticeler de gayri tabii sebepler 
aramamız ve kazandığımız munffa -
kıretlerden şimarmamız lazımdır. 

izzet Muhiddin APAK 

Eyllb'Dn konJlresl 
Eyüp idman yuvasından: Yuvamı -

r:ın rıllık adi kongresi 10 8 - 93:} gü 
•8 8aat !9 de toplanacağından üyele
rin Yazılı saatte yuvada bulunmalan 
hlldlrillr. 

ıstanbulda mağlup olan yabancı Caferin ~örüşünden 

takınılar arasına anıatör 
-- - -swwwı~~ ....... ~ 

Dünkü 
nıaç Uypeş te karıştı 

Macarlar bugün 
Taksimde 

Galatasarayla 
karşılaşacaklar 

Uypeşt dün Beşiktaşlıt. ilk ma 

çını yaptı. Neticede 2 - 1 mağlup 
oldu. 

Ben, dün maçın muhtemel ne· 
ticesini yazarken Be,ikta,,n 2 - 1 
mağlup olacağını tahmin etmİ!· 
tim. Maamafih maçta olanlar bi· 
lir. 90 dakika süren maçın 70 da· 
kikası, yani a!ağı yukarı yüzd.? 
sekseni Macarların üstünlüğü ile 
geçti •• 

Bu itibarla maçın neticesini 
doiru olarak tahmin ettiğim söy
lenebilir. Macarların mağlu~:yeti
ne sebep, görülmemi! derecede ta · 
lisiz1ikleri ve Mehmet Alinin cid· 
den fevkalade denecek oyunudur 

Şunu da hemen haber verelim 
ki, Mac.ar Uypeft takımı levka· 
li.de kuvvetli bir takım değildir . 
Birinci derecede klüplerimiz ken
diıini mağlup edebilirler. 

Gelelim maçın tafsili.tına: 
Macarlardan sonra Betiktatlı· 

lar sahaya §Öyle bir kadro ile çık· 
~ılaı:: Mehmet Ali. Hüaaü....&.ruk. 

iki takım kapdanları ve hakem 

Futbol mevsiminin ile. lediğ1 
bir sırada Istanbula getirtilen Uy· 
peıt Macar amatör futbol lclkımı· 
nın oyununu dün Taksim alanın. 
da seyrettim. 

Tamamen bitaraf olabilmek ve 
yazılarımla her tarafı aynı seviye· 
de tenkit etmek için, kimıenin te· 
siri altında kalmamak üzere bü ... 
bütün yabancı bir tribünd & maçı 
sonuna kadar seyrettim. 

Bet iktat - Uypeıt maçını tali
m ve tenkit etmek için maç tera
itini, ı imdiki futbol ün geçirdiii 
safahah, Türk futbolünü, Avru. 

Mehmet AH, iki Macar akıncıaı araaından bir top kaparken pa oyuncuları hakkında ayrı ayrı 

Feyzi, Lütfi, Hasan, Eıref, Şeref, ikinci devrede Beıiktaılılar malumat vermek zarureti hasıl ol· 
Muzaffer. Nuri, Hayati.. Görül- daha iyi oynamağa batladılar. Ar. muıtur. 
düğü gibi takımda Hakkı yoktu. tık akınlar karıılıklr oluyordu. Bu <Devamı 8 lncl sayfada) 
Onun yerine bek Nuri oynuyordu. hücumlardan birinde, bot 'kaleye • • • 

Hakem: Muhiddin Apak'tı. giren top, Macar beki koluyla çı· Sadı_Kar SQ,!! d1!JOr kı: 
Oyun derhal Macarların üıtün- kardı ve penaltı yaptı. -Ağo-sto-s-ta 

lüğü altına girdi. Mac.arların tid-
detli hücumlarını Beıiktat müda- Beıiktathlar da bu ıekilde 7 n- f t 1 
faası güçlükle durdurabil:yordu. 

ci dakik:ıda ikinci gollerin1 ka- U b O 
Oyun bu ı~kilde 25 dakika Betik- zandılar. Bu golden sonra oyun 
tat kalesi önünde oynandı. Ba yeniden süratleıti. Her iki taraf 
arada Hakkı da takıma sirdi. Nu- canla baıla oynamağa batladılar. 
ri beke, Faruk hafa, geçti. Hasan Fakat üstünlük ekseriyetle Mil
da oyundan çıktı. c.arlarda idi. Bu arada Mehmet 

Nihayet tam 26 ncı dakikada Ali yüzde yüz gol sanılan birkaç 

Betiktaıhlar birden ileri atıldılar. kurtarıı yaparak çok alkıılandt. 
Ve Beıiktaılıların bu ilk akını Betiktaılılar da ara sır~ Ma-
Hakkının ayaflyla gol oldu... carları aıkıttıryorlardı. Tam 40 ın-

Bu golü ofıayd olarak gördüm. er dakikada Macarlar sağdan bir 
Fakat hakem arkada olduğ-.ından hücum yaptılar. Top sol açıkları
ihtimal bunu görmesine jmkin na müsait bir zamanda geldi. Soı 
yoktu. açıkları bu fırsatı kaçırmadı ve 

Bundan sonra Üstünlük yeni- üç metreden lopu kaleye soktu. 
den Macarlara geçti. Fak~t bü- Ve maç da bu tekilde 2 . t Be-
tün uğra,malar hiç bir netice ver- tiktaıın üstünlüğü ile bitti. 

medi. Bakalım bugün Galatasaray 

ne yapacak? ~··;c~;;;··;·iı· .. ·~·;· .. Mai·•=-ı 
iyim pehlivanların 
• DUnkU HABER'de çıkan 

totografları 

Foto Süreyya 

M. SERTOGLU 

Bugün 
Galatasaray Uypeşt 

Galtasaray - Uypett takımı bu-

da çekllmlştlr günkü maçlarını gene Taksim 

······-····························· .. ·················· .. 

Aimtown buram buram ter • 
)ettiği sıcak günlerinden birinde 
futbol ••• Doğnıau seyredenler için 
hot 'birtey olmadığı si,bi oyuncu· 
lar için de acınacak bir hal... Kıt 
sporu olarak tamnmıı olan futbo
lu eğer icat .eden biluydi ki bunu 
hıfzıuıhha kaideleriDİn aktine, 
sıcaktan güç nefes almdığı gün • 
lerde bile oynıyacaklar, herhalde 
ortaya çıkardığına bin piflDan o • 
lurdu. 

Bugün Avrupa gazetelerini a • 
çınız. Göreceksiniz ki her mem • 
Jekette bu mevsimde futbol faali· 
yeti tamamiyle durmu1tur. Herkes 
fu sıcak günlerden istifade ede • 
rek deniz sporları ile meıguldür. 
Pek ender turada burada birkaç 
futbol maçı yapılıyorsa bunlar da 
güneı battıktan aonra gece serin
liğinde elektrik ııığı altında oy • 
nanmaktadır. ·~ 

Sonra ikinci bir mesele daha 
var: Senenin bu mevsiminde 9}1a

( Lütlen sayfayı çeviriniz) 

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

stadyomunda yapacaklardır. Bu 
maçtan evvel saat on birde baıla· 

mak üzere alaturka güreşler de 
yapılacaktır. Öğleden sonra sıra 
bataltı ve bat pehlivanlara gelece

ğinden futbol maçından evvel 
minderde Karaali, Çoban Mah -
mut, Mülayim ve Tekirdağlı Hü -

ti Ağustosta deniz 
yarışları Dü" yapılan yüzme 

ve yelken yarışları 
' Jstanbul mıntakasının ilk yelken f 

şampiyona yarışı dün saat 11 de Moda 
koyunda yapıldı. 
Yarışa muhtelif kulüplerden 10 şar 

pi iştirak etti. Anadoluhisarı kulübü 
azalarının kendi elleriyle bu sene dört 
şarpi inşa ederek yarışa iştirak etmiş, 
denizcilik federasyonu bu çalışmanın 
semeresini pek iyi bir surette takdir 
ederek kulübe bir kupa hediye etmiş
tir· 

Yarış müsait bir rüzgarın altında 

bir saat kadar devam ederek çok he -
yecanlı oldu. Bilhassa meşhur iki ra -
kip olan Demir Turgut ve Anadolu 
lu Şeref bastan itibaren bütün yarış 
esnasında biribirinden ayrılmaması 

üç romorkör ve )atlarda bulunan se -
yirciler için çok zevkli oldu. 

