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intiknı!? 
Yeni başllyan bu 
heyecanlı romanı 
ea,ıncl sahifede okuyunuz 

Sene: 4 - Sayı : 132S 

Musolini son diyevinde şunu kastediyor: ~~ıkaa~ gores oıimpıyadı do~ bitti 

Zecri tedbirlerle Afrikada T urkıye gene şampıyon 
genişlememize mani olursanız r- 1 oldu 

Avrupa h1:.1dutları Birinci: 

tehlikeye girer Türkiye 

17 puvan 

lngilizler, Cebelitarikte askeri nakliyatı menetti, 
Akdenizde büyük gösteriler yapıyorlar ikinci 

Romanya Habeşler umumi seferberliğe hazırlanıyor 

Bir l/abeş pldji! ! 

(Yazısı 2 nci sayfada) 

ita yan harp gemileri 
unan sularından 
ayrılmıyor 

Atina gazetelerinin verdikleri maJQ. 

mata göre bir ltalyan torpil gemisi 
daha izin almadan Yunanistanın Ar -

sida adasına yanaşmr~tır. Bu hadise • 

den sonra İtalyan elçisi Yunan hüku

metine başvurmuş ve geminin tutul -

muş olduğu frrtmadan korunmak 

maksadiylc adaya sığmdığrnr söyle. 
miştir. 

Buna rnğmen Yunan hükumeti ha
diseyi protesto etmiş ve vaziyeti Ce -
nevreye bildirmiştir. Bununla İtalyan 
harp gemileri dördüncii defa olarak 
izin almadan Yunan adalarına yanaş

mış oluyorlar. 

··································-· ....... _. .......... 
; ıstanbuldaki ıtaı-1 
yanlar Afrikaya ~ 

doğru yola j 

10 puvan 

ı . . 
~ 
i : 

çıkıyor i 
Doğu Afrikadaki harp için 

gönüllü yazdan 1stanbu1daki 1-
talyanlar bugünlerde yola çıka-
ca.k1ardrr. Bunların sayısı iki 
yüz kadardrr. 

t::Jçüncü 

Yunan 

9 puvan 

4 üncü 
=···--···················· ································ 
Afrikada patlayacak 

harp 
DeQil 

Avrupayı 
HattA bitaraflıAa 
azmetmiş olan 

• m ı 

ateşe 

Balkan güreş şampiyonası dün bitti, Neticede güreıçi
lerimiz 5 • 2 gibi mükemmel bir derece ile şampiyon ol
dıılar. Resmimiz ikinci gün, M1lstalanuı zorlu rakibinl, 
müthiş bir enerji sarfederek saltoya aldığını gösteriyor 

Yugoslav 

6 puvan 

sürükleyebilir "Daily Telegrapbn gazetesi latan- Atatürk her zaman gibi kuvvetlidir. 
Nevyork (Özel) - İtalya • Habe§ bul aytan Volton gazetesine, Atatürk Şimıek çakması ıür'atiyle yaptığı ve 

meselesi dolayısiyle A vrupada hasıl olan Türkiyesi ve Atatürk hakkında çok dik· bütünlüğüyle tatbik ettiği yenilikler, 
ıiyaıal hareket, Amerikada ayni ehem- kate değer bir yazı yazmı§br. Bu yazı. yalnız sathi mahiyette değildir. Atatür-

Daily Telegraph aytarı 

Volton'un Türkiye 
hakkında makalesi 

miyetle kendini göstermektedir. smdan bazı cümleleri alıyoruz: kün enerjisi sonsuzdur. Ve herkesin 
Amerika ayanından bir çoğu bita· "Cumurulk Türkiyesi, harpten son- kendisi gibi olmaaını ister. Atatürk as· 

raflık iddiasiyle, "biz harp etmiyoruz. raki sınırlarından ho§nut olan, topragma keri bir deha olmak sıfatiyle de mevkii
Biz, harp yüzünden kazandım§ servet toprak katmak hırsını beslemiyen yahut ni muhafaza etmekte ve ordu onun bat· 
istemiyoruz. Sulh istiyoruz. Avrupa si· toprak yüzünden kavg:ılara giriımek İs· hca Dıe§Buliyetlerinden birini te§kil et· 
yasasını yola koymak için harbedecek temiyen pek az memleketlerin biridir. mektedir. Türkiye hiç bir zaman bu ka
değiliz .• ,, demektedirler. Türkiye bugün elindeki topraklar· dar disiplinli, bu kadar iyi teçhizatlı, 

Amerikanın her hangi bir Avnıpa dan memnundur. Fakat Türkiyenin hak· ve bu derece liyakatli bir orduya malik 
harbinde bitaraf kalmasını istiyenlerin lanna el uzatacak, yahut amırlannı teh- olmamıştır.,, 
sözü burada bitmiyor. Bitaraflık merak- dit edecek o!an~ veyi!. Onc~eden . ltal- _A_m_e_r_f_k_a_d_a __ b_J_r __ Y_i _l a-n 
lısı Senatör Robinson son bir münaae- yanın bu çeşıt ruyetlen olduguna ınam. 
betle demiıtir ki: hyordu. Türkiye her zahmete katlana- • ziyafeti Çekildi 

"Her hangi Avrupa ulusu, Avrupa rak ve büyük fedakarlıklan göze alarak Amerikadan bildirildiğine göre Ka. 
ziddiyetlerini yatıştırmak yolunda gerek bu çe§İt ziyareti layıkiyle kar§ılamağa Jifornia Şerpantoriunm'unun muha • 
insan kuvveti, gerek parayla araya gire- ha-z:ırlandı. fızı Piyer Artran, meraklı bir !:Ok 
ceğimizi sanıyorsa yanılıyor. Ancak ıulh Türkiyeyi inciten biricik diken ara· kişilere bir yılan ziyafeti vermi~ ve 
yolanna ilgi gösterebiliriz .. ,, sıra bazı Bulgar hiziplerinin gösterdik· bilhassa çmgırakh )'llanın tamsmı 

Fakat daha realist Amerikan ayanı- leri husumettir. Bununla beraber Tür· yedirmiştir. 
nın bu dü§üceye verdiği cevap töyledir: ki~ her hadiseye kartı hazırdır. Tü~ki· Kendisi şöyle demektedir. 
Bitaraflık davası güden Senatör Robin· yenin Trakya hududu, a§ılmaz bir istili· "Çıngıraklı yılanın etini ben pek 
ıona karşı Senatör Pop demiştir ki: Türkiye Boğazlan yeniden tahkime körpe bir et bulurum. Adeta, kurl:ağa 

"Eğer Afrika ihtilafı bütün Avrupa· kam haline getirilmi§tir. bacağının tadrnı andırır.Hatta da ha in 
yı saracak olursa, biz, tamamen 1917 de- ait talebini şimdilik bırakmışsa da bu ce ve usarelidir. Dünyanın bir çok Jcr
ki vaziyetimize düşeceğiz. Belki yeni bir talep her hangi dakika yeniden ileri sü- ]erinde Efi ve Borl yrlanJannın "hif • 
Luzitanya h8disesi olacaktır. Kimse bu- rülebilir. tekleri,, yenmektedir. Ye çok beğeni -

HabeşitJtan • ltalya anlaşmazlığı dünyarıın her yerinde alaka ile takip nun aksini temin edemez. Her hangi . Türkiye, büyilk de,,ıetle.-in birleıı:C: lir. Memleketimizde, eti lezzetli bir 
ediliyor. Almanyada Bavycrada Uln ciı-arında bu alaka, yapıları bir şenlikte dünya alevlenişi, ister istemez Amerika· hareketinden ba§ka her harekete kar,ı çok yı1anlar vardır. Fakat düşmanhk 
yarip bir şekilde kendini göstermiştir. Bir ltalyan denizaltı gemi.ı;;i olduğu yı araya sokacaktır.,. tecavüze uğrayamaz bir hale gelmittir. hisleri dolayısiyle kullanılmıyor.,, 
faı-zedilen bir tekneye, Habeş askerleri kılığına giren halk sandallarla !ıücum ------------------------_:...__....:_ ____ ....:.:.... ________ _.:.:,_ 
ederek zaplctmişlerdir. 

lngiliz ordusunun azlığı 
endişe uyandırıyor 

"Değil imparatorluğu, hatta. adalarımızı 
muhafaza edecek derecede yetişmiş 

askerimiz yok ! " 

Mecburi talimler taraftarları 
böyle propaganda yapıyorlar 

(Yazısı 4 üncü sayfada) 

',,....._~ır . 

1 Cenevrede ukyusumtan uyanan. /uırp allalıı iJlarsı bağlamak için çalışıyorla1'. Yaln"ız Jtalyan delegesi Aloizi bağları 
kesiyor. ~ 



2 HABER - Akşam Postası 

'' Avrupa 
tehlikeye 

hudutları 
.Japonyada müthiş sul kast teşebbQsO 

neticesiz kaldı 

Bütün kabine azasını • 
gır er 

'' öldüreceklerdi 
Diplomatlar we Habe, meaeles~ 

Habet - İtalyan anlaşmazlığı, 
ıulhle halledilemiyecek bir sa~ha
ya girdi. Bununla beraber diplo .. 
matlar tamamiyle ümitlerini kes -
mit değiller. 

lııgiliz Dq Bakam Sir Sa.nıuel 
Hoare Cenevrede kalıyor, Eden 
Annecy de hafta tatilini geçirili1 

ten sonra gene Cenevreye döndü 

Tokyo, 16 (A.A.) - Röyter bildiri · ( 
yor: 

Siyasal, finansal ve tecimel şahsi · 
yetıcrJn öldürülmesi maksadiyle ku • 
rulan bir suikast teşkilatı hakkında 
uzun malQmat verilmektedir. 

Bu suikast planı, 1936 yılında hü • 
kil.met darbesinin yapılacağı glinden 
bir gün enci suikastçilerden 63 ta
nesinin tutulması sebebiyle tatbik o • 
Iunamaıfııştır. Hük!imet darbe81, ka-

Yunanistanda ... .................. ..... 
Geneloy 3 ilk 
teşrine kaldı 

bine toplantı halinde iken hükumet 
sarayının bombardımanı ile başlıya -
cak ve ondan sonra suikastçdar diğer 
şahsJyetleri evlerinde öJürmeğe gide • 
ceklerdi. 

Tüze bakanı, 54 kişinin azıya teşeb
büs suçun dan ve beş kişinin de adam 
öldlirmeye teşebbUs suçundan muha
keme edileceklerini bildirmiştir. Suç
lulardan dördü tahkikat sırasında öl
mUştUr. 

irva - Beykoz 
orman yangını 

3 giln sürdükten 
sonrA sHndilriildil 

Fran5rz B~bakanı Liva.J Ce . 
nevreye dönerek ltalya mura.hha • 
sr Aloizi ife kısa bir gÖrüfme yap. 
tı. Bundan ha!ka lbe§ler komitesi 
reisi Madariga ltalyan ve Habeı 
delegeleri arasında mekik doku -
yor ve görilfüyor. Diğer taraftan 
be§ler komitesinin tali komiteti 1-
talya ve Ha:beşiıtana yapılacak 
teklifler hakkındaki raporunu ha· 
zırladı. Betler komiteıine verecek. 
Fakat bu raporun mahiyetine dair 

Habeılller bögle ya/taları ıokaklarda gezdirerek düfnı.atı 
' tehllkeılnl ilan ediyorlar. 

Atina, (Özel) - Eyl(Uün 27 
sinde yapılması evvelce kaJ"arl&f · 
tırılan reyiam İ!i Birindteşrinin 
3 iincü Perıembe gününe bırakıl· 
mııtır. 

Oç gün evvel baıliyan bir orman 
yangını bu ıece ıabaha kartı söndürül· 
rnüıtür. 25 kilometrelik bir sahayı ya
kan bu yangmİrva ile Beykoz arasında 
Pnnı Abbaa Halinı çiftliği civannda çık
mııtır. Y anam rüzgann ıiddetli bir ıu
Ntt• .. lb .. İ 7'1zünden altı kola aynl
auıbr. 

ufacık bir malUınat almak bbil Mııır ve T&Nbuluı hududuna J 

'değil. lifi derecede aaker yııan ltalyan-
Bütün gazeteler Cenevrode ya- Jar, Haheılerle hem din ve ırk o· 

pılan lbu çalışmaların bir neticeye lan ukerlerinl onlarla karırlqtır
varamıyaca.~ı kanaatinde mütte • mamak tedbirini de ihmal etme • 
rek bulunuyor ve harbin patlama • mitler ve Somahda aakerlerden 

•mı ni1hayet bir gün meıeleıi te • mühim bir kranunı Tarabulusa ei:S· 
lllii ediyorlar. lngiliz haftalık türerek Tara.bulmtakileri Somalı· 
mecmualarından birinde §Öyle bir ya aetirmiılerdir. 
müta.lea da göıe çarpıyor: Buna kartı Ha:betiıtanda da 

"Eğer harp olursa, hal sureti, harp hazırlıkları hemen hemen ta.-
yüz binlerce nayat kaybold~ktan mamiyle bitmif gibidir. 

/ 
sonra gene bir masa baıını:la hulu- Habef aeferberllll 
nacak. Hal" suretini harp başlama· Habet imparatoru, betler Jio • 
dan önce bulmak çok daha iyi de· mitesinin kararını ltalya kaıbul et
ğil mi? lnıan zekaıı 1bunu baıara • miyecek ve uluılar kurumundan 
maz değil... Uluslar kurumunun çekilecek olursa hemen seferber • 
kendisi de, her halde Habeıiıta · lik ilin edeceıktir. 
nmmıalcUl ıliif' kontfol altmda te- Şimdi, seferberliğe ve ürfl ida
meddüm etmesini tekamül etmesi. reye ait hazırlanan ç.ok mühim bir 
n~ istiyor. Habet kanunu imparatonm maıa. 

ltalyanın da, , aradığı fırsatı, sında imza beklemektedir. 
harp meydanından ziyad~ bir ma- Cebelltarıktan ••!<•r geçlrllmesl 
aa etrafında daha emin ve daha Y•••k edlldl 

• .. lnıiltere de bo' durnuyor. CebelUt 
çabuk bulacağından hıç ıupbe e - tarıkta.ki lngfüz kumandanı general 

dilemez ... ,, Harington bir emirname neşrederek 
lnglllz kabinesinin toplantısı buradan acıker geçirilmesini yasak et-

Dünya ıulhünün hötülüğe doj- mlştir, 
'tt'~· · ·· v b na ı.an·ı 0 Bundan ba§ka. rene Cebeltittarık -ru gı ıgını goren e u " -

01 1 l T h~ı1...11.-eı• b" k b" takl İngiliz zırhlrsı Oseanla meçh 
an ngı ız u.Kwn ı ır a ıne bir semte yollanarak yerine iki yeni 
toplantrsında hazırlık h.akıkında harp gemisi gelmiştir. Yann da başka 
verdiği önemli kararlardan sonra harp gemileri beklenmektedir. 
yeniclen toplanmaya karar vermiı Mı•ırda hazırhklar 
bulunuyor. Londradan gelen aon lngilizlerin. Mısırın emniyetini ~ 

b h f • · 1 b · min etmek içın Mısır Başbakanıle t:~berle~, u a ta ıçın~e (a,. ~e . konuşulanları dün de bildirmiştik. 
nın yenıden toplanacagınr bıldır • Buna dair gelen son haberlere bakı • 
mektedir. Tatilde bulunan parla • lırsa tnariJizler Mısır hüktlmetinin 
mento da 29 llkteşrinde açılacak- muv~fakatini almadan hiç bir te -
tır. şebbüste buluıunıyacaklardır. Mısırın 
Harp kısa aUrebllecek mı ? hudutlarına yığdığı kendi kuvvetleri-

Bütün bu konuşmalar ve top . ni gözden geçirmek üzere Mısır Baş-
bakanı bir geziye çıkmaya karar v~r • 

lanmalnr yanında dönen, dola!an miştir. lki İtalyan denizaltısının Sü -
ısö:zlere kulak verilecek oluna, veyşe girdiği haber verilmektedir. 

hunların arasında dikkate değer • Muaollnln!n yeni beyanatı 
lerine de tesadüf edilir. Pari.a, ı 7 - Maten gueteıi 

Bu atada, Habet it inin sulh yo- muhabirine beyanatta bulunan 
luyla halledilmesine çahfıyor gö- Musaolini şunları söylemiıtir: 
rünen ltalyanın muhakk:ı.k bir " - İngiliz milleti hakkın.da 
harbe susamış bulunduğu, fakat, ıamimi ve ıa.dık bir do.tluk beıle
ilk çarpıtma başladıktan üç hafta mekteyiz, fa.kat dünyaya ·hükme • 
geçinceye kadar Aduvada kaza· den bu milletin Afrikada bir par• 
nacağını umduğu bir göıteri1 har· ça toprak vermek iatemeyiıini. de 
binden ıonra işin ıulh yoliyle hal· pek çirkin buluyonaz. 
line çalıtmasına taraftar görüne - yolumuza do.doinı devam e· 
ceğinin 9Öylenmesidir. diyoruz. Her hanıi bir Avrupa 

ltalya Uluslar Kurumundan milletine kartı muhuım vaziyeti· 
çekUecck mi ? ne geç.memeie de karar vermit 

İtalyanın ulualar kurumundan bulunuyoruz. Fakat bize k~rtı ha. 
çekileceği hakkında rivayetler, rekete geçerlerıe bu, harp demek. 
son haberlerle biraz değitti; tim· tir. ltalya harp iıtemiyor, fakat 
di kendi.ine kar§ı zecri tedbirlere bu, onun harpten korktuğuna ıbir 
l>aılanmazsa çekilmiyeceği yo • delil ıayılmamahdır. 
Jmıdadrr ve gene lngiliz gazetele- Meseleyi hal için dostane me· 

-rinin Roma muhabirlerinin bildir- ıai aarfeden Fransa bize karıı ce· ı 
Cliklerine göre İtalya taarruza bat- ui tedbirler ahnmaımr iıtiyor 
lamak ü-zerea-ir. ' ... _ mu? Çok nazik bir vaziY.ette oldu-

ğu muhakkak bulunan Fraıua.de.n 
öğrenmek i&t.ediğimiz budn.r. 

