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HABER KALPAZANLAR 
peşinde 
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ıst.anbulun en çok satllan 
hakiki akşam" gazetesidir 

~ 
,, 4 .. •• 

( X: 9) un yeni reşimli 
romanı bugün başladı 

- Son sayfada -

""'\ ilantaranı HABER'a 
verenle·,: icar ederler. 

: Sene: 4 - Sayı: 1287 7 Agust:os 1935 Çarşamba 

Fransada sokak muharebeleri oldu 
5 kuruş· Telefon: 23872 

işçilerle bahriyeliler ve Cehalet gözlerini bürümüş! 

jandarmalar çarpıştı 
Belediyeden Fransız bayrağı indi· 
rildi yerine kırmızı bayrak takıldı 

"Karını dövme!,, diyen 
muallimi öldürmüş 

Trenin yoluna mani oldular 
(Yazısı 2 nci sayfamızda) 

lt.1yanlar1n Habeflatana gönderdikleri tel 

Italyanlar, 
l<alkan 

askerlerine 
dağıtıyor 

Bununla beraber, zehirli gazı 
da ihmal etmiyeceğiz ! 

.............................................. -··-·-·· 
Tabanca 
taşınıak 
yasağı! 
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Enelce kendilerine silah taşıma! 
müsaadesi ,·erilmiş olanların vesi -1 
kalarmı en kısa bir zaman içinde ı· 
Emniyet müdürlüğüne geri ,·erme
leri Jstanbul ,·Uayetinden bildiril _ 1

1 
mişti. 

Dünden itibaren bu gibi vesika -
Jarı taşıyanlar Emniyet müdürlü •• 
ğüne başvurarak vesikalarını ge -1 
ri ,·ermiye başlamışlardır. Muay -
yen müddet içinde ,·esikalarını ver. 
miyenler olursa bunların zabıtnda
ki adresleri vasıtasiyle kendilerin -
den nsikaları geri istenecektir. 

Bundan başka müsaadesiz sil!h 
taşıyanlar da sıkı bir kontrole tl

bi tutulacaklardır. Zabıta tarafın -
dan zaten zaman, zanıan kahveler-: 
de, hanlarda bu gibi araştırmalar i 
~·apıhyordu. İ 

SHAh sata11 dftkkAnlann. 11 -,= 
sul Ye nizam harici satıı yapma • 
maJarı da dikkatle takip edilecek • ~ 
t
. • 
·~ 5 . ........................... -··-·····---·----. 

Bir loglltz 
gazetesine cevap 

I..ondr~ 7 - Habeşistan - Jtalya 
11leselesi Jıakkında burada betbinlik 
hükürn sürüyor Şarki Afrikaya ye -
niden askt!r gönderilmesi İtalyanın 
''harekte karar ,·ermiş,, olduğu şeklin 
de tefsir ediSyor. 

lini pek uz.ak görüyorlar. T •• . 
Musolini, şimdiki hareketinde ısrar U rkıyede yahu• 

eder ,.e harbi doğurac.ak Yaziyctler 
ihdas ederse Jngiltere Uluslar Ku - dilik aleyhine 
rumuna baş\'urarak ltalyaya karşı 

Yarı resmi mahafil, Paris görüş -
lttelerinin mu,·affak olması ihtima -

cezai tedbirler alınmasını istiyecek - hareket yoktur 
tir. 

<Habeş yazıları ikinci sayfada) 

Türklyenın itiraz etmemesi üzerıne 

Vehib Paşa 
Habeş ordusuna ahndı 

Fakat başkumandan olarak değil~ 
sadece mUşavlr olarak 

"Sunday Expresa,, gazeteainin 
4 ağuıtos tarihli aayuınm haf ya-

zılar sütununda çartamba gününe 
ait parçada deniliyor ki: 

"Avrupa Türkiyeainden hayli 
yahudi çıkıyor. Bu, yahudi aleyh· 
tarlığı dolayııile değil, bu yahudi
lerin attık geçim temin edememe
leri dolayısiledir. 

Türklerin bu havaliyi Yunanb
ı 

lardan tekrar aldıkları 1922 den-
beri buralara Türk nüfuıu gelmek 

tedir. 
Yeni gelenler, Türk hükUmetin

(Devamr 2 incide) 

Konya civarında Virane bahçe
lerinde bir cinayet olmuı, Of ka
zası muaHimlerinden olup mezu. 
nen babasının yanında bulunan 
Ali.ettin alb yerinden bıçaklan

mak ıuretiy)e öldürülmüıtür. 
Buna ıebep, Ali.ettinin, kaTısı· 

seıne 

evvel yaşayan 
bftır nnsan 

lskeletler ve kafatasları üzerinde 
dünyanın diğer yerler.inde yapılan 

tetkiklere, toprak altından yeni , çı -
karı•an iskeletlere ait bir yazıyı bu -
günkü sayımızda bulacaksımız. · . 

Birinci resim yüz bin sene enel 
yaşıyan bir insana aittir. ikinci ve ü-
çüncü resimlerde mukayeseli kafatas· 
larıdır. Tafsilat 4 üncü sayfamızda. 

m dövmekte olan Süleyman adlı 
biTine nasihat etmek iıtemesidir. 
Süleyman, Aliettinin bu müdaha· 
lesine kızdığından yanındeı. taıı
dığı bıçağı çekerek Ali.ettinin üs
tüne atılmt ve kendisini öldiirmüt-

. Dtln şıehrimi1'e gelen Habeş lşgüd -
r~ (mulahatgüzarı) Markos gazete -
cılere \'erdiği bir diyevde (beyanatta) 
İtalya ve Habeşistanın süel (askeri) 
hazırlıklarda de\'am ettiğini, çünkü İ
talyanın hiç müzakere yapılmıyormuş 
tlbi hareket ederek sevkiyat ve tah -
şldatı kesmediğini söyledikten sonra, 
Uluslar kurumunun karariyle bugün-

Dinarlının yapacağı güreşler 

kü durumun değişebileceğini anlatmış 
l'e bu arada, arsıulusal Kızılhaç <sa -
llbla.hber) misakına da girmek üzere 
olduklarını söylemiştir. 
)f Habeş i~üderi Yehip ''paşa,,nm 
d abeş ordusuna girmesi işi hakkında 
a demiştir ki : 

) "Ben Portsaitte Habeş başkon -
80 osu iken Yehip paşa bana başvu -
tarak, Habeş ordus•nda çalışmak is-

!:dlifni söyledi. Ben, kendisine şah • 
""'n bö l · lAhi . ~ e hır mezuniyet nrmeğe sa-

l :etırn olmadığını anlattım. 
'8. t•ttha ki, kendi isteğiyle Adisaba
rn{a gitmiş, imparatorla temas et • 

81 
~· Sonra imparatorun soruşturma-

zertne tahkikat yaparak öğrendim 

J Ç©lb<allfil 
". Melhliifilet rne 

Habef lfgUderl 

ki kendisi 'l'ürk yurttaşı değildir • 
Bunun üzerine Vehip paşa orduya 

alındı. Fal)at gazetelerin yazdığı gibi 
asla başkumandan değildir. Gelişi gU 
zel süel bir danışman (müşa-vir) ola· 
rak girmiştir.,, 

cdlöyor? 
Federasyonun itirazına Dinarh 
Mehmet pehlivan cevap veriyor 
Karşılaşmalar çok heyecanll olacak 

(Yazısı 10 uncu sayfada) ÇoNn Mehmet 
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G e rl memlekette asrr j __ ,_iiıiooiiiiiôiıi________ Olur şey değil 
silahlar sökmüyor! Em n lyet M ı ''b At ezar ara a apu,, 

ltalyanlar, askerlerine 1~~~~~0u~ee sahip çıkıyorlar 
kalkan dagv ıtıyor işten el ÇektfrJ}df lldnci Beyazıttan bundan be~ sene} telik ellerine bu sahaların kimler~

Bir ay evnl Emniyet ikind şubel enellne gelinceye kadar şehir me - rafından kazılacağını ıösteren bit 
Mu sc 11n1n1 n san SÖ ır dirütörlüttlne tayin edi)IJI Bay zarlıklannın idaresi Evkafın eJinde de senet vermiştir. Zantan geçmiş, 

O & 0 ft Cemale işten ti ~ektirilmlftlr. Bay idi. Bq sene evvel çıkan bir kanun. senet sahipleri ölmüş, bunların hak -
0 Q.11 ırıl MU$ S~z <e lr : Cemal hakkında miilkiye milfettlş-: la şehir mezarlıklarına bakılması ve ları evlatlarına, torunlarına kalm ış, 

S klt'ayı .a.·ıtreteceğlz ı. ıeriveemntyetmüdürlüğünd•tah·i bunı~rın idaresi belediyeye verildi. nihayet ev1atıardan biri açıkgöz ~J -

ıtalya, tatmin 
edilemiyecek 

1. ldkata baflanmııtır. ı Belediyenin Beyoğlu cihetinde yeni karak bu senedi tapuya raptettirmiş-
Bay O.malin kısa bir amanda bir mezarlık yapmıya uğraşırken eski tir. Aradan seneler geçmiş, tapuya 

• vazifeden çekilmesine bir ştklyet. mezarlıklar yUıUnden bazı kimseler- bağlanan senetlerin sahipleri mezar 
! sebep olmuştur. ikinci şube müdür-! le arası açılmıştır. Mesele şudur: kazmak i şinden başka mezar arsaları 
İ lüğU fşlerlnı muavin Bay Levhi ı Evkaf idaresi vaktile Edirnekapıda- na talip çıkmışlardır. Ellerinde bu gi· 

yırlmıflardır. Jtalyan Konaoloau 
bunların bulunup ceza görmeleri· 
ni iıtemektedir. 

Asuri prens Habeş 
ordusunda 

İ bakmaktadır. kl mezarlıklarda kazılacak mezarlar· bi tapu senetleri bulunanlar yirmi)'i 
! ............ ;.-.... - .. -" ... _ . ., ..... • ·- J~in daimi kazıcı aramış, bu iş için aı. geçmiştir. Belediye bunların ellerin • 

Roma'dan bildirildiiine göre, 
ltalyanın, 1906 anlaımaaı eauı 
dahilinde tatmin edilemiyecejt 
zannedilmektedir. 

1908 anlqmaar, yakmda tngil • 
tere, Fransa, ltalya delegeleri a -
rJlltnda konuıulacak olan ve Ha -
bqiıtanm nüfuz itibariyle mınta
kale.ra aynlma11na taall\~k eden 

tı kişi bulmuş, bunların biribirleriyle deki senetlerin ibtali için teşebbüsle· 
Adisababa, 7 - Irakta Cillo kabl • •• .. ı•ı ••-nı-• ... rJl'llllllX•sllllP .... iP.. kavga ebnemeal için mezar sahasını re girlşmlttir. Ba it belld lıakyerin• 

lesi reisi Astlrf prensi Malik Kam bar bunlar arasında taksim etmiştir. üs - intikal edecektfr. · 
Habeş ordusunda vaılf e almı§hr. Mu y eDİ bir yıldız 
allhtı 7.abft hfımetJ görecektfr. • t• 

Fransada sokak 
muharebeleri oldu anlapadrr. 

Ulualar Kurumu yeniden, 4 ey. 
1 

lilde toplanmadan önce, bu Oçler 
K0Dfera1111 kurulacak ve o Zamft
na kadar bu ..nlqma dellletiyle 
l»ir hal yolu hulmala çahıacaktır J 

Mu•ollnlnlndamadı 

ltal:yan Propaıanda Bakanı, 
Muaolininin damadı Kont Galez -
•'nun da yüzbatı olarak 'Afri. 
b cepheaine ıittiiini bildirmek · 
tedir. 

.Japonyanın gön-
derdiQI silahlar 
İtalyan gazeteleri, Japonyanın 

Haheıiıtana aon derece modem 
ıillhlar ı&nderdilini anlabyor. 

Japon:ya iıe bunu tekrar 1alan
lt\maktadır. 

Kalkan kullana
caklar 

Viyanada çıkan "NlJye. Fraye 
Prua,, ıazeteıinin Roma muhabi-

llesmlmiı. Habe~istanda gükaek sı· 
nıla menaup bir Adiaababalı kadını 
g6ıterlgor ilk bakııta, hattılJıtüvaya 
bu kadar 11akın bir FMmlekette nasıl 
blJylft kılıklar glyUlyor diye fnaan hay. 
rete fllİ#lilJOr. Fakat dllflUuMll.Ur ki. 
halkın büyük bir kısmr, deniz seı-iycsin 
tkn 1000 lla 3000 metre kadar yükack 
olan havalide gaıamnktadır. 

rinin verdiii bir habere ıöre, Ha- ıt:alya, zehirli 
beıiıtana kartı ıanderilecek ltal- gaz kullanaca 
yan askerlerine kalkan verilecek- oLndra, 7 _ Röyter Ajansının 
tir. Romadan aldıiı malumata göre, 

Kalkanlar küçllk "ealihai nari· ltalya, muhteınel bir Habeş har • 
ye,. re kartı korunmak üzere da - hında bilhassa bava kuvvetlerine 
ğıtılacaktır. Kalkanlar, ıol kola güvenmektedir. 
bir balla bağlanmaktadır. Asker, 
ateı için yere yattılı vakit kalkanı ltalya, harbm baflangıcmdan 
ıiper olarak önüne koyabilecek • 400 tayyarelik bir filo ile Habeıis-
. . tanı bqtım bqa ezecektir. ~ I 

Kalkanlar ve piyade ukerleri Tayyareler evvela ıHz 1aıartıc1 
zırhlı otomobillerle cephe1e ı&n. gaz bombaları kullanacaklar, lü -
tierilecelderdir. zum ıörUrlene öldüriicü zehirli 

Zırhlı otomobillerden yapılt • ıazlı bombalar da atacaklardır. 
cak olan yeni ,.,..,_, aiperlerle Bütün ltalyan aakerlerine ııcak 
kalkanlar, timalr ltalyada, Jakm· mıntakalar için huıuıi ıurette ya
larda Japılac&k olan bUyük raa • pılmıı ıaz maıkeleri daimlmıı -
nevralarda tecrübe edilecektir. tır. 

Musollnlnln glzll 
kalan •özl•rl 

Muıolininin ıon defa bir top a
raba.mm üzerinden Yerip de bir 
kınnmm Ajanslarla dafdmuma 
mini oldufu aöylevinin, bu mene
dilen kısımlarını İngilizce "Mor -
ning Poıt,, ıazet .. i neıretıniıtir. 

Buarda deniliyor ki: 

"- Zaptedeceiimiz Habeıia • 
tan, lt&lyan ıCSnUllülerinin ,urdu 
olacaktır. Habeıler ~er biıe br· 
fi ıelmek iıterlerae, oiılan ezece
ğiz, yurtlarmı yakıp ydraeafıı. 

Sanım Anılo Sakaonlann ıiyalı 
ırklan korumak tetebbUaleri ne 
demektir! Siz kunetliıinia. Y • • 
nUemeaıiniz ! Dünyanın bet lataaı 
yakında f aıiıtlerin kuneti &nUn
de diz çökerek titriyecektir !,, 

ıtalyan bayra§ını 
yırttılar 

labaderiyeden selmif bir ha -
Mre tire de, lamailiyede iki lnst
lfz ukeri, hir birahanenin kapısı 
üstüne anlan ltalyan bayrağını 

ABmanyada 

Bir Yahudi 
Ha pi san~ 

penceresinden 
düşerek ölmüş 

"Voelkischer Beobachter,, ga
zetesinin öğrendiğine ı&re, Kari 
F renkel adında hayvanat taciri bir 
Yahudi yakalanmıftır. Mevkuf, 
Munchen Galabach hapiıhanesi-

nin üçüncü katının pencereainden 
dütUP ölmüttür. 

Y ahudt aleyhtarlıtı· 
nın Almanyaya 

zararları 
• 

Betlin, 7 - Rayişbank dl rektarU 
ve ekonomi bakanı doktor Şaht, Hit
lerJe cCSrOfmiittür· 

Bu mülakatta, doktor Şahtın yahu 
dl aleyhtarhft yüzünden Almanya e-
konomisi üzerinde görülea aararları l 
anlattığı sanılı~r. 

tıcare ı 
Vaktile ltalyadan bir Maryosera 

gelmlf, burada -Ydclıı ticaretf,,ne 
kalkmış; fakat nedense bu işi becere
meyJp top atarak bundata gitmiştL 
Şimdi bakıyorum, li8anbulda bam -
başka bir adam, yenl bir yıldız ticare
tine kalkıtmıf ve afkolnn laerlfe, 
Zek~ı kurnazllfr, beeetikllli. it • 

gUzarbfı aayeainde bal libl ele para 
kazanmıya başlamıt-

lnanmazsanız gidin, bir akpm, alz 
de g8rUn: 
Beyoğlunda Tünel başında akşam -

tarı aaat altı ne altı buçuk arasında 
bir kısım halk toplanıp glkte yıldız 
arıyor. Ne yıldızı mı diyeceksiniz. Ha
ni caNm birkaç rtın46r akpmlan, 
henüz güneş tepemlıde kaynarken 1e
tanbulun garbına dotru g3kytllftnde 
küçücük bir yıldız gCSrilnUyormu~· it
te kaç gündür akşamlan Tttnel başın
da biriken halk orada hep bu yıldızı 
arıyor, arıyor ama, mUbarek yıldız 
çok küçük olduğu için lıunu g8rmtk 
kolay kolay herkese nasip olmuyor; 
bir çokları dakikalarca ıözlerlnl ha • 
veya dikerek mahut ,.ıtttm llabln f&• 
vullayıp duruyor. 
Şimdi lstanbulda bal afbi yıldız ti

careti yapan adam bu ticaretini her 
akşam oracıkta. biriken halkın arasın
da yapıyor. Mesel& KalyoncuJu bir 
Rum bayan güneşe elini alama llper 
etmiş oldufu halde yanındaki koca -
kanyaı 

- Niya mikro pırama ehi, aftoJine 
poll kal• aatera bmari t Ama apupa 
ya ti. • 
"G3kytlıilnde çok ı&zel ft mini mini 

bir yıldız varmış diyorlar; ama acaba 
ntreslnde1,, 

Derken hemen bu herif koşuyor: 
- Bana yüz para ver bayan, yıldızı 

sana gÖl!ltereylm t 
Deyip hemen kadından yilılUjl alı· 

yor ve saf elinin ip.ret parmafiyle 
- Nato astera l 
"'tşte yıldız,, deyip mUbarett göste. 

rfyor. 
Herifin gidi o kadar kaneUi n o 

köçiicük yılcbun 7erini öyle tayhı ve 
tesbit etmiş ki bet dakikanın içinde 
en aşaiı on kişiye bu yıldızı gösterip 
boyuna ytlzlUklerl topluyor. Dotrusu 
Maryosera glbl çok I~ blJlr bir ada • 
mm, bumumuıun dlbinclekl koekoca 
yıldrzdan para kazanamayıp buradan 
top atarak savuşmasına karşı bu ada· 
mın milyonlarca kilometre uzafnıda· 
ki mini mini bir yıldızcıktan böyle 
tatlı tatlı gündeliğini doiruıtmuıaa 
ba71ldık • .Afkolsua adameafıza l 
Aşkolsun ama, hani: 
•Nice turfa mllneccim gökte yıldız 

ararlaiken önlerindeki kuyuya yuvar
lanırlar,, diye m9'hur bir söz vardır. 
Korkarız, Tilnel başında yeni türi -
yen bu turfa müneccim, &leme )1lz 
paraya glkte yıldıs ıa.tereeelim cUJe 
bir akpm Tünel bqnun alt yarunda
ki merdivenli Şişhane yokuşundan 
apğI yunrlanmaaın ı 

Gezgin Haberci 

HABER 

Breıt, 7 (Franaada) - Hüktl· NümayiKiler, deniz t:caret 
metin çıkardıiı yeni vergi kanun- müdürlüiiinün kapısını kır.:nıılar, 
ları mucibince ilk tediye z&manı- Sadi Karno meydanında bshriye· 
nın ıelmeai dolayııiyle teraane ye ait bir kamyonu yakmıt!ıırdır. 
IKilerinin yaptıkları nilmayiıler, Amirallik binaaı, bahriye topçula
bUyUk bntıklara aebep olmuıtur. rı tarafından muhafaza alt.na &-

Binlerce nUmayifçi Paris eka- hnnuıtır. 
preıinin yola çıkmaaına mani ol- NümayiKilwin ıayıaı Oç bin-
muılar, yolları doldurarak maki- den fazlaydı. 
niıti tehdit etmiıler ve nihayet lo- Saat 20,15 de 1UkOnet iade • 
komotifi çazüp trenden aymnıı- dilmiıtir. 
)ardır. ' 

Nümayitçiler bundan ıonra be- Sokak muharebesi 
lediye önünde toplanmıılar. bina· Breat, 7 - Dün ıece yeni hi
nın Uıtünde Franıa bayralını in- diıeler olmuıtur. ltçiler ıok.lklar
direrek yerine kızıl bayrak çek· da barikatlar (siperler) :yaparak 
mitlerdir. bahriyeliler ve jandarmalarla_... 

Belediye reis muavini Jak Han- pıımıtlardır. Sukunet anc·.:.k g• 
rl bttyük bir ceıaret ıöstererek tek ce yanıma doiru iade edilebil
haırna ihtilalci bayrağını indirmit mittir. 
bu 11rada numayıfçıier kendil'lnı nCLıtumeue yirmi 7&r&h vardır. 
tqlamıılardır. Bir kiti bu ıabah ölmüıtür. 

Vunanistanda 
isyan tamamile bastırıldı. 

Siyasi mahiyette değilmiş 
Atina, 6 - Ciritten gelen son ği diyevde, hadisenin bir isyan oJ. 

telgraflar Kandiya isyanının ta- mayıp ancak bir grev oldulunu 
mamiyle baıtırıldıjını bildirmek· söylemi,tir, ve hiç bir ıiyaıal ı• 
tedir. Girt fırka kumandam ge· ye takip etmediiini ilave etmiıtir. 
neral Pakopuloı ıü ve iç bakan- . • . t k lh d . . Alına ayyare ararg m a 
larına çektığı telgraf ta, Han ya· 
dan {etirttiii kuvvetlerle ırevcİ· hükUınet aleyhinde kıyam oldu .. 
leri muhasara ettiğini, ellerinden ğuna dair verilen haber tekzip e • 
aillblannı aldılını, ve hepsinin dilmittir. Kralcı partiıi lideri Me .. 
timdi yaptıklarından dolayı pif· takaaa, ahali partisinin (Çaldariı 
man oldufunu bildirmiştir. partisinin) kralcılariyle tefriki me-

Kondilis de gazetecilere verdi- sai ettiğini resmen ilin etmittir. 

