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Ad ovanın 
R©mc§l 

haberi üzerine· 
~efil o ü lkD~rrDe Çc§l0 kc§llfi1©1 o 

Zafer anıtı dikmek için 

düşmesi 

Musolini Afrikaya gidecekmiş 
• • 

Habeşlerin Aduvadan dün çekil· 
mesine rağnıen İtalyanlar bu 
şehre girenıedi den-iyordu . 

• Ronıa•nın tekzibi • • 
Roma 7 ( A. A. ) ( Havas aytarından ) - ıtaı. için doğru bugün içinse yalan oıan bir duru• 

Yanlar dün girmiş oldukları Aduvayı muha- ma ait bulunduğu anlaşıllyor. Hakikatte öyle 
faza etmektedirler. Şehrin tasarrufu müna- görünüyor ki ıt:aıyanıar Aduvaya girdikten 
züinfih olduğur-a dair yabancı kaynaklardan sonra Habeşler mukabil taarruza geçtlkle· 
verilen haberlerin gecikmiş olduğu ve dün rinden yeni çarpışmalar olmuştur. 

HABER· Böylelikle Akşam gazetesinin bu günkü ikinci tabında verdiği ( Aduva alınmadı ) 
haberi de Roma tarafından tekzip edilmiş oluyor. · · 

ı-------~---------....... ..;..... ________ ~--
H a beşlilerin pusuları 

pek ~ehlikel-idir ! 
. . . Müdafaada Habeş askeri 

g~ne l<orkunçtur. Araziden mü_. 
kemriıeı istifadeyi bilirler ve pusu 
kurmak, baskın yapmak için de 
pek mahirdirler ... 

. ( Yazısı 2 nci sayfamızda ) 
---~------....----~----lllİlllll ........ ~...;;;;.;;~.;;;.;;~.;;.;.;;.;..:~~ ... 

abeşler 
Valvali 
aldılar 

Habe.!ler, genç ihtiyar, akın akın, cephelerdeki arkada§larına kavu§· 
mak için kamyonlarla gidiyorlar. 

Almanya ltalyaya 
yardım edecekmiş 

Uluslar Kurumu zecri tedbirleri 
deşüne dursun Naziler, lsviçre 
ve Avusturya üzerinden ltalyaya 
silah nakliyatı yapmak istiyor· 
Almanyanın buııdan pek çok çıkarları var 

(~azısı 4 üncü. sav.fada) 

4-"""--"" 
degıl, bütün dünyayı meşgul eden Adua'nın manzaraıı . ı 

............................... -............ ...._... ... = 

Rey kozda i 
Bir Ermeniye ! 

ait bomba ~ 
patladı İ 

Bir kadın öldü ~ 
Dün Beykozda bir kadının ö-~ 

lümiyle neticelenen bir kaza ol-~ 
muştur: $ 

Beykozda Kavakdere mahal-i 
lesinde oturan arzuhal~ı KamiJ1i 
son zamanlarda aldığı evi tamir! 
ettirrirken, gelini Fatma yıkı-~ 
lan bir duvarın arasında kum.i 
barayp. benzer bir kutu görmü,,İ 
bunu eline alarak karıştırmıyai 
baılanııştrr · i 

Kumbaraya benziyen hu bom! 
b~ birden Dire patlamış, F atmai 
kanlar içinde yere serilerek öJ-i 
müştür. ~u evin vaktile bir er·i 
meniye aıt olduğu anlaşılmıt·~ 
tır. Tahkikat devam ediyor. ~ 

.......................................................... : 
Fındık piyasası 

yük sell yor 
Giresun, 7 (A. A.) - Fmdrk 

piyasası önemli surette yüksel -
mekte devam ediyor. Dün sabah 
41 kuruş olan fındık içi fiyatı ak· 
şama kadar 44 ve bu sabah 45 ku· 
ruştan saiıİmı§br. Kabuklu tom· 
bul fındık 22, sivri 20 ve 21 kuruş 
tan satılmıştır. Piyasanın genel 
durumu çok iıteklidir. 

ltalyan ordusile 
beraber ilerleyen 

Bir harp muhabirinin gördükleri 
"İtalyanların hücumunu gördüm,, j 

başlığıyla .. N~yuz J{ronikl,, gazetesi
ne İtalyan cephesinden hayadis gön -
deren Veb Miller isimli muhabir diyor 
ki: 

"Piyadenin üssitlharel~eyi terketme 
sinden bir saat sonra. harp ve keşif 
tayyarelerinden mürekkep müteaddit 
filolar ha,·nda ~örüldü. Hududu geçti. 
ler. Ve Adua istikametinde kaybol -
dular. 

Aduadan başka, tanareler Adua 
civarında bulunan Adigrat ve diğer 
meYkileri de hedef ittihaz etmişlerdi. 

Bu makinelerin pilotluğunda Mu • 
solininiıı biri 18, öteki 19 yaşında iki 
oğlu da bulunu;>or w l\lusolininin da 
madı Kont Kiyano. en ehemmiyetli 
filonun liderliğini yapıyordu. 

Yalnız bir harn meydanmdan 1:3 
büyük bombardıman tayyaresi Uabe • 
şistana doğru uçmuştu. 

Bundan ktsıt bir zaman sonra, l . 
talynn kunetleri başkumandanı Gene 
ral Di Bono erkanıharbiye karargA.hı
nı hududa daha yakın getirdi. 

Gecele;>1n, İtalyan hatlarının geri . 
::;inde kesif bir faaliyet olmuştu. 

Makinistler durmaksızın t.ayya • 
releri ~alışhrıyor ve büyük motörle -
rin uğultusu gece sükununda işitili • 
yordu. 

G~ceyan~ı Eritrenin başlıca ~eh -
ri olan Asmara, bir heyecan salıne.~ 

olmuştur. Halk sokaklan doldurmuş, 
· kmse· ~anlnn ~almış büyllk proj~k. 

törler semayı yalamağa başlamıştır. 
Harp demek olan kat't tedbiri al 

n1a l1azrrlıkları bitmek üzere idi. · 
Evvelce hazırlanan planlara gör 

ltalyan ileri harekatmın ilk safhala 
düzgün gitmiştir. 

Gayet ağır surette yüklenmiş oom 
bardıman tayyareleri, Adua şehri et 
rafrnı saran ve dağlardan müteşekki 
olan tabii hududu geçmeden önce 3 
metre irtifaa çıkmak zaruretinde) di. 

Tayyaresinin pilot mevkiine geç 
meden, Kont Kiyano, Aduanın bt) ya 

re toplariyle mücehhez olduğunu bil 
diğini söylüyordu. Ancak, baskın ha 
beri bu şehrin ve Italyan hedefini t :. 

kil eden diğer şehirlerin halkına n 
rilip verilmediğini kendisine sorama 
dım. 

~imdi Habel'istana ilel"liyen asker 
!er muntazam siyah gömlekli milis • 
terden n yerli asker Aksari'Jerden 
müteşekkfldir. 

Geceleyin hududa doğru ilerledf -
ler. Arkalarından motör nakliyatı. ,.., 

makineli tüfeklerle diğer eBliha yiiklil 

olan katırlar geliyordu. 
Hududa yaklaştrğı müddet~e hep" 

si neşe içindeydiler. 
Bunlar Afrika topraklarına şlın. • 

diye kadar girmJo olan en kalabalık 
n iyi techtz edilmiş ordu idi. 

Kamyonların iizednde tebc-;ıiı-le. ~ 
yazılar görülüyordu. "AdL~ababala 
gidiyor!,. 



Mubarehde ce...hlarda eh.ima 
J•tildfukerta........ıv .... 
lal' ....... pbalc .... uı. imi· 
luıbr. 

Takip daima çok ıidde&li ve I• 
111da olur, Mua itin aaafferl
,.ıı.mu katlı.. tüip eder. 
~ela İM Haı.. ukeri 

, .. koıim115tur. Al'&lklen aail
-..ı iltifad.,.i bilirler " ,... 
bnaak, balkıa Japmak isin de 
pü~dirı ... 

• • • 

mip: 
"Hahetler J1lmak aeü'l bil· 

mQ. MaW..al tüfella W \OfCU a .. 
teıinin la~r.W altlaU ilerli)'8n 
\Uldara l»Ue Jaacum etmeldea çe • 

Bir do IUD 
marltetle.t 

.... " •• (Ötlel) - ... . 
..... kltl:rl .......... ,...... 
ds. Çanmarb Wr ı.t,11 to1-
kırla.~ 1ıilr ,. • 

.. .. 

.aya 1cadar in111it. •irsok kilaeel•· 
re laldllllllf, bU aracla htaf• t• 
mlnde hir pnci altma alarak lft-
ı...,, b.ttl~P'llW ~ 1'U1• _,_..Al&..., del 11tl1k et· 
mit, llqka biriaW de 1aralem11 • 
tqı. ~ ....... l'i __ ._ 
_..,. sitmit, Orada lüçlikle 11 • 

JRmaies. H&'IMt ubrbüa en bO _, _ _............,. _ _.....__......,.__ 

8'zlm namımıza 
hareket eden 

Bu dam kim 
AMrar.. 7 (A. A.) -

falafır .... Wı-aU-mAmıH 
ribcla Milli Mü8faa Bakan 
lıimua ..W.i1etini haiz olduiu
nu iddia edfftk aakerl ıipa · 
itleriıae pr..k ittedill iClhbar ..... 

h adama Türkiye hiikameti 
aaaft _._ir ......... ~la h"bir 
~ ftahıemlt oMulunU 
-.,.. Aaadolq Aj.aaa maunl1 

""· "Jikmabet"kuvvetilılçblraa· Sovpt ~ 
ntl•,...... .. ceaantidlr. ... Aiılrarada ~ ........ ..:.::...::.:~~ ...... --~, 

Mabetler ota doku wa• •• - olaa ...._._ .._... lo.,.a 
vel Aft& ............... fe .. We bllllaıeti .a. ittiıtk .._. o. 
........... wu;19tlwiıi• ••tm.•• ı .. e, so.,.ı .,._, ,,. ...... 
k•P1""ıtl...aıt. 46'. atuı.n • ...,... kltnclea tehrbabe ıel 
Hainde HalMıtlUVia tlttertllllleri ..qJdr. Bilahıler • .-.üeam 
mannra kaWlb'e6nln m.hi1etlai kara,. hareket edeceklerdir. 

HABER 
........... " ." çoll .. , ..... 
haklkl •"•em gazete•fdlr 

uanıarını HA•RA'e ve••"··· k6r edarıer. 
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~ q&iişİÜH,: 
~ .... -- ~ ,_., -2-2-.1-2 ,_, -

insan kuvveti ve 
modern silAhlar Haliçteki Kış yly.ecekleri bu 

"P~radokı,, diye araıulv: 
(beynelmilel) bir tabir vardı. 
Söylenir ıöylenmez par;ak bir ha
kikat ıibi görünen, f akıu altını e

teleyince kof bir mantığa dayan
dtiı anla!ılan sözlere bövle derler. 

Belki bu fıkramın el altında 
ıöyliyeceklerim de bunlardan bi
ridir. Fakat, ne de olsa, dayana· 
mıyorum. Yazacağtm! 

Dütlüğü habPr veri >~n Adua
nın reımini o>ugün 1ııızetclerde 
ıördüm. Şehir olmak şöyle dur· 
sun, kaıaba bile dt>ğil ... !>erme çat. 
ma kulübeler ... Habet r.skerleri İ · 
·~: !en~ ~iğ.e~ bir resim"e görül-1 
dutu ııbı, sılah &.7.lığı yüzünden 1 
tahta tüf eklerle lalim yapan hiça 
reler ... 

hal yanların bütün kot kunç aı
ri teçhizatı \'ar: 

T •yyareainı::lcn tankına, zırhlı 
otomobiline kadar!... 

Hayalimizde hepsi de öyle deh
~etli i)etlerdir ki, bunlara aahip O· 

lan bir ordu, sabıp olmıyam mut
laka yener ... 

Onun içindir ki, Ha.betlerin 
Adua önünde dört ıün dayanmıt 
olmalarına tatıyoruz! ..• 

Halbuki ıaıılacak şey, asıl bu 
hayretimizdir: 8'z ki, çok nokıan 
veıaitle, asri vcı:ı:te kar': nice de
falar kartı durmutuz: İtte Çanak. 
kale ... lıte Anadolu sa vatı .. 

Yalan söyliyen 

Niçin iç~mi~e,~od~rn_ıil~ de- mavunayıgv Jnl&fl ·t 

ennesnenınkatılıakırr.ıyetınd•n VJI Ll•raz p· &ba)J 
ıüphelenmek ıeliyor?. Niçin in- kaldırdacalc J •· · U .: 1 

sanların maddt ve manevi kun• · B dd 1 d b h 11 k 
tini her ıeyden uıtün ıörmü10· Lf man genel . 8ZI M8 e er e U pa 8 1 1 

· dlrekusrıat11; geçen ylla nisbetle. · y.üzde elli ruz? ... 

"Paradolu .. dediiir,, -tbundan buna çahııyor ' d • ded• 
Liman cenel direktörliiJÜ t.tanbul . • . erec•sın lf ~ 

sonra bqlıyor: limanında IdhalAt qyumm mavuna- ' · ~ · 
Bizim Niyazi Ahmet eski kitap· lara alınarak Halicin ortasında dur • .Memleketimizde kq !iyeukleriai yeler bu 1ıl• a,...i ayında 15 • 16 ka • 

1 t k ıl•kı'ıyon!arını La t-kfl eden fualye, hül• aohu. t Te r• .. hr. arı, ıaze e 0 ~ a - nuunndan do&an Jı'man karı•ıklıfınm .,. -ı ...,. 
8 d ell. • ~ merrimek bu yrf11r..- yıla ,. nallru · Pfiuacla alabdarlarla yaptıfımll rııtırmakta üstathr. un an ı, kat•ı olarak 0··nüne 01~me•e karar ver- ,e:_ ' b 

•"' ~ • Clatia paaabdır. htanbal bonıulada t .. ubrra röre ba fiyat yübekliti • albnıt ıene evvellti bir kollekai· mi§'°' bunun ;çin bir yandan ekono - daha'pdiden ~·fiyatlarJi atı. yıl bir~ blJceı.rde havaların 1•1-
yonda töyle bir havad;ı ketfet· bi hakanlrğıyJa, öte yandan muhafaza lan bu Ji~ffek ma1fdeleri~ · ı~leeek mu.aı r~111ftfftclu T.e mahsulün 'har 
mif; bana ıöuerdi. Mealen nakl~- idaresiyle anlatılarak tecltil'rler alm • aylar içinde daha·)'ilbek . fiyat ala - illan alındılı sırada .yağan yağmurla. 
diyonJm: maia·haşlanmıştır. cağım aJikadarlar söylüyorlar. BU - rıa Nahaale zarar vernıMinden ileri 

"A vrupada yuvarlak bir· matl· · İstanlnılclakl Hm an anb&r n ant • ha.w fasal ye fiyat1annm yilbekliti · rel•iftir. Ddnei bir sebep de doiu Af· 
de keıfedilmiı. Düıman üzerine repo)annda bekliyen, eşyanın birkaç daha fimdidelfller dnı iiztrl11de r•~en r.._la hrhe &'iritnrit olan ttaJya -
abnca patlıyormUf. BU- ahlıfta mi!IJini ferah ferah aJabiJecek kadar yrJki fiyatların yüzde eUW ai8hdıule 11• •• a1Jarü ba 111abuJJerimizdta 

k 1. ida · b" mavuna olmuıtur. Dona n-t cemllerincle •e . eiiet ~-- olarak nonnalclıen fazla üç bet kitiyi bırcien ö)d~rerek et- yer var en ıman resı ır .T- • .T'Vf..--

buhranı, kar~ıında bulunmaktadır. ~ YJ\ fiyatı 10. 11 kllnlf olan-fu•l· !'ı.11 . .o.ı~. · 
n~de~rinld•uı&~~ ts~~~an~lıaU~~yiik--------~~~----------------
bundan sonra muharebe illiİek sek olduiu Ytllardan kalma bu itiya -
pek güç, belki de : mkinıır olacak- dın sebebi mavuna ücretlerinin antre. 
tır !,, 

Tabii, buna i>1z timdi iülüp ı•· 
çiyonız. Aırt muharel:elerde, el 
bombalarının her n~vi. diler ıi
lihlar yanında inıaan let.İebi ıi~i 
görünüyor! 

Y okıa ileriki · neailktr, modem 
silahların tankından tayyar•ine, , 
zehirli ıazmdan Z ıuaına kadar 
hepsine ayni ıozle mi 'bakae&k Te 
bunlarla alay mı edecek?.. · 

(Vl·ftG) 

Poııste: 

po Ucret1erine nazaran daha ucuz ol • 
muidrr. 
~ halfn lntine ~mek Tt aı m • 

manda iki kipHi aruıncla dııratı ma'f'U 
naları btlsbttttin kaldırmak için H~ 
idartıef ilk adımı atmıı ve ''aupelln" 
iicntinf. evvelce he!1fiin için ton hafı· 
na 12,5 ku~uf iken,, §imdi 011 günden 
sonruı i~n 20 kurqa çıkarmışhr. E
konqmi bakanlığının da tuclik ettifi 
bu ücret :riibeli§i manınala~ rafbe. 
ti azaltacaktır. · 

Mu.maff h liman idaresi bu ·tedbiri 
de ktfl Sör.memekte n biitün idhallt 

NQfus sayımı· bize 
neleJ · ö{lr•~•~e~k? 

Genel ntifm aa~ancak iki haf ef$ nfiyatını lWdld rakamını Tere~ .. . . ' 
ta kaldı. Yeni ntifa aynnma her yer. eektir .. , . . 
de tam bir hııla hazırJanılrrkt~ her · G~n •11l1lda 'memleketimizde ld· 
tarafta en çok merak u:ranch~an ~,. loİlletn lııiif!n&, bataklık Tt göller ha· 

·sayımm verecffi son, daha dolı~an rif,.17,9 nltai dilfmekte idi. Geçte 
tandan sekiz yıl önee japılan MrtHf Hlın yıl araba ba miktan ne bür 
ıenel ntlfds ayrnmadanberi,"ne kadar yibeltmlıtir, ı~en sayımda olnnuk 
artnart oldafunıasdar. 28 Jlktfflia.927 bil~ler '851,527 erkek, 259,969 bdıa 
cenel niitu M)'Dllmln ~enaişobalma·-

4 

olmak iiıere 1,ll1,t96 icH ki bu miktar 
duta llÔn bu bakmula~, çok ö!'emle mqmt nüfusun on ikide biri delMk • 
t~r J'Ö~ntin.• almınaktaclır. tir. Acaba aradan ~~en. harf ve dl1 

yaralılar ı V~~~::rında, Kürkçüler soka. 
Kaaımpaıada KulaK.nzda otu- rrmda 33 sa ... ,Jı bakkal Ahmede ait Ha-

efYUDlm· antrepolara s,innesi için 
mavuna Ueretıerinin daha fasla yük -
selmesini iltizam etmektedir. 

Muhafaza tqkf)Atı da liman
da inzibat temin edilerek. ka~k -

Bu ilk uynnda Tlrklye İl&fua iftlallpları ne telilr yapmlftrr1 Bmuı 
13,6'8,270 olarak ı.blt ·edfJmlfl. Ba Ü'-iftilmUıdMi •"'111 sideıeeatir. 
miktann 6,563,879 11 bdm. 7,oec.atı i • Getea •1Jmcla nfifmvmu ~ 
erkekdf. B'li arac1a bir J"&llDW k\: •Ük ·181 q heUnb. Aradan s~ l..rrt yıl. 
olanlar Ms,341 klfl idi ki ea zi]:ade lan fflenJH tir.erinde ne denet mtll
:bu nokta Unrinde durulmstadrr .. Şi"! ~t. ~ir J'•PJnıftİr. Bu da iki ~fta 
di bu sayımda 8 y~ı qnuş f ebna • sonra• a~liafıJa~. 30 illdepin 1935 

~ ~ fılriın önüne aeçnıek için mavu1ıa •· 
ran Abdurrahman ile Zindan ar· Hl bey hanının U.t kat odalanıldan aalflnOn kalkmasını i.ttemektedir. 
kaıında oturan kazancı Salih iı- birinden yangın çıkllllf, odada bulu -
minde iki ki~i d=.ir ·aktama doğru nan bakkal e'yası kısmen yanraııtır. 
Zincirlikuyu cadd · d y . Han dört bin liraya siaortalı oJdufun-

h . . . eıın e asır ec· dan tahkikat yapılıyor. 
za anesıne gıtmışler, ,.aralı ol· Kumarbazlar 
duklarını aöyliyerek }aralarını •Sarap iskelesinde mavunalar ara. 
sardırmak iıtemitlerdir. Bunlar- sında RMih, Mahmut, Mustafa, Sacli, 
dan Abdurrahman sol kolunun al- lhsan, Hilmi, Şaban, Omer isminde 
trnd-~1, Salih ~ağ bacağından ya- sekiz kişi kumar oynarlarken yakalan 
l'&lıdır. mış1ardır. 