Bazı devletlere göre cezai ted· 
birler, Avrupa ha.ritumın yeni • 
den bozulmMı tehlikesini ortaya 
atan bir hareket olacaktır. Her 
halde böyle bir vaziyette devlet· 
ler arasında, bqka !f!kilde arazi 
takıiımini ve belki de dallıa fazla 
adalet istiyenler ara.ama ltalyayı 
da atmanın neye mal olacağı an· 
laıılacaktır.,, 

Yeni eevklyat 
Napoti, 17 - Bugün kalkan hir 

vapurla 27 zabit, 106 zabit vekili 
ve 1162 nefer, Maaua'ya hareket 

Batvekil Möıyö Çaldaria, ya • 
kınlarda Atinada bir nutuk irat e
derek balkı krallık lehine rey ver· 
meie davet eyliy:ecektir. Bunu 
müteakip Harbiye bakanı Gene • 
ral Kondiliı Seliniie ıidecek ve 
orada vereceği bir diyevde Make· 
donyalılara rejim meıeleıinde 
kraliyet lehine rey vemıek tani • 
yesinde bulunacaktır. 

Son günlerde rejim meaeleıi 
etrafında hilha11a krallık lehinde 
mühim propaıandalar yapılmak • 
ta ve kral atraftarlan bu itte hum· 
malı bir faaliyet gö&termektedir • 
ler. 

Ayrrtı:k partiler liderleri de ya
kında içtima ederek bu huıuıta 

Y~ •nelA köylüler tarafından 
ıöndürülebilecefi tahmin edilmiı, itf 11.i· 
yeden imdat iıtenmenıiıtir. Fakat yangın 
alb kolda ilerleyince her taraftan yardnn 
lıtenmiıtir. Yangında seksen jandarma. 
28 itfaiye efradı, 60 aıker, 500 kadar köy 
fil çalıımııtır. 25 kilometrelik bir sa
hanın yandığı anlaıılmııbr. Yangının ne
den çkbfl henüz analıılamamııtır. Tah. 

-0--

Blr otomobil kazası 
Franaız butanısi doktorlarından 

Cemilin idare ettiği 1093 numaralı husu· 
ai otomobil Tarlabaımda Sefer isminde 
biriılne çarpmıı, yaralamıqır. Yaralı 

haıtahaneye kaldmlımttll'. 
etmiştir. 

Muaollnl ltaly•n ıazatalerlnl 
lnglllz aıeyhterlıltnd•n menetti 

takiıp olunacak hattı hareketi tea· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!. !!!!!!!!! 
b • d 1.!.I -11!.• ~- üt)!..I..: r&isi Hmekbipta muhalıflenn taktp ede-

Son gelen İngiliz gazetelerinden: 

ı,t e eceK.1er. CA.Kl ııoe aı eır 1 
Mösyö · Venizeloa "'Jıon iibıierde 1•celderi . p~gramm ana hat anm 
Paristen Sokoli~ gönderdiii bir g<Sıtermı1tir. Musolini bir teblii neırederek İtal

yan gazetelerinin lngiltere ve Sir Samue1 ----
Hoare aleyhine yazılanna artık nihayet 
vermelerini emretmiıtir. 

Gazeteler Eıraatı kaçırmamak için 
son olarak buıün Sir Hoaru "korkak,, 
diye tavıif etmekte ve Cenevrede
ki nutku için "riya abidesi,, demektedir· 
ler. 

italyan dışında-
ki italyanlar 

Gene 1 n Ofu sun Geçenlerde Jrlanda aularında bir 

d Örtte b 1 r i kaza olmuş, lngilizlerin 29000 ton. 
luk Ramlllieı zırhlıalyle dört bin 

Londra (Özel) - Romadan gelen tonluk bir Alman vapuru çarpıı • 
bir ha.her Roma Statistik merkez ens- nuştır. Çarpışmada her iki geml 
titüsünü~ çıkardfğı dikkate değer bir de oldukça zarar görmüıtür. Re • 

rn~u~~ri~&ra~tw~m 5~;~;e~ç~a;r;p;~;an~g;e;ml;l;e~rl~g;b;~~Y;M~ı~u~~~L~~~~~~~~~~~~~~ dışarısında yaşıyan Italyanların, 1 - ~ 

talyan nUCusunun difrtte birini teş - duyulacağını, çoktanberi tahmin edi-ılskenderye 8ÇJk)arıD• 
ktl ettJ.ğ'tnl giSstermektedlr. yorduk. Habeş meselesi, nereye vara.- da manevralar 

Son bir yayım, dokuz buçuk milyon cağından hiç kimsenln bilemlyecefl 1 k d • 17 - lııkenderiye aç1k· 
be ' Ital ı bı ı ·ı i · b l gıcı ola 1 en erıye, ltalyanın 1900 dan rı yay - bir hadise sı sı es nın ıış an • lanncla lnıiliz donanması tayyarelerle 

rakmış olduklannı meydana koymuş • bilir. • birlikte manevralar yapmaktadır. 
tur. Pariı, 17 - Bazı gazeteler Hı~· 

Tahmin edildiğine göre, bu yekQ • lerin bir nutku ile Lehistan Haricı. 
nun sekiz milyonu şimali ve cenubi l 

ye nazırı Bek'in Cenevrede ıöy eAmerikaya, reri kalanı da dünyanın 
diğer yerlerine yayılmıı bulunmakta- diği nutuk arasında bir m :lnase -
dır. bet görmektedirler. 

Almanya Pöti Pariziyen diyor ki: 

"Bu hadisede ıadece bir teıa • 
düf değil, Berlinle Varşova. ara · 
sında Sovyetlere karşı zımni bir 

Maltadan gelen haberlere göre, ora• 
da da bir tayyare filoıu gece manevrala· 
n yapmaktadır. 

Yirmi Inglllz harp 
gemisi 

Atina, 17 - Yirmi büyük harp ge
misinden mürekkep bir İngiliz filosu Nn• 
varine gelecek ve büyük manevralar ya• Habeş harbini 

fırsat bilerek 
ilk iş olarak 

pacaktır. 

anlatma görmek lazmıdır.,, --------------

Memel'i ilhak 
edecek 

Parls, 16 (A.A.) - Bu sabahki Paris 
gazeteleri, Nurenberg'deki nazi kong
resine büyük bir yer ayırmaktadır. 

Ftqaro dlgor ki: 
"B. Wtler, Litvanya ve Memel hak

kında ftddetll tabirler kullanmış, hat
tA, "tamiri kabil olmıyacak yakın ha
reketler,, tehdidini fırlatmıştır. ttaı -
yan • Habeş buhranının ilk vahim te
sirlerinln, Avrupanın bu tarafında 

Dilzel lm e Maslak yolunda 
Dünkü ıayımızda çıkmı, olan 

Emil Ludvigin bir yazııında "Her 

ne kadar Alman nüfuaunun ana.k 

yüzde biri nisbetinde is~ler de 
Nobel mükafatı verilen Almanla· 

rm yüzde yirmisini Yahudiler teş

kil etmiıtir.,, Denecek iken "Al • 

manlara verilen yirmi Nobe) mü • 
kafahnı nüfusun yiizde biri olan 

Yahudiler almıştır,, şeklinde bir 
cümle çıkmııtır. Düzeltiriz. 

otomobil kazası 
Bugün aaat on üç buçukta Maslak 

yolunda hafif aavuıturulan bir otomobıl 
kazası olmugtur. 

1070 numara} ıhususi spor otomobi
li Maslakta "Tamirat mütenıadiye ganr-

jı,, önünden geçerek Hacıoımana doğru 
Kİtmekteyken. Wr döneıneçte birdenbire 
dnrilmiıtir. Araba, tekerlekleri havnya 
geelcek ıekilde devrildiği halde İçindeki-

lere bir fey olmamı§, ufak bereelrle ka. 
zay ıatlatnnılardır. ( *50~') (1575) 
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Devletin yeni ruhu 
Veni şekil ve kıyafeti le 

rnükenımel iyetini 
bulnıalıdır! 

Berberler 
mektebi 

Aybaşında açılıyor, 
talebe koydi başladı ~vlet, hazan ileri sürükliyen, ba· 

zan da geriye doğru çeken bir teıekkül· 
dür. 

Meıela, Sultan Hamit zamanında, 

millette bir ileri atılma gayreti vardı. 

Y enileımek, değİ§mek isteniyordu. La
kin, o zamanın devleti, kadınların açıl
masından tutunuz, ]istik tekerlekli ara-

' banın kullanılmaıma, A vrupada seyahat 
edilmesine kadar her ,eye engeldi. 

Şimdiki manzara tamamiyle aksidir: 
Devlet, milletten ileridir... Bütün yeni· 
liklere o önayak oluyor. Halk da, ancak 
ayak uyduruyor. Hatta hazan !aıırarak, 
bazan da homurdanarak yenilikleri tat· 
bik edenler vardır, 

lıte, bu ileri rrötürücü timdiki dev
let teıekkülümüz, bir huıuıta, kendi için· 
de, tenakus halindedir: 

1 

Hallan kurduğu müesseselerden bile 
devlet dairelerinin çok geri kaldığı vaki 
oluyor. Sözü uzatmadan derhal aöyliye· 
yim ki, resmi binalann rutubet ve küf 
kokan koridorlanndan, bilhassa memur· 
larm yavaı, "yarın gel, öbür gün git,, ci 
muamelesinden, iı sahiplerine hizmetle· 
rinde bulunulacak birer yurtdaf gibi de
lil de, baıbelası birer musallat gibi mu· 
amele edilmesinden bahsediyorum. 

lıte, bütün Türk vatanmm önüne 
geçip onu her cihetçe ileri doğru çeken 

devletin müeueıeıi, bu derece kötü bir 
lartaıiyecilik içindedir. 

Birçok ıeylerde inkılaplar yapıhnıt· 
br. Fakat, devlet, henüz kendi içinde 
bu pek lüzumlu inkılibı yapmamıtbr. 

Filhakika, Cümhuriyet devrinde kurulan 
daireler, eskileriyle, hatta hususi mües· 
aeıelerle kıyaı edilmiyecek derecede mÜ· 
kemmeldir, fennidir ... 

LA.kin, bir de eıkiden kalma daire· 
ler?I... Bunlar, istibdat devrinin geri çe· 
kici havasını hala ta,11naktadırlar... Bo· 
ğucudurlar ... Hiç bir inkılabın hayat ve
rici neıimi burada eımemİ§tİr .. 

Devlet, kendi içinde esaslı bir değ&. 
tiklik yapmak suretiyle, halka en bü· 
yük nümuneyi göıterecektir. Şimdiye 

kadar batardığı itler arasında bu devrim 
en hayırlılarından biri olacaktır. 

Yoksa, rejimimizin ruhu muazzep 
olmaktadır. Çünkü ıekli bakın nasıldır: 

Göbeğine kadar sakal koyuverip aba, 
kavuk, potur, çedik papuç kullanıyor. 

Bu kıyafette bir adamın elinde bir de fo

toğraf makinesi var ... (Tetbihim içinde, 
bu fotoğraf makineıi yeni dairelerdir.) 
Fak~, böylelikle, ualupsuzluk büsbütün 
göze çarpıyor. 

Yeni ruh, yeni tekil ve kalıpla mü· 
kemmeliyetini bulmalıdır. 

cva-ncn 

Birçok kararsızlıklardan ıon • 
ra berberler mektebi nihayet Bi • 
rinciıte§rinin birinde açılacaktır. 

Mektebe talebe kaydına da bat • 
lanmıttır. Yalnız bu defa betber· 
ler mektebinin büyük bir önemi 
(ehemmiyeti) vardır ve bundan 
evvel kurs teklinde olan mektep· 
lere hiçte benzememektedir. Ber· 
herler cemiyeti uğra,a uğr8.!a ni • 
hayet bu mektebi berber meale • 
ğine hakim bir vaziyete getirmİf· 
tir. 

Belediyenin de tasdiki üzerine 
artık bu mektepten çılonıyanlar 
berber dükkanı açamıyacak ve 
berberlik yapamıyacaldardır. 

Mevcut berberlerin de behemehal 
berberler mektebinin tertip edece-
ği imtihanlara girip muvaffak ol· 
ması prttrr. 

Bu vaziyt dolayniyle aon za • 
manlarda §ehrin muhtelif yerle · 
rinde dükkan açmak için yapılan 

on beş kadar müracaat berberler 
cemiyetinin iıareti üzerine bele • 
diye tarafından reddedilmiıtir. 

olnıaması için fazla 
der1ize dökecekler 

Boğazlar ve Marmara balıkçı- I 
ları b&§lrca ulusal mah.sulelrin1iz. 
den olan ve birkaç yıldır eıulı 
ihraç maddesi haline gelen balık
larmıızın fiyatlarım aı:k ark görül· 
düğü üzere düımekten korumak 
için bir birlik yapmağa karar ver
mitlerdir. Bu birliğe bütün oltacı
lar, ağcılar, alamanacılar ve dal· 
yancılar girecektir. 

Bir ''Satıı birliği,, mahiyetin .. 
de olan bu birliğin nizamnamesi 
hazırlanmıttrr. Birlik için kabul 
edilen gaye, muhtelif mevsimler • 
de çok balık çrktığı zaman fiyatı 

düşürmemek, ihraç imkanlarını 
aramak ve utihsali ihtiyaca göre 
tanzim ebnektir. 

Birlik, bunun için de fazla ba. 
hk çıktığı zaman ofise müdahale 
ederek derhal istihsali durdura • 
cak ve fazla çıka,n balıkları deni· 
ze döktürecektir. Şimdiden tekar
rür eden torik fiyatı en atağı yİr· 
mi bet ve palamut en aşağı be§ 
lcuruflur. 

Faıkat bu kararı ıehirlinin 
menfaati ve halkın gıdası bakı • 
mmdan belediyenin nasıl karşrh • 
Y.acağı mahl:m değildir. 

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

Şimdiye kadar imtihana gel • 
memi§ olan berberler de imtiıJıanl\ 
gelmeğe icbar edileceklerdir. 

-0---

Emniyet Amirleri 
hususi bir tahsil 

görecekler 

Kefkende 

Bir gemi battı 
tayfası boğuldu 

Kandıra 1 'i - Halil kaptanın 
idaresindeki dört tonluk Derviş 

ismindeki yelkenli Kerpe iskelesi 
e.sığın.da fırtınadan batmıtbr. 
Y elken!ideki i:.ç tayfa boğu1muş • 
tur. Ölen tayfaların cesetleıi Kef. 
ken adası açıklarında aranmakta· 
dır. 

llıırı1111111ııııınrıı11111ııııııııı111111~ıııı11111 11 ııııııııııııuu1111111 ııırı 

20 Ilkteşrln - Pazar 
genel nüfus sayımı 

Sayım yurdumuzun her tarafında 
ayni günde yapılacak ve bir günde bi
tirilecektir. 

Bunun için herkes yalnız bulunduğu 
yerde yazılacaktır. 

Başvekôl.et 

Stati$tik Umum Müdürlüğü 

uııı11111111ıııımııı1111111ıııııııııııu111ıııı111111ıı1 11111 ıııııillllll11111111ıııııı 

Bir noktaya dikkat 

Okullarda öztürkçe
yi öğretmek gerek 

amma sözlükledeğil 
Eski zamanda mektep kitaplarında 

arapça ve ibranice kelimeler bol ol • 
duğundan, okuyan ve okuyacak olan 
çocuklar, bu Arap ve Jran sözlerini 
anlıyabilsinler diy~, her kıraat parça
sının sonuna bir sö:lük ifre edilirdi. 
Bu tarnn yanlış olduğu zamanla gö· 
rüldü. !Jfekteplm-den çıkanlar gene de 

arapça ve ibranice öğrenmeden çıkı -
Yorlardı. Her yazıldığı kitapta sonu· 

na konulan sözlüğe rağmen, mesela 
Fikretin "Sis,, manzumesinde geçen 

kelimelerin doğru masamı veren, yüz 
bir kişi bulun11UJyordu ... Bugün de Uk 
okul kltaplan öz türkçe ile yazılacak 
bunun böyle olması gerektir, ancak 
okullarda öz türkçeyi öğretmek için, 
Yazılanların sonuna sözlük yapmak • 
tan !ayda çıkmıyacağı, daha ilmt bir 
aistem tutulması noktasına dikkat e
dil mesl şarttır aanıyoruz. 

---~~-~--~::::---~,--------
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Bursa da bir 
soygunculuk 
Adamcağızın 1800 

llrasını aldılar 
Bursa 16 - Pazarcıkla Kara

köy arasında üç ıilihh adam yol 
keaerek aoysunculuk yapmıtlar. 
dır. 

Bunlar Bursadan Eskitehire gi. 
den iki otobüsle on yük ara.basını 
durdurmuşlar ve yolcuların üzer· 
lerinde bulunan paraları almış • 
Iardır. Alınan paranın 1800 lira 
kadar olduğu anlaıılmıttır. 

Haydutların Karaköyde de · 
ğirmenini satan bir zatın Bursa · 
dan Eskişehire gitmekte olduğunu 
haber aldıkları için yol kestikleri 
söylenmektedir. Hırsızlar takip e
dilmektedir. 

--0-

lstanbulda yeni mek-
tep ve şubeleri 
lstanbulda bulunan Kültür Ba

kam Saffet Arıkan, mektepsiz ka
lan talebeye mektep bulmak için 
yaptığı çalışmalarda müsbet son· 
luklar elde etmittir. 