Teknik neticeler şunlardır: 
1 - Tarik x adlı tekne ile Demir 

Turgut hirinci. 1. S. K. Vakit: 1 saat 
18 dak. 41 sa· 

! - Btkar adlı tekne ile Şeref Re . 
fik ikinci Anadolu. Vakit: 1saat19 
dak. 25 saniye. 

3 - Buci adlı tekne ile Sadi üçüncü 
ı .. 1. s. K· vakit: 1 saat 2:1 dak. 3 sa. 

4 - Karayel adlı tekne ile Mehmet 
l<'enerbahre vakit: 1 sa.at 28 dak. 23 sa. 

5 - M~ran adlı tekne ile Zait A -
nadoluhisar J. Y· vakit: 1 saat 38 da
kika. 

• 
Denizcilik heyeti tarafından yUzme 

müsabakaları seçmeleri dün Moda ha
mamlarında yapılmıştır. 

100 metrede, HaliJ, Orhan, Mahmut, 
}'uat, Saffan, Aram finale kalmışlar
dır. En iyi derece Galatasaraylı Ha -
lilindir. Derece: 1,8,G. 

ıoo: Sırtüstü. Agah, Fikret, Fuat, 
Orhan, Niko, Mehmet Ali. En iyi dere 
ce Beykozlu Agahın 1,23,5, 

200 Metre: Finale kalanlar: Halil, 
Agah. Mahmut, Fuat, Orhan, Saffan. 
En iyi derece Galatasaraylı Halilin 

2,36,8- ı 
TUrk bayntk yarışına, Galatasray, 

Beykoz, Su spor kulübü iştirak etti. 
Üç takım da finale kaldı. 

seyin gibi alaturkanın meıhur 

pehlivanlarını da görmek kabil o
lacaktır. 

11 Ağustosda Heybeliadada büyük 
deniz yarışları yapılacaktır. Eylülde 
de Balkan spor haftası münasebetiyle 
adalarda birçok eğlenceler olacaktır. 

içişleri bakanlığı Balkanlardan ge -
lecek seyyahlann milli kıyafetleriyle 
adada oyunlar oynamalarına müsaade 
,·ermiştir. 

Bir Macar akınanda merkez muhacim fUt atmıya çallfıyor 

.. 
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Caferin göriifiütden: 

Diinktl Maç 
(Btqtaralı 1 inci •afif ada) 

t - 1920 aeneaine kadLr Av· 
rapalılarla çak ender yapılan 1'ir 
iki temaa laaris, oa1arm o,_ tar. 
il •• takdii h•kkmda haalt ım· 
IAınatımız bile yoktu. O tarihten 
itibaren tekerrür eden 1e1a1ıatler 
le Ttrk futboldileri ılrallain' 
yükselttiler ve ella iPaizde bu. 
lunan çok kıymetH OJ'llDCUlannı 
Türk ıpCll'WDa ..._. ..... ,oldular. 

Eneli mallGp olmağa alı9ır 
••n, sözümüzde bu,.&tttilümii% 
Ye lmdretli o,unlannı yavaı yava, 
lfrenmele n onlardan da zaman 
n•a11 ibt611 oyanlar çıbrmai" 
muvaffak olduk. 

Vaid olan siyaretlerl laımea 
iad.,e kalkan Avrupa ekiplerine 
illveten İıtanhla Sla.ya binan 
11111 plltl Ttlrk futbolGnün iıtih"· 
lesine, dlnüm noldaıma J;Oyük 
yardımı olmuttur. 

Futl»olc81erle birlikte ıpor :ıev· 
td, s&ılal iyiyi a6nnekle jJJklta t 
eclen hallamn da, apor alanlann 
da Sla.,a, Sparta, Admlra, FUrıt 
Viyana slbl eidden yOlnek OJUU 

yaratan ba ,altaaeılardan Knra 
lıtanbala ıetirtllen ikinci derece· 
de pnmk takımlan ıeyrederken. 

halk onlarla alay ediyor ve ver· 
dikleri parayı eairpmele bqlı· , ... 

Türk ıpor camluı ve onu tutan 
'halk oı. .. tabnlarnun !D&ihl 
l,,iJetini mi arzu ediyor? 

ŞOphealz ki hayır? Fakat ıev· 
dikleri, tuttukları futbol "Aa,, la· 
nnı onlar kartıamda yaratarr.kla
n helecanlı anlan beklemeleri t• 
bil haklanndandır. 

den itibaren bekler, baflar, ve for
larm irtibatının tee11üı edememe· 
şi. 

3 - l 1 kiflaba elbirlilirle 1•· 
pacafl iti, bir kitinin tek NflD3 
yapmaia çabpnuı. 

4 - Sat, eol bek, aantrhsf. eol 
haf ve aal imait miilteana diler 
oyunculana YUifeleriai hakkıyla 
yapmaia ufrqmamuı. 

5 - Topu alan oyuncu ayafm· 
elan topa lmalaaamala a....ttili 
ıibi, diler arbdqlan da ~laae 
olmamala adeti. inat etm•I. 
1-Nial>eta aralarmcla irtibat 

olan Hk ve haf hattıJla farlana 
yer tutuılannm l»ozuk olupL 

7 - For hattmın puları fa Sok 
u.; ft llkayt •• ı.an ela hatta 
mitema4i7en dk hat llurine i-
lerlemeleri. • 

1 - F•larm tlt pldlmi,.cek Y••· fit. pldlecek..-nlarda ela 
çabmda itrarlan U,...ı'I hak et· 
tikim fula .,. matltı.~etlne 
alratamadL 

Betiktat takımınm prek yerli 
maçlarda ve .. relue harici :.~mu· 
larda mgyaffaki,.ti, canlı oyan. 
lan. fedakir, uimkir ıiateıqleri 
•J•incledit. Fakat dünkii OJ11D 
tabiyelerinde kumu bir muhacim 
ve müdafaa hattı kartııında ol· 
muı olaalardı, müdafilerin ve mü
dafaanın toplu bir halde oyun kut 
maluma brtı UJPett'in Mi ve 
ıol açılı açık ıh olabilaeydiler, 
çok daha muvaffak netice a1abi· 
lirlerdi. Onlann p11mldılt \"e •· 
deti aeemilUderi Betiktatı plip 
çıkardı. 

Santrhaf iıtikametinden &tal · 
111& ...... 078 tanı ia_kttaf et· 
tlrif~l lblm dta 1 oyanu· 

RA.BER - Alııll• P.tllt 

Baıaa· Ferid Alna• 

.... ..... ,11r1r ......... 
tlrtlnlln --' 

S-. Ferit Almna R ilk..._. 
vı,aura~ ...._'"Pnlld 
ftlld .............. ork.tra....-l 
tı.u.11Ha umı..ı etHQealmn 
ea bllJftlerla .... Mrl olaa "Uamr -
•I .. Bdltloa.da pkmıpu. 

1'7 lla7llda Aabrada Cutv llq • 
bahir orkestr• tarafıadaa plıadı
...... da MJtk mlrf&ffakı)'et b· 
uaaa bu llMI' taauamea Tfirk tonalite 
leri ve TUrk musikisi traclisyona tlR -
rine kurul•Uf ve armoaisi de Tfirk ıo 
nalltelel'lndea çıkanhnıt ulusal bir or 
keetra llaTUtdır. 

