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Mimar sınanın ·kabri niçin açıldı? 

Mezarlardan · çı~ar•lan 

Kafa kemiklerinde 
Yapılan araştır.malar 

Bizde ve başka memleketlerde nasıl yapılıyor ? 

Yafmur mev•imlmnde Habq merkezi olan Adisababa ifte bu hale 
welmektedir. 

Habeş işi bitmedi 
Harp hazırlıkları 

sürüp gidiyor 
Bir lnglllz gazetesine, gUre Italyada 

Bıçak kemiğe dayanmış: 

Musoliniye karşı isyan hareketi 
çıkması muhtemelmiş! 

Parls: 5 (A·A.) - Maten gazetesi • ı lanacağı sanılmaktadır. Aksumun l -
nln Londra aytan Adisababadan ge- atlyan askerleri tarafmdan zaptı, Ha 1921 yıhnda bugün 
len ye 1896 Aduan meydan muharebe- beşler üzerinde pek bftytik maneftt 
sine airmit bulunan eski •uharipler bir etki c tesir) yapacaktır. t:tlnkil Atat O rk 
tarafından dün tertip edilen yurtse. . 
sever teplantı büyük bir kalabalığın Aksam münbit bir biH~enln merkezi Ba•kumandan 
iştirak ettiğini bildiren telgrafları olduktan bqka Menelik zamanında Olınu•tU 
neşretmektedir. ltalyan askerle~nln f!abeşler tarafm 5 Afustos, ulaaAJDUZ1lll kurtulUf, 

Adt9ababadakt ltplomul ~ • dan kıl~ ıeçlrlldiii alandır. tarihinde çok önım1Lbir dönüm ye..""1-
ıer111 e mqht• .... __ ...__ ... .il ..Jllrlaut riedeehvl IW - P9I ~ .... ....,. _.. ....... !MI YiJı -
el hareketler görDşUlmektedlr. Bqlı- nında ınnır berinde lnemll mlkiUfa nm 5 Atatoauncla .Ataüi:ldl B8Y8k 
ca Ita1yan hücumunun Masura - A- Habeş askerlerinin toplandıfı blldirll Ttlrk orclulan bqkumandanlıfına seç 
dlgra,t demiryolunu bir üs olarak kul mektedir. miştf· 

__. Hahqutana dair diğer ya:ztlar 4 üncü •aYf aıla Atatilrkln Tttrk ordu1an başkuman-

Italya 
Avusturya hududun 
da bflyilk bir manevra 

yapacak! 

----------ı danlıfma seçiliş rUnünUn yıldöntl • 

..... i;ı;;h;id; ..... d:;ğ~;·~ı ~::~~:r~~=tl~~~~: 
ve UIUm statlstlğl İ _ıe_rin_i_s_unan_z_. -----

Son yapılan bir iatatiıtiie 1 ınanahm mı? 
göre latanbulda vefiyat mikta-
n ıenede on üç bine yakındır. K 

Bu manevrada Bunlardan 1100 kadan verem. anser 
D ı. den, 2500 ü kalp hastalıimdan 

ltalyanıarın bu•-ıı dır. Diier ölümlerin eebepleri Te:...av·ı . 
dukları ve mo- ôe muhteliftir. \:1 

t6rlerı durdutan lıtanbuldaıenevi18·20bin ediliyormuş 
esrarıenglz bir te.~ellüdat v~rdır ... Bu lıeaaba .. . (Yaz~ 11 incüle) 
ışık denenecek :::! .. 7 bın nüfus fulalıiı 

(Yazııı 4 ÜMÜde) !:.--.. --.............. -.......... -.. __ 

Hitlerin propaganda nazın 
~ Göbel• söz söylerken 

Yahudi 
1 

·ttızm•k·ı k~·tklab~k:ıntdanfbir uböril"!'k· Do ş m an l ı ğ 1 
zmı e ı • ag! a rı ası Nazi propa-

Hem kendımıze, hem dış gandaclları 

Bir dahinin kala
sında araştırmalar 

. . 

Tanınmıt .. ır Dantenln Kafa kemlll ve bu kemllln ...... 
alt heykel Uzerlntle .. tlllk edllmı, .. kll 

(Yazısı 11 ncı sayfada) 

Kuduran kurt kasabaya 
dehşet saldı 

DUrtyolda fect bir 
tren kazası 

(Yazısı 4 ücü sayfada) 

Dünkü spor harekatları 
Galataaaray Macarları yendi. At yarııları, deniz müıabakalan, 

yatlı aüreıler yapıldı. ..,.. 

tecı.mı·mı·ze yarıyacak Eact!:btpo"sakztıertıteıyeorre 
_"il Yukarda yelken yarıfları ııe at ko ıulanndan bir göriinüı .. AlUa yağlı gü 

(Yazısı 11 inci sayfamızda) (Ycauı ~ M71111l11) ;::,~:;,.~ Bllteg:lnle Çobala Jllola ~ gllrefl ve Galataaarag ~eclıi-



ff A. DER - Aqam Postan 

Sof yada 

Bir zengin 
yahudi sarraf 

öldürüldü 

Le~istanla Dan~iğin 
arası açıldı 

Notalar ahnıp verlllyor, Lehistan 
Sofy" 4 - Sc-fJuun belli bat• h d d k v 

üki Ywaaıı Krali Yergi, bu • ~ay i~iade IHI bir heyet mc.ıe. lı sengin Yahudi ıarraflarındcın U U 8 85 er yıgıyor 
sünldi d""8Da bakarak Yunuiı· meler (tetkikat) yapaCf,ktır. Yoko Siınbıto11& ev\pde ~P 

Yunan kralının 
uyuşma tekliflerini 
Venızeıos reddetmiş 

•-- ..1•--eıı· • 1 ........ --•..1 ı s 1-....ı ~ L•-! tpe Varıondan ahnan haherl•re rildili lalhUrilMutdtir • 
.._.. ııı;n111q1 ._.....,.. ...,....ı • - eçllD'lllle ı-a• ı.rrıye ~ o .. J..lürd.111er - --rdular, ......... vem.ı .. biıtakna Yer parti çojunlak bunıraa v~ " .. ...-.. - ılre, Leh 0ttluları O.neli hudu. L.ı.iıtın hükt.ıti1I• Dancii 
tekliflerde hulumnut 'Ye bu sefer nneloı hükUmet batına gelecek • Niıka aokaiı Sofyanm merke· 4-4• •htl••ta '-tluaııtn' o... .., .... t ··"'' MD&\tt\I aıuuıda 
onua yu4ımma dayanmak itte - tir. zindedir. YMudi ıamd', Mariy• ti• hu4lvd\l•U• 30 ldlom•"• QU• Htalar •h••• ••rU•ek\ttllt 
~- Luiza c.acidetincleJd d~t.;mnı 1&• lıa.t• kUIH1etll -lktard• LeL kuv-. 0.Miıd•LJ Naıl t-Llllt1 , Uye-m........ Venizeloıun clıı aiyaaa fikirleri ""' - '9 ·~ "' ._... ~ 
Ju teldifl.-, Awtartitoe ~ de blNI elwaacaktır. at dokuza DNfıp e•e rollan· vetl•rhda toplandılı ve Leh do. ltriat LehiNM W.lr,,. tıleku· 

t • • d i ·· 1 d mıı ve dttkktnmda bırakıiıala ce ••a-•ı•aa (La•ırol) e-rl•l• ••· -a •lıaarlıi•l-··L e'-a..&.1, eaının yaz ı ma ıore, tun ar ır: Bu gazeteye göre, Venizeloı bu ••.-.---• P - ""' .. "' - ,...... " ~~ ""'"' .. ' 

1 - Kral Yunaniıtana ayak ba- t LJ.fl · k b 1 tm • t• ıaret edtmediii mücevherat, be· == 
., \aemq iı,.. ~lvı içiQ ea 1 erı a u e emıt ır. ti blrfe'4e, klYl!lletli tahviltt ve F 1 n n s , • , r 1 hak k 1 n da 
teııel af illn .u.aeh tla verecek· Çaldarl• Yugoslav- paraları çalltuı il• bitlikte t1Yine 

ıarıa görüşüyor ıötürmU.tür. T ftl he ti 1 • C 1 
tir2. P ı.s ..ıı le Bled' dt:ıı ıelen haberlere aöre, s· 

1 
_._,_d b . e Ş Y 1 m 

- ar •Dlenlofu uai.ıa.. Yunaniıtan Baıbakanı Çaldariı ım atoya ........ en en tara~ E 1 'I •• 1 d•kı 1 
niabt seçim ıiıtemiyle yeni bir d" y la A.-- 11'-1· i ıut altında bulundunnut olan ka· rç n n soy 1 r 

ıa- •---LA-- un 11101 vın AllQe AnU~ea . . .,_...,...to top .. ~~· MariJi ıtirmüt, hem Yuıoalav tıllerden i&I _,.uncukla kapı., Bir •"'-•rririaılı, Maliye VW..· tirilt.•kttclif. lladı .tüt, vvai 
· 1 _... Y..ı ........ ato kralın Batbakanı StoJacHnoYiçle slrüt. yı aç.,.Js "'81 lttM .Planmıt Jeti Teftit Heyeti Reiıi Cezmi Er- ıılahatmda, µıul noktaaıncltn, 
Ym...._. ..-..mdea ~ •1 müıtür. • bulumant~ lufaf •ri gi· çln ile g8rüterek, malt lılerimtz hayle ,,lr temayül mevzuubalıiı 
...,& ....... ol-..kbr. Çalclariı l»undan IODI'& hiilcO. rin~ IM1bM .-H.-ıtlar, ağzım hakkmda ıu malumatı almqtır: midir? 
it~;_. IWkalaa _..,.ÇaJ.1-..ı~-;·~-~ met nail>i Prens Pol tuafındaıı men~Ul..ı. tıt._..ıu " boğa • - Maliye Veklleti ig MUetii - lh ...Uiııiale çok e1a1lı bir 
ı .... ~ _ _.

1
,.....-n-..a ... _la ~- t kainat edibaiıtir. rak ahlhltlmtl', . mütebaMııı getirtmiıtl. Bunların bahta temas etmiı oldunuz. Verıi 

•...- ..... ..-... .-. rald I y I SaPMhıa an.I ttıWlll havad._ faaliyetleri ne netle• 'Yerqıi!\ir? sgatrelılarıma ı.tbiti~dı •(iraca. 
alı11.w.t W. '-•rkll kabıaee• • •r • ugo• av- Jd .. :(...· ı.· ..ı L~ bul -- rı-- ıın• M•liYe V~ltllcti at edilecek utGI ae olmslulır? Su-
~ ~. Y•Cl•n ayrıldı 0 ...... ._ıa ..... "._.. unma.. ~ , 

1 _,.,.. ...._ ....._ tı • lelıra\ 1 _Yanan lqbakaqı mıı ~~ Atlllw S&.~tonun çan • Franaadan üç uzman (müteb.., • alin C4V&bı biri aazari, diieri a • 
......... olaa .-.,ıana ehlı,.t !! Çaldariı lled'den Mialh• h•reket taıı ıçı~41ekl 1'1 bınlerce l~a ııı) aetir•ı, ltnlar4aa bir\ Mail • ıqtll i1'i aelt\a•g wrilebilir. Na• 
H""9l telow erdw• altAk iare etlaittlr. kıymetınclekt ""- .Jtm ve ıaıre.. ye ~ekil eti tetkUatı ve vazife zari1eye göre, verrl beyannameye 
_....., ___ ~,....._-_.........,........., _ _.. ........ ~........,------ yi çalıp n.-.ıu4ır. takıim-'1 Hltkmda bir llJibaı '-•· ve taıfl kn-nca '9~& llasılata gö-

N ZI Propa• f V arnadakl ' h Mtl'- 1iutUül ....in 'f• zırlamafa memur edilmitti. Fran- re alınpıalıdır. Bunu temin eden 
..._ .. _....... sa Maliye Nezaretinin genç mü • uatl de beJMMıııedir. Harbi u • 

d 1 Ladislav töreni =~~:::..~~.~: fttıitl~qd•n biri olap buza\, ... .,..,ıc1en ao .. ,., "i"" Pi•••. n 8CI 8 rı ,........,. M8ay8 H. Alphand, takril>en bir ketler beyannameye mtiıtenit ver-
Renebt gazetelere Leh. M-r Kralı Ladilliı'ın ....... it l i 1 fı sene ka~ar AaJara.la .......... tarhı ~ijpe i\Jıaitlerdir. Biz-
ateo ptlsktlrGyor hatuuı içia tertip uilmit olan YuflO•lavvada Jiyetleriq1izde tetkikatta bulun • de de, ~o.ııç versiıinde tpret 

taren Varne.da hatlamıttır. Bu tö.. aflar cJq. Gerek Anbr~claki 1Qttaııı ve •~.Yi M'h•bmdan m\ilıtaı \lir 
Atlmanyanın propa,ancla baka- auı L h M . ih Haber ••il•lll•• lfre ,Yaıea- ıır•arnd•. ıere'- tev-1ıati ~n.•m· kııa bevannaııı•- ta~l , ...... ı. #llu.L-I 4'.IA-. I rta ., gar • e • acar ıtt a • r.!"~ , "- ., , ~.~ ... nu 

m Ul9U9 ı u~ııuan anmısı yere la~ ~if lat•larınd•, da 1'eııdiıin~ 'bir Türk MMife Mü· ına~d11. .. 
TUl'K&fız,, diye bqlıyan yeni bir dmm bir sembolü 1ayılmaktatlD'. ıeçimden. ance ve sovra afftdileıa fo"iti roftkat t;blıgteydi. Bu ıat 44Amell vaal,ete ,.u ... , fllsa· 
aöyle'fiıMe "ticl4otlollarüete 11!5• Bu tör•iıı tertit.lade öuyak 0 • ıiyua mQktm)ampn sayı11 bet itiııi bitimdti r..,onanu vekf.lete ldka, '"1uaame qsuftiqdep ric'at 
mek D111&nıdır •. Bir kııım yaban- lan Lehlerdir. Söylendiğine ıöre, bini bulmUfhar. 3imdi ıenel hir ~tnltit •• 11t•ml•etm• a•d.t _,. hareket ve tetebhütlefl mevcut • 
cı ıazeteler bıze ..ı•ll'lrerl•f. ..... .._. 8ulıari.tanı Slav Birli-. af , ;., Jemittif, a..•d-. ·•Miauıwi tqr. Fwı bir kere~ 00! 

B_unlara ~ bam!-••k tat l,i pefinde koıqıakt~ vag«)Çir • • "' •r vr. '!f !l , ., ;~ al "';;..ıo:ı 1Blf~7jl@ ... :;e "?.~ . sonra.~. M.'ı:o 
kı, ila hakim ol•a yaban- mele ç•hıaaaktad.r Dobr·ıçeye bom tabimatı tetkık •• 1il ed1':ek- d• nn ·-· Mk •ütJdildür. 
cılv clei'ldir. ma... Bunlar, · • te ve dua fa•la Fransa 111&1lye Hele ildnadl ltl•rf11 ıdntmh ltlr 
kendi itleTiyle uiraıımlaru de· f b b" • 1 k h t ba atan tayyare tqkilitmdan mülhem olarak hazı ..,. takip ettill •• --~ HVI. . . asının se e ıaı an atır en uıuı d 1--1 ı f 1a 1n· kmal ·· mııür. le i H" 1 • .. ..ı teklifle;de 1'ulunulmakta ır. ye ,..-11111 az 1p çı ar ıos-

AI h-.L...L-I-- fi h· t~l r a ıt erın vucu"a ı~ uı d" .... d e1-:.1 "--man ~ .. " il· . . . . . . . •ükret, 4 ._ Doltıriced• .. • ~er iki aıiHehMııı iıe, be • ter ııı eTr ÇJae, on>~aıapame u-
kibpet bakanlarındaıa Frank da tırdıii mıHı bırlık yanında, fayda. dirildi:ır.&..... ..a,. temmU1Pl ·· · l · · b•t• · 1 ..ıı· a ıulünU. ~~-··- ..... ellefler ' h ı idi .. ·· •- •- ' nu ıı tırını ı ınsıtınıı er"'ır • .,.un• -..... 
btellltlen kutederek: •eon,man- 11~ v_e atta zarar 1 0 ugunu ıoy. otuz birinci gUnil l&al 16 lardu Cb. PiCharleı verıi itleriy· cephesinden pek zanırt ohar. 
lanmı~ )'ılaıalara yapılan mua- mıftır. da bir ya~ bombar • le, P. M• de hazine ve nıuame • Mallye memurlaPI• 
~eleyı ya~~fqı. Onlan eıece- Almanyada yahudl d._.11 ~ı Y~" .. ~oftl ~~ litı ıı~iye itleriyle memd ol • nın ~lı•m•ları 
tiz.,, t•hılıdını M.vumıuıtur. aıevht.rlıOı lı ~lr Ropaen kö1UA\la tarlaları u· ~dır. Şimdi tıer iki•i de lı • -Yaptıjmı. \~f\İf lll'&lmda 

• • • • ''Deyli Herald,, ıaseteainde o· zerine 500 nıetre r.ü._Ukten tanlnahladır. Ke~ile~ae bir Türk Maliye memurlarının meeaiıini 
&erlin 5 - Propaıanda nazın kun- d·~· .. y L . ..ıı· 1 b • bellik "'9""1· Mali1e Müf.ttiıi refakat QM • naul ·Jıvlclwqa?. Glliele .ı ·· i1Ma4i .-..il ..,. ... na ıore, a~~ı a er. 
iM ~ • tir • P .. tarlıtaun durma•u Uerl~i ve Bemı.a patla,..aca etrafta lıtiy· ttclit. . _ fduiJ:• ._._.,..._ M • 

.. ~ :A ... :la ~ahuclllerla fY· ton •M1anlarda Yllaudiı.ria teY • lüleri telq, koa4m " heyecan .al· - Muift BaJia~ bqp aut • felerini YaPmak hueqlU4ftlst ı-ı-
1 1 l ._.. katlna ldfi iileriae, Fn.Uforttald Yalıu· mq, ahali tarl~uı nlenne kunda ve bazı ve'lt bnunlarmm retleri yerilldedir. hkaraclakUer 
~ •. U n.:::IJ 0ktlr diler lntill• KouoloahJPdan kaçıaqaj• bati&Wtltria"• sııüsaker8'i WURıcla, Kgutayın -.d alı......._ hisara ...... 
:...::• ı~ .... lll•v•.:...ı: 1ard11Q iltemitlercllr. Atkut tan.aN b•~JI atar öa~üıclold. kıı den .. hıde IMzı clutler dı .,......,.._..., .. _.. 

.. atma deJlaal ,obelmıt ve bulut· veflım• d•ır pi~ k'1\u.nlaıı ıı• voril•q ftliftltri ifa,_ p -
-:..-- •;.:::~·· ICu;a:: KoMoloe, 1-'Hı teMuı ohaı • lar araıma kanprak ka7holmuı· getireceğini vadeylemitti, I" lla• etmektedirler. Ben, maıiYe ! . 
• a tuu 8pDa JU.lara da 7ardıaı eclec.k vaaiyet ıur. ~kr hızırle.no:or mu? marlarmda çalıpna itibariyle ek-
81 y :,.,.ras., ..... Wr _.. te olmatlılım bU•irmif\ir, Hu•uttllll l•t1t ... td "''*: - Maliye Balcanmnı muhtelif ıiklik deiiJ, hilikie fulahk tör • 
1111 .:..ıı:ı 19 ım tufl,.. ""6. Diler taraftaa Nasl "9)dlatma tllm ..,,....,. .. ,.. .. ...,.., v•ilelerl• eö7ltmit el&l.,P .cir • rilfQJııl. H• .._. hir .qa,_. ... 
..., ' ıireli daha iki yıl oha111 hlr Al • "1lt11tlılftb. ı .. ı.... Cw.u\\ıklwda), laaasl ••r- 1• kasada fMUa tMt lltffla "' • 
aaelı AlmaaJaıa ,apıı.. 111 ..... da tnkif ol~ " lairkaç -- 9'&d'*I 1'«Mta °''"• ıil• lbıerin4• 1ac;eı .. .ıerde (t•t" ..._, ko-t• ıid .... ı., •• • 

• ,.,... ~ lblt ... jı) iSln kaenpa ıUrillmUtt&r. *• "'" "''' .. ,. ... ıol • ku..tta) bulqquld\lfu ~·• ifa· da ...ır .. uıe • .....,.. 1--
....,, 111, AllDUI Yaluadi •al Mhlp • ~· de edn.lf\l. """- ...ıe..duf. laWHnlall. M.li7• •...tanaı 

.,.. •tz•l•r• mitralJlsl• hU.. lerlae ~rak, "Para •erirler- • ' • Aful '"'lhlaclt türir itleri, ellpt aokt .. •clu. ... ... .... 
•• ,., Alllı.,. .. IUcllr. il· • -..u.ı.i Nası hu......-•an Yuklnld 7 ... tlllll•..._.... h.,...au fflllltla•• ~Jl mili,. tanı ... ._._ kımıl_...._. .. 
• ._......_...., .. .- 1"' ~ " ı ·,ıu "..ıt.uı .ı••• d•lltt. "'""' ~· ltpl ı...u. cı• •GaMt ...mç •1•• 
......... ,,... ... ... ..... ,, , .... . VbuaN •tz»tıll ff..t•,. ... ettikleri ~ .. ,... "" 1 • "'"""" ..... IJ.,, 
,............., ·~-. 181 il n yahucll -.iM WWlril•tttM""' a. • ratluı nrsll•riDt kutae lttlhal .... 1 dl--•s• 
..,_ (_...t) ..Wetlmadt.. OldQ __... X.W•"" w.lt 1tlr edftea •IMUtft•m •ubttlm D a 

lirAt Y•• ........... kı· Berlladea RIJler Ajpqam köye, bir tayyareden bomba dflt. bati• ......ı..a. Mtlt,. • .. tflrtlntln ılttltl 
,.. ...-...ı ....... ltla ı...-. bUcHr•ltla• ..... 111•1'"• ltir ~Jle lelJ allak \ullak ohaut • k-..ı. teddk Mnev 1tQ lfttft.11 • dotpa detll 
claa .... W. plmet• .. ıa. kaliffd• ht..a ...,...... aen· tur. . iv llvWe tabtılclıtı ıllal il• lalcb ve ah ....ı .tlnktlrll 
... _,., ~ lelfuı ,. 4qan ~ wlatd• Doktor Tan• köyiiq üzerlmlen ıeç • _.. .......... ela •vtı.ifttr. H .... Failda Aaı.ra,. tlttllbai 
....... , ~· JJlol .... 1 fh IQ.,.ıel.t adlı Ya1Ncli, aWıtı p· mekte7k•, ...... tı.ıif\i~· O.tt .. bwma 1d, T11rlaiaaat a • _... arka•atlar~aa J.bılıi 
....... ralaraa teılriyle .......... llmit- Bomba, köyün &fzma dupp6f. ymda vadedilen kanun layihafarı )'aııııqq. d* ıenel direldör henü• 

'"""8arta ,.ıtwı •lu MI. tir. ldlnaeJ• 9'1J••RltP'· Kamutaya takdim edilmit olvr. Jatubqlde.dır. Huan Faik düa 
tt1a clddsatlerlnl ._.. ....... d Fakat o civardaki l>ütiin pence- beyann•m• ueuıan !.•bul •mt.lkaıs "'iilWYe mü· ...... .......... ........... • Alm nya reler~ 1N JOlct. ~..,.., den vazgeçile fettiti Fevzi Gürel ile birlllde. 
,.,.... ...... 1 k k lmach olm~. blll• mı ? ..... •IQ IÖÇWI ...... Jro. 

n en Hl 1 re IOD U s..., humın, Wr Rom• bom· - !on ıenelerde, bazı memle- nuk yerlerini, yiyeceklerini, ba • 
IYt gydu llaftl A.JaallDll ... Sakla· ,_...... ~ el ... •e JCetlerde bilinçoya müstenit be· kımlannı, 14Wk meiıallerini pz • 

hlhl. 9- Marepl Fon Ma- yadaki Mason locaaı ~tılmıt • IH>aık .,._ tJtti •ifdenbin lıf•l· yann•t Uf\dillltlea forqe.\ •tli • dfP ..,ı ..... lfler, ı... ,.rltr ·~·. • 
...... •s-llk allftrlw ı.tldlMı.. w. Bu sqr•tl• A~Qftda •lfMr dıiı için bombanın yanl11lılda lerek ıahirt kariqelere iıti~at f1J- qaqlar, ıerelcli görülen itler ıçııı 
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.?Jeı-ıim q&üşiiHt: --- - - - ----
Bismarkın hoş bir 

hikôyesi: Limon 
ihtikarı ı "Dipdiri insanları öldürmek 

olur muya? ... ,, 
Mevcut stok azalınca 

fiyatlar yilkseldl 

Bir fıkra anlatayım. ralardır ... Yeniden azmaları için 
Fransızlar, Bismarka demitler niçin onları defJJleli?... Fakat, 

Son ıünlerde ıehrimizde limon 
fiyatları yıllardanberi görülme • 

mit bir fiyata yüaelmittir ve bu it· 
le yakından alakadar olanlarm 

ıöylediiine göre gemi azıya almıf 
bir limon ihtikarı vardır. 

ki: Bulgarlar, her fırsattan istifade 
- Sizin topçularınız, bizim ya- ederek, eski yaralara parmakla • 

ta.lılarımız üzerine top atıyor ... Bu rını aokuyor, kurcalıyor itte ... 
olur §ey mi?... Geçmit zamanların hatıraları, ha-

Bismark cevap vermiı: yırlı bir maksatla anılırsa elbette Son haftalar içinde tehrimizde 
küçük boy limonlar perakende o

larak 4 - 5 kuruı, orta boylar da 
6 .. 7 kurut arasında satılmakta • 
dır. Limon tacirleri buna sebep 
olarak kontenjanda ıayet az 1i • 
mon hissesi verilmesini ve timdi 
de ıehirde limon stoku kalmama
sını öne sürmektedirler. Halbuki 
piyasada yaptıiımız tahkikata gö· 

re bu ayın batında tehirde en az 
800 sandık limon vardı. Sonra A-

- Ya aizin topçularmız bizim iyidir. Fakat eski kinleri kabart • 
ıapsağlam adamlarımız üzerine mak için anılırsa, bizim Bulgarla
top ~ıyor ya ... Bu, olur mu? ra nazaran hatırlıyacak pek daha 

Sade güldürmek için aöylenmi- mülhit ve taptaze davalarımız 
ıe benziyen bu sözü uzun uzun 1 var~ır ! . ... . . 
dütünürsek içinde biraz da ''hik- 1 Bıımarkın dedıgı gıbı: 
ınet,, yok mu?... · - Haydi bet asır evvel filanca 

Bundan 491 yıl önce, Yamada, 
bizimle çarpıtmıya gelen bir Leh 
Kralı Ladislis öldürüldü. Dün, 
Eulgarlar, bu münasebetle bizim 
aleyhimize tören yaptılar. Bizim 
de, geçen asırlar içinde nice nice 
kumandanlarımız, askerlerimiz 
Haçlılar (ehli salip) ordusuna gi
ren bütün kavimler, milletler ta
rafından öldürülmüttür. 