Verilen kararlara göre yeniden 
açılması karaTl~tırılan üç orta o· 
kulda mümkün mertebe fazla ~U· 
be açılacak, ve az talebesi olan 

Galata rıhtımının 
parmaklıklarına tel 

çevriliyor 
1.:iman Genel direktörlüğü, saç 

a.mlbarlar ve parmaklıklan kaplı • 
yan saç lev-halar kalktıktan aonra 
harice karşı aç•k kalan Galata 
rıhtımı pannalclıklarmı telle kap-

lamağa karar vermiştir. Bu suret. 
le kaçakçılrk ihtimallerinin önüne 
geçilmiş olacaktır. 

Parmaklııklara tel çekameğe 
yakında başlanacaktrr. 

-o-

Avrupaya talebe 
gönderi il yor 

Türkiye Berlits mektepleri Ge· 
nel Direktörlüğü her ıene kendi 
talebeı-inden bir Türkü Parise tah
ıile gönderecektir. Mektep, bunun 
için bir mü.sa.baka açacaktır. 

Bütün seyahat ve tahsil mas

rafları Paris Berlits mektepleri i· 
dare reisliğine ait olacaktTT. ilk 
talebe 1936 Eylul ayında hareket 
edecektir. 

Bu vaziyet Ankara ve lıtanıbul 
Kültür Direktörlüğüne resmen bil
dirilmiştir. 

lç itleri Bakanlığı: yurdun em-, di Birincite,rinC:le Anb.raaa mü • 
niyet i!le~ind~ ~ek mev~iler ~- sa.baka imi~aru yapılacaktır. 
lacak amırlerı ozel _(ıhusus)) bır imtihanda muvaffak olan on 

§ekilde yetittinnek ve bunlara la· kişi :hukuka alınarak tahsile ıbaş n 
znn olan evaafı eautan verebil • lıyacaklardrr. . .. - -· hJ..Qrn 

mek için çok önemli (mühim) bir 
karar vermİ!tir. 

Bu kararın ilk tatbikatmdan o
laralk bu yıl liselerden çrkan tale
be arasmdan müsabaka ile on 
genç seçilecektir. Bu gençler Em .. 
niyet genel direktörlüğü hesabına 
Ankara Hukuk mektebinde üç yıl· 

Irk bir taıhıile taıbi tutulacaldrr. 
Bu tahsil Emniyet genel direktör· 
lüğü ve Ankara Hukuk .mektebi 
rektörlüğünün nezareti altında O· 

laca.ktrr. 

Her yııl aonunda her talebenin 
o yılders.Ierden aldığı notlar ve 
profesörlerin ablak bakrmm.dan 
kanaatleri incelenecek ve matlu • 
ha uyğun bulunanlar tahsile de • 
vam edeceklerdir. 

Bunlar hukuku bitirince yüksek 
emniyet amirliklerinde vazife ala. 
caklardır. 

Bu gençlerin seçilmesi için ye • 

Devlet demlryolları 
yeni tesisat 
yaptırıyor 

Bayındırlık Bakanlığı Devlet. 
<lemiryolları için Sivuta büyük 
tesisat vücuda getirmek için ha -
zırlığa ba§lamıştır. Bundan son • 

ra Devlet demiryollannın "Tamir 
ve cer merkezi,, Sivas olacak, fa
kat Eskişehir atelyeleri de yerin • 
de duracaktır. -

Sivaata yeniden büyiili cer a .. 
telyeleri kurulacaktır. Bu atelye ,. 

ler bir mil~on 380 bin liraya çıka
caktır. 

--o-

Boksör Fahrettln 
Türkiyenin kıymetli boksörle

rinden Muhiddinden aldı_ğrmı~ 

bir mektupta, mensup b1.1lunduğu 
Beşiktaş k]übünden istifa ettiğini 
bildirmektedir. 

" 

Çamlıca kız orta okuluna da bir r . ] 
miktar tale~~irilecektir. .__ş_E_H_R_I_N_._D_E_R_D~L_E_R_i _ ____.. 
Bir otomobil 
kazasında ıSeY.yahla~ıı_ı aldığı fotograflar 

2 kardeş yaralandı Şehrımıze ~elen seyyahların hır fena adetlerı var. 1 r lann plusal dansı,, cümlesini okudum. Anla~ılan hun. 
Yolda çirkin bır manzara, yıkllmış bir duvar, çıplak, ların Türkiyede ba~ı boş gezerlerken rastladıkları bir-

Kızrltoprakta odun deposu sahiple- ı · üst başı yırtı \ n' pıs bir çocuğa suratı kapalı bir ka • kaç örtülü kadınla dilenci, çıplak çinge11e çocuklarnun 
rinden Ali Avni ile lmrdeşi Hamdi e,-_ 
, elki gün otomobille Alem dağına gi _ dına rastladılar mı, hemen resmini çekiveriyorlar. Ben filmlerini alınıı;.ılar. Şimdi bunları Tiirk ve Türl,İ\ e 
derlerken önde giden bir otnıobile şahsan bu gibi manzaralara beş altı defa rastladım, ve manzaraları diye filmlerine koyacaklar. · 

çarpmamak için yapılan bir manevra elimden geldiği kadar fotoğraf almalarına mani oldum. Bütün bunların aleyhimizde ne derece fena pro • 
esnasında otomobil sol taraftaki hen-ı Bilhassa şehirde yalnız başına ikişer, üçer ve ya . pagandal~r .yapacağını söylemeğe lüzum görmiirorum. 
değe devrilmiştir. Bu devrilme neti- yan dolaşan seyyahlar bu işi yapmaktadırlar. Memleketımı:e gele~ .se~yahların bu derece ba~ı hol';' bı. 
cesinde Ali Avni yüzünden ve güzün • B d b k 1 _ rakılmaı:u dogru degıldır . .Mademki polis kun etleri 

.. d h un an aş a geçen sene randa bulundugum Sl • 1 .. 1 f h 1 den n \'ucu unun mu telif yerlerin- rada da söy)e bir hadise ile karsılaşt Alt ki . d lOY e e~a ~Y. u seyyahların bu şekilde çirkin raan • 
:len yaralanmıştır. Hamdinin ise dı • . . !» • • • s ım. 1 şı en zara resımlerını almalarına mfıni olmıvor, hic oimaz • 

Şarda yarası yoksa da belinden aşag-ı- mürekkep ye bır denıalern seyahati filmi çeken bir sa genelik ve hali- buna • · 1 1 · B k"ld f .• • ~ \ manı o ma ı. u Ş<' ı e o • 
sı tutmamaktadır. Başka bir otomobil Alman heyeti Turkiyeaen otomobiUe gelmişti. Bun - toğraf ve film rekmek 1•5ı· . , h ·k· iht~ . ~ ı.ren ı;e .\) a a mızı .ıne .. .- .. 
le Zeynep Kamil doğum e\;ne kaldın. l~rın Türkiyede çektıkleri film kutularının birinin üs- da bulunmalıdır. Yahut memleketten c;ıkarılan fotoğ _ 
Jan yaralılardan Hamdi dün Cerrah - tun de: raf ve filmleri bir sansürd~n geçirmelidir. 
PIUJ&Y& kaldınlmıştır. _''Türkiyede çekiJmiş örtülü kadınlar, çıplak çocuk- SERTOGLU 



............... .,. .... _., 

........ 

UJue'11r Kwramnaa 
Rek ve IAtrinol 

laü terviç ecleceklene, tiar1ae ha • cna,1 'Yel'lllt.,.tlea Mr JaMile tık • 
...... ,,,.. .. .., ..... •ir ... 
.. Ye llZDD1el• ...... ... ........ •. .... .... . --·-e• ••. ,. •• 
....... Mı ....... -



17 EYL'CL - 1935 HABER - Akşam Postası 

BARBAROSTA 
• • 
INTIK 

ıre1fırnka ırnymarası: 7 Yazan: cva- NlYı) 

Karısının yanında bir adamı tahkir ederek onu 
küçük düşürmek, Hızır reisin aldığı terbiyeye ve 
Türklüğün mertlik şiarına uygun değildi, Korsan 
demin azarladığı Prensin kolunu dostca tuttu 

Geçen tetrlk11ların hulasası 
Hızır Reis <Barbaros) kendi

ne tı!bl Ağrıbos adasının pren • 
ıLne lki kadırga ile geliyor. Bu 
tabiiyete isyan gösteren prensin 
karısı Anita, ona bir ıuikast ha
zırlıyor. Merasim merdivenin • 
den girerken başına somaki bir 
ıak1ıyı dÜJÜTÜp Hızın öldüre • 
cek.. 

Şoark tarafından do im esip ge · 
len hafif bir rüzgar, dP.niz, zeytiıı 
ve çam kokularınıiı bat döndürüc;_, 
halitasını Anitaya doiru getiriyor
du. Sarayın bahçesi, ki:nbilir han· 
gi asırlardan kalma, belki lsa pey· 
gaıtıberin doğuıundan evvel dikil
mit kaim kütüklü ve bc;c!ur zeytin 
ağaçlariyle doluydu. Yalnız hl 
nanın hayli yakınında koskoca-
man ve yemyeıil bir çınar vardı. 
Bu bir tek ağaç, bütün ıreytin ko
ruluğundan hem da.ha güzel. hen. 
de d.Jıa heybetliydi. 

Kokusu duyulmakla berabeıı 
ortada hiç çam ağacı ~örünmü · 
yordu. Fakat bütün Yunan ~da -
larının toprağı gibi, burasının dr. 
yeri, sanki mahvolmuş milyonlar· 
ca çamm reçinesiyle dcı!u gibiyôi 
l<ırmızı ve topaçlaıınıf, Akdeni;& 
adalarına has garip bi.. topraktı. 

Çam kokusu bu topraktan ~eli · 
yordu. 

Prenaes gittikçe yükselen gü -
netin sanki tahammur ettirip büs . 
bütün !araplattırdığı bu t.arhoı e 
dici havayı ciğerlerine ihtiıaıl~ 
çekerek, kale kapısındac içeriyt 
giren, çiçek serpili hahlar üzerin· 
de yürüyen bu heyecanlı kalaba
lığı eeyrediyordu. 

Bir takım açık bat hr tehalük 
le yerlere kadar eğiliyor ıağa so · 
ı,. çevriliyor, heyecan g~ster:yor· 
du. Kocaıının da ba!ı bunlara· 
rasındaydı. 

Ve bir takım kavuıdu hatlar. 
dimdik duruyordu. Sank: hareke 
siz Ribiydiler. Heyecan eösterm' 
yorlardı. Bunlar, Türk'erdi. Va 
kar içinde, yavaı yav~, ilerliyor 
}ardı. Önlerinde rukCa varan, 
secde eden karşılayıcı!ata karşı 
ellerıni göğüslerine götürerek kısı 
selamlar veriyorlardı. 

Anitanm gözü, bunhr.n arasın
da rn uzun boylusuna ı 1 ~ti: 

" ç ·b· n· d·· - mar gı ı ... ,, •Y~ u~ün-

d .. u. 
Evet, bu adam, Yun:ır. zeytin 

likleri arasına tek başına dütüver • 
mit. onların içinde göğe yeriımiı 
!U çman. ne kadar beni.ıyordu. 

koyuvermemiıti. Altın •arısı bt· 
yıkları ve alnına doiru kıvrılan 
altın renginde katları vardı. Ten; 
denizciliğini derhal an!at.acak de 
recede bakırlaımııtı. Batındaki 
küçük sank ve sırtında.ki yegan-:. 
elbiı.e olan göjsü açık, kolları bol, 

yakasız ıömlek, ıene denizcilere 
hu bir temizlikte, ıakız sıibi, bem
bey~zdı. Bacaiında, aşağıya doi-

ru darlaıan ıarabi bir f"lvar var· 
dı. Sol yanında, alabi1diiine ko
caman bir eğri kılıç sallanıyordu 
Ayaiında çorap yok, gene koY'J 
renkte papuçlar vardı. Kalınca 

baldırlarından sonra bi!tk kemik· 
lerinin hi11olunur derecede ince· 
liti Hızır Reisin çok güzel bir 

ırktıt.n geldiiini anlabfordu. 
Anita, somaki sakııyı eliyle ol< 

ııyarak: 

"- Ne olurıa olıun ... ,, dedi. 
Türk korsanı, altı yeJi yaıında 

ve hpkı kendisi ı~bi ıirinmiı, bir 
erkek çocuğunu elinden tutmuıtu 
Bah~enin ortaıında durup onu 
Pre;ıse göstererek: 

- Manevi çocuğum Hasan .. 
dedi. 

- ! ... 
- Nasıl, güzel oilan değil mi? 

Evlatlığım ... 

Prens Cilberto d'Albertino: 

- Oristi? ... dedikten sonra 
sanki istimdat ediyormuı ıibi, kor
kak korkak etrafına ba~ tı. 

Çocuktan bahsettiği s~rada, Hı
zır Reis, gömleği ve sarığı kadaı 
beyaz ditlerini gösterip gülmü,tü. 
Fakat, bu "oristi,, onu kızdırdı. 

Bu ıefer, gayet fesih l>ir rumca 
ile: 

letten olduğum halde ti~i milletin 
dilini naııl konuıuyorum ... Halbu· 
ki sen, beni hali karımda türkçe· 

den baıka dil konuımaia mecbu1 

ediyorsun l Emin ol ki bOzuıaca· 
iız. ltalyanıın, Rumlar arasında 
rumcayı öirenmiısin. Türkçe bil· 

miyonun... Sana fena muam-;f e 
yapmaia mecbur kalacafrm ... 

Prenı. büyük ibir teli§ eseri 181-
terdi Bir özür bulmal.: iıtiyordu. 
Kendini temize çıkarmak içinı 

- Zevcem cariyeniz türkçeyl 
çok lyi, bpkı ana dili gibi konutu·. 

efendimiz! dec:li. Ben<:eniz de, 
bundan sonra öirenmeğe ıayret 
edecefim ..• Söz veriyorum ..• 

Böyle aöyliyerek, balkona d8n· 
dü Ha:ır Reis de baım: kaldırın
ca, genç kadınla gözgfü:e geldi. 

Belki bir an süren bu bakıtma · 
dan sonra, Hızır, Prense kartı mu

amelesini derlial değlıti'rdi. Kat't 
ıının yanında bir adamı tahkir e-

derek onu kilçük düıUTmek, aldı
ğı terbiyeye ve Türklüfüo mertHk 
ıiarma uygun değildi. 

Birdenbire, Prense a ''~an muıı-
meı .. ı yapmafa hqlacl1 Doa~a 
onun kolunu tuttu: 

- Senin menfaatin ı~in bunu 

söyledim, muhterem biraderim l 
dedi. 

Alaturka terbiyenin verdiği bir 
itiyatla, kadının bulunauğu bal 
kon tarafına doğru ile-demek is . 
tememif gibi, etrafına baktı. 

- Ooo ... .Benim çınarm altını 
ne güzel hazırlatmıtsınıı. ı Haydi 
oraya gidelim ... 

(Devamı var)' 

- Sana ıeçen sefer türkçe öğ- ------------
renmeni tenbih etmitti11&. zanne· 
derim, Prens! ... dedi. Bunu yap· 
man, yaJnız ti.bi buluncll4ğun kuv
vete kartı likaytliğini töstermek 

le kalmaz, ayni zamanÖ3 zekan 
hakkında herkesi §Üpheyt> düti: 
rür. Ağrıbos adası, devletimizce 

Midilli ile ayni sıralarcia fethc.ı

lundu. Bak, o zamand"n sonr4 
ben doğdum, büyüdüm, t·. akim m .! 

Kirahk daire 
Kabatqta, Sedüstünde Çürük· 

sulu Mahmud Paıa aparhmanında 

gayet güzel manzaralı büyük 

bet oda ve bir sofalı, mükellef ha· 
mamlı bir daire kiralıktır. 

Tramvay iıtaayonunun hemen 

yanındadır. Taksime de y.ıkındır. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Arttırma ve Eksiltme 

komisyonundan 
Tahmin 1. inci ihale eksiltme 
bedeli pey akçası günü su.ti 

18-9-!;35 
(350) aded yatak ve (350) aded 

ORMANIN KIZI 
Vczlaıi hayvanlar wmındo 11e"AlrlJ.onın balta ~irmemiı ormcınlcı
raula geçen Qflı ue kahramanlılı. Aeyecan. arar ue tetlıilı ronıanı 

aNo· ıos••n-• Yazan : Rıza Şekib 

Artık kulilbe tamamlle yanmıştı, EblllulA 
tUnel havasız kalmıya başlayınca, dışarıya 

fırlamak Jçlo kapıyı zorladı, ve ••• 
Filhakika, vahtiler, batan ku • nn acı bağırıılarmı işiten vahşile

lüibenin etrafına toplanmııfar ho- rin sevinçlerine ölçü yoktu. 
ra tepiyorlardı. Yanım, bütün K&rfa FJbülülanın yanına dön· 
dehıetiyle kulübeyi •nnıttı. dil. Orası kapıya yakın olduğu i . 

lçerde diri diri yanıp kül ola- çin daha bavadar-dı. Ebü!ülaya: 
cak olan dört canın, çıkaracakla- - Öteki kapı tamamiyle ka • 
n haykırıtları bekliyorlar ve bu panmJ! .. Hava gelmiyor. Burada 
ıeçiktikçe yüzlerini bir endiıe fazla kalamayız, dedi. 
kaplıyordu. - Zaten çok kalacak değiliz. 