Ec h d b Baldırından 
za ane e unların yaraları aralandı 

ıarrlırkcn bu müracaattan zabıta K bal d d Y tı Alt" 
h b . . ur ı ere e !eyyar sa cı , 

a erdar edılmış, bcm~n taiıki Kamil, Mahmut, Hayri sarho,tlukla 
kata ıeçilmittir. İki arkadat Un kavga elmifler, döl"iişmü,terdir. Bun • 
kapanı üzerinden geçerlerken ta ]ardan Ali saf baldmnm iki yerin • 

--ti---

Hamdullah Sopbl · 
. geldi 

Biikret elçimiz Hamdullah Sup- • 
hi dün &ileden aonra Romanya
dan ,ehrlmize selmittir. Bu ak
pm Ankaraya ıidecektir. Haı. 
dullak .Suphi de mittir ki: 

- Yarın aktam Ankaraya ıide
cejim T• Romanyadaki ıöçmen 
itleri etrafında teflerime maliimat 
verecejim. Romanyadan 1.11rdu• 
muza ıelecek daha birçok aöçmen 
vardır. nımadıkları iki arabacının taamı· den yaralanmıgtır. 

zuna uyruyarak yaralandıklarını, çarpt:ı 1 -o--
arabacdarın kaçhklarıoı ıöylemiı K~ıklıclah geçen mü~it M~. Yugoslav uçak filosu 

lan iaap e41en ba ldi~ler~ aeaba nİf• aynaı aJ:lll .... c1a • 1apılaıil 
btf IMl-lllleela fitlt W, Ml•At '°" 191ıllplana MI' llflll.olaaktrr. 

• ~ •• f ' • • ., .. 

. idamını · ~stty.,. 
mahk6m 

1 

Antep, 8 - ~ncı Oıman is
minde azılı bir katil bir müddet 

evvel hapiıhaneden kaçarak iki 
kiıiYJ öldürmüttü. · Olmanm 11;.. 
~!DU• afı

0

r cezada Mtmiı, . ııig. 
lu, aon ıöz olarak idammı iatedi· 

iini aöylemiıtir. MaİıkRıe Oima
nı ölüm· cezuma mahktin etmit· 
tir. . . 

. o • ' . 
Adanada fırtınanın 

· taiırlbab, · 

'. J1İmurlamlar da 
... ".baJ,,· a · alınaeak 

Be&eaQıe ,.....naaı.n 4la 7Uında 
ylld hlleahilata tıarar tft:aılıttfr. Ya-
•arta tNi•nleri Y*n• ymmırtaa. 
lar MT1iila1e Mı- toplantı yaparak bu 
ifl drliieftlderdir. YU111mtaetlar da· 
ldU liriildA iM .toptan y11nn111a • • 
•ıarıa ,hile ·ahU.bilffeii, fakat '111· 

1 il • 

llİvta !Bir,~ teeüaerlftbdn hlle rfr• 
İıü1~ lliMatiıtde 'bulu~ll' • 
ı:.:r. .. ... ( 1'•. 

.ıt'V t 
t,A o 

Btr~~a yıldırım .. 
lerdir. Zabıta t hk'ka"ıt. bu ifade ~faya Nuhku~unda ~ror Tevfı. aelecek 
.. . a 1 

L gın ldaresindekı otomobil çarpmıf, e · 
uzerınde devam ederkerı iki ıaat yaralamı tır. Yakında ıehrimize bir Yuıo•· Ad~na, ..,- Frrbna Ye :raimur SiYu, 1 ;-- M•hmet İlminde.ki· 
SO~·ra Abdurrahman me:-keze gel · Kalbi durdu f"l . . 1 w• h be . tehr~izde birha,.i tahribat,. çiik·bir ~--tehir dııtnda yıldı· 

çarpb 

mıı· • lav uçak ı OIUnun ıe ec~ıı a r ecl 
· . Tahtakalede Kanaat, hanında otu r ' mıttİr. Jjtu,.n ciftrındaki Uç ltiP nm it&IMt etmift.İr. Tatlı der • 

- Bız demincek doğru söyle • ran mezbaha iKflerinden Hasan kalp verilmektedir. Deniz ve kara tay- .. k l ı.:. "k ..L! .x.: lnJd•s. •L• ..... ı L..ı.L..._ ,_ ~ı 
J"k v · d ··ı u tü yu e e&tri aıre •• JI ,... llDI ~!f&D IRID99m& Jellle& ._..rea me• '• · aka Unkapanı köprüıii sektesın en ° m ş r. "'&relerinden mürekkep olacak bu ~ • : · "' 

üzerinde olmad K d K. Anneslle giderken " ıene o cıvard~ bırk&ç evın damı lıİDt çoqlic didial k&nür halin• 
• 

1
• aaınıpafa a 1 

• • • filo Ankaraya da gidecektir. · · · ' ' • .:-ı-.::u:r. 
reçhanı altında kazancı Mehmet le Beşıktaşta otura~ beş yatında" Faik ----r--------.;;__u_ç_m__;u~ıtü_r • ..:.!.----------•----.w-:._----:---::----
Çakıcı Faik ·ı k 'k O dün annesiyle Beşıktaşta yolun kar . . .. ~ 

b" . 
1 

e avga eth · n ıııı tarafına g~erken ~för Ahmecln f. • , • l 
lar ızı Yaraladılar, de=n:9tir. daresindeki 2376 numaralı ot.omobU [ ş E H 4ft' f ·Ü . . D ~~~g D' L '·E .·R 1 .. _ t Zsbıta •uçluları yakaiamıt, ya· çarpmış, çocuk yaralanmıştır. J:ıC J,, liııİıt · 
ralıların da neden evveli yalan kayallklara oturdu 

söylediklerini tahkika bealamıatır. Yeniköyde oturan avukat Adilin Kartal ·Yakacık .iotebflSler' ı· ..................................... • .. bindiği motör rece Yqilköye l'İ 
Mem lek·e····tt······e ........... i derken Yedikulede GazluÜte önlerin.; • 

sahile yirmi metre yakmlık.talti Çirif. ·Geçen ıün bir fır~t dllttö de Y&kacıia Sttmem ,. ı 6' Olatllt 6ılriblrlılıüle il ... Nhh4 etfiNonu. THll 

depre 11 hane kayalıklarına oturmuştur. Mo - Ka talda tr d fM-ı· -1#' dı:.rt .._ ti< 111ı1f1 'l*r .,. .. ., mea iflrt ı.- ""..ı fMIMt Hi••r, m 1 er t·o·rdekilerin feryadına milden "'· eti, • lizılfl&'eldL· r en en ind •-......... t • ....,. • . .-r -r ,,., • 
tane otobtiı ve otomobil kapılarmt a~mıılar, Yakacıf& 81% "'1 .,..,,._ ...... '..ıillonn. Sonra nkiün bir ki,;. 

Çankırı, 6 - Bugl.Ar. saat do
kuzda tehrimizde zelzele oldu. 
1 O saniye kadar süren bu Jep
remde zarar yoktur .. 

Bolu, 6 - Bu gece sabaha 
kartı saat 4,& da batıdan doğu
ya doğru fiddetli bir deprem o!· 
du. Üç saniye ıüren bu deprer 
min tiddetinden bütün ,ehir 
halkı uykudan uyanmıttır. Za
rar yoktur. ··---------------..: 

şilmiş. motör kurtarlmnştır. giıtırmek için' m~teri ~'frnyorJar~. Bunlardan 1Aa • ili 15 w,..,. .~.d~rkft ""'41.ıö kurİlfa lllflllOruz. 

- • O F ıt' lettayin birisine binerek harü:et ettik. 'flıı reiabet• MJe., olu oto61N eaM6i Hnllin ola• 
. 'h · . Meter bu~a~ Yakacıkla Kartal arasında ifliye~ o .- : i~, Mn flWIA~d 6a ı,ı .ıw almak. ~ parti 

20 JlkteşrJD razar tobüslerin büyuk ~r derdi varmıt-ıBa denli·• a~llfift~ • Nrlıiwlt111 ~. 7pltd 6b 6•lt tlt~fz. Btı ptı • . 

genel nftfU8 88JJml !fOför Sedat bir.e IOYle htilba etti: . rt1111ız ollftlUlıiı llİW rtıatua fl 11irnkjimi_z kal'"""-
- Karlalla Yakaeık araıntla iflı,,.n otol>IMlerill ' • ~ lld ,_ 

1
., cı :-L .,, .. ~ ttik. on 

•• Ü • • • bit .,. . a.:: • .nk .1 _.1, o"-Uı-ı ...1 ··-·•:ı: o1--.1 .• n:ı- ~~ .............. hl NNr.- ,.......,. t Sayım gun , sayım, ışınm ti ı ı- . us•• u~ru, ..__. •·u~ •ıra -- ......, .... _ •• vNn• ı1· •• 1crı • • A • • 

lan edilinceye kadar çocuklarınızı so . ganuı htr P.rind~ 6rı" aırcı UBUlilM ı:fa~t etlUir u l>ir. , .. uru~ • lii --·~ 'Jt!• ~· ~ 
kağa bırakmayınız. otobiU dolap lıartlcet etntetlm arkatlald otobiBIJ11 ka- Kartal. b,...._lıiiluıl tıl•••tl• nar.arı dikk• tlı:I 

Ktiçtik çocukJann aokaia çıkmal&- pıa ~· Bu .,,,az. ,..,_ fOfirwr hf M ,,.,.. luı • eelhederilı:Blr pık .Uehrl tiiıjS hriUlak n elUtd 
rınclan ana ve babalan mes'ul tatu • zanırlar, ,,_.de benzin,' ldstlk, w otOlll06Ulnfn llfUI • • • • llfak ~,_,.,... ... ıitla '-llEa Mr faJ ... ohıll • 
lacaktır. · · .,.. Jlllllltmlldan lcdr ecllllr. · , Jıa•.karat1t~ •IMppaeliıit,.,. blll'ada ... 

BtqDeWl« Fakat 6rmıda 1wr Mtknu 6rı aul• ,..,,,,., etlüml • Dren •t.bcihd _....~. kurtarmuuaı bek • 
Sta&tik u,,.,,,,. llldirlüiii pr. llrf ~ otofıiiıü ola ffPlllÜt fllr adalfrın hgfine t•. . · ıem. · · ·. -· · :- ·. - --::-· 
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Almanya ltalyaya 
iyi geçinecektir! yardım edecekmiş 

Cenevreden dönen dönen aış Uluslar Kurumu zecr:i tedbirleri deşüne dursu 
bakanları böyle söylüyor Naziler, lsviçre ve Avusturya üzerinden ltalyay 

;:v::ı::;;;!t:~:i i::'i!:1:·. silah nakliyatı yapmak istiyor Sofya, 6 - Bulıar Dıt Bakam 
Köaeivanof Cenevreden Sofyaya 
geldi. Gazetecilere fU beY84'latta cakt1r. Almanyanın bundan pek çok çıkarları var 

Suikast ve yugo~lavya • u ı 1 rada bir çok komünistler İtalyan se. yolunu takip etmeleri iç.in emir alnıt 
"- Cenevrede huıün Balkan Sofya, 6 - Son ıuikaat hadıae- U 5 8 r farethanesi karşısında gösteriler yap- Iardır. 

memleketleri mümeumeriyle ko· I si, Yuroalavya ile Bulrariıtan a• K . da mışlardır. Polis bunları dağıtmı~tır. Musollnl Roma elçl•I ile 

bulundu: 

nuştum. Bulgaristan her ne kadu . raıında liirt~ hotnubuzluklar urumun F it 1 konuttu 
paktl•ra dahil deiilae de bütün 1 doiurmuttur. Yugoılav ·aazete- Uluslar kurumu kona~yi huıün ransa • 8 ya Musolini, Almanyanın Roın 
komıulariy]e daima doıt kala- Jeri, Bulgarların Uzunof çeteıi- toplanarak altılar komitesinin ra- Muaollnl ve Llval taletanla ı elçisiyle uzun bir konuşma.da b 
cakhr. Yugoslav Baıbaka.nı u. nin Yus:oılav topraklannda hazır· porunu dinleyecek ve kararını tea- konu,tu lunmuıtur. 
zuı»viçle Belgratta Ba.lka.n ıulhü· landıkla.rrnı şiddetle protesto et· pit ederek yarından ıonra heyeti Franaız Başbakanı Laval, -ha.- Alman elçisi, Almanyadan y 
nün taniqi mea~leıini, Titüleıko mektedirler. . umumiyeye verecektir. her verildiğine göre - dün ve ev- ni dönmüttü. Ve sanıldıiına. ıö 
ile Ruıçuk - Yerköy arasında Son hadiseler U,erine tevkif e- Altılar komitesi, on üçler ko· velki &ün Mu.1olini ile birkaç da- re, ltalyaya ke.rıı zecri tedbiri• 
kurula~k ıeyyu köprü mesele - ı dilen ıübaylann ıayııı 50 yi bul· mitesinıden ıonra kurulan ve bu· kika telefonla ıörütmüıtür. alındığı zaman Almanyadan ltal 
ıipi, Maksimoıla da ticaret mu . muftur. günkü harpte uluslar kurumu mi- Almanya- ltalya yanın silah alma$1 mea~lesi ko 
---------~-~--~~~--~~~----- ~nr~~,~~ip~fil~ .oo~l~~~ -(~~ıH~d Dost Yugoslav- Yunanistanda viz,, rolünü ~.lJığmı tespit edecek Bu ıırada Londra gazeteleri ls- dan) 

----------11!11~.,- · olan komitedir. viçre ve Almanya araımda yapılr H ·b • t d k" yada rTI8n8Vr8 Komite raporunu hazırlamzştır. mıt ıizli bir muahededen bahset· 8 eŞIS an 8 1 
13 ler komitesinin raporiyle bir· mekte ve dolayısile Almanyanın • • •• • t• Lı. 

Be!gra.d -· ikinci "Ve üç.üncü 
orduların muhtelif cüzütam]arın • 
dan r 26 hin kitilik büyük aık~rf 
manevralar bitti. Büyük erkini . 
harbiyenin kararıi.hı olan Rovni· ı 
ıcay ovaımda manevraların ıonun· 
da büyük bir ıeçit resmi yapıl • 

Atina, 6 - Batbakan Çaldaris likte, bu rapor reye konacak ve ltal)•aya Sen Gotar tüneli yolun· munaZUln lı ~ 
dün Sü Balc:anı General Kondiliıle abnan karar ıureti yarır..dan ıon- ~an ıili.h göndermek üzere oldu- topraklar 
yaptıir uzun boylu bir konuıma· ra bütün azaların ittink ettiği ıunu yazmaktadır. 
dan ıonra Kondiliıi, Yunanistan- uamhleye arzedilecektir. Bu haberlere göreı Alman dıt ·I "Niyaz Kronikl,, •İycual 
da kra]bjm tekrar kurulnıumm Konsey bugün yeni h~r komite hakanlığı erkanı İtalyaya harp harriri yazıyor: 
ancak reyiim ile mümkün olaca.· daha seçecektir. Altıla.r komiteıi, malzemeıi aöndermek meselesini İtalyanların itıal ettiği Muıa 
ima ikna etmiftir. uluslar kurumu miıakınm ihlal e- ciddi ıurette :ıözden gdçirmekte- ali mıntakaa.ı, meıhur Valval mın 

mqtl1'. 
Gazetelerin aıkert mütehauıı· 

ları, · manevraların ve geç.it resmi· 
nin beklenen mükemmel neticeyi 

Bundan ıonra baıhakan, gaza• dildiği neticeıine vardığı için, ih· dir. taka11 gibi, kime ait olduiu icat' 
tecilere yaptığı diyevde, hükUme- lll edene kartı alınacak zecri ted· Sen Cotar füneli intct. edilirken ıurette te•pit ed·füsmemit bir yer• 
tin eıkidenberi çizdiği program birleri bu yeni komite tespit ede- Almanya ile lıviçre arasında giz· dir. 
dairesinde hareket ederek ıenel· cektir. lice yapıldığı anla§ılan ve hala 1925 ıeneainde, İtalyan miif' 
oyu yaptıracağım bildirmittir. lt•lyalan ·aulh tekllf edeckmlf mer'i olan bir muahedenin bir temleki.t bakanhiı etüdü prop· vetdiiini yazıyorlar. 

Manevralarm ıon günlerinde 

aaltanat naibi Pren• Pol ile baı ve iş kanununu 
dıt bakanı, Sü bakanı da hazır bu 

ıunmuıı~dır. kimler hazırhyor 
Sü bakanı, mane•ralara itlirik . · . . 

eden krtalara hitaben netrettiii . ~nk~ra; 6 - 11 kahum1 proJelı-
rünl~~ınede. manevrala . nı ıncel~k'°lan1tam';'t• myh ... · 
rın v~rdiği neticeden fevkalide telit komisyonu yarın ıabah ilk 
memnun olduğunu, böyle bir or • topl:ıntııını y&paeakbr. Bu topla~ 
duya malik olan hir milletin ati· tıda Ekonomi Bakanı Bay Celal da 
ıine emniyetle h&kabileceiini söy bulunarak izahat verecektir. Ko
lemittir. Manevralarda on·bet muh miıyon .ha~ta~a üç defa toplana
telif devletin &t11Jemiliterleri bu . rak proJeyı hır .syda rene] heyete 
lun1:1uştur. vermeye çalııacakt1r. 
Manevraların yapıldığı Biye • Komiıyonun ba~kanı Dr. Hak-

linç kaaııbaımın kadın erkek, ço • kı Şinaıi (İstanbul), mazbata mu• 
luk-çocuk bütün müslüman hall<ı, harriri Dr. Ruim Ferit (Niğde), 
Türkiye ata,emiliteri yüzba§ı Jc;e. katibi lımail Müıtak (Siirt) dir. 
mali kaıabadan 'birkaç kilometre Üyeler de ıunlardır: 
uzaığa kadar te,yi etmiılerdir. Dr. Muzaffer (Aydın), Nuri 

. --.-· - (Aydın), Mithat (Bolu» Mustafa 
Hff ler: Şeref (Burdur), Atıf (Bursa), Dr. 

u·· 1(,1 . 1 d Refik (Bursa), Fuat (Erzurum), 
M man ar 8 r Ahmet Ozdemir CEıkitehir), Hak. 

Ye .. rde yaşıyor!,, kı Tarık Uı (Gireaon), lbrahim 
(Kütahya), Mehmet Somer (Kü-

Dedl tabya), Kani (Maniıa}, Kaı:ım 
Almanyada ICöylünün önünde Nami (ManiH), Rıza (Mardin), 

ıüd manevralar yapılmak ıuretiy· Cevdet Kerim (Sinop), Hul\iıi (Si 
le·h~atpanamı kutlulanmııtır. nop), Yusuf Kemal (Sinop), Na

Pl't>paganda bakanı Göhels zım (Tokat), Yaşar (İstanbul). 

. 
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haynımı.törenini - ~mıı, aonra Tahir (Manisa), Salih Cimcoz 
Hitler aöz ıöylemittir. (İstanbul), Baha (Kan), Süley· 

Hitler Alman konusundan ve man (Kayıeri), Nedtm (Kocaeli), 
güç meaelelerden bahıederken, Ali Rıza (Konya), Lutfi (Kütah-
"Alman1arm gayet Clar l:;ir yerde ya)· 
Yata.makta olduklarını,, töylemit· -...,-----::-ZA---Y,_l-~--:---
tir. • 

Hltler. Sovyetler •l•ytllnrt• d• 
•llzler •lyledl 

1993 pllk.alı otonıobilimin tek plıi -
kasını kaybettim. Yenisini alacairm • 
dan eskisinin hükmü olmadığı illn olu 
nur. 

Ahm('t Berlin, 6 (Radyo ile) - Dün 
Almanya senelik ekin bayramım 
tesjt etmiştir. Hitler bir nutuk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~~!!!!!. 
vererek dünyanın hiç bir tarafın- Jetler zürraı zorluk içinde iken, 
da böyle İtçİ, zürra, köylü, ve te· h•tti paruız ve a~en Almanya • 
hirliyi hir a~ya getiren bayram da mahıul çok iyidir. Bu netice 
yapılmadıimı, bunu ancak Naı· Nuyonal . Soıya.lizm ıayesinde 
yonai ıo.yaliat ih.til.i.Iinin müm . elde edilmiftir" diye ili.ve etmek· 
küıı laldıimı aöylemiıtir. tedir. 
'~ topraklarmm altıda bi· Atalı Salaon;Y,& kadmlarinclan 

rfn• m.Jfk olan Ru.,..da kttlık a• birçoklan Hitlere kendi eleriyle 
&Jlyt kırıl kıran geçirirken, bft • yaptrklan birçok hedi>:•ler takdim 
~ ~ü~eleri olan bırçok dev- etmiılerdir. .: 

ltalyanların Aduayr zaptettik- maddesine göre, Almanya hükU- ganda dairesi tarafından buılm1t 
ten ıonra Habetlere ıulh teklif el· meti ne zaman iıterse, lsviçre olan bir haritada Muıaa.1: dajınıll 
tikleri de haber verilmektedir. Bu hükUınetine Jamtmaksızın bu Habetlere ait olduğunu ıöateri • 
hidiıe doğrudan doğruya fU ma- tünelden ltalyaya mühimmat ve yor. 
nalara• del&iet~der: ~· · · ~"f, ., eıleha ıönderebilecekiir. • Bir İngiliz erki.nı ha.rhiye,h~~ 

1 - ltalyaı Aduay.ı 7aptetmek · Gazeteler Almanyan'm ltalyar,~ . ·rit~!-ı.~a P.~,,~ teyit e~e~e v~ h ... ll1 
ıureli'.S'le Habetlerin m.ınevi kuv- mühimmat vermesi için üç sebep dudu bugun ıtıal edılmı! olaıt 
vetlerini ve mukavemetlerini ta~ gösteriyor: mıntakanın on mil kacia.r ıa.rkırı· 
mamen kırdıklarına, ve Habeşia- 1) Eıleha ve mühimmat imali da göstermektedir. . 
tanın kolaylıkla teklif edecekleri Alman ameleıine it çıkaracaktır. ikinci bir ltalyan haritasında i•' 
ağır ıulh tartlarına mufavakat e- 2) ltalyada fa§İzmin aukutu Al- bu mıntaka noktalı çizai ile ı&~r 
deceklerine inanmaktacl;rlar. manyadaki rejimi de sat"sabilccek- rilmekte ve ''1908, 16 mayu tarıh· 

2 _ İtalya hu birkaç tünlük tir. li muahedenin 1 inci maddeıin' 
harpte tahminin fe~kinde yıpran- 3) Almanya, ltalyaya sıkıfık bak!,. denilmektedir. . 