Bunlar, tarihin sinesindeki ya-

Şikayetler ve dilekler 
~ ,,____ ,_,awwwı .... 

Sulumanastır 

pazarı kaldınlmalı! 
KocamustalapQfatla bakkal lb

>'ahim imzal bir mektupta Jeniyor 
ki: 

"Kocanıustaf apafada perşen 
b.e .EJIUleri, Samatyada Sulu ma
nastırda da pa21ar günlerı p.uar 
kurulmaktadır. 1-Jer tarafın kapa-

lı olduğu pazar günü Sulu manaa. 
tırda kurulan bu pazar çok rağbet 

görmekte, bu suretle dükkan :ıa· 

hibi esnafı çok zarara sokmakta
dır. 

Bunun için bütün esnaf esasen 
kalabalık bir semt olmıyan bu ,.. 

lu manastır pazarından tikiyetçi
dir. Herkesin dileği bu pazarın 

kaldırılması ve kalabalık bir semt 

olan Kocamustaf apaıada pazarla
rın cumartesi gününe nakledilme
sidir. Esasen bu iki semt birbiri

ne çok yakın olduklarından bu pa
zardan Samatyalılar da pekala it 
ti.fade edebilirler.,, 

Dükkan sahibi esnafın bu Jile
ğine Jükkan SJlaibi olmıyan iıçi, 

memur gibi halk acaba iıtirak eJi
yorlar mı? 

--o--

ismet inönü 
Giresun, 4 - 3 ağustosta Erzin· 

candan hareket eden Batbakan 
lımet İnönü Şarki Karahisara uğ

ra;;rak dün akıam Giresuna var· 

ltııthr. 

kral memleketinden kalkarak 
kendi ayajıyle muharebe etmeie 
gelmit... Mukadder ölümü araya 
araya bulmuı... Ya daha bundan 
bir çeyrek asır evvel köylerinde, 
tehirlerinde itleriyle aüçleriyle 
mıgulken Balkan harbmda Bul • 
gar baskınına uğrıyarak camilere 
doldurulan ve dipdiri yakılan, 
sapsağlam, yüz binlerce insan .... 
Bu, olur §ey mi 7 ... 

Kolundan 
yaralandı 

(Vl-nO) 

T oplatında Helvacı sokağında 
6 numaralı evde oturan Avniyi 

aynı mahallede oturan Tahir ko • 
lundan yaralamıı, yakalanmııtır. 

oı-- ı..-h~.-.o•lyl• 

Galatada Kemanket caddesin • 
de oturan Hamdi dükkan tutmak 
ve mallarını ciro etmek bahane -

siyle Hikmet, İbrahim isminde iki 
kiti tarafından 270 lirasının do -
landırıldığını iddia etmitlir. Hik
metle İbrahim yakalanmııtır. 

ğuıtos kontenjanından istifade e· 
dilerek yeniden limon da çıkarıl

maktadır. Yalnız vaziyetten isti • 

f ad eye kalkan ve piyasaya hakim 
olan bir kısım limon tacirleri var
lığı yokluk haline sokmakta ve li
monu diledikleri fiyata sattırmak· 
tachrlar. 

-0-

•• •• • uzum pıyasa-
mızda bozgun
culuk yapanlar 
Boş yel'e gayretkeş

ıtk ediyorlar 
Almanyadaki ticaret mümeui -

limiz son hafta verdiği raporda 

Almanyada Türk piyasasında is -

tenilen fiyatlara itimat edilmedi • 
· ğini, bu yüzden bilhassa üzüm ü

zerindeki satı,larımızın garip bir 

vaziyete dütlüğünü bildirmitlir. 
Çabuk söndürüldü 

İzmirde bir fiyat birliği bulun
Gülf em sokağında Haticenin e - duğu halde tespit edilen fiyatlar· 

vinde oğlu Hayrettin nargile i • 

çerken yere düten aletler döteme 
tahtasını tutuıturmuş, fakat ça • 
huk söndürülmüttür. 

Sarhoşlukla 

dan atağı daiına Alman piyasası-
na teklifler yapıldığı bildirilmek • 

tedir. Böyle kaçamaklı bir tekilde 
teklif yapan lzmir ihracat evleri 

daha iyi it görmektedirler. Karagümrükte Karabat ma -
hallesinde oturan koltukçu Bur • Fiyatların indirilmesi Alman 
hanettinle Muharrem sarhotlukla piyasasında olduğu kadar aynı 
kavga etmİ§lerdir. Burhanettin mahsulü yetiıtiren Yunanistanın 
Muharremi yaraladığından yaka- bile hayretle kartılannııttır. Buna 

lanmıttır. mukabil komtu Yunanistan fiyat -
Kahve içemeyince ları bir santim bile indinnemeğe 

Çetme meydanında oturan azami dikkati göstermektedir. 
Burhanettin ve Cemalettin ismin· H .. y mracat t · 1 • b 

. . . l atta unan acır erı u 
de ıkı kardet, Şıthanede Acem dütüklüğün kendi piyasalarını da 
Hüseyinin kahvesine giderek kah- d ceg"'ı·n·ı .. k 1 

mutazarrır e e gorere z • 
ve içmek istemiılerdir. Kahveci . d bu k'ld h k d 

mır e ıe ı e are et e en 
paydos ettiğini aöyleyince kıznut· 'h 1 ·ne ha k ti · · 
1 H .. . küf' tt'kl . 'b' ı racat ven , re e erının ar, uaeyıne re ı erı gı ı .. ki' 
k h . 1 d k d kla.. doğru olmadıgı §e ınd'e mektup· a venın cam annı a ır ı - d 
rından yakalanmıtlardır. le.- yazmıtlar ır. 

-o--- . 

lstanhulda yapılan halis 
lngiliz kumaşları 

lzmir ticaret odasının tetkikler 
yapmasına yol açtı 

İzmir Tecim (Ticaret) Odası • 
nın, bazı yerli ku:maılar üzerine 
sanki bu kumaıların dıt illerde 
yapılmıt gibi gösterilmesi için bir
takım yabancı damgalar vurul -
mumdan ötürü incelemeler yap • 
tığı ve bu durumu (vaziyeti) bir 
yandan da hükumete bildirdiği 
haber verilmektedir. 

lzmir Tecim Odasının elkoy -
duğu bu dunım bilhassa tehrimizi 
ilıilendirmektedir. Çünkü bu it 
buradaki bazı özel mensucat fab
rikaları tarafından yapılmaktadır. 
Ve bu bal yeni de delildir. Atalı 
yukan bq, altı yıldanberi ıürüp 
gelmektedir. Bu bakımdan it bu· 
rada da alaka uyandırmıttır. 

Memleketimizde ötedenberi ya· 
hancı kumat satmakla methur üç 
müessese vardır ki bili halis in • 
giliz kumaıları ( !) , ila İskoç mal
ları ( ! ) sattıklarını her vesile ile 
ilin etmektedirler. Fakat gümrük 
kayıtlarına göı:e yıllar vardır ki 
dıt illerden bu tekilde elbiıelik 
kumaılar gelmemektedir. itin ga
ribi bu müeueselerin sattığı ku • 
matların kıyrsında İngiliz malı 
olduğunun yaldızlı harflerle yazı -
1ı olmasıdır. İtte itin içyüzü bura
dan baılamaktadır. Bu müessese· 
ler yerli fabrikalara kendi ver • 

dikleri desenler üzerine ve bu 
damgaların vurulması §artile si • 
.parit vermekte ve yaptırmakta • 
dırlar. 

Dün bu hususta kendisiyle gö • 
rüştüğümüz bir fabrikatör diyor 
ki: 

"- Bu hal vardır ve yıllardan· 
beri devam etmektedir. Fakat bu
nunla yerli endüstrinin yükseli!İ 
hesabına iftihar etmek de lazım • 
dır. Çünkü hiç §Üphesiz bu ha1, 
yerli endüstrinin Avrupa malları 
derecesinde mal yapmak ve on • 
larla rekabet etmek seviyesine 
geldiğini gösterir. Bu, böyledir 
de. Yapılan kumaılar hiçbir za -
man ~alından da farkedilemez. 
Bu taklit iti dünyanın her yanın • 
da almıt yürümüttür. Koskoca 
Japon endüstrisi yukarıdan •!ağı 
dünyanın en maruf firmalarının 
mallarını taklit etmekle geçinir 
gider. Bu bütün dünyaca da bili• . 
nır. 

"Bizde bu tekil olmıyabilirdi. 
F ı kat o müesseseler de ne yap • 
ımlar ki yerli endüstrinin kudre • 
tini anlamıyan, gümrük ıartlann
dan haberi olmıyan ve hala arka· 
11na lngiliz kumaıından başka 

kumaı giyemiyeceğini iddia eden 
kimseler vardır ... ,, · 

Belediye, 
halini 

sebze ve mev.ve'A ;~ 
genişletecek 

Öğrendiğimize göre belediye \ meyve halidir amma ana.k mey • 
önümüzdeki ilkbaharda Kereste- veciler halin içine aığabilmekte • 
cilerdeki yeni sebze ve meyve ha- dirler. Yalnız sebze satanlar iae 
lini büyültmeğe batlıyacaktır. tamamen halin dıtmda kalmıtlar· 
Vakıa halin timdiki ismi sebze ve dır. Bunun için belediye meyve 

Alemdağında 
BUyUk bir fundalık 

yandı 

mevsımının bibnesinden sonra 

sebzecilerin de halin içine sıiıt • 
tırılmasma çalııacaktır. Sonra da 

hal genitletilecek ve arzu edilen 
1ekle girecektir. 

Halin bu yeni kıamının projesi Dün sabahleyin Alemdsğında 
bi orman yangını olmu§tur. Yan-

hazırlanmıttır. Bu projeye göre 
gını gören köylüler bir taraftan a-
leti söndürmeğe çalıtmakla bera- hal, eski sebze hali kısmına teaa • 
her, d

0

iğer ıaraftan ilçeye haber düf eden büyük duvarın yanın• 
vermitler ve itfaiyeden yardım is- daki arsaya doğru uzablacaktır. 
temiılerdir İtfaiyenin alet saha- Mukabil duvarın kıyısına ise yeni· 
ıına ,.okuiamaması ve sert '!sen den on mağaza yapılacaktır. O 
rüzgar yüzünden yangın Otuzbir vakit hale patates, yoğurt, yumur· 
Kavaklara kadar ilerlemittir. ta, soğan, kavun karpuz, limon 

Akpm saat 18 e doğru Alem- ve portakal tacirleri de alınacak • 
dağı civarına gelen alet dağın e- tır. 
tekle!rine sirayet etmeğe batlamıt-

tır. Nihayet yanıın zorlukla aön- Kadıköy• tlaydarpaşa 
dürülebilmi§tir. ) l ) 

Oldukça aenit bir fmdalıiın lske es yapı ıyor 
yandığı tahmin edilmektedir. Kast Akay idaresinin yaptıracağı ye· 
olup olmadıiı hakkında tahkikat ni Kadıköy iskelesinin intaalma 
yap!lmaktaciır. Kuımpatadaki havuzlarda bat .. 

HABER: lanmıttır. 

Çırağını yaralayan 
aşçı 

Bt flatları ucuzladı iş kanunu hakkında 
şehrimizde lneeleme-Son günlerde havaların fazla 

sıcak gitmesi ve Anadoludan da 
fazla koyun gelmesi yüzünden 
et fiyatları diifmeğe baılamıt· 

Yalnız dünkü gazetemizde, Şimdiki halde iskelenin üzeri· 
Türkiynin üç yerinde orman yan- ne kurulacak dubalar hazırlan· 
gını olduiu yazılıydı. Bugün de maktadır. Bu dubalar yedi tane 
Alemdağmın önemli bir p!lı çası- olacak ve binanın demir iskeleti 
nın "kazaya uğradığım,, elemle bu dubalar üzerine futturulacak • 
öğreniyoruz. Türkiyede orman- tır. 

Tire atçılarından Mehmet, pa· 
zar günü çıraklarını ve toför Mus
tafayı alarak Paıaçeıme mesiresi
ne gitmitti:-. Akıam dönüttc! Mus
tafa tabancasını karııtırırken için
de bulunan bir kurıun birden at" 
alank &Ki çıraiı Fuada isabet et
-.ifllr. Fuat afrr IUJ'ette yaralan
IXııt ve hastaneye kaldırılmııtır. 

Adliye ite el koymuftur. 

tır. 

Balıkpazarı kasap dükkanla
rında dağlıçın kilosu otuz bet 
kuruta satılmaktadır. Fiyatların 
dütmesine en büyük sebep ola· 
rak, sıcaklar dolayısile, halkın etli 
yemeklere fazla rağbet gösterme
mesi ileri sürülüyor. 

ler yapılıyor 
Önümüzdeki devrede Kamu -

tayda görütülecek olan İ! kanunu 
etrafında ali.kadarlarla son bir 

temas yapmak üzere ıehrimize 
göqderilen Ekonomi Bakanlığı lı 
Bürosundan HalUk tehrimizdeki 
fabrikalarla birer birer temasa 
baılamııtır. Haluk evvelce fabri· 
kalara bildirilmiş olan auallere ce
vaplar almaktadır. 

lar zaten harap olmu§tur. Geri Binanın iskeletine ait demir 
kalanların üzerine, göz beb~ğimiz malzemeler Avrupadan gelmit • 
ıibi titrememiz lazımdır. tir. 

Orman yanıını ç1İtarani11r, a- Yeni JCadık3y - Hayciarp&fA 
dam ö!dürr.ıüt, (hem de katliam iskelesinin inşaatı önümüzdeki 
yapmıf,, ıibi takibata uğratılma- yaz mevsimine kadar ikmal olu-
hdır. nacaktır. 

' 
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Habeş işi bitmedi Dörtyolda eci bir 

tren kazası Harp hazırlıkları 
sürüp gidiyor Hem kaçan 

hem küfreden 
adam 

Ve kuduz va kası 
Bir lngiliz gazetesine, gUre Italyada 

Bıçak kemiğe dayanmış: 

Dörtyoldan bilcliriliyor: 1 

Erzin nahiyesinde Mehmet ka· { 
rııı ve kızkarde§İ ile berabsr ara· 
ba ile çiftlikten köye dönerken 
Toprak kaleden lıkenderuna gi -
den şimendifer yolu üzerinden a • 
rabayı ges.irmek istemiştir. Ara -
banı:.ı tekerlekleri raylara takıl -
dığından durmak mecburiyetinde 
kalmışbr. Bu $.Irada süratle gelen 
şimendifer arabaya çarparak hay. 
vanlar da dahil olmak üzere için
dekileri ve arabayı parça parça et-

ya girmiş, 3G kadar sığır ve !.:irçok 
köp~ği yara.lamııtır. Kurdu ya
kalamak için dışarıya fırlıyan 

halktan da birkaç ki§i yarabnmtf 
biri ölmüştür. Musoliniye karşı isyan hareketi 

KURUN - (Hem kaçar hem küf. 
reden adam). başlıklı Asım Usun ya -
Zl.3ı Bulgarların Türk düşmanlığın -
dan bahsetmektedir. çıkması muhtemelmiş! 
Asım Us, Bulgar dı§ bakanlığında 

yüksek bir postu olan Bojinofun Trak 
ya Bulgarların olduğu ve Bulgarlara 
verUmesi Uızımgeldiği hakkında çı • 
kardığı kitap için diyor ki: 

Kuduz kurt sokaklarda sabaha 
kadar önüne rasgelene salJ rını~ 
tır. Bütün köy halkı kurda ateş et-Habeş - ıt:aıyan 

davası halledilmiş 
de§ildir 

Pek çok kimselerde "Habeş - ltal -
yan davası Cenevrede artık sulh yo -
luyli haUedildi!,, gibi bir kanaat u -
:Yanmıştır. Fakat bu, doğru değildir. 
Zira, Cenevrede pamuk ipliğine bağ • 
lanan iş, Habeşistan meselesi değil

'<lir; Ual Ual ihtilatıdır kit bu, kos
koca Habeş davasmın ancak bir cüz'ü 
'dür. Diğer taraftan, İtalyanın müs -
temleke hırsını Habeşistanda teskin 
bahSi vardır ki, bu, hiç de halledilme
miştir. Nitekim, son haberler, İtalyan 
süel (askeri) hareketinin devam etti
ğini gösteriyor. Habeşliler de korun 
ma çarelerini aramaktadırlar. -ıt:alyada yeni asker 

tıazırı ıklari 
ltalya - Habeş ihtilafını silmek i -

çin Uluslar Kurumunun bulduğu ior 
ı.mülü İtalyanlar bazı itirazlarla ka -
bul etmişlerdi. İtalya isteklerine çok 
sarılmakta ve bunlar yerine getiril -
mezse süel hazırlıklarına devanı kara. 
rını verdiğini anlatmaldadır. 

Söylendiğjne göre, yeni sınıflar se -
ferbtr edilecektir· Yarı resltli çenen
Ier bu şayiayı teyit etmektedirler. 

Romadan gelen bir haber şöyle di
yor: 
(''ltalyan çevrenleri, (muhitleri) süel 

hatekit yapılmadıkça, Habeşistan me
selesinin memnuniyete değer bir su -
rette başarılamıyacağı düşüncesinde
dir. Bu çevrenlerin dediğine bakılırsa 
Habeşistan ltal}·anm kuvvetini dene -
meli ve öğrenmelidir,, 

lngiıtere, lt.alya, Fransa arasında 
yapılacak konuşmalara on güne kadar 
Pariste başlanacaktır. 

Para sıkıntısı 
ltalyamn Londradan para aradığı 

n bu teşebbüslerin neticesiz kaldığı 
Jngiliz gazetelerinde görülmektedir. 

lngifü: gazetelerinin yazdığına gö -
re, Londra bankerleri, İtalyanın finan 
sal durumunu !;Ok ciddi buldukları i

J sin herhangi yeni istikrazm tehlikeli 
olacağı kana.ati ndedir. 

ingilizter. itaıyayı 
mOflis gibi görüyor 

De' !i Herald finansal mUhablrlntn 
ya2;d ı it •·n göre, Italyanrn paraca da -
rumu Londrada o kadar ciddi teli.kki 
edilmektedir ki, lngiltereden Italya
ya ihracat yapan tacirler, bunu dur -
'durmağı düşünmektedirler. 

lngili~ tecim bakanlığı mümessille· 
rile, kömür ihracatçıları görüşmeler 

yapmış mevcut hesaplar temizlenince
' ye kadar İtalyaya kömUr ' ihracatı 
kesmenin nasıl olacağını soru§tur -r muşlardır. 
Musolinlye kar-.ı 
isyan iht:imali 

Deyli Herald: "Banka muamelesi 
yapan müesseselerden geJen haberle. 
re bakılırsa, M. Musolininin siyasası
na karşı ınuhalefel o kadar süratle 
artmaktadır ki İtalyada bir isyan çık 
ması artık imktnsız sayılamaz., de -
mektedir. 

Gazete şöyle devam ediyor: 
"Son günlerde kömürle bakır ve ni

kel gibi mühim maddelerin ithali hü
kumet inhisarı altına alınmıştır. Bu 
tedbirler M. l\f usoliniyi ne gibi ciddi 
ekonomik zorluklar karşısında. bırak -
tığını isbat etme~tedir.,, 

brükselde ıtaıya 
aleyhinde göst:eri 

Brüksel 5 - Sergideki İtalyan pavi
yonu önünde toplanan komüniatfor 
İtalya aleyhinde nümayişler yapmı~ -
lardır. Komünist ınebuslardan biri, 
paviyonun mermer merdil"enlerinin üs 
tüne çıkmış, o civarda çok kalababk 
olan halka hitap ederek şöyle demit
tir: 

._ - Bugün gene ~ tehlikesi baş -

göstermiştir. İtalyan faşizmi, barış 
ve istiklali istiyen Habeşistanı kana 
ve ateşe boğmak istiyor.,, 
Nümayişçiler paviyonun büyük sa -

Jonuna girmişler, burada. karşılaşhk
ları ltalyan muhafızlarla dövüşmüş -
]erdir. Bu arada Musolininin resmini 
yırtan bir nümayişci hafifçe yaralan· 
ınıştır. 

Vakayı haber alan polis nümayişçi -
Jeri dağıtmış ve içlerinden birini tev -
kif etmiştir. 
beşinci hakem 

Patis, 5 - Patis Soir gazetesinin 
haber verdiğine gÖJe Habeşistan - 1-
taJya me~lesini görüşecek olan ko -
misyonda be§inci hakem, Yunanista. -
nın Paris elçisi ve Cenevre delegesi 
Po1itis olaeaktrr· 

HAUl sevkiyat: 
Napoli, 5 - Nazarfo Soro vapuru 

1500 işçi ve mühim miktarda haTp mal 
zemesi ile Eritreye doğru yola çıkmı~ 
tır. • 
ıt:alyan - .Japon 

ayt:uşması 
ltalyan gazetelerinden "Tribuna,, 

yazdığı bir yazıda Japonyayı ele ala -
rak demektedir ki: 
"Eğer Avrupa, İtalyanın bugünkii 

kararının ne derece yerinde ve önemli 
oldtiğunu anltyacak!i!a, bunu Japon -
yanın Habe~istana nüfuz etmeğe baı, -
Jamış olması dolayısiyle anlıyacak .. 
tır.,,. 

ltalqa 
Avusturya hududun

da manevralar 
yapacak 

Esrarengiz bir ışık 
te:rübe edecek 
İtalyan ordusu bUyUk manettala -

rını gelecek ay Avusturya. hududunda 
yapacaktır. Manevralarda beş yüz bin 
asker bulunacaktıı·. Ifral, Musolini, 
erkanı harbiye reisi manev:ça1arı takip 
edecektir. Söyleııdliine ıöre manevra 
larda esrarengiz bir ışık tecrübesi de 
yapılacaktır. Karada ve havada mo -
törleri durduran, hUcum hatlanna za
rar verdiği söylenen bu ışık, harp o -
lursa Habeşistanda da tecrübe edile
cektir. 