Karta, se11iz durmanın valııi· Kulübenin yanıtı tamamiyle bitti. 
leri uyanık !bulunduracafını hi. · Herkesin bizi öldü sandığım yay
sedince Ebülüllya: ıaralannın çokluğundan anlıyo • 

- Böyle durmak lehimizde ol· rum. Az sonra bu kapıyı kırııı.r ve 
mryacak dedi. Sen bir dakika u· dıtarlya firlanz. 
lanlarla uğrq., Ben kulilbenin ya· - Bu kapının kolay kırılaca • 
nına kadar gidip orada acı acı ba- fmı sanmıyorum. Açılabilir bir 
ğırymı .• Bu adamlar, bizim bafka fey olaaydı vdııiler her halde akıl 
türlü yandığımıza hükmedemez • ederler ve tedbir alırlardı. 
ler. - Hayır .. Ben yokladım .• Çok 

- lyi amma yalnız senin ba • lColay açılabilecek.. Bizim tüneli 
ğmnan kifi mi 1 Ya ben.. ketfedip oraya ıaklana.bileceğimi. 

- Sen de 10nra !. zi akıllanna ıetirmemit olacak • 
- Ya aslanlar.. Jar. 
- Onlan da •lııtıı an. - B&,le olmasını temenni eCie-
Kal'f& ıitti. '.Az 1ıonra tilnel yc>o rim. 

)undan acı acı batırmalar ltltildi. - Y almz ICafamı bir düfünce 
Rolınü iyi oyni')"Ordu. Onan bu tmnab,m? 
haJkır'!ları yübeld~, bllbe- - NeN!ir? 
nin etrafını saran vahtilerin tiora- - Dlf8l'I)• Çll(ar çılimaz tN la. 
Jarı da.ha canlanCIL Hattl bir ara, dar kalab&lifm lrnnllDIP!e ufra" 
Ka11anrn acı ibaJwmalannı nllfi· ~ IDIJIZ? 
lerin yaygaralan bubrdı. :<Deoaıra oar); 

Fakat bu arada tünelden, Kar-r------------
§anm acı baı.,.lanm duyan •• • Sarıyer gençler 
lanlar, onun bir hücuma utradıiı· mahfellnln bDyUk 
nı aanaralt kükremelerine Ebülü • 
linm yanmda batlamıılardı. deniz gezintisi 

Ehülüli, onlan muhafazaya 
imkin bulamadı. Elinden kurtul· 
dukları gibi Karıamn bulunduğu 
tarafa koştular. 

Karp., aııkasmdan bir g:..irültü
nün kotarak yaklaştığını duyun • 
ca bqmı çevirdi. Karanlıktan 

hiçbir teY görülmüyordu. Fakat a· 
yak sesı1erinden bunların aslanlar 
olduğunu kolayca anladı ve sakin
leıti. 

Sanyer mahfeli Kırklareli say:
lavı Bay Şev1'et Ödülün himaye
lerinde güzel bir gezint; tertip el· 
miılerdir. 

Gezinti 21 eylül bu cumartesi 
alqamı f irketin 71 numaralı vapu
riyle yapılacak ve sabaha kadar 
sürecektir. 

Vapurda mükemmel bir caz • 
bantla bir de incesaz heyeti var • 
dır. Ondan baıka da mahfel genç. 
leri tarafından birçok numaralaı 
yapılacaktır. 

Davetlilerin bot bir gece ge • 
çinneleri için §İmdiden hazırlık • 
lar yapı~maktadır. 

Üye arkadaılarm cumartesi 
aktamına kadar davetiyelerini al
maları rica olunur. 

Hayvanların gelmesi bir bakı
ma fena da olmamı§tı. Yanan ku. 
lübenin yakmmda onlan bağırt • 
mak kabil olacaktı. Nitekim böy • 

le yptı. Hayvanlan üç defa fası • 
lalarla kiikretti. iki aslan ve bir 
Kar§& dar geçidi tamamiyle kapa. 
mıılardı. Bir aralık nefes almak 
imkanını bile kaybebniılerdi. ~ii:=::==::==::=:=:=:==.:~ 
Karıa kulübenin tamamiyle yanıp 
bittiğini, ate!1i ağaçların geçide 

açılan kapı üzerini kaplııdıfmı 
zannediyordu. Geçidin birdenbi -
re bu kadar havasız kalmaımın 

sebebini ba§ka türlü izaiha imkanı 
yoktu. 

Kapının da tulufnl&Sı ihtimali 
vardı. Şayet bu olacak olursa va
ziyet büsbütün kötületeeekti. Du . 
manların hava cereyanı tesiriyle 
tüneli doldunnalan ihtimali var
dı. 

O zaman ne yapacaklardı? 
Dı§ardan Karıanm ve aılanla-
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Sahibi ue 'Neşril}at Müdürü: 

Prences, onu timdiye kadar hiç 
görmemitti, denebilir. Oaha ev 
velki gelitlerinde, birer l,e.haneyk 
yanına çıkmamıştı. Kocası gib · 
yerlere ~ğilmek kibrine dokunmu1 
tu. Hem, müslümanların, kadım 
erkekten a§ağı tuttukla.·ına kanı 

oldv.ğu için, Hızır Reisir yanındE! 
koca.smclan bile atağı &ayılmak 
maazallah, tahammül -e.:!ilir §ey 
lerden miydi? ... 

yorgan çarıafı 1425 106,87 
27 

14 
15 

nnnmınıuııınıııınnıunıııınıııııııtrıı~nııııııınıınııı 
Hasan Rasım us 
Basıltlı/ı yer (V AKIT) mat6ao1ı 

Evvelce ancak uzaktan hayai 
meyal gördüğü bu adama timci\ 
dikl:eatle bakıyordu. Henüz saka! 

Stoboret (bir aded) 360 

Motörlerden çıkan aazlarm tahliline 
mahıus alat (bir aded) 85 6,40 16 

Mekteb için yukarıda yazılı mevad açık ekıiltmeye ko • 
nulmuştur. Eluıiltme saatleri ve tahmin bedelleri ile bi,.inci 
pey paraları hizalarında ıösterilmiıtir. isteklilerin tartnamele· 
rin; görmek için her gün eksiltmeye girmek için de belli gün ve 
saatte teminat makbuzları ve arttırma ve eksiltme kanunu • 
nun 7 inci maddesin:le yazılı veıaik ile beraber komisyona 
müracaatları ilan olunu:. JSl 77) 

Serserller yatağı 

romanı 1 numaradan 
237 numaraya kadar 
hazırdır, Vakit kU-
tilphaneslne müraca
at edilerek alınması 

•"tsa 

KUPON 

246 
17·9·935 
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RUVA NEDiR? 

Rügalar1m1z1 kendimize f agdalz 
olacak şekilde işletelim! 
Amerikanın Kolgeyt 
ünwersitesi 
ruhiyat 

liibo· 
ratuCJarı 

direk
tö1·ü felsefe V'-! len dok
toru Donal A. Laira bı. 
yazı6iyle t ılıtelşuuru · 
muzun hiç uyu.mryarak 
mütemadiye~ li~irle · 
yarattığını; rüya gören 
adamların bu fikirleri 
hatırladıkları takdirde, 
uyanık ikı:n bir tür. 

lü başaramadık/ar• 
bir çok meseleleri 

kolayca halledebi-. 
lecekler;ni anlat . 
makttldır. 

AŞA Öl DA: lJfeşlıur bir alim ruya
sında icat etmiş olduğu bir meseleyi 
anlatırken "ertesi sabalı uyandığım 
vakit meseleyi tam munasiyle işler 
bir lıalde sanki karşımdaki duvara 
J"esmedilmi.c; gibi gördiim,, demiştir. 

u bir boşluk de~\! dir; çün- da bulmı.~~tur. 

·· ~ emasında düşl!t;.ce atale- Uyanık il:en halle· 
te geçmez. Bilakis cid~i düşün dilemiyen bir mese· 
mek için en iyi zamanlaumızda. · leyi k-!ndi halin
biri uykudur. Başlarnmz uyanık de ~~ırakmak 
iken ne derece faaliyeUe İse uyur çok iyidir , 
ken de o kadar işlektir. Uyku - Çünkü 
nun bize akli bir boşlu!~ gibi gö · sağlam ka
rünmesine sebep, uyan:hğım12 za· falı bir a
man başımızm yastık i:.s1 ündf! ge- damın dü-

• çirdiği yedi sekiz saat zarf ınd~ şüncesi bu 
düşüncelerinıizin ne ya!)~ığmı bi! meseleyi 

nıememizdir. Halbuki biıçok kim bırakmaz, 
seler en iyi düşüncelerint uyu'('ke·· boyuna uğ-
ed!nirler. · 

Profesör Boys gaz ~~tihlnkini. 
raşır ve nı· 
hayet rüya-

ölcen makinesini uyurhen keşfet- d h l - ao~ a-
mistjr, Bu profesör tam yirmi yli · l d 
dır-makineyi düşünüyor, fakat bir e erÇ ... k" b ~ k d .k un u aşımız uy ıı a : en, 
türlü tamamhyamıyordıı Bundan b b d 'b' .. .. k 

k 
om oş ve urgun gt ı gorunme 

bir iki hafta evvel uy U'iunda ma 1 b b . ! l t .:ı· O l . e era er, ış eme c ei!ır. nun 
kinerıin eksik kısım arır.! tamam d'. tt .. .. ku a d 1 f k t . or e uçu uy y a aı. a a 
lamıft ve sabahleyın uyanır uyan- . k 1 d:. tt b' . :_ 

k 
gerıye a an or e ır; ıse, yap· 

maz doğru laboratuvarma oşa.· Id y d" .. 1 . . .. . . . . . . mış o ugu uşunce erm en ıyısı 
rak ~şı bıtırmıştır. ni başarmakla uğraşma~ttadır. 

Uykusunda sayıklıy~nlan . ya-
. . · b · Orta zekada bir insanın yapa-

hut kalkıp gezenlerı hcpkunız. I ı - cağr iki şey vardır: Ha!letmek İ· 
11.rı'z Bu da zihnin uyur en '§ e · · b' · 1 1 .. · . çın ır meseleyı e e a ması ve ru 
diğini gösteren deli1lerd1r. yad 'b" h ı 1 • • b .. , . . .. .. .. y l a ne gı ı a çare e~ ının u · 

Ruyaıar ıkı turludur· ~nl 1~ lunmuş olduğunu hatırltyabilme -
rüy :a. ve düşüncenin sağıam ış c- si.. · 
diğihi gösteren doğru rüya .. 

Yanlış rüyalar fazfa üzüntü ve 
endişelerden ileri gelir. Buradıı 
rüyanın tahayyülü yaratıcı değil 
dir. Zaten karmakan'?lk bi.r iğ

tişa11i:ır. işte düşüncenh bu gibi 
iğtişaşlarmın önüne geçMek içiu 
pehriz etmek, mideyi hafif tu~

mak, geceleri ağır: yememek la· 
zımdır. 

Meşhur Fransız bilgini Hann 
Puvankare riyaziye ua-zarİ) ele -
rinden bir çoğunu rüyalarında hcı ', 
!etmiştir. 

Alman kimyageri Kekule de 
uzvi kimyanın esrarını çözmüş o
lan benzin itini de gündüz bir ~~ 
tobiiste uy\,lklarken gördüğü rüya· 

. Meşhur bestekar W alf gang 
Mozart'ın rüyasında bestelemiş ol. 

duğu hı~ kadar çok eser~ meyda 
na koyabilmesi, hafızası sayesin 
dedir. 

Bu sanü\tkar on dört yaşınday
ken Sikstin kilisesinde Gregorycı· 
nun "Sefalet,, adlı ese~ini dinle
miş, kiliseden çıkar çıkmaz da 
Rom:ıda oturmakta olduğu o•.eı~ 
koşarak eseri baştan başa ez~1e -

rinden yazmıştır. İşte ancak bu 
ezber kuvveti sayesindedir ki Mo 
zart geceleri rüyalarında be;stele 
diği eserleri, ertesi 1tıthah otu
rup yazabilmiştir. 

Bestekar rüyalarım hesteledi-

lngiltere 
kralı üçüncü 
Rişard tarihi 

rüyasında, öldür • 
müş olduğu adam. 
ların kendini teh • 

dit ettiklerini gör • 
müştür. Bu rüya fay. 

dalı olan soydan ve 
kendisine yarıyacak bir 
meseleyi halleden biçim 

den değildi; sadece bit kabustu. 

ği, müellif de rüyalarını kağıt üs· 
tüne tespit ettiği gibi "Somnam
bül , dediğimiz hastalar da rüya. 
larını Y:liriimekle tespit etmekte-. 
dir. Asri keman yayını icat et
miş olan Giuseppe Tartini, rüya 
sında şeytanın kendisine köle ol
duğunu görmüştü. Be·,tekar, kö
lesiı:ı.e çalması için bir keman ver 
miş ve şeytan çalmağa başlamış! 
Tartini'nin sözlerini dinleyin: 

"- Beni en çok şaş,rtan ney~ 
di, biliyor musunuz? Şeytanın hü· 
tün hayal ve rüyalarımrlan bile ge., 
çiremiyeceğim kadar güzelikte 
bir Sonatı çalması ... ,, 

Tartini uyanır uyanmaz bu -
gün bile on binlerce kiş~ııin kal -
bini heyecanladıran "Şeytanın 
Sonatı,, eserini yazmıştı".'. 

Dünyanın, mucit, muharrir. 
bestekar, artist gibi yaratıcı bütün) 
işçileri düşünüldüğünden çok da· 
ha fazla rüyalarınm yaratıcılığı·· 
na bağlıdırlar. 

Bir kere bu acaip, fakat evren 
sel kudret, yani rüyada yarata
bilmek kabiliyeti adamakıllı ter
biye edildikten sonra, artık derİI'. 
uyk~ya dalmağa lüzum görmeden 

Rüyayı tesbit eden makine, kalbin 
rüyaya karşı olan reaksiyonlarını 

bir kağıt üstüne tesbit ettiği gibi bu 
riiyanın ne kadar devanı ettiğini ve 
sahibine ne de1·eceye ka.dar heyecan 
verdiğini de gösterir. Bu makine u • 
yuyan bir adamın kalbi üstüne kon
makta, iğnede uzun kağıt şeritleri 
üstüne, çarpıntıları mürekkeple yaz· 
maktadır. 

de işletileıbilir. Azıcık bir ustalık 
elde edildikten sonra derin uyku 
yerine, şöyle azıcık kestirm.:: 

de elverir. 
Yarı uyku, yarı UVı!lnık olaı. 

hallerde ı:ihin bilhassa pratik kıy
mette icatlar için verimlidir. Ak 
şamları uykuya varmadan ve sa· 
hahları tanıamiyle uyan"nadan ev

vel beynin bir kısmının uya
nık ve bir kısmının uyur bulun
duğunu herkes bilir. Buna doktor
luk "Hypnor,ogie,, hal rli.yor .. 

Bu halde iken çalar saati, ya
hut birisinin bizi çağırni.akta ol -
duğunu işitiriz. Lakin beynimi . 
zin bir kısml uykuda o),foğunda ... 
şittiğimiz ~edere karşı(ık vere -
meyiz. işte höy!c zamanlı.uda ku -
laklarımız uyanık olduğu halde 

Meşhur ressam Jolıan11 

Lüks bu tablosuyla "kci • 
bus,, dediğimiz lıali çok 
canlı bir şekilde tasvir et .. 
miştir. Uykudan evvel a • 
fjır yemek yememek sure• 
tiyle ve zihin terbiyesiyle 
korkulu rüyalardan sakı • 
nabiliriz. 

SOLDA: Kalp 
vuruşlarını göste. 
ren otomatik ma • 
ki.nenin graliki. 

Sakin bir uyku. 
da kalbin normJl 
VUt'llflllW göste • 
ren '.A ile rüya eı• 

nasında kalp vıı ruşunu gösteren 
B arasındaki far ka bakınız. 

dillerimiz uykudadır. . 
Ağır bir yemekten sonra Clı• 

şarıda güne,te yayılıp oturduğu· 
muz zaman İ§te bu yarı uykuda 
yarı uyanık hale varırız .. 

içimiz bir şeyden sıkılır da. 
zihnimizi ba.şrhoı bırakırsak bu 
yan: uykuda yarı uyanık fikirler 
tıpkı meteor'larm '(Gök ta,Ian .. 
nın) boşlukta fırladıkları gibi zih 
nimizde oynaıırlar. 

l'l 

Mozart hiç de hoşianmadığ' 
bilardo oyununda bir parti ya .. 
parken, zihnini baııboş bıraka .. 
rak kenC:iini dalgınlığa kaptırmıt • 
tı. işte bu dalgınlık esnasında 
"Sihirli Flüt,, adlı operatınm met· 
bur besteleri zihnine üşütmüştür. 

T omas Edison da icatlarından 
birini inkiıaf ettirirken, arasın. 
bu dalgınlık halini kullanmıştır . 
Bir zorlukla karıılaşh mı hemen 

işi bırakır, iş od.asındaki katı ma· 
salarm birinin üstüne boylu bo~ 

yunca uzanır, yarı uyur yarı u
yanık bir duruma dalarak, zfü, 
ninin rüyada bu meseleyi hallet· 
mesini beklerdi. 

Dünyanın ilk elektrik istasyo ~ 
nunun kurulmasında karşılaştığı 
bütün zorlukları böyle halletmiş· 

tir. Yeni elektrik istaayonunun 
köşesindelCi Prens Jo·j otel~nde 
kendine mükemel bir :ıiyafet çe

kerek karnını tıka basa rloldurur. 
yaZThaneşİne döner, burada ayak
larını masasının üstüne uzatır, 

melon şapkasını gözlerinin iistü
ne kadar indirir, yaratıcı zihni fa-

aliydinin en yüksek cl~recelerİn· 
de olduğu halde uyur gibi görü
nürdü. 



Balkan güreş şampiyo-
nası d Ün akşam bitti Çobon Mehmeı, Yunanlı güreıçi LaLın böyle rııhaı rııhaı yendi 

Balkan şampiyonluğunu 5-2 kazandık 
Yazması benden: 
-, - -

Yeter <ı rtık 
çektiğ~ımiz 

Dün ıecedenberi "Yeter artık çek
tijimiz,, diye, avazım çıktığı kadar ba· 
imnak istiyorum.. 