Türkiyede 
Yahudilik aley
hine hareket 

yoktur 
(Baıtarulı l inciJe) 

den tetYik ıörerek kooperatif aos· 
yeteler kurmaktadır. Bu aoayete
ler, küçUk tecim erbabmı ortadan 
ıili:ror. Hemen buaün küçük teci
menler de yahudidirler. 

HABER: Trakyaya yeni yerle
ten Türk umurunun yepyeni bir 
haJ&t kurmaia çal11trkları doiru· 
dur. Ancak bundan yahudilerin 
Tilrldyede ticaret yapamadıkları 
manasını çıkarmak kadar abeı bir 
§ey olamaz. İngiliz gazetesinin 
haberindeki tezat Türkiyeden ya
hudi aleyhtarlıiı bulunmadıiını 
MSyledifi halde yahutlilere kartı 

11 ................................................. -ı 

1 ingilterede 
iişsizlikazahyotj 

Londra, 7 - lstatfstiklere göre 1 
22 temmuzda ipizlerin sayısı i 

L97.2.911 di. Bu miktar geçen ay! 
.2,110,000, geçen sene bu zamanda j 
2,126,260 idi. 1 

···············-·-·· .. ··-·····-········-.. ·········· 
Bir yanar dağ 
faaliyete geçti 

Mesina <ltalyada), 1 - Stromhel• 
il yanardafı ibu sabah faaliyete geç
mi§tir. Dağdan bUyttR bir lb deresi 
akmakta, kızgın madenler fr§kırmak· 
tadır. Halk endite içinde olmakla b.
raber (.mdiye kadar şehirde lüçblt 
zarar kaydedilmemiştir· 

l••t.1nbulun en çok ~.c:1tıl.:.n 

'hakiki akşam gazetesidir 

ılclnl.ırını HABF.:R'c 

verenler kar ederler. 

1 

bir hareket vannıı gibi g3ıterme
ıidir. Yeni TOrkiyede milliyet 
prensipleriyle hareket edildiği l~l-

rek reımi ve terek halk arumdaı' 
ki tezahürlerle bellidir.Yahudi dr 
nindo olan Tülriyelil•, Tükrl~ 
temesüsl için gösterdikleri gayret• 
le de bu ulusal yapıya yardım et· 
mektedirler. · 
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~~ 9&iişiiffı: 
---veıi Etendi çaymndaki 

At yarışları 
Daha iyi tertip edilmeli 

Bele klşede oturan btr memur, halka 
karşı daha nazik davranmalı! 

• lnıan at yarıılarına zevk için dan çarpan kızım ıünet, inıanm 
Rider. Bunu tertip edenler, itin ensesinde boza pitiriyor •. 
~kini k3.çırmamalıdırlar. Giıeye bu kalabalıkta ıokula • 

At h2..kkmda ıöylenebilecek madım. Diğer bir fasılada paramı 
11

lllütearife,, tertibi sözler malum· almak iıtedim. Fakat, ıite pence
dur. Bu faydalı, güzel ve arkadaı reıi ancak fasılanın yanımda a • 
hanan üretilmeli; üretenler de çıldr. Çarnaçar, bekliyerek, ber -
teı'V'ik görmelidir. mutat intizam11z olan nöbette dur-

Y anılar b maksatla terti edi- dum. Pencerenin önüne vardım. 
ı. ' u P Fak · ·d k. b b. •Yor E h b."yük' h. at, ıçerı e ı ay memur, ı · · ıasen, er u ıe ır • . . . . 
de bu gibi koıular vardır. latan. letimı, hıç de hoıuma gıtmıyen 
hulda da olması lazımdır. bir itmizazla yırttı. 

Fakat, halkın nakliyatta neler - Bu, geçen ıeferdi. Geç kal • 
rktiği gazetelerde birçok defa • mıtıınız ..• 
•r Yazıldı. itin zevki, bir kere bu- - Hakkım naırl kaybolur? 

t•da L. _ S b d - Sonra alın ... En ıonra ... 
~ıyor. onra, atım an 

~eçenleri hüliıa edeyim de, ba • - Peki, biletimi yırttınız! ... 
tn, daha nelerden kaçtığını öğ • Halbuki, yırtrk biletlerin para et · 

l'enecekıiniz. miyeceği turadaki karatahtada 

Ben, kumardan, §eytan görmüt yazılı ... 
tib· f Adı ve gife numarası bende ı ne ret ederim. Fakat, bir pa-
~r günü yarıılan seyretmek için mahfuz olan bu bay memur, bana 
t-. V ı· f bir eğlence yerinde değil de b . e ıe endi çayınna kadar git • 
bıı k mükellefiyet mevkinide bulundu • f en bahislere ittirik etmiye -
Cek k d ğum hiaaini verdiği için, kendisi· a ar taauuba da aklını er · 
ın " ne: I ez. Şu altı attan fU birinci ge -
~ek!,, diye kestirmek ve tahmi • 
hınde isabet ettiğini gö~ek, doğ
t'uau, insan için, azıcık bir parayı 
hl!lk eden bir eilence oluyor. Za • 
len biletleri, yarım lira yapmıt • 
~~r; yarıtlarm ıayısı da beş tane; 
dır de bir liralık "çifte bahis,, var; 
df;'~ lcb~ - hiitün bunlara !.f tirik e-

ıç ır tahmininiz dogru çık • 
l':ıazıa hile 3,5· lira kayıpla yaka· 
Yı sıyırıyorsunuz ... 

kurnar oynamamayı prenıip ıa
Y~n bir insan için, aylar, yıllar i
Çı~de kumarbazlığın bu kadarı 
}'ı lll:l değildir! Hem, neticede 
l>ek •evd...... . . . .k'. "b. ıgım at cınıının teıvı 1 
11 1 güzel bir fikir de var. 

b· Bu düfüncelerle, her yarııtan 
ırer bı"let ld B" · · ·· .. C" a ım. ırmcı ve uçun· 
u Yarıılardaki tahminlerim doğ-

"- Bu gibi yerlerde memur 
değil, tüccar zihniyetiyle hareket 
etmek lazım,, geldiğini ihtar et · 
tim. 

- Vay! Sen memur zihniyetini 
beğenmiyor muıun? ... Memurları 
tahkir mi ediyorsun? 

- !!. .. 
r:raıınaen anlıyorum: M~l.uu 

olsa, beni karakola ıevkettirecek ! 
"Lahavle,, çekerek uzaklq • 

tım ... Gazeteyle tikayette buluna· 
cağımı söyledim ... istihfaf etti ... 
Bereket versin, diğer giıelerdeki 
memur baylann çok daha naz;k 
olduklarını ıonradan tahkik ede -
rek biraz teselli buldum. 

••• 
Halkın eğlence yerleri mahdut· 

tur. Hele nezih ve faydalı eğlence 
yerleri! .•. Bu kıymetli pınarları 

ellerinde tutanlar, çok daha has • 
sas olmalıdırlar. 

(Vl·rtO) 

~ çıkın~dı; yamnprcL·\Jı bir lira 
c·· Yhettırn. Fakat, ikinci, dördün
I u, heıinci ve çifte bahalı yarıt • 
~ll'da. ıeçtiği.m atlar (hem de gan-

•11) biletler kazandı. K 1 k • 
aö Çifte bahıı da kazandıiım.ı iZi ay ermesı 
d~leyince turnayı gözünden vur • Kızılay Kurumunun 7 Eylül cu-
tı ~umu aanmıtımızdır. Halbuki marteai günü v~ aktamı Takıim 
~ "lıceyi bildireyim: 45 kuruı za· Bahçeıinde üyeleri için bir ker • 
lltJı çılanııım? meı hazırlamakta olduğunu ge • 

ır" Bu, ihtimal ki, kazanan atlara çen nüıhalarımızda yazmıttrk. 
• 0 re d "''I d __ L • I . Kermesi ıehrimizin tanınmıı ha • Ilı'• egı e, NJJIP erıne göre . 
ed~ki1 .. f atların dağıtıldığı ile izah yan ve baylarından mürekkep gü-
d ~~ktir. Fakat, bence, sahipler zide bir heyet hazırlamakta ve 
leerıl atlar koıtuğu için, ikramiye- bunun için zengin bir program 

r oııa göre dağıtılmalı. vücude getirilmesine çalııılmak • 
E:n nı··h· . A d tadır. Programda memleketinıiz • 

t' u ımmı: vrupa a, han - d . d k d ·· "I · 
~ 1 -hn kaç bileti ıatıldrğı ve ka • e tım iye a ar goru memıt 1 • 

ttt~11drf1 takdirde beher bilete kaç tıklr Balarin oyunlan, canlı tablo-
1•li Par · bet d ... .. .. .. lar, mütenevvi birçok oyunlar ve "" . a ııa e ecegı gozonu-

•1e ır· h eğlenceler, itlirak edecek üyele • 1 arflerle yazılır. · 
E: rin her .Urelte memnuniyetini mu· 

~ .. ier halk, bu gibi ıeyleri daimi cip olacak birçok yenilikler bu • 
itiUraJcabada tuttuğuna inanırsa, lunmaktadır. Hazırlıklara hara -

bı-.t ve dolayııiyle rağbet artar. retle devam olunmaktadır. Ker • 
Sonra: 1 k 1 mea üyelere mahıus o up o aylık 

1 VeHefenrl•de biletlerin satın olmak üzere davetnameler kurum '•run , 
ili aaı - mi sizin para verme- merkez ve kollarından bqka 
bi ı. - epeyce kolay! Lakin, atınız Takı im Bahçesinde üyelerin emir· 
~ titıci gelir de, mesela daima ha· lerine amade bulunmaktadır. He
k-. olduğu gibi, elli kunıtunuza nüz Kızılaya üye yazılammış hal
d ~~•Irk (kendi sermayeniz de kımız da bu vesile ile memlekete 
~) elli beı kurut almanız la • çok büyük hizmetleri dokunan bu 
ı-, elince, İfte o zaman it bqka· hayırlı kuruma üye yazılmak ve 
rtfıt "°"!. .. Para alacak sekiz ıite · bu büyük, görülmemi, eğlene.eye 
~ ;ftCak dördü açıktır ... Bunla • ittirik suretiyle yardım etmeleri· 

a cbıü tıklım bklım ... Arka • ni dileriz. 

Hahcllara Yıllardan beri 
paylaşııamıyan 

müjde HAYDARPAŞA 
Antrepo flcretlerl limanı 
yeniden indiriliyor 

lran transit halı teciminin .(ti- Devlet demlryolları
caretinin) buradaki durumunu nın idaresine verildi 
(vaziyetini) ve latanbul h!:L&ı ant- Evvelce İstanbul liman •osye
reposundaki ardiyelerin fiatlarmı teaiyle ve bir müddettenbe!'i de 
incelemek için Batbakanlık tara- liman genel direktörlüğüyle devlet 
f ından ıehrimizde tetkil edilen demiryolları ve limanları idaresi 
kanıık komisyon incelemelerinin araıında Haydarpafa limanının 
sonucunu Ba,bakanlığa billirmit· aidiyeti yüzünden çıkan anla§&· 
tir. Diğer yandan Bakanbr mü- mamazlıklar nihayet kesin (kat'i) 

me11illeri de biryandan tabi o!duk- bir ıonuca (neticeye) varınıt ve 
)arı Bakanlıklara rapor vermİf· halledilmittir. 
)erdir. Haydarpafa liman ve rıhtımları 

Öirendiğimize göre liah fLntre- öte.denberi bu iki idare arasmda 
po ~iraları bir miktar daha ine- paylatılamamaktadır. lıtanbul li
cek ve halı çıkı tecimerlerinin man idareıi dalia ıosyete zama
(ihracat tacirlerinin) biraz ferah- nındanl>eri Haydarpafa limanının 
lamasına imkan verilecektir. lıtanbul limanından ayn bir yer 

Komisyon yaptığı incelemeler- olamıyacağına göre burad,; da 
de bu imkanı bulmuı ve bunu An

lıtanl>ul limanı veaaitinin çahtma.. 
karaya bildnmiıtir. 

11 ve liman hizmetlerinin görill-
Halı antrepoıundaki çıkı teci-

merleri evvelce ardiye ücretlerin- meıi kanaatindeydi. Hall>uki 'dev-
de yapdmıt olan yüzde 30 tenzili.- Jet demiryolları ve limanları ida· 
ta ek olarak yüzde- 20 dereceıin- reai de Dalga kıranın içinde bu
de daha bir indirme yapılmasını lunan Haydarpap limanmm özel 
iıtemitler ve liman genel dh·ektör- bir bölge (huıuıi mıntaka): oldu
)üğü de buna imkan görmemitti. ğunu ve esasen ouraıınm idare ta-

Şimdi yapılacak tenzilat bu rafından yaptmldığıru öne ıürü-
liadar olmamakla beraber oluna yordu. -. t"· 

Balkanhlar 
arasında 

Büyük bir seyyahat 
tertip ediliyor 

Türkiye Turnig klübüniıı te

ıebbüsü ve uzun boylu çalışmala
rından sonra Balkanlarda turizm 

itleriyle uğratan kurumlarlR bir 

anlatma yapılmıt ve dost Balkan 
uluslarının birbirleriyle sık ttık de
ğette (temasla) bulunarak b;rbir-

lerini görmeleri temin olunmuıtu~. 
Bunun için Balkanlarda ilk def n. 

olarak Balkan anlatmasına dahil 

dört Balkan ülkesi arasında bir 
büyük gezi .(ıeyahat) tertip ~dil .. 

mittir. 

Bu gezi t5yle olacakbr: Eylül 
l:iqmda bir Yunanlı gezgiıı kafi. 
leıi tehrimize gelecek ve burada 

Us gün kalacaktır. Üç gün sonra 
liu kafileye buradan Türk kafile

ıi de iıtiralt edecek ve Romanya .. 

ya gidilecektir. Kafile Romanya

da kaldıktan ıonra Romen gez. 

gin kafileıinin de ittirakiyle Yu
goılavyaya gidilecek ve ourad~Q 

daYuıoal~v gezginleri kafileye it
tiralC ~decektir. - - • .. ~ ~ 

Bu dart BalDn devleti gezgin· 
hüküm et bir f edakirlık olarak ve Bugüne Jia'dar ıürüp ıef.,n J;u 
1. "d • b leri Yugoslavyadan ,Yunaniıtana ıml!ln ı areaı zararına unu ya- ihtilaf nilıayet halledilmit ve hü-
acaktır gelecekler ve 1iurada ;\'unanlılar 

p • kWnet Haydarpqa limanmcı "1ev-
--o- kafileden ayrılacaktır. Bundan 

lzmlr panayırında let 'demiryollarma ait olduiunu ıonra lıtanoula gelinecek, t;urada 
kabul etmiıtir. "· ı 

inhisarlar pavyonu Bu huuata aon ~' sezi- da Türk kafileai kalacaktır. la-
Tekitler (inhisarlar) idareıi ar- ıinde deietlerde (temaslarda) bu- tanl:iuldan Romanya yola üzerin

sıulusal İzmir panayırında büyük lunan liman genel direktörü Rauf den Romenler ve Yugoslavlar 
bir pavyon liazırlamaktadır. Te- bir muharririmize demittir ki: memleketlerine gideceklerdir. 
kitler genel direktörlüğünden ar- --o-
ııulusal panayıra 16 kitilik bir me- - "Haydarpa,a limanınm };ize ~ 
mur kadrosu gönderilmittir. aidiyeti yoktur. Orası eakiıi ıibi Tabanca 

-o- idare edilecek ve kendi vesaitiyle • k 1 1 
KUntgsberk panayı- liman hizmetleri görülecektir.,, VeSI ası 0 an ar 

rıoa gideceğiz 1 bile 
HükUmetimiz Königsberk arsı- iki işçi arasında 

uluıal panayırına Alman hükti- Kadın yttzfloden 
met;ııin müracaatı ve iıteği üze- kavga 
rine ittirake karar vermitti:-. Hü- Pqabahçe cam fabrikasmaa 
kOmet bu panayıra hazırlanmak amele Ç&VUfU Veli ile rakı f~bri • 
üze~e btitün tecim odalartra emir kaımda amele Ali bir kadm yü • 
vermiıtir. Şehrimiz tecim odası 

zünden kavga etmitlerdir. Gözleri 
da panayır için örnekler hazırla· 

kızan iki rakipten Ali, bıçakla 
maktadır. 

-o-- Veliyi birkaç yerinden, Veli de 

Alınacak uçaklar Aliyi kalçaıından yaralamıttır. 
Bayındırlık Bakanlığı memle • Her iki yaralı tedavi altına alın • 

ketin muhtelif yerlerine yapacağı mıılardır. 
hava seferleri için incelemelerini --o--
(tetkiklerini) bitirmek üzeredir. Mimar Sinan hamamı 
tik it olard.k daimi. bir münasebet boşaltılıyor 
temin için bir telsız telefon ve içinde uraya (belediyeye) ait 
telgraf iıt.:ıayonu kuracaktır. bazı eıya bulunan Sultanahmette-

Satın alınması kararlattırılan ki Mimar Sinan hamamınm bo
üç yolcu tayareıi için Bakanlıl; tir- ıaltılmaıına karar verilmİ!ftİ. Bir 
ketlerle temasa geçmit bulunmak- haftaya kadar hamam bopltıla
tadır. cak ve olduğu gibi ıaklanacaktır. 

Tabanca taşımıyacak 
lıtanbul Yililiğinden: 

Şehir içinde silah taıımak üze
re evvelce Emniyet Müdiirlüjü . 

tarafmCian ICendilerine vesika ve-

rilmit olanlann bu vesikalarım 
hemen Emniy:et Müdürlüğüne ia • 
de etmeleri lazımdır. Bu vesikalar 

bmıdan soma muteber olmayaca
lmdan kimde bulunursa istirdadı 

için polis tqkilitma da ayrıca 
tebligat r.apılmııtır. 

~ 

Doğum 
Tan gazetesi Umumi Netriyat 

ve Yazı ftleri Müdürü Etem izzet 
Benice alkada§mıızın bir kız ço • 
cuğu dünyaya gelmit, kendisine 
Elçin adı verilmiştir. Uzun ömür· 
ler dileriz. 

( ŞEHRİN. _DERD_L.ERİ ) 

Uykusuzluktan şıkiyetçi mahalle! 
Edirnekapısında emlak sahiplerinden kantarcı na -

miyle tamnmış Ali diyor ki: 
- Bizim derdimiz uykuıuzluktur ! BUmem bu gldlf

le halimiz ne olacak? Galiba uybuuzluktan tekmil. ma
halle halkı ılnlr hastalığına tutularak doktorlara ko
ıacağız. 
Uykuıuzluğumuz.a sebep fudur: 

K'f, gaz, Ukbahar, ıonbahar her ıabah, daha karga • 
lar kahvaltı etmeden, her~·eı tatlı ugkuıunda iken o
tuz, kırk tanzifat arabası kale dııındaki ahırlarmdan 

çıkıp ,,alırdı, gürültü, ıxweyld ile 'kale kapuından içe -

rlge girlgor. Herkesi tatlı uykuıundan deli gibi zıpla. 
tJ11or. 

O ne tangırtı, tongurtudur Allahıml 1. 
Sonra bÜriiann kulalclar patlatan gürültüleri yetı,

mlyormuı gibi arabalan ıürenler 'de avazlan çıld.ığı 
kadar: 

- Deh .. ÇÜf.· Bayda diye bağınyor lar. 
lnaan evinde sabahleyin ttıfh Mr uyku uyuyamazsa 

nerede uyusun? ı·atak yorgcuunun alıp Ramiı kırla. 
nna mı g6ç edelim? 

Buna kini bir ,are bulacak da •evaba girecek acaba?, 
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Kafa taslar. üzerinde araştırma Amerika, apo yaya 

100000 Y1! ··nce KURUN-Asımu •• ı .. mıı,.ı;nıı. karşı denizde 
Yaşayan insan nünün inceleme gezgfsi (t~tldk seycz,. db• ı ı 

hati)nden bahsederek Ba§bakanın. te ) r er a ) yor 
Kurunda çıkan t1özlerinl gerek do • . 

En eski atalarımız hakkında ğudald, gerek Kara.deni% kıyılarındtı- Vaşingtondan gelen haberlere Ame ikanın yeni üı ıCunnak ~ ... 
ki Uleriml.z için yeni bir bayındırlık · ı • • • • · ı d • • • • ı ı 'bi al ad B .. ı göre, Amerika Birletik HükUme- tediği adalar Japonyaya dojru u• 

1 eri SUrU en UŞUnCe er ;:~a~: :;;lgele~:Z: d;~,11~ı~:~e;: ti, kendisine ait adaları tahkim zanmaktadır. Bunlar Aleutianı 
arasında on yapılan ve en büyük işlek ıehirler arası muntazam ıoae • edecektir. Okyanus denizinde ye- Guam, Wake ve Midway adalııfl" 
denebilec-ek keıif, Filistindedir. lerle örülerek doğu ve Karadeniz böl· ni deniz Usleri kurulacak, yeni dır. 
Filiıtinde, Kannel dağının mağa- geslne yenl bir hayat kazandınlmıı 0 zırhlılar ve kruvazörler yapılacak lngilizlerin yedi senelik bir 

Inezm kemikleri üzerinde tet-ı 
kikat yapanlar arasında ço!:. yeni 
bir çekitme (münakaşa) türedi. 
Bu, çolt tıınınmı§ bir lngiliz elek
trik mühendisi ile antropoloji bil
gisi mensupları arasındadır 

d b ki lacağım işaret etmektedir. d ıı· raların a ulunmuf olan ör1;.e er TAN -Ali Naci Karacan, hekimle· tır. bahriye planı düşünıneıin en so , 
delaletiyle yakında bu insanların re saygı gösterelim başlığı tıltındaki Amerikanın Okyanus denizin • ra, bu ad larm tahkimi mesele•' 
nasıl ve nerede yaıadıklarını da b~yazıs,ında hekimlerimiztn fazla ka- deki adalarında yapılacak olan bu bugün Amerika deniz çevrenler'İJ1 
göst~rebileceğiz. Müstehasel~ri bu zanlıklarından apartımanlar yaptır • tahkimat 1937 yılında ba~hyacak- de en çok konu§ulan megeledir. 
Iuna.1 bu insanlar, hiç şüphesiz dıklanndan bahsede ede nihayet on· tır. Amerikanın, gelecek yılın so • 

Elektrik mühendisi Sir Ambros 
Fleming antropoloji bilginlerine 
çatarak, bilhassa Darvin te'<5.mül 
nazariyesine itiraz etmİJ, ınsan 
neslinin yaşı hakkında münakaşa
lar yapmıştır: 

lnsanlıı Antropoyd cinai may
munun ayni cedden geldikleri na
zariyesi aleyhinde bulunmuştur. 