Ateş bahası 

Bu kitabın iki dost devletin dostlu -
ğu bozamıyacağını çünkü bu fikrin 
Bojlnofun şahsı fikirleri olduğunu 

söylüyorlar. 
Bulgar dı~ bakanlığında memur o • 

lan bir adamın çıkardığı kitapdaki fi
kirlere, o adam yerinde mu.haf aza e -
dildikçe, Bulgar hükilmeti de işti • 
rak etmiş demektir. 

Bu meseleyi bit kalem geçelim. 
Ya Varnadaki hddiseye ne diyelim.. 
Bugün eski Leh kralı Ladislas adına 
yapılmiıkta olan törene ne diyecek -
ler? Bu tören doğr11dan doğruya Slav 
ülkelerinde Türk düımanlığı uyandır
maktan başka na.sıl bir erge (maksat) 
ile yapılabilir? Böyle olunca bu töre
nl hazırlıyatı Bulgar hiiktlmetlnin 
Türklere karşı dost olduğuna kim i -
nanır·?. 

CtlMHURIYET - Boğazların tah

miştir. 11"' • t:c;r, 
Şimendifer makinisti t~vkif e

dilmiştir. Tahkikat haşl!'-mı'!Tr, 
Gene Erzi:q. nahiyesine kuduz 

bir kurt hücum etmi§tİr. 
Kurt gece saat 8,30 da kc:.&aba· 

tiği halde bir türlü vurmağ3 mu• 
vaffak olamamışlardır. Anc<..k or-

talık ağardıktan sonra kurt~a yal
nız batına mücadele edan bir 
adamın attığı kUrtunla kudu,, kurt 
alnından yaralanarak ölmiittür. 

Belediye yaralanan hayvanları 
derhal öldürmüş, ahaliden yara· 
lananları 8a tedavi altına R lmıŞ
trr. 

Kezban'n papasa teslim ettiği 
eşya yok olmuş ... 

F enerbahçede Jozef isminde 

bir papas polis tarafından yaka

lanmıı ve hakkında tahkikata ba§

lanmıttır. 

Kezban isminde bir kadının 

dar evvel taşraya giderken ~ahsf 
e§yalarını bir sandık içinde papaı 
Jozefe teslim etmiştir. 

kimi işinde yanlış bir dü§ünce başlık. iddiasına göre, bundan üç ay ka

Kezban avdet edip sandığı pa· 
pastan alıp açtığı zaman bir kı· 
sım e§ya:>ının yokolduğunu gör • 
mÜ! ve zabıtaya haber vermiştir. 1 

lı Abidin Daverin yazısında Deyll 
Ekspresin Boğazların tahkimine da • Sovyet Uça g...,. 1 
ir yazdığı yazıyı uzun uzadıya anlatı-

Garip bir hal: 
yor ve Boğazları bizim niçin tahkim Kutup yollle Amerl- Birbirlerile 
etmek istediğimiz, bu fikrimizi kabul • • 
eden devıet1er1c etnuyen. dev1etıerin kaya niçin gıdemedı döğUş~nler şimdi 
d!'şünc~leri çiziliyor ve netlcedt deni- Kutpptan geçerek Amerikaya bfrblrlerlnln 
lıyor kı: gitmek üzere yola çıkan Rus uça· • · 
~~ğ.az~arıtı barı~. :~anında, tahlci· . ğının benzin ve yağ tevzii tertiba- akibetlerıle uğrşıyorl 

nunı ıstıyenler, Turkıyeye ve Kara - t t.: l .. .. d . İngiliz eski muhariplerinden bir 
deniz devletlerine karşı fena tecavü. ının ı;ıozu ması. yu~un en gerı • . 
•i fı"kirler be l • d ı tl d" dönmek mecburıyetınde kaldıg" ını grup daha Alman eskı muharıple-,., s erruyen eve er ır; • • •. • • 

tGhklmtd tat ;nıu Tll,.Wy-r19 dün yazmııtık. Makinenin nasıl rını gormek ve bılhassa vazıyetle- ' 
Karadeniz devletlerine 1carıı fena ve ıakallandıgına daır Anadolu •· ... : ı..7ı~m~a ~tı?a.U&.:.&. 4 mak uzere 
tecavüzi emeller besliyenlerdir. janıımn verdiği izahatı yazıyo. Berlıne &ıtmııtır. 
Boğazlar Türkiyenin ve Karade • nız: İngiliz muhariplerine söylendi-

nizin kapısıdır. KoTn§U evinin kapısı, ğine göre, bugünkü Alman temer-
açık kaldığını k~':"ler iater, kimler i3. Moskova., 4 "(A.A.) - Kuzey küz kamplarında mahpus olanla• 
temez; malumdur. deniz yolu genel direktörlüğü U. k' h · 1 d" 1 . 

R. S. S. 2S uc.ag"' ı mürettebatından rın yanar es ı mu anp er ır. ngı• 
ZA61AN -16 bin veremli11e 1'0 ya. liz eski mulıariplerj, bilhaaa. bun. 

tak adınclaki başmakalesinde ıirket. bir rapor almıştır. Bu raporda U· larla alakadardır. 
lerden alınacak olan iki milyon lira çağın benzin kaçırdığından 9nce- Almanyadaki eski mulY.rip te•· 
Ue ~ehrin. ve lıatta Türkiyenin en bü- ki tahminlerden fazla benzin yo- kı"ta"'tları 11..akkmda ı·ncelemele3'.r 
yük ihtiyacı olan Tıa.stane yapılmaaını 1 (. ·hlik · ) b l d " 
istemekte ve artık 15 bin veremliye bir gatı mıt ıstı " etmış u un u- (tetkikler) yapacaklar, liderleriy-
yatak isabet eden memlekette buntlan ğu bildirilmektedir. le konuıa~klardır. . 

başka yapacak bir §ey olmıyacağını söy Mürettebat bu hadisenin ıe • Birçok Alman eşki muJlariple-
lemektcdir. beplerini bulmaia ve ortadan kal- rinin bulunduiu söylenen kamp • 

drrmağa muvaffak olamamışlart lara da girmeğe teşebbüs edecek· 
yola devamdan vazııeçerek Lenin- lerdir. lstanbulun Anadolu 

kıyısında 

Sivri sinek 
mücadelesi 

grad bölgesindeki uçak alanların- _ __...___.. __________ _ 

dan birine inmek için izin istemiş- Geçmiş olsun 
~ iki genç 

Beşiktaştan Taksime 
15 kuruş iyi sonuç verdi 

Sıtma mücadele heyeti 1929 
Halk Şikayet seneaindenberi Anadolu yak&sın· 

izin verildiğinden uçak Lenin· B o g-u 1 m ak 
gratta yere inmittir. 

Uçak karaya indikten sonra U• Tehllkeslnderi 
çuı sırasında benzin tevzi sistemi- l<Urtarıldı 
nin iyi itleyememesini incelemek Dün Marmaradan lstanbula gel• 

ediyor da yapbğr aivrisinek mücadelesi için bir komisyon kurulmuştur. mekte olna "Talii yaver,, motörü 
Betiktat ile Taksim arasında neticesinde önemli sonuçlar almıı

iıliyen tramvay ıirketi otobilıleri tır. 
ilk itlemeğe batladıkları zamanki Mücadele lieyeti ba§kanı bu 
tarifeyi h3.la muhafaza etmekte· hususta bir gazeteciye §Unları söy-
dirler.. lemiıtiry: 

Bunun için Beıiktat ahaliıi bir - "İstanbul sıtma mücadele sa. 
çok im~alı bir mazbata ha:ı:ır!•1•· hasında evvelce oturulamazdı. 
rak Bayındırlık Bakanlıiına ve- Halbuki Haydarpafadan Pendiie 
receklerdir. Bu mazbataya imza kadar olan saha lstanbulun en gü
koyanlardan biri: zel sayfiye yeridir. Sivriıinekle-

----0----

Futbol heyeti 
toplanıyor 

İstanbul futbol heyeti önümüzdeki 
çarşamba künü Beyoğlu ..... halkevinde
ki rrnntaka. merkezinde aaat altıda ilk 
toplantısını yapacaktır. Futbol heyeti 
üyelerinin çar§amba günkü toplantı " 
ya gelmeleri rica olunmaktadır. 

--o-

Hindistan da - "Taksim ile Be,iktat ara~ın- rin izalesi yiizünden her gün biraz 
daki ücret 15 kuruıtur. Halbuki dah:ı fazla buralara rağbet art- 3000 lşcinln isyanı 
çok defa birkaç kiti birletio onar maktadIJ'. Bombaydan bildirildiğine gö -
kuruş mukabilinde bir taksi tutu- Bazı sivrisinekler vardır ki dank re, Miaor'da altın sahalarındaki 3 
yoruz. lık hastalığı ile aari hümmayı nak· bin işçi grev yaparak altınların 

Bütün nakil vasıtalan taTifele~ !ederler. Biz bu hastalıkla da saklandıjı yere ve büroya ıaldır· 
rini indirdikleri halde tramvay mücadele ettik. BugÜn orahrı her mak üzereyken Misor hükUınet 
§irketine ait olan otobüsler itle • türlü sivri&inekten temizlenmiş bir polisi tarafından kendilerine ateş 
meğe başladıkları zamandanberi haldedir.,, açdllllflır. Oç kiti yaralanmııtır. 
bili eaki fiahnı muhafaza ediyor- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bir ki!i öldürülmüıtür. 
lar. Biz de bunun üzerine Ba· le tahammül edemedim. Belki bir Grevciler, mahalli mahkeme 
yındırlrk Bakanlığına ıikayct edi- ders olur diye burnunu, Y.Üzünü binasını ateşe vemıitler, ~~ger em-
yoruz.,, diye dert yanmaktadır. kestim. demittir. lake bü>:ük zararlar vermiılerdir • 

Y eşilköy açıklanndan ge.çerken 
motörün kaptanı iki gencın deniz· 
de ölümla pençeleştiklerini gör· 
müt ve derhal dümeni bu iki ten
cin üzerine kırmqtır. Kaptan Meh· 
met motörün sandalına binerek 
kendilerinden geçmek üzere bulu· 
nan Osman Nuri ve Mehmet Ali 
adlarında bulunan bu iki genci 
kurtarmıf ve ilk tedavilerinı mo· 
törde yaptıktan sonra lıtanb,ula 
getirerek zabıtayı haberdar etmit" 
tir. 

Yapılan tahkikatta Oaman Nu" 
ri ile Mehmet Ali Sabahleyin bot· 
la Floryaya gitmek için yoia çık
mışlar ve !iddetle esen rüz~ar yü
zünden bot alabora olmuıtur. Sa· 
hilden epeyce uzak olmalcırı ve 
botun ıulasıa kapılarak kayholın•· 
ıı, kuvvetlerini keımiı ve bopl• 
mak üzere iken motör imdatlarına. 
yeti,miştir. 
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Şimdiden Selarnoyu bırakmak 

" Herkes sevebilir... Sevgisi 
yüzünden kendini kaybederek 
taşkınlıklar yapabilir... Fakat 
sen bunu yapamazsın mevkiin 

müsait değiıdir!,, 

için izin istemilJe ~eldim. Dadı! Sen benim halim• hala ı 
anLyamadın mı? Dojruau, H i de 
imandan anlamıyormuııua Gör
müyw muıu.a, H kadar ııtırap çe
kiyorum. OımiinM atk ve ıoldte
tin ae eldafunu tatmadın mı? 

hale selmitti. içi boıandı." ~ala • 
nıaia batladı. 

Cemi.inin kıç kuaraııncla r ur
:: Reiale ve diier reislerle aera 
, oturan, önlerindeki bar:~.ıda 

$ittiler ve halkalarla uğraıan Pi
)l)e Bey de batını kaldırmıtt•. l 
it'~ f!erbtin baktı~ yete b:t!r.mı~. 
"'1111 ltad~tı i&tıiıüftü. 

biler refaler de onutt ıiM yap 
._.._dt. 
Tıırpt Rtlı ıururla .tSylendi: 
-Hüıınenin retnlai ... Fakat ne 

ten ıicli'ftW'? Hüsmen de!ı filo 
laatan lfb'bebelidir, Piyale Sey ... 
~bit* delieedir. Atılıandır. Bttı· 
"'VI ıumeyi ttnr ... Fakat hini" 
l'ı"tok 11ımem. (}Gnkü ıenç~:,. 

Pijale ~ cev.p Yerdi' 
-.. Duydum n tlrdü•. H.Jc 

~erdim. Li.kin dün '1cfaM onun ;. 
~ ltvencli butaya ıeldi!a Ye bir 
~!t lum iatecliler. Güya bu kn 

ii111aen Reiıin ffYIİli•İ imi~ ... 
kurdoğlu Ahmet Bey ı 
-. HU.8*1 buraya pliy6r ••. 
Dai. 
Turgut Reis Piyale Beye dör.· 

dii: 
1-1 ""9\•t... • ı_._-c.-C.-

d erlıalcle yeni bir haberi var. 
d 1r. Kendisi 41• kumanda yerin • 
~··· D .. ek ki yarası alu değil· 

"''"·· Çabuk kalktı. 
kızıl Jlllıulırsa. Pa,. ~rda .. 

' mahmuz vvracak gibi dos • 
~ geliyordu. A~sızın Güzel 

I' dönüt ve aonra rampa yaptı. 
Kızıl Kaclırıanın ıüvertea•ndc 

~· 10ktu ve lıerkea, aavqa l,azır
~~I aibi duruyordu. Frenk 
"'Uleyman: 

- Ketki Turpt Reiai kendi ıe· 
'-'ilinde bula1dık. Piyale Ceyin 
>l.nında bir prültü lcopmss;ıydı ! 

Di1e dütündü. 
Daıranla Smk Ahme4i aaaına 

~'~'?luna alarak reisinin ;rdına 
""'IQ!m. 

l\eia, aert adunlarla kı9 kua· 
~1a doin yürüdü. 
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ı.... tfüamen Reia sol elini aiır ve 
~man ::ılıcının aapına daya· 
--.., aal kolamı hir efe sı'"hi uth. 
t'~, Mit adımlarla toplknttnın 
~lllltluiu 7ere plmiıti 

'l'urrat Rei.e haktı: 
- Meth•ba! ... 
n..tı. 

a.... Sonta Piyale ~ele d~raerek 
..... ftl111. 
,. •u ıır.lda Turıut lteiı, ~ülüm· 
~'hrt Mr VOde, a~ akıncı" bat· 

1 
6 •Yaft. kadar ıBıdb. Oma b8y. 

d~ dipdiri gördillü İçin çok rf'TID· 

•il ~ttlr;oıtdu. 
d ltU...bin omusuna eliftı ~ . .. : ....... 
ı.., - Senin yaralandığını ı3yltcfl• 
~ tktta banıa Yt&ttY6tnhJtlUn 
~ _._. Otluman 'ıattalt· 

' • .,*f lraclar olclam. Top. 
~ıcfaa aonra görmeye ıeleettk· 

HallMld itte dipdiriain. •• 

Sen benim yanıma seldin. ~e mut
lu!. .. Fak:ıt neden yüzün b5yle a· 
ilk Te ditlerin ııkıh ... Yaran çok 
mu ağrıycr •.. Dinlenseydin. . Bu 
ıece de Salernodan ayrılmıyoruz 
Hüıme:ı yerinde duramıyor 

Turaut Reiıin tözünü kese.ek. ne 
diyecekH demek iıtiyordu 

Birden oire a6ze bati adı: 
- Şimdiden Silernoyu · ırak· 

mak için ;zin iıtemeğe ıel ;Um. U · 
marnn ki benden bunu eıircemİ· 
yecekıinl... 

Hüımen Reiı ilk kızıınlıkb fÖY 
le dütünmiiftih 

- Şimdi lı!aradan çıkarJm. Be. 
atriaia ardmdaa ıicler, ona yeti•i
rim. K.••hrı• kaptanı oma güzel-
likle ••dtae De ill! ... Ver'lftezıe 
almasını bilirim ben .. . 

Bunun için deminki ıözleri M)y. 
lemiıti. 

Fakat birdenbire bundan va7. 

geçti. 
lıtanbuıa ıiden bir Türk !<s.d1T· 

gaıının yolunu kesmek, r.araya 
a_önderilen bir genç kızı o:-adan 
zora a111ıa ,ıtuçGVHil f~tlfd. 
Turıut Reiı Piyale Beye rlöne· 

rek cevap verdi: 

- Hüsmen, tek ba~ına ~ezm" 
yi sever ... Böylece daha çok av ya· 
kalar ... Denizlerin dört çe~·resİn· 
de görüp duyduklarını da cabuca\· 
bana yeti9tirir. Böylelik '" bir· 
çok tuzak ve baskınları a~lnttım 
ve cliitmana baskınlar yaphm. 

Haritays baktı ve devam etti: 
- Demin konuftuğumuz i•i Hüs 

mene de eorahm. O buraları ki\· 
rtf karıt tanır ... 

Piyale Bey Turgut Reise ded· 
ki: 

- Yalnız, leventlerine mzamuı 
ne oldulunu biraz daha iyi 'ifret 
mesi ıere'k. Dün aktam ik~ tene· 
ıi buraya kadar geldiler d~ bir e· 
ıir krz iç! ıı güriiltli çıkarmaya kal. 
kıttılar. Sanırım ki Hüımeuin adı. 

nı ileri ıüverek kızı elde etmzk is-
tiyorlardı. Demin ıize söylemi, . 
tlm. 

K.aaaratıın önünde ve mudive
nin baıuıda duran Frenk c;üley 
mania Ds.lyan bunu iıittil•: 

Oblanıı matrabazhk yaptıkln · 
rını ı6ylemtğe kalkııan Derya 
Kapt&bmıl cevap Yermek iç:ı mer 
diveni çıkau.k oldular. 

Fakat Hüımen onlardan <lah~ 
çabuk devrandı: 

- iki Jevendi ben yoH:ıdım 
Benim yanımda nizamın ne oldu 
ğunu bilmiyen yoktur. O tr-ız bir 
eıir değildir. Bir kontun kızıdır 
ve ıev1ıili111dir. Esir dütmed"!n ön
ce sevdin;.. 'Elimden kaçırdılar 
Buldum ve kurtardım. Fak"tt bu 
sefer benim emanet ett' ~im ada· 
mın elinden aldınız... O valnıı 
benim hakkımdır. Burllya onu İı · 
temek için geldim. 

Tur111t Reiı Piyale Bey.a dön • 
dü: 

Sonra Hiiamene baktı. 
Piyale Bey: 
- Ha!buki be11 Kızıl Ldırp 

reİaiDİR HVaf alaaında bir !,;aaa 
ardında ko•acağım UlllMalrittlm. 

Dedi. 
- Peki bu delikanlının ıehza

de oldupaa emin misin? .. Ya !•h· 
-- Bir ineanrn, ıewdipat kar . zU. clejilae ... 

tarması, ondan ayrılmak iJt.me • - Deiil• deiildir... Bt-n onu 
mesi elbet en birinci hakkıdır. telnacledir diye Hftftiyorum ki. .. 
Çok ıöyliyeceı. nktim yolıı .. O. Khn olur.sa olsun ... Ben onu ıahın 
benim yarınki karımdır n lıtaR- için seviyorum ... Bir ıenedE'!:-beri 
bula ticlemn, batkaama ~:rile- t.ayalimde yqattıiım a:lamın 
mez. Banu size aöylemitl•"· fa· keadiaidir clix• ..vi:yonun 
kat din1emenritainiz !... Puaa, Htimanm ba ı&:I !rinl i· 

Hünen fena halde kiamııtı. titeft!k pyet mitteeair olJa: 
Turgut Reit bu ıl2Mrdeıt Mr - Hanııneılım ! Sö) lediğin 

teY anlamıyordu. .özlerin bazdan dojru ... Atık o . 
Piyale Beyin de kızdıiı, yüzfin· lanlar, ıürüklenirler. Fakat bu, sa

den ve bakıtluıncfan anlatılıyor. na ık• deiildir. Sen, öyle bir 
du. Bu hal onda hemen hı-men mevldc:leain ki nefsine, iradsne bi
ilk defa görülüyordu. Her halde irim olmabtın ! fıılanıını, namuau
Hüamenin bCSyle bir toplantıda Ye nu yticeltmeli, kirlebnemelııin ... 
bağıra bağıra bu tazleri aByleme. Dı"kbtli dinle! Sözlerimden dıta
ıi ona ağır gelmitti. . rı çıkma! ... Senin üzerind.? iıak • 

- Şimdi, senin leventler:nı b- ima Yar .. , ADMA aayılırnn ... ş. . 
bahatsiz buluyorum. Demek ,, yet itiraz clilfünüp tatımp uran
saygısızlık ve nizamsızlığl reisle· nı iSyle vermezsen annelik hakk'· 
1'11Uhll''1911110fl•t... mı talla bel&J etmem ••• 

Bu sözler ıenç ak11acınan !:ok Cok cerbezeli kadın oldu§u i -
gücüne gitmiıti. Ayni zamanda çia, bilhuaa ıenç kız onu k:rmak 
Turgut Reiıe de dokunmuım. Bu- iıtemediii için emelinde ır.u•;af • 
nunla. beraber bu eski deııiz kur· fak oldu. 
du Hüsmenin biraz &fh'ı dereredo Pencereyi kapadılar. Mill:.kat 

sert söylediğini de kahul «.'!diyor batka zamana kaldı. Parsa ıen -
du. delirerek yürüyea ıultanı elinden 

Harrea, onun batı ucun• ıeçe
rek: 

- Ey ,ehzadem ! Niçin üaülU -
yorsun? Tatlı canına yazık değil 
mi, Her halde fena birfey olma • 
mıtlır. Sultan mademki aeni bir 
kere ıördi.i; ıeoe görmeyi istire • 
cektir. Biraz daha aabret. Hulaal
de emelinde tamamiyle munffü 
olacaksın. 

iki tarafın ıstırapları, a!!ama~ 
ları, inlemeleri içinde iki ı:tn ka• 
dar ıeçti. -

Ferruh: 
- Dayaa.amıyorum. Bari kalk! 

Seninle beraber, sarayın etrafına: 
ıidelim ! Tavaf edelim. Belki ta .. 
lihimiz müsait olur. Orad ~!" se
çerken Sultanı ıörürüz I 

Vezirin ojlu, tebzadeyi aYUn • 
durmak için ba,ka çare bulama• 
dı. Birlikte kalktılar. Saray ci•a-e ... 
tına gittiler. 

Ferruh: 
- Sana.. birıey ıöylemek isti •· 

yorum .... · dedi. Fakat red btmi. 
yeceksin. 

- Söyle kardetim. 
- içimde 6yle hir hiı Yar ki 1a· 

yet bahçenin içine ıizlice ~irer • 
sem, ıevıilim de oraya gelecek • 
tir. Kendisiyle ıörüıebileceğiz .•• 

Hurrem razı olup F enuhu bah
çeye Mktu. 

Hüsmen kılıcının ıaplnl elindr tuttu. Sürüklercesine saraya gö. ,-.-.------------
sıktı. tür41. Sultan. fenalıklar ıeçirdi . B •• 

Ditlerini ııkb ve ba1kırdı: DH. ona telellb-e sal11ta. · OrJIY8 
- Aaıl aa7p11zlık ve nizuaaız. Zaftllı F.-nah, 1-hçede .~lnız VE 

hğın en büyüğünü Derya Kaptan• k&Wı. Pe11CU•in kapanJılmt Ragastanın oğlu 
Piyale Bey yapıyor. Bir levent ıörlnce çok m8t1111ir oldu Romanlarını ciltlendirilmek 
reisinin nitanlaını, a&V&fla ,aka· - Mutlaka Mal ılrilDc'I ite • üzere Vakıt kütüpbaneıine bı • 
lanan esirler ıibi ıemiıine kapa- lenn...U. lnkiaan harale diiftü ! rakmq olan okuyuculrmıızm 
tıyor. En fenası, bunu, ona haber di,.. 48tlncli. ciltleri buırclır. 
verdikleri halde onu latanbula Ye lo)m IMildllr, 'bahçe kapı11n • • Herıün aaat 18 e kadar utra -
saraya gönderiyor... dan çıktı. H.rrea: iı yan-. aitti. Y11) alabilirler. 