• Çünkü, binlerce halkın, yabancı uluı 
ıüreıçilerinin, ve Türk sporculuğuna 

Balkan ıampiyonluğunu kazandll"lln ço· 
cuklann, fena izdiham ve alikaıız

lddar yüzünden dün gece uiradddan 
hal, Türk sporculuğu namına ağlamağa 
deiecek kadar feci idi. 

Vaktile tedbir alınmadığından, raı· 
gel•in ringin etrafına dolmasına sebe
biyet verilmesi, misafir gÜreıçilerin, ha· 
kemlerin yerlerinin iıgal edilmesi, ıon· 

ra bu halkı dağıtacağız diye, poliı ve 
inzibatlarla halk arasında bir çoklannın 
canmı yakmak, fenalık getirmel~rine se
bep olmaktan batka bir ite yaramıyan 
boı mift:adele karııaında, inıan İıyan et· 
mekten kendini alamıyor .. 

Dün &"eceki facianın kabahatini: 

• - Macarlarla Beıiktaşta, Avuıtur
yalilarla T akıimde yapılan ayni tarz. 
dairi gece eüretlerinden den .ıa.~. 
müsabaka yapacak bir salonumuz yok
kon, h&la ıurada burada Balkan §ampi· 
yonluğu gibi arsıulusal organizasyonlar 1 

yapmağa kalkıtan federasyona!... l 

. * - ~lababğı, daha doğrusu raage- : 
lenı, vaktile davranmayıp, ortaya, rin· ' 
sin etrafına bırakanlarda bulduktan ıon- , 
ra! bizi ecnebilere rezil edecek böyle 
ballerin tekerrür etmemesi için olıun: l 

* - Çukur bostanda ıehir atadı ya· 
k··~ 1 para harcıyan teı uat ... 

- Çukur bostanda ıehir atadı :ra· 
pacağım diye, sakat bir (ikrin arkaaında 
para saçan. Babkpazan gibi latan· 
bulun en itlek bir yerinde iki araba yan· 
yana seçemediği, Şiıli gibi bir bir yer
de, yiyeceğimiz zerzevatların senelerden 
beri 1iiım ıulariyle sulandığı, ıehrin 

en ıüzel yerlerinden bi .. iıi olan Taksim
de yepyeni olmasına rağmen, dünyanın 
en biçimsiz mahallelerinden birisi yükıe· 
len latanbula, ıehir plinı yaptıracağım 
diye, çuval çuval para harcıyan uray 
(belediye) .... 

Türk sporculuğunu zaferden zafere 
koıturan çocuklara biru para harcama· 
ya kıyıverip de, bir ıalon yapmadıkça, 
arbk anıuluaal ıüreı müaabakaıı yap· 
mamalıyız.. 

Ve böylece, kendimizi rezil etmek· 
ten, ulusal ıporumuza merak aannak. 
tan baıka kabahati olmıyan zavallı ıeyir
cileri de, paraıiyle, puluyla, bir cehen
nem azabına sokmaktan vazgeçmiı olu
ruz: 

Dünkü vaziyetin fecaatini, seyirci· 
ler araamda ııkıtnuı kalmıt olan, inhi
sarlar ve gümrükler bakanı ıayin Ali 
Rana da sördü. Eaaıen bizzat eski bir 
ıporcu olan Bakanın, ıüreıçilerimizin bu 
ailatacak halini görmesi, faydası ola· 
caimı hiç sanmıyorum. .. 

Yalnız çok İsterdim ki: uray (bele· 
diye) erkint da dün cece atadyomda bu· 
lunıun da... Bir salon yapmaiı batara 
macbklan için, sporda yüksek varlığımı· 
m yaratan çocuklann çektiklerini gÖr· ..... 

Demek lıterd"ım ki; hu zevat, bu ... 
hah yatü:larmdan kalkbldan zaman, ı 
Eylül ayında ayaz altında saatlerce ıı-

Müsabakalar,. görOlmenıiş bir izdiham ve 
intizamsızlık içinde yapıldı 

4 ncü Balkan güreş şampiyonası 

dün gece yapılan müsabakalarla bitti. 
Beşiktaşta yapılan Macar gü -
reşlerini andıran müthiş bir kala -
balık, stadyomu doldurmuş ve yaban
cılardan çok utanılacak bir intizam -
sızlık içinde ecnebi güreşçiler, hakem • 
ler, gazeteciler de, ayakta kalmışlar
dı. lşe geç müdahale eden polis kuv
,·etlerinin, başlarında bizzat Emniyet 
direktörü Salih ve Beyoğlu kayma -
kamı Daniş olduğu halde, halkın bir 
az olsun ringin etrafından, juri ma -

sporcularına karşı ne kadar mahcup 
olsak azdır. 

Bu seneki Balkan pmpiyonasmda 
Türk çocukları, çok talisiz olan iki 
Hüseyinlerin kaybettikleri 56 ve 72 
kilolar müstesna gene 5 - 2 gibi f ev -
kalade güzel bir derece ile Balkan 
şampiyonu oldular. 

Bu seneki 5 - 2 lik derecenin, geçen 
seneki 7 - O lık dereceden çok daha 
mühim ve liizel bir kıymeti vardır. 

Çünkü bu sene en kuvvetli bir rakip 
olan Romenlerin de iştirak ettiği pm
piyonada, rakiplerimizin mükemmel 
hazırlanmış ve geçen senelere naza -
ran çok ilerlemiş oldukları açıkça gö
rünüyordu. Bilhassa, tiçüncülüğii alan 
Yunan takımında şayanı takdir biri· 
terleyiş gözümüze çarptı. 

Bütün bunlara rağmen, takımın ba
şında dünyanın en iyi güreşçilerinden 
birisi olan meşhur Romen Borlovam 
Yaşar, Nuri,, Mustafa ve Çoban bütün 
rakiplerini yenerek şampiyonluğu al
dılar. 

Kücük Hüseyinin tallSzliği olmasa 
idi. Belki 56 kiloyu da Romen güre~i
sinin bütün fevkalAdeliğine rağmen a . 

la~lal'lll kamW. 'il kOo da, 
eğer Ankaralı Hüseyin ilk mUsaba -
kasında kaburga kemiklerinden ya -
ralanmıs olmasa idi. Birincilik mut -
lak bizi.;,di. Denebilir ki, rakiplemizin 
bu sene bütün kuvvetine rağmen, 
taliin az bir yardnniyle 7 - O hiç olmaz 
sa 6 - ı galip gelmemiz muhakkaktı. 

Çok zorlu ralüpler karşısında haki
katen çetin karşılaşmalarla Türkiyeye 
5 - 2 gibi yüksek bir farkla Balkan 
şampiyonluğunu bir kere daha kazan
dıran aslan güreşçilerimiz var olsun
lar. 

Müsabakalar 
56 kllo 

Saim, me§hur Burloı:anı yendikten 
sonra, halkı böyle selamladı 

HÜ8eyinle, Romen Tojar, hakem Yu
sasının varkasından açm~~ .için, saat • nanlı Vekutis. 
lerce ugraşmasına, bu ıtışıp kak~şma ilk hamlede Hüseyin çok kuvvetli 
arasında, bayılanlar, f~nahk. ~eçıren- ve mükemrMl bir güreşçi olan rakibi -
ler bulunmasına ragmen ışın ba - ... ııllll lllıı•-·--........... ... 
~ında gösterilen kayıtsızlık yüzünden. Güreş sevretme-
hatta bir aralık su bile sıkılmağa kal- • 
kıldığı halde ringin etrafına toplanan ğe gıdenlere 
h~lkı dağıt~~k imkanı ol~amış ve bu "Geçm·ış olsun 
yuzden musabakalar, bar saat geç H 
başlanmıştır. Dün gere güreş seyretmek için Tak-

Iş bununla kalsa neyse.. sim Stadyomuna gitmek felaketine 
Maçlar yapıldığı mülldetçe, arka - uğrayıp da intizamsızlığa kurban o -

da kalanların, öndekilerle mütema · ]anlar arasında matbaamızın başmü -
diyen itişip kakışması denm etti. rettiplerinden Şahin Hayri de vardır. 

\'e misafir güreşçiler, idarecilerine Arkadaşımız, işler çığırından tamami
oturacak bir yer temin edilemedi. Ve le çıktıktan sonra intizamı boş yere 
zavallı halk, parasiyle puliye görül- temine çalışanların bir hamlesi sı -
memiş bir rahal-,ızhk içinde maçları rasında göğsüne ve tam kalbi üzerine 
seyretti, daha oğrusu seyretmeye ça - §iddetıi bir yumruk yiyerek hayılmış
lıştı. Kendi çektiklerimizi bertaraf ko- tır. Etraftan koşan arkadaşlarının 
ca bir Balkan şampiyonasındaki bu yardımiyle bir kenara çekilerek orada 
inti7.amsızhkdan dolayı, yabancı ulus ayıltılmağa uğraşılan Şahin Hayri, 

· doktor Emin Şükrü Kunt tarafından 
kıtarak, ezilerek, itile lmkıla, paraıiyle hemen orada teda\'İ edilmiş, kendisi -
güreı seyretmeye gelen on binlerce in- "Küvil Kamfre,, şırıngasiyle zorla 
san gibi, onlarm da hiç bir yerleri tut- ayıltmak kabil olmuştur. 
maaın ... Her taraftan ağrııın. Arkadaşımız, kendisini belki de ö -

Ancak daınclan dü,en, damdan dü- ilimden kurtaran, doktor Emin Şük -
şenin halini anlıyacağı için, kimbilir bel· rüye teşekkür etmektedir." 
ki ozaman onlar da seyircilerin, cüreıçi· Kurbanı aramızda olduğu için ya
lerimizin halini anlarlar diye düıünüyo- kınen bildiğimiz bu hadiseden başka 
rum. Ve daha fazla söylememek içinken· dün gece bunun gibi bir çok bayılma, 
dimi zor tutarak, bir kere daha: elbise yırtılmasile, tokat hAdlseleri 

"Yeter arbk çektiğimiz!,, diye fer- olmuştur. Onun için dün gece güreş 
..--•·-• iktif d' seyretmeğe giden okuyucularımızın yat euuaau ı a e ıyoıum. . 

tilmlesine "geçmış olsun,, diyoruz. 
İzzeı Muhiddin. 'APAK ........... lllllıuıııtffllll!Qauulllllllllllılu11ıııııııı1111n 

ni altına aldı. Fakat Romanyalı çok 
mahir güreşiyor, fll'8&t buldukça eliy
le, ayağıyla favuller yaparak bir ikl 
tuş tehlikesinden kurtuldu. Bundan 
sonra ayağa kattılar. Ve ilk on dakika 
Hüseyinin üstünlüğü ile bitti. Htise -
yin ayakta güreşmeği tercih ettiğin. 
den güre, ayakta devam etmeğe baş
ladı. 

Hliseyin bir ara birdenbire Romeni 
yere aldı. Fakat Romen hakemin gör
memesinden istifade ederek ayağını 

takmak suretiyle Htiseyini altına aldı. 
Htiseyin bundan sonra ayağa kalktıy
sa da bir şey yapamadı. Ve oyun sayı 
hesabiyle ikinci devre daha hlkim gü. 
reşen Tojann lehine bitti. 

61 kllo 
YQfarla, Romen Yorgös hakem Yu

goslav MUtin. 
Güreş Yaşarın pddetli hilcumlariy. 

başladı. Oyun iki akik& böyle seçtik
ten sonra Yaşar rakibini bir saTUruş -
ta yere aldı. Ve ilk on dakika bu tekil
de Yaşarın kuvvetli rakibine bariz 
üstünlüğü ile bitti. 

!kinci on dakika gene Yaşarın fa -
ildyetiyle başladı. Romen favller ya
parak tattan kurtuluyordu. Ve mtisa
baka bu şekilde Yaşann bariz tlatUn
lttğü ile ve sayı hesabiyle galip bitti. 

• 66 kllo 
Saimle Romen Borlova, hakem Yu • 

nanlı Y akusiB. 
,Avrupada derece almış mqhur n 
çok iyi bir güreşçi olan Romenle Sa -
imin güreşi çok seri başladı .Romen 
ani bir kafa kaparak Saimi yere a -
tarken Saim birdenbire Romenl altına 
aldı. Ve üstünde çalıpıağa başladı. 
Ve 7 ncl dakikanın birinci sanlyeshı -
de Ani bir burgu ile Borlovanm m1ı 
nı yere getirdi. Halk Saimin bu met -
har ft tehlikeli giireşçiye k:arp kaan
dığı galebeyi ~ılgınca alkışladı. 

72 kllo 
Yunanlı Zaharyu ile Yugt»ltw Fi· 

fer, hakem Segf i. 
Ankaralı Hüseyinin hastalanarak 

yerini boş bıraktığı bu mUsabaka, Bal 
kan şampiyonunu tayin edecekti. Fi -
şer de, Zaharyas da güul güreşiyor -
lardı. Fişer bir ara Yunanlıyı yere a
larak ezmeğe başladı. Fakat Zaharyas 
birdenbire köprü ile tehlikeli vaziyet
ten kurtularak Yugoslavı altına aldı. 
Bu o kadar ani oldu ki Yugoslav ken
disini kurtaramadı ve 8 nci dakikada 
sırtı yere geldi. 

79 Kilo 
Yunanlı Ui.lakU Ue RotMn Kokoa, 

hakem Bulgar MUdnol. 

Nuri evvelce her ikisini yendifi 
için Balkan pmpiyonu olmuştu. Bu 
mUsabaka Balkan ikincisini tayin ede. 
cektl. Güreş çok hararetli ve çok he -
yecanlı oldu. Romenin teknlfi ile Yu
nanlının kuvveti çarpışıyordu. Neti • 
cede Yunanlı on bir buçuk dakikada 
Romenlinin sırtını yere getirerek bu 
sikletin ikinciliğini kazandı. 

87 kllo 
Yugoalav Palkoviçle Romanyalı Ko 

lonan, hakan Yunanlı Yakuıia. 

Çoban Mehmet ve çok iyi bir güreıçi 
olan :Yııgoşlav rahibi 

Glreş mfla&'ri htlcumlarla başladı. 
Bir ara Palkoriç bir kafakol almak 
Werken yere dilftti. Ve Romanyalı 
bmaıı ile 9 ncu dakikada Palkoviçin 
sırtını yere getirdi. 

AQır 

Çoban Melunetle Yugoılav Beger, 
halmn Romangalı Şenger. 

Güret iki dakikadan fazla sürmedi. 
Çoban Begmanı yere aldıktan sonra 
bir hamlede sırtını yere getirh"erdi. 
Ve göz açıp kapanıncaya kadar tuşla 
yendi. 

(Devamı 10 uncuda) 

,Balkan ~mpiyonu Türk takımı mükafatları alclıkıan sonra ... 
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Hayattan alDolrilmoş ıroalkllkü ~nır maı<Ç~lf'a 

E:;-No 7 4 \'azan: Osman Cemal Kagf!ıs1z ---
Alrnanyada parti 
prograını olarak 
kabul edilmiştir Ayol, bu enikonu sapıtmış; bunu 

l'fürnberg'ten yazılıyuı: lunmakii!erehuıuıiEaaHyıtıaha~ doktora m 1 gösterecekler, nereye 
.. BugünAlmanyadaik~:darm~v· larında bilha11a ticarette aerbeıt· götüreceklerse go•• tu•• rseler bari f 

knnde bulunan nasyonaı sosyah~. çe çalışabilmelerine nazari oJarak • 
parH "Nürnbarg,, de do~mU!, inki· hiç bir mani yoktur. - Peki, ben giderim §İnci işi • tocu bir kız g~bi ellerini şıkırdatıp bini, kollarını iyice uğdu; be! da.-
şaf ve mücadele sene!c: '.11i bu şeh . Buraya kadar meaelanin nazari me, ve dua ederim zatınıza ki si. omuzlarını titreterek: kika sonra onu kendine getirdi. 
rin s;nesinde yaıamı~t r. Parti kıımını kı$&Ca izah elm.it bulunu·· zin ıayenizde olduk tinci bir de ''Yangın var, yangın var,, Ve o gün Emine, annem, ben Ü• 

bu A.,.akımdan §ehire bii f\1k ehem· yoruz. Partinin programındaki at hırsızı ... Bakalmı, yakında da "Ah yanıyorum,, çümih bir arada bizim arka oda· 
miyet vermekte ve fırkamn seneli~ ... , maddelerin tatbiki için kanunla~ oluruz belki it çobanı! 