' d d tm k' Bu muahedenin bu madd!•1 
mı§tır. Geriden taze kuvvet, mü- cir zamamn a yar un e e ,.;: 
himma.t almak ve ileri harekatına kendisine Lehistan ve M~caristan. şöyledir: . 
geçmek için bir müddet bekleme- dan baıka ye'I~ bir mii'.tefik bul- "1900 ıeneıi 10 temmuz tarı• 
ğe mecburiyet hinediyorlar. Mü- muf olacaktır. hindeki anlc:qmcxya •öre, Eritti 
zakerelerle bir müddet qaha Ha- Almanyada.ıı ltalyaya mühim· koloniai ile Tiıre arıuınaa ı••'' 
heıistanı oyala.clıktan ıonra taze mal ve ailih röndermek için diğer edilen hudut en siyacf e ıarlr olafl 
kuvvetlerle yeniden hücum ~de . bir yol Avusturya olduiuna ;ıöre, hısımdan itibaren, Fraıuı~ Somd• 
ceklerdir. bu meselede, geçenlerde Berlin· liai lıuclrıdiyle birlqinciye kJ4' 

Maamafih hafyanlarrn llerçe.- de toplanan ecnebi devlet adam· ıahile miivaz:i olcıra.k ve .a1tiltl-" 
badabat daha uluıla.r kurumu top- farının görüfmeierinde müzakere 60 kilometre uzaklrltta C6nubi fdf' 
lanıp aleyhinde ~r karar verme- edilmig,tir, deniyor. ki.ye J~ğru Üerler.,, , 
den ve verdikleri kararı tatbik et- Macariıtan Satbakanı General 1908 muahedesi taıdik edilmtf 
meden itini çarçabuk bitirmek iı· Gömböt'ün, Berlinde bulunduğu değildir. Son defa ltalyan uıü~: 
tedikleri muhakkaktır. Habeılerin ıırada, ltalya ve Avuıturya elçile· temleke bakanhfının çıkardıS 
iıe "Topraklarımızda düıman var. riyle yaptığı mülikatlarda bu me· harita ise bu hududu tayin edil' 
ken ıulh istemeyiz!,, deJikleri a- aeleyi ileri ıürmü~ olmaaı mühte- memit olarak ıöatermektedir. 
kıllardadır. mel görijlmektedir. Bu itibarla ltalya,.ihtimal Val' 

A •k it 1 v"l ihtilafında tatbik ettiii tabiY'' 

lngiliz kabinesi lluz~ı~,~~h .~.:"' y~.~~. ~:.:~~i~~~=~d~k~~!:':~t~:: 
toplantıya vafingtondan bildiriliyor: eo kilometre kadar uzakta da ·01 .. 

ı .., 1 k Habe§ist.a.nla 1ta1ya araıııında harp ıa _ kendisine ait olduiu kan•8
' 

çagırı aca hali bulunduğunu taSdik eder. Ameri- tini ilan edecektir.,, 

Londra, 7 (A. A.) - Morning 
Poıt'un haber aldığına göre, har· 
hı durduTq\ak üzere almacak ted
birler hakkında Cenevrede hir an• 
latma olur olmaz, lnailiz parla -
mentoıu toplantıya çaiınlacak • 

kan Cumur başkanı Ruzvelt, bu yüz - lngiliz muharriri, uıule sör" 
den cephaue ve silah ihraçları üzerine buraya. bir hudut komisyonu 1öJ1' 
amhario ilan etmiştir. • , 

dermek Ve hudut tayin edilino1Y Kat'l bir bitaraflık ıiiden Ruzvelt, 
hangi tarafın mütecaviz olduğunu da. kadar her iki tarafın çarpııma1"1"' 
hi araştırmamıştır. 11 li.znn geldiğini yaiıyor1a d~r 

Ambargo emrine ka.rşr gelenlere bu hi.diaeden beri dört aün 1.çtt' 
5 yd hapis ve 10,000 dolar para ceza- tine ve m~cadelenin arttığına \'Jt'' 

tır. sr tayin ediJmiştir. • rıJ 

db 1 kılıraa böyle bir 'eyın taaaVVU 
Parllm.ento, :ıecri te ir erin J it 1 

tatbikinden doğabilecek liadiaele- aponya- a ya bile imk8.nsn:lqmı9tu. 
re, lngilterenin kartı durabilmesi Japon gemileri ltalyan Uman• Hab•fl•lan• yardımı... 1. 
için yapılacak §eyleri toptan gö • larma ugramıyac•k Riyo dö ,Janeyro'dan Habeeista~ , 

Paristen bi1diri1iyor. : çin bir gömlek kafilesi hareket e~1r,. 
rüıecektir. Londradan gelen habel'lere röre tir. Kahire kıpti patiriti ve prtl\6 

lng~ ı•ıtere ltalya şarkta sefer yapan aJpon ı-emileri . mer Tosun halka bir beyanname Jt~: 
• lt.aly.an limanlarına uğraııuyacak - .- rederek Habeşler için bir yardım W', 

Londrada komUnlet nUmayl•I Jardır. Londraya giden .Japon gemile. te.(;i açmıştır. Pa.tr!~in kendi 45-0 İt1 
Berlln 6 (Radyo ile). ~ Dün Lond- ri, Süvey.ş ka-nalı yerine .O~itburnu 1.: giliz lirasr vermi:ştir. 
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BARBA~O~STA 
• • 
INTIK 

ihtiyar Türk korsanının gözleri yaşardı: 
"Casusların yanında bir kerecik gevezelik 

ettim diye artık bana iş yok mu? Beni büsbütün 
bunadım mı sayıyorsunuz?... Ben o kadar 

kocamadırn... Bunu ispat edeceğimi ... ,, 
G .. •n kı•mların hUll••• 

l/ııınn kurttırtlclı carfıc Zii· 
begtlc, ltOJtlırgadaJd 1tatJuı fuw. 
rttti pelterı korHnlann iizerlerf. 
nt tlojru •end~li110r ... Af'llıda 
i..nd O"ren Ali Amca, camala-l 
rm Bınr'tlatt hahr dnıuana ' 
gafletle nw11tlan ~rmlftlr. Ba· 
«1111, Mızır'ın evltıtlıfldn. fi . 
~Ydtt, ktndiaütl k.,kanan kıı· 
l11r"'ası ttıralından ıtini flN 
tiÜnlllği bozulıun t1ı,,. nldr • 
lttruni~tir. ÇtüM, Ttorıanltm11 
imtırnlrğı11ı ı.-e ktltiplilini 1/flPfllt 
"401".drr. 11ırır'ırt lltl ltadır11a • 
•ı. Köıe Yortff 'ltörfcriltd~ kftft. 

diltri.nc kurulan pruu ilıcrinc 
11idiyor. Talttlt oolllHı bu puıu
drm Türltl.,.111 ltaNrlm ııar. 

Oltayla tutulup ıuyun üzerine 
kadar çılranlm'!ken iffteden lnn'· 
tulmu4 bir balık ribi, hothılcta UÇ· 

tutu ~• bir can.anı &Pmdalri dit
lerden daha ker1cuaç olan erkek 
kollarl1'& düteceii anada, arlr.a • 
ciR.n gelen ıenç Dİr Türk konaıu 
Zübeydeyi belinden lca'\'RJıp lcur· 
tardı. 

•.ıt.l1A ' h - :ta(\r ... 
F oİ-N.larm, inlciaar içinde, l>ar

le ht.ykırchkları duyuldu. 
Gel\Ç konan, onu, bir 1'hze, 

kuvvetli koltarUe tuttu. C&flÜM 
çekti; 'balrma 1,a,tı " Tunuslu 
krz anlıya.madı: Kendini Mran 
P•~lar niçin uırun nman , ..... 
medı M•lrıad o"u beHri d•ftlll •· 
decek olan DİT tehliuye lcartı lco
rurnalctr. 
. Ktrhaçlarm talmtıtr, nncir .,. 
11Y•n •••lemi ıinclirip dindil'cli. 

Zübeyde hlll titriyerek ~ M· 
·~.ran. çıktı. B.t kor1&n ona 1'R
koteyi r6tte1'di. 

:- Bu hacının et7Uı nerede? 
• ci •r• onwıla alakadar da oldu. 

Kara11bkta, &iri : 
. - iki büyük aa.ndriı Sintin.,. 
(1) indird;k. Bil' küçük 1anddda 
bir küç.ülc J'Ük de llıunda, R~ 
ara (2). 

R Pelri, 01t1arr Ter N.kalnn ... 
ecep, .,Ya:rr Zil°beydenin ya • 

nma ,....ı.,Pdi. Bu emada Çel .. 
l>i, laMftUl'daadı: ' 

- Açrk ~le ı•zinee, taltif W5y 
le olur •.. M.d911lJci eaaretten kur. 
tarrldr. fıemen örtü111neliydi, erkek 
ten lcapıaia naılaaıalıyclr, efen • 
diın •.• 

HOmma tclnde 
geçen bir gece 

Aca.ha, forıa1arı "'' :rolua R • 
cebi mi kaıdeCierek böyle IÖy~e
niyordu? Ve acaba Zülte:rcte, 'rii· 
cudünde bu fuıperiflm "İein lıiı • 
ıediyordu? Demin ı~ircliii heye. 
c.aıu~an mı? Recebin viicuclil• &csy. 
le aannaıtıiı, ondan allka ıörclü· 
iü için mi? 

Herhalde, ıöicl .. iacien 7'iaüne 
dofnı bir ..ıdıirn ,uk..lclifini 
..,01Ui& 

letlri de ~elel>inin uTcalalrhtı 
Yobaz, J,obu onlY,& ~ lvı 
-.trt . 

"- Bana ne karıtıror? ... di1• 
düıünüyordu .. • Erkekten ka~· 
mı da nereden çıkardı?... Niçin 
lrtün•c•lanitim? .,, 

,....,. 7akm dunnuma, ıöıle
rinin içine ııık dolmaıma ratmen, 
Recelt'in uzaktan \l&aia, kendiıi· 
ne Mktıirru farlcediyordu. Ve itt• 
bu, onun botuna 1idi1ordu. ÖrtU. 
niiraeRecep onu nud ılrecekti de 
1Mfenece1cti? Bütün benlilini Mı
sır kaplama.Jcla Mr&lMr Mı ıenç 
erkelin bu lal &.ilıhtr onu llka· 
yıcl lnrak•TYOl"clu. Bjllkiı: 

"- Ah PNBıea ••. Ah dün ı• · 
ce .. ,, diye dit pırdatırlcen, kendi 
ni eaaretten brtaran Hınr'a kar· 
fr bile, ıönlünde bir lnnht oldu • 
iunu ıeziyordu. 

Ve, dütündül&Çe. rötdesindelci 
at-., yürinü, filÜnü bütltütün 
Jalrmala 1-tlaclr. Adeta f ...... in 
ıııtmclaa --.,Ha eldu. Yüzü 
aaııki hu zıyadan uzak bulunurta 
ıaria1-eeeımtit silti seri çekildi. 

Gece maaaralan lothıktan 
CJaJıa i)i MJ'NClilebiltc-ti i~n, O

da, timdi etraftala fa&li.,.eti aörü· 
Yordu. 

Artık. MTi"' içinde kumaacla· 
lan dlnliyortlu. Nilla,.t Hıaır 8Ö· 
ründii. Baiımwnuına ratm•n 
çok laın.tli .. aile: 

- Aleıta YİT& dmair: • dedi. 
Kadırıalann ön tarafmcla. lMt 

altı kitinin birden: 
- Hayha11 • di1• haiınp va • 

zifeleri batma kOfUltuiu farkedil-1 
di. 

-Vira! 
D-.nit- almrrordu. Bu menlıuı 

yerden ıidiJOl'ludı. 
!'.mirler 1'inirini takilt etti. F •· 

kat Tunuılu kız bunlardan bir teY 
anlamıyordu. Kürekçilerin lıareke. 
te ~itlni, yelkenlerin açrldrlr· 
nr rördii. 

lil' kwnanda. düa: 
- Aleıta ona alabanda ttTamo. 

la! 
ika .. f., ,..lkenc.Uera• IMr lıare

ket ! ffep ltir a.lııdu: 
- Hay ltay! •diyerek k()fUftu. 

lar. 
-Trramola ... 
GemiJ.r rüsJ41' üatüne "d6ndu. 
Oh, 1'u •it. Zü"1denm tutu • 

tan yiisüne n• iyi reliYor ... 
BiT mfJddet, aaraym kaybolan 

rp)d~ baktı. 
"- Haıtalanacak mıyrm aca • 

N.? •. Falrat ha)'JI' .. Heyecaınmdan 
olacak. Hem ıade yüsüm. 
de bir 9eyJer oluyor.. Biraz u• 

ruaa.m K•···11 
Bulunduiq lcaraııhk köteY• lrii· 

çük 1aadılı dayadı. Yükünü &? • 
ralc yarı claf6]c, yarı minder 1'alin· 
de kendine &arınacak hir yer yap.1 
tt. Km'llıp yattı. 1 

Artık Terilen kumandalar, rüz·· 
ılnft iplerde hafifçe çrkardıfı au, 
kONıtcltırin ıularda ln~ntı11, yavq 
,...., aaldı. YUsünün de fUdrfıJ 

m .ı.,,._. ••· 

Daldı. " . 
Uyuyah herhalde pek fazla 1'ir 

zaman 1eçıne111iıti. Ancak dört 
bet ıa.at yattıjmı tahmin ediyor • 
du. 

Uyanliıiı vakit, konanlar, an · 
lamadıiı tabirlerle bir ıeyler konu 
9uyorlardı. Y alnıa, Hıaır reiıin fÖJ 
le dediiini farketti: 

- Bütün payzenlerin •ilerini 
arkadan kelepçele1in. Ajızlannı 
d• ııkı ıı1cı b•ilaym. 

Zübeyde, debfetle baktı: Çel .. 
bi de bu konµpnlar arumda1dr. 
Acaba ·~uhadderatı lılimiyeye 
tecaniz ettiler., di,e Hrırra fit mi 
Yermitti d• o da bu etirleri ceaa · 
landıracalctı? Dün7adan bihaber 
Zübeyde, u dalı& Wcırd11a bile 
k&J"l!&C&ktt. Fakat muhaToreain 
arka taraf rna da kulak ıc.Darta.rak 
pek büyük ha~ırlrklara pifi:Wi • 
tini anladı. · 

Hımı ı 

-Dom~ıı.- • ...., 
~ de ihtiyat oltun en iki tal\• ~· 
karın! . diyordu. • Bunl~m altı• 
•mı bir lradqa4I•"' ~' ... 
kinden alm .. San ku111Ala nder 
böylece rid•iz... F oraalanit Wr 
afızdan bafmp l;(ai 1'elli .tmeı .. 
rinin tilrilne bu sureti• ~mr ... 
Bütün fenMler artık ıHndüriilıün.. 

1 

Yelkenlere dair de emirler Ye

riyordu. Zülteyde, buS1larm da İn· 
dirit.cetini anladı. Sonra, Hrıır, 
bir takım f ,çılann alt an&ardan 
çrkardmaımr ıöyledi: "Mai tiaa1',, 
toı kömürii, plterçele, külriird, 
zift, neft, D&nJt,, iıj.wnleri reçiyor· 
du. Bu maddelerin lıer hirirwien 
ne milcdarda almaeakları lleıalt 
olunuJıı01"du. Reiıin töyledilclerini 
Çelel:ti .not ediyor, öteki koraanlar. 
1&, durmadan yerin• ıetiri7o!lar· 
dr. 

Çele1'i, biran, Huana: 
- Haydi ten yat artık ~· 

tum ... Küçüklerin bu aaatte u,-u • 
maar l,zrm .•.• eledi. 

- Ben de 1'alcma1c iıtiyorum ••. 
~li. onu kayırdı: 
-Tabit delil miya ... O da.,,. 

ıan ... Onun da ba~atr llmn ... 
Hrztr alay etti: 

- Belki aılcııw imdatla bile ç.&· 

fmrız ... Bir de l>alraram, tam ıa • 
lft&Dnula yetitir• koıkoea ltir üç di· 
rekljyi zaptedi•erir ... 

Çocujun ... ltiıli oldujuau ai. 
lirdi. Bu iıtiıhsa çeıaili aizl«den 
ıonra kıf rlmamaaı iç.in yatnainıa 
f&p ıap wrdu: 1 

- Elbet o -'inleri cie ~rece. 
iia, deiil mi Huan? ... 

Herk ... a)'l"I aJn •uifeler .,. .. 
riyordu. Ali: 

- Peki, ben? .... • dedi .• len 
b\ı rece n• it pecefim 1 •. S-im 1 
yerimi 16yJeınedin, reiı? 

H1zır, ıü11ercinin ıctirdii mek· 
hı~ 1tatırhyan.k acr ,er: 

- Sen d• CjUQlluk ~isi 

5 

Sdıiuk (Je2'1ttilee: , 

s-a-;~,ı~;-biıe; coğrafya 
öğretmenidir ! 

Habeşistan - ltalya harbi 
halka neler öğretti · 

Bütün dünya halkına •neuel 
eotrafya:rı öir•bn•k için en pra -
tik, a kolay, • tailam utul, mil~ 
}etlerin birbirlerile aavatlarıchi-. 

itte ıu ıon Ha~ . İtalya ıaYatı 
hiziıW h&lkm çoiuna ve en cahili· 
ne itile Doiu Afrika cojraTyaıını 
tam ve aclaınakılh deiils• bile tim· 
dilik 1anm yamalak iiretti. 

Dün akta111 &aktım Gedikpqa. 
cla1ci 1iöteJ,aıı J,ahlcçıaı iriboy Ha· 
~ik yanındaki kasap çıralı A1'dul· 
laha boyuna Doiu Afrika ıehirle
rini ıayıp duruyordu: 

- Gazeteler (razeteler) Somalt 
diyona taıtamam ~ tan• Somalı· 
dır. Frauız Somaliıi, tnriliz 5.,.. 
ınaliıi, ltalyan Somaliıi ... 

- Sona diye rakinin haliıine 
aeme•ler mi? 

- Çu, denem aana, kımn•am 
hana! lehi Jnalalıın delditim ! O 
Soma H.tlca, ıonra alndırrfla - İz· 
mir yolunClaki Sema da batka ... 
Bu lMnim aöylıdiiim Semahlar iae 
irakı Y•Ja inaaaa ma1t.1uı birer ll· 
ap dıtili buralar birer mel...Uet .. 

Bu tef• 7&ft1Datlanncla can Jrq. 
)alile 1au lcoaUflUYI clinliJ91l l:taJc. 
lral Petro eortlu: 

- la S-.fllar kal.iltanda 
mı? 

- Yoliffin41ietanda! !oma1rlar 
Ha!Mt m.lmM.tinift ımrrlarmda· 
··ı 

Peıtro - D....ac ıimGi b.,. 
1'\ıralarcla eluyer? 

. ,... 

l\"Qt!Nriacr htaan -Yok canım 
Jr&.,.a tfmdHİ.mlz AduTaill"' olu· 
yor. 

ClteKi Şa5an - Y & bir de ••r· ; 
11111 ıii,.orlar Hacı ha baba, o ne· 
rede düıüyor 

Ş•ban - Ne bat.& ne 1'aha? 

tane, ılü ~in, koneolun üze~ 
koyun, babaauaaam 1 

Diye hajırmuile meclit dajıl• 
dı ve hernı keneli itiaia lta~ma 
kotlu. 