Piyale Bey elini hançerine at- Ghl.riaclen yqlar aüzüler .k me-1•-----------• 
tı. aeı.,l anlattı. Doıru-, yezirin 

11'i adım attı. olluınan da aklı bu ı,. ermemif ti. 
Hüımen de elini kılıcına 'ataq• Bu, De elemekti. Re1111iadeD be • 

tr. iellila tehsaclenin f&h-ı ıariilün-
Ortalık karlf&caktı. Bu, o ... ~ ..... ıı ..... ı... lmk":l var 

mana kaar ıörül•iit bir .. , e mıyclı? 
ğildi. Yok, hayır ... Mutlaka Pa:-ıa ge· 

Bu Hü•mMın, al8m& ela e3ailpe1i ne bir f,,_t çevirmiıti. 
delikaalıtdı ha... Ferruh, arkacl.,ıaın da keneli 

Bunlar.n hepli ele iJle ~ kadar mütee11ir olduiuıau röre • 

olmuft\ı ki Turgut Reie bir an la· rek: 
ce araya perek mtalıtı y•bftır- - Ne,.e, aevsilimi bu kadar 
mak için kendini toparlıy......... da gördüm ta- Ona ela m .. -mnu
tt. Çünkü konut.-lar ona Wraz num ! - dedi. 
da yabancı ıe1iyerdu. Ne _..11• Birlikte, konuprak, han oda -
daııberi olup bitenleri. H1"1ftenin atna vardılar. Orada batka c.eyler 
yürelindekileri bilmi10nha dütünerek l>atka ıeyler ko .ıuılu -

Piyale Bey, yan tarafta tlııra~ lar •• blriblrleri11i avuttular. 
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Sevdalı 
Boksör 

ÇiN GEN ELE R 
ARASIN DA 

callloınmoş 

<Dünkü nüshadan devam) l 

Hayattan 
No 82 \'azan: Osman Cemal Kag~ı~ı~ 

Yarım saat sonra, arabct tekrar hare· 
ket etti. Çiftliğe geldiler. Bir halta 
sonra da, asıl arabacı, tekaüde sevke • 
dildi. Onun vazifeıini, ıimdi Corc gö · 
rüyordu. Fakat Corc yalnız onun ter · 
kettiği iti değil, sık sık Londraya gi • 
den çiftlik sahibinin de ihmal ettiği i,i 
görüyordu. 

Corc, kendisine güveniyordu. Umul
duğundan fazla kuvvetli olmakla bera
ber, prensin muhafazası:tda bulunduiu 
iki sene zarfında, iti gücü, yalnız boks 
taliminden ibaret olduğu ı!Jİn, '81DPİ -
yonu devireceğinden emindi. Yalnız 

sevdiği kadın, orada bulunsa! .•. Bir ay
danberi ilan edilen bu tarihi maça, ln
gilterenin her tarafından akın, akın ıe· 
yirciler gelmiıti. Corc. sahnenin bir ke
nanndan, bütün localan gözden geçir
di... Göremedi. Belki de gelmemiıti. 

Bu sırada zil çalındı ve boksörler sah · 
neye çrktr. 

Karısı, elinde Süpürg e sapiyle 
sökün e tti ve yanaştı buna sü
pürge sapiyle güzel bir dayak attı 

Fakat, bu vaziyet uzun sürmedi. Bil" 
gün, Londraya gitmek üzere yola çıkan 
Lord, yan yoldan geri döndü... Araba 
cıyı, odaamda bulamadı, Madamı da ev 
iılerinde göremedi. Madamın hususi o
dasını açtığı zaman, ikisini de orada 
buldu. Devrinin asilzadeleri gibi, ta • 
bancasını çekip, ikisini de öldürmedi. 
Yalnız arabacıyı çiftliğinden kovmakla 
iktifa etti. 

- Kim bilsin, belki de ıeraeri· ı -Demek bizim arkadaı da o
nin biriydi. Bakmazdı yaz, kıt ha- na feryadı verdi ha! 
vaıma, lodosa poyraza, yağmu • - Bilmem amma görünen köy 
ra, günefe, çıkar idi aftada birkaç istemez kılavuz! Hem sizin arka· 
gün bizim çadırların yanına, da • daı ona feryadı vermese bilem bi
yar idi bir elini kulağına, bulafır- zim Nazlı nazenin ona ha verdi, 

Birinci ravunt, Corcun bikimiyeti 
altında geçti. Jak Broton her ne kadar 
güçlü kuvveli ve boksun üstadı iae de 
karııdan gelen ümit olunrnıyacak de • 
recede kuvvetli darbeler karı11rnda 
sendeliyor, epeyce büyük tehlikeler ge
çiriyordu... ikinci ravunt, zavallı tam
piyonun daha ziyade zebunluğu ile 
geçti .. Üçüncü ravund da, Corcun, in • 
dirdiği dehıetli bir darbe ile ıampiyon 
yere yuvarlandı ... 

lı: ı +'Yt'fltNI ha verecekti! 

- Medet, medet, aman medet, - BugÜnlerde bizim arkadaş 
canım medet, yanıyorum medet, gene çadırlara geliyor mu? 

Corc, çiftlikten aynlacağı zaman, 
Madam bir kolayını bularak kendiıiyle 
bet dakika görüımüı ve: 

- Corc! S::v ... iı:.... .. ... . ~ ,.., nvrıldtğı 

· '·~ ·t:?rlenme, kalbim se:ıir.Je beraber· 
'dir. Ölünceye kadar ıeni seveceğim ve 
fırsat buldukça sana mektuplar yaza • 
rak atkımı bildireceğim. Güle güle git, 
beni unutma!-. 

Diyerek, kovulan arabacının eline 
~olu bir kise altın vermitti. 

Corc, altınları alınca kendisine biı 

it lnlmak üzere Londraya gitti. 

Hakem aaymağa başladı: ı. 2, 3,. •. 
Ona kadar sayacak ve bu müddet 

zarfında yerinden kalkamazsa, '8ftlPİ • 
yontuğu kaybedecekti. Tam bu sırada 
Corc, yan locaların birindf' bir kadın 
gördü ... Evet!... Ta kendiıi .. Sevdiği 
kadın! J:'akat yanındaki kim?. Güzel 
kadın bu adamın omuzuna yaslan • 

ölüyorum medet! 
Diye çağırmaya ... Seıi de bira· 

zacık usturuplu idi herifin ..• Der -
ken efendim, bizim kaçığın gön· 
lü akıverdi bir gün ona ... 

- Sonra ne oldu o herif? 
- Meğer var imit onun genç 

bir karısı, bir gün duymut onun 
bu itini ... Avtam zamanı idi, da
ha harman zamanı bile başlama· 
mıJtı. 'tırpancılar yeni tırpan a • 
tarlardı ekinlere... Bir de baktık 
o herif bir incirin dibinde kurul-
mut: Bir anda, üç tane dağlı eıkiyayı te -

peliyen, güçlü kuvvetli, genç arabacı · 
nın göhreti, Lond:-aya ke.ndi: inden ev · 
vel gitmitti. Londraya •. =.rınca, işsiz 
kalmadı ve bir prensin muhafızlığına 

tayin olundu. 

ı;uı!... Hayır! Bu adam, kadımn 
kocası değil! Yeni atıkı... Kendiıinin "Bir ateş, bir daha ateş, turaya 
yerine geçen, sevdiği ka-Jmı elinden •· ate§, buraya ateş!,, [Dil atef , di
lan adam .. Corc, sarardı; ıendeledi! de iteş, ıine ateş, ruyü yar ateş 

Hakem saymasına devam ederek 8, olacak] diye yanık yanık haykı -
9 dediği zaman yerde yatan fUDpiyou rırken genç karısı eHnde bir ıü • 

Corç rahatı bulmu~. fal<at "ylar can acısiyle kalkmıf, en ı\ddetli hücu-
pürge sapı ile söğün etti ve yanaş· 

geçtiği halde, sevgili lınnırrrndr.n bir munu yapmağa hazırlanıyordu. 
tek mektup bile almamr~tı. Bu sebep . Fakat Corc, oralarda değil... Hatta h buna süpürge sapı ile: 
ten, hayat kendisine cehennrm azabı seyircilerin gayret verici bağırmaları - Al sana atef, al ıana ateş! 
gibi g~!iY'?Pl"-·· Acaba nlim kocaıı, r.ı bile duymıyor, hücum etmek fÖyh Diye çalarak sopayı, kattı onu 
kendisi~i kilit altına mı almıştı? Yok - · · rn"' • ~ ı 1a ·: c· ., geb · önüne aldı, götiırclü Kim Dilsin ne
kendiıınden daha güzel ve daha miyordu. Yüzünden yediği ıiddetli bir reye ..• Hani ya diyeceğim, bizim 
kuvvetli yeni bir aıık bularak, onu u • yumrukla ağzından ve burnundan kat. kaçık büfesi bir karıdır. Gönülcü
nutmut mu idi? Bu ihtimal hatınna ge]. botalarak, yere yuvarlandı ... Ve bir da· 
diği zaman, yumruklarını sıkıyor ve ha kalkmadı. Kendisini öldüren tunPi ğü çok arsızdır, daha doğrusu yÜ· 
diş1eı·ini gıcırdatıyordu. Ah bu hayla . yonun yumruğu değildi. Beyaz, zarif redği hastadır onun birazacık, 
zı bir defa eline geçirse; sevgili hanı • güzel bir pençe idi. hasta ... Kim uzaktan ona gösterse 
rnmı kendisinden çalan bu hırsızı. su . İngilizceden çevi;en yüreğini de deıe: 
rat·na bir yumruk vurup cehenneme Ferdi Mahir _ Benim yüreciğim yufkadır! 
gönderecekti... SON • O da hemen kendi yüreciğini 

Aylar geçiyor, hali sevdiği kibar ka· 
işmarlıyarak: 

dından hiç bir baber gelmiyordu. Cor.: 
Londrada bulduğu yüksek ve a~ağı ta· - Der benimki de Tatar böre· 
bakaya mensup birçok güzel kadınlar ğidir; ona sebep, ortak olalrm ! 
arasında, bu eski sevdasını unutmağa Sonra vardır onun bizim çingene· 
çalıııyor. Fakat, buna muvaffak ola ler ~inden de birkaç mangaptu • 
~y~~- tu! 

Kadına, kendisi mektup yazamadı. _ Mangaptut nedir? 
Çünkü yazacağı mektup doğruca koca· -Yani ya sevdalısı, ıevda)ısı ... 
ıının eline geçeceği muhakkak idi. Ka-

Amma onlar da kendisi gibi aca· 
dın kendisini unutmut, bunu hatırlat-
mak için ne yapmalı idi?- Ah! Bir va· yip insanlardır. Söz misali Mevla· 
ka oba! ... Muhafazasına memur oldu - nekapı dı§arısındaki kalelerin di· 
ğu nrenıi, bir ya.ıgından veyu suda bo binde çadır kurmuş bir!<aç elekçi· 
ğ111maktan kurtnraa!. .. O zı.man, bütün ler vardır. 
halk kendisinden bahsedecek ve bunu, _ Onlar Ermeni çingenesi cle-
ıevdiği kadın da işiterek, eıki a,kını 1 ğil mi? 

hatırlıyacak!•·· ~ - yok, Ermeni çingeneleri 
Nihayet bu fırsat eline geçti ... O 1 

zamanın boks şampiyonu, Jak Broton, 1 _:..Hi~{-~;.:s~,..,;~:._.~t.\:"~::..t • batkadır. Onlar hem şinci pek 
gazetelerle i!an ediyor. Kcnd::;iyle dö- Senelik tatil günlerinde. kı8a bir za· kaJmamıftır ortalıkta... Eskiden 
vütecek bir adam anyord.ı man içinde olsa, kırlara çıkmak billıas onlar kalenin iç tarafında duvar 

1741 senesi Kanunusani iptidasın • sa lngilteredc cidcttir. Resimde bir in- dibinde otururlardı. Küçük küçük 
danberi devam eden bu ilanlara, bü • giliz ifçi aile.-ıini bisikletle gezmeğe gi. kulübeleri vardı ki onlar bizim gi· 
tün memlekette cevap ve!"ccek kimse derken görüyorsunuz. bi Urumelden ıelme diyildiJer. 

bulunrnıyordu. Şı l 
k onlar Anadoldan gelme idi. Be · Çünkü bu adam, yalnız mcmlel,eti-

nin boks şampİy<"nu değildi. lJoksu, ar. o nim dediğim birkaç elekçi ki ka· 
·. ahyi:~ < :pışm<:'; halir. .:c ı kı.:rtac-arak lenin dıtında vardır çadırları, on· 
fenni bir ıelı:le sokmuı ve bunun 'bir & · H l )ar bizden sayılır. T e işte bunlar· 
çık hava ıporu yapmıı olan adamdır. dan kafası dümensiz bir delikanlı 
Bunun karşısına çıkmağa ki:::se ceıa • o m es ile gene bizim ayıcılardan Beti 
ret edemiyordu. Mart nihayetinde. ilan Sülü adında bir hırpani tutkundur 
müddeti üç ayı bul ne. ': ve o se· · c. • • k H 1 k 
ıampiyontuğu üzerinde kalacaktı. 9 Büyu aye 0 karıya! 
Corç son günde. şampiyonun karıısınn tJ Bir arada l - Bet~ Sülü ne ~~mek.? 
çıkana, her halde bütün memleket - Betı demek hızım çıngene • 

kendisinden bahsedecekti. Corç, bu •· 210 s a yıf a c.~de çirkin de~ektir; ıülü de Sü-
linlara cevap verdi. luman demektır. 

Şampiyonluk maçının yapılacağı Fiatı 40 kuruş 
gün geldi. Tn"bünler doldu Prensler 
" büyük familyalar huıusi ıocaıarın• Ankara caddesinde 
itial etti. iki taraf için bahsi müıterek· '' T f k ., k ••t •• • 
ı .. •t1ac1ı.. r a ı ,, u upane~ı 

- Peki, timdi bu kadın nere • 
de ? 

Süledik ya, sızın arkada§rn 
sclimetliği için afırdık onu Alem
dajı taraflannda bir yere ••• 

T elrilıamı:r.ın biı§ındanberi aJı aılı 
,.,k geçen Eıem, bundan on Oq, 

yirmi yıl önce bir eayı oynatırken ... 
Bugün ihtiyar halinde lıtanbulda 
gezgin ıatıcılık yaparak geçinen 
Etem, ayı ile birlikte yüzünün çık
masını istemediğ i içtn resmini böy. 

lece yarım koyduk! 

- Gelmez olur mu? Gene her 
ıabah, avşam orada ... Hatta ki 
var şinci bizim çadırlarda bir 
hasta kız; di~Jemişti onu geçen • 

ferde l:acaklarmdan köpekler ... 
Şinci sizin küçük bey taşır ona 
sabah avşam hatır sorma)ık yiye· 

cekler ... ille velakin onun akJr fik· 
ri bakarız eene hep Nazlıda .• Ze· 

re haber aldım ki arar imiş onu 
her gün Vit1cslarda, Biiyükdere • 

)erde, bilmem nerelerde!... Oyıa 

ki ben isterim, sizin arkadaş o ka· 

çık karının peşinden seğirteceğine 

bu bizim hada kızla ahbaplık yap 
&ın, daha kıyak olur. 

- Niçin? 

- Niçini var mı ya Öteki bir 
kere yarım kaçı!::, sonra dul, sonra 
var bir çocuğu, sonra var bir alay 
belalısı ... Beriki i!e kızdır, yoktur 

l:çbir püsküllü helası başında ... 
t mra gençtir,güzeldir ve efendi-me 
~öy)iyeyim, vardır koynunda bir 

iki mangırcığı. .• Sesi ise o kart 
karıdan çok güzeldir. Üstelik na 
:nuslu kızdır çok ..• 

- Yani bizim arkadaşı sizin 
çadırlara iç güveyisi mi koyalım 
diyorsun Etem! 

- Eh, bilinmez o, mevlam iı • 
terse o da olur. 

- Ulan, sen çıldırdın mı, hiç 
böyle şey olur mu? 

- Çddtrsam bırakırdım, sizin 
arkada~ı o kaçık karı il~ çöp çat· 
sın! diye ..• 

- O kız ıenin neyin 1 

- Oluruz yakın akraba! 
-Ya o kadın? 
- O da akraba! 
Nazım, Eteme ıon cigarayı u • 

zatarak: 

- Bak timdi, Etem, dedi! 
- Buyur efendim! 

- Si.ı bu çadırları oradan n• 
vakit toplayıp gideceksiniz? 

- Daha bir iki ay buradayız· 
Harman biter bet on gün ıonra ... 
Ondan aonra da bulatırız burada 

sepet, ma§A, ızgara, ateı küreği gi• 
bi şeyler yapıp mahalle araların• 
da satmaya ..• Gene mahalle ara • 
larında fal bakmıya falan filiıı 
derken bir iki ay geçer bülece ••• 

Sonra kalkar gideriz kimimiz Bi'• 
yükdereye; kimimiz geçriz Ana • 
dol yakalarına. .. Kimimiz boyla " 
rız Takıimdeki çöplüğü ••• Kimi • 
miz kaçarız :Vidoı taraflarında 
kapanık yerlere ... 

- Bu bizim arkadatı sizin bu 
kaçık kandan nasıl soğutacağız? 

- Ben de çabalarım kaç gün • 
dür işte ona! 

- Yalnız o karıdan değil, tunu 
sizin çaaırlardan tamamiyle ıo • 
ğutmıya bakalım! 

-- Yok, yok, meraklanmayın, · 
L ... 14.Jlanmayın aız, bızım çadırları-

dan gelmez ona bir ziyan ... Daha 
olmazsa eğlendirir gönülcüğünü 
çalgı ile falan filin oralarda bir 
iki ay, ıonra biz gidince buradaıı 
o da çeker arabasını evciğine ! .. • .. 

[temle bu akçam o kadar uzun 
boylu konuştuğumuz halde onun 
irfan hakkında takip etmek iıte • 
diği planın içyüzünü tamamiyle 
anlryamadık •.. Sonra kendisinin 
de geçmitine dair hiçbirfey öğre
nemed ik. Ve ertesi günü, yahut 
daha ertesi günü gene görüşmek 
üzere çingene ile vedalattık. 

Ondan ayrıldıktan ıonra kur • 
naz, zeki, becerikli, işbilir Nazını 
bana: 

- Hiç canım, dedi, benim an• 
ladığım bu it çocuk oyuncağı ka• 
bilindeıı bir gönül eğlendirme i • 
tinden fazla birfey değil... Etem 
denilen bu herif de oldukça kur
naz ve oldukça tunu bunu bilir 
bir herif olmasına rağmen fa•• 

fisonun biri ... Yapsa yapsa niha " 
yet lrf andan beş on para rakı, ci• 
gara parası ıızdıracak, itte o ka • 
dar .•. Alt tarafı bizim irfanın böY"' 
le garabetlerden hoılanmaıı .. • 

Kendisini çingeneler arasında bir 
feyler yapıyorum ıanma11... Ken• 
di kendine vakit geçirecek hoppa• 
ca maceralar icat etmesi ... Bunda 

merak edilecek bir iş yok ..• Bıralc 
oğlancığı kendi haline, kendi key• 
fine ne yaparsa yapım! 

- İyi amma Nazımcığım, beni 
de boyuna kendisiyle berabet' 
çingenelerin pef inde ıürüklemeff 
istiyor. 

- Sen de gitmeyiver canıll1··· 
- Gitmezsem kafa tutuy01"; bi• 

lirsin tabiatini. buluttan nem ka· 
pıyor. 

(Devamı .,ar) 

• 
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25 yıl 
En büyük casus teşkil6tı reisi anlatıyor: (11) 

Gönüllü Mahpus Klemansoya yapılan sui'° 
Hatıralarınl anlatıyor kast herkesi korkutmuştu 

Tam yüz ot~z ~ek!z defa loqd Corca ise her gün yıqınla 
adam oldurdUm t hd•t kt b l-. d · e ı me u u qe ı11or u 

ıöriinüıii 

Yeni hücrelerde kalorifer, el yüz 
t•ktyacak hir lavabo, duvara çakılı 
1 
lr demir karyola, kırılmaz 1>ir masa 
le bir ayna \'ardır. Hücreler gözcü 
rerinin çevresinde geniş bir yarım da
t~ bi~iminde dizilmiştir. Kocaman de
'lıır çubuklar bunlara birer kafea man 
tarasr rermeJ\tedir. Ortada yuvarlak 
hJr ltür&Unün ~evresinqe ,ıardiyaplar 
~ilki bir kuşhanede, kuŞ'l.arı gözlü -
~·orınuş gibi durtırlal'; ancak 
bıırada ne ötüş ne de ı&lık vardır 1 

llununla hernher eski saray "bğyük 
e\',.in M•a merke2idir. Şimdi o binada, 
'ıermer mağaraların içinde dört yüz 
~~<th pus yaşamn.ğa çalışmaktadır· 
ıı~Y~rA lf:ne~ lcln tedbirler 

1 
Hajii1;1ia e idaresı mahpusların ati-

.akını düzeltmek IPin her höcreve bir-i . ): • 
~~.cıl koydurmuştur. Fakat bu kitabın 
~\\\ün mahpuslar üstünde iyi tesirler 
l'§kmıyacağını da düşünmüştür. 

~ Qünı\hkarlardan ümidi hüshütiin 
(~.ek yakışık ~lmıyacağından ahla. 
k 1 duzeltmek içm gayet tuhaf bir ta-
·~ vasıtaları da ihmal etmemi~tir. 

l 
lıunlar: Karkap dedikleri Çiirkı fe-

e' I 4t il~ kamçı ve zindandır. Çarkı fe • 
k~~ ~dnn verdiğimiz alet ÇinJilerin i~ 
ence için kullandıkları tahtadan ga

~~t ~ğ,ır ve büyük boyunduruk değil -
tlt; bu yepye11I bir dolar gibi pırıl pı
tıı P.1\rhran çelikten bir şeydir; göze 
"k güzel görünür. 

~ luvarlak bir deliğin çevresine te -
l ~l'lek çubukları gibi çelikten çubuk -
~a,, dizihniştir· Deliğin ortaınna insa -
~tı l:ıaşını sokm·lar. Ru çelik çubuk -
'tı ~ın ayarlanmıt hareketlerine JÖre 
ahpus da başını ileriye, geriye sağa, 

l~!ft döndürmek ,.e eğmek mechuri.re-
11rtedir. Hele eğmesin! ••• 

'a \"irmi dört suatlik böyle hir ceza in
rl 

1lın hayatında sayılı fırtrnalardan
qıt, 

1 l\anı-çı, su aygırı kuyruğunun kahil 
tilt.ıfından yapılmr:;;tır. 1\lahpı!sların 
~hi karışıklıklarını düzeltmek için 
kınız bu kamçı nasıl kullanılır 

1 'l'a.vandan aşağıya doğru asılı ka -
~ . 

, hir çubuk vardır. Bu çubuğun tam 

1 .t.tasında ild ayağı !Jeçirmek için çe • 

1!kten açılır kapanır iki tıalka ,·ardır· 
·~ h tıe çubuğun ortasından bir insan 

ı1~hı kadar uz.altılmış bilek kalın -
~ '"da bir çelik çubuk bulunur. Bu -

,1
11

1:\ iki kenan çentikli olup ucunda 
ad" ~i . uı bir tahta ortasında ellere ge -
<•lttıek iizere bir çift kelepçe bulu -
t~;· Kırbaç ziyafeti yiyect>k mahpus 
ıu ıı·ilip ortadaki çubuğun Ustüne yü 
~~ı·~O}·un yatrrıldıktan sonra ayaklan 
t~ ~~.halkalara, elleri de keleplelere 
~ ~ıtılir. Kenarı çentikli dediiimiı; or 
k~ı~•ıhuğun iki ucundaki halkalı ve 
ltı;ı, eııçeli tahtalar müteharriktir. Bir 
~lvela ,·asıtasiyle bunlar istenU -
!-tıt kadar ileriye geriye çekilmek su
~t't ~ ._hpann gövdesi bUtün mafsal 
~~ koruteak dereceye kadar uzatıJdık 
~t ~onra, gardiyanların en iri yarı 

R'liçlüsü eline kara kırbacı alarak 

mahpusun sırtına on yahqt on beı kır 
baç indirir. 

l\:rbaç sayısı hiç bir vakit on beşi 
geçmez. Bunu sakın ha, bir merhamet 
eseri sanmayın. Çünkü on be!i kır ~ 
haçtan fazll\SJnt yiren mahpus her ne 
denı;;e f aala yapmıyor ve ölmek su -
retile mahpuahanenin elinden kaı:ıyor. 
Halbuki hapfsha.r.enin en birinci va -
zif'.!~i mahpusları hel' ne suretle olur
sa olsun, kaçırmamak ''e ceza müd -
detlerini doldurtmak değil midir ya? 
Zindanları düiünmek bile insanın 

tüylerini ürpertir· }Junlar havadan, 
r~rktan mahrum korl~unç hücrelerdir 
ki ortaçağın yılanlı kuyularını çok an
dınr: Mahpıısntr, tnsan oğul1armm ne 
••· ... --.-• •••tın.t~•,.,\_ - ı;:,ıa .. c~41-

rnekte plduldarını derinden derine dü
şiinebilmeleri için asgari iki, azami se 
kiz giin tek başlarına buralara atı . 
fırlar. 