Buna cevap veren büyü~ lngi· 
liz antropoloji bilgini Sir Aı thur 
Keith demiştir ki: "Darvin:n te
kamül nazariyesini hiç bir t:yolo
jist bir kenara atamamrştrr. Ve 
müteakip keşiflerle de bu nazari· 
ye ıağlamlaııyor.,, 

Sir Arthur Keith inıanm y&rım. 
llelki ~e bir milyon yıl kadr.r ge· 
rilere gittiğini ve taılar üzuinde 
rilere gittiğini ve tatlar üzerinde 
çıkan izlerin şahadetini unutma· 
mak lazım geldiğini söylüyor. Bun 
lar, dünyanın her yanında Bulunu
yor. Ve insan neslinin, bin~erce 
senelik olduğunu göstermektedir .. 

Sir Arthur Keith münakatası
na devamla töyle demiıtir: 

- Sit Ambros Fleming. ınsan 
rrkmm beyaz, siyah, kahve rengi 
ve ıarı gibi muhtelif renklerini de 
gözönünde tutmalıdır. Son 6000 
yıl içinde bunlar bu kadar birbi· 
rinden farklı değildir. Sonra, 
"müstehase insan,, hakkında ne 
diyecekler?. Müstehase insanlar 

100.000 yılhktır ... ,, Zarı vapur kamaralan gibi sınıflara Amerikanın Deniz Bakanı Svan· nunda Vaıington muahedesini 1'lt• 
"'* • taksim ettirdi'iJimizi söyledikten son • d • t' k' ha.yete erdi~ı· z•'""an zn-hlılarınıJ1 

B
. . • d l ra diyor ki: son emı§ ır ı: u ....... & 

ırıncı sayfamız a 1 numara ' re- insaf edelim.. Bütiln ömürlerini bil· "- Eler Filipin adaları istiklal ve kruvazörlerinin de sayısını ar-
sim, İngiliz antropoloji bilg!ninin tün enerjilerini memleketin sağlığı i- sahibi olurlarsa, Asya donanma • tırmak istediği anla,ıhyor. Ame • 
100.ltOO yıllık dediği ve FiliPlinde çin harcıyan doktorlanmızın kazanç • larımızrn kıt ünü olacak bir baş - rika Deniz Bakanı, harp gemileri 
yeni Lulunan iskeleti gösteriyor. larını - varsa - çok görmemeliyiz. ka yer bulmamız lazımdır. Bu:ge. yapmak hususunda diğer milletle" 
Bu iskele~, üzerine yapıştığı taıla Nedense gö:lcrimizl onlann yalnız lecek deniz konferansında konu .. ri kendisine örnek edineceğini 
birlikte, yerinden kazılarak çıka· kazançlarına, delik keselerine dikiyo. ıulaca.k iılerden biridir.,, aöylemittir. 

rılmıştır. U:zerinde tetkikat yapıl· ru;albuki onların bu memleketteki ismet . .. .. Hava tehıı·kesı·ni 
maktadır. JÖlıretleri derecesine varnııı eşleri, ınonu 

(2) numaralı resim, Sir Arthur değil Üzerlerine iki koca rehin dam • 
Keith'in kendiıini, yeni çıkaıılmı! gası t'Urulmuş iğreti apartımanların, Samsundan geçti bilen üyeler 
kafa tasları üzerindeki ilim \etki- fakat serııetlerin ve kô,şanelerin ıahl· Samsun, 6 - Başbakan İsmet 

l d t Anknra: 6 (A.A.) - Hava tehlike' 
katına. ıe·i halinde iıı.aret ederken bl olarak ya~ıyorlar ve omuz ar a a· İnönü bu3'ün ıehrimize varmıflar, 

' :s z • sini bilen üyeler: 
gösteriyor. ~uııyor ar. üç dört ıaat meıgul olduktan ıon- .ı 

Ayıptır, inıal edelim, ı•e Türk he • 7524 Necim zade Ali İhsan ve aile:ı> 
So?dan .ağa doğru ilk kah Ant- kimi.ere, hiç olmazıa yabancı hekim. ra gene ayni vapurla lıtanbula 1zmir 200 yardımı 800 lira, 7525 Şakit 

ropoyd maymununundur. Sonra ter kadar olsun saygı göaterelim. doğru hareket etmitlerdir. zade 1\1. Hakkı Tireli 30, 7526 B. Zi>'1 

sıra ile Nennderthal insan kafa- ZA.'1AN - Yerli mallar sergi.sinin 1 lstanbul tram,·ay elek. memurin 11" Basbakan kendisini şidd~tle a - . 
ınndan bir pa§ça, Filistindeki Kar- nihayet kapanm<18ından memnun ol • ~ 20, 7527 B. Perkev Hukuk müşa11 • 

" .. li b t · • kıılıyan halkın arasından geçe- :: mel dağı mağarasında bulun'4.n in· dugunu oy yen u gaze e, sergının ri 20, 7528 B. Mehmet Osman H. M"' 
k 4-l liği -'- balı dl ve k y rek hükumet dairesine gitmiıı., ora- N ... aan kafa11 ve bugünkü insan ka- ıymcı..a z nuc::n se yor ·ı • ~ şaviri mua\ini 20, 7529 B. T. ı a:ııw 
metsizliğl de teş1ıir eiiilen mallarda da hükumet itleriyle, bilhassa çar- İstatistik şefi 20, 7530 B. Emirze nıu· 

fasıdır. değil, sergi binasının küçüklüğünde ıamLa - Bafra bataklıklarının hasip 20, 7531 B. J. Cohen muhaslP 
Üçüncü resme gelince, Filistin- ı·e sergi binası olmamasında buluyor. ... 

kurutulması itiyle mefBul .olmu!- (trnmmy) 20, 7532 B. Gumiline (traı .. 
deki iskeletleri bulan Kaliforniya Bir mektep bina8ının sergi binası vay) mühendis 20, 7533 n. Dr. TraııtO 
üniversitesinden Mec Cown gene olamıyacağrnr öne süren Zamancı ser· tur. baŞhekim 20, 7534 B. J. LO.zian elektril' 
yeraltından çıkarılmıt üç k 4 fa tası ginin bu hinada kurulmasına devam e- Saat 14 de hazır bulun1.n he- \'e trammyda 50, 7535 B. HııyruJIBll 
arasındaki farkı gösteriyoı. Bun- dildik~c seneden se.n~ye !enal_~ıacağuıı yete, Samsuna, 15 gün kaJm\\k Ü· Tuna saat okuma memuru 20, 7536 Dt

1
• 

1 ld 
... d ... A t '..l re mha • t eıfıra ınccegıni aoylemek - ıı ar ıo an saga ogru n ropoyu t ,:ı• , .... ,. yelcu .. .ı.ı:ı• tc:l~ .... &,-; ...... ~~ ... : •nv- n. J..ı • ..n..,uatar neıum ~o. 75:rl H. _tj 

maymununun kafa tasını, Filia- _e_u_ır_. ------------ )edikten ve memleket itlerinden yani İstanbul tramvay elektrik ş. ~lt· 
tinde bulunan ve 100.000 yıllık A iman yada bahsettikten sonra tekrar vapura silftt tLmiri 20, 7538 B. Bahar Şişli c· 

d h • k f t dönmüa ve hareket etmitti?. po amiri 20, 7539 B. Mustafa NeclP 
enenmüste asenın a a ar.ınıve '16 yaşından aşaQı :r fnhrikamüdürmuavini20,7MOB.SD• 

buiünkü bir insanın kafa tasını gençlere -n.o-- Jamon Benearon muhasebeci 20, 7541 

göstermektdeir. sigara yok Doktorların B. Sait Yusuf Yaltrak mühendis 20, 
7542 B. Ziya Rauf mühendis 20, 1&!3 

Su yüzünden bir köy kavgası 
iki kişi ·mavzerle 

Bremen: 7 (A.A.) - Polis direktör sınıfları B. Ali Rıza fabrika atölye şefi 2(1, 
lüğü 16 yaşından aşağı gençlerin ıöz- 7544 B. Manug Elmasyan fabrika ıt1e· 
önilnde sıgara içmelerini ve bu yaşta- Ankara, 6 - Derece ve sınıf muru 20, 7545 B. Cevat mat eczacı 2°' 
kilere sigara ,-e tütün satılmasını ya- üzerine doktorlardan almac!'lk ka- 7M6 B. Abdurrahman Ağaoğlu MU• 
sak etmiştir. · · • h d h k hendı's 20 7ı::A7 B. Osman Şakar Ynıtı• Suçlu satıcılardan ve sigara içen - zanç vergısının tar ın a a .sız· , iH ti 
]erin H111erinden l!iO mark ceza alt - hklar yapıldığı yolundaki 'tiraz- dairesi şefi 20, 75'8 B. L. Emmanue • 

yaralanıp öldü nacaktır. lar Finans (Maliye) Bakat!ığın- des muhasip 20, 7549 B. Sezai m~~~~ 
20, 7550 U. E. Barzitey satfe mudur 

ca tetkik edildi. Sınıf ve derecele- 2'>, 7551 B. Fuat Saraç yeznedar 20, 
Mecit'3züye 15 kilometre uzak - ralanarak ölmüşler, Kadı oğlu Rı· 

' Jrkta kıluııan Çıkrık köyünde bü- za da ağır surette yaralanmıtbr. ~ ~· L i ~ T E-1 
yük bir kavga olmuıtur. Su meae· Köylüler jandarmanm gelmeıi ~ ;; _ 

lesinden çıkan kavga üzerine Ha
san oğlu Mustafa ile Kıpık oğlu 
Mehmet mavzer kurtunlarıyla ya-

ı ı an 
M.en-kezi Jetanbulda ıubeıt 

Mentnde .bulunan 

Nalband Zade Silley
i man ve ŞUrekAsı 

Kollektif eirketl bu kere bütün 
ıürekanın riza ve muvafaptlerile 
feıih ve muamelat ve hesabatı 
ıürekl arasında rüyet ve tasfiye 
edilmlt olduğundan keyfiyet illn 
olunur. 

lŞ VERİYORUZ 

Bayanlara - (İHU) fabrikalan 
santralı evlere dikilmek tizere iç ça
maşırı verecektir. Mütemadiyen yev. 
ıniye 1ve2 lira çıkar. Ayni santral ta. 
>li şubesi için daktilo n k!tibe istiyor. 
Posta kutusu: Gala ta 1119 

••• 
Seyyar satış için gençler - lazım

Clır· Ye~·mlye (1) ve <2) lira verile • 
cektir· l daimidir. (lHU) çorap fahri 

'kalan Galata po ta kutusu 1119. 

••• 
Bayanlara - Bir sinema kumpanya

• operet lmmt f~n bayan isteniyor. 
'.Arzu eden hıyanlann şeraiti anlamak 
için mektupla müracaatları. Posta 
kutusu Galata 119 

üzerine dağa kaç.mışlarsa. da ta • 
kip neticesinde hepsi elegeçiril • 
mit ve hapsedilmişlerdir. 

Askerliğe çağrılanlar 
Eminönü Askerlik Şubesin • 

den: 330 doğumlu ve bunlar ile 
muamele gören kısa hizmetlilerin 

askeri tam ehliyetnameli olanlar 

1 - Eylul • 935 de, yüksek ehliyet
nameliler ve deniz &mıf ma ayrıl • 

mıt olanlar ikincitesrin 935 de ih· 
tiyat zabit mektebine gönderile .. 

ceklerinden ehliyetnamelerini he
nüz §ubeye yazdırmayanlar çağ • 

rılan günden evvel şubeye gele -
rek ehliyctnamelerini göstermele· 
ri ilan olunur. 
------

J..ı~ııbut !dtdi1'tli 

ŞrhirTiyaf rosu 

ııııııııımııı 
1lllJ 
mnını 

HU hatta Te· 

pebaşı Belediye 
fiyatro5U: Per • 
şem be, cuma, cu • 
martesı, pazar gü
nü akşamları saat 
21 de (DELl DO· 
[,U) 3 perde ope
ret. Yazan: Ek -
rem Reşit, beste • 

Jiyen Cemal Reşit. 

Kant:ar hırsızı 
Dün aktam saat on sekizde E· 

minönünde Cumhuriyet caddesin
de kömürcü Mehmedin kantarını 
çalan Ahmet yakala:nmıştır. 

Sarhoşlukla 
Fatihte Selçuk Sultan mahalle

sinde Hüseyinin evine sarho§ ola· 

rak taarruz eden Hayri yakalan • 
mııtır. 

Sar'ası tut:muş 
Ortaköyde Recebin ka.r111 Fat

ma, Kasımpaşa sikelesinde sanda· 
la binerken sar'a11 tutmuş, denize 
düşmüşse de kurtarılmıttır. 

Dövüştüler 
Cibalide Kanlmıedresede otu • 

ran Hatice, Asiye, Mahmure ve 
Haydar çocuk yüzünden kavga 
etmiıler, biribirlerini dövmütl~r
dir. 

Çarpışt:ııar 

Şoför Alinin idareıindeki 2066 
numaralı otomobil ile 2030 nu • 
maralı otomobil ç.arpı§Mlf, her i· 
kisi de hasara uğramıştır. 

Yangın 
lhsaniyede mektep hademesin· 

den Haıanın oturduğu odadan 
yangın çıkmıt, oda kımıen ıan • 
mı§tır. 

rin etibba odasınca değil, Finans 7552 B. Alf andari Viktor Tram. 20• 
Bakanlığınca yapılması yolunda- 755.~ B. Atıf Yonsel saat <>kuma dal: 
ki teklifler kabul olunmad.. De· resi şefi 20, 7555 B. Karayan mUhe~ , 
rece ve sınıflara ayrılma i~i etib- dis 20, 7556 B. Sami Katım maliye ı; 

Jeri şefi 20, 7557 B. Sadi Rifat Sar•ç 
ba odalarında yeni baştan ince· .,o l Le\"n.zım şefi 20, 7558 B. lzak NiCe 
lennıeıi muvafık görülerek ~ yo • mühendis 20, 7559 B. Cezmi Türkiitt' 
da tebliğa.t yapıldı. Yeni t&Snif. fen memuru 20, 7360 B. 1 Haşim Aıts" 
ten ıonrn. maliye meseleyi tekrar Ş<!beke dairesi amiri 20, '1561 B. Koıt1' 
tetkik edecektir. bis mühendis 20t 7562 B. Cevat GUıte • 

--o--

OzUmtl istihlak 
ettirmek için 

Ankara, 6 - O züm ve incirin 
memleket içinde fazla surette is • 
tihlakini temin için yeni tedbirler 

alınmaktadır. Bilhaasa. bu yılın 
istihsal fazla lığı dolayısiyle dahil· 
de istihlakin artırılması fiyatları 

dütürmiyecektir. Bu cümleden o • 
larak Türkofiı memlekette bir 
(Üzüm ve incir günü) yapılması-

na karar vermiş ve bu husuıta Zi
raat Bankasıyle ve Halkevleriyle 
temasa girmiştir. Bu gün memle • 
kette her ailenin en aşağı bir kilo 

üzüm ve incir harcamaıı için tim· 
diden geni1 ölçüde teıviklere baş· 
!anacaktır. Ege mmtakaıındaki 

birçok kooperatifler birer kiloluk 
ambala.jlarla Türkofisin tC3pit e -
deceği miktarda üzüm ve incir ha
zırlıyarak banka şubelerine gön • 
dereceklerdir. 

biğer taraftan Türkofiı ekmek-

kin memur 20t 7563 B. N~z~mettin 1'~ 
dil kalem ilmlri nıunvını 20, 756' 

d . . -ı:ıııJ' 
Saaıi Golscdin Jemzım aırcsı m~ 

ru 20, 7565 B. 1\farko Kalvo Je,·a.ı~ 
• dairesi memuru 20, 7566 B. Raul Er•. 

man muhasip 20, 7567 B. Sahag ke11t' 
ci milhendi 20, 7568 B. Refik Türed• 
gUn mühendis 20, 7569 B. Vnsil Dul~~ 
des memur 20, 7570 B. Mııks Hanatl 

1 
mühendis 20, 7571 B. Recep Tuğr~i 
hukuk işleri me. 20, 7572 B. KcntlJ·ıı 
Şişli atölyesi 20, 7:>73 B. Hüsamctt~ 
bakaya tc'lhsilfıt şefi 20, 7574 

'heıı• Sadettin Mustafa yol dairesi mü 1 
disf 20, 7575 B. Tahsin HüsnU konttO 
k. memuru 20, 

---------------~~---------------~-------_./ 
Bir fen felaketi 

Paris, 6 - Yapılışı üç sene sil: 
müş olan bir &tratosf er tayyare••~ 
ilk tecrübe uçuşunda yere düşere 
parç.nlanmı§, pilotu Kony ölıniit ' 
tür. ~ 

=================~ 
ı ·· ·· k t 1 · ·n·ı d' ere uzum arıt ırı maaı ışı t 
tetkike başlamıt ve Atina ticare , 
mümes1:ilimizden bunun için J1lş 
lumat istemi§tir. 
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7 ACUSTOS - 193:. 

P®ŞÖWl)©J~aoo 
~ , Fal'\rOnname ae11ı eski frarist 

Nakleden: tarih ,romanından hnmıstır . 

·~=r:H:o:ı;:~~:s:a:,.e:':lJa.:J============N o.2 7 ='::::'/ 

Ferruh, hançeri çe ti: 
- O bizi mahvedece v.. e ben 

..__ Yazan: KADiRCAN KAFLJ No. 86 OnU mahvedeyim! dedi. 
8 · l t · · J • ı ·· ··z k Bıçağını salladı, harem v asının 
ır even ıçın uenızıere ~omu me camnı cehenneme yolladı 
k J b •• ••k J t kt - Ferruh Şehzadeyle ~Uflaka / büyük bir sadakatle dıtarıda beli· au.ar uyu saaue lJO ur. uzun bir zamanımı beraber ·!.~ ledi. Gözcülük etti. Ferruha ge -

B dı b 
• • ' baıbata g~irmek istiyorum. Bu lince, o geceki içme ve ıeviJme 6.-

en en Unu eslrfemel/ln ıenin ~lindedir. Ne yapmak la.· lemi, büt.ün hayat~~ın ~n fevkalil-
• • • zrmıelırae yap. En muvafığı, hır d~ gecesı oldu. Huma ıle zevk ve 

A '' f -l"· rtık bütün Akdenizde yalnız cağım. Son dileğime erecej1m... ıemiıindeydi. Seni aramadı mı? gece, onu &araya almaktu. Ne o~ ıa a,bulutlarmm en yükıeğinde 
Urk gemilerinin yelkenleri Türk Dedi. Beatriı Hüımen Reiıin onu ni- lur? Benim de dünyada biricik uçtular... J l \ 

~:ınil~rinin kürek takırtısı v~ Türk Piyale Bey bu sefer ona karıı çin aramadığını sahiden merak e- arzum bu! Eğer bunu yapmaz • .~abah Jfı~a~ı,_ oı.!!~!1 ay..!.rdr. 
ventlerinin çoşkun ş rkıları du_I yumuıak davranmamııtı: diyordu. Fakat aklına hiç bir ıüp- san, ne ıultanlık, ne servet, ne Hu~a, sevgıhsını kapıya kadar 

}'uluyordu, - Verilen her it, deier!:dir... he gelmedi: mal, hiçbiri gözümde olmıyacak • te§yi\etmek iıtedi. A§U:ğıya inili. 
Kadırg~ kaptanı Ahme~ Reis Sen daha, çok yaııyacakıın !.. Yü· -Arardı. Belki de arıyacak bal tır ! Hani ıen bana hakkını helal ler. \ 

l~tanbula kadar hep böyle geçece· künü botalttıktan ıonra 1ıen~ ge- de değildi. Beni Sicilyaya çıkarın. etmiyeceğini ıöylemittin. lıte ben Fakat\ tam ... o !.'1!.!'-·da, genç ~ız, · 
ğıne emindi. lsapnyol ve Ceneviz lirsin. Biz de daha iki ay kadar Onu bulurum ben... de sana bildiriyorum ki, eğer ıen h~yret'v~ k,,..o~da~n. doniilialdı. 
donanmaları, değil Sicilya kıyıla- buralardayız. Haydi, hazırJ.1kları Ahmet Reiı buna imkan göre· de bana bu iti 1apmazıan hakkı~ Zıra, sar~ydakı oeKçıler anum~a 
trna, dah;ı pek yukarılarda olan bitir ... Yarın ıabah erkendeQ yola medi. • mı helal etmiyeceğ!m· Onu ıevi - gayet a~sı, gaY.et . mutll!-'s~~ir 
l\orsikanın batı taraflarına bile çıkıyorsun!... yorum, onıuz yapamıyorum ••• Ba- .J!aremaga ı vardı. Bu adam, 
80kulamıyorlardı. Son günlerde Ahmet Reisin canı ııkt~mıttı Hüsmeni tanıyordu. Bu yeğit na mutlaka getir... · bahçeyi1!kontrol ettTği . 11rada, ICa • 
,. .J h T k k 'b' delikanlınm, sevgilisinden ayrıl- 1 d b" • · k.l,,d. d ~· ı: ~~İrat Doryanın İspanyadan ye- amma, o ~• er ür aptar.ı iP ı - • • • pı ~r an, ır_ın~, ı ı ın e' oı~-
nı ın.•dat beklediği ve onJan son- nizam ve büyüklerin emh·!erini mıf olmasına da üzüldü. Pjyale Dadı, ıuıuyor ve düşünüyorClu. tekarlık. o_,Idugunu ve açıldıgınt 
.. d' ı · b'' ük' b b'' nl Beyin bu itte yaptıg""ı yanlı .. lıg""a da f k tm t • a. Türklerle kar .. ılaımak idn i- ın emeyı en uy orç ı.e er· :ı - Niçin tereddüt ediyorsun 1 ar .e.. . ış ı. .. • • 
l :r ~ d d' canı sıkıldı. p .._ dd k b erı Yürüyeceği duyulmu§tu. Fa- en 1• , •• , • Evvelce, Fernıhun ıehzade olma- ~ urnı et, uplere ın~§, pa-
kat 0 da hiç ıüphesiz Mesir.adan ~ediği gibi eğer havalar &öyle Genç kız iri iri göz yatları dö- dığmı söylüyor, -bunun için itiraz dıtaha haber vermeğe ve ~rtahğı 
teçerek Yunan denizine,.(d~taban güzel ve biraz daha rüzgar1ı gi· küyor, Hüsmen sözünü söylerken ediyordun. Gene mi 0 kanaatta. gürültüye salmağa geli)'.~:du. 
burn nun fırtınalı, yalçın kıyıla· derse en çok on on bet gün aonra onu ne derin bir atkla sevdiğini aın? Görüımeleri, bu çocuğun iyi Bir köşebaşında .~q~laştılar. 
tıfta gidecek değildi. Bunun için gene bur~da bulunacaktı. öyle kuv·ıetle anlatıyordu Jd... bir aileden olduğu fikrini ıana Haremağuı, ıultanı gör?nce: 
Ahrnet Reis, lstanbula giJinciye Ahmet Reis timdi kıç ka~ara· Ahmet Reis, atkın bot bir laf vermedi mi? -Bu erkek kim~ ... • diY.e göz· 
kadar hiç bir düşman gemisine ras nın üstünde uzanmıf, rene bu kı· olmadığını anlıyan, onu yatamıf _ Verdi, fakat... leri döndü. 
laınıyacağma yüzde yüz emindi. yıhırda, ~u enginlerde yaptığı olan bir ihtiyardı. _ Fakatı filan yok ... Mutlaka Hüma, inleai: 
ğif Z~!erı h!l i_nanç yalnız onda de- gençlik savaşlarını habrlıyordu. Genç kızın ba§ını oktadı. Elin· bu böyle olmalıdır! - EY.Vah', mahvoldum! 