Dediiim cibi bütüa dünya hal• 
kına, hele mektep ıörm .. İf ia • 
ıanlara c.ojraba öiretmak ~ia 
en kMtirm•, en kolay, en aatlam 
uıul m•ktepleri birhirl•il• ... 
vaılarıdır ! Kaç sündür mahalle 
kahvelerinde, kayıklarda, tram • 
yaylarda, p11ılarda, paıarlard• 
ajısdan aiJaa dolqan (S...li) 
(Eritr•) (Muaaali dait) (AdiaaN 
ba) (MaTi Nil) (4du•a) (Ça• 
na tllü)" ıiW Dolu ·~a •• 
it adla,la IMltüa di1tya halknnt1 
cofrafra .. ftiıl artaca~ •• aratlaa 
çoli uınut ]'.lllar pçte de yine bun• 
lar kafalardan ç....,_.ktır ! 

ltt• eelri Rua • J ..... -..,,.. .. _.. 
Haliçteki ..... lcıler .. ,_4ae 
bellen ip h&Jj ..W.'liafaı.,...a ~·· 
ıtnyan (Pu,.Jllqr)'f(Vtlltli•-.k). 
lıte ıenel 1&"f11t tıılll Wtb ci • 
han hamal • JıNl.edMriaia bil• 
dillerinde a .. tan olu '(Vlt'tiun) 
(Caliç.ya) •e (Li~j)i •.• 

Ve ta•qlana ~clt, .....,. 
bütün aayıaız ziyanlanaa ı.u.ı it
te ~ ft iaklr oluı.es Wr fay. 
duıf .1 

- Ge..m Hahnei-

.. .. .. 
Dolttor . '"" 

Hüseyin Usman ,.. 
8•Wı • ...,,,~,,.,,··· ~ ~ . ., \ 

ı 1 ••••• 
·~ ... UleHLttlf~-t,·Te 

' "" ...... 1. 

Jhtan - · Ha1.dilini etek antr rnmınnı-"=r:1==----., 
tokiun ! Hacı haaba delil, Adiı· " 
ab&'ia kf o ela Habetiltanın m•r· Ali lsmall 
keıi... · - · 

Bunan üzerine elinde hir ıaıe· Ha,tla' 111• A:IF ... M • ....,.. 
te ile ka1iveci Car1'iı ı•ldi, pıete mii....._ 
n~n haritaaını oradakil•• parmla· u,._. - o,. ... 
iile J•r Jet' si1t.,.,elc Ye tıpkı ••· Babrlli cadcleil M.erret ot• 
ki mefaiyyon ~'ftedrHeıi ,,;ri olan il U 11~ .......... .,. 
met1'ur Yunan tlim Ye fe,.leeofu IOIU'a aut Udda ı'14• ••ar. 
ıihi yol üıtiinde ıaia ıola yürüye-
rek kendilerine koca 1'i cojrafya 
" biraz da ıaT&f det'Iİ •erdi. Ce-
maat bu yeni eayqm aidit Ye ala~ 
calı ton~• .. dair oratra ltir ~yli 
fikir yürüttükt.en ıonra Haçifin: 

- C.nlıdrr, oynar oynar! Şu· 
raya \tak 1'e, J,unlar palamut de • 
fil, aon1sa1'ar karanfilidir, alm hir 

-------~-- ---~---~-~-- - - .. 
idare ederain artık •.• 

Dinli,..ııler kahkahalarla ıül · 
düler. 

C.l•bi: 
- Dünkü açıkaös1ülü1cten ton• 

ra Alinin o aibi itlerde müdürü • 
l'Mi• obnur ci4iclen llsnB··· • dedi. 

Biçare ihtiyar konan, lcafaıma 
balrn yemit si&i aenem ı•raem 
baktı. Ailarcaıma, aeıi titrıiyerek 

ıordu: 

- C.Mlllarm yaıuMa bir Jr.r .. 
cilc .,eY .. •lik ettim diye, ealli ar 
blc hana it yok "'u 1 Beni 1riiı1Mı • 
tün bunadım mı aanıyor.,,nuz? 
Ben, o kadar koeaınadım. Bunu iı· 
hat edecq.im • 

( DevC111t1 var) 

Cl) Gntfabt n aJtr. 
(2) Ata chlü. Ap ... 

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

H~9'ER 
AtcaAM .. 0.,. •• , 

IOARC ıvı 
lst.nbul A~ C•deıl 

P.fta 1&.a.; ı ........ n4 
Teıoref edteeı : ıaterı-.uı M4•t;• 

Vazı la&eff teıero"u : t•aıı 
ıaere,.ve Jtln .. : fflft 

ABONE $ARTLARI 
~ .... ~ 

.. ,.~ ,._ Kft, aT- ••• • ·~ , ... "il .. a ..,._ ... .. .. 
• •Y'•ll •ao .. •• 

iLAN TAll,lSI 
Tıc••et Hat.t•Ptfttft ...... -. ...... " .......... """" 

SdiW " N.,,1p1 lllltlİN: 
Haaan lltaeım U• 
&11ııt1ı1ı ~, rv AKm •••••• . 
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TETKİKLER 
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Ulusal bir yokla- Dtüırıyayo -IParc§l~o 
ma yapacağız DoDaştolfifi1 

No. 8 ------------.. 

Yazan: Seppl Popf inger 

-ekiden karıştırdıjtm yılhklarda,I 
başka uluslann türlü türlü halleri, 
okurları, doğanları ıidenlerl, gelen -
Jeri, hayvanları, hatıl ta\'Uklan hak
kında açık, düzgün rakamlar olduğu 
halde bizim adımız bile ıeçmezdf. 

Çocukluğumda bunun sebebini bil
mez, içerlerdim. ''Bu kadar deyilD8iZ, 
bu kadar kötümüyüz ki bizim adımızı 
bile anmıyorlar,,? diye yanardım. 

11e11e itiltflı w hzallk tahriri. nJJf ıu. 
tan ldakal blrltaç a11 mukaddem Tür • 
ki11ede IJU!vcut bilunwm haMlere nu. 
mara vaz'ı ••• muktezi,,atı umur ww11a· 

:=,~da bulunmaktadır.,, cı> diyor - Beni adamakıllı döf düren kaptan 
tekrar eline düşmüştüm 

Sonraları öğrendim ki bizim sözü
müzün geçmemesi, sadece bizim sta -
tistiklerimizin yapılmış olmamasın -
dan ileri geliyormuş. 

"Bu statistik nedir ki her ulus ya
pıyor, yapabiliyor da biz yapmıyoruz, 
yapamıyoruz ?,, diye merak ettim.Lise
-yi hitirince statistiğin ne olduğunu 
öğrenmeğe, anlamağa koyuldum. 
Türkçe n Fransızca ne buldumsa o -
kudum. Üninrsitede !;tatistik ders -
]erini can kulağı ile dinledim. Anla -
dım ki hu yapmadığımız şey, yapıl -
mıyacak bir iş olmaktan çok uzaktır. 

İnsan tanımadığını nasıl Mver? 
Biz. kendimizi tanıtmıyordulc. Başka 
ahLo;larrn Türkleri se\·memesinde bir 
~ok s~bepler vardı. Kendimizi tanıt -
mamamız da bu sebeplerden biri idi. 
ı, bununla da kalmıyordu. Statistik -
)erimiz olmadığı için bizi çok geri, 
bilimsiz bir ultLo; sanıyorlardı. 

Sbfüıtiklerimiz bana kapitülas -
yoRlar kadar ağır reliyordu. Bu yüz -
den kendi kendimizi de tanımıyorduk, 
bilm;yorduk. Koyu bir bilimsizlik için 
de yüzüyorduk. 

Üniversiteyi bitirince bu yolkluiu -
muzu gidermek için ufra§nıaia ka -
rar '\'ermiştim. 

On iki yıl önce stattstik direktör -
tütüne geçince hemen işe koyuldum. 
Statistik üzerine yeni ne çıkmış, ne 
~ıkıyor araştırdım. Yıpranırcasına 
~alıştık. Birlikte çalıştığım dört ar -
kadaşım geceleri yemek nkti gelince 
adeta sıkılarak izin alıp gidiyorlardı. 
Geç '-akitlere kadar süren bu çalı' -
malardan bir kaç sonuç elde ettik. 

Drükselde anuulusal bir tecim sta
tistik bülteni çıkıyordu. Eskileri gibi 
bunda da Türkiyenin adı bile yoktu. 
Toplandığımız statistikler~en bir kaçı 
nı gönderdim. Bunların nasıl toplan -
dı~rnı bir mektupla anlattım. Verdiği 
miz rakamlar bültene girdi. Bülten -
den aynca bir de teşekkür mektubu 
&'eldi. 

Meğer, bir şey bildirmediğimiz i~in 
bizim sözümüzü etmiyorlarmış. 

~ 
Statistik direktörJUiünde amacı -

ına ulaşmaktan uzakta idim. Statisti -
jin temeli nüfus ~tistiği idi, bu te -
mel atılmıştı. Yaptığımız statistikle -
rin btaşlı başına büyük bir değeri yok
tu. Ulkemize bu kadar mal girmiŞ; şu 
kada; mal çıkarmışız, limanlarımıza 
bu kadar gemi gelmiş, gitmiş-. 

Bütün bunlar, biz kaç kişiyiz, ka -
çımız çocuk, kaçımız ergen, kaçımız 
evli, kaçımız okur, kaçımız eker .. ? Bun 
lar bilinmedikçe pek işe yaramazdı. 

Bu derlediğimiz bilgilerden bit şey 
çıkarmanın imkanı yoktu. 

Çok üzUlüyord um. 12 ağustos 1340 
ela bir betke yazdım. (1) Bu yazımda 
~ok ileri gitmiştim. Devlet işyarlarına 
yaraşmıyacak bir ör.gürlükle o zaman
ki te~ilitımızı tenkit ediyordum. 

Genel harpten sonra hemen bütün 
devletler yeniden birer nUfus sayımı 
yaptılar. Bir taburda bile yoklama 
yapıhr bizde, de böyle bir ulusal yok
lamaya şiddetle ihtiyaç var .. diyordu. 

Daha önce bakan hğa bir rapor ver 
miştim, bu raporumda: 

"Tahriri nülutun 1341 (1925) ıe
neıinde icrası için 1340 seneıinden, 

tahriri nüfm memurlarının - her 60.80 
haneye bir memur isabet etmek • ta -
yini ve her on tahirlr nülıu memuru. 
nıın bir mületfişle mllrakabesi, icra 
ettilUecek ttilıriri nllluıtan ne mali, 
ne •knt. ne adli hiçbir mabat takip 
~lfnln ı·aktlgle ~fkdrı unumtl-

Raporumdan bir so ~ılnnamııtı. 

Sabırsızlanıyordum. J~i a~fa nrmut 
tum. Sıkt1maya başlamıştım. Bu ka-
dar ileri gitmek bir devlet ifyanna 
yaraşmazdı. Böyle bir yazı çıkardrfım 
için direktörlükten çekilmeye ~fnla. 
cağımdan o kadar korkmuyordum; 
(bu yaraşır mı) diye Mracaklarmdan 
korkuyordum; sıkılıyordum. 

Korktuğum başıma ~eJmedi. Teh -
likeyi atlattım. 

O günlerden M kadar uıatayız. 

19Z7 de birinci nüfus sayımını yapmış 
bulunuyoruz. Statistik genel direktör 
Jüğii o zaman tasarladıftndan daha 
tükel bir şekilde kurultu. Kıvanç du
yulacak bir tükellikle işliyor. Bu gü
nedek 60 kadar izer çıkardı. 

İleri ulusların çoiu, her bq yılda 
bir nüfu8 sayımı yaparlar sonu o n 
!l ile biten yıllar sayım yılı olntuftur. 
Öbür uluslar gibi biz de bu yıl nüfus 
~ayımı yapacağız. Bu ikinci sayımı . 
mız, birincisinden daha tüke! ·olacak. 

Ancak bu İf çok oeniı, çok kapaal 
bir iıtir. Her birimizin ilzerlmize dü -
,en yükümü aon derece özenle 11apma-

' mıza bağlıdır. Doğru aonuçlar alabU • 
mi!k için bu if.te hepimiz gücümüz 11et 
tiği kadar çalıımalı N uğrCJflnalıyız. 

Gerçekliie göz yumacak; göz yum 
mak istiyecek kadar kut beyinli kim • 
seler pek katmamııtır sanırım. Ger -
çeklik yürür, etkilerini yapar biz göz 
yumsak da yummasak da yapar. Aklı 
başında bir insan, gerçekliği görme -
ğe, anlamı1a, kavramıya ~hpr, Ha
reketleri gerçekliklere n uydurmanın 
yollarını açar. 

Bu yeni aayımdan çok değimli ıe11 • 
ler öğreneceğiz. Nilf uıumuzun arttı • 
ğına fÜphe yok. Ancak nerelerde ne 
kadar arttı? En çok hangi yerlerimiz 
de arttı? Niçin bOfka yerlerimizde bu 

kadar artmadı? Çok artan yerde M 

var ki ötede yok? Ol mı yan yerlerde 
bunu yaratamaz mıyız? Naaıl yarata 
bUiriz? lfte bir aürii •orum ki ancak 
yeni yapacağımız ıagımla hal/edebi -
lt'ceğiz. Daha pek çok ıürülttrle, yı -
ğİnlarla ıorumlar var ki bu •ayımın 
gereği gibi gapılma.ına bakıJ/Or. 

"Dofru söyliyeni dokuz köyden ko. 
varlar,, derler. Doksan dokuz köy -
den koTulsa kendini bilen, kendini sa
yan bir in8an gene doğru söylemek -
ten çekinnıemelidir. 

Bu sayım işinde doğru söyleyen 
için bir zarar yok. Sayımı yapanlar 
öfrendik1erini gizli tutmaya borçlu . 
durtar. Boş bofazhk eden olal'!a a -
iır cezası vardrr. 

Nülu11 sayımı hiç kimaenin gizli 
tutmak istediği ve istiyeceği halleri 
öğretmez. Böyle biri~ düfijnül~z; 

::aten böyle bir i~le ba~a çıkılmaz. Sa
yım, yalnız genel durumları ortaya 
~ıkarmak içindir. 

Sayımın ne •üel, ne linaMal, ne 
özel hiç bir nokta.ı yoktur. Doğru ıög. 
liyenlerin bu yüzden en ulak bir zara. 
ra uğramaıına imkdn yoktur. Doğru 
Rögligenler. doğruyu glzliyenler, lıal
lerini iğrl bildirenler oluraa devlete, 
ilme çok büuük kötülük etmiı olurlar. 

Bunan böyle olduğunu küçiik bü · 
yük herkese anlatmak aydınlar için 
ulusal bir borçtur. 

Statistik kurumumuz en ileri ulus
ların kurumlariyle omuz öpüşecek ·bir 
tü.kelliktedir. Bu tUkel kurumumU7Jl 
düşen en büytik işin gereği gibi rörU. 
lebilme8i için her birimiz ha ulusal 
borcumuzu yerine getirmeie can1a n 
haşla çalışmalıyız. 

Ankara Hukuk Fakülteıi 
Profnllrll 

SDh~gp DERR/1, 
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ıuo, No. ı """a 35 ıuo No. 3 taf!fa 114 

Jobanneıburıa varlT varmaz f 
ıoluiu Alman kcnıolosunun kar
ıısında aldım. Dünyayı gezmek 
istediiimi ve ıimdiye kadar olan 
seyahatlerimi can kulajıyla din · 
ledi; bütün söylediklerime büyük 
alaka ıöıterdi ve bana uğurlar 
diliyerek çıkarıp kesesinden yedi 
lira kadar bir para verdi. Bununla 
beraber buradaki polislerin de 
Kap poliıleri i<adar titiz oldukla
rını ve ıebri çabucak görüp çık
mamı ihtar etti. 

Konıoloıun ihtarlarına kulak 
asmamak deliliğinde bulundum. 
Tam üç ıün ıehirde dolaıtrm ve 
artık hiç bir ıeye aldırmamağa a
htır gibi oldum. Konsoloıun ba
na vermiı olduğu paranın bir kı1ı 
miyle üıtümü batımı teD'ıizleterek 
ütülettim. Potinlerimi boyatbm 

ve kendime yeni bir kuk~t aldım. Afrika manda.ı, Boldndalı avcı ile bedavacılar kralını ifte böyle sıkıştır 
Artık polislerin beni tanıyamıya-
cafını dütünmek budalalığlnda - Vay vay, seninle bir daha bana karıı çok sert davranml 
bulundum. aeyyahat ıerefine nail' olacağımı duklarını söyledi. Gemiıinin 

Dördüncü iÜnÜ sabahleyin er- hiç de aklımdın geçirmiyordum!. narya ada}~ ı yoluyla Alma 
kenden keıkin gözlü bir poliı be- dedi. ya gitmekte olduğunu ve beni 
ni durdurttu. Aramızda ıeçen Can kurtaran sandalında g~ safir edeceğini müjdeledi. 
bir iki sözden ıonra benim bir Al- çirdiğim azaplı üç hafta, dört tay- Sent Luize çıktığımm i 
man oldujum anladı. Pasaportu- fanın güçlü kollarından yediğim günü gene engin denizlHe a 
mu ıöıtermek nezaketinde bulUt· dayak ve sonra pis kokulu yağ ıar mış bulunuyordum. Ancalc bu 
nur muyum? Hemen ceplerimi ve mcındaki mahb'1siyetim aklıma 
arka çantamı oir müddet aradık- gelinc.e kaptanın bu alayına ce -
tan sonra·paaaportu kaybetmit ol- vap vermemeği daha hayırlı bul · 
dulumu yahut otelde unuttujumu dum. 
söyledim. Polis sordu: Kaptan beni Sent Luiz lima-

- Hangi otel? nına bırakacağını söyledi. Ondan 
Zihnim altüst olduı tehirdıe be- . e.i için de F 'anaız polisinin be

ni misafir edenlerin adlarını ha- ni hiç geçiktinneksizin yollandı · 
tırhyamadım. Uzun sözün kısasr, racağı kehanetini savurdu. 
beni poliı karakoluna götürdüler Geminin beni bedava götürme
ve ııkı fıkı bir sorgudan sonra de- ıine mukabil de, bana ufak tefek 
liğe attılar.. ' itler gördürüleceğini ili.ve etti. 

Dört gün ıonra deliğin sürgU · Amma da ufak tef ek i~lermiş 
'1ü kapıları açıldı; ve Lir cani ya- bunlar! Gemi Kap tehrinden çı -
hut da kocaman ıehri yakını, bir kar çıkmaz, işe batladım, Sent 
kundakçı gibi demir yolu iıtasyo- Luiz limanında iskeleye adım a -
nuna ıötürüldüm ve burada Kap tıncıya kadar hiç durmadan ça -
ıehrine gitmekte olan trene kon • Iııtırıldım. Günün yirmi dört sa 
dum. Yanımda da sivil giyinmit atinde güverteyi fırçalamaktan, 
bir poliı vardı. Yolda h"r hangi bulaıık yıkamağa, sonra patate~ 
bir Rtuyonda atlanıaklığmıa en· soymağa, bu bitince ocağa kü -
gel olmak için benimlf'! birlikte rekle kömür atmağa koşturuldum. 
gidiyordu. Eğer bu adam oima- Bununla beraber muhttHf ve tür -
saydı •. yolıculuk programını ken - lü türlü İ!lerim arasında ara sıra 
dim yapar ve dilediğim yerde i- uyku da uyuyabildim. 

nerdim. Bununla beraber Kap tehrin -
Poliı memuru fena bir adam 

den Sent Lui?e olan bu yolculu -
değildi. Vazifesinin beni ilk kal-
kacak vapura koymak olduğunu ğum, Sent Luizden karanlık kı 
söyledi. Bana iyi bir dıtniz yol • tanın içine doğru yapliğım se -1 
culuğu diledi. yahatten çok dah&. iyi idi. Çünkü 

Kap ~ehrine varır varmaz dos- uzanacak bir yatağım vardı ve 
doğru poliı direktörlüğüne ıötü - dayak yoktu. 
rüldüm ve sürganlüğüm için lazım Sent Luizde uzun uzadıya o -
gelen teıebbüslere giriıil~i. turmağa hiç de niyetim yoktu. 

Trenden indikten iki ıaat ıon Çünkü Fransız polisinin beni dur
ra, yanımdaki ıivil polisle bir- madan hatlarından savmak için 
likte limana doğru yollanmııtık. çalııması bir ödev sayacaklarını 

Bana pek de yabancı aelmiyen biliyordum. işte bunun için li -
bir ıilebin önünde durunca kolum manda deniz kıyısından hiç ay -
kanadım kırıl :h. City of Harwiç· rılmadım ve orada itim uğurlu git 
ti, hani üç haitalık ıevyahat,min tiğinden Hamburg adlı bir Alman 

fiatmı çok pahalı ödemi1 olduğum ıilebi buldum. 
remi yok mu, itte ona ıMürülGyor- Kaptan anlattrfn: !:i!:Syelerin 

d bazılarına büyük alaka gösterdi. um. 
Tq suratlı, kırçıl ıözlü k~ptan Kendiıi de kaçaklardan hiç ho:J · 

beni ıörünc• lütfen ıaıtb ve: lanmamakla beraber, lnıilizierin 

fer aıağı yukarı adam gibi s 
hat ediyordum ve on be~ · ·ci 
yıl gemicilerinin "Uğurlu adal 
adını vermit oldukları Kana 
adalarına doğru gidiyordum. 