Yaramazlıktan \lir tUrlü vazge~mez, 
,.e nefsini düzeltemez birkaç mah -
kum gördüm ki bu ıs!ahane delikleri
ni sık sık ziyaret etmiş oldukların • 
dan çıldırmışlardı. Fakat hütiin bu 
zulümlefin hatır~sı hende o müthiş 
iskemle, hani şu ölmek için oturulan 
koltuk kadar tesir etmemiştir. 
Bunları yazarken bile o korkunç kol 

tuğu yanı başımda görür gibi oluyo -
rum. 

Koltuk köşeli, alçak ve kısadır. Ile
riye doğru .;ıkık dirseklerinden yap -
tığı davet hiç de hoş değildir. Geni~ 
tokalı kalın kayıştan göğsü \'e bel i -
çin, dördü ko1larla eJJer ve ikisi de 
ayaklar ic:indir, 
Koltuğun üstünde baş dayam:ık i -

çin diş~i koltuklarındaki ba~hk gibi 
bir dirsek vardr bu da oturacak ada -
mın boyuna bosuna göre düzeltiJebiJir. 

iki Elektrod'dan birisi baş da} acak 
yerin aı iistünde, öteki de kavuçuk 
plakaı11n otuz santim kadar uzağında 
içi boş iki açık ağız gibi dururlar. 

ldam aletleri içinde bu ne\'i kendine 
has vasıtanın meş'um bir orijinal lis
tesi vardır. ipin hatta mihaniki bir 
idam şekli olap Giyotinin q\le mevcu
diretini kab1d edelim. Fakat ölüm kol 
tuğu da ne oluyor? 

Berber koltuklarına benzlyen bu 
iskemle lıerhalde bir delinin icadı ol
~ gerek! ... 

YUz Ol\IZ •ekiz de'" öl\lm 
lfaretl verdlmm 

Nasıl istersiniz. ki unutayım? 
Tam 138 defa hayat dolu bir 

vücudun hu koltuğa oturduğu Ye göz
lerimin önünde öldüğünü gördüm. 
Tam 138 dema bq ölU,mlerde 
iş başında bulundum; bir adamın yi,iz 
yirmi milyon yurttaşı tarafından öl -
dürülmesinde en faal rolü oynadım. 

Elektrikçi cellada "cereyanı işlet!,, 
kumandasını, hapishanenin başdokto
ru verir, 

Cereyan ilk defa geçerken, mahku
mun ciğerJerinin boş olınası lazımdır, 
yoksa hava müthiş bir gürültü ile ka
çar. Itıte bunu için doktor, mahkumun 

Vilson bu ihtiyar ve günahkar 
Avrupaya hiç olmazsa tarihi ha • 
kımdan serzeni§ ediyordu; o be -
§erin hükumetini istiyordu. Kar -
111ındaki K1emanıo ile Loid Cor • 
cun iıe ıözleri bulamk olmadıiı 
gibi dilleri de ceplerinde değildi ! 

o~ kiti ilk saatlerde daha ıınır 
çbgilreine filin dokunmaksızın 
baıhata vererek kendi dijıünce • 
]erini ortaya koydular ve bunlan 

karıılaıtırddar. Ve her geçen 
gün "Peygamberi,,, duyduğu •cı• 
ları içine çöktürecek, ekıinlik (a• 
ciı) ve aabıraızhk ateıleri içinde 
yanmaktan kypkuru olm\H boia•t 
bu inki,arları ~ar zor ~tmaia 
uğraıacakb. 

Sir Baıil bütün yüreğiyle J.lr 
kahkaha atarak sözlerine devam 
etti. 

- Uğratılacak yalnız bu iki 
ıeytan olıa, neyae ne! Fakat bu ıı· 
ralarda Pariıte adamakıllı yer1et· 
mit ve var güçleı-iyle havadiı avı· 
na çıkmıı dünya matbuat111ın tam 
beşyüz mümessili vardı. İJte bu 
beşyüz avcı bizim Peygamberin 
pef ini bir türlü bırakmıyor, onun 
on dört maddesinden birincisinin 
metnini iıtiyordu ! ... 

-
dışarıya soluk verdiği an'l seçer. 
Elini kaldll'dı. 

Yüksek sanati icra eden adam da e
lektrik anahtarını çevirir. 

'l'am yüz otuz sekiz defa bu rolü oy
nadım ve tam yüz otuz sekiz defa ku _ 
taklığı mahkumun kalbine koyarak 
benim emrimle ve benim gözlerimin ö

nünde ölecek yüreğinin en son çarpın _ 
tılarınr dinledim. 

Ekseriya o kadar heyecanlanırdım 
ki ölmekte olan yüreğin ıni, yoksa 
kendimin yaşıyan kalbimin mi çar _ 
pıntılarmı dinlediğimin farkına vara. 
mazdım. 

Doktorluğumun başka bütün ödev
leri (vazife) beni hayata bağlıyordu; 
canı korumağa onu kurtarmafa sev -
kedfyordu. 
Yalnız bu ödev beni ölümle birle~ 

tirlyor, kanuni öldürmede beni suç or 
~ , 

tagı yapıyordu. 

Ölüm odasına bitişik odada en $on 
dakikalanıtl geçirmekte olan bir mah
kumu muayene ederken ve ona dok • 
torluğun icabı tedbirleri yaparken na
sıl olur da elim ayağım titremeıdi? 
işte bir i~retimle onu yoklufl\ gön -
derecek adam bendim ve bunu kendi~ 
l'li de biliyordu. 

0, elektri~le öldükten sonra kanun 
mucibince ben yilcudunun otopsUıinl 
yapmağa mecburdum. Ve bunu kendi
si de biliyordµ· 

Bunqn daha müthiş olan tarafı var. 
Eski hapishane binası dlier mah ~ 

kumların, benim idam edilen adamın 
kafatasım testere ile kestiiimi duy • 

malarına müsait şekildedir. Ml\hpus • 
ların ekserisi artık buna daha faıla 
dayanamazlar ve hücrelerinde kendi. 
lerini yerlere atar!\k. AğJamafa, in -
lemeie, avaz, avaz bafırmağa baş • 
larlardı. 

Sing - Sing'e husı1 rfrdiğimf afze 
söylemi '>tim. Rimdi de ~l~fn çıkmış ol
duğumu anlatayım. 

(Devamı var) 

ne hale geldi? On dört maddesini 
hiçlıir vakit açıktan açığa ortaya 

koymak dUıUnceıini ta,ımadığını, 
hele sulh konuşmalarını ifşa et • 
meyi v~ umumi münakaşa mev • 
zuu yapmayı kat'iyyen aklından 

bile geçirmediğini söylemek mec· 
buriyetinde kaldı! ..• 

Ovakte kadar Amerikalıya gÜ· 
venınit olan ve halka hitap için 
en iyi b~r fırsat veren matbuat, 

yeniden kazanılmı' olan barı!ın 
acılarını tattı: SükUt!. •• Derin bir 
seuizlik!... 't 

.Pren1 Murat konağında oturan 
Vilıon, frenlerini ııkıştımıııtı; 
A vrupanın iki şeytanı onu ıüktit 
pehrizine aokmutlardı. 

Burada ben de ıöze karıtarak 
sordum: 

- Vilıonun Klemanso ile L"oid 
Corç üstündeki nüfuzu ne kadar 
sürdü? 

- Haydi eli açık davranalım' 

da buna bir ay aUrdü diyelim. Eı
ki bir demokrat olan Klemanıo 

d~ha baılangıçta deniz qın yer • 
den gelm~ bu demokratların de· 
mokratına hayranlık göaterfr aibi 
olmuftu. Her kartılatbkça onu 
kucaklıyor, Vilson da uzun boyu
nu eğerek Klernansonun yanakla
rından öpüyordu. 

Fakat ltu çok q3un .Urnıedi. 
Pariste bulunmakta olan Ameri -
!<alılar işi çığırından çıkardılar. 

Bunlar kulis aralarına gelip Fran
sız ve lngiliz Batbakanları ile ba-
na baıvurarak papaı zihniyetli 
Amerkialıyı, Amerikan umumi 
efkarının mümessili olarak telik· 
ki ettiğim.iz takdirde hiçbir it gö

remi~cejimiii, mijttefikler it 
ıörMek istiyora~ kendi baılarının 
çare&ine bakmaları lizımgeldiği 
ni söylediler. işler böylece Şubat 

ayına kadar iyi kötü sürüp gitti. 
Vilaoll davranı:yor, az çekiliyor, 
bazan iıyan kaıanı kalduıyor; 
kalhinin en aziz duygu-tu olan on 
dört umdesini gösteriyor ve gene 
ukhyorqu. 

Sir Bazil tekrar içini çekti: 

- Zavallı adam! Diplomat bir 
adamı pekliyebilecek ' sukutların 
en korkuncu ense kökünde bekli
yordu ve çok l'-Çmtden onun kol .. 
ları araıına düıecekti. Şubat a • 

yında Amerikada.ld itler onun At
lantik Okyanusunu aınıaıma ıe • 
hep oldu. Amerikan Senatosu 
kendiıini dinlemek iıtiyordu. 

Sir Bazil notlarım katıfhrarak, 
fiılerl b\lldu: 

- Birletmiı Amerika Cqmuri· 
y'tlerindeki ikameti bir hafta ılir· 
dü. Baıkan Vilıon, Vaıingtondan 
eakiıb1den daha a.in, daha canı 

ıdulmıı olarak dönmilt\il. Onunla 
konutt\ıiu.m zaman bana yeni kı· 
tadan, yani kendi topraimdan a· 
c1 acı bahıederek: 

- Kendi memleketimde bir a .. 
lay hırıızın aruıg dilıtüm, dedi, 

Bun'l!l üzerint ilk ParİH geldi· 
ii zaman bu yaılı kıta hakkında 
ı8yledlii .Szlerl, ıiyaaal entrika • 
laıı aleyhine atıp tutmaları, baıka 
bir çağ temsil eden düıünceler ve 

savaşlar hakkındaki kannatlerl 
hatırıma geldi! ... 

~ ~ ~ 

- Hınızlar çetesinin arasına 
düştüm!... 

Diye şikayet ederek Avrupay~ 
dönmüı olan Batkan Vilsonun 
avdetini anlattıktan sonra, Sir 
Bazil ıözünün alt tarafına baıla • 
dı: 

- Amerikada iyin şeçİminde 
ekıeriyet Cumuriyetperver Parti• 

1 
ıinin eline geçmiıti. Bunlar Vil • 
•onun ıiya.aıını açıktan açığa 

takbih ctmiflerdi. Vilson, artd[ 
kendi ta.hamdan baıka kimseyi 
temıil etmiyordu. Öteki iki kiti t. 
çin de gün doimuttu. 

Sulh konferan11nm birinci dev
reai "Vilaon çağı,, idi; timdiden 
sonra iıe Vilaon, yulan batkaları• 
nm elinde aürüklenip gidecekti. 
Bi1' vakitler kendiıinin de yula • 

rından çekilerek ıürüklenmit ol • 
Clgfundan pek kızmıı olan Kle • 
manıonun timdi ne yapacajını 
büyük bir merakla bekliyordum. 
Küçücük acayip aözüyle, bu deği
timi büyük sevinç duyarak takip 
ediyordQ. Bu pzlere tuhaf demi· 
yelim de, yırtıcı, paralayıcı aıfatı
nı verelim ... Çünkü Vilsonun pek 
yüksekten atıp tutan ve emir'iVeri· 

ci bir biçimle söylenen n~tukları' 
bu Franıızın şİnirlerini koparacak 
kadar germişti. Daha Amerikaya 
gitmesinden evvel bile, ihtiyar 

Gohtıalı artık profesörün ver • 

mekte olduğu denleri dinlemez 
olmuştu. Biz de dudaklardan dö
külmekte olan alaycı sözlerin - -
kişlerini duymaia baılamıtıtk. ' 
Vilıon bu alaylaTın mütevekkil 
bir kurbanı oh.-:.uıtu. 

- Sonra ne oldu? 

- · Konıferana bunun üzerine 
bir Loid Corç çağı; bir de Balfur 
çağı geçirdi. Balfur İngiltere Baş-

bakanına büyük bir saadetle ikin
ci baıkanhk yapıyordu. Vilıon 

kendi gaybubeti eınaunda öteki • 
lerin · gerçeklettirmİ§ olduğu bü • 
tün işleri kırık bir kalple hemen 

kabıd etmeğe ba,lamııtı: Herşeyi 
tasdik ediyor; her§eyi imzahyor • 
du ... 

Klemansova 
suikast 

Sir Bazil notlarını ele aldı. Kle
manıoya karşı yapılan suikasdın 

üzerine her tarafı kaplamış heye-. 
can anlarını hikaye eden fi,lcri a· 
ramaia baılad•: 

- Kottin yaptığı hareket 
hepimiz için korkulacak bir işti 
doiruau. Konferans şeflerinden 
biri•İnİ daha ortad~n kaldırmak 
he• iti altüst edebilirdi. 

Yüksek mevkileri i11al edenler 
için bu devre gP.rçekten endi,e vf 
üzüntü hummaları içinde geçmiş
t'ir. Matbuata hiçbir ıey göıter • 
memek laznngeliyordu; çünkü ıi· 
yasal bir auikaat ekaeriya çok bu
la.tıktır. Ben iae ellerimin arasın • 
da çoktandır Loid Corca gönde • 

rilm~kte olan say11ız tehdit mek· 
tuplarını tutuyordum. 

(Dev~ vıır) 