, utun ı urk öoncıu ........... Ja nıeaınaya yakıatı, .... ı ..... ..ı. c~ .ı." tuttu. - Niçin, sultanım? 
Var·1 A • 1 p· 1 B · b 1 R k 1 · l k b Dadı, çare olmadığını gördü. uı. mıra ıya e ey !le U· ze ecyo a eııy e aaa &!ı, ye- - Benimle gel!.. - Bu adam bizi mahvedecek ... 
tıu • 1 d iki atığı bir gece birle§tirmek la • 
d•

1 
... n ı~in Türk kadırgasının )':\nına ti likler içinde gülümaiyor ıı. Dedi. Kıç kaıaranın üstüne çık- Seni öldürtüp, benide rezil, bed .. 

b zımgeldiğine kanaat getirdi. ger ekçi kadırgalar koymamıt, Sağdcl Sicilya kıyıları d;ıa yem· tılar. Şimdi orada Ahmet Reisle nam edecek ... 
l'alnız Qla:·ak göndermİ§ti. yeıildi. genç kızdan ve bir de tercümanla- - Canım senin uğruna feda - Öyleyse t!ur •.• O bizim iti • 
li Allrnet Reis gençliğin<le Oruç ve Bu sır.ıda kıç kasaranın .-ltın· rından başka kimse yoktu: olsun! Seni meı'ut görmek, elbet- mizi tamamlama<lan ben onun işi· 
k •zır Reislerin yanında, Ce:ıayir da bir çığlık, bir gürültü duyuldu. - Sen çok güzelsin! ... SP.vimli- te beni de mes'ut eder! • dedi. • ni tamamlayayım ... 
l 

1Yılarında savaşlar yapan eski bir Ahmet Reis genç kızın söylf't!:kle· ıin ! ... Türk sarayında gözde olur- Bu it çok tehlikelidir. Belki ölü • Delikanlı, bıçağını çekti. Bir 
e\>ent idi. Sonra, Barbaroıun der rini iyice duymuyor ve anlamı· sun! ... Oraya gitmek, istemiyorsun müme ıebep olacaktır. Fakat her- saldırıtta haremağumm canını 
~l ksptanı olması üzerine o da di- y:ordu. amma, bu istek doğru mudur? feye razıyım. ceheniıeme yoİıidı. 
~~r hirçok leventler gibi -.~evlet Bu gürültüler, Salernodan ay. Ahmet Reis bu ıözleri, son §Üp· Hurremi bulmak üzere sokağa Dad~' ile Hüma, fena halde 
ıznıetine geçmişti. rıldığı sırada ve ondan sonra da ol- besini gidermek için ıormu§tu. çıktı. Onu, hanından aldı. Kıyaf e- korktu. 

d Ondan sonraki hayatı, yazın muıt ı. Ahmet Reiı doiruldu: Genç kız kızdı: tini değiştirip saraya soktu. Sul • - Biz timdi ne yapacağız? Bu 
onı:1.nma ile Türk kıyıların: ·lolaı- - Bu inatçı kız kimdir acaba? _Ben onu seviyorum. O ,fa be- tanın huzuruna çıkardı. cesedi ne yapacağız.? •.• 

~ak, aavaımak, kıtın da Gelibolu- Diye kendi kendine ıordıı ni seviyor ... Biz ha ka ey istemi- - Sana bir§ey aöyliyeceğim, Telaı içinde düJünmege hatla. 
a. baharı beklemekle geçmİ§tİ. Sonra atağıya indi. Orada dört yoruz. O ayni zamanda b~ni Ö· ıen benim arkadaıım; sır orta • dılar. Nihayet, dadımn aklına, 

) \' ~ı altmıfa yaklaıtığı iç;n Pi- bet kiti, ıüzel ve genç bir kızı kıs· lümden ve iğrendiğim bir adamın ğrmım, Hurrem l bahçenin ti. ortasında metduk bir 
ale Bey ona: kıvrak bağlamak için uğraııyor· yanında cehennem hayatı yaıamak - Söyleyin sultanım ... Sizi can kuyu olduğu geldi. Cesedi oraya 

ı - Sen sefere gelme ... Artı!< ya!· lardı. tan kurtardı. ''Beni geri göıiirün,, ı,u)ağımla dinliyorum. kadar sürükleyip içine attılar. 
andın ... Yo1 zahmetleri ıer.i yo- Genç kız ise bir ceylan ,P.vikli. diyemem. Çünkü bunu yaparsa- - Bir gece Ferruhu ıaraya al - , (Devamı vRr)" 

l'ar ... Dcv,t.tten bir aylık baglata- ğiyle çırpmıyor, didiniyordu. nız derya kaptanının emi.-Jerini sak ... Böylelikle bulu!muf olsak... "~ 
)ırrı. Burada kal ve dinlen!.. Ahmet Reis: dinlemeınit olursunuz. Fakat Si • Ne dersin? ... Bu teklifin benim ta· 

~enıişti. _Ne oluyor? Bu ne istivur?.. cilyaya çıkarın... rafımdan gelmeıi yalcıtık almazdı 
l' a.kat o, beyaz sakal ta!ıyan Diye haykırdı. - Bunu hiç yapamam, Derya amma ... 
! 8.ntk Yüzünde büyük bir k1'derle - Bilmiyoruz! ... Yalnız ikide kaptanına haber verirler ... Yalnız. Hurrem, sultanın ellerine sarıl-
\l cevabı vermişti: bir (Hüsmen Reiı) in adım söy- Ahmet Reis bir dal<ika için dü- dı: 

8. - Ben deniz üstünde gözümü leyip duruyor.... tündü. _O, nasıl söz? ... Bütün emirle-
Stıın C d ' .. t" d k H R ' . d .. b l'tt • ene enız us un e apa- - üsmen eısın a mı mı! O- Yüzlerce kızın ulunduğu fstan· ri ve müsaadeleri siz verirsiniz el-

tı' ak isterim. Bir levent için de· nu nereden biliyormuı?.. bul sarayına bir kız ekıik gitmek- bette ... Benim isteyip istememe -
8~ılderc gömülmek kadar büyük - ltitmi•tir. le ne olurdu?.... l ... :ı me ge ince, nasıl istemem, efendi-
P.e 8. et Yoktur. Benden bun:ı esir· Genç kız gene kendisini t~tan· Beatris: ciğim? .• Ben, aylardan beri, an • 

ıneyin !... ların eller;nden kurtulmut, hu ıe· 
B Y 1 Ne Var., cak bu buluı:maya mevcudiyetimı· u .. • p· 1 B - a nız... . ... l' 

Ya nun uzerıne ıya e ey onu fer Ahmet Reisin önüne koımuf, Diye sordu. hasrettim, bunun için yatıyorum. 
lnına almıştı. onun kollarına sarılarak: 
t J _ Doıdofru 1stanbula gideriz. Arada sırada sarayda buluşma· 

n· l\ Ya kıyılarında top1annn ga. - Beni götürmeyin! ... Beni ya d gwa ve sabaha kadar kalark, sa_ 1 1lıetl 1 ı f Seni orad:\ aemi en rıkarm"'m ve 
1 er e esir eri uzun zaman İ· Hüsmen Reise götürün, yahut Si- • 7 

... b hl 
onun k saklarım. Dönüıte Kızıl Kadırga- a eyin gizlice F erruhun dışarı 

O 1 ar. asında do]aştıramazdı. cilya kıyılarına çıkarın!.... çıkmasına karar verdiler. 
narı b .. ıt b 1 .. o· ya götürür, Hüsmene Veririm, fa. 

d ır n once astan u ~ gon· ıye yalvarıyordu. Bu müjdeyle, Hurrem, Ferru -
ı. erınek v" donanmayı dah• ser- Ahmet Reis İtalyanca bilen bi- kat bunların çok gizli olarak ya- h 

1 
k ı 

uest bı , k 't_ • pılması la%ım... un yanına gittiği vakit de i an ı· 
O 

raiDlla gereKti. riaıni arattı. Bulmak irin 7..>rluk 
7 mn ne derece sevindiğini siz ta • 

~aman aklın 'Ik l ' - d kmed' B il T" k '- d Tercüman bu ıözleri ıenr. kıza n a 1 0 arat: O· çe 1• u, yı arca ur ıra ır- savvur edin. Artık, ba§ı göklere e-
nı~:unanın bu en ihtiyar reis? gel- galarmdd kürekçilik eden bir Si- aöylemed~n önce Ahmet Rc:ı kü. ritti. 

A.'lı'' onu çağırtmıı:tr. cı'lyah idi. rekçiye aordu: d 1 
h :r O gece için tayin e i en müli • 

met Reia: Onun yardımiyle konu§tular. - Kaç yıldanberi forsahk edi- katta bulunmak üzere hazırlan • 
•i - Beniın kadırgamı yük gemi- Genç kız her ıeyi anlattı. yorsun?... mağa başladı. Saatleri, dakikaları 
ri::ı:n~y~ !b B~ İ§i ba§kasyna ve· Ahmet Reiı gittikçe şafıyordu. - Sekiz... iple çekiyordu. 
\>a . enı ag1ılayın ... Ben ••· Ayni zamanda acıyordu - Vatanına dönmek \ster mi- Nihayet, vakit geldi... Saraya 
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VÖILCUO..UK NOTLA.IRO 

Almanyaya girerken 
Hırçın bir gümrük memuriyle 

karşılaşmak ne gibi 
neticeler verebilir ? 

ÇiNGENELER 
ARASINDA 

D=Oay~ttaırıı ~Oornımoş GııaH:<ftkô ~nır maıe~ıra 

t:::== No 34 \'azan: Osman Cemal Kag~1s1z 
'Alman topraklarına yaklaııyo-J 

ruz, ayni renkte uzanıp giden tar· 
lalar arasında, insan elinin ç~zdiği 
muhayyel hudutları nafile arayıp 
duruyoru.z. Tarlaları dereler. kulü
beler, köprüler ve f abrikalaı takip 
ediyor; bahçeler içinde güzel mün 
zevi evler, büyük bir tehrin ilk 
müjdesini veriyor, ve bu manzara 
bir çiğ gibi büyüyerek bizi Alman
yaya götürüyor. 

Öğleden biraz sonra ilk Alman 
istasyonu olan Beuthen' a geldik. 
Her §ey birdenbire değiıiyor. bat· 
kabir alem baıhyor, mak;nelet· 
ınit ve görüp geçirmit bir insan 
kalabalığının uğuldadığı bir istas
yondan, yeni bir hayatın f ı!kırıtı· 
na §ahit oluyorsunuz. 

Kapılar açılıp kapanıyor, pen
cereler muayene ediliyor, =nip çı
kan memur kafilesi treni t&seJlüm 
ediyor, her taraf siliniyor, dezen
'fekte ediliyor ve siz bütün bu ken
ai kendine olup biten itler arasın
'da bir elden öbür ele geçtiğinizi 
ani ıyoraunuz: 

Almanyaya her gelişimde duy
duğum tatlı bir heyecanı gene du
yuyorum, bu heyecanı ilk defa 
bundan tam yirmi yıl önce, gene 
ilk Alman istasyonlarından birin
de ve Almanyaya ilk ayak bastı
ğım zaman duymuftum. Bu heye
can bana, belki de gençliğimir en 
tatlı günlerini hatırlattığı için dai
ma taze kal,.cak.. Bu heyecan, 
yuyasm~n ~atlı ahtkanlığından bir 
gece yatıra mektebine bırakilan 

çocuğun heyecanna benziyor. 
Tam yirmi yıl önce, gen~ böyle 

bir istasyon kubbesi altınd.ıı ilk 
yurt ayrılığının sızısını duymut -
tum, bende bu heyecan, heo <.ı ıı -
zıyı tazeler. Bu heyecan, içli ve 
tecrübesiz bir çocuğun hayatla ve 
madde ile kartı kar§ıya gel ~iği ilk 
dakikalarda doğar; hayal ve ıiir 
diyarından garba gelen bir şarklı
nın, yeni bir iklime adapte ol
mak için harcadığı ilk kuvvet, bu 
heyecanın ta kendisidir. 

Bunu benim çocuklarıma anlat. 
mak ne kadar güç, heyecanın en 
güçlüsünü onlar, tunç batlı, çelik 
enerjili, pembe nurlu Atatürk'ün 
kartıaında duydular, ve bu vecdi
çinde yaşnyacaklar. Biz '.> yafta 
baısız ve ruhsuzduk, yatad&rımız 
dar muhitten genit bir hayat ova
sına çıktığımız ilk ayrılık günle
rinde duyduğumuz bu heyecanı, 
onların kudsi duygulariyle n-uka
yeseye hakkımız yok.. 

Bir hadise anlatacağım, bu kü
çük ve ehemmiyetsiz gibi görünen 

' hadise, çok defa ve çok kiınsenin 

Türk Hava 

batından geçmit olabilir, fakat rf rt k b ö ö 1 . . b. r 
büyÜk bir neıe, iyi duygu ile gir- 1 an a 1 ana g re muş 1 
d~~iniz ~ir m~m~e~eti~ kapısı ö-arkadaştan başka bir şey deg-ildi· 
nunde boyle bır hikaye ıle karıılaı 
manın tesiri çok baıka oluyor. Ka· Onu orada Y:alnız bırakmamak tün gürültüleri hep birden kulağı - kıaına geçti. Hay geçemez olaydı· 
nuna saygısı ile tanınmıı Alman- için son trene kadar Bakırköyünde mın dibinde ötüyordu. Çünkü taksimi yalnız yayla yap~• 
karıısına çıkaracağı memurları kaldık. Gelglelim, son tren geldiği Sağımda solumda, önümde ar· yordu. Şimdiyse şarkıya kendini~ 
seçmekte biru daha titiz olursa, halde gene bitmek istemiyen ve bi- drmda dört bet takım tavla birden o pürüzlü, boğuk ve tıkanık ıe•' 
karıılıklı sevitmelere yard:m et- zi istasyonda adeta kovar gibi azar oynanıyor. de karıtıyordu. 
mit olur.. Hırçın ve sert bh güm- lıyan irfanı orada bırakıp Nazım· Ve her pul olanca ,iddetiyle lstemiyerek biraz kulak kabart• 
rük memurunun yol arkadatımızın la meyus ve bitkin oradan ayrıl • hanesine indikçe kulaklarım zonk tnn, çalıp söylemek istediği tart<• 
bir pak.;,t çe§İt cigarası ile iki pa- dık.. zonk ötüyordu. fuydu: 
ket lokumu için gösterdiği fena Ogünden 1onra bir da-ha irfanın Kılıksız kılrkaız nane ıekerci, "Meyle teskin eyle saki ahü i• 
muamele, kapıımı henüz çaldığı- yüzüne bakmadım. Onunla tama • karamelacı çocuklarının biri ıus· tef zarımı!,, 
nız misafirlikte, ayakkabılarını- mile selamı, sabahı kestim. Ne o • madan öteki baılıyor; kadınlı er- Snora dönüp herifin o saç sak•• 
zın çamurundan tiki.yet eden ev luraa olsun! deyip adını bile artık kekli çoluklu çocuklu dilencilerin la karıtmıt bi~kin, perip.n yüzüne 
sahibinin nezaketsizliğine benzi- ağzıma almaz oldum. Çünkü onun üçü gidip beti geliyor; kahvenin ve o ıekıen yerinden yamalı, yai• 
yor. Bakırköyde son kırdığı o potlar, arka bahçesindeki yaz lokanta11 • lı kıyafetine bakıp içimden: 

Kanun her yerde saygı bekler, son yaptığın o maskaralıklar artık nın çatal, tabak takırtıları arasın· - Be herif, dedim, ya Darüli • 
yıllarca memurluk eden arkada · tam manaıiyle canıma tak demi~, da ikide bir garsonların oradaki cezeye, ya darünifaya, yahut E • 
tım kadar kanunu tanıyan i•e pek beni kendisinden olanca hızı ile iyi sucuya: dimekapı mezarlıklarına birkaÇ 
az bulunur, kanunu tatbike memur soğutmuttu. Onun, 0 gün Bakır • - Ahmet Çavuf, ıuuu ! öktürükle birkaç tıkaırık borcuıı 
olanların karşısındakine en yük- köyde kırdığı ilk pot, yaptığı ilk Diye bağırmalannın hiç ardı, kalmıt; ıen hali: 
sek nezaket göstermesini d~ yine maskaralık ertesi günü gene benim arası kesilmiyor ve bütün bu cur- '°'Meyle -teskin eyle siki ahü atet 
ayni kanun emreder. Bizim güm- oradaki akrabalarımını kulağına cuna arasında keman, ut, kanun zanmı !,, 
rüklerimizi ve gümrükçülerimizi gitmit beni orada çok mahcup bir ve deften mürekkep dört kitilik 
tenkit edenlere bu Alman m~muru duruma sokmuttu. gezgin bir inceaaz takımı oracıkta 
ile çabtmak dilerim. istasyonda kırdığı potla yaptığı piyasa Şarkılarının en oynakları • 

Tren lleuthen istasyonundan maskaralık ise onun üzerine büs • nı çalıyordu. 
kalkıyor, 1'ğır bir hastalıkt:tn yeni bütün tüy dikmitti. Zira irfan 0 Bu alacalı ve 1101 ıamata ara -
kalkmıt bir hasta gibiyiz, istasyo- a.lqam son tren kalkarken Nazım- sında yarım saat kadar bekledi • 
nun saatine bakarak saatlerimizi la bana bütün yolcuların yanında: ğim halde yolunu gözlediğim a -
Avrupa V3.kitlerine uydun.yoruz. dam nedense gelmemiıti. Paydos 

- Buyurunuz, siz gidiniz, ce • 
Hayattan bir saat kazandığımıza zamanı bitip de tapu dairesinde henneme kadar yolunuz var! Esa· 
avunur ve aldanır gibi oluyoruz. icleri olanlar yava• yava• oradan 

• • ır- sen bende kabahat ki sizin gibi dö- :r :r :r 

Bir sürü tehirlerden seçiyoruz, 
Breslau ve Franl<furt gibi tehir
ler, bu hattın en büyük ıebirleri
dir. Bet altı saat gibi pek kısa bir 
zamanda ve, saatte doksan kilo
metre gibi büyük bir hızla Beı;line 
girdik. Her taraftan gelip giden 
bir sürü trenlerin hücumun:\ ıahit 
oluyoruz, binlerce halkın sakin 
ve muntazam tren beklernPsine 
gıpta edh oruz. 

Karıılamağa gelenlerin sarıl
malarından gözünüzü açtığ~nız za 
man çantalarınızın çoktan otomo
bile tatınmıt olduğunu görüyor -
ıunuz, hamallarda iyi bir disip -
lin ve fiyaltarda lıtanbula kıyas 
edilemiyecek kadar itidal var. 

Büyük tehirlerin kendinP. mah
sus ve bu büyüklükle müt~nasip 

yafama zorlukları var; ilk gelen 
bir y:ıbancının bu yeni hayc\t şart
larına uymas' için öğrenec~ei şey
ler var. Bunları okuduktan ıonra 
belki de Kriıtof Kolombun yu-
murtasına benzetebilirsiniz Bun
ları, kargatalıktan ve intizamıız
lıktan kurtulamıyan bizlf-r için 
faydalı bulduğu~dan ~e!ecek 
mektubumda yazacağım. 