Bir orkestra eserinin 1ıurl111U1Dda· 
ki aa•dl zorlaldar 78zhden bqiln 
bir ~k tuna••t Amapalı beateUrla
na 11erleri bile el JU181 halfade kal· 
maktadır. Vul)'et bö1I• Jk .. ıea' bir 
Ttlrk ko•pozitörintln eeerbüa btlylk 
bir editionda ilk çaJıam11nulan aoa. 
ra hemen buıbvermeel besteye Avru· 
Mhlann verdftl Unemln derecesini i
yice anlatmaktadır. Ba nretle eserin 
blttla 111..uıı dln1U111ca tadnnnaıa 
için yol aplmıı ve banan moaacuncla 
Tlrkltlltln ar (1&11at) llemlncle bir 
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ORMANIN Kiti 
Valafi ""7uaıt1ar araaındo u• AlrUtoncn haııa firrnemİf o,,,...,. 
ruultı ~n Cifi•~ a..,ıoı• __.. • ..... tQ••Rl 

mNo· '10 Ya:aa ' Ruo ~ib 
Ebulula gorilin peşinden, güneş 
yarı göğün yarısına yükselinciye 

kadar yürüd .. 
Ebulull ajacına tırmanmak ü- 8" Ebııl.•ınııı 1Upheei~! sek· 

zereydi. Kafuını yukarıya kal- ...... ....... Eliacl• eUü. ol· 
dırdıiı zaman ıeu• bira& ewel .J~ .at& ufal& bir l&orlm Wte 
lrenc:liaini J>et on metre ~ m . hi11etmediii içia &tünde dmma· 
latıp atan korkunç b&JV&1111l ıöl • J'll lünm söl'llMMll. 
ıeıiyle brtrlaıtı. Bir ara ıoril, tek te~ k•ik lce-

811 korkuaç baJvan tul Kmta J ... ...W WtİıtİM lilmclı 16vlöyor. 
ile kendiıinin yattıiı yerdeydi. 1 mut ıibi .......... O.Unaclaki 
E~lJı ıirm••it olacaktı •• ot lridpeinl yere 1'nüa.U ti ... 

aerbeatçe hareket ediyor, dalla!" rinde oturcla. 
üzerine ıerdikleri JWDupk ve kn· GeIWt miy11i 1 Y .ı..a J•'''"'. 
ru otlardan yapdmıt yatalı kaldı· ıu.._ ..a ıict.i~ .... 
rıyordu. 

Goril bu yatalı ne yapacU\ı? 
Yokta deminki kafuını karqtıraa 
dütünce doiru mu çıka:aktı "i 
K..,. ıorilin eıiri mi olmuttu? 

Ebululimn aiWlım alab\lmai, 
ancak bu korkunç hayvanua alaç· 
tan uzaldaımaıiyle kabil otablle
cekti. r 

Uma müddet aaJd~sin& lü· 
sam almadı. ' 

Goril 1unrlana JUY&rlana o • 
muzuna yükleclili ot yıtnuYla a • 
iaçtan indi ve kendiıinden 'mllll • 
mryan bir ıüratle maldqmaya 
batladı. 

Ebulullnm ıilratle hareket et • 
meai lbnn pUyordu •. Yaftf ha • 
reketi, yabladılı ipucuna elin • 
den kaçırtabilirdi. 

Ap- riaadumm ama anlalai
lecek Mr anıan .,.Jna aıt aıUla
nu JGkleamiı olmuı keacliaiıü 
JorUMIWİ. ' 

lllialall A ona takHt etti. O 
da, ıorU dimnit blle oı.. keııdi· 
ılnl ılr~ bir tUlld• .,_ 
du. l ' ., 

Fallat utuawlJI• bllanaıı 
Wr ol ....... Tam ......... tela· 
dif ... ,...., taldp .ttlll ... 
riHn Mr miell lriHllnde lllr Udad· 
tini alrmGttL ' • f ' / t ., ........ ,.mı ......... 
tUfÇ '\' '• .. r, t: l"l lt /, 

Bayle oldaJmMla 1afv tlp1le ,._ 
ha. Kencliabai ppçmoe aanp tls 
hapaine alan ıabus 1N iki ı.U 
delil. eaimda..,. ......... Wr 8-
~ ltil'Cllnll•lll11U11ı. 

PftltlPDda YUıtuı daha kuandml- Bir nefeate alaca tırmandı. Si· 
.. 191"!~~,A--~~~-~~ .. "'!!!_.. .... lıl.,..Yalım-"'ft J •• ........ Mck-

lıte bU tekilde mtltalea 3 ::rOt· 
mt)E tekliyle 10D R'llPlıJ•rth -... 
lceİrilr eden yabancı takımlara 
kartı plibiyetlerimiz bizim ae
vindirecek yerele lizdG. Uypeft 
talnmı d'l bu ıon tellkki zilnire· 
ıine iltihak etti. 

aıu Beıiktqlılar bilikiı merkeze .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!!!!!!!!!İ!!!!! da kifi miktarda kUrıun aiara'k 
Gorilin takip ettili 7ola aapb. 

. Elaalalllua ........... ,_, Iİll 
#ilill'dr-'ftl!W. .... 
dua laatal-'s .. lal Wr ..... 
vermek lbna seli7ofthl. •.,. 
slyette 7& ....... ~. liahmtlala 
yerin Gzerine aman Mt,lk atq.. 
lardan l»irinln kaim dalma asra· 
mak •• kenclillal ,.... ..... 

Enell bu takım pliba amatö 
riln amatirll bir ekip .. Sani~ en in. 
,afet itit,ariyle pek diitük oluıla
n halkın aenpatiıini ayandırnma· 
clı. 

Takım kabiliyetleri Ye oyun 
takti il •Jıf olan UJP91t kartı· 
ıında Betiktaılrlar neden liJmmu 
dereceeiade iıtifade edemediler: 

t - Cem'i oyan olan fwt1tolü 
tı•'uiyete dökmek. 

2 - Kademe kademe ka~eci 

yüklenmeleri ve orta muhMcimin 
ıenç olmaar, takım açma ve ir· 
tibat teaiı eclemem•i kartı l .rafa 
mü ... ir vuiyet yaratamıyordu. 

Betiktat ıalip ıeldi. s ... nu ta
mamen bak ettiler. Onları tebrik 
ederiz. 

Fakat UJP8fl haldand!l fazla 
aöze bile lüzum olmıyuı bir ta· 
lamı da yenmeaelerdi, çoK fena 
olurdu. 

Daha çok mltal• yürüt:ilebi· 
lir, c:lünlca maç hakkında ltizleri
mi burada bitiriyorum. 

A. Ctıln 

----
prlan futbol maçlarmdan hakika • 1 naz. 
ti ıöateren bir netice elde etmek ~rtık bundan ıoma neticeyi 
imklnı da tabiatlyle bulanamıyor. kestirmek kolay olur. Onların ıez· 
Buna tebep daTel tıltilimiz ecne- mek için turneye çıkmıı, hisimki· 
l>i talamlan bU miaahelraJan ıe- !erin ele futboldan pna ıetirmit 
rahat etmek hevetlae lrapdarak olmalan yapılan maçlarda ne tat 
ka&al ecliJOl'lar. Fatllol lllnlİmİ bırakıyor ne de tuz ••• Bu ftzlyet· 
pçmİf olmak itibarile onlar '5in te l,,iz kendi OJUDUlllUZU OJDIJ&• 

ıalibiyet ve mailCibiyetten ziJacle madıianız ıibi onlu ela hakilııf 
bu nzi1et kar .. mcla aad olan kı:rmetlerini ,a.teremlyorlar. Bu 
ıemıek, ellenmek Ye reni J9Di IW'etle arada doiru bir makaJ•N 
memleketler ,armektir. Bizim ço- yapmak imkinı da kalkmq olu • 
caldara ıllaee; oalar da dd tin • ,... 
reli mun ilk mGaahMal.,...an itte clb de l,,17le oldu. iki ta· 
-.. haftalarca cltrna M• .Ucl rafaa al8'•dqi OJUll lirli 7 le 
-clanm .. OJ'll•• .... n ...,. aesa idi. '*'i Pettenia •-tir 
pek Wdıolarak ı.~ ., iltira • UIPnde OJ11•6iı .,.._ • Ma· 
.... L i'tc .......... 0a Bd a- carietan tamPIJcm muaf prof_. 
JID • ..,..tk ~ pi,. yoael Upejt Ue ltir alüa,.. .. • ..... ı•~• 11n•ia isin•• ..._ ••.beti olmadrlı .,..._ enel 
hadfal • .. t.analba atCÜ tahakbk eden mhafla .. lilli-... 
.,...... .. r.tJ.ola artdıı: kemha • fala lrir OJUD Wsf-- Wraz 
.. ohaJorlar. Zata Wr .,,_aa • eafdillik olardu. 
- Wltla .... alona o1ma.... Fakat Betiktata ae clls nn.ı... 
da IMW• JGILtW ..... •11 ... tiM Baa• çok tini " canlı OJ mu 
Wru ............ z IJe illtl .. _,rwttiiimia Tirki1e .-.ı,... 
> ı' ; .... -•• .,-.. lan • m dlnldi hali 1191di? O ne w · 
- taa flllrüate ~ SÜ oymdu? Billaaıaa birblci cl.Y· 
lla ...,.. ... ., ba aefer de bati•· reele oyımcularm hemen hemen 
,_ Wrer ecntıbi tabaı diki10 • hepsinqa TUl'Uflarmda kat'inen 

uhet yoktu. En müeait vuiJet • 
lerde itile topu ya dıpn vuruyor
lar veya buma bptmyorlardı. 
Ekseriyetle puı biribirlerini ıa • 
rerek delil, yerlerini tahmin ede
rek atıyorlardı. Bu yilzden yüzde 
doban top humı oyuncunun aya· 
iına ıeçiyor, lehimize olan bir a• 
kın aleyhimize d6nüyordu. Sol 
tarafm ltıl ve ıeytek oyunu bir· 
çok fııw.tlann kaçmuma ıehep 
oldu. Bu bale oy11DCUlar kadar 
halk da ıinirleniyordu. 

lklDcl clenecle aiyah ht',..ır1ar 
niabeten biraz harekete ı~ebil • 
diler. Ve l,,ildiiimis oyunfannı az 
çok ıöatererek huımlannı ııkıt • 
tırdılar ve ıalibiyeti temin ettiler. 