Dün de Taksinıde 
yağlı güreşler yapıldı 

--~~~~~~~~~~~~~_,;_.~~-·~~~~~~~~~~--

Yüzme müsabakası 
Seçme yarışları modada yapıldı 

~~~~-·~--~~-
Büyük bir faaliyetle !;alışan tstan-ı K dan Fikret, üçüne!! Beykozdl.n Fuat 

bul nuntakası denizcilik heyeti hazır- 200 metre serbest erkekler - Bi· 
ladığr yüzme müsabakalarının - i1k rinci GalatJsaraydan Halil 2,36,R ikinci 
takviye yarışları, dün Moda yüzme 1. S K dan Mahmud üçüncü Bevko.zdan 
havuzlarında yapılmıştır. Alınan neti Agak. 
celer şunlardır: Türk bayrak yarışx -Birinci Bey-

Yü.z metre serbest erkekler -Birin- koz 6,16,4 ikinci Galatasaray, üçüncü 
ci Galatasaraydan Halil 1,8,6 ik'nci Ga
latasarayd.l:-ı Orhan, üçüncü 1. S. K. 
dan Mahmud 

100 metre serbest. Hanımlal -Bi
rinci 1. S. K dan Leyla 1,48 ikinci Bey· 
kozdan Krisanti, 

100 metre sırtüstü erkekler -Birin
ci Beyko.zdan Agak 1,23,5 ikinci 1.S. 

Yelken yarl§lanndan bir görünüı 

!. S. K 
400 metre serbest erkekler -Birin

ci Galatasaraydan Halil S,56,2 ikinci 
galatasaraydan Orhan, üç°üncü Beykoz
dan Torna 

4X20 bayrak -Birinci Beykoz, 
11,37,15, ikinci Galatasaray üçüncü 
t.S.K 

l 500 metre erkekler - Birinci Ga· 
latasaraydan Halil 24,26,1, ikinci Bey
kozdan Fuad. üçüncü Galatas:ıraydan 
Cihad 

Kuleden atlamak - Beykozdan Hak· 
kı 47, 14 puvan 

Tramplenden atlama -Birinci Fah· 
ri, 110,56 puvan, ikinci Bevkozdan 
Şeref. 

Hanımlar arasında Tramplen -Bi· 
rinci Beykozdan Krisant 20,18 puvan. 

Su topu müsabakası - Yaln z Gala 
tasaray ve Beykoz iştirak etti. Galata. 
saray 7--3 galip geldi. 

Yelken 
Yarışları 

İstanbul birincilikleri için 3 gün -
denberi devam eden yelken yarışları
nın bu hafta da. sonuncusu dün Mo -
dada yapılmıştır. Neticeler şunlardır: 

Birinci Demir Turgut I. S • K. 
ikinci Şeref Anadolu, üçüncü Sadi 
!. S. K 

Bu müsabakalara 9 şarpi iştirak et· 
miştir. 

yarışlarında 
ikinci hafta çok heyecanh geçti 

Dün yüksek yarış Ye arıtma kuru - ' 
mu İstanbul ili (vilayeti) at yarışla -1 
rırun ikinci haftası idi. Veliefendi ko· 
şu mahallinde seçkin ve ilgili halk ö -
nünde yapılan yarışlar çok heyecan
lı ve parlak oldu· Geçen haftaya na -
zaran kalabalığın oldukça fazla ol -
ması bu öz spora olan rağbetin gün -
den güne çoğaldığını göstermekte idi. 
Bilhassa müşterek bahis kişeleri önün 
de pek çok meraklı toplanıyordu. 

BlRlNCl KOŞU 
Koşulara tam saat 15,15 de başlan

dr. Birinci ko~u satış koşusu idi. Dört 
ve daha yukarı ya;,;taki yerli yarım -
kan Arap ve ha1is kan Arap at ve kıs
ı-aklarına mahsustu. Mesafe 2000 met 
re, ikramiyesi 110, 30, 15 lira idi. 9 
hayvan iştirak etti. Ankaralı Tala -
tin (Sarı kuşu) birinci, Ankaralı Ah
medin (Ünlü)sü ikinci, Susırlıklı Şa
banın <Sulek)i üçüncü geldi. 

IKİNCl KOŞU 
İkinci koşu üç ve daha yukarı yaş

taki yerli halis kan İngiliz at ve kıs -
raklarına mahsustu. l\fesaf esi 1800 
metre, ikramiyesi 280 , 55, 20 lira idi. 
Saat 15,45 de başlandı. Üç hayvan iş -
tirak etti· (F. Atlı)nın CTomro)su bi
rinci, (Erol)u üçüncü, Rüstemin 
CConk)u ikinci geldi. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU 
Üçüncü koşu dört ve daha yukarı 

yaştaki yerli, yarımkan Arap ve ha
lis kan Arap at ve kısraklarma mah -
sustu. :Mesafesi 2400 m. ikramiyesi 
120, 50, 20, lira idi. 16,15 başladı. Dört 
hayvan iştirak etti. Emin yüzbaşının 
(Necip)i birinci, Mani~lı Tevfiğin 

(Sadal)ı ikinci, Kemalin Aldervişi ü
çüncü geldi. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU 
Dördiincü koşu üç ve daha yukuı 

yaştaki halis kan İngiliz at ve kısrak-

.. 

Mü l ll y im Molla Mehmedi 16 
dakikada yenerek . ô"cünü aldı 

Kara Ali iyileşemediği için 
dün güreşemedi 

Yağ g~ref lstanl>ul bir1nciliğif 
teşvik müsabakalarının düı~ üçün
cü haftası idi. Şeref sahasında oy
nanacak Macar futbol tak~mı ile 
Galatasaray maçı güreşin seyirci
lerine gostermek bu suretle fuU>oı 
halkına da Yi\~ güreşi seyrettir
mek maksadiyle her iki müsaba-ı 
kada birlikte Taksim stadında ya
pıldı. 

Güreşlere mütadr veçhiie tam 
birde başlanıldı. Desteye (beşinci 

larına mahsus mesafesi 2000 m. ikra
miyesi birinciye 345 liradan maada 
bu koşuya giren hayyanlar için veri
len duhuliye ücretlerinin mecmuu, i
kinciye 55, üçüncüye 20 lira idi. Ko -
şuya saat 16,45 de başlandı. 5 hay -
van iştirak etti. Istanbullu Akifin Be
karı birinci, Gaz Badalyası üçüncü, 
<Bayan Binns)in (Barcs)i ikinci geldi· 

BEŞiNCİ KOŞU 
Beşinci koşu üç yaşındaki yerJi, ya -

rımkan lngiliz erkek Ye dişi taylara 
mahsustu· Mesafesi 1400 m. ikramiyesi 
180, 55, 20 lira idi. Koşuya 8 hayvan 
girdi. 17,l:i de başlandı. Ankaralı Sa
libin Alemdarı birinci, <Semiramis)i 
ikinci, Halim Ayamamanın (Bora)sı 

üçüncü geldi. 
~lehmet ALI 

• 

Yağlı güreşte pehlivanlar başa güreşirlerken 

sınıf) on iki güreıçi iştirak etti.l yinle bu suretle Mandıralı Çob311 

Küçükpazarh Hurtit birinci, E-1 Mahmutla karşılaştı. ldmansıS 
yüplü Mehmet ikinci, Arap lama- bulunan Çoban Mahmut elli da1'İ' 
il üçüncü geldiler. ka müsavi puvan alan bir güref 

Küçük ortaya (dördüncü amıf) ten sonra devam edemiYe,Çeiİ~; 
on dört güretçi i§tirak etti. Izmit- hakeme bıldırdı. Bu ıureUe o 

1. K" "k H·· • b' · • G l'b dakika daha sabredemediğinde~ 
ı uçu useyın ınncı, e 1 o-

lulu Remzi ikinci, Karamürselli 
Hilmi üçüncü oldular. 

Büyük ortaya (üçüncü sınıf) 
sekiz güreşçi iştirak etti. 

Uzunköprülü Hüseyin birinci, 
Ali Ahmet ikinci, Hayrebolulu 
Mustafa üçüncü oldu. Uzunköp
rülü Hüseyin bu sınıfta iki defa 

birinci olduğundan derece~i ba
şaltına (ikinci sınıfa) terfi etti
ğinden öııümü:ıdeki hafta bu sınıf
ta güreşecektir. 

Bu güreşlere kadar bütün çift. 
ler kura ile karşdaıtırıldıla.r. Ba
şaltına dört güretçi ittirak etmit
ti. Gönenli Hamdi ile Al· 
pullulu Arifin geçen haftaki 
vaziyetlerini nazarı itibare alın
dıktan sonra kur'a çekilmeden 
hakem tensibiyle görüıtülc.r. Bu Yağlı güreşlerin en hoş manzartt1~ 
sınıfın birinciliğini Mandralı Ah- nndan birisi .. Hiç durmadan, yoruınıtl 
medi ve Arifin Galibi Günarun dan mütemadiyen çalan davul ve :ııf 

d. A 'f. l'b' G'' I nacılar. me ı ve n ın ga ı ı unan ı 
Hamdiyi de yenerek Şumnulu Sa
lim kazandı. 

Bu sınıfta göze çarpan Sali • 
min önümüzdeki hafta başa ter
fii muhtemeldir. 

Günün heyecanlı müsabakası 
olan baş güreşlerine Maniıah Rı. 
fat ameliyat geçirmesi dole.yııiy· 

le, iştirak edemdi. Başta Kara A
li olmak üzere Mülayim, Tekir-

mağlup addedildi. Mülayim ge· 
çen hafta yaptığı karışık güretd 

bir daha yanatmadıi. Molla Me~1 ' 
.., d 

medi kaldırtp yürümek ıuretıı 

yendi. Ve baım birincisi addedi1' 
di. 

Önümüzdeki hafta Kara Alitıiıt 
intikamını alması muhteme!dir· 

CEMAL 

~:t~~~~:~:::~tM:~~a~:h:~;ıı::. ........................... " ..... , ..................... ··ı 
Türkiye baş pehlivanı Kııı.ra Ali Kara Ali ve Mülıl.
Tekirdağlı Hüaeyinden bir n.n ev- yim pehlivanıarll1111 

• . • • .., Evvelsl gUnkUHABER'de çıl<" ı 
vel ıntıkamım alması ıçın ayagı- ıotoarafları ı 
nm rahatsız olmuını dinlemiyor- F t S . • d 

du. F•t hakem heyeti ayağını 0 () Urf'YY9 ı 
muayene~en ıonra kend.iıinin. ~- da ,.ekilmiştir . 
retmemelıne karar verdı. Alının ~ ••••••••.• .................................................. 

VeUelendl çagınndakt at yan,Zannda heyecanlı bir an. kuvvetli rakibi Tekirdağlı Hüıe • 
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Dün Galatasaray 
Uypeşti ( 2 -1 ) yendi 

eTr"'as' ~n!f.en.: Sarıkırmızılılar bir penaltı ve Sadi Kar san diqor kl· 
-- ~-ıswwwsz ~ ~ ~ 

Galatasaray 
08y~8;,d 1kmuhakkak bir gol firsah kaçırdı nasll oynadı? 

Bugünlerde Macaristana bir turne
ye çık.mağa hazırlanan Galatasarayın 
gider ayak Uypeşt ile bir müsabaka 
yapması çok Yt:rinde oldu. Bu.suretle 
takımın noksanları n oyuncuların da 
aksıyan cihetleri açıkça görüldü. Tur 
neden fena bir netice ile dönmemek 
istiyorsak bu noksanların hemen te -
)afisi cihetine gitmeliyiz· Çünkü bir 
hakikat olarak kabul etmek lazım -
geliyor ki dün Galatasaray 2 - 1 ga -
lip çıkmasına rağmen iyi bir oyun 
gösterememiştir. Eğer Galatasaraylı -
Jar yüzde yüz gol olacak iki bulunmaz 
fırsatr da kaçırmamış olsaydılar bu 
netice 4-1 olacaktr. Fakat aradaki sa
yı farkı 4 - 1 dahi olsaydı gene sarı 
kırmızılılar için dün güzel oynamış -
)ardır denemezdL 

Bir gün evvel Beşiktaşa yenilen 
Macar Uypeşt takımr, dün Galatasa -
rayın karşısında ayni netice ile bir 
daha yenildi. 

Aşağı yukarı Beşiktaş oyununa ol
dukça benziyen bir maçtan sonra ne
ticenin de ayni olmasına zaten şaş -
mamak lazımgelirdi. 

Mevsim uygunsuzluğuna rağmen, 
ufak tefek hatalar ve gol atmakta 
gösterilen beceriksizlikler bir tarafa 
bırakılırsa, dün Galatasaray pekala 
bir oyun çıkardı denebilir. 

Bilhassa, çok seri, atletik bir takım 
olan ve bir maç evvel Beşiktaş gibi sı
kı bir rakibi son dakikalarda adam a
kıJJı yoran Macarların, dün Galata -
sarayın karşısında, ikinci devrenin 
sonlarında müthiş yorulmaları, san 
krrmızıhlarınsa. bilakis tazeliklerini 
muhafaza ettiklerini görmek pek ya
kında Avrupada oldukça uzun birse
yahate çıkacak Galatasarayın hesa -
hına hayırh bir muvaffakıyet olarak 
kabul edilmeye değer. 

:(.. ~ . 
Dünkü yazımda uzun uzun yazdı -

iım gibi, ikinci maç da, orta Avrupa 
fotboJünün bilhassa böyle vasat dere
cedeki takıml!inn bizim futbole karşı 
hiçbir muvaffakıyet alamıyacağını, bi
zim oyunumuza karşı hiçbir varlık 
gösteremiyecek bir yol aldığını isbat 
etmiş oldu. 

Beşiktaşın karşısında olduğu gibi, 
Galatasarayın karşısında da hJç fe -
na. aynamadıkları halde, işte Macar -
tar ayni netice ile bir kere daha yenil
miş oldular. 

Bence; birçok noksanlarına, bilhas
sa gol çıkarmamaktaki beceriksizlik -
terine rafmen, burada gördüğümüz 
Servet hatıl Libertas gibi takımlar -
dan çok daha iyi bir varlık gösteren 
amatör Macarlar ne enerji ne de o
yun itibarile bizden aşağı bir maç 
yapmadılar. Fakat biz fırsatlardan 
daha iyi istifade etmesini bildik ve 
bundan sonra da neticeleri lehimize 
çevirmek tabiatiyle bize nasip oldu. 
Karşı takımda aksıyan hiçbir nokta 

olmadığı ve herkes ayni ayar düzgün 
bir oyun oynadığı halde, meseli bi -
zim takımlarda aksıyan hem de çok ak 
sıyan taraflar eksik değildir. 

Fakat buna rağmen maçı kazandık. 
Niçin mi?I 

ÇUnkü orada, ne ileri geri yardım 
eden ve A vrupanı.n deyme tanınmış 
forvetlerine taş çıkaracak bir varlık 
yaratan genç oyuncu Münevver, ne 
de çok kafalı oyunu, nefis yer tutuş
ları ile her Macar akınını kesen bir 
Lütfi vardır. 

Malik olabilseler, böyle iki eleman, 
sahayı mağlQp terkeden Macarları, 
işin içinden bize göz açırmıyacak bir 
galebe ile çıkarabilirdi. 

"' ~ . 
Bu iddialarımın ne kadar doğru ol

duğunu, ve Macarların bozuk oyunla
rından ziyade ancak bizim iyi oyunla
rrnuz karşısında mağlO.biyete uğra -
dıklannı, Uypeşt takımının, içlerinde 
Galatasaray - Beşiktaşda olduğu gibi 
futbol (as)ları olmayan diğer yerli 
takımlarla yapacağı müteakkip maç-

lar lsbat edecektir sanıyorum.Ve yaban 
cı illerde yapacağı zorlu bir seyaha -
tin arif esinde kazandığı dünkü gale
beden dolayı Galatasarayı tebrik e -
diyorum. 

izzet Muhiddin APAK 
-=-----~~-----------::-=---::-=-

Çarşamba günü 
Bir ft~Uncil maç 

daha var 
Duyduğumuza göre, Ankaraya ha

reket etmeden evvel, Macar takımı 
~rşamha günü akşamı Pera - Kur
taıu, muhteliti ile Taksimde bir üçUn 
cü maç yapacak ondan sonra iki maç 
daha yapmak üzere Ankaraya hare -
kejedeeektlr· · 

Birinci devre 0-0 berarberlikle 
bitti. 3 gol son devrede yapıldı 

Şimdi bir buçuk saat içinde hareki
tını büyük bir dikkat ile takip ettiğim 
her oyuncunun göze çarpan noksan -
)arını birer birer aşağıda sayacağım. 
Belki bir ağabey sıfatiyle söylediğim 
bu sözleri bu oyuncular nazan itiba. 
re alır da hissesine düşen noksanla -
nmn tashihi için elinden gelen gay -
reti müteakip maçlarda esirgemez. 

Dünkü maçda Galata saray müdafii Osman bir Macar akınını kesiyor. 

1 - Galatasaraya evvela bir takım 
kaptanrtazımdır. Takım kaptanım va
zifesi yalnız para atıp kaleleri inti -
hap etmek ve mukabil taraf kaptanı 
ile el sıkışmak demek değildir. Bunlar 
teferrüattan ibarettir. Takım kaptanı
nın asıl vazifesi oyun üzerinde mües -
sir olmaktır· Takımının oyun esna -
smdaki aksıyan yerlerini görecek ve 
ona göre talimat verecek ve tabiye 
kuracaktır. Bu ftibarladır ki takım 
kaptanları, ekseriyetle tecrübeli gö -
rilş ve muhakemelerinde isabeti olan 
oyuncular arasından seçiliyorlar. 

Peştenin amatör Uypeşt takımı dün 1 
Galatasarayla ikinci maçını yaptı, ve 
neticede evvelki günkü gibi 2 - 1 ye -
nildi. 

Evvela oyunun şeklini anlatalım: 
Hakem Nuri Bösut'un idaresinde 

başlıyall maça Galatasaray)ılar şu 

kadro ile çıktılar: 
Necdet - Lütfi, Osman - Hayrul

lah, Fahir, Kadri - Danyal, Fazıl, 
Gündüz, Münevver, Necdet,. 

Oyun başlar başlamaz Galatasaray
lılar hücuma geçtiler. Sağ taraftan 
şiddetli hücumlar yapıyoruz. Fakat 
bu hücumlardan hiçbiri semere vere -
miyor· Buna da sebep hücum hattının 
biribirlerile iyi anlaşamamasıdır. Me
sela Danyale hiç pas gelmiyor. Fazıl~ 
da iyi değil. Bu şekilde oyun 27 inci 
dakikaya kadar sürdü. Bu arada on
lar da arada sırada Galatasaray ka -
lesine tehlikeli hücumlar yapıyor -
)ardı. Fakat Ltitfinin ve genç kaleci 
Necdetin mükemmel oyunu bunları 
neticesiz bırakıyordu. 

Tam 27 inci dakikada Macarlar sağ 
açık Necdeti hatalı bir şekilde düşür -
düler. Bunun üzerine hakem penaltı 

verdi· Fakat Münevver bu mükemmel 

yet golünü attı· Hakem geride oldu - kat başka gol olmadı. Ve maç 2 - 1 Ga
ğundan bunun ofsayd olduğunu göre- latasarayın galebesile bitti. 
memişti. Galebe Galatasaraylıların hakkı i -

Oyunun bundan sonrası da heye ... df. Bariz şekilde Macarlardan daha 
canlı ge~ti. Macarlar beraberlik sa - iyi, ve daha kombine bir oyun çıkar -
yısım çıkarmağa, Galatasaraylılar da dılar. Kendilerini tebrik ederiz· 
gollerini üç yapmağa çalıştılar. Fa - M. SERTQOLU 

Galattl8aray maçında segircUer. 

2 - Galatasarayın d~ü oyununa 
nazaran aksıyan yerlgi takımın ge -
rek müdafaada ve gerekse muhacim 
de canalacak noktaları olan merkez 
muavin ile merkez muhacim idi. 

Denilebiliyor ki orta bu sebeple ta -
mamen boş kalıyordu. Santrhaf Fa
hir, merkez muhacim ve ortalan kısa 
paslar ile besliyemediği gibi cenahlar 
vasıtaslyle de oyunu açamıyordu. Baş 
lıca hatalarından biri de ilerliyen o
yuncunun üzerine atılmıyor geriliye -
rek akını kesmek istiyor. Bu suretle 
müdafileri müşkül vaizyete sokuyor -
du. 

Merkez muhacfme gelince: O da a
ğır oynuyordu. Topu kurtaryor 
fakat vücudunu kıvramıyordu. Bu
nun için dalma hasım • mUda .. 
faasma takılı kalıyordu. Vii -
cudunıı Soi!p1esse verecek atletik eg -
sersiz yapmasına çok ihtiyacı vardı. 

fırsatı topu kale direğine çarptırmak -------------------------------

Münevver dün fena bir gtlnftnde i -
di. Vuruşlarında isabet yok fdi. Her
zaman çok iyi ve canlı oynıyan bu 
gencin dUn başlıca hatası rUzgl .. 
gln nazarı itibare a1arak şilt çekme -
mesi olmuştur. 

suretile kaçırdı. 
Bundan sonra oyun gene Galata -

sarayın nisbt üstünlüğü altında haf -
taym sonuna kadar sürdü. Bu esnada 
N ecdetin boş kaleye topu atamamak 
suretile kaçırdığı bir fırsattan başka 
mühim birşey olmadı.Böylece ilk haf
taym sıfır sıfır berabere bitti. 

ikinci haftaym birinciye nazaran 
daha süratli olarak başladL Ve daha 
4 üncü dakikada Macarların sağ a
çığı Osmandan aldığı mükemmel bir 
pası Galatasaray ağlarına takıverdi. 

Galatasaraylılar 1 - O mağlOp vazi .. 
yete düşünce daha dikkatli oynamağa 
başladılar. Nitekim bu çahşınalan 
netice vermekte gecikmedi· 13 üncü 
dakikada Fazıl Necdetten yerinde bir 
pas aldı ve topu Uypeşt kalesine sok -
tu. 

Vaziyet 1 - 1 olunca her iki tarafa 
yeniden bir gayret geldi. Nisbeten 
heyecansız ve durgun olan maç birden 
bire canlandı. Her iki taraf kalesi cid
ci tehlikeler atlatıyor. 

20 inci dakika, san kırmızılılar ge
ne sağdan bir hücum yapıyorlar. Gün
düz sağdan benim görüşüme göre of • 
sayd vaziyetinde bir pas aldı. Kale -
elle karşı karşıya bulunuyordu. Topu 
kapmak için fırJıyan kaleciyi atlattı. 
Ve boş kale~e GalatasaraY:1D 1alibi ... 

işi aıav tarafından görüş: 

Son iki maçta Sol iç Fazıl; 1JZtın zamandan beri 
rahatsızlığı dolayısile oynamamış ol
duğundan dün pek sönük kaldı· 

Dünkü GalatasarayJ 
maçında 

Seyirciler arasında: 
- Bak Macarlar yeni forma giy • 

mişler· Bazdan da iki pantalon üstüs
te giymiş. 

- Herhalde S. G. S. ye gösteris o-
lacak. 
Başka bir muhavere: 
- Hakem f avulü göremecii. · 
- Elbette rozet meselesi de ondan. 

Oyundan evvel Macarlar rozet hediye 
ettiler. 

Gazeteler arasında 
TAN - Sadun G. Savaç; Macarla

nn ilk oyunu hakkında bereket ver -
sin ki Macar kebabı;(Gulaş)gibi tuzu, 
biberi ve çeşnisi hiç bir zaman değiş -
miyen Macar futbol tarzı bu takım .. 
da da faılasiyle göze çarpıyordu. 

Macar tarzını anlatmağa lüzum 
yok: Kale Untlne gelince pas, pas, pas. 
Bir daha pas ve bir daha pas nihayet 
beceriksizce bir hareket veyahut ha -
sım kalecinin yerinde bir müdahalesi 
ve şişen sabun köpüğünün JM)nmesL. 

ikinci maçtan Çok seri olan Danyalın topu silrer -
Sonra ken fazla açması bir de dikme 

- KURU - Dün hiç şam yoktu. gitmesi en büyük hataları oluyor. 
TAN - Acemi Macar oyuncuları bl- Danyal inatçılığı bıraksa iyi bir o -

ze oyunumuzu unutturdular da OJIU .. yuneu olur. Bir de ortalayış1annı 
yamadık. vaziyete göre havadan mı yerden mi 

yapacainu kestiremiyor. 
CUMHURI\~T - GalatasaraY, ta- Saf a~ Necdetin ise ortalayışları 

kımı kendisinden beklenen oyunu oy. muntazamdır. Koşusu da iyidir. Faz -
nadı denemez. la korkak olmasa ve sol ayağına biraz 

ZAMAN - Galatasaraylılar çok gti- hA.ldm olsa iyi bir açık olur. 
zel oynadılar ve çok muvaffak oldu - Dilnkil oyunda en fazla muvaffak o-
lar· lan iki mtidafidir.Maamafih merkez mu 

AN avlnin aksaması müdafilerin vazi • 
T - Macarlar berbat, çok fena.. fesi 1 ~ 1 ti f k 1 i fi 1 n guÇ eş rm ş ve a ec e o an 
ZAMAN - Macarlar muntazam oy- anlaşmalannı müteerddit bırakmıştır· 

nadılar. Sahaya ahşmış olduklan bel.. Kaleci topu elinden hazan kaçırma-
li idi. sa, çıkışlarında biraz surat intikali ol-

KURUN - Macarlar çok yorgun sa daha fazla muvaffak olacaktır. De
görünüyorlardı. 

Ben bunları olauluktan sonra ~ 
hakkında ne hiJkiJm vereceğiml fOflr· 
dım.. Bilmem okuyuculanm alz ne 
dersiniz. 

gajmanlan mükemmeldir. 
1kl cenah hafbekterl vazlf el erini el

lerinden geldltl kadar yapmağa. gay
ret etmişlerdir· Misafirlerimiz hak .. 
kmda dUşündük1erimi dün söylemiş 
idiJ:!ı na.ve edilecek bir şey yoktur. 

Sadi Karsan . 
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- Oadak boyamaaı için kur~un 
tom almağa para yetiştiremiyorum.! 

Son AJ&manlarda rakıya müthiş 

dadanmıttı. O meyhane senin, bu 
.. ,.hane benim, gece yar•larına 
kadar dolaşıp durmaktaydı, arka· 
datı sordu: 

~ Yahu, -.na ne oldu? Rakıya 
eskiden bu kadar düşkün değil -
din?. 

- Unutmak için içiyorum ... 

- Ya! Neyi unutmak için ... 

Ba.tmı katıdı, dütündü ve ce
n.h verdi: 

- Bilrae~ unuttum 1 

AFRiKA SOMORGELERJNDE 

Memur, (yeni valiye) - lşte Ha • 
piaha.nemı"z ! .. 

ns~aı1Ç etdleırnm 
İş istiyordu. B:ıfvurduğu mües

sesenin sahibi aorc u: 
- MUnhal bir ·, azife var. Size 

bu işi verebilirim. Amma namuslu 
ve diirüst bir ad!lm olduğunuzu, 
çahıtığınız müe4'::esenin malma 
dokunmadığmızı ;\J>ilt etmeniz la 
zım •• 

Cevap verdi: 
- Gayet kolay. Bundan evvel 

kaplıcalarda çalı!ıyordum. Uç ıe. 
ne içinde bir defa bile banyo n1 
madım! 

.- lviniz 11ok hq/ Haydi karako· 
lp! .. 

- NMıl bir ıetmiye lstiyor11uTU1z? 
- Şemıtisw alacak değilim, yağmu· 