Arkadatım kaptan, adaları 
na öyle methetti ki ben c!e bu 
mi ile ana yurduma kadar gitnı 
ten vazgeçerek o,alarda kalın 
karar verdim. 

Bu kararım, ıimdiye kadar 
mit olduklarımın en akıllıca•• 
en uğurlusu idi. Çünkü Afn 
nm ıimali garbi kıyııın:laki 

narya adaları yer yüzünün cel'I 
tidirler. Hayat orada o kadar h 
tu ki adalarda üç aydan fazla 
dım. 

Hamburg gemisinin kaptan 
veda etmit olduğum Lu Pal 
limanından ba~lıyarak büyük 

narya adasını ba,tan bata dol 
tım. Sonra da b\r puntuna seti 

rek T eneriff e adasına gittim. ti 
burg kaptanının bana vermit 

duğu azıcık para ile gene kart 
tal bastırmııtım. Tepeleri bıJ 

)arla örtülü dağlarda, ve çiç~ 

güzel kokulu yemye~il vadilt 

binlerce seyya.1 dolaııyordu. S 
lar çok zengin görünüyorlar 
paralarını bol bol harcamak i• 
yorlardı. 

Büyük Kana,yada bir haft~ 
turmamıttım ki kartlarım bitli 

ceplerim gümüt para ile dol 
Artık lokantalarda karnımı do 
ruyor, otellerde rahat rahat 1 
yordum. Boyuna kart bastıt 

ve ense yapmaga baıladım. 1'0 

1er de seyyahlar kadar HYİlllJi 
şiJerdi; beni hiç rahatıız etıS' 
le:r .• 

:<Devamı ıJtıf) 
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"Cehennem Adafam,, nda ""- ==='

yirmi yd mahpus kalan 

C r -

Istanbul kahvelerinde 
değişiklik başladı MalhkOım 

Masummuş! 
Zavalh adam suçsuz olduğu 

anlaşlldığı sıralarda öldü 

1Vargile1Ji ve eski usul ocakları 
kaldıran kahveler qörülügor 

Parü-.ten Yo'"1ıyor: 
F ranaızlar aiır ceaalara mah 

kilm olanları Okyanoaun enainle: 
rinde "Şeytan adaları,, denilen ce .. 
hennem ıibi yerlere &'Önerirler. 
~u takım adalardan biri de "Sa • 
ınt Laurent du Maroni,, dir. itte 
bu adaya hapiıhaneden kar-.. l ~ .... , ... 
ııtma ~ nuntakalarda mahvolınut 
an Guıen adlr bir ınah'-"" h kk 
d . Kum a ın 

a tahkıkat yapın.ak üzre ··-~ • 
J ·· f tt• 1 • goı1aerı· en mu e Jf erın raporu f 

'h' ranaanrn 
ceza t.arı ınde en acıklı b. h d" · d ır a ııe 
Yı r:1'Y ana koynıuıtur. 

Gu1en adlı mahkUm 1916 ya. 
zında cepheden izinli iken Pariıte 
bir İngiliz dansözünil ··ıd" k 
çu 1 k o urnıe ıu 

Y a ya alannu•h Danı·· .. d Mi M . :s • ozun a ı 
s urıel Hayeı' dir V ··ıd .. ··1 d .. ğ.. · e o uru. 

k udu f ece kabareden çıkarken ar-

topraklanna ıeçirmek üzere para 
alan yerliler onu aldatmıı ve yüs 

üatü hıralcmıılarc:h. lıte 'bu ıuçıuz 
adam tam üç yıl müthiı bataklık· 
larda yaıamıftrr. Doktorlar hakiki 

bir cehennem olan 'buralarda her 
hanıi bir adamın üç dört hafta . 
dan fazla yqıyamıyacağı mütale

aamda oldukları için bu, herkeıi 
faıırtmıtbr. 

Guien'nin y91ine gıdası yabani 
me)PTalar, içtiği ıular da bt.taklık
IArın piı ve kokulu suları idi. 

ZaTallı dam bulun117\&1mdan 
bir kaç h~fta eTel artık krpırdamı· 
yacak kadar haıtalanmııtı. Bulun· 
duğu gün iae, çektiği milthit zah· 
metlerden artık çıldırmıttı. 
. S~auz oldufu kendiıine söy . 

lendikten bir kaç ıaat aonra en acı 
iztıraplarla can çekiterek ölmilt • 
tür. 

-~ t~ arına doğru eve gideceğini 
ıoy eıni§, askerle beraber aokaia 
çıkmıı ve ertesi sabah apartnna • 

~ınvda boğulmclt suretile ölü bulun ---------------
uaun.dan Guien tevkif edilmitti. Cumhuriyet 

t ~~ıen mahkemede kızla birlik. 
ke n. ~r~den çzJnnıf oldupnu Ye gençler 
endı ı ının evlenmek . • d aö 

!üğü bırakmar.ıaaı yü::de:nar:: mahfelinde 
~rınd~ tiddetli bir kavra ıeçtiii· Bu yıl tiyatro 

n:·, fakat apartımanına ıirmemi, r )J ti ~ 
o.c.ıuFunu iddia etmittir. O ıeceyi 88 ye ÇOealdı 
ncrei:I · Halkımızın tiyatro 'btiya,.ları-
1" • ·~ C f~t;lrmif 0lduiunu bir tür• T 

u -~·~.at eaemeditinden, idam hile. na cevap veren ' müeu .. elerden 
munu ae)'Jl'Jjftir. hin ile tüphe yok ki aıaiı yulran 

Ciimhıır baıkanJrj, iıe b "d on 71Jdanberi ıittikçe daha mii· 
h"k .. u 1 am t ka-·ı u ·m unü mUebbed lciireje t h ·ı e -al eaerler veren Cümburi-
etrd!', Guien "Şeytan adalan• vı yet Gençler mahfelidir. 
ıüıiilmü,tu"r. '' na ç k .. 0 mutev&•I bir ıe1eHde bat· 

~undan tam üç yıl önce hakiki h1an bu kurul \,uıün yü•!erct 
~~tıl ~a.ıka bir •uçtan dolayı tev • aenci ıerek ubne, ı•r11lr müzik 

•
1
f edıl~?~~' Umumi harpte lngi • kı11mlarında ıne,iul etm•kte, ve 

hz dansozunü de kendisi öldürmü senede binlerce kitiJ• tivatro ıey
o!du~unu aöylemiıtir. Bu adam; rettirmektedir. 
F~nnsız mahkemelcr·ı ı·dama mah- y ı ~ aptıkları büyük illere rai· 
t~m etınigti. Hüküm tasdikten ge. f 'n~e m;&hkUın artık doiruYlı ıöy
eyıp Jıllardan heri Şeytan ad 1 

rmd · ı a a.· 
a ın emekte olan 1:aval11 b" 

ıu .. suz ku ır 

ı ~ .u. rtannak istemiı ve höy. 
ece Guıen' · • d mn maaumıyeti mey • 
ana çılanı!hr. 

Fak at ne yazık ki ı. __ 't' f F ra B ou ı ıra • 
nsız akanlığına bildirildiği :Ea-

man orada hükOmetin d v. • 

ve . b. egışmesı 
y·· ~e~ı ır te§kilatm ka.rıııklıiı 
uzl~n en unutulup kalmrıtır. 

am malılcamunun imızah iti· 
rafı ve tutulan zabıt varakası an • 
c~ b~ ~ılın batında ele ıeçmiı ve 
~uıen nın tahliye,i karan verilmit 
tır. Llkin bu karar Şeytan adala. 
rıdna l>ildirilince beraat kazanan 
a IUfttft bund .. I " ih v . . an uç YI cince kacb· 
1 e fnndıye kadar hiç bir izi bu· 
una.ınadıjı anlaıılm11tır. 

Guie 
..... . d n, ıeçen ay adamn bir Jcö. 
:t"'•ın e Jft"th' 
bat ki kt u 11 ırtmahlc olan bir 

k
a 1 a baıka 'bir mahldim ara· 

ntr en bulun H . k muttur. apıaten ilk 
açtıiı ~aman kendiıini lnıiliz 

~-----. - ---..-
\ 

ınen amatörlii1'.lerini ve tev21.zu · 

larını kaybetmiyen bu ıençle:, bu 
yıl için aiır ve 1:üzol bir repertu · 
YA!' hazlflamıtludır. 

Proıramla·ımn bir kıımını. ı 
beynelmilel töhret kaı:anmı§ ve 1 

klaıik olmuı ..-ıerlor, di{er kıımı· 
nı da aerek 1..endileriuiıa, ıcrek-
se tanınmıı lcimaelerin 3·azdtkla
rı piyeıler te1kil etmektedir. Bi
rincilerden Molyerin bıze "Ayar 

Hama,, diye .aıcüme oiilen eae~ 
riyle "Sevil berberi,, "fi,aro·nun 
··ı:'-ü ''C "2 ü "Za o uuı ,, az,, ı n,, man 
bir rüyadır,, ıı&i eaerler var. 

ikincilerin en &aıında Ga,Ji. 
bin Yalanc:ıla: il omedi:.i ıelmek 
tedir. Bunda" baıka Manalcyan 
repretuvarından "Balmu111cular . 
"Kalamıı panıi1onu,, adında bir 
re'rii, M~tebaıun "Yanhthklar 
ıeriıi,, aclıncla bir vodYUi, Baha· 
nın "Bir ÇİYİ, 'bit kerpeten,, piye. 

ıiyle "Van kediai opereti,, ve "A·ı 
ıilsadeler,, piyeai, Retidin "Yu. 
murcak,, admia bir komedi mü· 
aikali ile Labi11den naklen Paiav. 

Geçen ıün yiyecek yerlerimi· 
zin 11lih edilm11ıi ve haikımızın. 
karınnı doyuracaiı yeri her hat. 
de iter utılıit ;yiıinden ıeçmeıi, 
ihtiyaçlarını ıüzellik ve sıhhat i
çinde ridermeıi üzerine yazar· 
ken, oturacak yerlerimiıı anlat · 
mamııtıın. 

Oturacak yerlerimiz diyince, 
hatıra önce kahve gelir. 

Biz, yorgunluğumuzu bir fin
can kahve ile ve bir kahvenin ma
ıaar bafmda bet en dakika dinle · 
nerek geçirmeğe alıımııız. 

&zan bet on dakika fazla 
otururuz. Günümüz tatil günü 
ise ıabahtan öileye kadar, yahut 
öğleden a.ktama kadar oturdup· 
mu~, birkaç parti tavla, domino 
veya iskambil oynadığ1mız da cıı 
lur. 

Likin beri tarafta, Istanbulun 
bu eski, an,anelik iotirahat yerle· 
Tinin değiımiı ve tekemmül etmiş 
çok nefiı örneklf'ri de göze çar· 
PIYor. 

* Kahvelerin bazılarından nar· 
gile kallctı. Pek tiryakisi olduğu. 
nuz kahvenizi, çayınızı bulabiH· 
yoraanız da narıileyi orada içe
nıiyoraunuz. 

Oyun da oynayamıyorıunuz. 
Yahut oyun ~ymyabiliraeniz, 

ta i~eri taraft~ pir ys_r~e. O.Ynu -
yoraunuz. 

Patiserilere kahve denemiyecek 
tir Fakat eski kahve müıterilerir · 
njn ço&unu bura:arda gördüğü· 

müıe bakıhua, o müıteri, bura· 
yı kahve yerine vullanıyor. Eski 
uıul kahyeyc dadanmıt adam, bu, 
daha tertipli kahveden ho9lanı
yor gibi .... Sonra kahveierin bi
çim ve düzenlerindeki değiıiklik 
fiatlarına da reçmittir. 

Öyle temiz, glizel, genit ve ay

dınlık kahveler ,.,.r ki, beJ kuruta 
kah\'eniı:i içjp i$t,di~iniı kadl'r 
oturuyorsunuz. 

lıtedisiniz kadar d~rken her 
halde itinizi gücünüz.\ bırakıp 

kahvede otı:rmr.ğa $İı;i teşvik için 

söylemiyorum. Kahvo:eı de ıü -
nün her a.:ı.atinde müıtcri bulun · 
ması; uln~a, tanzime, tetkil'e 

muhtaç bir takım kalıveier, ay · 
rıca kor.uıulacak bir derttir. 

Yahuz ıunu da ıöyHıelim ki, 
baaı kahveler, puılaıını f&§ırmıt 
bir haldodir. Zaman ilerledikçe 
ve zevkler • 'l" thkça demiyelim -
ayni kök etrafında dailAlllP bu
daklandıkça, birçok ıeyleri bir 
arada toplamaia çahıan yerler, 
bil~aaaa çalııh kahveler v~r. Me· j 
aela hem çalıı çalan, hem ıçki TP. 

narıile verebilen bir çeıit kahve , 
ler de bulunuyor. 

Çalıınrn çeıidini ıonnayın ... 
Bancodan ınandöline kAdar bil · 
tün çalıdar nöbetlete kendini 
ı&teri1or. 

.; . 

~~ HABER zilcali ile L..bic;den naklen Palav· * 
ra ve Bayan laınetle bh·hkte yaz. lıtan'.·ılun ~ürlü iıtirahat yer~ J!at:•nt>uıun t.•n c,;:ok ••• 1tıl.u1 

·.h•"lkikı a\kŞ•lfTI C.)<1Z~tt""•ll1ıt 
i~ .. -: İl<ını •• , .. .,.. tiAUEn··· 

'~· .:-. ~ç~,_.11t~.r k,ar, 11~dt.·~ı,cr. 
? : ~~- ., ı. •... · ' ·~' ~ . . .1;· 

dıkları uşen h.rın ıartonu,. adın· inini karııtır.rak hepıhae "kah· 
da eserleri vardır. ve,. adı veriyorum. ÇUnlcU hep1i . 

Cümhmiy::ıt Gençl.,r mahfeli ltin anaıı. ı•rçolcten kahvedir. 
ıahneJcrini de 111odarn1cıtirmit • Hani ;u enlarıJi büyük ha baları· } 
lerdir. ' .... , mızdan tutunuz da, bundan 8l 

yıa önceye ka,tar, köte kahveıin"' 
çıkıp peyke üzerinde mahalle 
muhtarı ile bir iki lif atmadan j 
eve dönemi yen babalar ımıH. va · 
rıncıya kadar iıep narı· leli, tema 1 
verli kahvelerde oturdulu. 

ha fazla çekeui•mek üzere türlfl 
zahmetlere gıriyor, yerıni düzel· 
tiyor, ilerletiyor, devamu bir ıii> 
meye tabi tutuyor. 

* Fakat ıene e•ki dütüncemiH 
'1ı gelelim. Müt'eri "çabuk beğen-

Kahve, isth·ahat h1yatımızın mez ıoyundan,, olur ve kendini 
akıakıız geçmeıi için adeti. lü- her vakit iyi muhit, temız tartlar 
zumlu bir unsurdur. içinde yaıatmaia azmetmit IMala· 

Fakat bilir miıiniz, ıon z~· nursa, gideceğimiz her hanıi 
manlıırda kahve denen yerler ne ha]k yerinde bir tekamülün rarit· 
kadar deii!miıtir ! meıi zaruri dit·. 

lstanbulun, yiyecek yerlerine Şimdi ıuntarı yepyeni açdmq 
kıyasla, oturacak yerlerinin ne bir kahve içinde yazıyorum. ~ •P.
kadar ilerde veya geri.Je olduğu. yeni, apaydınlık.. Yerler temiz. 
nu tam ölçüsüyle bilemiyorum. madeni eıya puıl parıl. BeJ.U m& 

Çünkü iptidai piyazcı, dondurma· sa mermerlerinin üzerin'deı 'dabna 
cı ve seyyar köfteciler kadar; o- bopltıhp oğulan cipra tablila. .. 
rada burada lialmıt peykeli kah· rı ... Güzel çerçevelere takılmıı 
veler, bahçe köıeleri ve sadece 8azeteler. Camla~·ı dalıaıız. PJ.un 
ocaklar da var. '~ OJDl}'&caklara küçük bir parava• 

lıtanbul kah,·elerin;n bir' lira- nayla ayrıca yer tahıiı edilmif, 
mından ocak Je.nen ıey JCa}JLtı. l:ieyaz ceketli, t.raılı garson atet 
Parlak şemaveri, zaviye ,eldin - Jibi •.• Kimaeyİ ı~ün'Clen kaçır • 
de aıılı fincanları, camekan 'de " IDJY.Or. KaP.iclan ıeçen 1'ir liere 
nen aürıülü bir takım tepıi ve lialiıp giriyor. San'dalyaiarda liir 
tabak kollekıiyonlarını ıörmü · intizam, h'erkes bulundulu yeri 
yoraunuz. Kahve, bir ıişeden Da • adeti aayıyor, h11iırmadan ko ~ 
zan bir kadın eliyle ıeliyor. n11ıuyor. 

Fakat eaki .ııul kahv• ıunma • Zaten l:>aiırarak konuı-.k 
mD her ltalde bazı kendine ıöre • ' neye!? 
li~leri, tadı, t\ızu olacak ki, . en Yanımdaki bir adam: "Ç.ıy 

• k İ r 1-t ~ d 1 "1° • • YtllJ UJ'.M mut, ı~r~e· en ~~ em i)'İ Jemlenmi~l,. diye, aunıp du;. 
adını alacak kadar elverıth " rur1"en ıaraona memnuniy•tini 
temiz k~veleıde pard parıl ~ir söıterdi. 
cesve, f ıncanla beralN·. ıelıp, Jçtifim kan venin henüz kav-
kahve önümü•de kotarılıyor. rulmuı ve öiü~Ulmüı taaelitinden 

En yeni açılan kahveıerde &u &u huıuıiyeti anhyabiliraem de, 
huıuıiyet ıörülüyor. her halde b:.aranın içilecek tef:' * }erinden hiç biri temel an'ane'clen 

Dedijim ıibi, lıtanbulun kah • ayrılmam•t··· 
ve)eriyle loka~taları anaında ne Kahve1cre ·1TENBELLIK YE
gibi bir üstünlük farkı bulundu· Rf,, diye bir \lım dnha tl\kıhntt 
ğunu tam ölçüyle aöyliyemiyec" olmaaa onların tekiınülünden 
ğim. htı,lıınchf11nı •çrktan açıla IÖTı' 

F:s.kat bana öyle görünüyor liyeceğim. · 
ki, kahvelerin tekamülünde lo- Fakat o ayrı bir meseledir. 
kantalardan daha fazla bir hız En yeni t••·tlar içinde püblili 
var. Bu, belki kahvelerde daha JinJenme yerleri tüplteaiz liznn• 
çok oturulduğundandır. Belki in- dır. Fakat çalıpn adam dinlene
sanların, etrafı daha çok tenkit rektir. 
ctmeğe vakit buhabiJd;kJeri :çin~ Çalıtmıyan ac!amın haıtalıit· 

dir. Evet, bunıar yUzUncien, kah~ nı iae, her halJe batkaca bir me~ 
ve sahibi kendini her ha~de daha kezden iyi etnıeie ba9lau:ahdır. 
çok ıora koyarak, 111üıt.ri•ini da, H. M. 

P«risin aon 11ıodalc:rı: l' ünlii lııı maİlardan luulutlar ~ iJı. lılflılt 
elhi.te. •• 



Oyunun büyük kUJrm hep Bulgar kaleai önünde oynanıyordu. işte bu eınada alınmıı iki güzel en•tantane •. 

Bulgarlar dün de 4-0 yenil 
Fener-Güneş karışık· takımı canlı bi~oyun oyn 

Bulgar I~viski takımı ikinci maçı -
nı dün gene Fener :-;tadında Fenuhah 
çe formasiyle çıkan Güne~. Fener ka
rışık takımiyle yaptı. 

Saat dörde çeyrek kala Bulgarlar 
biraz sonra da karışık takım şu kad -
ııo ile· sahaya çıktılar. 

Necdet, - J<'aruk, Yaş.u, - Meh -
met Reşat, Lutfi, Cernt - Fikret Na -
ci, Rasih, Şaban, Niyazi. 

Saat dörtte güne) arkalarına n -
lan kanşık takım çok seri bir hücum. 
Ja J,eyi<;ki kalesine indi fakat Rasihin 

muhacim oynıyan ye takımın en iyi O· 

yuncu.su bugün merkez muujn yerin
de oynıyor n bir çok fener hücumla -
rınr kesiyordu. 

Dokuzuncu dakika Bulgar sağ açı
ğı da muhakkak bir ~ol firsatını ka • 
çırdı. Oyun çok sert ve seri oynan • 
makta idi. lfakat hedef.Riz bir oyun. 15 

~ 

nci dakikada Naci n Fikret arasında. 
ki güzel paslarla muhtelit takım Rol: \ 
dan bir hücum yaptı Fakat bu da avu
ta gitti. Yirminci dakikadan 5onra 
Bulgarlar daha ağır ba.4'mağa ba~la -
!adılar. Ortadan kaptıkları topu ga • 
yet güzel paslarla muhtelit kalesine 

sim sıkı bir şütle ilk golü yaptr. Ara - ı 
dan dört dakika geçmişti l\fuh -
telit hücumlarından birinde de 
Ra.~ihin 18 pastan çektiği şüt ikinci 
defa Lniski kalesine girdi. . 