Dr. FriJun Neıet 

Kurumu 

nek insanlarla yola çıkmıtım. kalkmağa batlarlarken artık he • 
nim için de kalkmak zamanı gel· 

Diye Barbar bağrrnnş ve böy e· mit sayılırdı. Ancak, tam kalk • 
likle benim arbk kendisiyle yüz 

mak için elimdeki kahve parasını 
yüze gelmem için en ufak bir rüz· mermer masanın kenarına vurur-
gar deliği bile bırakmamıştı. O • ken beklediğim adam da geldi. 
nun için lrf an artık bana göre öl • 
müı bir arkadaf tan baıka bir şey 
değildi. Zaten sonraları araya as • 
kerlikler, harpler, göçler falan da 
aıirmit ve bu suretle günün birinde 
biribirimizi büsbütün kaybetmiş, 

unutmut; gençlikte çok durgun ve 
az aydınlık bir temmuz gecesi Top 
çulardaki çingene çadırları önün • 
de tatlı tatlı Karı ve çingene nin
nisi dinleyiıimizin bile gitgide ben 
de hiçbir hatırası kalmamıştı. 

Aradan ne kadar zaman geç • 
mitti, bilmiyorum, belki iki, belki 
üç, belki dört yıl sonra, genel sa· 
vaşta ben lzmirde askerken bir 
gün bizim Aksaraylı Nazımla bu -
lutmut ve ondan irfanın anasının 
öldüğünü, kendisini de asabi has • 
talığı yüzünden askere alınmayıp 

lstanbulda çingenelerle birlikte a -
naaının mirasmı yemekle vakit 
geçirmekte olduğunu duymuş; on· 
dan sonra bir daha çok uzun yıl • 
lar kendisinden hiç bir haber ala • 
mamış ve kati'yyen almak da iste· 
memiştim ... 

- iKiNCi KISIM -

Sultanahmette hapishanenin ya· 
nındaki kahveyi bil'rainiz. Bura-

Merhabadan, bir iki hotbeıten 
sonra: 

-Aman, Ciedi, pek yorgunum, 
müsaade et bir nargile içeyim, 
kalkarız! 

Bahçe şimdi bir h'ayli tenlialaı
mıt, gürültünün onda sekizi keıil
miş, gezgin saz takımı suıup bat· 
ka tarafa göçetmiş; gel gelelim 
bunlara mukabil, §İmdi de, kula -
ğımın dibinde bizim ahbabın nar· 
gile tokurduları batlamıftı. 

Oradan bir an önce kalkıp serin 
deniz kenarma ulaşmak için ben 
olduğum yerde can atıyordwn; 
bizim ahbap ise Jimdi gideceği -
miz o serin deniz kenarını filin u-
nutmut; nargilenin verdiği keyif· 
le oracıkta tatlı bir uyufukluğa 
dalmıştı. Derken bir de baktµn, 
arka taraftan kulağıma hafif ha
fif bir gıy gıydır geldi. 

- Bu da nesi? 

Diye döndüm ve gördüm ki 
saç sakala karıtmıf, suratsız, pe
rişan, berbat bir herif kendisin • 
den daha kn1:ipil kemanını çene
sine dayamıt taksim etmeğe çaba· 
lıyor. 

Nargile tiryakisi ahbaba: 

Diye yalvarıyorsun! Sende ar • 
tık mey içecek, bilmem ne yapa • 
cak hal mi kalmıt? Sen §İmdi vaı 
geçsen de f u meyden onun yerirı" 
"Çayla teskin eyle garson midei 
pürzarımı !,, diye tuttursan el• 
kahveci sana bir bardak çaY. ge • 
tirse ve şuradaki hayır aahipleritr: 
den biri de sana altını§ parahlc 
bir ıimit alsa da aktamüıtü bira:S 
safra bastırsan fena mı olur? 

a .. _ :S': • .u1.1t:u tx>yıe aoyıenırketl 

o, bu eski ıarkıyı bitirip bir yeni 
piyasa ıarkııma geçti. Yarım ya " 
malak onu da çalıp aöyledikteıl 

sonra kalktr, bir çay tabağıyle O' 

radakilerden parsa toplamıy• 
batladı ve en tonra bizim önümü • 
ze geldi. O zaman, baktım tabağııl 
içinde tam altmıf parı.. vardı. O ~ 
rada oturan on be§ kiıiden anca1' 
bu kadar toplıyabilmitti. BiziJll 
önümüze tabağı uzattığı vakit ··i;. 

zünü yere eğip derin bir ali çektİS 
- Aa~h! Felek! 1 
Tabağın içine bir kuruı arlia" 

datıın fırlattı; bir kuruı da beıJ 
attım. Hiç ummadığı halde böy11 

iki kurufu birden görünce bitik hl 
rifin vözleri fal tat 1 gibi açıldı: 

- Allah razı olsun, Allah göıı• 
lünüze göre versin! 

Dedi ve yanımızdan uzaklafıt' 
ken dönüp bizi bir süzdü. Sonr• 
gitti, yerine oturdu, tefekkür m•• 
kamında kemanını eline alıp yeııi 
birfey daha tutturdu. Bir iki dalı" 
çaldı, mırıldandı. Şimdi bizim a~ 
babın nargilesi de bitmiıti. Mal"' 
pucu elinden bırakıp koJlarııı• 
sandalyanm arkasına doğru uza " 
tarak §Öyle dörtbatı bayındır (ııs" 
mur) bir gerindikten sonra: 

- istersen kalkalım! 

Büyük Piyangosu ya en çok tapu dairesinde itleri o • 
lanlar ve öğle paydoslarında da 
tapu memurları falan çıkarlar. Öğ
le paydosu zamanı ile akşam pay· 
dosundan sonra bu kahvenin ön 

- Çabuk ol da, dedim, kalka -
lım ! Zaten bir saattır burada ka • 
fam ka~ana döndü. Şimdi bir de 
bu yeni zırıltı ile o kazanı patlat
mıyalım ! 

Dedi. Garsonu çağırıp para "i 
rirken baktım o külüstür her•. 
çaldığı hayavı birden değiftird• 
ve birden batka, amma bambat1'" 
acayip bir havaya geçti. Allah ,.ı. 
lah, bu da nesiydi böyle? Bu ıı'. 
taksime, ne pefrefe, ne tarkrYSI 
ne türküye, ne kantoya hiçbir !e
ye benzemiyen pek tuhaf, pek ,.
rip bir şeydi. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

79. cu tertip 4. cü keşide 11 Ağustostadır 

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

terle (20.000 lira)lık mükafat vardır ... 

ikramiye 

ve arka bahçesi çok kalabalık o • 

lur. Ben, hele yaz günleri, böyle 
kalabalıklardan hiç hoşlanmadı • 
ğım halde evvelki yaz, bir öğle 
vakti, bir işim dolayısiyle nasılsa 

o kahvenin ön bahçesine oturmuş 

birisini bekliyordum. 

Bu gibi kahve bahçelerinin, yaz 
günleri, imanın batını ağrıtan bü· 

- Adam, yapma, be, tam nar -
gilenin tadr gelmitken kaçırma; 
otur biraz daha da tunu bitire • 
yim! -

Biz çaresiz: 
- Peki! 
Dedik; herif de arkamızda gıy

gıyını artırdı. Hicazdan mı, hü
zamdan mı, Ufaktan mı krtıpiyoz 
bir taksim yaptı; arkumdan tar· 

Arkadat tekrarladı: 
- Haydi kalkıyor muyuz? 
- Kalkalım amma, hele bir dıı' 

" kika dur bakalım, §U herif ne ça • 
lıyor? 

'.(Devamı y3r), 



1921 Blrindka.ununun blrlnd stlnJI 
•balar, Kalifondanm Okland tehrf o
tellerinden birinde bir adam, yatak • 
tan kalkarak tavana ve duvarlara 
baktı. Oda aydınlıktı. Dlprdald il · 
rUltülerl i§itiyordu. Yatafm içinde o
turdu. Fakat sonra hemen gene yat • 
tr. Vfleaduna bir sm Bar'lllııtı. 

Urkerek kendini gözden geçlrmefe 
lıatıadı. Giishcle, aapnda ft yatak 
S&qafmda kan vardı. Diflerillden iki
at llkfllmflştfl. Bundan bqka vfleudu
nun her yamnda, n bqmda ıaynk • 
lar alrfllflyordu. Kollan ft baeakla
rnam atrmı ancak hiç kımıldamadan 
httıfı zaman unataluyordu. 

.l'akat vfleudunun ainlan dinse de, 
katumdald kanşıklık kendisini daha 
~k hırpalıyordu· Adeta, beyninden 
bir teY ebilmlf, bir ~Y kaybolmqtu. 
Gerçi düştlnebfliyor, görebiliyordu. 
Hattl o kadar airr surette yaralı ol
llladıfını da anlamıttı. Fakat kaf um
dan bir şey eksikti. Nitekim, bu oda -
11 tanımıyordu. Bu odaya nasıl geldi -
ifni bilmiyordu· Bu hali sezdikçe içe· 
rlainde bomba gibi bir korku patlaclı, 
dikealendi-

- Allahım, diye haykırdı. Ben kf
lllim. 

Birkaç dakika tam bir sinir buhra
nı içinde hıçkırarak atladı. 

Zorla kalkarak, )tencereye doğru 
>1irfldtl. Açtı ve sabahın serin havası· 
Dl derinden derine göjsüne çekti· Ay
naya döndü. Kırk ya1Jarmda kadar 
bitkin, sarı bir adam sösteren şekil -
ne bakarak kendi kendine: 

- Kim oldafamu blhniyonm. Ken· 
dl adımı hatırlayamıyoru111, diye mı -
ftldandı. 

Sonra birdenbire elbisesinin ceplerine 
elini eoktu. Keadi hüviyetine dair bir 
lıe ruüamak ia&fyordu. Ceplerinden 
birbıde bir altın .. ı balda. Ötekinde 
on ild dolar· .. Bu g&ıteriyordu ki bir 
hırsız saıdlrmasına uğramamııtı. Mek· 
tup veya başka kağıtlar bulmak için 
.. r yanım araştırdı. Bir şey bulamı • 

Keadiainin ldaa..@1·~ orı.
Ya koyabilecek bir şey çıkmıyordu. 

Gene ba şaşkınlıkla yıkandı. Giyin -
di ve qaiıya otel kitibinin yanına in
di· 

O tele gelen giden bir çok kişi -
ler erasında epey tuhaf insan· 
lara da rur.amıı olan otel kl

tlbt ba garip halli adamı pek yadır -
hllUldı :, "Pek tellşlr bir gece geçlr -
•ite benziyorsun!" dedi. 

- Evet.. Fakat benim adım nedir? 
Söyler misiniz? Ben- Ben·. 

- Evet.. Evet.· Sen, senain.. Fakat 
h-1dld ismin ne olduğunu ben bilir 
Dliyim. ! Deldiğim zaman buraya 
.. Bert King,. diye bir isim yazdın .. He
labnu verdin ve içeri sfrdln· Şimdi ~ 
kırorsun. Polis isini takip ediyor ha.. 
Ve sm11yorsun •• 

Adam şqkın şaşkın katibin yüztl -
•e baktı. 

- Bert King mi? 
- Evet. Otel k'iıdını 8yle imzala -

dm. Ben herkesin ıeçmltfni ne bili -
rlaa .. Hem ha Bert Kiq, ha Con Ford 
olm1lflun .. Benim için hepsi bir. Hay
di batımda durma· 

Katibin "Bert King,, dediği adam, 
tekftecek halde deiiltli. Daha bir .0Z 
"71emeden dıpn çıktı. Kafasında, 
Pollsln ae olduğuna dair malOmat var 
dı • .Kanuna aykm hareket edenleri 
Polis yakalayıp, hakyerlne veriyor, 
ha)Nle girenler oluyordu. Fakat o ne 
l'afmtti ki polis kendisini arasın.·. 
1'liıawur, belki de ~ alır bir saç it • 
leınıttt. Belki de adam öldflrmflştfl. 

B unlan da dtişilnerek yaya kal 
dırmmdan yörflyorken, az 

ilerde bir polis görerek yelanu 
defi9tkdl. 

Polisten korku.su içinde gittikçe btl
'°Yor ve kendini sanyordu. 

So.ra birden ytlretfnln ezildlilnl 
~ Ve bir şey yiyecek yer arama -
.. batvvdu... 

Yemekten ROnra "King,, kendisini 
~eu~ daha iyi buluyordu. Fakat 
~~ yerinde detlldL Ne kadar 
,,. • .,.., o -.ı odunada •JUdıiı ... 
........ heekl Dyatma dair hiç bir 
"1 •tırbyuuJordu. Bqı bOf olarak, 
...._ ~- tlolaştl-.!. .... ancak birkaç dolar oldu
._.. llre, J'8kıada ba para da bite -
--. ,_.den para:ya lhtlJaa olaeaktı. 

Şu halde bir it bulmak llzmıdı. Fa • 
kat aaml bir işl?-Ne yapabilirdi?? 

Bu sırada, yıpranmış ve sarsıl -
llllf olan dimağı, yeniden "ken 
clisinin kim oldutu,, meeelesf-

ne çattı. En dofru if, tabiatiyle po -
liae gitmek, vaziyeti ona anlatmak ve 
onun yardnniyle geçmftine dair bir iz 
bulabilmekti· .. Belki düğüm büsbütün 
çöztiUlrdii. 

Fakat kendilifhaden polise yaklaf • 
maktan 8rldlyordu. Belli ki bir yerde 
dövüt yapmıştı. Belki de kendisine 

~ti· Ormanlarda ıeçird.iii uzun l Fakat otomobili ltizumunclan ip • 
ve hummalı peeler ~nde beynindeki la sürmesi, yahut bir yolun blçhnslz-
bu kalın perdeyi )'ll'trp atmak için ça· Uği birdenbire 'fırtına lçlncle bu koca 
hftı fakat otelde uyandığı sabahın i- arabanm knak yaparak bir hendeğe 
tesine bir ttirUl seçemiyor, bu en~eli yuvarlanmasına sebep oldu. 
yıkamıyordu. Ertesi gflnU otomobili buldular ve 

Z aman ilerliyordu Dolap dola- keresie tadri Alber dö Vol'iln otomo
şa Ojen isimli bir tehn gel· bili olduğunu anladılarsa da, Alber 

di. Orada bir it almııtı. Bu teh 
ri hiç tammıyordu. Fakat bir .Un do- dö \'ol ortada yoktu· 
laflrken, yabancmm biri kendisine: Karısı bayii arandı. Çocuklan çok 

- Merhaba, Albert Bu kadar va • sızlandı. Gazeteler ilk sayfalarında 
kittir neredeydin yahu? Herkes seni yazdılar. Fakat gUnlerle birlikte Al -
dilfUnUyor ... diye haykırdı. ber dö Vol hikAyesl de resmi bir vaka 

"Bert xı .. ,, bunu slyliyen adama 
pşlon şaıkın baktı. Bu adamı hiç de 

Çeviren: 

Hikmet 

Münir 

olmaktan çıktı. "Kayıp,,lar arasına 

airdi. Bazı kanuni meselelerin halli 
için mahkeme, Alber dö Vol'iln - hiç 
bulunamaması dolayısiyle - öldliffi
nfl ll&ıı etti. Ve kansı, Alber dö Vol'Un 

bir bapasiyle evlendi-. . . . . • • • 

A lber dl Vol'a anyan llaorta 
kumpanyası adamı ile di Vol' 
un yefenl "Bert Klns,,le kar

şdatınca, hnun Alber dö Vol oldu· 
funda hiç fUpheleri kalmamıftr. "Bert 
K~,, kendisinin Alber dl Vol olup ol 
madığım bilmiyordu. Fakat yeleni ol. 
dutunu söyliyen dellkanlmm ve ilcor
ta adamının slzUne uyarak kansı ol· 
daiu alylenen kadın, onun kocası ve 
çocuklariyle karşrlqmak üzere kum
panya merkezine aitmeğe razı oldu.. 

Orada çocuktan boynuna atıldılar 
n '"babamız!,, diye haykırdılar. Ka • 
dın "evet! bu AI~rdir·,, dedL 

Fakat o, blll hiç birini batırlıya • 
miyordu. Kendlsial illi& bir keresteci 
çıralı olan "Bert King,, diye biliyor • 
da. Fakat slprta kumpanyuı adam -
larmm apaçık olan delilleri nihayet 
kenödal de inandırdı ki, kendisi Al• 
ber di Vol'dflr Bqka blrllll olamaz. , .. T arlhlerln bir hesabi, ba ada • 

mm Oklancl felarlncleld otel .. 
otomobil Wüıeelndea on ıh 

sonra airdltlni ıWerdL Ba vakltlu 
nerelere gltmif, • prtlarla 71p• .. 
tı? Khnle llllmlyordu. Oltlmclen kar• 
tuldaktan sonra otele nud ıelmlftll 
Kimse bilınlyorclu. 1 

"Bert King,, dfye lmza)'I nfpa, na • 

ınl.atlmlftı? Klm8e bir te:rdk 'bllalyor 
da.·. 

Fakat '11dnd lı:oca,, ne olaaktıT A· 
ralannda timdi en bedbaht adam bu l
dL 
'Kadın, eakJ. koeuına brp lllil HT• 

giainln aömneq oldalana, ona tek • 
rar dönmek iatedftfnl. lliyleclL 

Otel kltlbl, kendini kaybetmlf adama: 

Alber dö Vol de, bu kadlala ve kea· 
disine baba dfyen çocuklarla 71pmaf1 
istiyor n ba nretle hafaunu tekrar 
kazanarak eski h8'fl7etlne kavupblle
ceğinl umuyordu. 

tkincl koca çok iyi bir insan ve aile 
babası olduğunu gietermi§tl. Fakat 

- ~ ld ... ,,.. ... IMIW!k'<Ka. 

.. - Ben ne blllrlm senin kim olduaunu? Dedi. aeldllln vakit 
..-. Ktllll dl,. bir imza attm ve odaya çıkdın ... ., 

.. Bert Klng., in pollaten olan 
korkuau hergUn biraz daha 

bUJUJlrdu ... 
zıt ıiden birini öldürmüştü.. Otel ki.· 
tibf de kendisini polisin takip etmesin
den bahsediyordu. Kanuna karşı gel • 
memiş olsaydı, polis niçin onu anya • 
caktı? ~mftlnl bir türlü hatırhya
mıyordu ki!·. 

"Bert King,, tuhaf bir insiyakla ke • 
restedlik ifinde çalıtmafr istedi.. Bör 
lece bir yer buldu. Orada kereste ta • 
11mak, biçmek gibi ayaküstü her tilr
UI it yapmağa bqladı. Böylece Kali • 
fornlama fiınallerlne doğra, yer de -
iiftirerek ilerledi. Bazan maden ocak· 
lan lfPlerine yardım ediyor, fakat 
daha ziyade kereste işinde kalıyqrdu.· 

''Bert Kiq,,in bu hayatı haftalar,aylar 
ta sUrdtl. birçok yeni arkadaşlar edin 
dl. Bu yeni arkadqlardan baalan, 
kendisinde sesslzllti tercih eden p • 
rip haller görüyor ve f8§11orlardı.. 
Fakat Mltün bu 7.aman için, polisten 
kodanaklığı da devam ediyor ve 
kapmyordu. TaHlne, ancak birbç po
U., bncllsine bir iki sorgu ROrDlUf, 

tanıdrtnu auetmlyordu. 
- Aff ederslnlz.. dedi. Fakat bir yan-

hşlık olacak· Benim adım Klng'dir. 
Ve sizi tanımıyorum. 
Yabancı adam cevap verdi: 
- Yok canını! .. Siz Alber dö Vol 

değilsiniz demek? .. 
"&rt Klng,, ıüliimsedi ve "hayır,, 

manasına başını salladı. Adam özür 
diledi g~ti· .. 

Bu hidiseden ROnra Jen şehrinde 
birçok kimseler "Bert King,,i Alber 
dö Vol diye çafrrarak kendisiyle ıö • 
rüşmeğe kalkblar .. 

A ylar, yıllar geçti_ O kadar ki 
"Bert King,, artık elliye yak· 
la§IYOrdu. Otelde uyandığı sa

bahtanberi tam sekiz nl olmuştu· 
Güniin birinde btlttln eearetini top. 

layıp polise giderek ba gizli sıkıntının 
ba§lnı ezmele, seçntl§ hayatmm bul· 
maeasrnı polisin yardımiyle açabil • 
mete tam urar vennifti ki, tali yar • 
dımına yetiştJ-

Bu bldf&eden 10nra Ojen phrlnde 
birlik~ Wr gezintiye çrkmıfkea, iki 
kişi "King,,ia çalııtıtı yere gelerek 
Alber dö Vol isimli birini aradıklan· 
nı söylediler. Bu adam• o pkilde ta • 
rif ediyorlardı ki, hani, aradıkları, a
dam, ".Bert King,,di de diyebilirdiniz.. 

"King,, gezintiden dönüp de Alber 
dö Vol ismlle birini aradıklarını du • 
yunca, daha doğrusu kendisine evvel
ee de bu isimle hitap ettiklerini hatrr
lryarak, bu adamlann karp1111& he -
men çıkmalı istedi· Belki de bu koca .. 
man gizlillii• dilftimti böylece çizfl. 
leeekti-

A neak, bu hikiyeyi daha anla • 
şıbk1ı bir biçime koyabilmek 

için, tekrar 1928 yıJma dönece
ğiz.. Fakat bu defa saJane, Kalif ornl· 
anın Okland şehrinde bir otel deiil, 
Ojen 19brl açıklarmda bir otomobil 
yoludur. Vakit ıeeedir. Korkun~ bir 
fırtına var·. 

Alber dö Vol isimli kereste tadrl, 
Ojen şehriae bir it için otomobille pl
miştir. Seben millik yola aprak bir 
an inee kanSIDI ft bir otlan ve bir 
kızdan ibaret olan Od ~otuna• ya -
nma varmak tizere motöriintla var kav 
vetiyle otomoblU ıtirflyor-

hayat slıortıüa parasnu almak llzere npt bir zihin bul:ın;: • .:ı lçlnt'"', ke • 
resmi müracaatı yaptı. 

Fakat Amerika sigorta kumpanyala 
n fazla soruşturuyorlardL Parayı: ko
Jay kolay vermlyeceklerdi. Kumpan • 
ya adamlannclan biri, Ojen tehrl par

kında, Alber dö Vol'a benziyen biri

dere cllpatlf birçok insanlar dbl glt
tL Körldlttik oluncaya kadar içti· Sar

hoş olduğu için yakalandı. Bet dolar 
eer.a nrc1L 

Sonra evi boütı. 
Hem bir c1aha climnemek bere.. B• 

kadar prlp santte mezardan ıerl ıe. 