Unett aud oJDaclı " ne bv· 
vette bir takımdır? Fazla aöze ha· 
cet olmadan ba aualin ce\'Sbmı 
Betikb.tın dün çok bozuk oyna • 
maıma raimen alclıtı netice açık· 
ça ftrlllektedir. Yonılmadan ko. 
pn, •1Çnyan, diditen oyuncular • 
dan tetkil edilmit olu bu takım
da Wr atJle yoktur. Tepu ılirea o-
yuncunun vaziyetine 16re bütiln 
takımın bir depllae oluı tarzı var• 
dır ki bu, takımm kıymetini ve 
yükaelditini derbal meydana çı • 
karır. Gözün sevki. teyreltiii .bu 
.bueket aten OJUDCularm biri • 
birleriyle olan iyi anla..-larmm 
bir alçw, taknndllki teaanüt ve 
ahengin hakiki bir ifadeıidir. itte 
bu miaafirlerimizd~ yoktu. 

Bana öyle ıeliyor ki, dün IM5Jle 
.im maç oldutunu bilmeden leaa· 
düfen ttattan içeri riren birili ol· 
taydı, her iki takımın oyun tarzı. 
na pr., bunların hakiki bir maç· 
taa siyade epenis yaptıklarım 
zamıec:lercli. 

Sadi Karsan 

Onu yakalamak süç otma•ı. 
Talii yardım ediyordu. ~ _... 
tmda Jük olduiu için çok lm!ı 
101 al&DU)or, iki a7ak illtiinde ,a.. 
rü1or Te ara ma la otların .._ 
külmeme1ini temin için durarak 
diiull17ord11. 

Eklul&mn .amJdln olclutu 
kadar Mllb taldMae çalqtıtı 1'ir 
ııra• ıorili ainirleadirecek 1'ir 
süriltii çıkarmJtb. Bu llllbam 
kaflfm& talalan ltlr ·~ Dlinln 
ıerilip lmrtulmaaıadan d.,imuf. 
ta. 

EINluli, bu dal~ oldu· 
iu zaman tapan keailmltti. Par· 
tiyi kaybettiiine hUlanetmlftl. Go· 
ril muhakkak bir aiaç ıwiiltii· 
ıünden kutlmlanacak Ye takip • 
dilclijini anlıyacaktı. 

Fakat böyle obnadı. Gt-ril bi
l&kiı bu dal gilrültüaünden ıonra 

· daha hızla yol almaya b&f ladı. 
Hatta Ebululi gözden kaçıraca 
tından bile korktu. 
Şimdi bir kul'fUnla, an&nı!en i

ki tarafa ıallanarak ıiden ma ıe· 
niı ve kıll• ıırtı kolaylıkla de'rire
bilirdi. 

Bir an için kendiıini arsan ltu 
arndan, Karpyı bulamam ık ea
di ... i •azıeçirdi. 

Gorilin pefinden, ıünet yarı 
ı&iiln yanıına yOktelinciye ~adar 
yürüdü •• Onunla hiç yol •iralı oJ.. 
mıyan yerlere siriP çılcb. CSonuıa
da dar bir alandan luvnlank ı• 
nit gövdeli aiaçlarm ırk bulan 
dukları bir yere Yardılar. 

Gorilin timdiye kadar arkuıa· 
dan takip edildilinin farlunc. var· 
m&llllf bulunmaıma imkln yokta. 
Fakat o hiç aldınt etmeden aalla 
na ıallana yürüyor, bir defa bil~ 
geriye bakmıyordu. 

olacaktı. ~ 1 

a.nanpb Ye........., 
Jindiainia irile UN_ .. Wr pe 
Ylkllk •• maharetle ,.... .. ,_. 
kildi. 

Goriller, Wr u, aTluaun • 
liadea btMalı ••liııli• tllte
relr Ebalall,a dolr9 Derlediler. 
Fakat sene hep Mıdea, an1atm11 
slM dardalar. . 

iki ıoril alaca brmaNIU icia 
IHt:rük apaa 11Ycleline .. lra İ· 
lerledi. bdıl Wan.tıddan ,_. 
kaldılar. 

Eba111ll, da1ia ilk hlcamlarm
da ıorilleri pUa1dirbaek lcia aill
hma 1Ud .. ktıa Mtka tue al
remiymcha. Yenle darulardaa 
ince alaea tırmanmata piıpa• 
lan yan 10ldan dhdilra'aelE dolra 
olaeaktı. 

SiWmn omaaladL o..leld ... 
rilin tun H,nine DİIUI alarak._. 
plttı. 

Sık •laçlann dallaruu saıa11t 
orman içinde uiultular Jvatall 
bir patla,..la ~ nitaa ....... 
ıoril ... bile çıbrmaün dtmiJ.. 
di. 

Onun 1anmcla llalaaaa pril, 
neye ulradıldarim .U..etlili .. 
çin ....,.... lrir W•& Dewrl
len arkaclıtmı laacaldıyarak kr 
nara çekti. Sonra l»ir çocuk ,.,. 
lıtıyla \eJDi daldan arka ..... 
ann koluna l1d 15 defa W•sta· 
rak lmaktı. OlelQible bal oha•• 
ca, iki üc •efa etrafmda afak 9* 
keaik haykınılarla dolaıb· 

.(Devamı "-", 
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lstanbul Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

l İstanbul Bahkpazarı Süngerci lerde Nevfehir hanının zemin ka . 
t1.~da 84 numaralı mağaza ve bodrum tamir edilmek tartiyle senelik 
/1ı elli lira bedeli icar ile bir sene için kiraya verileceğinden isteklile· 
I~~ 9/ 8/ 935 cuma günü saat on dörtte yüzde yedi buçuk pey akçeleriy· 
~ede müteıekkil satıı komisycnuna müracaatları. (B.) (4503) 

lstanbul liseler 

Yiyeceğin Cinsi 
Ekmek 

• 
arttırma eksiltme 

kurumundan: 
Miktarı Tahmini fiyat 

260,000 11 Kurut narh üzerinden 
Be§ okulun teminat miktarı 

Lira K. 
Galatasaray Lilesi 825 
Haydarpaıa Lisesi 792 
Erenköy Kız Lisesi 247 50 
Kandilli Kız Lisesi 115 50 
Çamlıca Kız orta okulu 165 
Kurumumuza bağlı Be§ okul için yukarda yazılı ekmek ihti-

l'açları şartnamesine göre ve okulların } anlarında ilk teminat 
lar gö$terilmiştir. 