Biraz sonra Fikret de bir gol .fır -
~atı kaçırdı. 

Devrenin bitmesine birkaç dakika 

Sovyet 
sporcula rı • şütü avuta gitti. Bir dakika sonra Le

- viski kalecisi topu 'elinden kaçırdı. Hu 
sırada Naci yetişti, fakat boş kaleye 
topu atamadaı. · ı 

A"ötürüyorıar takat kale önünde mü - En kuvvetli 
tercddit Ye ağır oynadıkları için ne -
tice alamıyorlardı 32 nci dakikada Ra· 

takımla

rı da geliyorlar ı.e,·iski takımında diinkü merkez 

Ledaki kalecisinin güzel bir kurtarışı 

K A R AGCJ MRDK SAHASINDA : 

Süle y maniye 
Karagümrük 

ı~~ arşı laştılar ve 4-4 
b erab e r e kaldılar 

D\lH Karagiimrük ~aha~ında .t ma~ 
yapıldı. Maçla.rm üçü Karagümrük Sü 
Jeymaniy~ takımları, diğeri de Altın -
hilal - Akın::;ı>or arasında yapıldı. 

Saat 10,.'lO da başlanan oyunda lfa
ragümrük genç takımı ile SiileymanL 
ye genç takımları güzel bir oyundan 
sonra 1 • O Süle.} maniyenin galibi~ eti 
ile bitti. 

İkinci oyun ( B) takımları ara~rnda 
yapıldı. Bu oyunda Karngümrük (B) 
takımı rakiplerinden daha üstün ol • 
duklarım dört gol çıkarmaları ile gös 
terdiler ,.e oyun da .ı - O l\aragümr . · 
ğün nalibiyeti ile neticelendi. 

Üçüncü maç Altınhilill - Ahm:spor 1 
arasında yapıldı. .A ltınhilalliler il,i ı 
gün ewel kaybettikleri sol açıkları 

Farukun )'eri bo~ denecek vaziyette j 
sahaya çıktılar, bununla beraber ~ok 1 
güzel oyunları rakiplerini mağlfıp 

vaziyete düşürdü. Neticede iki gol çr
karan Hilalliler galibiyeti aldılar. 

Birinci dene :! - 1 Sü1eymaniyenin 
hıi ' t imiyeti ile bitti. ikinci devre baş -
ladı bu sefer mağlup yaziyetten kur • , 

' ulmaya ç·ıh:-an Karagürnrüklüler 
can la ba;;la ~alı~ıyorlardr. Bir an Se· 

i 'e ı;üzel bir akın ikinci sayrla nnr 
1··17 .. andırdı. lJir ara Karagümrük :ı -

leyhine verilen bir kornerin güzel ,.e 
idareli ~ekili~i bir kafa vuruşiyle Sü • 
leymaniye lehine ü~üncü golü de kay
clettirdi. Bundan sonra oyuna başlı • 
~ nn J\aragiimrüklüler rakiplerini pek 
sıkıştırmaya başladılar. Süleymaniye 

kalesi tehlikeli anlar geçiriyordu. Gü
zel bir akın i}i bir vuru~ Karagümrük 
lehine üçüncii golü de k:\7.an,dırdı. Sil. 
leymaniye pek ağır gelen bu sayı o -
yuncuları daha fazla gayrete sevket
ti. 

Bir ara dördüncü ,.e ~on gollerini 
de yapan Süleymaniyeliler tam bir 
hakimiyet elde etmişlerdi. Oyunun bit 
mesine dört dakika kala son bir gay-

ret sarf eden Karacümrü!düler dör -
düncü gollerini ~ temin edebildiler 

~foskova, 6 CA.A.) - Beden terbiye
ı;ıi yüksek kurulu başkanı B. 1\Iant.c;cv, 
gazetelerle yaptığı bir konuşmada de. 
miştir ki: 

"Türkiye ile Sovyet Rusya arasın -
da yapılan temaslar iki do~t memle • 
ket kültürel mUnaı::ebetıeri iizerinde 
önemli tesirler yapmaktadır • 

. Şimdi)e kadar Türkiyede bu sefer 
yollamakta olduğumuz ekip kadar 
kalabalık , .e ku·n·etfi bir spor ekibi 
yollamış değiliz. Esasen ~imdiye ka
dar hiç bir defa hiç bir memlekette 
ayni zamanda be~ şı>or :;;ube,ıo;i delege. 
)erini ihtin eden bir ekip göndermiı;: 

· değiliz. 

Yakında yapılacak mü.cıabakalar, 

bilha.c~qa futbol ve güreş müsabakala
rı spor bakımından gayet önemli ola
caktır. Ekiplerimizi tertip ederken 
fikrimizce çok ciddi bir rakip telakki 
ettiğimiz Türk ekiplerinin çok kunet-
1i oyunlarını gözününde bulundurduk. 
Karşımızda ço kunetli n çok iyi ha -
zırlanmış bir Türk ıo;por ekibi hulaca -
ğımıza kaniiz, Bilhassa güre~ miisa • 
ha.katarı, futbol müsabakalarından da 
ha ziyade heyecnlı olacaktır. Ayni 
zamanda Türkiye re Sovyet Rusya te
nis ve eskrim ekipleri ilk defa olarak 
karşılaşacaklardır. 

Bundan sonra dördiincü , .e son o -
yun baş1adr. Süleymaniye birinci ta -
tamı ile Karagümrük bfrind takım -
lur al'Mtnda devam eden oyunun ilk 
daklkalannda ~üleymaniyenin falld · ı 
yeti gilıe ~arpıyordu. Takımda Anka
ra'dan ~len Ali de yer almı~tı. 

, .<' oyun böylece 4 - 4 ~raberJfkle hitl, 
tL . 

M. Zelri Yöcealp 

vardı. Raısihin yanlış bir pas nrme • 
sini takım kaptanı Fikret kendisine 
ihtar etti. Bu ihtara kızan Rasih M -

hayı bıraktı, yer:ine güneşli Necdet 
rışık takımi, .. 

gesti ve birinci haftaym böylece 2-0 
karışık takım lehine bitti. · 

İkinci haftayma iki taraf bir iki o. 
yuncusunu değiştirerek çıktTlar. Le -

viski ka1eci.~ini değiştirmişti, muhte -
lit takım da sağ hafa güneşli Reşaih 
koymuştu. 

Kanşık takım bu devreye daha can 
1ı başladı ve sekizinci dakikada Niyazi 
kale önünde Naciden aldığı güzel bil' 
pasla üçüncü golü de attı. Bu arada 
muhtelit mühacimleri Leviski kalesini , 

mütemadiyen sıkışt ı ı ·makta idi. 11 nci 
dakikada Fikretin bir ~ütünü Bulgar 
kalecisi çok güzel kurtardı. Biraz son
ra da Lutfinin sıkı bir vuruşu kale di
reğine çarparak geri geldi. 

ı:; nci dakika Bulgarların biı' hücu. 
munu görüyoruz. Sağ a~ık topu sürer
ken Faruk sert bir çrkrş yapıyor ,.e 
~:upı~ıyorlar. Leviski sa:? açığı sakat- ! 
l:ı narak oyunu bnakıyor. 

l\luhtelit takım kar;;ı taraf yarım ! 
sahasında arada sırada yapılan Le'\·is 
ki hücum tarını da Cevat ve bilhassa l 
orta muavin olarak L.hı.;a l takımda 

oynatılmak üzere tecrübe ed 
ta..c;araylt müdafi Lutfi kes 
ikinci devrede oynıyan kale 
viski takımının fazla gol yem 
ni oluyordu. Bir defasında 

çok yakından sıkı bir vuruşu 
re atarak kurtardı ve alkışla 

Haftaym ortalarına doğ 
takım yaraşlamağa başladı. 

takımı gene hücuma geçti. F 

önünde topu çekememeleri .} 
gol atamıyorlardı. 

35 nci dakikada maçı 

dare eden kıymetli hakem N 

ta müdahale eden Bulgar 
hakem dışarı çıkardı. 

top kapışı. 

37 nci dakikada bir Fener h 
da Şabana çelme takan Levisk. 
hine penaltı verildi. 

Necdet bunu da dördüncü d 
gar kalesine soktu. Son daki 
kale yakınından iki serbest vur 
a\·uta atan Leviski tak.mu bu' 
sıfıra karşı dörtle kaybetti. 

Muhtelit - Leviski maçında 
Fenerbahçe genç takımiyle Mo 
lübü arasındaki miisabakayı 
kar~ı beş sayı ile Fener genç 
kazandı. 



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

__. ________ _ 
Ati etızm Federasyon başkanına 
.. - - ..__,,.._.._ _,, zwwws ,_ __ ..... -- - - =--- -

cevap: VARAN (2) 
--~ ...., .... _~..... ~ 

A fü ve(p)@ı O @ı V [f @lv•' 
• 

sız Biz değil 
·yapıyoı·sunuz 

Atletizmi kurtarmak için evveıa bu 
Federasyondan kurtulmak lazımdır 

• 

Türkiye şampiyonluğu için yarışacak futolar yarıştan bir dakika eı;vel hazır vaziyette bckliyorlaı-• • 

T1irkı1ı·e kı'irek birinciliklerinde, lstanbul ekipi 
Sabah gazetelerinden birinde atle·ı tmldıklal'I ( l) kamplarına uğramadık 

tizm işleriyle ilgili bir zat bu hafta i. larmı kabul edelim. Şimdi soruyorum: 
çin~e gazetecilere ~atan iki yazı neş .

1 

Acaba böyle bir kampa gitmiyen 
rettı. Bu yazılarına bakılırsa: ''Gaze • gnzeteci mi bu işlerle daha alakaşız 
teler, atletizm işiliylc alakadar ol • ::-ayılır, yokl'a gazetecilerin atletizm 
mamışlarmı ! Bu i;:;in cahili imi~ler ! j ı,ampını ziyaret edip yazılar yazdık . 
Ve esasen bizdeki gazetecilerde gayet Tarından bile haberi olmıyan koca bir 
berbat huylu insanlarmı~. kendisinin atletizm federa yonu reisi mi?! 

oaıatasaray ş8ıiıPiYön oıcı 
Bandırma ikinci, Kocaili üçüncü 

de içinde bulunduğu bu berbat huylu Görüyorsunuz )a· sayın bay, bu i; 
insanlar hakkında bir takım ağtr keli. böyle yürümez Gazetecilerin surntma 
meler kullanmaktan da ~ekinmemiş. sürmek i ·tediğiniz «amura kendiniz 

Ben bu sütunda bütün gazeteci ar - düşüyorsunuz! Atletizm işini yoluna 
• kndaşlarıma tercüman olduğumu tah· koymak için, aleyhinizde yazllar ya • 

min ederek bu yaı1ları yazan zata zan bir spor muharririne. atletizm hak 
hitap ediyorum: 1\ında yaulaı· yazması iciu federasyo-

3 birinciteşrin tarihli yazınızda di- nun reklflm ~ahsisatınd~n para teklif 
yorsun uz ki: etmek kafi değildir. 1 

"29 eyltllde biten Balkan oyunları. Sizin afi n palavra dediğiniz şey 
nın ta başlangıcından beri bizim ga - bizim yaptığımız değil, yukarıda yaz . 
zetccilerin lm işin tekniğine Ye özüne dığım gibi on ı-enelik mesainiz saye • 
karşı gösterdikleri alakasızlık oka . sinde, atlanacak kadar geri kaldığı • 
da.r açıktır ki; atletler bile bundan mız atletizmin teknik işleriyle me·gul 
mütees.5ir olmuşlardır. Bir tek gazete- olacağınız yerde, Tokatliyan otelinde 
ci gelip kamplarmı görmemiş. antren nutuklar söylemekten ha~ka bir şey 
manlarmda bulunmamı~ ... ,, düşünmemenizdir. 

Halbuki yalnız atletizmle değil, Birde gazetecilere. otomobil ka • 
sporla biraz alakadar olan herkes pek zasında yaralanan Samiye Bürhan 
iyi bilir ki. lst.anbuldn çıkan bir ak • Cahit ile konuştuklan i~in <;atıyorsu

nuz. J\adrncağız caniyle uğ'raşırk 

bize söylediği uzun ,.c tafs" 
$izlere llücunı ediyorsunuz ... K 
-ltth halde iken ontlan ka~· 
setmemeli,, imişiz! 

ıDün memleketimizde ilk defa olarak 
Deniz federasyonunun ve bilhassa sek
reter Rıza Suerinin himmetilc. 'kürek 
birincilikleri yapıldı . Yarışlara saat üç
tebaşlanacaktı. Mesafe (2000) metre, 

saha da Dolmabahçe saati önü ile Be
şiktaşta Deniz Ticaret mektebi önü idi. 

Saat ikiden itibaren gelen davetli ve 

seyircileri kar§dayan tertip heyeti ken· 
dilerini, mektebin bahçesine sıralanan 

kanapelere ve mektep önünde demirli 
-olan Söğütlü yatına yerle§tiriyorlardı. 

Saat iki buçukta bütün mmtakalardan 

gelen futalar motöre bağlanarak yan· 
şın başlayaca~ı saat kulesi önüne çc· 

kildi. Saat tam üçü çayrek geçe taban· 
sıkı 

·~Mli4ifİİill4lliil•~~ .. rek 

emzi ve Baııriden mürekkep 

ekibi 8,35.8 ile ikinci ve üsüncülüğü d 
Kocaelinin Yusuf. Ali, A. Haydar. İs· 

sarn gnzete.-i yaımlnnndan birini 
kampa göndl'rmi~. ve iki gün arka ar
kaya bol resimlerle yazdar neı:.retmis
tir. Bundan başka diğer iki M"bah g~
zetesi daha yazıcılannr kampa gön . 
dermi ler n kamptan bahsetmişler . 
dir. 

Bence otomobil yarı:;;ı 
üstünden kayar.ak deui 
Janan Samiye Bürhan 
gelen kaza ile, atletiz 
nun bu ~on vaziyette 
turmasından ötürü g 
arasmda fazla bir fa 

~ mail ve Cemilden 
8,43,8 ile kazandı. 

mtlrekkep ekibi 

lliitün bunlar bertarnf .. Gazeteci • 
ler atletlerin büyük muvaffakıyetler 
kazanmak için geceli gündüzlü çah'ş· 

Bugün de burada - ~ ........ - -------
Balkan 

1\fevcut olan yega 
Bürhan Cahidin yak 
yileŞ<>ceği halde. atle 
nunun ı,angrcn olmas'iıliiıflf5;-i 

Türk sporunu kulll•llRıi 
federasyonun kangren w•Rllll'! 
kollannr, bacaklarım 
cder . ..;e h:ı~ını bile ke.smeli. 

Maamafih buna da artık 
.sanırım.! Bütün Türk gaze 
ağıma geleni ileri geri söyliye 

Yarıştan sonra Denizcilik federasyo· 
nu sekreteri Rıza Sueri deniz sporlan· 

na karşı memleketimizdeki alakasızlık· 
tan bahseden bir söylev verdi. .Ve d 
ki: 

-"lstanbulun bir köşesinde büy 
gürültü ve vel ' le· f '"sabak -

lan yapılırken hl 

nrn on be~, yirmi kürekçisi 

ge~miyen bir seyirci önünde Türki· 

deniz birincilikleri yapılıyor. Gele 

Cevdet ve yüzbaşı Celale ve buraya 
yarışmağa gelen bütün sporculara te
şekkürler ederim. Şimdi. İstanbul deniz 
kürekçiler ve dümencilere madalya ve 
bayraklarını, ve birinci gelen takımda 
büyük ve güzel bir §ild verdi. 

Mükafatların tevziini müteakip, da
vetliler ve müsabıklar hazırlanan büfe
ye götürüldüler. Kendilerine limonata 
ve pastalar ikram edildi" 
Artık merasim bitmişti. Bundan ıon· 

ra Türkiye şampiyonu Galatasaraylılar, 
diğer mıntakalardan gelen sporcu kar-

Türkiye kürek birinciliklerinden 

detlerini ve tertip, hakem heyetleri ile 
y Talat kazananların 

yarbay Talat evvela 
nnr, Bebekte yeni yap

Jokaline davet ederek 
şölen verdiler. Bu ziya-

>"•••ll~i oldu. Geç vakte kadar 
1monatalar içildi, pastalar 

e davetlilere yeni lokal binau 

fü. 
niz federasyonu ve bilhassa sekre· 

ri Rızayı, bu önemli işi başarmağa 
oyunlarındaki 
idaresizlik/er 

Altıncı Balkan oyunlarındaki ida. 
re izliklcri ı·c goltmzlukları yazmağa 
başlamam.ız, bu bccaik~i=liklcrc ,o;C'bcp 
o~anları fena lıalclc kı:dırdıfjını, bu gi
hı yazıların 1lC§rcdilmcnı.csini qa:etc 

metli! federasvon bac:'kanı ba·nn 
dımcılan ile l;irJikte ·i::;tifa etmeİ, ü 
7.cre olduğunu haber aldım. 'fürk spor! 
culuğu namına memnun oldum. 

iff.!iit•.fl• ~t~MiM\\•IİiJ!~ muvaffak olan İstanbul denizcilik he

sahiplerin,. "{l''·l . . l ' · ~ ' · ıı. en rıca ardan anlr • 
yoru:! 

J'c bu zcı·utııı ,· . . . .. .. .. b ·ı . 
~111 ıç yuzunu ı mıycn 

rıa:cte salıipl · d cnn en brı·ılarına · " }' ~ . 
. . - azıtan 1JC!Jlcr falan zatın tc-

sırıyle yazılmı'}tıı-, bunların kat'iyytm ı 
aslı yoktur, spor mulıarrirleri falanca· 
bayın oyu1ıc<tğı olmw;lardıı· d' :· 

~ ., lf/C m.ı 
racaatları çok giilünrtiir 

flu baylar ~unu • bil~ıcr.1· 1 k' 
l 

. 
1 

ı,.. ır er ı, 

spor 11uı ıarnr cı·i /ıiç kimsenin oyun. l 
cagı olmamrslar ve lıic , ,. d d . • • • '• mse en c 
tlırcklıf alm'llluljlcırc/ır. lliç bir :a • 1 
man almazlar da :aten bunan 1 .. _ l 

G .. l .. .. e u_um 
ı:ar. ,u~c go~um•;t lıakikatlcr karşı -
,,ında, kım.<Jcnrn kım eıu· a"ıl .. ~ l 

• " ogrc • mcsine lracct rar mı;>! · 
Hu zevat erim· kendilerini miidaf 1 

b ·ı 1 a. a ede ı sc e,. ı"<' ya:ılan yazılarda ,, • 
fak bir mübalciğa bulabilselerdi kim. 
bili,. etrafı nasıl ı·elr eleye ı·crirİcrdi: 

/Jö11lc ötekim• bcriT.;nc uazılarm 
ncşrcdilnıenıcsi için ı'icada bulunar·a.~ 
traTıc; keçf::.-:.;r:klcrinc "biz bu işin clıli 
tlcğlll•, 1/nimlzl brı i~t~n anlıyanlcırn 
P,U"aT.ıyomz,, diyebilseler, dalıa man • 
tiki ve dalıa dürüst /ıarckct ctnıiş 0 • ı 
furlrtr dilfc dÜ§Üniiyorum. O. M .. K. 

Hem yalnız federa..:~·on reisliğin . 
den değil. o kadar kiiçiik. Ye hakir gör 
<li.i,.ı:HinUt. ~azctccilıl\t:.-11 de istifa etme
nizi w l'linizdcki knll'mi kırman11.t 
tcnlenni Nlerinı. 

Murat SERTOCLU 

f!t!'!!~~~~~pzlan 
yardım gelece sene erde hükumeti-
mizin himmctile daha çoğalacaktır. 

Burada bulunan ve yaptığımız yanş
larda biıe kıymetli yardımlarım esir· 
gemiyen İstanbul deniz kumandanı 
yarbay Talata. deniz binbaşılarından 

mor lan 

' 

yetini ve ona kıymetli yardımlarda bu
lunan İstanbul deniz kumancjanr ve ar-

kadaşlarım, bu yarışlara giren deniz· 
cilerimizi ve Türkiye şampiyonu Gala-

tasarayı tebrik ederiz. Gelecek seneler
de bu yarışlara daha fazla mıntakala
nn iştirakini temenni ederiz. 

Sarıkmmz:ılıların yeni yaptıkları 1 

kal 12X 1 O metre geni~liğinde bir salo 

25 futayı alabilecek büyüklükte bir ka 

yıkhane, soyunma odası ve dört dut 

olan bir banyosu ile önünde iıkeleı 
ve atlama kulesinden ibarettir. Loka 

Bebekte ea}ci .Moskovet barın oldug 
yerde yaprlmı!JtTr. 

Galataaaraylrlar yanıt lı:a.z:anan bu fu 
tatarına geçenlerde ölen deniıei ağabey 

!erinden Namık !ama.ilin iımini vermi 
lcrdir. 