Kaybolan Alber dö Vol'thı yeten • }en seyyaha meydanı bOf blrakmak i
lerinden biri Klavin dö Vol'ti yamna çln "kanınnm,, kendisini bopmaınnı, 
alarak ildsf bu iti ara§tırmata pk • . artık aynlmalanm istedltlnl 1'114ir • 

mlftl .. 

sinden bahsedildiğini işf tnılttf. 

mıştı., 

Bu sıralarda, Alber dö Vol'un kanlı -SON-
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Karıa kendini daldan &f&iıya 
bıraktıiı ıırada küçük ıoril kaç -
malda hücum etmek araımda mü· 
tereddit bulunuyordu. 

EbüHUi, Karıayı solgun ve yo
rulmuı gördü. Daha birıey a<Syle -
meden onun: 

- T eıekkür ederim. Beni ar.ı -
dm. Bunu hiç unutamıyacağım. 

Sözleriyle kartılattı. 
- Bana tetekkürden evvel §U 

küçük hatannm denini de vere • 
lim ... 

- Onu bırak ... Büyüfünün ö -
lümü yeter ...• 

Zaten bqlarını yukarıya kal • 
dırdıklan zaman küçiik corilin a
ğaçta bir hayli yükseldiğini° gör -
mütlerdi. Ebülwi onu öldürme -
den aynlmak niyetinde değildi. 

Kartanın muhalefetine rajmen 
ıilihım ~plttı. Fakat nırama -
mıttı. Sonra küçük ıoril aaklan -
mlfb da. Ebüluli bqını sallaya -
rak Karta ya yaklattı ve: 

- Naaıl oldu? Bu hayvanlar 
ıeni naııl kaçırdılar?:-

Diye sordu. 
- Anlatırım .•• 
Genit yapraklı b67'\k •laçıa • 

rın dalları aJtrndan koıar adımla 
uzaklattılar. 

Onbet, yirmi dakika kadar ya 
yol almıt ya almamıtlardı. 

Günetin ııcaklıfmı pek ıüzüp 
geçiremediği bir gölgelikte yan 
yana oturmutlar, konuıuyorlardı. 

Karta: 
- Sabaha kartı uyandım, di • 

yordu. Sen uyuyordun. Uyandır -
mamaia çallf&J'ak qağıya indim. 
Aksilik ... Üzerime bıçağımı alma
yı unutmuttum. Tekrar ağaca tır
manarak almayı dütündüm. Tek
rar brmandım. Aldım. Büyük bir 
isabet ettiiimi de sonra anladım. 

Fakat nud oldu pek bilemiyo • 
nam. Afaiıya inerken bqnııa bir 
IOpUlm kuvvetle ~rulduğunu ve 
aenemliyerek J,ere düıtüğümü bi· 
liyonmı. 

Gaztimü açtığını zaman kendi • 
mi hir atacın ıenit bi" dalı üzeri
ne uzablmıı buldum. Yanımda 
hiç kimıe yoktu. Beni buraya 
kimin getirdiğini anlamala çalı -
tırken ağaçtaki bir hııırtıya ha§ 
çevirdim. Gorili ıördüm. Bana 
dofru geliyordu. 

Sitratle ıene uyuyor gibi görün· 
dilm. Yanıma ıeldi. Koca vücu • 
dünü ağacın genit alvdeaine aak
lıyarak &f&iıya baktıfmı çizıi ha· 
linde araladığım gözlerimle ,a .... 
dGm. Arkaaı bana danUktü. 

goril vardı, Goril kuru dallardan • Paıll t2.hl- • Maclrlcl uo1~ Anonim Şirketinin Bankam~:z.a olan miktarı malGm borcunu 10/ 4/J 
• MU!ııo 11.717~ • Bcrllı 1.971! 1935 tarihinde ı&terildiği kayden müsbet ihbarname üzerine de tes· 

birini ağacm gövdesinden ayır - • Brlllm 4.7164 • Vuşon 4,tOS~ hal ih k d C1. 9 f · 
mııtr. Bunu aıağıya senin üstüne • Atin• E3.M '5 • Bo:iıpeşte 4,41- Yİ)'e etmemit olc:lujundan iıbu borcun i e tar" ine a ar ıo a1:1 
atacaktı. Bunda hiç fÜphe etmi • • Cenme 2.4A15 • Billreş 69, 11136 ve %3 ıomiayo~ ıiıorta ücreti hesap masrafı, nakli nukut, mue.mele 

Ö * Sofyı 63,35- • Del!fıd :tf.8825 l f'le b" l'kte h ·1 · • yordum. nleyebilmek için yapı • 
1 

• Amsterdım ı.mo • Yokohamı uıs verpi, awkat ücreti \"eaair bi Gmum mura ı ır ı ta ıı i ıçın 
lacak yegane ıey karııdan süratle • Pra~ r9.17 • Moston 1090.Nt bu borç nmkabilinde Bankamıza ipotekli yukarıda hudut, cinı veıa 
fırlıyarak ona çarpmak ve atıtma E S H A M ----1111 ir enafı yazılı Mersin Tapu Müdürlüğünün 23/ 11/929 tarih ve 54, 
mani olmaktı. 1• Banim• 9-~> - Tramvay il.- 980428 numaralı tapu ıenedile ıir ketin tasarrufu altında bulunan ve 

•Aııadolo !6.00 *Çimento a UUS 
Ağaç sarmaııklarından birini Reji ı 61) Onyon Def. -.- (2280) numaralı kanuna tevfikan üç yeminli ehli vukuf tarafından 

İp aibi kullanarak üzerine ahi • sır. Hı~ye ı 5.- Şark Od. -.- cem'an(158.822) lira kıymet takdir edilen mezkur fabrika (1697)'. 
Merkez Baııtuı &8.- Bal71 -.-

dım. Fakat kütüğü ıenin üzerine u. sı1ona -,oo ~at m. ecaa -.- lllllll&l'a)ı Ziraat Bankası kanunu hükümleri daireıinde 10/ 8/ 1935 
atmasına mini olamadım. Bere • Romoecı 7•93 Telefon -.- tarihinden itibaren bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya çıkanl· 
ket verıin tesadüf etmedi. Y oba -letlkrazlar - tahvlll•- mıftır. 
öldüiün gündü. ••H3Tlrt Bor.l ,a.o- EJmrt• -.-

. . il H,.'IO TruaYay 11,ro Mankbt ibaleıi 28/ 9/ 1935 tarihine müıadif pertemDe ıünü 
- Orası muhakkak ... Şu hay. . • m 26.7• Rıltu• 46.-

1 111 aaat • 2) de lıtanbal Ziraat Banka aında yapılacaktır. 
vanı öldürtmedifine çok bata et • ıttkrlzıDahl H. - • Aadohı ı .&S,70 

tin •.. 
-Hayır ..• Gorillerle ae doıt ol

maia çalıtacaiım. 
- Bunda muvaffak olacajmı 

hiç zannetmiyorum. 

- Gerçi benim de ümidim çok 
zayıf .•• Fakat blr tecrübe ... Babam 
belki bütün ömrünü bu hayvanlar 
ile doıt olmağa çalıımakla aeçir
di. imkanını bulamadı. Bir de ben 
tecrübe edeyim. Belki ..• 

- Babanın, bütün hayvanlarla 
dost olduiu halde, gorillerle anla
tamaması sarip delil mi? 

- Zaten kendiıi de buna fa -
şardı. "Her hayvan esirim, daha 
doğrusu dostum; gorillerin ben • 
den hotlanmamalarına bir türlü 
akıl erdiremiyorum.,, derdi. 

- Bu küçük gorili kendisiyle 
dost olabileceğin dütünceıiyle mi 
öldürtmedin? 

- Evet •.. 

Karta ile Ebülula'nm konut •• 
maları birdenbire yanda kalmııtı. 
Altında oturduklan büyük ağacın 
gövdesine vızlayarak saplanan 
bir okla yerlerinden doğruldular 
ve ıüratle biraz ötedeki çaldıkları 
siper aldılar ... 

Kal"§a ağaca saplanan okun 
göıterdiği istikameti arattndı. 
Birfey görünmüyordu. Yavaı bir 
sesle Ebülulaya: 

- Ormanda yabancı bir adam 
var ... dedi. 

- Evet .•• 

- Okun tekline bakarsak bun-
lar Monbito'lar olacak ... 

- Monbito'lar mı? 
- Evet ... Ok onların oku ..• 
- Oktan kim olduklan belli 

mi olur? 

•lrıaat ıscttruı 95.- • Aaldol• ıı 45.70 Teminat akçeli % 7 1/ 2 dir. 
19tl A M lO, • Audohı hl 1.40 
SrYll·Ernn• 96. - •Ml•tatl A ... 6S Şartname Galatada klia Bankamız, Adana, Mersin, ~nkara 

.._ ____________ ,Ziraat S.nlıalan bpılanna asdmııtır. (4398) 

RAD'VO . --- ...... "-' .... Progl!a~ı 11111• llllirJllllı H liallrı ~llU llaıll ~itli llllllrı 1 
BugUn ilk ebiltmeai bozulmuı olan ve bedeli 58174 lira tahmin edilen 

!STANBUL -
18

,80: Ya.ne dılnlllt, na .. Ye bhbl malzeme 16 - Ağustos - 1935 Cuma günü aaat 15,30 da Azade Tan:an, 18,00 J"nıım ... 11,10: ~ 
Dana mwdldat, 11.eo monoıoe. Ballde, JO,ıo kapalı zarf uıuliyle Ankarada idare binaıında satın alınacaktır. Bu 
konteram, 20,ao attıdyo cu n tuııo or • ite sirmek iatiyenlerin (4159) liralık muvakkat teminat ile kanu1111n 
kMtralan, ttlrlq;e .ıı.ıtı Mer!er, Binen. 21• tayin ettili yesikaları kanunun 4 üncü maddesi mucibince ite ıirmefe 
3ı5 son haberler, borsal&r, 21,45 Rozi Ludvik· 
son, 1an, piyano ue beraber, 2uo pWt neı - kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni 
rfyatı. ıün ıaat 14,30 a kadar Komiıyon Reisliğine vermeleri lizımdır. 

V1YANA - 18.05 Jr&DlofoDla ımuer, JO, Bu ite •İl eqnameler 290 ku ruı mukabilinde Ankara ve Har· 
10 haberler, hava raporu, llpOr, 20,2S ıar· ; 

darp~ıa veznelerinde satılm,aktaaır. (4430) 
kll&r ve opera havalan, 21,0fS Uç perdelik ., "il"" 

komedi, :Mayt mudze, 23,111 l!por babertert. 

23,20 •lleuc.U kouer. 26,11 llonUfJDL 
2',~ cazb9ııd takmu. 

BERLlN - 19,06 apor. 19,20 kouer. 20, 
015: Karler nıherden: Duı.a havalan. 20,45 

g11nUn aldaleri. 21,015 haberler. 21,U Bre. • 
lavdan. 23,06 haberler. 23,811 ellenc:ell proı· 
ram. 

ilk ekailtmeai bozulan \'e beher 1000 kilosunun muliammen t;e
deli 1620,45 lira olan 18000 kilo külçe kalay 17 - Eyldl .. 1935 Salı 
günü aaat 15,30 da kapalı zaı- f usulü ile Ankarada idare binawıda 
satın almacaktır. 

Bu ite Jirmek istiyenlerin 2187,61 liralık muvakkat teminat 
ile bnmwn tayin ettiği vesika!arı, kanunun 4 üncü maddeai muciM~-

BUDAPqn: - 18,06 bcıupaa. 18,40 • • ı___ 'l b J d d • '-
pamoton. l9,06: Koaupna. 20,06 .,ar. 20.35 ce ıte llflll'ie JUUJUDI manı eri u unma ığına aır oeyanname Ye 
orkestra konseri, 21,1ıs: "'eıı dul" openu, tek.liflerini ayni sün aaa~ 14,30 aka dar komiayon Reisliğine vermeleri 
24,05: çlnrene orkestruı. 1,10: haberler. llzımdır. 

BOXR.ıi:f - 13,0G: sueı mUUtL 11,20: Bu ite ait f&J'blameler 145 l<urut mukabilinde Ankara ve Hay-
Konaer. 20,05 orı konseri. 21,03: Konteruı.a. 

21,20: Dana havalan. 22,18: H&beıler, 21,IO: darpqa veznelerinde ıatılm•ktadır (4491) 
Dana havalan. 23,20 yabancı dillerde baber· 

ıer. 23
•
3o: Dam mUIOmf. Muhammen bedeli 11.880 lira olan 130 tane büyük ve 3 tane kil· 

VAR.ŞOVA - ıT,M: Oda mtatklal. ll,05: çük vaıon muf&JDbuı 4/ 9/ 935 Çarpmba günü aaat 15,30 da ka· 
Açı;: hava ıcon.en, 11,20 koro konaert. 20, 
85: Polonya ıarkıl&n. 20.N lr.oaf--. 21,13 pah arf uaulü ile Ankarada idare binasında ıatın alınacaktır. Bu 
f&r'lul&r " Polonya mUlllldal 21.80: Haber- iıe airmek isteyenlerin 891 Hralrk muvakkat teminat Yermeleri ve 

ıer. 22•06= mu-.ı ya.ym. 22.36: leataaDt ton kananun t.yin ettiii Yesikalar ve ite girmeğe manii kanuni bulun· 
aer. 23,05: Haberler. 23,11: KmlMr. u,315: 
Gramofon. madıima dair he,anname ve tek liflerile ayni ıün saat 14,30 aka-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!" dar komuyon reisliline vermeleri lazımdır. Bu ite ait f&rlnamele: 
paruız olarak Haydarpafada te aellüm ve eevk müdürliiiünde Aa· 
karada malzeme dairesinde daı! · tılmaktadır. (4490). 

mak fartiyle sesleniriz. Bu J&laan. 
a adamı yaka)amata çalıımalı • 
yız. Bunu yapmak için de her lıi-
leye bqvurmalıyız... Muhammen bedeli 18700 lira olan 425 ton liam döküm piki 2 • 

- Çalıvrız. Eyltl - 1935 Puarteai sünti aaat 15,30 da Ankarada idare binuın-
- Akai gibi hutiln de ),Gtün da kapalı zarf uıuliyle satın ahnaraktır. 

hayvanlanm ormanın cenubunda- Bu ite girmek iıtiyenlmn 1402,50 liralık mt4vakkat teminat 
dır. ile kanunun tayin ettiii vesikaları, kanunun 4 ncü maddesi mucibin-

- Hakikaten ..• Sana sormayı ce İ.fe ıirmeje kanuni manileri bu Junmadığına dair beyanname ye 
unutmuttum ... Hiçbirine raatael - tekliflerini ayni gün aaat 14,30 a kadar komiıyon reiılifine verme
mediiim için büyük bir merakta. leri lazımdır. 

- Evet ... Her kabilenin k~ndi
ne &öre bir oku vardır. Yalnız ok
lan değil, mızrak ve zamyaılan 
bile baıka batkadır. 

- Yaaa! · yım... Bu ite ait tartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dai· 

- Şimdi sen benden ayrıl! •. - Merak edecek birteJ. >:ok. ruinden, Haydarpafada Tesellüm ve Sevk Müdürlüjünden dafıtıl· 

Tam fınattı. BJÇ&iım zaten e • 
limde hazır duruyordu. Birinciıi • 
ni ıırtma, ilrinciaini ağacın ıavde
ıinl tutan eline yapıfbrdım. 

- Demek hayvanı yaralıyan 
aendin. Ben de anümde birdenbi. 
re yere clnrilince taf ırıp kalmıt • 
tnn.. 

Salı takip ederek ve yerden ıürü
nerek ilerle ... Sakın ate, etmeğe 
kalkma... Bunun yalnız olduğunu 
zanntmem... Hepıini batımıza 
toplamıt oluruz. 

Sonra anlatırım. maktadır. · ,(4454). 

- Ben aynlıyoNm ••• 

- Haydi, dedilim ıib\ 
- Merak etme ... 

EbülWi ile Karta yerde sürüne
rek biribirlerinden ayrıldılar. Bi· 
risi çalının sağından atelri aolan • 
dan riderek okun gÖlterdifi iıti • 
kam ette yol almafa hqladılar. 

Muhammen bedeli 40,000 lira olan Ankara, Eakifebir, Konya# 
Samıun depoları ıu taafiye "Leaiaat lan 23 9 935 Pazartesi ıüali 
ıaat 15 de kapalı zarf uıulü ile An karada idare binasında ihale edi
lecektir. 

- Evet ben yara)amıttım. 
- ikinci prile mçin çarptm? .. 
- Seni kurtarmak için. Atalı -

ya l>aktıtmı zaman gözüme sen i
liftin. Aiacm üstünde de küçük . 

-Ya ne yapayım? ... 
- Hiç ..• Yalnız ,özetle ... Ben 

de aoldan giderek aana yaklaı -
mala çalıtaeafım... Az soma ge
ne buluf111'1lz. 

- Ya birimizden birimizin üs
tüne musallat olursa? 

- O zaman çok yüksek olma-

lkiıi de her adım atqlannclan 
aonra iki tarafı dikkatle dinli,_. 
lar ve önlerini arqtmyorlanlı. 

.(l>namr ••r) 

Bu ite ıirmek isteyenler 3000 liralık muvakkat teminat Ue a
nun tayin attiti vesikaları, kanu nwı 4 üncü maddeei 1D11cib4?lce ite 
rirmefe kanuni manileri bulunma dığma dair beyanname n teklifi• 
rini aynı ıül\ aaat 14 de lradarCer dairesi ko111iı1on reiıtilin• 
wermeleri limndır. 

Bu ite ait 14rtnameler 200 lr11ruı mukabilinde Ankara ve Haydar 
paıa veznelerinde .satılmaktadır • . (2040): .(4580) 
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25 yıl haplsanede kalan 

Gönüllü Mahpus 
Hatıralannı anlatıyor 

4 -2000 voltluk cereyan verilince 
'1ıahkum sıçrar başından duman 
cıkar ve odaya hafif bir yanık 

"Mister s· Si ıng 
k ng,, saatine ba _ 
tt.ar: Saat on bir' 
'el . 
b efona giderek 
t~Şgardiyana vak
i •n geldiğini söy
er ve .. 1 .. n ° um odnsı
a girer n . 
aş gardiyan ya-

rıl 'tıda iki muavini 
e b" •rlikte mahku-
~du teslirn almağa 
"' er. 
bl\al>ının eşiğinde, 
d:~~ardiyan elin -
kQ 1 b1çakla mah
·, ınun dizkapa . 
g nın az üst·· d ilan•- un en 

""'lonu:ıu ke • 

kokusu yaydır 

NEVYORK HAPiSHANESiNDE iDAM 

KOLTUCU er. Çü k"" b )' n u ura-
c:kelektrod kona - idam esna8ında bulunmağa mezun olanların dura • 
l>a tır .. Başda pa - eakları yerler işaret edilmiştir. idam esnasında ancak 
al z 01ntak üzere müfetti~, iki gardiyan, başdoktor, başdokfor m:urıini 
~Y Yola düzülür. re rulıanı reis bulunabilirler. 

id lazır bulunduğum yüz otuz sekiz volt cereyan salar; bu cereyan 40 ya
ttı~~ hadi e inde hiç bir mahkl1m gör hut 50 saniye zarfında 250 volta in • 
koıt 1~ ki, ölüm odasına yardımsız ve dirilir bundan sonra ve arada fasıla 
ta b~~~na girilmeden gidebilsin; hat- nrmeksizin ,·oltaji beş saniye müd -
bu • rı ınde de mahkumu taşımak mec- detle daha yükseğe çıkarır ve bu ker-

{1Yeti hasıl olmuştu. tede ı~eserler. 
§te nıahkQm.... ) Kalbin atJşı bu esnada dakikada 120 

l:ij~~·akıarındaki keçe terliklere hiç dir. Fakat yavaş yavaş söner ve dört 
R Ultij yapmaksızın odaya girer. dakika sonra anc:ak kulaklıkla <Ste-

eJ ku, Pencere i olmıyan, ve kocaman toskop) işitilebilir bir hale gelir. 
h:ı:e~'Y1" lftmbalariyle aydınlanan dört Bununla beraber tam bir emniyet 
p1 ; . 