run dinmesini bekliyqrunı. 

Sıra ıoe 
Oğlunun karn~• ni görUnca, ka 

dmcağız yüzünü buruıturdu: 

-Ne! iki tane ikmalin var. Hal 
buki geçe..., ıene unıfını birinci 
geçtiğin için ne kadar sevinmi~
tim. 

Çocuk atdd1: 
......... lıte ben de onun için ikmale 

kaldım ya anne,. Hep ıen sevine 
cek değilsin ya.. Biraz da ba,ka 
çocukların annel ~ri sevinsin! 

Arkada~ına rastladı ve: 
- Sana Veli ıelim ıöyledi, 

dedi. .. 
- T eıekkür ed~rim. 
Biraz durdu ve tekrar etti: 
- Sana Veli seli.m söyledi: 

Radyo Spikeri - bir balık yakala • 
dı, büyllklüğ;i bu kadar vardı! 

setonaın lkDtepoaır 

Selami izzetin o ıiin cömertliii 
ilJfündeydi, bol ~fit.eden at1yor • 
du. Bir aralık: 

,_.., Benim rom.ınlarım en çok 
ıatılan eserlerdi .. , dedi. On bin 
den az basılan romanının olduğu 
nu hatırlamıyonun, 

Orada bulunanı'al' Selimi lzze· 
tin hafızaıızhiın" ı•ıarlarken Ne 
cip Fazıl ıöze karııtr: 

- Seliminin h~Jdn var. Onun 
romanları en çok basılan kitap 
!ardır. O eıerlerhı franıızca a · 
ııllar ne kadar baaıbyor. hiç J\1 
tiinmediniz mi? 

- Bu ıene ga:lıla gitmediniz mi? 
- }'azlığa mı? Her ıamankl evimde 

kalmak irin bile param yok, 

\ 

- Kediniz fH!k mahzun duruyor. Y &hu, dedi, demin söyledin ya! 
- Evet, kapan aldım di11e ıomur- ) ~ Söyledim amma Veli çok 

tuyor çok selam gönderdi! • 

- .,,..,,, Arkada arkadaıınuz oldu iJurw unutmuftum./ 

- Bu tat parçasını ne diye taşı -
yorsun? 
· - Evimi satacağım da .. Nümune di· 
ye götürüyorum.! 

oume~ aşk 
- Beni sevdiğini söylüyorsun 

amma benim için haya.tını feda ~ 
der miıin?, 
· - Benim tana olan atkım cil· 

mez bip •tldır !. 

Kaynana11 bir aylık bir miıa • 
firlikten aonra nihayet evine dön· 
mele raa;ı olmuıtu. Adamcağı7. 

sevincinden etekleri zil çalarak 
kaıup bir otomobil çağırdı ve to· 
före tenbih etti: 

- Aman! Kaynanam trene ye
tişecek, sakın geç kalayım deme, 
treni kaçınnaıın. 

Şoför, zekice göz kırparak: 
- Merak etme bayım dedi, ben 

maldan anlarım. Kendi kayna· 
nam gibi çabuk götürürüm' 

- Çoculun topunuzla 011namasına 
miJınnde eder mialniz? 

- Alçıdan yumurta ile ne yapıyor'! 
- Bebek oynuyor. 

Kamarot. §efinin yanma gele
rek izahat verdi: 

- Denize düten 28 numaradA 
ki yolcuyu güçbela kurtarabildik. 

. Fakat zavallı sırsıklam olmuş. 

Baş kamarot cevap verdi: 

- Kendisine bir havlu götür de 
kurunsun. Hesabına da bir bftnyo 
Ucreti yaz. 

nvn B<aı <dl n n 
Karısı 8lmü§tÜ •. Her aktam de

vam ettiği meyhaneye o aktam da 
gitmiş, rakı kadehinin karş1smda 
dütünceye dalmııtı: 

- Ah rahmetli ne iyi kadındı •. 
Hele uykusunun ağırlığına diye

Boksörlln karım - Vah vahi GI!" 

ne yenildin ml?. 

- Hayır! Bu aeler ben '/tQandıml 

Arkadqı olan bir doktora eide

rek derd Y,andr: 

- Kulağım çok fena.. 'dedi, 

ökıürüğümü bile duyamıyonun f. 
Doktor cvab verdi: 

- Ai:ıizim, kulak doktoru de • 
ğilim, Onun için kWa.ğınm nh.t • . 
aııslığına çare bulmak elimde de • 

ğil •• Maamafih ille öaürüğünü -itilmek iıtiyorıan bir il&ç vereyim -de daha kuvvetli ökıürl. t 

Kadın - A, yapma! Berkesin için• 

de utanmı11_or muıun?. 

cek yoktu. Sabaha kar~ı bile dön· nın me:arına r..elenk koyan zenci ka-

sem hiç. uy-.nmazdı.. dını .. 

• • • • 

il 

-, 

- Ailenizrien 9 •., .. ... _. ~-'- i d:,:artlf gelmiyor '''"~ 
- Haplihtıne odaltırından aış!D'ı rık malarına milsaatfe etmiyorltul 7 

.. 
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YOLCULUK NOTLARI • Mimar Sh,anın kabri niçin açoDdı? 

Seyahatin zevkleri Mezarlardan çıkarılan 

ve nç büyük derdi? Kafa ke~miklerinde 
Romanya ve Polonya toprakların • 

dan geçiyoruz, çoluk çocuk ve bir kaç 
arkadaş beraberiz • 

Kalabalık yolculuğun bazı iyilikle
ri l 'C fenalıkları var, iki tarafını da 
biraz anlatacağım. Biribirlerini kay -
betmeler hemen herkesin başından ge 
çebilir, Bu kaybolmalar partide yaşı 
küçük, orta ve ya, ilerlemiş olanların 
sayisiyle mütenasip olarak artıp ek -
ilebileceği gibi; tecrübeli, tecrübesiz; 

dikkatli, dikkatsiz, dikkafalı, uysal, a
celeci, ;)avaş olanların ölçüsüyle de 
deği iklikler gösterebilir· Herhalde 
böyle bir kafileye reislik etmeği hiç 
kim eye tavsiye etmem. lstanbulda 
bile cümbür cemaat gezintilerden ka
çarım, hele bu gezintilerin cuma pa -
zar günlerine rastlamasından benim 
kadar korkan az bulunur diyebilirim. 
Bükreşten kalkarkalkmaz ilk işim 

mevcudü gözden geçirmek oldu. Kös
tence sarasından sonra, elinC:cn gels~ 
hepimizi biribirine köstekliyerek hal
kanın ucunu bana vermek kuruntusu
na düşen küçük oğlum Güner, kont -
rol işinde daha sinirli gözüküyor. Bu 
sinirlilik gittikçe artmak üzere ve bü
tün yolculukta devam ederek Günerin 
en iyi başarabildiği iş oldu. Onu gü
ler yüzlü n rahat gördükçe kafilenin 
tamam olduğunu ve, telaşlı veya kav
gacı gördükçe kümede eksiklik oldu -
iunu hemen anlıyor, n nktinde ça -
resine bakmağa koyuluyordum. -Kalabalık yolculuğun bir başka üzün 
tüsii de gırtlak bahsinde: Herkesin 
iştahına, arzu \'e ze,·klne göre yemek 
Jiste i başardığınız dakikanın hatırası 
nı unutmağa imkan yoktur. insanla -
rın günde üç defa yemek yemesinde ne 
büyük bir isabetsizlik olduğunu ve, ye
mekleri hap şekline sokarak bir defa
da ) utturmağa çalışanların ne kadar 
h·ıkh olduğunu, bu üzüntülerle karşı
la~tıktan sonra iman ile kabul ediyor 
'e, giinütden diliyorum· 

Mevzu bulmakta sıkıntı çeken kari
katüristlere böyle kalabalık bir yolcu 
kümesinin sofrasına düşmek yeter, kı
aca ben de anlatacağım. 
Çorba deseniz, bir kısım aman gel

sin derken, bir kısmı yüzünü buruş -
turur· Bir kısım çorbanın hassaların
dan bahseder, bir kısmı ise bu ne ol
duğu belirsiz su kütlesinin münase -
betsizliğini anlatır. 

Etlere geçelim, kuzu pirzolası cin -
sinden ateşte kızartılmaların yolcu • 
lukf.a hasretini çekenlere, bunun im -
kAJtSızhğındaki sebepleri anlatmak ka 
bil değildir. 

Çırpıcı) a, Kağıthaneye, sulara Çam 
hca ve Yakacığa gidip hemen çalı -
çırpı tiıerinde işini kolayca görenle · 
re bu işte zorluktan bahsetmek çok 
al km düşüyor. Şu her vakit en hafif 
Yemek olarak seçtiğimiz ta\·uk eti bi
le, çatal bıçakla ayırmaktaki güçlük
ten 'e, el ile sıyırmak imkansızlığın
dan dolayı en ağır külfetler sırasına 
giriyor. 

Balık bahsi daha acıklı; ayıklama 

deyip geçmemeli, bu i i bir davet ma -
sasında o ulü üzere başarmak bel' 
kese nasip olmıyan bir muammadır; 
en büyük sıkıntıdan kurtulduğunuzu 
sandığınız bir sırada gırtlağınıza ya -
Pışan kılçık görünmez kazalann en 
belalısıdır. Bilmem kılçıktan korkmı -
Yan nr mıdır, yutkunursunuz git -
ınez, tükür'ürsünüz çıkmaz; eliniz er -
nıez, gücünüz yetmez; böyle bir aki -
beti çocukluğumuzda hepimiz bir ke
te sa"Vuşturmuşuzdur. 

f s bu kadarla kalmaz, balığın taze 
olmaması daha uzun bir bahis teşkil 
eder, en hafif bir barsak bozukluğu ile 
kurtulmuş olduğumuzu bile düşün
sek, yolculukta en rahatlanacak yer 
olarak aradığınız kıyı köşenin daima 
başJ.:aları tarafından IKal edilmesi 
ltibi akibetlerin ne feci gtilünçlük -
lere varabileceğini tasavvur edersi -
iliz. Halbuki yolculukta taze balık bul 
tnak bir kısmet meselesidir· 

Sebze faslı daha az firaklı değildir, 
haşlamaya alışık olmayan biz şarkh-ı 
lar, yolculukta salatadan baş~ ye -
liliik yfyemJyoruz. Listenin eonua ge 

lirsiniz; tatlılar sırasında komposto 
ve pastadan başkasını anlamak bil -
mece halletmek kadar uzun sürer, 
şarka gelen bir garplı "kadıngöbeği,, 
gibi hiçbir münasebeti olmıyan tatlı 
isminden ne anlarsa, biz de bu tatsız 
ıstı1ah1ardan ancak o kadar anlıya -
biliriz. Hamur tatlılan ile muhallebi 
ve arkadaşlarına alışık gözler için bu 
tatlı boşluğunu doldurmak pek zor -
dur. 

Yapılan 
Bizde ve başka 

araştırmalar 
memleketlerde nasıl yapılıyor? 

bu eserde, kuvvetli ve asil b!r ka
fa olarak mülahaza edilme!:tedir. 

içkiler hususunda en çok sıkıntı 
susuzluktan ileri geliyor, memba su
larının en nefisine malik olan lstan -
buJdan ayrılınca, karaya çıkmı§ balık 
gibi çırpındığımızı, ve bir bardak su · 
için lstanbulda beş kuruş vermekten 
şikayet ederken fazlasını bile seve se
ve razı olduğumuzu içimi çekerek ya
zıyorum. Arkadaşlardan biri her is
tasyonnun su musluğunda soluğu a -
hyor, yol uzun sürüp susuz kalınca, 

köpeklerin niçia dillerini dışarı sar -
kıttıklarının sırnna erdiğini söyliye -
rek bizi kahkahalarla güldürüyor. 

Hayvan cinslerinde vücuda na· 
zaran beyinin küçüklük ve" a bü
yüklüğü naııl zeka üzerinde mü
eoir oluyorsa, insanlar da aynen 
öyledir. Bazı ırkların kafa tuları 
biçimsiz ve içlerindeki beyİn'.er de 
tabiatiyle arızalıdır. 

1 
Antropoloji diye tanınan ilim, 

insan cinsleriyle uğratmakta ve 
kafa taılarım taıniflere taht tut
maktadır. 

Türk ırkı, Brakiıefaldir. Dün 
de haber verdiğimiz gibi, latan -

düğü zaman 56 ya,ındaydı. 1921 \ 
de Dant:enin kafa tuı ve h~eleti 
muayene için açıldığı vakit. ltal
yan profesör Fra11etto da bunu 
gözden geçirmek üzere ça§ırılan 

bilginlerden biriydi. 
Şairin hakiki ve en doiı u ev. 

safırı elde edebilmek için k:ı!a ta-
11 üzerinde yapılan tetkik!er bü
yük izlere yol açmıfbr. Yu~arda
ki reıim, profesör F ras.setto ta.. 
rafından yapılmııtır ve o.,nteyi 
yandan göıtermektedir. D.ıınte, 

Kafanın bt.yni alan kısmı, l acmi 
itibMiyle göze çarpacak mc..t-Jjyet
tedir. Burnunun gemik kı$aınları 
da büyük~ür. 

Dant~nin diğer resmi, !1.:.ntc
nin Vela tarafından yapılm' ~ bü~ 
tü ve onun üzerine Danten:n ka
f aıının çizilmit teklini ıö,.uir. 
Dantenin kendiıine bu derer.~ uy· 
gun olan bir büıtü bulunmadığım 
söylerler. 

bulda birinci olarak Mimar Sina- ---------------------~-------

nın mezarı açılmıt, dahi aan'at-ı •t k A.. "" t fab •k 
ki.rın kemikleri muntazam olarak zmı agı rı ası 
bulunmut. çıkarılmıttır. Anado-

Yatmağa gelelim; yataklı vagona 
girenlere ne mutlu, ben elbiseyi çı -
karıp uzanmağı, yarı uyku addede • 
rim. Yataksız seyahati yataklıda.ki •• 
lere anlatmak, açın halini toka tarife 
benzer. Ter, ayak ve nefes kokusu, iki 
sigara dumanı arasında bunalan bir 
kompartiman kapnnnclan içeri hiç ba
şınızı soktunuz mu? Altı kişilik insan 
salamurasını gözönUne getirin· 

Sarsıntı ve sıkıntı ne sersemlemiş 

bu zavalhlan geceyarısınd~n sonra 
seyredin, o zaman bir fikir ve bir hü
küm çıkarabilirsiniz. Bir taraf ta sı -
zan, öbür tarafta llorlıyan, yanında
kinin üstüne yuvarlanarak genişle -
meğe çalışan, hele uykuda tekme, yum 
ruk atanlann prrtnden kurtulmak i
çin koridorda nöbet beklemeğl terdh 
eden böyle bir kafile ile seyahat her
halde gıpta ~ftnieğe değmez? 

Yoıeulo1t k& lbaııtıam benceıdr 
tek meziyeti var, bavullann pek ko -
1ay aktarma edilmesi, ve hamal para
sından tasarruf! İstasyona götilrülüp 
de inip binme kaygısı çıktıfı zaman 
denklerin azameti ve taşınmaSTnm 
güçlüğü hiç hissedilmez olur. Karpuz 
sergilerinin önünde arabaların ne ko -
lıy ve çabuk boşaltıldığını ve dükka -
na nasıl bir maharetle istif edfldi -
ğini bilir misiniz; işte kafile yolculu
ğunda eşya aktarması da bu kadar 
kolaylaşır. 

Romanyayı cenuptan şimale doğru 
trenle geçiyoruz, hava tatlı bir sıcak
lıktan yağmur sıkıntısına doğru dö -
nüyor. Bir çok ekilmi§ tarlalar, bir 
c;ok kömür ve şeker fabrikalariyle 
meşhur şehirler takip ediyor. 

Bfrind geceyi vapurda geçirenlere, 
ikinci geceyi trende yataksız geçir -
mek mukadderse, Bükreşte dinlenme
ği tavsiye ederim. 

Sabah erkenden tren Lehistana gfrf 
yor. Kollarında siyah kordelA taşıyan 
bütün Lehliler ölen şefleri Pilsudski
nin matemini tutuyorlar· 

Karkavdan pek az sonra Lemberg -
ten geçiyoruz. Bu isimleri, dünya har
binin dört senelik bin bir faciası ara
sında bugünkü gibi hatırlıyoruz. Yıl -
larca önünde ve etrafında yüzbinler -
ce insan kütlesinin çarpıştığı bu o -
Yalarda eriyip giden vatan ev1Atları. 
nrn pıhtılaşan kanlannı görür gibi o -
luyoruz. 

Bu kötü tarihi çocuklarıma anlat -
mak arzularımın boğazımda diifüm -
lendiğini hi~ediyorum. Bakir bir ne -
şe içinde gülüşen bu saf dimağları, 
gene onların saadeti için 'süpürge to -
ğumu yiyen ağzımla zehirlenmekten 
ne çıkar? 

Leh gtimrük ve vize kontrollan çok 
çabuk ve hafif geçiyor. Öğleye doğ -
ru Alman topraklannda olacafız; ye
ni bir ruh ve sonsuz bir energi ile kay
naşan 65 milyonluk iJim ve sanat a -
dammu banndıran bu ülkeye merak 
ve heyecanla kanşık bir his içinde ve 
gittikçe artan bir hızla ilerliyoruz. 

Dr. Rnldun NEŞET. 

ludaki öiretmenlere (mua!limle
re) de tamimler gönderilmif, be· 
lediyelerin yardımiyle tarihıel (ta
rihi) mez!lrların açılıp bu'unan 
kemiklerin lıtanbuldaki antropo
loji m.iJzcr.ine gönderilmesi bildi
rilmittir. Bütün bunlardan ıu an
latılacaktır: Büyük medeniyetler, 
Brakiaefaller tarafından -kurul
muttur! 

Fakat bu uiurda uğrqmalar 
yalnız bizde değildir. Avru~ahlar
da, dahi saydıkları büyük bqları 
toprak altında çürütmekten, yılan
lara, çıyanlara yedirtmekteme, 
hürmetle çıkararak, tetkik etmeli 
ve müzelerde saklamair hem ak
la, hiase uygun, hem de f aydah 
bulmu§lardır. 

lzmitte yapılan kiiıt fabrika.ar f oynar. Onun İçin ve sevkiyat nok
timdiki halde ancak günde 35 tai nazanndan fabrikanın lzmitte 
ton kiiıt iıtihıal edebilmektedir. kurulması tercih olumuttur. 
Halbuki Türkiyenin gündelik ki.- Balkan devletlerinde kağıt 
ğıt aarfiyatı 70 tondur. Fabrika, fabrikalarının bulunmaması hiz • 
çalıtan elemanlar daha ziyade ih- deki f abrikalarm da kağıdı ucuza 
baaa kazandıktan ıonra iıtibsali maletmeleri yüzünden harice 

45 t k kt Ç.. k". f b • mebzul miktarda aevkiyat yapa • 
ona çı aca ır. un u a rı - b'l-~· 

ka bu kudrette yapdmıttır. 1 ~ız. J 
Altı ay ıonra temeli atılacak o

Şimdiki halde fabrikada 30 ya- lan ikinci fabrika da gelecek ıene 
bancı ve 300 kadar Türk uzman bu vakit itlemeğe ba§lıyacaktrr. 
çalıımaktadır. Bu fabrikanın itlemeje batlama· 

Memleketimizde kağıt fabrika- ııyle memleketimizdeki bütün ka· 
ıının yapılmıt olma11 kaolin, ıap ğıt ihtiyacını temin edebileceği • 
ve aoda aanayiimizint "itafına miz gibi uzak yakın fark ve garp 
yardım edecektir. Kağıt alitı i- bütün yabancı devletlere de ibra· 
çin odun ve soda büy' bir rol cat yapabileceğiz. 

Aprtik• faiftlaa anlaııl-lı --------------------------
üzere. ıarp san'atının en büyük "Ders olsun diye,, (l?) 
üıtadlanndan Şair Dante'nin iı- K b 
keıeti mezarından çıkarıtmıı, üze· arı Sin 1 n U rn U • 
rinde ara§~ırm~lar y~~ılmıttır. nu kesm·ış 

Son ge.en bır lngıhz mecmua· 
ıından aldığımız bu huauıtaki ma- lzmir, 3 - Tepecikte Yıkık 
l6mab q.ığıya yazıyoruz: mektepte oturan at cambazı Hur-

Kafa tuları üzerinde tetkikat- tit, karııı Aytenin burnunu ve yü
ta bulunmak, antrepoloji bilginle· zünün muhtelif yerlerini hıçakla 
rinin her yerde hükUnıet yardımla- keamittir. 
riyle yaptıkları teydir. Hurtit dün tevkif ediler~k ü-

1933 yılmda Bolonya üniveni- çüncü iıtintakta ıorguya çekilmit
teıi antropoloji profeaörü F:·.uıet- tir. Hurtil ifadeıinde: 
to, on üç yıl müddetle, meıhur da- - Karım fenalık yapıyordu. 
hi tair Danlenin resimleri, .vüz ka· Birçok defalar bu itlerden va.zgeç
lıbı, ve bakiyeleriyle uğrqmıt ve meaini ve namuı dairesinde otura
eaerler neıretmittir. rak çoluk çocuğumuza bakmasını 

Dahi !air Dante, 1321 miladi söyledim. Fakat o dinlemiyor, bil. 
yılında Ravemra'da ölmütlü. Öl- diği gibi hareket ediyordu. Bu ha· 

Japonlar bir ka
rikatörü ciddiye 

aldllar 
V qington, 5 - Bir Amerikan 

mizah gazetesi geçenlerde Japon 
imparatorunun bir karikatürünü 
nqretmitti. Japon reanıt c:le.ireleri 
buna kızmıtlar ve Amerika Hü. 
kUnıeti nezdinde teıebbü,te bu • 
lunmuılardır. it o kadar ciddiye 
alınmıftır ki, mezuniyetle mem • 
leketinde bulunan Japon Elçiıi 
ıüratle Vatingtona dönmeğe mec
bur kalmıt ve Amerika Hükiime
tiyle temaıa bqlamıttır. 

o 

Takas sullstlmall 
Takaı ıuiiıtimaline ait 1200 

sayfalık fezleke ile 36,5 kiloyu 
bulan tahkikat evrakı bir ay evvel 
Sekizinci lhtısaı Müddeiumumili· 
ğine verilmitti. Müddeiummni 
fezleke ve tahkikat evrakını tet -
kik etmif, ıuçluların cezalandırıl· 
malannı iıtemittir. Fezleke ve 
doıyalar ilk tahkikatın açılmaıı 
İılteiiyle makheme iıtintak hi -
kimliğine verilmiıtir. 

Evrak gözden geçirildikten ıon
ra mahkemeye verilecektir. Suç • 
luların bir buçuk ay sonra sorıu· 
ya çekilebilecekleri anlatıl • 
maktadır. 

Mecmuanın sahibi iıe gazeteci· 
lere to"yle dem:Ctir: 1 sıı 2 -...:on x = .,..__.......,; 

"'S' Şişli Etf al bu&anesinde 
- Amerikada karikatürlerin Göz mUtahU81111 doktor 

~anaaını herke.. anlar. Reisicmn -1 Rıfat Ahmed Gözberk 
hur Ruzveltin bırçok karikatürü • C. Balk Fırkası masmda kız U
nü neırettik. Buna kmnak flyle 3Wi İUU'fullama ~ iilimariia• 11 ... 
dun~ güldil ve doıtlanna ver.· yene saatlert saat 15 ten 18 e kadarı 
mek uzere bu mecmualardan bır· I ;,cm:w wr=.-·••••Mı·....,•:w rn~I 
çok tabn aldı.,. 

Kanser 
Tedavi 

ediliyormuş 
Franıız ve dünya tıp ilemi, kim 

yager M. Reveliı'in kanser ıero • 
munu bulmak için önemli çalııma• 
lannı ilgi (alika) ile takip et • 
mektedir. ı 

Hatti söylendiğine göre M. Re
veliı uzun yıllar ıüren tecrübeler• 
den ıonra kamerin mikrobunu a· 
yırmaia ve bu müthit lıaıtalığı 
yenecek ıeromu bulmağa muvaf • 
fak olmuttur. Bu rivayet üzerine 
ıoıyaliat meb'uılardan Montag • 
non yanında doktorlardan bir ka· 
file olduiu halde kimyageri ziya.. 
ret etmİ! ve saatlerce süren meı • 
leki aytıtınalarda (münakatalar
da bulunmuılardır. 

Bir in kimy.,.erle yalnız konu. 
tan meb'uı ayrıldıktan aonra ar • 
kadqlarına heyecanla: 

- Rüya mı •örüyorum bilmem. 
Fakat bu adamm. töhreti Paatö • j 
rünkünü geçecektır. Demittir. 

Doktorlardan biri de: 
- Muhakkak bu, tıp aleminde 

1 

bir ihtilaldir, diye cevap vermİf 
tir. 

Bugünkü Son Postadan aldığı· 
mız bu habere göre Franıız kim· 
yagerinin elde ettiği neticelere 
nazaran kamer bundan sonra la· 
mamiyle kabili tedavi haıtalıklar 
araıına girmit bulunuyor. 

Kuponlarımızı 
saklayınız 

Bunlar ıize hiç ummadığınız 

menfaatler temin ecli:r ... 
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ORMANIN KIZI RADYO Satılık mangal kömürü 
ısT!!:.0'!~~!:: deralert. lstanbul Ziraat Bankaşından 

V'dti lııo tınlar•-*'•.,. Alrilı_.. 6Cllas .... cnait o,,,..,_. 
,.......,. .,, ...... .., ... ,.,..... .,., .. 191 ........ l 

Azade Tarcaa. 18,50: Frammca ..._ 19,10: Bankamıza merbun lpeada iıkelesinde mevcut Rumeli mangal 
Pllk Dlfri)'a&L 19,60: lCltegago •keatruı, 1-tt-ilrJ--!-~ • 
Romen amlld6 20,ID: Son ._.,....., Bor • AWD _. .... en • 

• N • 71 yaza• ~ Rıza $ıilrih 1 ııalar. I0,30: B9dri'9 Tlil1n. tllrket llÖZIU .. (I0,000) KiLOSU 
aerıer, radyo az.,. tugo ora.tnıan. 2ı. Beheri yirmi beter bi11 kilo olmak üzere iki partide 1697 .,uma-

K nd. . d b t 33: latanbul kOD8erVatuan nefeall azlar 1 L--•- '-- hü"L..!: r . ltı d 8 A~ 935 be e iSi n en eş On me re profea&l9rlnin iftlr&klle oda mualdll, 22,06: ra ı 111UUWllUZ ... nunu &Um en a n a 5 ... ttos perte1ll 

Jlltk ~yaer. ıünO saat üçte ıu&emizde açık arttırma ile satılacaktır. 
öteye bir insanın kolay kolay .u:.y~~ -;;:::v~~~:.ı~; Almak iRiyenler beher parti için maktuaıı elli lira pey akçesi 

ma, h&berı.r. 20,30: a.ıuurg mumıd.ll ,.. yatıracaklardır. 

kaldıramıyacaJaı bir lditUk düş- Ulderlnden Koai fan tute operuı, 28•10: Ha,. 1'imütler liaeadadaki 1erlerinde tuliın ~Jl• abla~r. H va npcıru. büerler. 32,20: Orkeatra kon • C.------ tJL---cla !_, __ , __ ._._ ltta L..I 1 • Anlra '7!--·t D--'---•• t•• Şa t b bi • te 8erL 24,415: Ku.lld ve pn. ~ quaa ........ ,.. n~ anır, ___ n, ~ aanaw-
muş u ye u r yenne 58• MRLbl - 17,11: lpor .,. PJID' rta sa. lan .. pılarıaa uıJnutpr. ( 4.1114) 

aam. ll,06: ştuıprııaa. 1uı: :s:,....... -;==========:;:=========~-