1 

"Yetişin kardeşler,, da verdiğimiz karar şu oldu: 
kongreleri her sene bir tvvelkine hazırlanmaktadır. Fakat haıırla· Etem gittikten ıonra Emine "Tutuşuyorum!,, Ben gidiıp bana iki yıl önce Ba. 
nazaran daha mutantan tarzda nan kanunların umumi hntları çok tekrarladı: ; J , Zavallı anneciığim 'büsbütün kırköyünde darılıp kaçan eski ar
"Nürnberg,, de toplar.maktad1r. tan belH olduğundan bunların tat _Tornavida bunun kafumı Jqırarak: kad&§lanmdan Aksaraylı Nazımı 
Met asime bizzat Hitler r ıyaset et · bikine geçilmit ve bu cümleder niçin ya.rmıt aca.ba? - Ayol, bu enikonu sapıtmış; bulacağnn, ona tarziye verip ken· 
tiği için bir hafta müd~~ tle şehir yahudiler amme hizmetl~rinden çı. _ Onu git de ahlana, F eridu . .bunu doktora mı götürecekler, ho.: disiyle 'barışacağım ... Nazım yan 
gece ve gündüz fevkalade bir ma,, kardmışlar ve ıiyaıi haklardan il· na, Benli Utife aor ı Bak, itin i· caya mı, nereye götüreceklerse efendi, yarı çapkmlık hayatından 
za':"a arzetmektedir. Nu~uklar, re'l · kat edilmitlerdir. çine kafa göz yarmak da girdi. götürseler bari! biraz çaktığı ve belki de bu ô.lem
mi geçitler, sergi ziyatC't.eri birb~ Tatbikat aahasrnda yahudi a· Artık bu itlerden hayır gelir mi? Mutfak tarafından Etemin te • 1erde Feridunu da tanımıı olduğu 
rini takip etmekte, halk ve dave'.· leyhtarlığı resmi çerçeve dahilin lyiıi mi, sen çekil bir tarafa key. ıi: için ona bütün meseleleri anlata• 
liler kısa uyku saatleri müstesn~ den çoktan çıkmıştır. Parti aza· fine bak, ben de burada biraz ha· - Ben bilirim onun tifa,ınt am. cağım, yalvara.cağını, yakaraca • 
vakitlerini merasim yerlerinde g!'· ları ve halkın büyük t;kseriyeti tımı dinliyeyim! ma, bırakmazlar ki bana! iı:m; kendisini ne yapıp yapıp Fe. 
çirmektedirler. Meras:me iştim~ fırkanın zimnt teıvikiy!tı yahudi - Keyfime mi bakayım? Uah: Emine, annemin ayaklarına ka· riduna göndereceğim, olmazsa a-

için bir hafta müddeth Nürnber aleyhtarlığı propaganda.nnda hay. irfan Beyciiim, bende keyif kal • panarali: raya baıka vuıtalar da koydurtJP. 
ge gelenlerin sayısı ya .. ım milyo• li ileri gitmektedirler. Bu propa dı mı ki? Ayol, hastayım, ayol ' - Doktor ne hayreder bana, Feridunu yumuıa.tm.ağa çah§aca-
nu geçmektedir. ganJayı teşvik için de aynca ga- ben bitkinim, ayol ben peruşanım, hoca ne hayreder anacığını? itte ğmı ve sonra gene Nazmı vuıta • 

Bu sene 10 - 17 eylül haftasın- zeteler neşrolunmaktadır Bunla· ayol ben sıenç. yaşta verem olaca· sana yeminıle: En menşur evliya ıiyle Feridmıa biz.im evde parlali 
"da nasyonal sosyalist ~ artisimn rın en mühimmi "Y ıldınm,, iıim- ğım ! Etem !babamız, Hoca Ali efendi • ve dörtbqı mamur bir ziyafet çe-

7 nci senelik kongresi 8rne Nürn- li Nürnberg gazeteaidir. - Bol tüt, yumurta iç, et ye, miz, aonracığıma eEendim, Çınar• keceğim .•• Bu ziyafette onunla ah· 
bergde toplanmaktadır. Bu sene· "Yahudiler bizim baı belamızdır hava al, birşeyciğin kahnaz! dibindeki Toklu dedemiz, Tok - ret kardeıi olacajım •.• Bu da ol" 
ki kongre geçenlere n · ~c eten dil- "Yahudiler dışarı,, "Yahudiden e· _ Benim derdim yetişip de ar· maktepedeki Kandilli hocamız; duktan 10nra ziyafetteki diler a'}). 
ha azarr.etli bir ıekil alm·~tır. Se· lış veriş eden millet düşmanıdır . . tıyor irfan Bey, §İmdi yeni yeni Küçükmustapaıadaki Ciball haz. haplar kendisine Em.inenin bu ha• 
bebi. Almanyanın mar~ 1935 de levhaları Almanyada her tarafh yaaaareler açma Lana, yeni yeııi retlerimiz beni çarpaın ki derdim lini müına.İıp bir dille tasvir ede • 
yeniden bir ordu teıkil ederek göze çarpar. Plijt ka?hca gibi zehirler akıtma kalbime! büyüktür, anacığım •.. Benim der· cekler ve bir ıenç kız hayatının 
"Versay,, muahedesini rcıımen fe,. turizm §ehirlerinde otel~er ve lo· Bu aralık yukandan uyanan dimi temizlese temizleıe kara kurtulm.uı iç.in ondan artık Emi .. 
hetmeıidir. kantalar yahudilere kapılannı aç- annem seslendi: topraklar temizler. Belki bilinin, nenin serbest bırakılmasııru dili • 

Almanyadaki yeni rejim, dün· mamaktadırla1'. - irfan, kim var ft.§a.grda, ki . dvanlıiında senin de batından yecekler ••• Hatta bunun için icap 
ya gene' düıünceıini her ıeyderı Y e.hudilerin en ıerbut hulun- minle konuşuyonun? geçmiıftir anacığon; atkın il.icı ederse annem de kalkıp Fridunwı 
evı.el yahudi aleyhtar1:f.ı ile ala· dug".1 9ehir Berlinclir. Fa.kat bura- - Hiç anne .• !ey... Etemle... ya vu.lattır anacıirm- amma hu ~ıme gidip bu iti uzunhoyhı 
kadar etme teair. Onu"l için kon- da da Beniiırail sokakta raha~ Annem merdiven b&.§mdan uza- vuslat bizim Kaırmpqalr ıandal· görüfecek ... 
gre tafsilatını gelecek mektubu- yürüyemiyecek vaziyete ıokulmak narak: yacı Cemilin kaynanuı Vuıla.t Ve hatta. Cima olmazsa Feri • 
muza bmıkmr.ğı ve ol.uyuculau- tadır. Yahudi doktorlar ve avu- - Etemin ıesi değil o, kimdir değil ha! - benim dedifim. TUS - dımun ~inin vaktiyle besle • 
mız. bu sefer Almany,.t1aki ya· katlar ancak kendi aklarında~, 0 yanındaki öyle? lat nedir, bilinin dejil mi anacı- melik ettiği büyiik ve kibar bira
hudi aleyhtarlığının irl-.:,afı hak müşteri kabul edebilmr:ktedirler. Emine annemi merdiven ba.şm- ğım? Aıkm, ıevdanm ilacı ya bu ilenin hanmıefendi..i de bu çoli 
kında k11aca tenevvür ,. tmeği mu- Yahudi ticarethanelere kartı boy- da aörür görmez, hemen deli gibi dediğim vuılattır, yahut da ki Ö • na.ıik ve acıklı meeele için etek • 
vafl!rt buluyoruz. kot 'tıer gün ıiddetleniyo;·. Alman yerinden fırladı, merdivenleri i . lümdür ölüm anacığım! Tovekke- lenip kendiıinden bu. itte yardmıı 

"Naıyonal ıoıyaliıt n-.eaat par- halkına yahudilerin, mHletin ha· kifer, üçer atlıyarak, gitti anne . li tarkııını bilem yapmamıtlar istenecek. .. 
tisi., nin 24 maddelik bir icraat kiki menfaati aleyhine ve vatat~ min boynuna sarıldı: bunun... Karardan aonra Emtnenfn yü%6. 
programı vardır. Parti Münihte hissinden uzak ıervet biriktirdik· - Ah benim cici anacığım, ah Hemen gene tavrını, benliiini ne öyle bir tenlik, çalarmuı §eh• 
yedi kitilik aza kiitleıİf, '! 1923 de leri fikri yerletlirilmektedir. benim canımın içi anacığnn, ah · değiıtirerek makamla ıu Utak la gözlerine öyle bir civeleklilt: 
kurulduğu tarihlerde ta~ıim olu- Müfrit yahudi aleyht4rları im benim hanımsultan anacığım, ah ıarkıyı tutturur: geldi ki bu haliyle ıevincinden 
nan bu programın iki m~ddesi doğ me kuvvetlerinin göz yummaların· bir t~cik cennetlik anacığım! "Ölse de 3.şrk onulmaz yaresi,, annemin ellerini bırakıp yanakla• 
nıdan doğruya yahudileti al&ka- dan istifade ederek yahudileri Annem taın-du "Aşkın ölmekten de güçtür ça . nna; yanaklarını bırakıp arak • 
'dar eder. Bu maddeler!t Alınan memleket haricine çıka.·mak ıiya· _ A •. A .. A ... Bu, deli mi ol - resi!,, larma sarılıyor ve arada bir nqe. 
ırkının telnar ıslahı iıt\bdaf edil- setini takip etmektedirler. ınu-ş, ne olmuş böyle? Aman Allahmı, timdi Emine bu ıinden kalkıp odanm. ortasında: 
mektedir. Partinin ıiyAte-tine gö· Almanya da mevcut yahudileritı Emine, ağhyarak: tarkıyı okurken bilseniz ne kadar "Huhuhuhuy yallah," 
re bu ııl.A.h ancak Alm~rı milletine (tahminen 700 bin), 150 bin ka- - Deliden de beter oldum cici güzelleımiş, o baygın tehla göz. "Patakoz yolla!,, 
karışm;f yahudilerin m•lietle ali- darı şimdiye kadar batke. yerelre. anacığmı t irfanın sevdası bak be· leri ne kadar ıargınlaşmrş; az kı· Diye göbek atıyorCiu. Bira2 
kası ke'\ilmek suretiyle f"!de cdite· batta Filistin olmak üz~re, dünya.- ni :ne ·hallere koydu nineciğim 1 ark.ça ses.i ne kadar baş.döndürücü ıonra Emine civelek gülütler ara· 
cektir. nın her tarafına hicre~ etmitler- "Şirin hatun validemiz de sevse bir hal almıttı! ıında ıokak kapısından çıkıp daı 

Biz, fırkanın siyui programın . dir. ıevse mübarek Aşık Ferhat efendi Şarkının sonlarına doğra gene - Allahasmarladık benim ca • 
tahlilden uzak, ~örületı hadisat. Yahudi aleyhtarlığının ne ka- mizi de bu kadar ıeverdi anneci. mutfak tarafından Etem.in ıeıi: nım, ciğerim, güllbe§ekerim, irfan 
yazd.Cağız. dar ileri gittiğini göıtei'Dlek için ığim •.• Hiç çocukken Karagözün _ Elinimetlim, nastl gidip ala· Beyciğim; hO!Ça kalasın benim 

(N. S.) parti programmdak' şu vakayı zikredelim. Tanıdıkla • perdesinde Tahir ile Zühreyi ıey. rı·m tulumcuğumu da geleyim bu- cennetlik cici anam! 
yahudi aleyhtarı maddel"'rin birin · rımdan iki ecnebi tati1 münaıe • rettin miydi benim kıyın.atlı ana _ )aşayım tnı ben de Emine ile ba • Diye bize veda ederken mutfak 
cisi yahudileri ve 1800 tarihiııde1J betiyle iatirabat için bir plaj ıeh h cığmı; ben küçükken rahmetli a· rabar cümbüşe? tarafından da Etemin sesi geli • 
.sonra ailesine yahudi kanı karış· rine gitmişlerdi. Kendl~Mi esmer ğabeyciğim ramazanlarda Sultan. Emine ağlar gibi bir ıealo oku· yordu: 
mı§ l<imseleri Alman vatandaşlık ve siyah saçlı oldukları için halk hamamındaki Karagöz kahve.in- duğu ıarkııım bitirdikten sonra: - Bizim Nazlıcık, gene yaksın 
hakkından ıskat etmektedir. Prog· yanılmıt ve birkaç kiti arkaların- de keman çalarken ıeyretmiftim. -Amanın dostlar, bana bir fe- bqma kmacığını ! Çakır Emine 
ramda kullanılan "iri olmıyarı dan "yuha yahudilere" diye baiır· Hani 0 Ta·hirle Zühre oyununda nalık geliyor; amanın bana biraz urdu gene turnayı gözünden ; bi
kan., tabiri doğrudan doğruya ya- mıttır. Otelde katibin kendileri· Zührenin anası zavallı Tahirciğe lavanta çiçeği, biraz limon, biraz zim elinimetli de dönecek şind 
hudileri istihdaf ediyor. Ari olan ne uzattığı kontrol fitine milliyet· büyüyapar da iki genci biribirin- lokman ru'hu getirin! tekrar sözünden! 
milletlerin olmıyan milletler bir · lerini yazmıtlar, faka~ bu ki.fi den toğutme.ğa çall!ır. Sanırsam Deyip olduğu yerde yığılıverdi. • "" "' 
birinden vatandathk hukulrund11. gelmemif, katibin iarari üzerine §İmdi benim canım, ciğerim, gül. Bu manzara kartıımda 'anneci . Ertesi sabah bizim bahçeye ça-
hentiz tefrik edilmiş defillerdir. ayrıca "ari,, sıfatını dıı ili.ve et • beşekerim irfan Beyciğime de fU ğim sapsarı keıilmiş yüzüme ba. lışmağa gelen Etemle birlikte 
Yalnız kat'i olarak bilinen nokt~ mitlerdir. ifıarmancr koca.kanlardan birisi kıyor: baktım Nazlı da geldi. 
yahudilerin "ari,, olmad klarıdır. Fakat ~unu ilave etmek icap e · ,büyü yaptı da onu benden soğut . - ilahi irfan ilahi irfan, beğe- HoppPla ! Çattık belaya ... Dün 

ikinci madde yahurtilerin İl· der ki ecnebilere ve bilhaaaa Türk. tu ..• Hal bu iıe anacığım, i,te gö • niyor musun ş.u yaptıklarını, ne o- Emine derken bugün de Nazlı ay• 
tikbalde Almanyada ne tarzdft lere kartı halk arasında ve reami rüyorsun, ben lrfanımın aevdasm· lacak şimdi, ne yapacağız? ni firaklı sahneyi annemirı önün
yaııyabileceklerini teıp!t ebcek - mahafilde samimi bir sempati var- dan çayır çayır yamyonım. Bak Diye çrrpmıyordu. Eminenin de tekrarlıyacak olursa mutlaka 
tedir. Bu maddeye na:zr.ran va - dır. Seyahat ve diier ahvalde 18.- anacığım, bak anacığım (kalbini bu hali biraz yapmacık da olsa kadıncağızm bir tarafına inerd~. 
tandaılık hakkından 11k1:.t ediler·. zım gelen bütün kolaylıklar gÖ•· göstererek) şuraya daya kuh\ğım şimdi hen de §&§ırmıf, elim aya. Bir gün önceki hadisenin böyle 
yahudiler bundan sonra Alman - terilmektedir. Eenebi1ee, yukar· da doktor gibi kalhimi bir dinle; ğnn buz kesilmiıti. Bereket ver • ııcağı sıcağına Nazlıyı da biılikte 
yada misafir millet 11fatiyle otu · da misal olarak götterdiğim hal· bak, bak yanıyor, tutu1uyor ora • sin, Etem çabuk yetiıti ve mut • getirmeaine canımrn sıkılacağını 
rabilecekler, si yut ve mederıi deki gibi, hürmetsizlik gösterenle: sı.... faktan getirdiği geçen yıldan kal- anlı yan Etem, bah~e kapısında 
liaklara sahip olamıy~::aklardrt. ihbar edildiği takdirde derhal ce- Birden tavrını, benliiini defİ§· ma halis gül sirkesi ile Eminenin kulağıma i_ğildi: 
Fakat amme. hizmetleri hariç buJ za görürler. R. Ş. tirip merdiven batında tıpkı kan- yüzünü, gözünü, takaklarmı, kal· , (Devamı var) 
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~c§ltrü iP' lhlc§l~tc§lU o kDt§ltr 
Manası izah edilemiqen 
korkular bögle hasf alık

lar tesirile doğar 
Amerikah bh 

profesörün 
garip hastahğı 
Şika,qodan ııazılıyo:-: 

Ameri!,a:ıın v: _,~o:ısin ünh·ersitesi 
profesörleri-:ı.1e:ı \ 'il:rarn Elleri Leo • 

nard. " .. te afe korkusu,, denen bir be

.rin hapi.~h:ımd !,,nde l aşıyor. Eğer 
bu ar'.ım cl•mağ-mın görünmesi dm·ar
laıından iite)e geçecek olursa, "loko. 
mrıt;r 11:ilı .. denen ~ey onu tekrar gc. 
ri, ı.endi hapishan~.:;ine çağırıyor! 

Bu adamın ikinci },ansı kendisin -
elen boşanmıştır- Birincisi öJmüŞtü. 
Şimdi Grays (;oJden isminde bir genç 
im: onunla e·:lenmi~tir, Ye profesö . 

rün, içerisinde kapalı bulunduğu du . 
'arlan g-örünmi) en mahbesini biraz 

ı~enisletmiştir .. Bununla beraber, pro- ·'Yüksekten korkmak,, ."ro-
fe . ..;iir en-eke bir kere daha bu kor - ., • • • 
kurlan ı,urtulur gihi olmuştu. Fakat lesörün uğraclıgı ıllettn bır 
''Lokomotif H:ih,, elediği şey onu tek - bCl§ka tüı·lüsüdür. Böyl~ bir 
Tar yakaladı. TC'lmn kapah odasma r ac/am kendisini altın1(.ı..n 
haps~tti. itilmekte alan bir kale6 

Bu şekilde, profesörün üçüncü ka
nsı d:oı, yirmi "-.:-ne profesarle bera -

ber Jaşamış ilii•ıci karısı gibi, profe. 
sörü:ı hapishane haya ~ını paylaşmak 

zaruretindedir· Birinci kadın daha 
pek g~uçı~c:n kayboldu. Faf,at ~s1ına 
bakarsanız, bu kadın bir deliydi. 