ıstanbul 
Bisiklet muka 
vemet birincili v 

9:l!l yılı lstanbul mukamevet birin 
ciliği .Mecidiyeköy,ü - Bentler yolu 
zerinde 102 kilometre üzerinde yapı 
mıştır. Yarışa Mecidiyeköyünden b 
Janmı~. Jlacıosman tepesine kadar 
defa gidip gelindikten sonra iki de 
da bentlere gidip gelinmiştir. 

Yanşa Süleymaniye, BeşiRta::, fi. 
nerbahçe, Feneryılmaz kulüpleri i 
tirak etmiştir. Yarış büyük bir intiza 
i~erisinde yapılmrş, yol kontrolu gıı 
yet dikkatle temin edilmi~tir. Netic 
de Beşiktaş kulilbiinden Kirkor ;} !'l.'\ 

15 dakikada birinci, Süleymaniye k 
lühiinden Lambo 3 saat 19,l,5 dakik 
da ikinci, Feneı·bah~e kulübiind 
llaygaı :ı ~aa t 21 dakikada • üci.inc 
Feneryılmar. kuli.ibünden 'l'ana.., ·dt>r 
düncü, Süleyminiye kulübünde~ ·fi n 
lü i besinci gelmi~lerdir. 

Ru mesafe üzerinde uzun seneler 
den beri kmlamı)an ,.e eski ~ımpi~ ı 
A~uda ait j .saat 'Z1 dakikalık rekor 1 
yarıştı'\ birinci '°e ikinci Ye üçünciil 
tarafından kırılmak suretiyle ~ t'ni 
iyi hir rekor elde edilmiştir. 

Varın! 
.... - _ ... 

Gazetemize 
hayatlannı 

anlatan güreş 
yıldızlanmızdan 

BDVDK 
MUSTAFA nın 

hayatını 
okuyacaksınız. 
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ŞUNDAN BUNDAN -- . 

"Yaz t.atilf. için bir 
koca .Jsterlm,, 

---- -- -

lstanbulda Kabzıınal 
artık kalmadı! 

. Bir ro~an ~itabıacl~ 'bu}ıoıa.~ıı Hyle t.i.ddetlt bır ıurette .acak ya· M••l•klarlnln ado aa tücc~ır kcmDsycırucu DD cDaın 
bır kart't'izıt Fılld•lfiyafı t.o1et parkı, taunlar h:le da.1anaına~ıp . eski kabzımallar .n•yo-lar n-n .D 

Jakıon 9'dlı ada-.a 71 Jlra.1a mat çddıntlar. ıwı 
0 1 

ft 

olmuıtur. . . • • B\it•daıı hirK&~ hafta •vveJ Jlf. Sebz lı z · ~ t l . ( 
Otua fHIDda olan 14kaoa .· iU. rikanın •n 11cdc yeri uian Bea. ' e Q l meqva ~a lŞ arı ıçın 

kartı Mt kUtaphaa, ~lt:nda Gueri k6yünde hararet 134 fah· bulmuıtur. Kartın arfut tar4f111· renhayet dereçeeine _çı~-mııtsr. · ka~ı• Jef,ı•ı'·Jı•r 
da fU cilml• ,_mh1dtr•'"YaP..lati· Bu )tay '.fota Kaıabbu.ıb He f. U~ U~ ' 
J.i için blr li~ iıteriaıt. k'flın Mer.... a'f&••nda bir vahadır. Kabannallardan l>ir ahbabını ~lerden birinde otunnut etrafı ken bilhassa §U noktayı teh'arüz et-
ön tatafındalu adreıi de p~ ve Her Nil• qyıed~le.n en ırcak ha •ardır. Çok ıık 16riifmeyiz. Yal- &eyrediyordutc:. tirdi: 
kibar bir kıza aitti • va dflarııiyle' tiu kCSyiin adı mele· nıa birbirimiae tesadüf ettifimiz Yemiı 'alanların hemen hepsi 

Jakıo~ bu c'1mleyi ıefçek an· oloji ıidllerin._ · ıeçmekteclir. zamanda mUıtal&auuı bir samimi· Anadolu upkları ..• Ekıeri:si Kon· 
lamiyle ele ala'Jlk. kC'1.:..t1lık .vazi- Afrika ç?11eri.ıe girmetlı-n evvel yet içinde gCSriişür, birbirimizi ara. yanın köylerinden ..• lıtanbulda kü 
fesinin kendt,il\tı veriİmeai · içiıı ekıeriyk metoJrolöji .. ir.illerine · Y'P sornıadıjıınrz iç.in · kar9rl!klı fe ile yemit ahp aoka.k ıokak aat. 
birçok mel<tuplar yazmııtır. ifek~ bakan ıe~•in ~'\ de bu · yüıden . sitemlerde bulunuruz. · mak meıleği hemen tamamen bun 
tuplar J>.oJjıe •eJ,iim .od~&nce za- Ben Guerlr ~köİÜ;.e,ı,a!':a~'ina~iar itinin, meil~ı~in teıiri midir, ların elinde gibi bir ıey... Yalnız 
vallı acla~ 'da ~erbiyeye muj~l.i" Termometr~n1n 134 fahren- nedir; tatlı cUllı b1r adamdır. · aralarında Hasköylü, Balatlı hem· 
it ıörmek ıuçtından mabktbri 4~iJ. hayt dereceılne ~ıktığı,, alin Ç&rtı · .Geçen JÜn Eminönünde kartı· terilere de ark ırk tesadüf olunu . 
IDİftir. meydanında diı çi:>kenk ı•vİ! lqtrk. Hot'betten aoma 1teni davet yor. 

Aldığı cez3. i5 lira nakdi ce~a getirmekte ohn &q dev.? birden· etti: Dostumla konuıuyoruz: 
ve tedl edilen 18 ay m•hpuiluk· bire çıldıraTak rasa~l~ _. koımaı::ı· - Yahut Bir sabah teJtaıun a· . - Kabzımallar yeni halden 
Is birlikte üç ıeııc. müdi:f"t bir ıey ba§lamıtla\' ve birkaç. kıJiY~:fara· ~aiını kır da bize de uğra .. Şimdi · memnunlar mı? 
Japmıyacajına dair r,ezaret ve la.mı,lardır:: . ',!Jevelerin ~bipleri küb!IC yazıhknelerde çalJ!ıyoruz. ' - Kaıbzıinallar yok artık ... 
kefalet altında bulunmaktadu·. ise mülhit tıc•k~ . patmaklarım "Hal., imiz tamamen urilef.ti, hi· - KabzmıallaTa ne oldu? 

Meierae "yaz tatili için koca., bile kıpırdata':aıc birı h•h.fe olma· limizde ona söre deiifti. ·Bir · acı · -;- Kab~ımallar da tarihe ka • 
kütüphanede bir kitabm adı i~i~ dıklarrndan; i.levelerini tutnıai! kahvemizi içerıin. Yalnız aab.ııle- rııtı. Şimdi onların 'yerlerini tüc . 
kartvizit ıahibi kadın da, okudu- · kalkmamıtlar, ·~nc~k g:&nef bat ·. 

1 

yiıı ahterit zamanı gel ki olanı hi- cl'r . kom'iıyoncular aldı. ·· Hal, 
iu kitabın araıın .Ja unıcttuiu kar- tıklan sonr~ -luaret 'denceıi 115 · teni iyi ıw, aana da ucuz bir küfe .meyva ihtiyacını lcartılıyaeak de -
tına bunu notetmitmit ~ fahrenhayte düt ünce .de~el~rini y~ iiziim alrrm.,, . recede ıeniı değildir. Daha kırk 

Gezgin diş doktor~ ., kalıyabilmiıh•·d\r~ ·' Çok ıeçm.di, l»ir iki aUn sonra, y~z~~?eie ihtiyaç vard~ .. Halin 

. 
!Jr. Bert L. Vaıburn adlı diıı Habeş "'impatatorulıun bir,ıaHh ... enden kabsnnal doı· ~ıA~• 1 i ~rumBu mndeyvad ıı1 ıne bile 

'..1 k T •• • - tumu ıi1arete ~ittı'm. Y-ı't'ın ı'ifi a 1 ge mıyor. u an ° ayı, por 
uo toru kolunda diııri çantaınrle a•l la • "'... t k 1 k k rJ' ·~ -'l • • ._.. en rı . J ~tlr-:& t 1 ka' kla d 1 a aih avun, arpuz ıatı,ları bu-
Kanadanın Kuzey Ontario böl· 26 E )"l . .. iL.iVii"' Olu ıo rm an. ya , d ) 'Y. u gunu Hab.!sııtan im · pa_,,_ k 1_:_1 L_.,.1 L...J ra a yapı amıyor. 

· d · · · · 4 ~··-• oau arma ""ana uu a• ıeaın • yırmı be.• ay ı~zip dol.... para~un :.arayınd& bul"1ftan .;. ... L'ı L 1• .. "'dük' t k' Karpuz, kavun itfutlatımız he· &_,_..__ L• 'k' b f , . ·-o r nay ı yuru en ıonra eı ı 
uaum ıonra oJr ı ı a ıa ~vvel aılanlarcian &11r kıamı aı~rı kaç- Kereıtecil- .... d'" y . men hemen tamamen Trakyaya 
Toraato -hriııe t ff k 1 1 d "'" çarıııı gorun u. eıu .. nh 'b'd· z .- varmıı ır. mıya IDUft & o muı at ır. aun- HAi .. ·ı . . mu asır gı ı ır. aten bunların 

Doktor b'.I ıeziıi eınaı,nda lar ıokaklard.t bir adam·, iki .. rap ~ '.mus:tı .!: ';RGCrelenİ,klH• orada satılmaları daıhamuvafıktır. 
20.000 dit çekmif, 10.000 dit .i,oı~ : atını ve birka; koyunu (;ldür.:lük· :C~tfa ı" l 'aQn an pu~ •Y~• Çün·kü ba,ka bir yere taşımrıa fi· 
durmuı ve 2000 kitinin diılerini . ten- ionra takiplerine koyulan ikl 

1
' lr ~ ~ ~ .ta ayncal>ir nakliye maırafı da. 

temiaı..itth'. . , 11: ·• yüs:.wıttar ~tafllfında\2 'ltl11 . 4, 
Şehi,. s&'llak/a'i-tntla tek lük1* öt~,tfritdiır ......... ~ "' Bililu~~i\l (pardon tüccar 

btJ1ına kalan a&l~n ·. ' Fransızların yeni bir komlıyoQi:u) doıtumun bir fikri 
A 1 A k .. Yar, Y•Hııa atılacak ıibi olmadı. 

ta ı vuıturyanın Druıen- 1ı.ıoazorli i ı...ı .... ...11. 1' • Belle:' b ı d' 
dorf ,ehrind.~, canb:ı7.hanedel<i Bundan oirkaç l»ün önce, ı ·'f"' :;'ı '>;:.yı~. l ı e e ı • 
kafesini parç·ılıyarak "'okaklara F ' ye~ n "*'' ır 1

1 ° ur. "' ran~ı~lar ' Luar .. adın.:h yeni ~h y lh fırhyan müthif b?r aslan tehirli · kruvazör denhe indirdiler. Luar . . 1 k kavun J,arpuz ithalatımız 
lerin ödünü t1atlatnuftır. O gün 7600 tonluk bir gemidir. Saalttt 32 taraflı, beton duvarlarla J>jrbirle- ~~n v_aıou yakındır. B~ledi~e tü· 
kimıe ıokala çıkamadığı gibi, mil sür'ati vardır . Do1nn tanı 11 l' risaden ayrılmıı mUl'abba aera.iler.. ~u~ ~rUIU çivanndakı seraı ma
bütün dükkintar ICapall Jcalmıttır. santimetrelik, sekiz t.nt 1 Hnti· Hepsi üzüm küfelerile elma ._..,. . ~ hnı •l•ra1' buraya kavun kar -
Boı sokaklar.fa aıafı yukarı do- metrelik, se.kiz tane S,T ıanUmıl· cl~~larile, armud aepetİerile dolu.. p~za ~&hıuı ~ir sa~~f :e~i yapıa 
latan ulan, bir aralık dükklnl~r· relik, topfa ıi1a.hl~~ıttu' . ffepıinin öııiin:Jt Mr sınıf ve çeıit bu t! duıınino gırecegı gıbı, meaela 
dan birinin aynalı kapısında ken- D halktan bir lriime ... Mallar muaye• tane htM\Uı beş para al~ 9unun 
Cliıini görünce müthit bir nara ile enizc;ilik ~:.:rµanlan, 11 kllo· ne ediliyor, fiat soruluyor, fiat ·•· §U~atında f" kadar da varıdat te-

metrcden atıl ıcak olaş il ıanti• y -6-J l F ? CJüımanın üstiine atılmıı ve kırı-. rUiyor. au itler o kadar intiumla ıntn .rınnf ~ ur_,· . ena mı. 
' mdrelik bir ıüllenin bq ıı1nintn M1m i k '- k ı h lan. ca. mların as a11ndan dül<k&na yapılıyor ki Hitin bir bpııından 1 

" 
11 -l~' ;:ıı ~ an me::a. ~· 

aırmıı, bir daha da ç.ıkamamıı· ~:~~~~r.delemcyecetini ıöylımık· ıatdanlar ~ıkarlcen diğer kap11m• llndtn fatış uıullen de deıı§tırıl· 
tır. . dan ..,tıl&cak olanlar ıiriyor. mit. itler müıtehıil lehi~~ ıılah o· 

- Eski usulde kabzımallar ıa• 
hfta tamamile ıerbesttiler. Müs • 
tahıil için mütekabil kontrol usulil 
yoktu. Köylere istedikleri gibi fa• 
tura gönderiyorlardı. 

Şimdi satrf yine ıerbe&ttir. Yal· 
nız defterler ve faturalar bel etliye 
nin kontrolu altına konulmuttur. 

- Meyva ucuzluğuna bugünkil 
ıatIJ durumunun ıebep olduiu sö1 
leniyor. Acaba bu iş nasıl düzelti• 
lir? 

- Meyva cuzlu~una ıebep HAi 
değildir. Elimize ne gelir~e on11 
ıatmağa mecburuz. Bir iki güıl 

rneyva eelmiyince fiyatlar iki miı· 
li yükıeliyor. · 

Meyva ucuzluğunun asıl ıebebi 
ihracat yapılamama11drr. Bunda 
da lngiliz lirasının dütmeıinin ve 
gümrüklerdeki tabdidatın tesiri 
vardır. 

Bukadar ucuzluk bilhaaıa mUr 
tahıil için ~ok fena oluyor. Çünkii 
eline birıey aeçmiyor. Mesela lz
mirdeki lzmir müıtabsiUeri elle • 
rindeki malluı tamamen ihraca 
imkan bulamıyorlar. Nacar ka•la • 
rak ne ederıe etsin iç piya.aalar• 
aevkediyorlar. 

Bunu düzeltmek ancak ilrtac-at" 
İ§İni yoluna koymak ile kabildi# 

latihıalit da günbegün artıyor• 
Y emit bahçeleri, bağlar her yıl ÇO" 

ğalıyor. 

Af&iıda boyluboyuna uzanaa 
ıalon arı kovanı gibi kayna!ıyor• 
Seıler perde perde yükıeliyor: 

- lzmir rezakısi yetmi! kilo 6S 
kunı, 10· paradan ... 

- Bursa yarması 65 kilo 4 ku· 
?Uf lan ... 

- Amaıya elmaıı 100 kiloluk 
'bir kii.fe kaldı 7 kuru~a ... 

Uzak caddeden de güri:Itü ar•"' 
ıında gür bairıtmalar duyuluyor• 

- Üçü bet kuruta bal kutular• 
baaaal. •. 

1. A. GÖKPINAR 
Y"titen polislerle, :tiaiyedler Prens .Aleksi Mdivanl.. Hll ltUrif\lnct 1'•Prlmıt olan hı"":uf ... Ahbabım, bu ı!ı ar.latrr· 

çöllerin kralını hu;ada. yakabya - nin sertJeti rıhıtıma mo\irlü ıalapvrrılar )'&n•t ·._ , '" - • " • • t ~ .. ' • - !/ :~ - : '. ~.~ ~.. ': .• " ... r, ::• 

rak tekrar canbaa.haney_,. ıitür • ı ·İ•p•nyada bir otomobil kazaar mıı, mltt9"'acli1ın ıtot-ltıhyor. Bo 
mütlerdir. Çünl<ü kend.ı ıibi u ,, . neticesinde ölmüş olan Prenı ~di- talanların yerine doluıu yanatı • 
lana hücum ediyorum, unan hay. vani'niiı vasiyelnanieı: açılmış· yor. 
van, büyük 1:)r ,angırtıdan ıonra hr. ' Ahbabrmla sergilerinin üzeri . 
girdiii dükkanda kimı~~iklerı Prenıin ıayri · nıenlwl emlaki ne yaptlmıt olan önü açık yazıha· 
ıöremeyince §~takalmıt ve bu ••• 3.600.000 Tür!< liruı kıymetinde ..!'.!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!'!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
kmlığm verdiği ~ersem&.ik yü.1ün ı tahmin edilmakledir. Bu ıerveti 
'den kendiıini .fakal&DJaga gelen .. vasiyetname ile kızkardeıleriyle 
,lere kartı kafa lutmamıtlır. . erkek karcl91lerine ve tımcli Kon· 

Melek çalan hırsızlar te• von Hopitz - Reventlov olan 
ı Framarun doju Kı.zeyind~ e!ki kar11ına bıralunııttr. 
Bourzeı ıehrnıin müzeıine 3iren Prenı· Mdivani'ler Ruıyadan 
hırıızlar bura.Jan yalnız bir me· kaçtıkları zaman bet parasızdılar . 
lek heykelinin tahta ba,ını alıp McHvani kardetler Amtrikanın en 
gitmiılerdir. zt"nıin kıılarivle evlenmek •ura· 

14 üncü yü (yılda yapı.mı, c:ılan tiyle Karun kadar zenıinletmiı 
bu heykel pahı\ biçilemiyecek ka- drlilcanlılardır. 
dar nadidedir. 

Deveıer sıcaktan 
çıldıriyorlar·ı 

"Çöl ıemiıi,, denilen deve, çö
lün ate§ ıibi yanan kumları üatün· 
de yürüyebilen ~·e ıu içmeksizin 
günlerce müddetle yol aiden bi
ricik hayvan3ır. Bundan d~ anla
tılıyor ki devele~ ıı~aia çok da· 
)anmaktadır. Ancak ıünet buan' 

Alekıiı'in daha ıeçenıerde bo
~adıiı en ıon uanıı Bar1'ara ıiut· 
ton 80 milyon lira mi"f" konmut 
bir kızdı. 

Diri diri gömiilen adam 
Avuaturalyanın Sidney ıehrin· 

de, Rut körfezinin ıuları içine tam 
50 dU;Eilca kendini diri ~iri ıömdU. 
r~~ ~_adlı bir Mıarrlı hak • 
·kiiıda İngiliz aazetel91'i bir çok Y,.a. 

zılar yazmaktadırlar. 
Bıı Mısırlı, tammanuile hava 

ve ıu 11zmaz ıalvanizli bir tabu • 
tun içine konarak ıuyun içine aar· 
kıblmlflır. Her ihtimale kartı kul
lanılmak üzere de ta.bula bir elek· 
trik zili konm~tu. 

Rahman bey deniz altında tam 
bir ıaat dunnak niyetinde idi. An· 
cak 80 dakrka aeçtikten sonra her 
nedeme yukarıdaki elektrik zili 
çalmıı veyahut yukarı)ra çekilmi!· 
tir. Yukarıda zili Rabman'ın çal • 
madıiı ve bir kontak neticeıinde 
kendi kendine çaldıiı anlatılmıt· 
tır. 

Sidney poliıi ite müdahale et· 
mit ve ikinci bir tecrübenin yapıl. 
muma mani olmuttur. Mıaırlı bun 
dan evvel Londrada da Hind fa • 
kirlerinin yapmakta oldır~•arı bir 
çok marifetleri göatermitti. 

Amerikaya 
Türk 

kaçırılan 
kızı 

.. ••• Bu kadının adını alyle•em. onu 
hepiniz t•nıraınıı: 1 • • • .. 

YAZAN: 

ishak Ferdi 

Aşk, 

entrika 
ve po iS 
romanı 

Çok 
yakında 

HABEfl 

sütunr~-

rında . 
okuya-

caksın•-



Medeniqet insanların boqlarını uzatıgoi-1 
Son yüz yılda insanların boyları· ~eş 

santimetre uzamıştır 

,. 

Aiır i~ler yaparak vücuda yet· 
miyecek kadar az ve fena gccla a
lan nuillerin çocukları bücüt kal· 
maktatlcr. Bu adam, raha~ ycqamc~ 
lıimHlerin çocukları 'yanında bir 
cüce lı.iHini verir. 

Amerikalı bir 
profesör böyle 

iddia ediyor 
l'~'evyorkıan yazılıyor: 

Minnesota ünh•ers ite1;i anatomi (teş 
rih) şubesi başkam doktor Edil Boyd 
insanların son yüz yıl içinde beş san . 
timetre boylanmış olduklannı söyle. 
mektedir. Doktorun bu sözleri her nr 
de hayret uyand ırmış. herkes ke~di. 
nı ir'8anlar a caba neden böyle boy • 
]anmışlardır? gittikçe de boylanacak 
mıdır? sorguların ı sormuşlardır. 