düf etSe ya sakatlanacak yahut :::; ::.:.....~.~:;.:;...-...:::: ~nhisarlar u. Müdürlü§ündan~ 

ta öbür dünyayı boybyacakb == ...... :-11::_:·_: ı-P..-.ıaı.nı-;ç;n ..,--ııwiw--. .ı--
v _. beldi~en ıoiuler buDD E1ti1HM'mn ~u dah yaka· DL 1s,oa: Konferam. ıs,aıs: cazb&Dd takı· cak (IOOO) lira mala.mm•• bedelli yük aaantirii kapalı •rf uuliyle 

ıö .... ımi,!-41. Fakat \u .ıak ,..._ mı. ıt.IG: Konterw. 30,0G: anmoıon. ı1, '--• ..__ L- 1 05: Kamedi. 22,M: Halıerler. 21,15: GIDPDe e11mlıruuw78 avına llnlfbu. 
ve keelk ha,....ann manuını 'Ebitttl hu he,\et1i 'riicadin mUIUdat. 24,o;J: Cazband. 24.25: Piyano 2 - Şartnameler l'eftmn " mübayaat ıu&eıl alım komisyonun· 
anlaaıı olecektvdt ld ~ i- a..ntmeaini lteldemea h&yle DU• . kOUll'L l,ıo: Raberl•r. dan &edelıiz olarak a1macakbr. 
1-li',...L -J.-L .. .__ •• _. ~. d~L- .._.. k -Laf BOKREŞ - 18,05: Orkeıftra kGaled. 19, 93S ib" . d"f __ 1 •• 5 
._ ._, ..... • .. .,.,...-

41 
• wwwıre aa nçnyara 7aa ıya • 30: KcmMr. 20,06: Konterana. 21,JO: ıc. • 3- Ekialtme Z0-8 -· tar ıne IPY.. ı ..,ı ıunli aaat 1 

,..... edea ..:bdatlamua 1Wna c:ak kadar çeyikUk ıtiatermeein • man ve f&D. 22,10: Kanddln koUe1'L 22.aıs: 4e KaM.tatta lenam ve mübayaat pabeaindoki alım komiQG1111Dtla 
ıeldiler. 4en ideta 6rldil. BUerler. 2uı: Geoe ıa..ert. ıuo: Ta • '---L&...

Jımacı cWJeıde ll&J»rler. Ja,80: Jlabeıttr'. ,......_..uu. 
Ebululi bunların hareketlerini Gorilin ıöaleri clönmii!tü. lbr· TULUZ _ 20,ors: Komik Rhneler. 20,21: 4 - lkail-.,. siffıcek olaa lar (800) lira maftldırat theame 
~ hir •illlmlhtlllılıt .. or ..... lııaaman a .... '9ft ... Wr vt,ua orkMlrur. ••: Ballnter. IO.IO: puuı ftreceklerdtr. 
~ ~.e-11...!,.a.:..... L~..ı-:! ...a:..&... ..1-u__ ~ ' lialıU"lıS. 21,10: Ufltl duıııı9an J1,J8: Opera 1 iP a-LI f 1--!..ı. M f '--Jd f-L- lmJI I' w. •wawa uar•, •r.-D ~ uanara bllmtaiak crilerire parçalan. 2ı,s6 : TUrltı mıoıar. 22,06: vaı. - rftllt_.I ..... wnu reı m, JUV , .-nname, mut ta I• 

eminlijin~en büyük bir ..uvk du- &ilil&'yı bacaklanndan yakala. ter. 2uo: Opera ~ n.so: ""Kat • matnamesi "teklif,. eksiltmeden on aün enel Maildrat fabrikalar p• 
ııqonla. - ...... tabtta... mwı Jfttuf., openUnflD ,..... ıua: be.ine ima mabhilbule ftf'ilmesi l&zmachr. 

o ____ ~-- _ _. ---=n- L.. • • ~ mq.,ldfl 28.M: JlalıerJer. -.00: iti • • Ll . 30 ..l..1--! ·u- -
~-.-en.---.- ·-c:ı O ,_.ı. ••ıt ohaytlı J.iJle jantlıı orkeatruı. 2uo: Operet IU"Jalan. 1-EbUtmeıe 11recea: er p.rt aamelUll llDCll aaa.....a maca.....-

ıoril bUr tellf •i...,.ııli&-. tü+at •çeviklik aıllter•alii. M,.e: cm.ne! taknm M,IO: Haftl19D il · ce JUkarda ,uıb ailD ve aaatten bir mt e"91 bpab wflar itia•.ld 
V d ·--- ..1 • .1. la tere1-, 1,06: ~ fatullL 1,JI: 8lel a.-l-l!f 1 • , ___ : • • LL-- --'--Lili-..1 &-..1' ---1!..I!-•• • ..... J-... a ... lhl rm• fte'Ml aiMh 11 doWmmala ~- ı.... ..... en AU1111IJGD reıaıne ma •91& mu.aD .... wTill ~ ...... 

.._ •• 1air ~aldanwı wara Wle •akit halaawıttı. Börle bir ter. 
Wr .,.........., Wr. •iaç ÜI- ft.Iİ.Jelle - ~apabilircli7 3 gün zarfında 7 - Kapalı urflar içiadeki teldifname ft teml•t paralanp 
-.ıeki ElalaWiya ~lar: S.n· . T.-edtliide Wru Ula& Yaldt Bu ..ılzelllk tedbiri I aitsvflar,.,........7Ull• oldala v~Jle eblltme kamauatlald ,... da-· açıkp ... diklerı pre ka7hea.,41i prili dal ii1ti' ti T tıJU •• b D tarifata tamamen maftfık olacaktır. (37•) 
sittiler. Ve ıözden ka7Wilaılar. L ., .l b '-= L& su:~ e ecru e edı·n,·z 

ve yam-ımua U.-;la&ı. ı · ı • 
1 

J 
Elıulul&, bu kqbehuclaa kut· nı kaldırarak kocıma.- batına aaJ. ıstanbul Beledlyesı llAnlan 

blanppı. Onlar p.a.inaleyllll!D JadL D;._a,• Lna!:- ku et" 1 
L---'- a.1 __ • • • ...ı..: _ _...___._ !-L~ ..,...ın ~ " ıy e Bir metro mura'bhaına ti lira kıJ1Mt bi.5il• Ci'wollr J&1111D 
w..,.uarmı -r ............. m çarptıiı, kafataımıa sıkardıjı tok •• ...ı mrd ••• td1reiiai bd 0 yerinde Ayaepap (Park oteli arka ıı) mahalleaiade 9f11M ulraaı _. 
ı...a1ı--.•1saMl o.lurota ve fidd~tli ae~ ~ab1ord~ •• Go~il kapüa IS ada 915-918 bulta N. ela Ji1atis 11 •*° • Matim 
oJaJU 1-li....k 1-ltil olm. ,.. batma ınen dıpçıie sea m11ın bıle .. tro murabbaı ana allkadulU'I arumtla tabı.ak .._. apk aı'l· 
... ~ demiyor, koceman ıövclesini kuv· brmap ......... ve ihale aiaünde talibi çdaaachlmtlaa •rhral& 
ô.ı., .... bPıl •• hn- vetli k4fanyle YllbnJ& çekerek l-8-9:tl tarilüne mtıhmtbr. lıtekli alanlar ıeraltl anlamak U· 

diaini büyük Wr 0,, ıW .... artl ff.!uvle tlalı 1akalem11a sere lnuzm mlclirlllhe mtlraca at elmelidir.. Arbnup. ~ 
.. p~. '-'n de !8 Mn 3& lraruAaft mnak kat teminat makhu v- IMba· .de buld•ı Şimdi, ıae ya.,.caktı-.: .. ... . . . . ·~· r -..-

Goriller ne yapacaklanis? Ebululi, ıkmcı defa ıılahuu itiyle l»eraber t - 1 - US alı sil aii 1&&t 15 de claial 9Pdim1Dd• 
bldnvak tlalı 'J'Ül)ıfan sol eli balamnalıdır. (8) (4.148) 

M.,.,..ftJa, ........ yanın· • .......w.r- a.qp.ı· itte ı. ~;;;;;;=-:;=;;;:;;;;::;;;;;;;;;;;:;;;;;;:;m;;;;;;--iiiiiiiiiiiiiiii9i 
dairi daj adamı hlll oradayds. aıa a. ı Dua.t -lua ı·•m• ·• il•- lirlll 1 .... ! 1 
AfaçtQ W, .... ayı dütündü. incllb' ~ ···=rtlkuıiçb' ha~anm 111111 191 I ,_I J" - ••t 
B tebl!1- l" 1 ..._ ır ııqu... ı ,.,. unne· RerıDn bir sinema yıldızıma yflzfl. , _ 

u ıae ı o uruu. ıine sehep oldu, ntl carat1tttıltlz zaman. dit .,. teni -
le iJlll, t.ilut•ıltl , .... icap c·mc1· •- ecl b'l' d' aln eehhar sttzelHll idi Mr ı-dl • _..1 ___ ... 1 __ L._1_1• k 1 vı ı a-s e ı ır ı. 

1 
,__._. ı.u ""-

... ene ~ umuıyece < .,_ '\• • tin .--ı defi ... r. vun .dMllllJ• • 
ra niabetea Mirim durpnma el. Goril yere i7le büyük bir ri · deki 511'0, *1a de olabilir. Cjldlnl • 
den °'8'm1J•caktı. rültü7le dÜflllüttii ki, kemikleri .zia, onun pbl lltif ve amala oım..ı 

• , • paraç parça olmadıysa hayret e - f~fn yalnız 3 ılln klf ayet eder. Şimdi, 
EbüWl ıun, .... .Jel• z17ade d'lrid' F'JL-'-ik dii.t""~: Tokalon kreminin terldbladekl taze ....x •ıa'L. • b'I _,_ ı ı. ı ~ a, fere ..,..u ... 

a .. .,..ı •••u seaıne ı e COYap ..,. • • • krema ve mmaffa zeytin,... ile 'be • 
-"b' ·•-:..: r .. __ A•uı baç seaı çıkmJ7&ll haJVuı, _..__ ._ __ ,. _.._,_ -...a-. Be • 

Jlt&Jlfl --~ Jal IJ__,-• -.-ya 'cld ti' b• .,..-- AIJ'-MA .,...,,_.,...- y_.-~ 
olabilirdi? az sonra tı • ı ır haykırıfla 1U ......_deki (~} J•I Takaloa 

Malaammen hecleli 18">0 lira olaa 426 tOD Um dikflm piki Z • 
Eyltl • 1931 Pmrteei aUai saat ll,30 tla Ankaratla iUıe W.llP• 
da kapalı zarf usallyle ıatm ahnaC'._. 

Bu it• airmek iıti7enlerin 1402,50 liralık llNftllkat temlnaı 
ile kaauaua t&Jia eltili vaik&ları. ..numm 4 ncl ma••..ı ıaact\in· 
ce ite sirm•te kanuni ...Uleri bu lu11111&dıtma dair ..,..._... •• 
t.klifı.iai api .- aat 14.30 a kadar koaait1•a rel.U1i11• verme
leri la..-. 

• ite ait tutaameı. param olarak Aakaracla .. ı .... dal· ... y: uı.rın b yerinden d•rulaaaıa çaİqtı fakat kremlala gflade bir ftJ& iki dtla .lati-
.-ı~~a~r .. ...::__ .... _ ... _: muvaff.JE oJamaclı. Hvnaın ar • mallle dide yeni bir ha,..t ffrlllekte ruhiden, HaY.CJarpapda T ... 111m ,,. S.Yk Müdürliiiü.ti• tlalttd· 
_..__...,. ,....,._ ·~- ka d ala kir beJUlatınakta ve kuvvetleadfnaekte. maktadır. (~) 
C&JVOl'q. GerilW ~ oı.. •fal• ıutlf111or a. M a ak dlr. Ayni amanda ll1all benleri. 
Jan1ı thlMlip -...ı lai& ohau• kınbmt olacaktı. kırmızılıktan " t.la bitin &anllaf ilk ekai1--i ......... olan ft ltetleli 11174 lüa tah..ia .Uı.a 
ufak bir ipua1• raatbJ1ı1aktia EbiiJQli, bı6Jle olmacbimı air-, •a41deleriaf lale eder ft mlnbeslt i~ Ye bWtl ma..,._ 11 .. Aiutot • 1 .. C.... lilai aat 11.11 tlta 

ltliia tljıtillcHilli ....... o- düil bald•. leD9 lilihmı llotalt • ........ llkı.,tmr. kapalı sut mali,.te Aallarade ld•re ltiwmcla •ba alıaacPbr. • 
............. bdar tlrNJ ... p- maktan prı kalmadı. Teni bltfln dD ter ve tue batar• ite ıirmek iıtiyenlerln (4tilJ9) lfTaJdc muftkbt t.haat Re UllUDUD 

B:..!L.:...: ... ___ .____ Heaen baslndea b11 wuı bqnt ,_. -...1.as __ _.__,__ _ 4 u ·· dd i •bt • -ı-a rilia ~ s.air•ili .. .,.ıs .......... .,.._ üç -. .... attı. .sl•llllc tıeclllirinl ttert• ......_ 'f: -J'm IRU•• •........-ı auaaa ncu ma es mucı nce ıte ., • ._.e 
4hlil taWi?.,. ıc.çum •• elea • ~k üçüncü kurtwı onu cuaız ken&lzl siaema ,.tdıslarutın dldle ~ bnmar maııllerl hahnmaadılına cl•ir bt7uneme ve ıekliflerioi aJDi 
lardı, ıoriller -ot,...... •••n bır hale koymuflu. rlrl• aab,... etmekte• ....... ,.. ıGn ıaat 14,30 a kadar ICoıniıyon Reieliiiae ••n-eleri llmsıııdır. 
lrlllJ np -.... lcaclar l'llre • Ebül6ll ajaçtuı atladı. Yere nfz. 811 ite ait prtnanleler 290 ku.., ..-WUnde Alllmla ft Hay· 
......_, iadiii a•_., 1'11 korkmf ha)'YU- l•tanW 1 iıwi LrCI Memarla. clarpqa vanelerbMle a~lmaktad1r. (._,) 

Ebültili ....._.._ hi....,. pir lana ilileriae bUe ,.ıdaımatu jtmılan: ilk bUtm 11Mazulaa heh 1000 u•--- L-. L--
n-Lu.t b •-=! M-L-·- nilmeli e • ,.e er .. ....._ ..._mit•_. 

..,...,. .......... t..Jekete seç • ;.-~ Kalın ir aiaç aütiiiüDü muır.a::-Ga~· -:·:ı::a . deli ıao,45 lira olan ıaooo kilo ......... , ı' . l.Jltl . , .. lalı 
milli l&sms1ıldilfae twlanettf" ... ı.tan kıllı ptiialeri J&DID • ..1 O .. w·· a~_.ı..1 :_:.1_ t

38
JW1ll• ainG 11.&t lS,30 da bpalı arf \ltldti Ue Anlmrada idare Maaımda 

ba ....... lau.at mae .. karar da.a -•• uza lrollan lcleta u· 418 ltups-•r ~••wuw •· satm almacakbr 
•erdi. IWp kea.u.iai J&kab7acak ka • maıahd~ bir~ ~klllp a. ite .;... iltiyealerin 2187,81 li..-hk mava.kbt temlqat 
._ ~Mlmek ~ &taç di • dar e&.a. ......._ Ditleri • :'ifibı 8 - bl-il~ tarıthhıel3 ~· ile kanunun tayin eltili v•Uca!arı, U:QQllUA 4 iiaci madcMai aagf1.W,-
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SERSERiLER YATAGI 

Meyhaneci: . 
- Böyle nereye gidiyorsunuz? 

diye ıordu: 
- Nereye mi sidiyorum? Kızı· 

mı bulmaja .• 

Meyhanedeki adamlar hatlar!· 
ııı eallıyarak bakıttılar. Marj an· 
tin tuhaf hareketleriyle deii oldu
ğunu onlara anlatmııtı. 

Bu ıuretle bir ıeneri ve hırsız 
olan meyhaneeinin elinden kurtul. 
du. Çünkii o devirde de:ilerin 

9e}'tanlarla, cinlerle, perilerle mü· 
naaebette bulundujuna inanı !arak 
böylelerine dokunulmaktan pek 
korkulurdu. 

Şafak ıöker aökmez Mu jantin 
gene yola koyuldu. 

ilkbahar, yol boyunca uzanan 
erik ve ıeftali ağaçlarını çiçek· 
lendirmif, bu ıuretle yolun iki ta· 
rafını pembe ve beyaz bi< bulur 
aarrııııtı. 

Marjantin dalgın dalgın yolun~ 
devam ediyordu. 

Bir dilenci kadın ondan sadaka 
istedi. 

Deli ona bir altın verdi Evve 
li. hayrette kalan dilenc.i kııdın 
sonra uzun uzun dua etmeğe ha~ 

ladr. 
Ara sıra giderken durupı eller\. 

ni birbirine vurarak: 
.....,. Yar~bbi, kızım acaba ne di. 

yecek? Eikiden, onu uyutmak için 
ninni ıöylediğim zamanl ı.rdald 
gihi, enu ~ağrıma haııncıs. n_ söv 
liyecel<? Acaba mHut olac:ıJ mı' 
Ya beni .. Hav~ da ne kaJar ıu 

zel.. Ömrümde böyle ho§ b~r gi.hı 
görmedim! diye söyleniyordu. 

Bu anda bir kar fırtınası kopt\.1, 
Bir köylüye rasladığı veya bir 

evin önünden geçtiği zamanlar: 

- Söyleyiniz, Fontenblöye hu· 
radan mı gidilir? diye soruyordu. 

Kendisine lazım gelen malumat 
veriliyordu. Bu soruyu (sual) 
ilk ıorduğu zaman kendisine: 

- Fontenblö mü? .. Böyle hir 
tehir yok! cevabı verileceğinden 
korkmuttu. 

Şimdi ise artık emindi. 
Fontenblö isminde bir tehir var. 

mış .. O halde kızı da sağ idi ve 
o da onu bulacaktı. 

Bütün gün yürüdü. Gece olun
ca gene durmağa mecbur olarak 
ertesi gün:; büyücek bir kasabaya 
vardı. 

Birçok evler gördü. Rasladıer 

bir adama: 

- F onteblö daha çok uzak mı? 
diye sordu. · 

Adam kolunu uzatıp evleri gös
tererek: 

- Fontenblö mü? .. Siz oraya 
vardınız! dedi. 

Deli hayret içinde kaldı. 
Elleri bitişmiş, gözleri ye,·lerin

den fırlamış olduğu halde dur
du. 

Yolda sorduğu kimseler: 

- Daha dört eaat .. Daha ilci 
saat.. Sonra varacaksınız l cevabı· 
nı vermişlE:rdi. 

Şimdi ;•e artık varmıttı . 
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Bu fevkalade feyin bö, 1 e ko 
layca hasıl oluvermesini bir türW 
anhyamamıftı. 

Gözlerini ıilmeği dütüıımeder
hafif hafif ağhyordn. 

Orada bir saatten fazla ağla 

mq ve ıehri süzmekle vakit geçir
nıiıti. 

Nihayet yürüdü. 
Birkaç dakika ıonra f&tonun ö · 

nüne vardı. 
Derin bir takdir duyguıuyln: 

- Aman yarabbi! Ne kada · 
da güzel! diye mırıldandı. 
Şunu da ıöyliyelim ki . t.valh 

Marjantin bir ıan'atkar düıünc~ 
siyle değil, bir ana duygusuyb 
mırıldanıyordu. ihtimal bu ha. 
onun için bir ıan'atklr görüıür. 
den, bir aan'atkir duyuıundan da· 
ha büyüktü. 

Ağır ağır §&toya yaklaflı. 
Birdenbire bir tüfekli asker: 
- Alarga!. .. Yanaşma hey!.. 

Atef ederim! diye bağırdı. 

-28-
MARJ A.NTININ KIZI 

Kral Birinci Franıuva, iki ser
seriye kartı icap eden tedbirleri 
aldığına kanaat getirdikten rnnra 
rahat bir nefes alarak ark:lda§I· 
na: 

- Laıatenyeri, yorgun musun? 
diye ıordu. 

- Şevketmaab, kendime ait bir 
it jçin yorgun olabilirsem de si· 
zin hizmetiniı: için ıüpheıb yor· 

gu~ ~eii!i~. 

- Oyle ise yanına bir ·niktaı 
R!':u:r alar.ık git, bu gece he··i ka 
pmnda bıraktığın evi ara ~u ev 
de bulacağın herkesi tevkif ... t. 

- Bu "herkea,, e kadın ı:hmlaı 
da dahil .~1idir? 

- Bilhassa, bulacağın b:r ka 
d•n• yaka~1yacakam. 

Laşatenyeri , kralın bu aı,gP.rya 
sına içinden küfrederek çıkt. 

Birinci Fransuvaya gelince; o· 
nun hiç uykusu yoktu. 

Her ne kadar kapaklar, kıza 
ran gözleri ve solgun yüzü çok 
yorgun olduğunu gösteriyor&& da. 
o gene uyumak istemiyordu. 

Basinyakı çağırarak elb:•eaini 
değiımek için kendisine yardrnı 
etmesini emretti. 

Sonra gidip Düfea dö Fonten. 
blöye kralın kendiıini görır.ek İı· 
tcdiğini haber vermeıini söyledi. 

Adeti il~erine, canı ııkıldığı Zil· 

manlar yaptığı gibi odada b~r aşa 
ğı, bir yukarı dolatmağa başladi. 

Sonra kendisini tamamen gör~ 
bileceği büyük bir aynann önün· 
de birdenbire durdu. 

Daima. kuvvetli ve yakış kh o
lup olmadığını görmek için dik
katle aynaya bakmağa batladı. 

Aynada kuvvetli bir adamın, i
ri, geni§ omuzlu, kalın ve adele· 
li bacaklı, bir pehlivanın akıetmi~ 
hayalini gördü. 

Bu hakikaten yakıtıkll ve dinç 
bir adamdı. 

Geçirdiği ordu hayatı, şiddetH 
FormG: as 
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- Gönen tanıyabilir mitJin 7 
- Şüphesis •• 
- Biry ihtiyarlamlf .olsa bile 

tanır mıaın 7 
- Tanırım tabii .. 
- Biliror muaan, senin Fran-

ıuvan kimdir 7 
- Biliyorum, büyük ltir 'idam 

dır •• 

- Kraldır! Frama kralı'4ır. 
Diİfel, delinin bir kahkaha sa· 

bver~ ellerini çırpbism bay· 
retle ıördü: 

- Hala, itte Jiyetin bir cluiii 
de buydu.. Kralm knı olmak.. 

Bunun üzerine Düteı deliye ta · 
kip edeceji yolu, Pariıin banıi 

kap111ndan çıkacağını öjretti. 
Sonra çekilip gitti. 

Marjantin acele ile, pek seyrelr 
olarak ıiyindiği kah,, çuhadan bir 
elbise ıiyip bir de paket yaparak 
kulübesinden çıktı. 

Kendisine arkadqhk ed.:n iki 
adamla birlikte ıokağm bir köte
ıine ıizlenen Dütet onun ıiditini 
ıördü. 

Deli bütün ~riai ıeçti. 
Yüzünde bir hayret ve sevinç İ• 

f ad esi vardı. 
Bunda f&~ ne nr7 Kral~çe b;. Meliin yoluna gelince yilrüyü. 
le olaa ıene ı•ımam. Fnnauva tünü hızlandırdı. 
da Fransa kralı, bana ne? .. Ne ia- Kulübesinden çıktılı zaman va-
terae olabilir .• .Gene ona ıöyliye- kit ikindiye yaklaııyordu. 
cek sözlerimi söylerim.. Alqamın ıaat sekizine kadar 

- Demek ona ~ bir ,eyle' durmadan yürüdü. 
aöyliyecekain? -

- Evet.. Söyliyecelbn. 
- Öyleyse dinle! Kısın Fran-

sa kralının tatoaundadır. Ded~iim 
ıibi F ontenblöye ıitmekten bqka 
çare yoktur. Şatoya ıider ve kapı
nın önünde beklerıin ! Acaba bek
liyebilecek miıin? 

Bu esnada bir köye varmııtı. 
Dört at ko,ularak iki ıür•icü ta· 

rafından dörtnal sürülen bir ara· 
ba onu az kalıın çijniyordu. 

&attaki sürücü: 
- Varda! .•• Varda! .•• di1e ba· 

iırdı. 

- Evet, eveL. Sabredecefim. • ı Marja4tin ancak bir kenata çe-
- Kral hemen her sabah ava kilecek kadar vakit bularak Fon· 

ıider ... Anlıyonun ya, maiyeti ile 
birlikte yola çıktıfını ıBriir ıör
mn yanına yaklqınm. Alt tara· 
fmı sen bilinin.. Eler kızu.ı o
nun elinden alamaaan aana peJc 
hecerikais derim. 

MarJantia .. ...ı.t birik bit 1 
.umatı. •mı .. ;.ıı ·- - -·- --

tenblö tarafında ıözden kaybolan 
arabanın arkasından baktı: 

- Eter ben de bu arab:\da ol· 
aaydım, daha çabuk varırdım. di· 
ye dütündü. 

Bu araba F ontenblöye "Önen 
Dntel l>etampın araı..,• 

Acaba D ... Detampm Ma.rjan-

SERSBRILER YATACI .., 
Ba ak tizerine, Madlen Fer

ronun koynunda ıeçirdiii ıeceyi 
hatırbyarak kam IMynine sıçradı. 

Fakat kin Ye düpiıanbiı öbür 
duyplanna ıalebe çalarAk: 

- Ah Lqat.ellyeri, bu m~nbuı 
kanJt bir kere ele ıeçirae 1 Bütün 
.. Jtanlann ·hakla için onu ken
dimden enel cehenneme gönde
recefim. clecli. 

Bu son kelime ilzerine bqtaıi 
&f&iıJ• kadar titredi. 

- ~-! .. E•ef!:heni bek
liyen baruıdır. · IB•lerini mırıl
dandı. 

Atklarma mani olmak istediii 
için Butil zindanında aldürttüp 
kardetlerin, kocaların, babaların 
hayali bir ıinema ıeridi ı:bi ıö
doi öııiinden ıeçti. 

Bu halden o kadar korktu. o ka
dar ürktG ki baiırarak ayala kal
kıp elini hançerine ıltilrdü. Göz-, 
leri yeriladen miadı. 

Soma yavq yavq aakinleıti. 
Çünkü odada yalıut bulunduiu
a• anladL 

O Yakit ıene dolqmap batlı· 

Şimdi, kafese kapablmıt vahtl 
bir hayvan ıibi odaıında dolatı· 
yordu. 

Genit omuzlarını ıilkereli: 
:- •• Evet, bu muhakkak de;il •• 

O benim neden kızım olaun •• O d .. 
li kadın belki de bu illDİ raııele 
söylemiştir. Onun kızım oldu'iama 
nereden bil"eiim 7 Haydi &,le ol. 
ıan.. Fakat o menbua ıecede o 
hain kadın beni zebirlediii nman 
ölümün beni muhakkak beklediii· 
ni söylememit miydi. O halde ni
çin hili tereddüt ediyorum. Li
net o~un ! .. Ah, o lekeai:a aaflık.. 
O zambak sibi beyazlık.. O ma· 
ıum aüzellik.. Bunların hepsi be
ni çıldırtmak derecesine ıet;riyor 1 
Ölmek, aağlam vücudumun yavq 
yavq çürüdüiünü, metu• kanır· 
ranın bacaklarıma, koll~nma, 

ıötsüme bulqbfını ıörereık öl· 
mek .. Kalbimin son VUl'U!Un& ka-
dıır inlediğini biısederek ölmek 1 
Ev~, ever .. Bunların hepsi bir ha· 
kikat olacaktll'. Fakat İnaılf'mki 
llüyorum, benimle beraber o leke-
siz zambak da aolsun .. O da bütün 

- Cehen 1 lln t I tazeliiini riizı&ra vererek, .topra· 
nem o ıun, e o • .. d .. 1-!:ı ki . d 

tun, ben hanların ikiıine de bak ra oau en yapra ann öte e be-

yarak homurdandı: 

bzandım. Fakat beni ıerae~ e- ride süründüiünü ıörerek s&lsun. 
den bu dütünceleri bofacaiım. lb. Son nefesimde kalbimi kavuran 
timal daha bir "91lelik, belki de •tef bu ıüzelliiin tadıyla takin• 
y~lnı zaltı aylık imriim •ar. Bu lepin ! Ölmek, oh, ümibiz, meyus, 
mGddet esnumda tam manasiyle kokmuı yaraların içinde inliyerek 
ppmalıyım. Atka, tehvete doy- Blmek .. Ben INna razınm, yalnn 
~ Ondan IODI'& llaem de bir f&l'lla: Ji7etba .. aatmcla ile-

~ ,_. ···-
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' Polis Hafiyesı (X : 9) yeni ve çok heyecanlı ma- i 
~ cerasını bir iki güne kadar anıatmıya başlayacak i 
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~ESIML EA: 

1
8Üyükiid8d8 

bir gün 
Dünyanm en güzel yerlerin • 

den olan Adalar, bu yıl, halkın 
evvelki senelerden daha çok 
rağbetini çekiyor. "Adaları gü
zellettirme kurumu,, nun çalıf· 
malar~ ~ "l bir neticesi de sayı • 
labile<' : olan bu rağbet herhal
de ae• ailecek bir haldir. 

Reıımlerimiz dün Büyüka -
dada çekilmiıtir. 'Tur yolunda 
araba ile ak,am .. faaı, Yörük· 
ali plijmda deniz keyfi yapan -
ları gösteriyor. ---·-·--··----.... ····----·--·--
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