Eksiltme 21~935 Çar§amba günü saat (15) de ~apalı 
ıarf suretile yapılacaktır. 
k Eksiltme lstanbul Kültür Direktörlüğü binasında toplanan 
Urıunda yapılacaktır. 

k Eksiltmeye girecekler 935 yılı Ticaret Odası ve 2A90 sayılı 
a.nununa göre ellerinde bulunan belgeler ve Ticarethane Uft·· 

lnına i§e gireceklerin iıbu belgelerden maada noterlikten alma 
"ekaletnamelerile eksiltmeye girebilirler. 

k Kapalı zarf ekailtmelerinde isteklilerin yukarda adı jaııh 
l anununa uygun olmak üzere kapalı zarf mektuplarında i~~eni· 
en belgeler ve teminat makbuz veya banka mektuplarım koy· 

...oıak ıuretile zarfların üzerinde tekliflerin hangi ite ait o!duğu· 
nu ve kanuni ikametgahları yazılı ve zarfların kapanan yerleri 
llıühürlü olarak belli günde belli saatten bir saat evvel mHtesel
aİ( rnakbuz mukabilinde kurum ba§kanlığına verilmeai ve tt"mi
llatJarın belli zamandan evvel liseler muhasebeciliği ve2mesine 
ratırılmıf olması ve eksiltme şartnamelerini görmek üzere ku
turn sekreterJiğine sormaları ilan olunur. ( 4455) 

RA BER - Akşam ro!=!ta.41r 

k .. • • ·r' 'I ' . ~ \" 1 

J • • • ,. . 
1 • • 

KAŞE 

NEOKALMiNA 
Grip ·Nevralji - Baş ve Diş ağrıları - Artritizm - Romatizma 

. ... P-:'°:: 
, oe '~~ 

1 

t<1AJlf(A J l~----•-s_ı_a_n._b_u_ı_s_e_ı_e_d_ı_y_e_s_ı _u_a_n_•a_r.•_ ---:' 

Müsta.hıarJı Beher metre murabbaına -1 lira kıymeti muhammene biçilen lshak-

HUBUBATU/fLARI paıa yangın yerinde 32 inci 'ldada 574,568,571,588,569 harita No.lı ar 

StHHAT salar yanında 1metre35 santim yüzünde yüzlü ve 34 metre 80 santim 

K~~VET murabbaı sahasındaki arsa satıl mak üzere açık arttırmaya kor.ul • 

muştur. istekli olanlar teraiti anlamak üzere levazım müdür1ü~üne 

müracaat t:tmelidir. Arttırm~ya girmek içinde 10 lira 44 kuruşhık mu· 

vakkat teminat ~akbuz veya mek tubiyle beraber 5/ 8 935 pazartesi 
günü saat IS de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) ( 4147) 

Kasımpaşa nüfua memurluğundan: 

Senelik muhammen kirası ~G Hra olan Anadoluhisarında setüttü so

kağında Muhanı Sinan mektebi 93 6 senesi mayıs sonuna kadar pr.zar

lıkla kiraya verilecektir. istekli olanlar ıeraiti anlamak üzere leva • 

zım müdürlüğüne müracaat etmeli dir. Pazarlığa girmek istiyenler do 

2 lira 70 kuruşluk muvakkat temina tiyle 5/ 8/ 935 pazartesi günü saat 
15 de daimi encümende bulunmalı dır. (1.) {4174): ~ 

Kamer Hatun Kalyoncu caddesi· •••••••••• 
127 hane üzerinde kayıtlı Dimitri oğ-

bu akşam 

lu Serpus Mandelidi asliye beşinci 
hukuk mahkemesine müracaatla ismi
nin sicille yanlış olarak Serpuş ya -
zrlmı~ olmasından hakikt adının Ser
yos .l\fandilidis olduğuna dair mahke
meden aldığı ilamla anlaşılmış ol • 
makta değişen bu ismin gazetenizle 
neşrini hürmetlerimle sunarım. 

MÜNiR NUREDDiN 
ve arkadaşları 

P an© r a lfiTi') a 
----BAHÇESiNDE, Telefon 41065 ••••111111 

:ıaaünna ı::ı=ı SOYDAN 

- ~ ZLWA As ipi n K e n an = z '~n11 Sünnetçi Ahmed a 
Dördüncü icra tarafından: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve sa· 
tııın k . asına arar \'erılen ev eşyası ~ 
'9a- · · ,) ıne , düf eden p rı-;emhe 
t ünü snat 11-12 de Beyoğlu j ·tik · 

lal caddesi 111 No. Iu istiklal apar -
tımanrnrn önünde birinci açık arttır
ma suretile satılacağından almak is · 
tiyenlerin orada hazır bulunack me -
murlnmna miiracnnt etmeleri ilAn o
lunur. 

lkamatgAh ve muayeneha
nesini Sirkeciden Sultanabmet 
Yare batan caddesi 40 numaraya 
UVkleyledi~im saygılı mütteri

.ferine bildirir. 

~ Sizi soğuk algınlığından, nezleden, gripten, baş H 1 ve diş ağrılanndan koruyacak ~n iyi ilaç budur. H 
B ismine dikkat buyurulması v , ... ~ !! 
lu::w:x11111:ıu:u::nn:mnuı:n:ıımı&m:11W1::::::11:a:unnın11ıaaauııu::::ı1111 ı ..a5i :::::::::::::::::::::::::::::::::::ı:::::n::a: 

19G SERSERIJ.ER YATAGI 

saadetini ne kadar iıtediğimı c.le 
hatırlarsın, değil mi? 

Marjantin acı bir sesle: 
- Beni hiç kimse sev'!r.1ez .. 

Zaten ben de, beni kimsenin !ev
mesini istemem .. Beni kendi ha.li
me bırakmalarını isterim ... Ya:mz 
düşündüğüm zamanlar, meı· tt ol
duğumu hi&&ediyorum. 

- N.! düıündüğün zaman1a. ! 
- Ote beri .. 

- Zavallı kadın, yalnız, ~e~ıli, 

benden maada herkes tarafu~ılan 
terkedilmit olarak kaldığıtJ za
manlar ne düşündüğünü ben una 
ıöyliyeyim mi? Gençliğini, ! hndi
kinden daha güzel bulunduğ • za. 
manları dütünüyorsun. A•Xl't& ne 
olduğunu öğrendiğin meml •keti, 
bütün ömrünce sevdiğin l".~amı 

düşünüyorsun. O yerin ismi Bhıva 
ve aııkının da Fransuva idi.. 

Marjantin batını salladı: 

- Evet, çok güzel söyl~yorsu
nuz .. Kendi kendime bile "öyle
meğe cesaret edemediğim şeylet 
den bahsediyorsunuz! 

- Sarışın, güzel, hi.la ok:zayıı· 
larrnı hatırlıyarak gülüp, aeladı 
im küçük meleği de dütü :-ıiiyor
ıun. 

Marjantin, bakııları bir nı:,kta 
ya dalmt§, gözleri büyümüş oldu
ğu halde kımıldanmadan dun•yor 
ve kolunu yavaf yavaş kald .. arak 
parmajıyla boynunu göste"'İyor. 

n. 
- Minimini ellerini burayll ko

yardı. Gülerek bana aarılır~ı. Ya· 

naklarının sevimli çukurları, be
yaz dişleri hala gözümün öniiı , de

dir. Hele ditleri, inci gibi id ',. Hil · 
seniz ... diye söyleniyordu. 

Düıet Detampın da istediği 

buydu. 
Za vallınm hatıı alarmı ~irer 

birer uyanıyordu. 
Ara sıra tarif edilmez bir yE'i~1n 

doğurduğu gülüılerle durum.uyan 
bir sesle anlatıyordu. 

Ve her zamanki gibi bu sözleri 
hıçkırıklar takip ediyordu. 

- Arlık onu göremiyeceğ;m. 

Her şey bitti!.. Siz bana vadetmit· 
tiniz .. Çingene karısı da vadc- lmİf· 
ti .. Fakat iyice anlıyorum k1 artık 
Jiyetimi göremiyeceğim. 

- Ben de diyorum ki kızıta is
tediğin zaman görebilirsin! 
· Marjantin "Güzel Mad:.ım, , a 

güvenaizlikle ( emniyetsizli'de) 
baktı. 

- Bunu; beni üzmek, mütE.-essir 
etmek için mi söylüyorsunu ı ! 

- Zavallı kadın, seni niçin Ü· 

zeyim .. Bundan elime ne ge~er ki.. 
Hayır, sana acıdığımı bilirs~n .. O
nun için kızını aradım ve bu~d m ! 

Marjantin yerinden sıçra-! w. El
lerini bitittirerek: 

- Ah, dediğiniz doğru ol&a ! 
dedi . 

- Emi.n ol ki doğrudur. S.ına 
kızını buldum diyorum. Hatta sim
di nerede olduğunu söylemeyP Kel
dim. 

Marjantin yeisli bir sesle: 
- Oh madam! dinleyiniz! Ben 

talisiz bir kadınım .. Dünyada fU, 
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buk yürüyüı ile geçen ilk saatte 
birbirlerine bir söz söylemediler. 

Manfredin dütüncesi pel: :ne· 
ıutçuına idi. 

Hakikaten her zorluğu yen~~ek, 
her gayri mümkünü alt ede~e't bir 
halde bulunduğunu hiasediy,,· du. 