Bugün 59 yaşrnda olan profesör, 
drmağrnrn hapishanesinden kaçmak 
i.;;tediği ,·akitl('r ne olduğunu şöyle 
anlatryor: 

"-Evimden çeyrek kilometre kadaı 
uzaklaştım mr, bir şey yok .. Ama biraz 
ilerlediğim. vakit, içimi bir korkudur 

alryor. Frıkat bu korku, o kadar zorlu 
değildir- Az daha ilerleyince, bu kor

ku artıyor, lakin gene kontrol etmek 

mümkündür. Biraz daha gidince, kor 
ku, patlama qaline gelmiştir. Buna 
birkaç adım daha il:he etmek, beni ı 
anlatılmaz bir yalnızlık içinde hıra -
kıyor. O kadar ki atlfintiğin ortasında 
denize düşmüş bir adam, yahut yüz 

kath bir binanm en üst katında alev-
1 

ler içinde bir odanrn peİ1ceresinde gibi 
buluyorum kendimi... 

Yalnrz şurası anlaşılmalıdır ki bu 
garip zaafiyet, delilik değildir· Bu 
hadise mesela bir kadının fareden kor 
kusu, yahut meşhur amiral Nelsonun 
attan korkması gibi bir şeydir. Ami -
ral Nelson harbctmeği, at arabası i -
çinde gezmekten ehven bulurdu. 

Bazı kimseler, küçük bir yerde ka
palı kalmak istemezler. Buralardan 
korkar]ar.1\fesela asansöre binmezler. 

Bazıları yükseğe çıkmaktan lrnrkar. 
Sahneye çıkmak korkusu, bunların 
en tanınmış olanlarından biridir· 

Profesör Leonard bu hastahğı~ı hl_ 
liyor. Uzereinde tetkik yapıyor. Ken _ 

dini kurtarmağa çahşıyor. Bundan u
tanç göstermiyor. Derdini saklamı _ 
yor. Fakat her zaman içerisinde şu dü 

şünceler vardır: Bir lokomotü günün 
birinde onun beyninde böyle bir has
talığa sebep olacağı yerde ayağım sa
kaUasaydı daha iyi edecekti.· 

Profesör ayni zamanda şairdir. İn
giliz di1ini ve edebiyatını tam mana -
siyle bilmektedir. Ve birden ziyade 
atletik sporların ustasıdır. 

• 
Amerikalı profesöı;ü kendi kendine 

hapseden bu derdin temeli nedir~ Bu 
"Lokomotif ilflh,, ne demek oluyor ki? 

Profesörün anlattığına göre, ken -
ıtnha iki üç yaşında bir çocukken 

bir istasyonda, hayatında ilk defa o
larak t:ok yakrndan müthiş gürültü -

Jer yaparak bir tren geçmiş .. o ka -
dar yakından ki, bir sıcak istim hücu-

içinde sanar. 

mu biraz kendisini yakmış da-. O za -ı 
man kendisini öldürmeğe geliyorlar 
sanmış ... 

Çocukken bu hadise yüzünden si -
nirli olmuşsa da, sonraları korkunun 
epey önüne geçebilmiştir. Bununla 

beraber, mesela sokaktayken kendisi
ne birden bir hal olur ve derhal evi
ne koşuyordu. Çünkü korkunun ta 

kendisi, beyninin içinde çörek1enmiş 

yatıyordu. Yul'a bulmuş bir mikrop 
gibf... Günün birinde daha korkunç 
bir şiddetle pathyacaktı. 

Leonard büyümüş, lngiltereye, Al -
manyaya gitmiş ve otuz yaşınday -

ken Amerikanın Viskonsin üniversite
sinde profesörlüğe başlamıştır. Bu 
sırada, bir akıl hastanesine girip çık-
mış bir kızla evlenmiş ve talie bakın 
ki bu kadın bir yıl sonra ölmüştür. 

Dey11i içinde mahpus olan profesör, 
"iki hayat,, isimli şiir kitabında bu 

hahse dair yazarken karısına getirdiği 
çi_çek demetlerini şöyle anlatıyor: 

"Bu kırmızı güldiir, sevgilim, bu da 
beyaz! 

"Biri aşkın safiyeti, öteki ihti • 
rasıdır. 

"l'eşil saplarındnn saçlarına taka. 
rak güleceksin sevgilim .• ,. 

Fakat tam tersine, bu kadın, dudak
larını bir daha açmamak - delicesine 
olsun - bir daha hiç gülmeden ka -
pamıştır.,, 

işte bu ölüm, profesörün kendi bey
ninde "lokomotif ilah,. dediği şeyin 
yeniden patlamasına sebep olmuştur. 

Yalnız makineler, trenler değil, ka
labalıklar, sokaklardaki nakil vasıta -
Jarı her türlü gürUitü, hatta tak\'im 
(çünkü ilk takvimi hayatmda ilk de
fa korktuğu gün görmüştü.)Kendisini 
rahatsız etmeğe başladı. 

Evinden de çıkarak üniversiteye 
yakın bir daireye taşındı. Be)Ji başlı 
bir mesafe iı;erisinde rahattı, bir ş~yi 
yoktu. Fakat biraz açılınca derhal 
kaçıp gene evine dönmek istiyordu. 
Kafasındaki merhametsiz ilah onu 
geriye doğru ko\'alıyordu· 

• 
İlk kansının böylece ölümünden 

sonra ünher.:;iteye gelen Şarlut Karl-

ton isminde ~en~ bir kızla evfondi. 
Kızıl sa<;lr. Ye çekici bir kız c lan l\li~ 

Karıton bcyaı saç!ı, ~·akışıklı ve gariı> 
şairi görerek sevmişti. Onun edebiyat 

''adisindeki eserlerini öğrenmiş, iyi 
bir yüzücü, atlet ve mükemmel bir ter
biyeci olduğunu görmiiştü. 

Profesörün kafasındaki "lokomotif 

Sahneye 
çı.kmaktan 

ürkmüf, 
herkesin 

Profesör 
Leonard 

Sür' atten ürkmek c e 
diğer bir korku ill~ti• 
dir. Böyle adam!ar 
içinde gece yattığt ye-

rin hızla uçtuğunu sanarıak U}a· 
nanlar çoktur. 

Fakat yirmi yıl sonra, böyle buhran~ 
· lar esnasında kocasının tahammül e
dilmez sözler söylediğini ve bunun bir 
seri halinde devam ettiğini ileri süre
rek boşanma davası açtı ve boşandr., 

Fakat Amerikanın Viskonsin üni .. 
versitesi profesörü bugün gene evli -
dir. Aralarında 32 yaş fark olan 27 
yaşında birisiyle.· 

bildiği korkulıarclan biridir. Böyle 
6ir adama •ahnedeki piyano rJe 

halk acl eta birer canavar gibi kor
kunç gelir. 

Prole6örün §İtrtaiki ü'üncü liaıuı 
kenJiBind en 32 YQ.f gençtir. 

Yalnız bütün bu zamanlar içinde, 
herkesçe duyulan bu garip "beyin has
tası adam,, bir çok kimselerin dikkati
ni çekmemiş değildi. Üçüncü karısı da 
belki bu şair adama böyle bir heYesle 
varmıştı. 

Profesör bunlara muvaffak oldu. 
Fakat profesör, kend1sini açmağa, 

cyinden çok uzaklara gitmeğc çalıştı
ğı gibi, odasından çıkmağa fusat Yer -
rniyecek kadar küçücük bir hücreye 
kapanma hastalığına da tutlabilir. 

ilah!,, Mis Karltona vız geliyordu. 

Her şeye rağmen profesör hayattan 

biraz anlama fırsatını bulabiliyordu. 

Dundan başka, evlenmelerinde ön • 
ce profesör kendisini uzaklara git -

mekle de ahştırmağa başlamıştı· Sev 

gilisinin resmini alır ve bisikletiyle 

memleket içine doğru açılmağa çalışı
yordu. 

Şikagoya sevgilisinin evine kadar gi
debiJmişti· Evlendiler. Fakat halay[ 
yapmağa çıktıkları vakit "lokomotif 
ilahı,, kendisini derhal göstererek 
onları tekrar eve kaçmağa mecbur et
ti. 

~ ~ 

Profesör, Mis Karlton ile yirmi yıl 
beraber yaşadılar. 

Korkularr.nı yenmeğe uğraşıyordu. 
Arabaya bim;e, kendisini trende far -
zetmeğe çabalar ve böylece bütün ve
himlerini unutmak, içerisindeki dikta
törden kurtulmak isterdi. 

L--------~--
A it ı n tozundan pudra icat edila ~, 
fakat h .tlrkes kullanabilecek nı""? 

Yüz makyajı için altın tazu ku1lamlmakta oldu -
ğunu hiç duydunuz muydu? Duymadınızsa aşağıdaki 
yazıları okuyun: 

Sanatini sahnenin ve beyaz perdenin bütün kadın 
yıldızlarının yüz tuvaletlerinde göstermekte olan Jak 
Dovin adlı Hollivut güzellik mütt\hassısı, makyaj sana
tinde yeni bir usul bulmuş ''e kul.'anmağa başlamıştır. 
Bu usul hakiki al'.;:1 yapraklarmdlın yapılmış bir po -
mada ile kadm güze~liğini yaldıdayıp büsbütün gü -
zelleştirmektir. 

Terkibi gizli tutulmakta olan bu .kozmatik 14 karat 
Jık aJtın yaprak farından dökülmüş Ze\ ·releri ihtiva et -
mektedir ki bu zerreler elverişli yağla.r ve mah1Ul1erle 
karıştmlarak bir pomat haline konmak tadır. Pomada 
fırça ile yüze sürülünce, görünüş tam aıı'lamiyle zerrin 
oluyor. 

Bu makyaj gerek sunı gerekse tabii ışıkta gayet 
gilze1 görünmekte ve fotoğrafa mükemmel bir surette 
uymaktadır. 

Burada resimlerini gördüğünüz güzel kızların ) tiz

leri yaldızlanmaktadır. Bunlar makyajcinin usta eline 
lüzum olmaksızın bile güzeldirler ama unutmayın ki 
günün modasına uymak da güze11iğin icabıdır! 

Bugünlerde güneşin tun~Jaştırdrğı renklerin ne 
kadar moda olduğunu ,.e ~ok beğenildiğini gören Mis
ter Dovin, 14 ayar altın makyajını düşünmüştür. 

Bu mütehassıs oldukça yaşlrdrr rn kadınların cilt
lerini yakmamak için güne~ten kaçındıkları günleri 
hatırlamaktadır. O günlerde rüzgar Ye güneşin karnr
duğu tenler bir gece tuvaletine pek de eh-erişli sayıl
mazdı. Günün modası fildişi renkti. 

Şimdi ise kadınların hepsi bol güneş ı~ığı rn temiz 
harnya can atarak tabiatin kendilerine \'ereceği rengi 
benimsemektedirler· işte güne) ve harnya koşacak -va-

kit bulamıyanlar da derin gölgeli pudralar kuJlanmak
la bu ten rengini temine uğraşmaktadırlar. Mister Do
vin ise, makyaj pomatlarına altın tozu karıştırmakla 
bunu daha iyi temin etmiş olmaktadır. 
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NEK TEYZENİN MIRASI 9 -
Ney Norasyo. 

Buraya gel. 
Bai( ne hava. 

.,,,,,.ll'f'W~IT.rı.;;ot,_s va,.. 

l•tanbul 4 üncü icra Memurl'.1 
iuna: limanları işletme umum idaresi ilanları 

Kumıpqada: Sezerilioz ma • 

:ı..----------------------------------------------------... -_. hallesinin Me1eit ıolcağında 16 et• 
7363 lira muhammeıı kıymetli lokomotif, vaıon ve emr .. ıyet ısupa nunun tayin ettiği veıikııları, Kanunun 4 üncü maddeıi mur.~bince İf~ ki 18 yeni No. lı hanede Mehmede 

Devlet demiryolları ve 

pı yayları ıümrüklenmi~ c-larak tea limi f ~rtile 18 Birinci TeJrİn 193!:ı girmeye kanuni manile-i bulunmısdığına dair beyanname ve teklifle- Emniyet Sandığından 15 __ 5 
Cuma günü saat 15 de l\nkarada idare binasında kapalı znf uıulilt rinin ayni gün aaat 14,30 a kada,. Cer Dairesi komiıyon reiıliline _ 927 tarihinde bir sene mllddetl• 
satın alınacakdır. vermeleri lazımdır. Bu '''° ait tartnam.eler 465 kurut mukabilinde- borç aldığınız yüz otuz iki liraya 

Bu ite girmek isteye~1!erin 552 lira 23 kurutluk muvakkat teminat Anka:-a ve Haydarpaıa vezneleriude satılmaktadır. (2562) (5526) mukabil birinci derecede i~tex 
ile kanunun tayin ettiğ1 vr.sikaları, kanı•nun 4 ncü maddeıi mucibince ıaıterclitiniz Kasımpa~a.dıı sffert 
• ğ k i l · b 1 d - d · b t k Muhammen bedelleriyle miktar ve vuıfları •aaiıda ya•ılı Ur ıte gınne e anun man erı !! ur ma ıgına aır eyannamQ ve e · ~ :1 koa mahallesinde Me1eit sokağında 
liflerıni ayni gün saat 14 de kadar komisyon Reisliiine veııneleri li- grup malzeme ve efya iç•n her ırup ayrı ayrı ihale edilmek üzere ra· 
zımdır. pılan açık eksiltmeye bi,. k11mı için iıtekli çıkmadığından ve bir kısmı 18 eıkl t8 yeni No. lı b;r ahfap/ki 

Bu ite ait ,artnameleı Pfrıuız olaralc Ankarada Malzeır.e daireair için de alınan fiatlar haddi layıkm da bulunmadıiından 2 aei açık ek· ıir haneye dairenizce 8 - 6 - 935 
den. Haydarpaıada TeıeHüm ve Sevk müdürlüğünden daiıtdmakta. siltmesi 20 - 9 - 35 cuma günü saat l O da Haydarpqada gar bina· tarihinde mahallen haciz ve tama. 
dır. (5632) sı dahilindeki 1 inci itletme komiıt yonunda yapılacaktır. mma ehlivukuf tarafından 643 li-

Haydarpafa Rıhtım caddesinde 170 ve 172 No. lu Balmumucu 
ırazisi 3 sene müddetle ve açık a tırma ile 18 - 9 - 93S çaı §amba 
günü saat 10 da Hayda:-11ata gar binaaı dahilindeki 1 in'i itletm~ 
komisyonu tarafından k:raya ver1 lecektir. 

Bu ite ıinnek iıtiyenlerin hizı-. larında yazılı muvakkat teminac ra kıymet takdir edilmiıtir. 

Senelik muhammen bedeli \ 20 lira ve muvakkat teıninatı 27 
lıradır. İsteklilerin muv<'kkat tem matı Haydarpafa vezne!ine yatı· 
rarak alacakları vezne makbuzu iie kanunun d8rdüncü maddesı 
mucibince bu ite airmeje manii bulunmadığına dair beyanname ile 
ınttırma gilnü saatinden evvel komisyona müracaatları lazımdır. 
Bu ite ait ıartnameler parasız olarak Haydarpata birinci iıletme 
1..omisyonu tarafı:?dan verilmektedir. (5158) 

Muhammen bedeli 93000 lira olan -E•lriıebir atelye.in:n Katarı 
fer te:;isatı 28 10 935 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf u 

s··Jiyle Ankara idare binasında ihale edilecektir. 
Bu i,e girmek istiyen~trin 59Qı) liralık muvakkat temir.;ı• ile ka 

vermelerı ve kanunun tayin ettiği vesikalarla eksiltme günü saatine 2004 No. lı icra kanununun 
' -kadar komisyona müra<"aatları la zundır. Bu ite ait ıartnAmeler ko 103 üncü maddesi mucibince bu 

misyondan parasız olarak verilecektir. 

1 -11 adet marangoz ve duvarcı teıviye ruhu, 209 edet J•Yh 
kırma çelik metre l ve 2 metrelik, 178 adet yaylı kırma alüminyum 
metre 2 metrelik, muhammen hedc li 318 lira 86 kurut ve muvakkat 
teminatı 23 lira 90 kuruştur. 

tiapta bir itirazınız Tar İH üç gün 
zarfmda daireye müracaatla der· 

meyan eylemeniz iktiza edeceği 

ikametıihınızm meçhuliyeti haae· 
hiyle Uln olunur. (5822) 

2 - 1500 adet iğne!: sistem ıUr'at kontrul saati için bant 100 -------------
ve ı~ ~nometrelik saat için: 1100 a~et kale?1!i sistem •Ür'at kontro: Satıhk otomobil 
saatı içın bant 100 ve 120 kılomet relık saat ıçın muhammen bedeh 

2586 lira ve muvakkat teminatı 193 lira 95 kuruştur. Kullanı\mq fakat i:J.i biT ltaIGe 
3 - etM> nıJo all cins karton bitüme 20 M 1 lik 26.30.40 kiloluk, yeni Ford otomobili tatıbktır. Fe· 

500 kilogram tahta üzerine karton bitüme yapıftırmak !çin tutka! neryolunda Muhtarpqa çıkma • 
muhammen bedeli 4144 1ira 50 kuru§ ve muvakkat teminatı 310 lira zmda (6) numaralı eve mUraca • 
85 kuru§tur. (5629) at. 
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can kulağiyle dinle! Karanık oda)a 
c :den koridoru bili) orsunuz detil -
mi? Bu koridorun 80kağa çıl<an ka • 
pı rna gidip sizi <ieği~tirinte) e kadar 
bcklc);niz dedi. 

Butun oburca emellerinin mahvol _ 
t.u ,unu gören Lüben bir kaplam bile 
merhamete getirecek surette ah etti. 

Fakat Tibo buna aldırmadı: 
- Koridordan içeriye kimseyi sok. 

mı) acaksın. Eğer girmek lstiycn bulu. 
nur a bağırarak bize haber verecek -
sin! Haydi aziz kardeşim! Acele et I 

l üben çare iz itaat etti. Bunun ü -
zerine papaz da yemeğini yemeğe baş

ladı. 