1 bUliik bir odadır· Dipde iki ka- elde etmek için daima cereyan dör& 
ardır mrin . . yahut beş saniye müddetle yeniden 

lır. lıc cı kapı otop i kabinesine açı • salınrilir. Bu ikinci salınrişte bütün 
kUç .~ncı kapı ce1ladın bulunduğu depreşme ve ihtilaçlar artık yok ol -
ce cıı~~k daireye yol \·erir. İşte böyle- muştur. 
ler de lat hiçbir şey görmeksizin bek Maskeyi çıkardıkları zaman gözle . 

urur 
lnsa · rin umumiyetle çatlamış oldukları 

l'er1 ~ ~oyunun erişebileceği bir yere görülür. Bebeğin ortasında kocaman 
l>en eştırılnıi~ ufacık yuvatlak bir bir çatlak vardır. 
rnes~~~e celladın ,·erilen işareti gör - Kayışlar çözülür, gardiyanlar da 
tan ~ııçndir. Ölüm iskemlesi kavuçuk- kadanayı tekerlekli sedyenin üstüne 
kad .alıtnr üstündedir. Arkasında ise, taşırlar. 
ha :~'l'ayı taşımak için tekerlekli bir Ölüm iskemlesinden birkaç metre 

D·rtne Sedyesi \"ardır. ötesindeki otopsi odasında hemen i~e 
l'az •~teki duvarın üstüne kocaman be- giri~irim. 
sırıı arflerle yazılı bir yazı susulma- nunun üzerine Bay Sing Sing kabi
~n emreder. lşte bu sıralarda ba • nasından çılmrak makinesine bir göz 
bir ~~r~ltından çıkıyormu~ gibi ağır atbktn onra : 
llre ~u.ruırn işitilir· Bu Nevyork eks- - Haydi gidelim artık .. Her şey iyi 
)(1• ~nın gürültüsüdür. Demir-..·olu es-

ı .; işledi tamirata lüzum yok ... mükem -
l~l'tı :g Sing'i yeni Sing Sing'e bağ- mel der ve büyük bir sükünla otopsi 
cak a _.~a olan ve ölüm kürsünün an • odasınn girer Mösyö Sing Sing kurha
:r;:tı.~ uz nıetre ötesinde bulunan J.öp-" un 1 nını gözden geçirirken hiçbir heye -

l\t a tından geçer. can duymazb 
il~ :.~.kürn bu gürültünün ne olduğu- Bununla beraber bir gün John Hil-
Chu/ _ır. 'l'ren.. Nevyork. Özgühlük bert açmış olduğum kafa tasına bakar
Ona ~~:e~.) .. Hayat·. Hayır?.. Hayır!.. ken: 
Gardi ~Şunecck vakit bırakmazlar ki.. _ ümit ederim ki bizim ölmez bir 
n ~anlar onu iter. ruhumuz yoktur. Çünkü bu ruh kim -

tirıt~;Şları iskemleye ilişince, gözle - bilir sonra ne ac:ılar duyar· .. 
l'lr. Ekr h~Jut kaplar ,.e başını çevi - Başka bir günde: 
Onu erıyetle hiç bir öz söylemez.. - Doktor, acaba acı ve ıstırap çcki-
l'akı oturturlar. Gardiyanlar el ve a- yorlar mı? diye sorun~ onu temin et-
" arına ka 1 · · ı y·· ·· <!U a • yış arı geçırır er. uzu • tim. E\'et sizi de temin ederim ki elek-
ile ö gzına kadar bakır bir maske trikle ölüm, başka ölümlerden çok 

rterJer... daha tatlıdır. • 
'tıe:tt ~lektrod alnına kadar iner. Alt Hayatının son dakikasını ölüm san-
l"ilir. rod çıplak dizin üstüne yerleşti- 'dalyesinde geçiren günahkar bir a • 

llirka dam, c:ism:ıni hiçbir acı duymaz. San-
bıı ı 1 ç ~~l enelisine kadar bütun ki kafa~ına müthiş bir darbe yemiş 
dıı. ~er .~ort dakika kadar sürüyor - gibi olur \'e derhal bütün duyguları -
bir h ~gun i e malzemenin mükemmel nı kaybeder. Bu tıpkı Nok Avt olmuş 
ların \e k~nınuş olması \"e gardiyan - bir bok~örün duyduğu hissin aynidir. 
Sind etrubclerinin artması saye - Darbeyi duyar duymaz artık ktiina
lltckte 0d~uz Yahut kırk saniye kı'ifi gel- tı da, kendini de bilmiyecek derece -

e ır. }) de şuurunu kaybeder. Darbe, ölüme 
0ktoru 1" J 1 1 k durdu n e ı, bir taksi otomobilini o an yo cu u la biribirine karışır. 

kat hur~ak istiyormu, gibi kalkar. Fa- Ancak Mösyö Sing Sing ekseriyetle 
0dad lŞaretf ölümü çağırmak içindir. daha az meraklıdır ve bana: 
\·c l'tı:ıı:ehşetli bir homurtu işitilir - Doktor söyliyecek bir şey yok de-
lan ka Gnı kendisini bağlamakta 0 _ ğil mi? 
§İddett1Şlara rağmen yukarıya doğru - Ha}1r. 
l~nir ~sıçrar. Burkulan ağız köpük _ - Sizi selimlar Ye tekrar görüşe -
lr~,. 0 ~fa tasından biraz duman çı- bilmek sevincini beklerim doktor 1 
1ır. • a t hfr kızartma kokusu yayı- Ben kadavranın üstüne eğilmiş ol-

lk· dug·umdan artık bu sevince ortak ol-. ı tenıas I~ 
l'ııye lll""dd zırndır: Birincisi on sa- mak isteyip istemediğimi söylemem· 

u etle hl ç kesilmeksizin 2000 .(Devamı var) 
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En büyük casus teşkilatı reisi anlatıyor: (13) 

Versay Şatosun a 
Şöyle bir levha lô.zımdır: 

"Burada Purusqa kıralı Almanya 
imparatoru olmak istememişti ! ,, 

- Vilson kendini kurtardı. Kav 
ga esnasında dütmüt olan "özlü
ğünü yerden aldı ve tabanları kal
dırarak k3pıya doğru kottu. Ak
lına birdenbire bir dütünce gelmit 
gibi geriye döndü. Bu sefer de ay-

naların tal·af ına giderek, zarı:.r zi
yanı gözden geçirdi, krav.th bo
zulmuf, yakalığı ezilmit ve burut
mu§tU. Yavaı yavat kendine çe· 
ki düzen verdi. 

Odada ölü sessizliği hüküm sü
rüyordu. Hala kızgınlığı geçme
mi~ olan Klemanso yerine oturdu. 
Çeneleri kenetlenmif, dudakları 
gerilmit olduğu halde bu acaip tu
valeti seyretmeğe batladı. 

- Peki, Loid Corc ne yopıyor
du? 

- Loid Corc kanapede az daha 
küçülmek için büsbütün büzi:lmüf, 
hiç sesini çıkarmaksızın oturuyor 
ve kaplanın gözünden kaçmak i
çin boyuna elindeki kurtun kale
mine bakıyordu. 

Kendi,ini §Öyle böyle toparla
mı§ olan Vilson salonu geç~!, ka
pıyı açank dıtarıya çıktı. 

S~r Bazil burada kndi düşünce· 
ıini de söyledi: 

- Konferansın hararet deı ece
si karnesincie en yüksek sıtma nok 
tasına böylece varılmıftı. 

Şiındi de sesinin biçimini de
ğİ§tİrerek: 

- Fakat bu kavgalara, tu ça· 
tıımalara merak sardıran ve bun
ları öğrenen insanlar da vardı. Bu-

nu nasıl öğreniyorlardı? Kimin 
vasıtasiyle İ§itiyorlardı? Hem de 
vaka olur olmaz hemen kulakla
rına varıyordu. 

Almanyayı temsil etmek üzere 
Versaya gelecek olan murahhas
ların hikciyesi de merakla ~inne· 
necek gibidir. Bir Amerikalı şe
neralin tuhaf bir müdaha~esiyle 

ba§lamıı olan bu hikayeyi ~e ya-
kından takip etmi~tim. İtin so
nuna kadar bir tefrika romanı ya . 
ıamaklığımız mukaddermit ! .. 

Hikayey~ tam yerinde r!evam 
etmek için, Sir Bazil ertesi günü 

Veraaya gitmemize karar verdi. 
ıı: *. 

Sir Bazil Tomsonun refakatin
de tam iki ı;ün Versayda do1attım. 
Ban:l önceci en: 

- Bu ğuruntular ve hayaller ül
kesini, ieçmitin adeta gö.:le gö
rünür gibi hissedildiği bu memle

keti sadece görmek için dünyanın 

dört bir ucundan gelmit seyyahlar 
gibi davr:ınahm, olmaz mı? ... 

Demiıti. 

Şatoya girerken de: 

- Versayda geçmi§i tedavi e
derler. Bi'z. ise bilakis bugü~j sağ. 
la~ bir biçimde kavramak :çin uğ. 
ratacağız .. 

Sözleriui mırıldandı. 
1919 un en son sahnes;ni oy

namtt olduğu aynalı salona var
dık. 

- Bu mükemmel dekor .. Bun
dan böyle yalnız yafamakta oldu
ğumuz çağın tarihini tespite yarı
yacaktır. 1871 ikinci kanunu ye
nilmiş bir Fransayı gördü ve Hon
henzollerin imparatorluğu adeti 

tiyatromsu bir hareketle yaratıldı: 
Avrupa siyasal müvazenesini kay
betmif, istikbalin boğazlaımaları
na mahkUın edilmiıti. 

1919 haziranında yenilmek sı
rasının Alman imparatorluğuna 

gelmit olduğunu görüyoru·L. Şim
di Avrupa ile dünyanın bir kısmı· 
nın yeni mukadderatı burada tes
pit edilecekti .. 

Biz böyle sözletirken salona 
bir sürü seyyah girdi ve yanların

daki kılavuz hem fransızca, hem 
de ingilizr.• izahat vermeğ~ hat
ladı. 

Sir Bazil kulak kabartarak, 
dikkatle dinledi •• Makineleımit ve 

fatalist bit adam olan kılavaz. sey. 
yah kafilesini buradan on be9inci 
Luiuin küçük dairesine götürdü. 

Büyük salonu tekrar derin b~r ses
sizlik kapladı. Sir Bazil sö~e baı
ladı: 

- Şu resmi l<ılavuzun, ıeyyali
lara verdiği izahat arasına neden 
bu küçücük cümleyi ilave etme-

mit olduğuna tatıyorum: "Bura
da Prusya kralı, Almanya impara
toru olmak istememitti.,, Evet bu 

hakikatte dünyanın bugünkü mu
kadderatı vardır. ikinci Vilhelm 
kendi hanedanına liu sarayda ku
racağı pa!."lak istikbali beklediğini 
göstermİ§tİ. Fakat tarih bu yük
selip alçalmalar kartısında kendi 
bildjğinden ıaımadı; ikinci Vil
helmin dedesi, Prusyanın küçük, 
fakir ve hiç. nüfuzu olmıyan kral
lığından h\rdenbire Avrupanm ha 
kimi mevkiine çıktığı halde Şarl-

man, Büyük Oton, Hohestauf en· 
ler ve Hababurgların taııdrciı Al-

man impar;ıtorluk tacını kabul et
meğe hiç de yanafmamıftı; belki 
de bu tacır. batını yoracak kadar 

ağır geleceğini dütünmüıtü. Ka
der deniler. kuvvetin ne aca;p cil
veleri vardır!.. 

Sir Bazil burada gene sinsi sin
si gülerek: 

- Bir prensin kendi hteoğine 
rağmen İmparatorluk tacı ıı=yme. 

si, ~ık 11k tesadüf edilen hadise
lerder. defidir ha! .•. Eğer B:rinci 

Vilheılm ~:~mir batbakanınu·. ent
rika ve mt\11evralarına galebe ça
labilseydi; Klemanso, Loi .ı Corç 
ve Vilson V eraay sarayınaı bir ba-

rı§ uzlaşması imzası için gelmez
lerdi ve bugün de savat alanların
da topraklar altına en az on mil
yon deli!carılı gömülü olmazdı. 

Tarihi basit tekillerine irca et
mek lazımdır; bu faydalıJ~r da: 
Tarihi insanlar yapar ve imanla· 
rın kanıyla yazılır. 

1871 in küçük bir vakası dola· 
yısiyle 1913 tarihine geçmedtn ev. 
vel küçük Bismark'ı hatıra getir
mek !azım gelir. 

Sir Ba:ıi·, adeti olduğu Vt!Çhile 
iyi bilen ve derin malumatı olan 
bir Adam J;ibi konufuyordu: 

- Bilhaua genel siyasa i]lerin
de ki".!deler koymaktan çekidrim. 
Fakat bir r.oktada israr etmek la
zım: Tar:Jıin seyrinde fasua ve 
kesikiik yt'J.. tur. Birdenbir.? çıkı. 

veren hareketler, Napolyon gibi 
inen ~Plft>k darbeleri hac'ısatın 

zincirini k<.11aramaz; bugiir.ü ta• 
rihi, dünün tarihinin itidir. Bü
tün çalıtmalarımı uğruna bağla
mıı olduğl!m timdiki çağı 1970 -
71 hadisatından ayıramam dcğ•u-
su ..• O yıllar 1866 da Avusturya 
tahakkümüne nihayet vermh. olan 
Fransayı mağlup görmütti.i.. İşte 
bunun için V ersaydayız. 

1919 yılını anlamak için 1871 i 
bilmek lazımdır. 

Peki, 8ismark böyle mübalağa
lı bir gösterit yapmakta, ~n dör

düncü Lüi tarafindan kuruimuı 

bir sarayda Almanya imparatorlu
ğunu ilan etmekte ne mak-sat gö
zetmitti? 

Avusturya.dan sonra F ransanın 
yenilmesine müsaade etmiı olan 
L'ondraya ihtar, sonra da Rusyaya 

ihtar! Bismark Prusyaınn hüküm
ranlık ve üstünlük isteklerin~ gü
rültülü bir surette ilin ebnİJtİ. 

Sir Bazil elindeki sayısız siya· 
sal mektuplara,· verdiği emirlere, 
imparato..Iar ve krallar hakkında 
tuttuğu notlara, bunların verdikle
ri gizli talimata müracaat e~erek 
bana tarih anlatmağa baıladı. 

- Mösyö Thiers konferanu için 
Versay §atoaunu tahsja etmek is~ 
temiyordu. Fakat Bismarka Ver-

ıay lazımdı. L"ouvre sarayı ona 
daha az süslü, Avrupanın hayali
ne daha az tesir edecek giı,: gö. 

rünmüttü. Bunun üzerine demir 
baıbakanı Mösyö Thiers'le fU pa
zarlığa giritti: "Eğer Alman kı

talarınm Parise muzafferan~ gir
melerine mani olur ve imp'!.rator
luğu Yenay ıatosunda ilin etme
me muvafakat etmezseniz ben de 

iste'diğim tazminata ilaveten Bel
fort kaleainin de teslimin;. ileri 

süreceğim,, Mösyö Thiers politika. 
da realist davrandı. Belfort'u el
den çıkarmıyarak azametli ve bot 

geçit resimlerine tahammül etti ..• 
Ben, Viyanada Bismarkm §ey-

tani bir zeka ile Fransuva Jozefe 
ve diğer Alman konfederasyonu 

prenslerine göndermi§ olduftı taf
rafurut davetiyeleri kopye edebil
dim: 

"18 Kanunusani öğle aaatincle 
Ver•ay fatoıunun camlı salonunda 
iılere el üzen rıerilccektir. f ovelci 
dua :.kanacak, ıonra da ilan cel
ıesi tıktedi/ecektir.,, 

Bu mc~:n doğrudan doğruya 
başbakanı:-. kaleminden çıknııfh. 
AceJesinC\'!n aynalı salon rliyece
ğine camlı salon, diye yazm:;tı. 

ikinci Vilhelmin mümt:ı~ mi
safirlerine yemek yedirdiği Berli· 
nin kral ,arayındaki yemek salon· 
larında Von Verner'in bir h.blosu 
vardır. lrnµaratorluğun ila::ı .. tab
losu şimdi Hitler müzesi olan ıa· 
tonun ge!'iye kalmı§ nadir e~yasm
dan biridir. Her pazar günii gene; 
Alman çocukları şeflerinin ·da resi 
altında ve elleri~de gama~• haçlı 
bayraklarla gelip bu tablo~ı sey
rederler. Bu tabloya bııkarak 
1871 in o önemli gününü g:i.zönü· 
n«t_getirebiJiriz: 

'.(Devamı var)' 
"' 



10 

ıstanbul şampiyonluğu etrafında 

Galatasaray-Fenerbahçe maçı 
baştan oynanacak mı ? 

Merkeziumumi Fenerbahçenin 
itirazını reddetti 

balatasaray • Feneı·bahçe ne diyorlar 
Aylardanberi dedikoduıu ıü • 

ren latanbul fal!lpİyonluğunun 
Galatasaray • Fener maçı artık 
ıon hal safhasına gimıit bulun -
maktadır. 

Galatasarayın bu maçın bir kıa· 
mının yan hakemsiz oynandığına 
ettiği itiraz, futbol itlerinin en 
yüksek teknik mercii olan hakem 
komiteıi tarafmclan haklı görül • 
müt Ye (yan hakemıiz oynanan 
bir maçın battan oynanması la -
zımgeldiği) teklinde bir karar ve
rilmittir. 

Bu vaziyet üzerine, F enerbahçe 
Galata.sarayın merkez muhacimi 
Adnanm cezalı bir oyuncu oldu • 
ğuna itiraz ebnit ve Galatuarayın 
bu maçı esasen hükmen kaybet · 
meai Jazımgeldiğini iddia etmiıti. 

Epey zamandır genel merkez 
tarafından yapılan tetkik ve tah • 
kikat neticesinde Fener bahçenin 
bu itirazı birkaç gün evvel redde
dildiğini öfreniyoruz. 

Bu vaziyet kar!ısmda, Türkiy~ 
birinciliklerinin de bu kadar yak
laJtığı bir ıırada ne tekilde hare -
ket edileceği merakla beklenecek 
bir hadiaedir. 

Çlinkü Fener bahçenin anwu 
üzerine Türk Hakem Encümeni • 
nin verdiği (baıtan oynanmak} 
kararı, bir kere de arsıulusal Ha -
kem Ko:niteai olan F. 1. F. A. ya 
aorulmuıtur. F. 1. F. A. iıe yaz ta· 
tili yaptığı için bu ite derhal ce • 
vap veremiyecektir. 

Esaaen bu it birkaç gün içinde 
halledilmelidir ki, lstanbul namı • 
na Türkiye birinciliklerine iıtirak 
edecek takım kat'iyetle anlatıl • 
ıın... ı 

Şimdi F ederaayon ne y&p3cak· 
br? 
Atalı yukarı Türkiyenin F. 1. 

F. 'A. 11 demek olan Hakem Komi· 
teıinin karanna uyarak derhal bu 
~ı battan mı oynatacak, yoku 
F. 1. F. 'A. dan cevap selinceye ka
Clar lıbmbul tampiyonu belli de .. 
sildir mi diyecek? 

Ye bu vaziyet karııaında lstan· 
inaldan TürkiY.e ıampiyonluiuna 
kimse giremiyecek mi? Yahut da 
F enerbahçeyi ıampiyon ilan edip 
müsabakalara ittirak ettirecek 
mi?! Bunlan bilmiyoruz. 

Ve birkaç gün içinde mutlaka 
lialledilmesi lazımgelen bu mese-

lenin, nasıl bir §ekil alacağını me· 
rakla bekliyoruz. 
Gaıat:asaray ne 

diyor? 
Bu Taziyet üzerine bugün öile 

üzeri Galatasaray idare heyetin -
den birisini bulup görüttük. Bize 
§unları söyledi: 

- Bizce merkezi umuminin F e· 
nerin itirazına. kartı verdiği (ret) 
cevabı üzerine maçın haıtan ya • 
pılmaaı zaruri bir ittir. Çünkü Ha· 
kem Komitesi bizim iddiamıza ta
mamen hak veren bir karar ver • 
mittir. F. t. F. A. ya itin sorulma· 
aına zaten lüzum yoktu. Buna F e· 
nerbahçe lüzum görmüı olabilir. 
Fakat Türk Hakem Komitesinin 
kararı bizim için kafidir. Esasen 
F. 1. F. A. da bu teknik itte haıka 
türlü bir cevap verecek değildir. 

"Avusutryalr meıhur Hugo 
Mayzel de, bizim Hakem Komite
sinin verdiği kararın etini söyle -
mittir. 

"Bu maçı battan oynamak bi • 
zim en tabii bir hakkımızdır.Tür
kiye birinciliklerinin bu kadar 
yaklqtığı bir sırada, lıtanbul 
tampiyonunu tayin edecek olan 
bu tekrar maçının derhal oynatıl· 
ması lazımdır. 

"Esasen biz birkaç güne ICadar 
ıeyahate çıkıyoruz. Binaenaleyh, 
bu maçın mutlaka bu önümüzde
ki pazara oynanması zarureti var
dır. Çünkü o akşam maçtan sonra 
derhal seyahate çıkacağız. 
"Eğer mağlup olursak zaten 

mesele kalmamıştır. 
"Galip gelirael( seyahatimizi kı· 

ıa kesip Türkiye birincilkilerine 
yetiteceğiz ... 

''Hakkımızın bir i.n evvel tes • 
lim edilmesini beklemekteyiz.,, 

Fenerbahçeye 
gelince 

Bu vaziyet karşısında. Fenerbahçe' 
nin mütaleasının öğrenmek istedik. 

Fakat Fenerbahçe erkanmdan gö -
rüştüklerimiz bize şunları söylemekle 
iktf fa ettiler. 

- Fenerbahçe, vaziyetinin tama -
men inkişafına kadar rey ve beyanat 
vermekten müstenkif kalacaktır. Çtln. 
kü Fenerbahçe doğru ve kat'i karar
lara karşı itiraz edecek kadar basit 
bir kulüp olmadığı gibi haksız bir ka
rarla karşılaşırsa kendisini müdafa -
adan da Aciz değildir. 

Şimdilik Fenerbahçe kararın neti
cesini bekle.mektedir. 

Bugünkü maç 
Uypeşt Pera ile karşılaşacak 
Beıiktaı ve Galatuarayla ilk i

ki maçını yapmıt olan Macar a • 
matör Uypeıt takımı, hugün saat 
18 de Takıim ıtadında, ıayri 
müttefik azlık kulüplerinin en 
kuvTetlisi Pera takımıyla üçüncü 
ve ltaanbuldaki son maçmı yapa
cak, yann ıabah da iki maç daha 
yapmak üzere Ankaraya hareket 
edecektir. 

Pera takımr, Hava kupası maç· 
lamada hütiln takımlar için en 
lioltla1a Mr nktptir. Takımm 
alacalı netice iyi olması için oyun 
culvr, bir müddettenberi Adada 

kamptaydılar. Bu maçın, Hava 
kupasına hazırlanmıı olan zorlu 
Pera takımının kuVYet ve kudreti
ni de bize göstereceği ıçın ayrı 
huıuıiyeti vardır. 

Uypeşt maçları tertip 
heyetinden 

1 - Budapeşte amatör şampi
yonu Uypeşt takınır, üçüncü ls -
tanbuldaki son maçını bugün 
(çarşamba) Taksim stadında Pe -
ra kulübü ile yapacah-tır. 

2 - Maç saat tam 18 dedir. 
3 - Fiyatlar 25 ve 50 kuruştur. 

BABEJl - '.Aqam P•lall 

Balkan 
SPOR HAFTASI 

Istanbulda yapılacak Balkan 
!J>Or haftası programı bazirlan -
mrşt:rr. Sporculara 14 eylUI cumar
tesi gecesi Yat Kulüpte bir balo 
verilecek, ertesi pazar günü Bü • 
yükadada, gelen sporcular ve re-
fakatlerindeki kimseler milli el • 
bi.seleriyle bir geçit resmi yapa • 
caklardrr. Pazar gecesi Adada a -
teş oyunlan yapılacak, pazartesi 
günii de Taksim abidesine çelenk 
konacaktır. Sporcular ve heyetler 
21 ey16l pazara kadar serbest su
rette gezeceklerdir. Bu arada 
Taksim ve Tarabyada birer balo 
verilecek, Yalovaya bir gezinti 
yapılacaktır. Balkan spor müsa -
bakalarr 21 eylUI pazar günü baş
hyacaktrr. 