Annesini bulduğu gibi Jiv~ti de 
bulacağına emindi. 

Lanteneye: 
- Annemi. na11I buldun 7 diye 

ıordu. 

Acı dütünceainden uyandir1ldı. 
ğı için ititriyen Lantene: 

- Anneni mi? Tıpkı düşündü
ğüm kendi anam gibi .. Ah karde
ıim, sen mesutsun. Çünkü annen 
var. Halbuki ben ise annem~~ :ıa! 
nız resmine malikim. Senin baban 
var, ben ise, benimkinin ha;·:ılini 

görüyorum. cevabını verdi. 
Manfred arkadaşına havretle 

bakarken o: 
- Acı sözlerimden dolaı k.ısu

ruma bakma, felaket insanı . ira
desini elinden alıyor. dedi. 

- Zavallı kardetim !.. H:\, ak
lıma geldi, annenin resmini ;l ı re
den buldun? 

- Polis müdürünü konağınJa !. 
Sen dün Kanet sokağına gidE"rken 
ben de oraya gittim. 

- Ne tedbirsizlik! 

Lantene omuzlarını silkti~ 

- Kim21e farkında bile olmadı 
Uıaklar yavq yavaı evi ıoyayo1' 
lardı. Monkların hastalığı huni!· 
rı ümitsiz brrakmıtlı- VekHharç: 
"Ne yapalım möıyö, monsenyörün 

geriye dönüp dönmiyeceğin; bH .. 
mediğimiz için hakkımızı alma
mız tabii değil mi?,, dedi. Çer~~ve. 
sini kendilerine terketmek fa ·tiyle 
resmi 40 doka altınına satın aluını. 
Şimdi Do lenin evinde duruyçr. iş
te bana annemi hatırlatacak bhi· 
cik yadigar budur. 

iki arkadq bu suretle konu!a 
konuta yol alıyorlardı. Gece olun· 
ca, atlarını üç saat kadar d1nl~n· 
dirdiler. Sonra tekrar yola ç~ldı· 
lar. Ve yukarda söylediğimiz Ve\• 

kaya tesadüf ettiler. 
Krah tahkir ettiklerinden bir· 

kaç dakika sonra büyük Ş:J.'lman 

otelinin önünde atlarından indi· 
ler. 

Kral bu iki meçhul tansm c" · 
vaplarına ve kaçıflarına son :fore
ce kızmıştı. 

Bunları tekrar ele geçirm'!k İm· 
kansızdı. 

Mızraklı a.akerler kralın b:r işa· 
reli üzerine tekrar karakola girdi 
ler. Çünkü Birinci Fransuva böyle 
hallerde fazla gürültü çıkarmak 
istemezdi. 

- Hay kör ıeytan, acaba bu ~k: 
hırsız kim olabilir? diye mırıldan. 
dı. 

Yanında bir ses: 

- Şevkebnaab, hırsız tabirini 
pek güzel seçtiniz! dedi. 

Kral: 
· - Sen misin Lqatenyeri ! diy~ 
ıordu. 
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- Benim teVketmaab .• 
- Olanı ıördün mii? 
- Evet, biraz ıezindikten •oıı· 

ra tatoJ& dönmüttüm kralım~n Da· 
na verdiii ıüzel odaya ıirmek Ü· 

zere iken bunlann at ıe1lerini du 
yarak pumakhjın yanında !<al 
dım. Şevketmaabımızın ıeldiğini 
ıördüm. Ve nöbetçinin ahmlllc:f a· 
11na "ıil&h bqına !,, diye bajmiı· 
jını itittim. Her ıeyi ıördüm ••~· 
ketmaab! 

Laptenyeri "her !•Jİ,, k~Ume
sini kuvvetli olarak aöylem: .t~. 

Kral: 
- Ne demek ialiyoraun? diye 

ıordu. 
- .Itıklann aydınlıiıyla ~ iki 

aeraeriyi ıördüm. Ve tanıd&:ı .. 
- Onları tanıyorsun demek? 
- Şevketmaap, siz de taııll'~ı-

nız .. 
Kral, arkadatı ile konup konu 

ıa saraya ıiderek dairesine çddı . 
Latatenyeri sözüne devam ede

rek: 
- Bu adamdan biri her Ü!ii..mü· 

zil, Samalt, Esaeyi ve beni yara 
)ryan ve aonra zavallı Sanaai1 in 
aan kıyafetinden çıkarırcaaın' yü. 
zünü parça parça ederek "'itün 
ıün evde oturmaıına ıebep olar. 
adamdır .. dedi. 

- Seraeri reiai Manfred, öyle 
mi? 

- !wt, Jnketmaap, Traho;·aT 
••Ydanı yakınında ıize kar41 kOJ· 
malc kiiatalılığında bulunan, ••re.· 
;ta ıel~~ aizi tahkir~ cuarct e. 

l den Manfred ve öbürü iıe, 'lnuıı 
mel un arkadaıı Lantenedir. 

- Bunların F ontenblöde · e İf İ 
var. 

- Biriıinin, Madam li düt~f dö 
F ontenblöye göz koymuf ol ·?uğu. 
nu unuttunuz mu? •.. 

Hayır, kral bunu unutm&mıfh. 
Laıatenyeriye: 
- Gel! dedi. 
Kral, töreli (meraıim) avlusuna 

inerek karakola girdi. 
Zabite: 
- Möıyö, nöbetçilerinize M gi· 

bi tenbihlerde bulunuyorJ'.ltıu-ı? 
diye sordu. 

Bu sualden ıatıran zabit birka~ 
ıaniye sonra cevap verdi: 

- Şevketmaab, her zamanki a:. 
bi .• Meseli ıelim durmak .. 

- Onu ıormuyorum, V:\k~df
mak istiyenlere ne yapıyoraı;.l.uz .. 

- Yaklaıtırmamak iç.in m:? 
- Evet, fena bir makaatl,, ge. 

len, yaklqan adamlar için ne ya. 
pıyorsunuz? •• Mösyö, bu gihi a 
damlardan daima çekinme}: ~ An
ladığıma ıöre böyle bir tenh\hde 
bulunmamıııınız !.. Ah .. Vallahi 
pek ıüzel korunuyorum. 

- Affeclerainiz 19vketmaab!. 
ı<arakol subaylarından (zt.~itle
rinden) birine haber vermeden fa" 
toya hiç kimse yaldatamaz. 

- Bu kadarı da ki.fi dej:'tiir. 
Bu andan sonra, erkek olsun, ka,.. 
dın olaun ıeco ve ıiindüz ı'\toya 
yirmi admı yaklaf&D hırk.; ~ çe
kilmeai söylenecek. Ei~· bu emre 
itaat ıetmeue vurulacak .. Şimdi 

K lYı <Ç lÜ1 IK c © lfU D llJJ lril 
Başından Geçenler No: ıs 

SERSERiLER YATA"I 195 

herİıen mızraklı askerleri alarak 
yerlerine tüfeklileri koyunu ı Her 
kapıya tek nöbetçi yerine çi f l nö
betçi koyunuz .• Tüfekler dolu v~ 
yaklatmak istiyenleri öldürmeje 
hazır bulunsun. itte bu kadar, 

·· .. , G iL t . mosyo ... e qa enyerı .. 
Kral zabiti hayret içinde hıra· 

karak karakoldan çıktı. 
Fransuva yanındakilere sordu: 
- Kaç karakol vardır? 
- Dört tane tevketmaab ! Fa-

kat en mühimmi bahçe nöb~tiile 
rini çıkaran karakoldur 

- Hepıini ıöreyim .. 

Kral, Latatenyerinin kılav ı;lu 
ğuyla bütün karakolları gezi~ her 
birine ayni emri verdi. Bunun Ü· 

zerine sarayın hücum tehliltesine 
karıı bulunduiu dedikodua·ı çık
tı. 

Kral bahçeyi de dolqtı. He: nö. 
betçinin yanında durarak bunları 
cesaretlendirecek sözler ıöy~edi . 
Vazifelerini iyi yaparlaraa ıtı '.lki· 
fat göreceklerini, akıi haldf! uıla. 
caklarını ili.ve etti. 

Gün doiarken daireıine girdi. 
Bütün bu tedbirleri Manhed ile 
Lıuıtenenin iamini duyduktan ıon-
ra almııtı. . 