Saat dokuz buçuğu çalmıştı. Bu es
nada altı kişi daha otele girdiler. Ti • 
bo. 
-işte dinsiz herifler geldiler. Ben 

de, tabii kardeşim Lüben gibi tum -
turnkh §İİrler süyliyen Ronsar, Royf, 
Remi Dello, Jan Dora, Jodel, Ponti 
dö Tiyar için kapıyı beklemeğe mec -
bur edilişimin sebebini bir türlü anla
yamıyorum! sözlerini mırıldandı. 

Paraz bu 1af'ları kendi kendisine 
SÖ) lerken hem bu altı şairin ) üzle -
rine dikkat ediyor, hem de bunların 
zi) afet salonuna girmeleri için geri 
çekiliyordu. 

"İrlerln otele gelerek salona gir -
rn i ldmsenin dikkatini çekmemiş 
g i. 01,uyuculanmızın burada ge-
çe e) leri tamamen bilmeleri f çin 
D , iyerin büyük meyhane salonu -
nun askerler, talebeler, serseriler, Jan 
tfyomlar " bazı hafif kadınlarla dolu 

wunu düşünmelidirler. Salonun 
ertasmda bir çingene hokkabazlık ya
pı) ordu, Kahkahalar, şarkılar, şarap 
f ti) en ~a rho tarın b:ıfırmaları, bf rl
birine çarpan çinko kadehlerin §8.kır -

tısı, tütsülenen kafalardan çıkan saç
ma sapan sözler, meyhanenin kapan
ma zamanı geldiği için yuvarlanan 
son kadehlerin giirtiltUsU buraaını çok 
tuhaf bir hale getlrmlttl. 

Böylece pirler grupunu teşktl eden 
altı kişi <I) kimsenin dikkati çekme • 
den ziyafet salonuna girdiler. 

Jan Dora, arkadaşlarını bir işa • 
retle durdudarak: 

- Arkadaşlar itte bir kere daha &o 

debi mesleğimizin kurtulUfunu kutlu. 
lamak için burada toplanıyoruz,. Di -
) ebilirim ki biz edebiyat dünyasının 

hasetle baktığı tiir çiçekleri gibiyiz bu 
yüksek sanatte usta olan meşhur şa
irlerden mürekkep böyle bir yüksek 
kurumdan maada, şiir " edebiyatı 
koruyan ilahları takdis etmek için 
Parnas dafına çıkmak §Crefine ere "' 
bilecek bir kurum düşünemem. Pon • 
tüs dö 1'iyor siz (AŞKIN HATALA -
RI) ve (ŞAiRANE HlDDET)nizle giz 
Jodel (AŞKA ESiR KLEOPA1'RA) 
,.e (DIDEON)nunuzla, siz dahi Remi 
Belim (KIYMETLİ TAŞLAR)ızla, 
siz Rayf, <AŞKIN KITABI)nızla 
bu kadar edip ,.e şairler arasşında is
mini söylemeğe çekinen Dora kulunuz 
aczimle, büyUk d!hl, hepimizin Ustadı, 
Latin n Yunan dillerinin en yüksek 
alimi bu değersiz hocasını fersah fer
sah geçen ve bizi (ŞURLER)i, (.AŞK-
J.AR)ı, (BOKOJ RUVAYY AL)i 
(MACKARAD)ı (EGLEOGAR)ı 
(SONNE)leri ile dehasına hayran e -
den şairimizin etrafında toplanıyoruz. 
Ey edebiyat ve şiir Ustatlan. Bilyük 
reJsimfz Pfyer Ronsann önUnde eğile
lim. 

(1) Bunlann 11Mınclıl olan 1o • 
kagm diJ Belle 1560 senesinde 6lmllftil. 

- Ben zannetiğiniz glbl deli deği -
lim! Yalnız bakmağa hakları olma -
dığı halde bir başkasını haline 
bakarak glilen budalalara kızan bira. 
damım. 

- Hay Allah belinı versin 1 Galiba 
kulaklarını kestirmek istiyorsunı 

- Tam tersinel (Billkis) gülmesi 
sinirime dokunanların kulaklanm kes 
mek isterim .. Gidiniz, baıka yerde gil· 
lünüz! 

Kelils: 
- Ah, ah! .. Nereye gidip gülememl • 

zi istiyorsunuz? dedi. 
- Meselıt kliçük Okler çayırına .. 
- Pekalıl, ne vakit? 
- İsterseniz şimdi I 

- Şimdi olamaz! .. Yarın sabah sa· 
at ona doğru .. Den ve arkadaşım ora· 
ya geliriz. Siz ise Mösyö, bu gece bol 
bol gülünüz! Çünkü yarın artık ebe -
di) en gülemiyeceğinizi sanıyorum. 
KarsISındakllerl büyük bir gururla , 

selftmlıyan Pardayan: 
- Duna da çalışa~ağım ! sözlerini 

söyledi. 
Bunun üzerine Kelüs ile Mojiron, 

biraz en-el Moröverln gittiği tarafa 
do :ı-u uzaklaştılar. 

Hiddetinc!en kanı beyr.ine sıçrayan 
Parrlayan, De' fniyerin salonuna gire
rek masa ba~ına oturdu. 

- Du iki serseri herif orada ne halt 
kaı ıştınyorlardı. Hele o kötü surat -
lıs1: Acaba kız için mi gelmişti? Eğer 
düşüncem doğTu ise .• Yay onların ha
line! Neyse bakalım. Bu kız pek aı 
s !müa çıkar I Acaba kimin gözüne 
çnrptı. 

Nihayet hem bir şişe şarabın hem de 
«'eçen zamanın tesiriyle hfddctfnf J a • 
bstırarak adeti olduğu gibi etrafına 
bakınmağa başladı. 

O gece, otelde bUytik bir telaş vardı. 
Hizmf!tçi kadınlar yam bafmdaki o• 
dada müthiş bir !ofra bambyorlAr • 
eh. Usta Landri ile ahçılar mutfakta 
büyti.k bir sUratle öteye beriye kotu• 
yorlardı. 
Şövalye, kendine hizmet eden J,Ubee 

ne 10rdu: 
- Yay canına! Galiba bu gece et• 

lencell bir toplantı var, ha? 
- Evet M(Ssyij ! Bakımz, ben de çok 

nepUyim. 
- Neden nqellsln? 
- Şairler cömerttir. Hem kendileri 

çok. içerler hem de bana ikram eder • 
ter. 

-Demekki gelecek olanlar pir ha? 
- Her ayın ilk cuma gecesi bunlar 

bıırada toplanırlar Mösyö lö Şövalye. 
Eğer onları dlnliyecek yerde kendimi 
içkiye vermemiş olsaydım okudukları 
tiirlerden ytl:tüm kızanrdı. 

- Pekala .• E bu neşene başka bir 
tıebep yok mu? 

- Ha .• Var. Kardeşim Tibo da ge. 
lecek! 

- Papaz olan mı? A, o da şair de • 
mek?. 
-Hayır .• Fakat.. Ah beni affediniz 

Şövalye. işte vakit geldi. Rakınız kır
mızı tttylU şapkalı birisi içeriye girl • 
yor. 

LUben ~ünU bltirmeğe '"akit bul • 
madan salona girmek üzere bulunan 
bir kavalyeyi karşılamnğa koştu. Ba 
kavalyenin şapkasında kırmızı bir tüy 
vardı. Ayni zamanda burnuna kadar 
kaldırdıfı manto una sımsıkı sanldığı 
halde bu yüz Pardayanın gözünden 
kaçmadı: 

- MÖSyB Kossen ! diye mırıldandı. 
Kossen, kral dol.uzuncu Şarlın mu -

hafız kumandanı, yani I.,u, r sara) ın -
da en çok sözü geçer bir adamdı s 
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ABE Kauçuk adamlar 
Romanın mevzuunu hazırlayan: Edgar Valas~ 

Istanbul gümrükleri baş l"Ademi iktid'8't Türk Hava Kurumu 
direktörlüğünden: si v E 

Batmüdürlüğümüze bağlı Gümrüklerde açık veya ilerdt: açdacak gBel gevşekliaıne Büyük P iyangosu 
12 lira asli aylıklı memur!uklar için 23 ~ 9:;5 Pazartesi günii saat 1~ ::H o rrn o bin 
30 da Başmüdürlüğümüz l1nasınd~ katiplik ve daktiloluk ınüsabak·-1 il Şimdiye kadar binlerce kiıiyi 
imtihanı açılacakdır. Si Tafalllt: Galata poalll 

.. kutusu t255 • t • ti 
Memuriyet isteyenle:-.n en atat ı orta. mektepten mezun bulunma :'i::-.:::=n===== ":m ı .ı m na zengın e mış r • 

ları ve memurin kanunun 4 üncü v.c- beıınci maddelerindek; ıartlaı· if::::K~vAG=E·=•Rıaıa:l 7rn f f • 6 • k • J 77 "1 • 7 • J J.• 
haiz olmaları ve hiç bir yere devan· etmemeleri ıazımdır. imtihana gı H •• • '· cu er ıp • cı eşıae ı .cı eşrınaeaır 
receklerin mektep ,ahadetnamesi, hüsnühal kağıdı, qıkiğıJı, sıhhat iiH usa m e d d ı n s·· ··k Ik · . 200 000 L. d 
raporu ve nüfus hüviyet <"Üzdanla. iyle evvelce her hangi bir resmi ve H Umumi idrar tahlili 100 kuruştur. uyu ramıye • • ıra ır 
fa,hnıuıi ınij.eueaede bul\.anmutlan a .oralsıra aid bon aervia1eri o aüı 1 Bilumum talllUM BwWhclt, B~ Aynca: 30.000 20.(M)O 1'5.000, 12.000 10.000 
behemmehal göstermelcı. mecbur dır. g le Eytam bankası 1ı:ar:.rsmda İzzet- • • • ' ' • ! 

isteklilerin yukardi\ yazıl, gün ve saatten evvel dairemi~~ dilekçe· q hey hanr. hralık ıkramıye lerle beherı ( 50.000 lıra ) lık 
lerile mÜ"acaat etmeleri ı·-abedf'r. "5610" h::m::::::::::.wwww 14& 1 1 iki mükafat vardır .. 
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Her resmigeçitte, her manevrada, 
her av eğlencesinde kralın )anında 

bulunduğu için Pardayan onu birkaç 
kere görmüştü. 
Şövalye düşündü: 
- Acaba, muhafız kumandanı ile 

papaz Tibonun iştirak ettikleri bu şa
irlerin toplantısı nedir. Ne için usta 
Landrinin yerine Lühen bu ;.damlarr 
ka rşılayor? 

on derece bir merakla J~üben Ye 

Ko senin hareketlerini gözetlemeğe 
ko) uldu. Kebapçı dükkanında fırın 
başında uğraşan usta Landri, büyük 
salonun son tarafında bulunan mut _ 
f ağın geniş penceresinden salonda 
geçen şeyleri görebilirken hiç dikkat 
etmiyordu. 

Lübenle misafir hizmetçi kadınların 
sofrayı kurdukları salona girdiler. 

Bos yere kırmızı tüylü şapkalr ada
mın yüzünü açtırmağa uğraşan Lü -
ben: 

- Mösyö, ziyafet burada olacaktır, 
dedi. 

ffossen: 
- Daha uzağa gidelim! cevabını 

verdi. 
Öte taraftaki oda boş olduğu gibi 

buradan da on bes kadar i kemle di -
i'lli bulunan başka bir odaya geçili -
yordu. 

Bu dördüncü odanın sol tarafında 
da bir karanlık oda vardı. Kossen bu
ra) a girdi ve Lüben sordu: 

- Bu kapr nedir? 
- Bu kapı dört oda boyunca giderek 

~okağa açılan bir koridorun kapısı -
dır. 

- Pekala bu dışardan açılamaz mı? 
LUben gülerek kalın kapıyı kapatan 

•ı bOyük sürgüyü gösterdi. 
- Bu ala! Peki papaz nerede otu -

raeak? 

-Karde~im Tibo mu? Biiyük salon
da. Ziyafet odasının kapı ı önünde! 
Oh, kimsenin buraya giremiyeceğin -
den emin olarak siz de rahat rahat şi
irlerinizi okursunuz. 

- Siz de anlıyorsunuz ya! Bizim il
hamlarımızı kolayca kapmak istiyen 
birçok kıskançlar vardır. 

- Evet, ilham hırsızlarr ..• 
Kossen başıyla tasdik etli. Sonra gel
diği odadan geçerek ziyafet salonu
nun kapısına geldi. Ve gözden kaybol
du. 

Pardayan kendi kendine: 
- Acaba bu gece De' iniyerde ne o • 

Jacak? diyordu. 
Şö,·alye zamanını dü ünmekle ge -

t;irenlerden değildi. Yaradılışda YC 

ırf nefsini korum.tk için meraklı idi. 
Fazla tereddüt etmeden, belki Lübe -
nin bile bilmediği hakikati öğrenme -
ğe karar Yerdi. 

Pardayan otelin her tarafınr tama
men biliyordu. Hemen ayağa kalka -
rak Pipoyu çağırdı , e iiç hizmetçi ka
drnın sofra hazırlığını l>itirdikleri zi • 
)afet, salonuna girdi. Süratle bura -
dan boş odaya girdi kapıyı kapadı. 
• onra iskemle dizili olan odaya bura
dan da karanlık odaya ,·ardı. 

Du oda, rutubetli ve tastan dm·:-r -
ları örümcek ağlariyle ijrtülü olan 
bodrum gibi bir yerdi. Sokağa çıkan 
koridora yukarda ismi geçen kapı • 
dan ye iskemlelerin dizili bulunan 0 • 

dadan da üst kısmı kafesli ve tozlar 
içinde bulunan küçiik bir kapı ile ge
çiliyordu. 

Bu karanlık bodrumsu oda usta 
Lindrinin mahzenlerine inilen yerdi. 
Bunun bir köşesinde demir halkalı 
bir kapakla kapalı bir delik bulwıu • 
yordu. 

PARDAYA:Nt;'A.~ 

Pardayan, sadık Piposu yanında ol
duğu halde mahzenlere inilen merdi -
nnlerden aşağıya inerek her yeri li.
yıkıyle gözden geçirdikten ve her şe
yin her zamanki gibi yerli yerinde ol
duğunu gördükten sonra kapaklı mah
zen deliğini açık bırakarak gene ka
ranlık odada bir köşeye saklandı. 
Şimdi Şövalyeyi burada bırakarak 

otelin büyük salonuna dönelim: 
Saat dokuu doğru şapkaları kır -

mızı tüylü ve mantolarına adam akıl
lı sanlmış üç kişi daha geldi. 

Lüben bu esrarengiz adamları kar
şılryarak ziyafet salonuna soktu. 

On dakika sonra iki kavalye daha 
sonra üç ka\·alye başlarında ayni kır
mızı tüylü şapkalar olduğu halde De
viniyere girerek J,üben vasıtasiyle zi
yafet salonuna götürüldüler. Bunlan 
salona götüren Lüben kendi kendine 
mırıldandı: 

- Sekiz kırmızı tüylü şapkalı adam, 
hesap tamam oldu!. 

Bu nnda, beyaz sakallı, dalgrn ha -
krşh, kırmızı yüzlü bir papaz da ka -
pıdan içeriye girdi. 
Papazı karşılamağa kNj&n Lüben: 
- Kardeşim Tibo! .. diye haykrrdı. 
Papaz ya,·aş sesle sordu: 

- Sekiz şair de geldi mi? 
Lüben eliyle ziyafet salonunu gös • 

tererek: 
- Buradalar! ceyabınr nrdi. 

- Pekala!. Şimdi ~özlerimi ıyıce 
dinle! Mesele çok mühimdir, anlıyor
sun ya! Bunlar bizim şairlerimizle im
tihan olacak yabancı şairlerdir. 

- iyi ama birader, nasıl oluyor da 1 
ı.en de şiir işlerine karışryorsun? 
Tibo dddi bir tavırla: 

- Lüben kardes ! Bizim azizi ve 
muhterem bafpapazımız Monsenyor 

S.rbln dö Sent Fuva bu otelde bol 
bol yeyip içmek için man•stm tedlet
menize her ne kadar izin ver4iyse de..ı 
sözlerini söylerken Lüben llfı kesenk 
inler gibi: 

- Kardqim .. Ah Tibo kanleflm ! dL 
ye yalvardı.? 

- Evet... her ne kadar h muhterem 
adam sizin aon dereeeye varan pfsbo
ğazlığınızı düşünerek hakkmızcla çok 
merhametli davrandıysa da böyle her
şeyi fazla merak etmekten doğan ı: 1-
nahlannızı da affedeceğini sannu~o. 
rum. 

- Susuyorum kardeşim! 
- Sizin sual aormap hakkınız yok-

tur. Yoksa tekrar manastıra girer • 
siniz ha! •• 

- Merhamet kardeşim •. Yemin e ~ 
derim ki bir daha ağzımı açmıyaca. 
ğım ... 

- Pekala .• Şimdi şu salonun kapı • 
sr önüne hemen bana bir sofra kuru • 
nuz ! Çünkü karnım acıktı. 

Tibo bu son sözleri söylerken &eSinl 
biraz tathlaştırmıştı. Diliyle dudakla
rını yahyarak: 

- Lüben kardeş! ne kadar mes'ut
sun ! sözlerini söylemekten kendisini 
alamadı. 

- Aziz kardeşim! Ne yiyeceksiniz? 
- Az bir şey!.. Yarım tavuk, bir bö-

rek, bir omlet, biraz tatlı, dört şişe 
Anju şarabı .. ETI elki halim ol&aydı 

altı şi e isterdim ama .• Heyhat, biraa 
ihtiyarladık! 

Papaz, kendisinden izin almadan 
kimsenin içeriye girememesi için ka • 
pının önünde oturdu. 

Tlbo istediği şeyleri masanın üzeri
ne koyan Lübene: 

- Şimdi, Lüben kardeş, sözlerimi 