Gene orman yangını 
Muğla, 6 - Göktepe alanında · 

ki orman yangını sönmüş ve ora -
ya yakm Sarıyer alanında tekrar 
bir yangın çıkmıştır. Sön'düıiil • 
mesine çahşdmaktadır. 

Ankaraya sovyet 
takımı gelecek 

Ankara, 8 - T etrinievvel or -
talarma doinı buraya hir Sovyet 
takımı gelecek ve Ankara karıtık 
takımıyla bir maç yapacaktır. 

Çoban 
Melımed 
ne diyor? 

Amerikada birçok muvaff aki .. 
yetli ıüret müsabakaları yaptık .. 
tan ıonra tatil devresini ıeçirmek 

üzere memleketimize gelen Di -
narh Mhmet Pehlivan Türk Hava 
Kurumu menf aatma olmak üzere 
üç maç yapmayı kabul ebnittir. 

Bunlardan birincisi 18 aiuatoa 
pazar günü ıehrimizde ya.pılac:ak
tır. Dinarlı o gün Kara Ali ile ıü· 
reıecektir. ikinci müsabaka 25 a· 
ğuıtosta lzmirde Mülayim pehli • 
vanla, üçüncü müsabaka da An • 
karada Bulgaryalı Arif pehlivan· 
la olacaktır. 

Nihayet F e'derasyon kabul etti
ği takdirde Dinarlı Mehmet 8 ey
liilde gene lstanbulda Çoban 
Mehmet pehlivanla kartılqacak • 
trr. 

Evvelki gün Dinarlı Melımedin 
güre,lerin §ekli etra.f mdaki ıözle
rini yazmııtık. Bu yazıları okuyan 
Çoban Mehmet f U ıözl~ri söyle • 
mittir: 

- ister Pankras olıun, ister 
batka bir§ey olsun ben Dinarlı 

Mehmetle her §ekilde kar9ılatma· 
ğa hazırım. Doğrusunu İsteneniz 
ben bu maçı çok istiyonnn. Güret 

bu ... Yenmek de olur, yenilmek 
de. F ederaıyon izin verir vermez 

derhal kartılaıaca.ğım. Emin olun 
ki Dinarlı Mehmedin rüreıini 
görmeyi ben de çok merak ediyo-
rum.,, 

Güre! Federasyonu üyelerin -
den Sadullah da demittir ki: 
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Almanyadan getlrl
Jen tarife uzmanı 
Ekonomi bakanlığı hesabına .AlmaD.

}"adan duet edilen tarif eler mütehas
sısı Rayter bir müddet evvel Anka -
radan ,ehrimiu gelmiş, İstanbul li -
manı n tarifeleri etrafmda tetkikata 
batlamıştı. Müüha8818 bilhassa tari • 
f eler lff ile inemli surette m.,ıl 
olmuttur. Müteha.'\.~S cumartesi günü 
tzmire giderek lmılr Uman vaziyeti 
ile tarifelerini inceliyecektir. 

Bulgar 
komünistleri 

Mahkemede gtisterl 
yapmış 

Sofya, 6 - Groma Cuma diva
niharbi 43 Makedonyalı komünist 

genci bir seneden on iki ıeneye 
kadar hapse mahkUın etmiıtir. 

Mahkômlar salonda gürültü çı
karmıılar, kızıl bayraklar çekerek 

enternasyonal ıarkıunı aöylemit
lerdir. 

biz de isteriz. Dinarlı Mehmedin 
ileri sürdüğü Pankras gürete Ço

ban İçin müaaade etmememiz pek 
tabiidir. Önümüzde Balkan oyun-

ları, ve Ruslarla yapacağımız mii· 
sabakalar var. Maç neticesinde 

Çobanm bir inza geçirmek ihti -
malini düıünmek me~buriyetin • 
deyiz. Hem sorarım size, Dinarlı 
Mehmet niçin amatörlerin yaptık· 

ları aerbeıt süreıle güretmek iı -
temiyor? Bir pehlivanı acemisi 
olduğu, ve bilmediği oyunlarla 
yenmek ıeref midir?,, 

latanbnl dardtlndl lcq meavıa' 
tmıcwu 

Yemfnll ehU vukuf taratnlclan tw' 
mamına 20188 lira kıymet takdir ecll # 

len lstanbulda Sultanhımammcla Br 
ca ham eaddesbıde yenl IObkda 10-' 
12-17-19-21-23-U-12-' 
U Nmnarab Sıvacıyan ••mm 8~ 
bir hfasesl açık arttırmaya kamılm .. 
olup 28 - 8 - 935 tarihinde pı1ıd" 
mest divanhaneye talik edilerek 11-' 
9 - 935 tarihine miisadif çarpnsbİ 
gftnU saat 14 den 16 ya kadar İ8tall" 
bul dördUncil icra dalrmnde açık ar& 
tırma suretiyle satılacaktır. ArUır " 
maya iştirak için yüzde yedl buç
teminat akçesi alınll', mtlteraıdın .,~ 
g4 belediye, vakıf fcaresl mUıterlY' 

aittir· Rusumu tellAliye borpuya al"" 
tir. Arttırma bedeli muhammen kıY # 

metinin yüzde yetmiş be§lnf buldald 
takdirde ihalesi yapılacaktır. Aksi bJl 
de en son arttıranın taahhUdU ~ 
kalmak şartiyle arttmna 15 g8n c1aı.

temdlt edilerek 26 - 9 - 935 tarlJıbl' 
müsadif perşembe gflnU ayni aaatt' 
ayni yerde ikinci arttırma yapıla~ 
bu sefer de kıymetinin yUzde yetınff 
beşini bu1maZM 2280 numaralı kantııl 
ahkamına tevfikan satış geri bırakıla" 
cağı 2004 numaralı icra ve fflb kanıt' 
nunun 126 ınn maddesine tevfikan i " 
potek sahibi alacaklılar ne difer al& .. 
kadarlann ve irtifaı hak sahlpleriJJ' 
dahi gayri menkul üzerindeki hak • 
tarını ve hususiyle faiz ve masarif e dl 
ir olan iddila1annı evrakı milsbitete • 
tiyle 20 gün içinde icra dairesine bil " 
dirmeleri 1Azımdır. Aksi takdirde ııai' 
Iarı tapu sicilleriyle sabit olmadıkÇ• 
satış bedelinin paylaşmasından bariP 
kalırlar. işbu maddei kanuniye aJıkt• 

• mına tevfikan hareket etmeleri n clJ• 
ha fazla malumat almak istiyenJerid 
9l3 /345 dosya numarasiyle memuri" 
yetimize müracaat etmeleri illa o" 
lunur. (13588) 

Bu sabah görüttüğümUz Dinar· 1 
Iı Mehmet de bu mesele etrafında KAZANMAK FIRSATIN;--1 

KAÇIRMAYINIZ fu cevabı vermiıtir: 

- Amatörlerin güreıtiii ser • 
best güreıi de ben bilmiyorum. 

Bana bu ıüreşin talimatnameıini 
okuıunlar, tetkik edeyim, eğer bir 

mahzur ıörmeuem, serbest güret
le de güreıebilirim.,, 

KODAK 
Amatör fatoğraflal'I 

mUsabakası 
31 Ağustos 1935 de bitiyor 

Taf sf Ilt Te prtJan satıcmızdan •· 
lınrz, resimlerinizi gönderiniz. 

- Dinarlı Mehmedi federuyo
na çağırdık, gelmedi. Kencfiıini 
güretçilerimizle karıılqtırmayı 

Bu suretle Dinarlı - Çoban ma· 
çı da bir imki.n dahiline ıirmit o 1 
luyor. ____________ _.... 
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Hasan tıraş bıçagı rekor kırdı 
Şimdiye kadar icadolunan bütün tıraş bıçakları arasında en mükemmel ve en fevkallde olduğu tahakkuk etmiştir.Piyasada mevcut traş bıça.ldarını şaşırtmıştır. Hasan tıraş bıçağının .ı. _ 2 3 - 4 

n~rnaralı gayet keskin ve hassas taraflan vardır lrJ her bir taraflle llakal on defa trraf olmak kabildir. Bu hesap ıa 5 kllrut111k 'bir adet Hua• tıraş bl çaiile 40 defa ve aslak bardakta bilen
~·kde YÜZ defa tıraş yapılmak mümkün dir, ki dünyanın hiç bir bıçağuıda ba meziyet yoktar. Hasaıa blçaiı istediii niz halde başka marka \'erirlerse aldanmayınız, taklitlerinden sakınınız. 
ıyatı: Bir adedi 5 kuruştur. 10 adedi '5 kmılttur. Hasan deposu: Ankara, lstubul~ Be1oilu. 

[ ıstanbul Belediyesi ll&nları 1 ---•SOYDAN 

itfaiyeye toför ·ve efrat aiınacaktır. Ş0>för mektebi tehadelJI&. llramatclh ve muayeneha-
~ini haiz olan toförler tercih edilir. n..mt Sirkedden Saltanahmet 

Sünnetçi Ahmed 

a~L_Nefer kayıt edileceklerden ilk 'mektepte oJmcluldanna dair Ye Yarebatan caddeli 40 aumaraya 
._aranır. ~l aa,...lı ~ 
Şo ....... Wlcllrlr. a6rü förler 60 lira ücretle k'ydedilir. Bilahare ıayret ve iırt:o•rlanlİll _____ ıa.==ı:la--••-miil 

tenlere 65, 'ZO liraya !'.adar ücret verilir~ 

Efrat 40 lira ücretle kaydedilir. Bilahale ıa1ret ve ikti~ıtrlan F 
RöriilenJ ta f. tt. ·ı k 53 ı· k claı .. ·ı· ~-· ransızca ere r ı e ırı ere ıraya a · ucret verı ır. I 011"911mek latlyenlere 

latekli olanlar itfaiye müdüriyetinde mevcut duhul talimatna Fransızca ilmi, edebi ve fenni 
... etini okuyup ona ıöre m~racaatedebilirler. (B.) (4561) eserleri llylklyle anlryabll..t ft 

tiirk~ea fransızcaya terdlmele.r 
Muhammen Muvakkat yapmak ve Y&Zabilmek n yanbpn 

k. bedeli temlnab koaapbilmek için ha lisanda yazıl-
•.,dıkayGnde Zühtü pqa Mah. Bağdat cad. No.7 mıt en yeni ve kıymetli eserlerin 

ıa ttaı bel eli kul be k özlerinden yapılmı§: 
\' e ye ü si an uı 2.1 l ,90 1 - Fran.ızca ~ümleler H ibare· 

2191llhahçede Arpaem 'nl M: K.6prGbap cad. ıer (1JIJ sahile. 50 kımq.) 
[) No. h ey ankazı. 140 10,50 2 - Fransızcada algal11n11 N za-
... ~VUtyatacla K.Mustafapqa cacl. eski 121 yeni 100 manlann kullanı11 (MJ _,.U• • MJ 
' ' h eTtn (tqlan hariç olmak Gzere) ankazı 30 1,95 1-uruf.) 

._ Yukanda ıemtf, muham~en beli ye muvakkat temlnab yamb Adlarında iki kitap neşrolaıuaq-
~lfln nıahallerin an kazı satılmak ibere ayn ayn açık artbrmay a tur. Bu mevzular lizerlae fimdiyt 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Cind 
Karpuz 
Ka'ftlD 

Aded 
1250 
:500 

Fiyab 
10 
7/J 

Mecmuu 
125 
37,~ 

162$ 

Teminat 

13 
Meldeb için mikdan )'Qlr.anda yamh karpuz ve kavun pazarbk 

sureUle abaacalrtır. İıteklilertn 8-8-9.).5 saat 15,30 da mektepteki ko-
misyona relmeleri. (4558) 

Petrol Nizam 

Saçl~rı 
Bealer • K•mtleadirir -

DakOla•iDİ kaer uHtar. 

PETROL NiZAM 
TecrGbe eclilmit ea iyi uç ille1clır. 

lıııı:onulnıuttur. İstekleri olanlar ,eraiU anlamak ilzere Levazım Medar- kadar hiçbir eser yu:ılmamıı bu -
uı- ......... dolayqdy}e bu iki eeer li -

une müracaat etmelidir. Arttırmaya ıirmek için de hlzalannda saa ijğrenenler için en büyük bir fır- y •• k k •• h d• M k b• A 
Röıtertlen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 8-&e sattır· U SC U CD IS e te l rttJrffia 
~mbe aünü 1aat 15 te Daimi Enc6mende bulunmaluhr. (8.) (4288) Satıldılt :rerler: Karakiy Biae - ve Eksiltme Komisyonundan: 

,._ ZAYi 92r 928 J rt -'t ytn Hüsnü eczanesi, Beyoıır.ıu Ha-t 

hıı«..tlyf - Eminönü Malm&dGrlG- - iJ - sene e ne .. 5 :r 
..ı al _ L&- kiitfiphanesi, Ankara caddesi ikbal Mekter .. için mua ve dolap ve saire yaptırılacaktır. Bunların be • 
aen 6629 numara ile maJUA "Salnt Benolt,, Fransız Jlsesfden al - ,. old kütüphanesi, Beyazıt üniversite 1 
Ulum maaı cnzdanımla senedi dıiım tasdiknameyi kaybettim, hük _ catldesl, MuaJllmler ldittlphanesl, deli 700 lira ve birinci pey paraıı S3 liradır. steldilerin f&llname ve re-

.... llllyi ve tekaüd raporumu zayi mü yoktur. Beyoğlu Tünel, meydanında 408 simlerini ıörmek üzere herıün ek ıiltmeye ittirak etmek için 8/ 8/935 
ettllcll111. Yenilerini çıkaracağımdan No· h K8en Sergiyadis kütüphane- tarihine ıelen pe-emLe criinü aaat l 5 te teminat makbuzları ve yeni 
'- ri h .... 1_ Çengelkög hallı t:Glldal No. 9 • "'S y ·-· 

e n wıwıO yoktur. nesı. d k• d -L k 
Me•l6d Fnlal Noll l'•••••••••••••ıl sene ticaret o a11 alı ı ve casilt me anununun 2,3 üncü maddele • 

SaW.ıanM. 
'~karnına 
bir kah,~ 
-.... MEVVA 

AZON 
TUZU 

allndıkta 

Kabızlığı 
cl•f•d•r 

Yımelderda 

bir saat 
sonra aJımru 

HAZIMSIZLIGI 
Mide ektilik ft 

yıamal1t1D1 

•ic!W 
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zın !<olanı ıyi sılnlmamıı .. J.~erek 

abıdan inmit ve sanki, esasell pek 
sıkı olan kolanı sıkıyormuı sil>i 
yapmacık bir harekette balumnuı· 
tu. 

Düıes: 
- T eıekkür ederim, azizim. de-• 

di. 
Sonra Jiyete yetitmelr için ab

nı sürdü. 
Fakat yirmi adım ıider ,itmez 

eyer kay4rak alin ıırtmdan diftü. 
Ve Düıe~ büyük bir teblikt> aUa
tarak ancak yere inecek kadar bir 
vakit bulabildi. 

Bu sefer E11e abndan ya~ ya
'Yllf yere inerek teeuüfünü töyle 
mekle beraber DütMin atuL eyer
lemeğe uğraıtı. Bir taraftan da: 

- Ne kadar beceriblzn,iıim ! 
diye ıCSyleniyordu. 

Düıes kn bacmm ucunu asabi 
hir t3vurlt\ havada sallıyaru IU· 

.auyordu. Yalnız g6züyle e.cda
rın arkaıınc!a ıiden Jiyet ve Laıa
tenyeriyi takip ediyordu. 

Nihayet onlar da ıözdeu kay
boldular. Bu ıırada eyer de iyi
ce vurulmuıtu. Dütes Detamp ar
ka d.ı:ı şının yardrmiyle tekrar, atı
na b'.ndi. 

O valit E11enin ıözlerinin içi
n~ ';,akarak: 

- Bir daha tetekkür ed~m ! 
Tabii ettiğiniz hu hüyük hizmeti 
unulmıyacağımdan ve yakında 

•üklfabnı görecefinizden flDİn· 
tiniz! dedi. 

E~se ıanırarak: 
- Ufak bir hismettlr madam. 

Her halde bir baya uiramanı
zı menettijim için kral memnun 
olacaktır. ceYabım verdi. 

Birbirlerine soğuk Miuk tülüm. 
Heliler. 

Sonra Dütea dohltlİqin ıider
ken ENe de: 

- Yılan kan, •hir açıyor. E
ler kral hanun ditl-1ni ıiCmez
se, yakında beni ııırac:alıttJT. Her 
halde kendimi kuramalıyım. diye 
dütünerek yalandan takip ecliyor. 
du. 

Esae, Birinci Fran1Uvanm dü. 
f ündü fil bu f adada Yazif eaini 'bu 
suretle yaparken, Laıatenyeri ele 
kendi roliinü oynuyordu. 

Jiyete azım bir at ıeçi)djfi İ· 
çin hir kaza "n1ku11na meyda. ı ver· 
memefe pek ziyade dikkat ediyor
du. 

Her an, jantiyom Jiyetin hindi
ği atın dizıinini tutarak aqmh
jmı yatıtbrmaia çalıtıyordu. 

Laptenyeri birdenbire: 
- Onlara yetitelim ! dedi. 
Jiyet g5zleriyle aradığı t damı 

göremediği için dalrmdı. Ve hu 
anda '&irçok yolların birlettiii hir 
yerde bulunclufanu farkedeme
mitti. 

Acaba bt~ yollardan hanfiıi iyi 
idi. 

Şüpheıiz Latatenyerinin ttaptı
ğı .. Çünkü herif Jiyeti de o tarafa 
doğru ıürüklemit ve o ana kadar 
Jiyetin abnı yabtbrmafa çalıt

mıtken timdi azdmnafa hatla
mııtt. 

Ger~ o kadar İJİ bir binici de-

rindelri belıelerle müracaatlan il&n olunur. ( 4251) 

Atızdakl tatımhk ve liel9)'a iale eder. hm bir ,,emek ve Jçmeden - ra hissedilen 
yorgunluk l'e ~işkiallti hafifletir. Maıon tuzunun tesirinden memnun ka1mıyan1ar şi~i 
açık da oba Bah~ekapıda lş Bankası arkasında 12 No. lu Mazon Botton ecza depo 
--. iau ederek bedelini ~eri alabilirler. MAZON ismi re markasına ~01' dikkat. 
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Şunu da ıöyliyelim ki Ji)et da
iresinde ıerbeıt bulwıuJor. iıtedi
ii zaman bahçeye inebiliyorsa da 
ıatodan dııarıya çıkamıyordu. 

Onun için, büyük bir kalahalık
la da oba, F ontenblö ıeçmek is
tifade olunacak büyük bir f ırıat-

~ 

ti. 
Kral b'!l teklifte bulunduğu za

man bütün bu dütünceler k!zcağı
zın kaf uından ıeçmit ve sevinci
ni ıaklamağı akıl etmeden ı~klifi 
kabul etmiıti. 

_29_ .. 

K.RALAVl 

Ertesi giin erkenden: 
- Yapım kral! aealeri ilr se

vinçlerini belli eden ahalinin alkıt 
ları arumda F ontenblö tehrinin 
içinden muht~ bir alay ıeçi

yordu. 
Bu alay, ilkbaharın çiçek ko· 

kuları ile dolu havasmda bin kat 
ıüzel ıör\inerek Jiikaelen siinetin 
albnda parıl parıl parlıyordu. 

Şen, herkese her zama~l'den 
ziyade iltifat eden kralın eırafın· 
de pervane ıibi dönen aar J.Y jan· 
tiyomları, avcı batının daveti üze
rine hükümdarı yakından ıörmek 
ve bilha11a kral taralından ıörül
mek için civardan koıup ıelen 
halkın ileri gelenleri, gezinti için 
attan batka bir ıey bulunnuyan o 
devirde her kadının iyice bildik
leri slivarilik ıayesinde idıue et
tikleri atlara binen genç kadın
lar, süslü elbiseli seyisler, iki yilz 
.kapelrten mürekkep kralın ~ağaı 

ıürüaünü koruyan av upklaı ı ve 
borazancılar gülüp oymyarak ıe
çiyorlardı. 

Siyah bir ata binen Jiyet - a· 
caba onu bu ata bindiren kimdi -
etraf ma korkuyla bakmarak ıo
kaklarda görünen binlerce yüz a
rasında istediği çehreyi arıyarak, 
Düteı Detampın yanında yürüyor 
ve her ilıisinin etrafı bir 
takım jantiyomlarla sanlı bulunu• 
yordu ki bunların arasında yer al· 
mq olan E..e ve Lqatenyeri genç 
kızı bir an gözden kaçırmıvorlar· 
dı. 

Di7ana ıeli.nce, o da alaym bat 
tarafında birçok meıhur b~rucile
rin bile mahmu:1lamaia :esaret 
edemiyecekleri sert ve hatari bir 
atı oynab.yordu. 

Asabi, çevik, saf havayı t1tre1i 
burun de!iklerinden teneffüs eden 
evvelce zaten a:1ıın hulunn.n atı
nı sözleriyle, kırbaç vuruılariyle 
büsbütün kızdıran Diyan Jö Po· 
vaytyete ıünl endamına pek yakı. 
pn hir elbise giymiıti. 

Bu anda onun çok müptela ol. 
dutu av heveai, hıprblı metelik
lerin araqmdan çılgınca kotmak, 
iıteji. Vurmak, kan dökmek ar• 
zuıu, inliyen ıeyiğin can çekiş
mesi, ta-ııl.ara verilen etle,.1n •Y· 
rılması, köpeklerin bu kanlı et· 
leri homurdana homurdana yeme
leri gibi ~eyler bütün ruhun·• sar
mJJtr. 

Katrin Dömidiçi ise yeni icat 
ettiği eğerin ön kayıfına ilave edi

Forrna: 26 

' 



KalpazaDl e 
Polis ha yesi (X:9) un harikullde maceraları"1 
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