-27-

ANA, KIZINI ARIYOR 

Fontenblöde bulunmalart bu 
kadar korku uyandıran iki ;ırka· 
datı timdilik kendi hallerine hıra· 
karak Pariıte geçen bazı vak;ı!&. ı 
okiıyuculara arilatahm: 

Okuyucularımızı Deli Mar ianti· 
nin kulübeıine götüreceiiz. Ko.. 
karder tarafından bulunan Man. 
fredin Lanteneyi kurtarmak :çin 
dıtanya fırladıiının ikinci tii~ÜJ:• 
dü. 1 

Marjantin, Manfredin ıitmeain. 
den sonra tiddetli bir ainir hu'hra
nına tutularak ıaçları darmı.datı· 
nık, göğıü bağrı açık olarak ıoka
ğa fırlayıp kızının ismini ba~ıra 
baiıra ıokakları dolatmala ba.,la. 
dı. 

Nihayet yorgunluktan kuneti 
keailmit olduğu halde kulüb i'ıtine 
dönerek sabaha kadar uyudu. 

Sabahleyin uyandıktan ıon"a o
danın bir köteıine oturarak ıöz. 
lerini kapıya dikti. 

- Çingene karısı küçük kızımı 
Manfredin bulacağını söyledi !. 
Şimdi Manfrcd de gitti. Bak gene 
çocuğumu bulamıyacatım •. Z \val. 
lı Marjantin, herkes aeninle uira. 
fıyor .. diye mırıldandı. 

Bu anda kapmm açıldıfınl 1iSr0 

dü. . 
içeriye bir kadın girdi. 
Mar janlin de, bazı deliler ıiı .. i 

yüzleri unutmadığı için 'bu k> dını 
derhal tamdı. Ve yavaı aeıle: · 

- Güzel madam! ded; 
Dütef yalnız ıelmitti. 
içeriye girerken ıülümıİy•• ekt 
- Nasıl Marjantin, beni ıördü· 

iün için memnun musun.. Evveli 
ıöyle, beni tanıdın mı? 
-Tamdım! 
-Tanıdın, öyle mi? Pek.l'l! O 

halde ıeni ne kadar aevdili~i ve 
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- Hele bak hele- Taş ocaklarım 
mermer dolu; tıliyecek eller ise had • 
dinden •tırr; haplahantlerim günden 
ıüne darlqryor. Amerikaya yakışır 
muanam bir .. ceıa sarayı,, yapmak i
çin elbaln altında hır türlü vasıta 
var. Haydi it bapna ! .. 

14MaJm1825 ıtlnll (bu kadar uzak 
lara çıktılımd&n dolayı affınızı dile -
rim. l'akat .. bUyök ev" adı verilen bu 
kacamaa hapishanenin nasıl kurul· 
datuna anlamak lhJmdır·) Auburn 
haplahaaeelnden ıetlrllen ağır hizaaet 
len malltm iki 711• kfılfi bir istim· 
bot ba 11m lu111& çıkarmqtı. 

Müpmlar düa o ıtn çevrelerinde 
aOqtlll ttlfekler ft prdlyanlar ol • 
dula halde mermerleri yontmata baş. 
ladalar. u~ aenenfn sonunda birinci 
bina bitti. Bu bina Uç kath ve altı 
yilı hUerelidlr. 

Bina, ~ok ıeçmeden küçük ıelme • 
le llqlayınca, mahpulara çatı kal • 
clmlttı n iki yils 101 htlcreli bir dlr
dlndl Irat lllve ohmdu. 

Hapishane idaresi bunu da klfi ıör
mtyerek : 
_........ ... bür 111,.ek dellH 
Dedi. Mahp•lar yeniden iki kat da· 

ha llAve ettiler. Baylece hUcreJerin 
sayısı bin iki yüze çıktı· MahkOmlar 
aylarda çalııtıktan !onra, kendi ken
dilerine hilcrelerine dönerek üstlerine 
demlrkapılan kapattılar! 

Eski mermer sarayın 191 
Daireler pek de rahat delildir. Her 

hUertnln ytkleklltl iki buuçk metre, 
usuluk ft eni blnr metre yirmipr 
aantlmdlr. Dunrlar, tan.n ve dfiteme 
kocaman mermer kabplanndal\ yapıl
mııtır. 01Je kl bunun içinde oturan 
mahpu, kendini bir mataraya ıömUl· 
mUt l&IU?. 

Deliklere a1dınlık veren hiç bir 
peneen yoktur. Jpk n hava, hUcre • 
lerln bahındutu koridorlardan rellr; 
takat 71tecek kadar detti; çünkU atır 
ve dealr çubuklardan 7apılmıı olan 
kapılann kaf • delikleri aneak ti~ 
pUI bUyüklQündıdlr. 

Bin iki yüz hücreye bin altı ytiz 
mahpus tıkılmııtır. Tanrının istirahat 
ediniz diye buyurduju cumartesinden 
pazartesi sabahına kadar olan azma -
na saygı göstermek için mahpuslar bu 
eathk tedbirleri bulunmıyan delikler 
dı lupırdamaksısm otururlar. J~rlde 
liri tanı aUlmin,.Um kap nrdır· Birlai 
yemlk kabı, öteki de- lçll\dlr. Evet 
tıpatıp dofruyu 81y1Uyorum. Sabah -
JıJlo dı1lkten çıkan mahpusun bir e -
Jlndı pirine: çorhuını almak için ye. 
mele kabl, lteld elinde de dilmek için 
oturak vardır. 
ıno yılında Nevyork de'flett vallei 

Al Smlth haplahaDI vuiJ'ttlnln il -
lah .. llmal lbımıeldiiinl eanarak, 
bayındırlık için bUJUk krediler açm11-
tr. Haplahaae arulil bet misli bUyU .. 
ıtllftll rtbl Uıtrden iki kocaman bl
u dahayıapıldr· 

ba J'ftl biularda herpy mtikemmel • 
dlr. Ba aon model Mr hutane oldatu 
cllll, llb Y&parlannkl flbl mutfak -
Jar nr4ır. Blrlll btolltdere, Mrlal 
proteatan1ara hlrlat de yahaclllere 
....._olmak tisen ayrı ayn il~ kıaım 
il bir albtt nrdrr. Her fiç h•aana 
papulan ba tapınakta a111l uaaada 
prlularuu eöyU,ebilirler. 

(o.uaını wır) 

En büyük casus teşkilatı reısı anlatıyor: 

' 

- Onun yokluiu \,elki de Oç · ı çak izleri taııyormuı gibi deri.n j - Bu Ukrayna meıeleahıln tu-· 
lerin k~ndine kartı birleımeleri • kırıtrklıklar içindeydi. Pek nadır ı haf bir talihi var. Ukranya clole • 
ne yaradı. Sinyor Orlando Roma- olarak ıüldüiü zaman, zavallı ıaıyonunun batkanı Panerko ha· 
da bir telıraf hulacajmı aandı. ıiinahlrAr 1Mferb•te 14tfen inal na Lohl Co.-çla olu Pl'fll•.-••"' 
Telgraf yoktu. Belki de bir mek • buJUl'Clqu eoluk tebeu\lln onun nı ulatmııtı. Siıe t•krar e4l"' .. 
tup ıelir diye dütündü ... Ne re.. bo&onarme ıibi •ilam difleriııi yim; Loid Corç, deltf&IJOJW 1'•-
len var, ne de tiden!... Geri dön - me1dana pkanrdı. s .. ı lceıkin ve bul eder et.ea ıormuı: 
mesi için onu kimsecikler çağır - pürblü idi; hele Amerilcu leh • - Ukrayna bir miitlüman ül • 
mıyordu. Sekiz gün, on ıün, on 1ceıi delil mi?! ... 
het ıün bekledi durdu. Sonra ela Zavallı Ukraynahlar. lftfllttı• 
kendi kendine kalkıp Pari,. dön· lmparatorluiu Ba1Mkan11u" 1-u 
dü. Uzlaımaları imzalamak için ıöıleri kartııında korku ile 1-ı • 
tam da vaktında ıelmitti... larını •lmekten batka ltirteJ ya • 

- Onu naaıl kartıladılar? pama11n9lardır. 
- Mükemmel hir ıurette... • • • • • 
Möıyö Klenıanıo İtalyan ısıu • 

rahhaıına tok bir aeıle: 
- iyi bir ıeyahat yapbnız 

Möıyö Orlando? dedi. Küçük 
gözleri aevinçten pırıl pırıl parlı • 

d Vlleon yor u ... 
Boyuna çekiten, iki kavracı •· çeıi bu pürüzleri bilıbiltün arttı· 

ra11nda, Klemanıo ile Loicl Cor ~ rıyordu. . 
cun ortasında batkan Vilıonun Konuıurken hiçbir hareket Ye 
yüzü ne biçim alıyordu? itam yapmaz, put ıil»i dimdik 

Sir Ba:ail timcli bu tanınmıı durur, neıe denilen 1•1 onda ıa · 
pbıiyeti anlatmaia batladı: riilmacli. lncellk hak ıetire ! Kon 

- Bu adam iteki iki kaqacı i· feranata ıuç ortaklanndan ltlriıi 
le fevkalide bir tezat tetkil edi • ka&a l>ir tiz aö7ledi mi, yahut iki· 
yordu. Hayat ıanki ellenmek için ıi birden acı acı atıım•lar yaptı 
bu tipi Y.aratmııtıt Ben onllJl )'alu• mı, koltujunda hemen dikilir ve 
DDMW"'~d.mı n-•• wı•... -. ilW ..... ıt wr ,a.ı.-..r ...... 
Wilaon'u çok yakmdan tetkik •t· lamak İlti7ormut ılhi çeneıine 
mele muvaffak oldum. 1'an han &akardı. O çok acayip 

Notlarını ar&fll?dı; bir do17a hir aclaındı. Avrupanın ne oldu -
açtı: lunu &ilmiyen nev'i ıahaına mün· 

..:... Klemaneo ile Loid Corçdan auı, bir •tine daha teaadijf edtl .. 
bqka diyebilirim ki ben 1nı mUte- meı mutlak bir cehil içindeydi ... 
reddit ahl&klr, karar111 adamı ya• Sir Baıil timdi de hir avukat 
kmdan tetkik ede1'ilen yeılne tanı takınarak: 

AvrupallJllll· - Onun ınüdafaa edile1'ilecek 
Entelicena Seniıin t•fi 1'urada yerin• tarafı ıudur: Kltmanıo i 

derin diifUnceye dalmıı ribi dav- le Loid Corç da coiraf1a biJciıi"" 
ranarak sanki kendi kendine IÖJ• de kencliıi kadar cahildiler ... Me· 
lenen bir fııdb ile: eell Suriye topraklarınm 111urları 

- Tuha~ ıurat, acayip 'bir ıekl çizilirken biriıi ayala kalkarak 
tetekkülü t Evet iyle 1'ir ıurat ki birkaç ıiizel ıöz mukabilinde Mu
aman Mm&D bir hiklye kahra • ıul ile petrol kuyularının Suriye 
manını andırıyor, ıizin Piyer Be • ıınırları içinde bırakılmasını iıte· 
nuvanın romanlarma Jaraıacak di. 
bir tip; daha doiruıu ıiıin La Ötekisi de Muıul hakkında pek 
Bruyere'de ekıik olan "Pe1ıam • fazla bir19yler bilmiyordu. Fakat 
ber tipi,,... neft ka:rnaklarını elden kaçırma· 

Vilıon ortalıiı f elih ve aaliha mak için &lıim dıt hl anımızın 
erittirmeje kalkıtan hir peyıam • kendisine Hlretmif oldqu a6ıleri 
berdi ..• Fran1& topraklarına ayak ltoyuna tekrar edip duruyordu. 
attıiı zaman onu hir Meaih ıilti Fakat Vlleon! •.• 
karııladılar. Ancak kencliıi reni .Slr Buil ellerini kavuıturarak 
çaiların Meaihi olduiuna inan • tekrar etti: 
mata bir türlü ceaaret •-• • - Fakat Vilıon, yqaclıjmuı 
mekle beraber oıw.n Jeıytl!lüade çatm cehaletinin en ıüzel ltir lr • 
bir ikinci nüehaaı, t•nuüh ebalt nelirdi. Pttiaal mi iati1onunuı? 
bir ıeWi •ymalarına da Hl çı • Günün 1tirincle lıel eelcreteri Uk. 
ICannadı. O buraya lcudıt Ye el· raynadan bir deleıuJOllUll (mu• 
:lelU bir vazife ile selmiı olduiu· ruh .. heyetinin) keıaditi1Je ,a • 
na nianıyorclu: riitmek iateditini haJ,er verince 

AvrupaJJ yeni battan yarat • Vilaon eordu: 
mak, bu te)'talllar ve lıaı..et iz. - Bu &ir mıııka takımı mıdır? 
beıini temi:alesnek... Koca batkaa UkraJD& adalı O. 

Sir Bazil bana onun Pariee ilk karina çalııcılan ad11Ja bnttır · 
ıeldiii ıeceyi paterdi: mııtı. 

- Amerikadan ıeldi. T opraia Buna ne IMa,urulur bakalım? 
ayak baatı. Zafer alaylan, batır· Buna raimn '"8 adam otunnakta 
malar, halkm çdsm alkıılan 1eri olduiu ·emu1a11aclan. JÜZ on tekiı 
ı&lcG inletti. Ben de onu lwlia a· mil1on Ameriblının iradeıini 
ralrından, oclaımda tek 'batma temıil ediyordu! 
kaldılı zaman ıörüyordum. U • ı B~rad~ ben de töıe kanıarak 
zun boylu, zayıf, yibsü suıki l;ı. cledım kı: 

Bunuı'1a beraber, bu P'11•8' • 
ber VUıon dünyayı )'tnl Mftu 
yaptı! Evet; yaaı makineıi il• 111 .. 
ıat ktndiıinin kilıt Uıerlae , .... 
mıf olduğu ınethur on dört mad • 
deyi haTUluna koymUf Te berabe
rinde ıetirmitti. 

lıte timdi de Viltcmua 111&1'1" .. 
ıi ile baıbaıa ve Y•JM.1•hnı lcal • 
dılı lnları aeyredeceliı: 

- GaJet alır vo ciddi hatliultt 
lcarfııında nomaı Wldrow Wil • 
eon oda11ııa kapanıyor, ilht.m al • 
mak ~in yaıı makinNinln k-. 
ııan ı•çiyordu. Yanından hiç a • 
yırmadıiı portatif yazı makin:j• 
ala clllala •• •lır harflerine ar 
•• ha,,.nlık dereceıilMle ltir .... 
ıiıi vardı. 

Tanrının yardımı ile y&lllllf ol. 
dutu on dört madde! lıte !»unlar 
kendi hatlarına AYNp&, Afrika 
ve Aı1ayı yem battan ya•ahvert<w 
ceklerdi. Koca koca kıtalar ıiıl• 
kat arasında kurtulacak ve fellha 
eritecekti. lYet Parite ıelirkın 
hep &ayle dütUnmlit ve ltuna tl 
canevinden inanmııtı. 

Bu Hf er artıtc notlarıma ltak • 
mala ihti7acım yok. Onunla J,i • 
rinci temaıım hende .azle tarif e
dilemez bir tatkınhk uyandırdı. 
O kendine aarsdmaz bir 1Uvenç 
beıliyordu. Çevreıini kutti bulut· 
lar unnıt olduğu halde Sina da • 
ğına inmİ§ melek Cebrail idi ıankl 
mU&uek! ..• 

Hem de ıize hiç dütU•• • 
den ve sıkılmadan ne dirordu l.t. 
liyor muıunuz: Kendlıl bOldbnet• 
lerin Uatüne çıbrak dotna•an 
doiruya ulualarla konutmak, on• 
lara vaaz ve nasihat vermek için 
relmipaiı; Anupa halkı onu an
lıyacak •• petinden yür(iyec:ek • 
miı r ••• itte konferanaın ilk ,unı.. 
rinde ona11 Mltün ahlild .tutUnee 
Ye dutaınU ! ••• 

Sir Sazil 1'uracia alaylı 1'ir ta • 
Yll"la içini çekerek: 

- Heyhat! Onu 1'u MYCiaclan 
YQl~innek için karaya ayali 
1'utıiından itibaren bir haftadan 
fazla zaman ıeçmecli. Tiren ve 
incelik için olan ltot llıl.r biter 
&itmez ciddi ciddi lconuıaaak için 
oturulunca kendiıi kadar k .. in 
kararlar veren, fakat anıulu • 
aal politikada derin tecrill>eleri 
dolayulyle papaı zihnl,.tlne kat' 
iyyen yanaımıyan iki kiti ile lrar• 
tılaıtı. 

(Dnun ••r) 

" 