Bu sorgulara karşılık ,·e ri lmesi gür. 
değildir: Bazı mil ait şartlar nebatla: 

rı birdenbire boylandırdığı gibi, hay. 
\'an cinslerinin birka ç neslini de iri . 
le,tlrlr. 

lıpanyolla.nn on İlri'1C1 yüz yı
la ait bir el yazmcucntla Calutun 
Davut taralcnJan ölclürülmeıi 

böyle wöaterilmiftir. 

lıpurtalıların 

tiddetli ve ağır ı 

Şimdiki sıkıntıya rağmen beşeriyet bet/en f~r&iye/e 
eti ıörülmemiş bir kol:!yhk \'e refah rİ onları çok 
çağı geçi rmiştir. Maamafih bu altın 
çaf tekrar geri dönüp de,·am edecek ıcığlarr. ve pçlii 
bile olsa gelişip serpilişi artık sonuna 
gelmiş bulunmaktadır. Çünkü insan . yapardı amma. 
lar boylanmanın en son sınırına var . boylayının ela in 
mışlardır; nitekim sıcak bir "ser de 
Yetişrililen \'e mümkün oJabilen her i aa kalmcur.na ae· 
~rzd.a ~orunan nebatlar bile muayyen 
hır büyümeden fazlasına gitmezler. bep olurdu. 

Gençlikte meşakkat ,.e yorgunJuk 
erkeklerle 'kadınlann boylanmasın:ı 
eng@I olur. 7'akat denildiğine göre me
şakkatten katılaşmı11 bir vücut, alabil . 
diiine serpilip yumuşacık biiyüyen bir 
IÖT'dedtn daha saf lamdır ve daha çok 
Yaşar; kemiyette kaybeden keyfiyette 
kaıaaırmış. Karanlık , ·e ortaçağların 
ilk rün ışığından, gece karanlığına 
kadar çalışan, iyi gıda alamıyan, ma
tara gibi kulübeltrde yaşıynn ve a -
dam akıllı üst baş giyemiyen köylü -
)erle 8;8raylarda yaşıyan. alabildiği . 
ne >1>,P içen asılıadelerine n hane • 
dan iiyelerine bakınız. 

G.ençlikte çok ıkı bir spor '°' jim
nastık terbiyesinin de hoylanma~a 
e~gel 01.duğu gösterilmektedir. Gerçi 
böylelerı ~Ydan kaybederler. fakat 
adale T'e sınirleri demirlcşir. 

"Dağ adam., denilen boksör Primo 
Karnera, kendisini :renen zenci bok . 

sör Joe Louis Yahut Max Baer in arka 
kemt.ı{ini k ırabilecek ağırlıkta vük t 

b· ı· d" F k t • aşı ya ı ır ı. a a nisbeten dah k . . a ısa 
boylu olan bu ıkı adamın d . 1 . · emır eş . 
mlııı adRlelerr ko<"a C'am "'armaa 

- - J "'ını ytre 
erebilecek yum ruklar indirirdi. 

.Jimnastikhaneyi, dünyanın ilk afır 
zırhları nı taşımış olan Yunanlılar kur 

muşlardır. Yunanlı babalar ~ocukla • 
rının ooşlarına akıllı dü~ünceler koy-
m:ık için pedagoglar tutarlardı. Fakat 
bunların asıl i~l eri hu nyni ba~ların 
ji:nnru tikhancye hergün gitmesi~i tc. 
ntın etmekti. Bu iş Yunanlılara ' 'Ma . 
ı a ton,.da kalabalık İran ordularını da 
tıtbrdı. Yunan gençlerinin yaptığı be-1 
den s porlan simdiki zamanın herhan
gi bir rencl öldürebilir. Düşünün bir 
kere: Maraton zaferinin müjdesini A-

tinaya ulaştırmak i(in üstündeki ağırı 
zırhlarla hiç durmaksızın 50 kilometre 
koşan bir delikanlı),! .• 

Büyük Iskenderin bufJ'uiu altında 
ki Yunanlılar dUnyada ele geçirmeğe 
değer her yeri zaptetmişlerdi. Fakat 
bunlann zenginılfine dayanmıyan ço
cukları :rumuşıyarak tenbe11etti ve 
günün birinde küçücük bir ırk olan 
Romalıların boyunduruğu altına gir. 
di. Romalılar görünürde sUel talimler 
için dünyanın en başta giden alwıu f. 
di. 

Dünyayı ele geçirdikten sonra Ro
malılarda da tarih tekerrür etti. Bu 
a kerler rahata daldılar. BUftik tar)h 
çi Gibbonun dediklerine balulına son 
Janna dofru Roma orduu yumup • 
mıştı ki artık ağır zırhlarla yürüyii' 
yapamadıklarından savaşa okların 

\'Ücutlannı delip kendilerini yerlere 
serebileceği kadar incecik üst başla 
giderlerdi. 

Truvada harbeden Yunanhlann. 
lskenderin buyrutu altında sanşan 

1 

Yunanlılardan daha uzun boylu ot • 
dukları sö,·Jenmektedir. Bunun da 
Homer gü~lerinde 'f~nanlılann kara. 
sa\"aşlarına çalıfmamalarından tüc • 
car korsanlık yapmalarından ileri rel 
diği sanılmaktadır. Denizci milletler, 
Portekiz, veJaponlardan maada.en. hep 
iri k?yım olmak istidadındadır. Is • 
kandinat'yah korsanlar çamyarmuı 
gibi adamlardı; GroenJandda bulunan 
bir mezardan iki metre boyunda bir 
iskelet çıkmıştır. 

E5ki Britanyah gemiciler, balık 
çılar ve hattA çiftçiler, Sezann Ro • 
malılanna korkunç bir surette 1IZllll 

Gördiifanm ilriis hrftıl• 
Monna ile Vanıla Möbeı cıillı fa. 
mnmlf «lttrWenlir .,. ,,.,,_. 6fr • 

metre .-enJir. Bıarlotr '-""• 
~ _,. noel ~ rdıfıqlr• 
lar lrendilerine ti• flerıirfli. 

sında yok olanrdiler. Ba·iri boyla a· 

.l•lri P.n/erin ıövtıly.lni bir· 
ei ..- ""°"""' lıi.nueI.,Ji. F 
~. nlri hoh ıampiyonl 
nftltıtr, Jln Tı.uwy'in yt11tırw/a b 
lar Wrrl.artlı. . 
... O Pniin tövtıl,,Jmnin uaa 

· bo,,. w.;. nw~• ~rJı ·bet ..,.tim 
·~•dfli. 

diTlpleie n her ln ölüme hazır bu 
Janmafa alıftrnnak içindi. Afır çeli 
zrrJtları l'İ7•İf oldaiu halde yakı 
,.. .... albllda aa~lerce döri§me 
b-8itif 'haba7ifitlerin 7apacafı i 
a.toaırı ! , 

' iN ilrlerat.ler inanı ya nldinde 
ınel sl~rttp kemikli köye pnderi 
yor4•, 1u1t&. da,.nabilenltri dediği 
•i• tihi ~dar bırakmakla bera 
her pYi •i'M lıllflaa yapı;rorda. 

ltıte ._... l~adir ki Avrupanı 
..... jb ... , enelki ne1Jf zengi 
Mir Mp8ı kısa boylu kişilerdi. Mü 
se1f:r4e to'plan~ olan fÖvalye zırhla 
rı l>a 8iyledik1eriaizi açık~ &'ÖSter 
111eltetfr. Son th1tlcla bie bOtün' dün 
~ pefrilltl s.Utlik yukarıda d 
•1ltkllih&k ılM boyları 'usatnu~ r 
Aw"9*1t dolitor ba uzanmanın 
_....... o1chllana teebit et111i~tir. 

( * 
damlar Mftfm&fa tenndt etml19 ·I============== 
cek kadar horoslan•11Jar mıyclt,,... Ha.be·ş.ı·stana . 
sa kurtlann koc:a ... da,, yere .... • 
mek ipn yapt*Jan faka butmİıU. · 
hllesini tarnaz nc1erıer tat.IJlk eclenk koşan· 
bunlan·. imha mı etmifler1R? .. t .

1 boylu görünmütlerdl. Ancak Ro~ah - A~mn.o~ kiyi~ ile... serguzeş ÇI er 
Jar bu. Britanyalr çocuklan •Tatta hir İHisi, aln' ~~ı)"illltaltmü 

inim.inim inli- kltihr:tlli.Aaht•. Hal-p -ıimdi 'bütün dünya ıe pataklamak İ§inde hiç de göclik ~. .7'"'-
nıfma men... o~~ kamlar... ~ilerini·akm akın Adiıaba· menritlerdir. Son cUnlerde lnailtere- hi 1r 
n itlerinin altmda ~ 10nw• """e- ı.,.. r • Janektedir. Bu aerıüzeıt• de t-ulunan bir mezardan ~nlaa bir L--'-J L•-- ....__ -

i f Ro 1 l 'ka ih zUfrlerdi. BUlqrk _ .. ıa...-.. -• ,.·ılerdm biriıı· de lnıiltereıı· n kadın iskelet n n ma ı ara nıı • · 1 ,-'-- a• . .a-L :ır 
· r hiç bir korunma 70 a 1'-•• ., -.- · GlatlCoT -L :-inden Aleluandr 

tflAI çrkannıt Britanya kraliçel!d kah· ta kununa Teıiıfre.,1&1mz en ~at "· ,,_. . 
raman Boadieeanın oldufu aöylenmek lerde defi], kral'Saraylamuta'~ S•· VvclloY'dur. 1914 aavqma ıö· 
tedir. Bu iskeletin boyu bir metre sek- celeri•hertes acı aa•bfriu?'dr. niiUi J'Ulliıiı ıündenberi durup 
sen bq santimdir. o çatlarda ytilhl ~ Jte•hii· etopaadian liep heyecan pe9ind• 

Fakat buafln bu boyda bir kadm nm delik defiiinden kora~ kofih1'f ola n bu adam, nihayet 
prmek illlalli hiç de hayrete düşUr - Avrupalı kibar Te fakir ki._. 'far mı. Hneril~kten yorulmut ve bundan 
mtiyor. Me§hUr aktrislerden Monna, i. dır? Ç4~k hastalrfl o kadar: ba .... • •iri 1 ö A mır 1 d 1 
le Vanna Makbet ikiz kardeıler bir tı ki hemen herke& bir aat enet '9 • 1 "1 "·'~nce TU . a ya a y.er e.f
metre seben santim boyundadırlar.ı çiştinin diye çocutanu isti7e isti;e mefe acarar TeTerek koyunculuğa 

Rm ihtililine kadar iyi bellenmiııı bu hastalıja bu)aftırmlı. -,ıa.qtı. Ha\,e9 oıeaeleaini i-
ve alabildifine yuİnuşıyarak btlyümtl; Zengin olan erkek at ırrtında, ka • tilir ipbnes koyiİnlarm hepsini 
olan Rusları, tiodur Japônlar ,.enmif- ' dın da arahlda yolculuk ederlerken aaİarak . cİ~iru Londraya, oradan 
lerdi. ŞarkJıJann kısa kalmalanna se- İHi adam ve ~ilesi bütiln yolcalukla • da Adi~&ahara kotmuttur. 
hep oJarak da me~katle gıduızhk nnı yaya yaparlardı, hem de J'Ol~a O p 
gösterilmektedir. yüklerini .sırtlarında tqı1İlak pl1ıile.. ~~ eo~le ıa~eteıinin ay· 

Jşte bu Y&f&l\l9 prtlan altind& ıı.· tarın& 11aa111 ne demıı: Uzun boyltl ırkın çıkrnuı ve yer. 
yüzünden yok oJmuı muammasmr 
Kro • Magnon diye tanılan ırkcla da 
görüyorur.. Kimsenin bilmediği bir 
yerden gelen bu bir metre seksen beş 
santim 1>4»ylu ve bugünkü vautt bir 
adamın beyninden çok daha büyük be· 
yinli adamlar bundan 100,000 ytl önce l 
Avrupıa8a türemişlerdi. Kro .4Magnon 
un btiyük beyni de gösteriyordu k\ bu 
adamlar kendilerinden önce olan kti • 
çük be)inli insanlan yok etmiş. ali -
1.el yemesini, iyi yaşam:unnr öfrenmiş 
kimselerdir. Jşte upuzun boylan da 
bu kolay yapmadan ileı:i gelmektey. 
df. 

Bununla beraber bu koca beyinli 
insanlar da yerlerini daha t.tik ve da· 
ha lril~ilk beyinli batkalamıa bırak -
mak iizere ortallkıtaa katı& ıöz ar.a • 

Ja~ldc ailele,rtn bil;rtlk Wr Jaau ub · - T~ da' yerletmiı, itimi dü· 
ilk yaşlarında. iliip sider~cll. hbt zene kÔ'JIİIUfbam. Birdenbirt! bu 
geriye kahp da olsanlak 1'&flU nra • · HalMtiıtan iti çıktı: Ne yapayım, 
bilenler, bo7ea pek iri ohnaınakla k d" . d . 
beraber çhi kadar l!llJflam ve bdi riW . en ımt tutama. rm. Sattrm: ıav .. 
dokuz canh olurlardı. Heın de bu do· drm buraya ıelerek Habet ımpa • 
kuz cana çok Jhtf7&Çlan' ftl'dr ~inkl ratoruna hi~etbqi arzettim !... ~ 
ya~ma tarzlan iltlm kadar sertti. Adiaahal.nm uçak ütuyo • 

Bir kralın, yahut uılr.adenin otlu nuncla 1e1ıiz aeduiz çabpn mavi 
daha betltfnden itibaren o kadar za - al•IU bir aclam \'ardır. Bu ada• 
limane bir surette sert tallm n t.rbi. Ham Ve'ber'dir. Kendiıi savat 
yelere t&bi ıtututurda.ki bagtinJdi aile. esnu~da Baron von Rihtofen'ia 
ter böyle bir i~ kalkqaeak ... olda 1'11• lmmraı filo.unda mütteiiklere ehi-
muhakkak hapse atılırlar. Çonklan- arttmn Al ta arecil• 
nr btittln yıl içln"cle ıördij\Jerl talim ~ •. ıi ld~ 'J ndır .,. 
yanmda şimdi fampiyonlak itfa ant. nnm en"? !' a ann a ... 
renraan yapan bir bokalriln talimleri aer,,a.ettçdenn p~ıdrr. Bu ad 
ldeta tenbellik safrlabilfr. Ba da or. da 'timcli Habet ta:nare filomDdıl 
taçai ~ocatana ea mr fll'tlar ·~~· ~-

• 
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Mu~nyyer Hasan Şevki 
PUDRA vl! YAGSJZ KREMi 

Dünyaca emaalıı"dir .. Her yerde arayını%. 

Peri• .yazıla ~tlere a•la aldan~ı•· 

1 011111 riın*' n h•ı ııı~.·,. • 111111 1 
4 

Haydarpap de"'8U& l.it ıene zar,,_. Taiat edecek ZISOO ton 
maden kömürünün l·l.,..etr• meaf~y• lal{J•İ ıti 15 - 10 - 35 
u.lı rünü ıaat ıo da Hayd&fP&fa da gar Wnuı dahiliacletd ı inci iı· 
lelme komİ&JODY tarafmw ~· eksiltme ite ihalu; ppdacaktır. 
Beher ton ldlmllrüa ıahli,..; JSİn 9 ktıraf ıındıa- bedel konuı.

1 mutti:~.Jclilerin ı 92 lira 40 kurut luk •u•aklcat teminati1le kanunun .111· ... ,,., ___ lllSEW•• 1 s t 1 k 1 a 1 L l ı e ı I :ı·ı-115•211151•1 -ı. 
tayin •ttiti vetikai•n •• kammun 4 üncü madd••i mucibil!C• it• ıir· D -

1 
re ktörl .,.,._..Q nden ·. . 

meğe manii kanuni bulunmadıiına dair heyann.m• venneieri lbım· U 1:1 
dır. Bu ite ait .. rtnamelcr Ha, dar paıa 1 inci ifletm• komil10nu ta· ı - ilk Orta •• Liıe kı11mlarına , atı vo ıundlla, kıı ~· ·~~ek ta'< be kaydına devam olun::J 
rafından paraıı.- ola1'1c varilecek tir. (5934) 2 - Kayıt için her ıün aaat 10 dan 17 ye kadar ıehnebıhr. 

\ 3 - lıtiyenlere, kayıt ıartlarmı bildiren öfrenekten bir tane paraHz olarak ıönderilir. 
12633 lira muhammen luyme tli on dört kalem matbaa lcltrtları ana•ımı m.ıamamn ŞehıadPb•~ · Polis karakolu kutısında. T ~lef on: 22534 m:ıc:ı:m:•-

ve kartonları 11W..rükleamit C1lara k teılimi prtiyle 4 - Usincitet · 
rin - 935 P•sarteıi ıün:.. aaat 15 te Ankarada tdare "inuınd• ka· 
pah zarf usuliy:.a iıatın aıır.acaktır. 

Bu İ!• airmel.. iıtiyenlerin 94 7 lira 50 k'"Uruıluk muvakkat temi· 
:ııat ile kanunun lAyin ettili V8ıika ları, kanunun 4 ii11.:il maddeıi mu 
cihince it• ıirmeie kanun; maniJe ri bulunmadılına dair beyanname 
ve teklifl"·ini •Yni ıün saat 14 dtt kadar Komisyon Reialiiine ver· 
meJeri lazımdır. 

Bu ite ait ıartnameıer parası z olarak AnkaT&cla Malıtme Dai· 
rHinde, Haydarpafada f nellüm ve Sevk MüclürlUtüncle daiıtıl · 
maktadır. Nümuneler Mzuzemc D• ir~sinde ve Hayclarpapda Tael· 
lüm Müdürlüiünde görülebilir. (8117) 

Muhammen bedeli lOOO lira o lan dinamo ve ot~at Jcömüıleri 
~ - 11 - 1935 Pazarte~i ıünü sa at 15,30 c:la kapalı aarf uıulü il• 
~nkarada idar" birtasınla ıatın a lınacaktır. Bu i .. ~rme~ iıtiy~nle· 
rin 150 liralık !lluvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiji 

veıikalar ve it.s ıirm•ie manii ka nurıi tnalunmacltjıaa dair beyanna 
me ve tekliflerle ayni ıuaı aaat 14 30 a icada• Kom;ıyon l~iıliiine 
verww:eleri llzımd1,., Bu ;,., ait ,art nameler Ha7d'lrpatada TeHl:üm 
ve Sevk Müdüriüiünde, °"nkarada Malzeme Dail'tıinde para•11 ola. 
rak dajıtılmaktadır. (6118) 

Muhamm• bedeli 14878 lira olan muhtelif alat ve edevat 7 / 11 / I 
935 Per,embe rünü ıaat 15,30 -da kapalı zarf uıulü ile Ankarada i· ı 
dare binaarnda ıahn alınacaktır. ~ 

Bu ite rirmek isteyenlerin 111 5,85 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettifi vesikaları, keza kanunun 4 • üncü maddeıi mu· 
cibince i§e girmeye kanun! manileri bulunmadığına dair beyanna • 
me ve tekliflerini aynı gün ıaat 14,30- a kadar Komisyon Reiılifine 
vermeleri lazımdır. 

Buna ait prtnameler paraaı:ı olarak Ankarada Malzeme daire • 
ıinden ve Ha~dmı>aıada TeıelJüm ve Sevk Müclürlüiünden alına • 
bilir. (8194) 

Muhammen bedelleri ile miktarları, •iltme tarihi, ıünü, saati 
ve muvakkat teminat miktarlarr at ağıda yazılı malzeme :Capalı ..arf 
usulü ile Ankar•d. İdare bina11n da ıatın alınacaktn. Bu İ!lere ıir
mek iıtiyenlerin hizalarında yazılı olan muvakkat teminatı vermele · 
ri ve kanunun tayin ettfgi vesikalar ve ite ıirmeye manii k&nuni bu· 
Junmadığma dair beyanname •• tekliflerle eksiltme ıünü taat 14,30 
a kadar Komiıyon Reiıliiine vermeleri lizımd1r. Bu itlere sil ıartna· 
meler Haydarpaıada teHİİüm •• ıevk müdürlüiünde, Ankarada 
malzeme dairesinde paruıs ol&rak daiıttlmaktadır. (6195) 

lımi Muhammen Ekıiltme tarihi Muvakkat 
Bedeli aünü ve saati teminat 

77 lialem elektrik telleri 
ve kabloları. 

15260 Lira 8/ 11 / 935 Cuma 11.W,50 
15,30 da Lira 

10 kalem mulıtelif Kriko 7803, 96 Lira ll ı ll 935 Pazar. 585,30 
ve veren 

Fazla itina ile birenmit 
v. yumeııkhğı sayesinde 
IRUFL S biçakları en 
inoı derinin üzerinde ka· 
tife gibi kayar. Bunlar ilci 
larafb her nevi trq mi' 
lcinelarine uymaktadır. 
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teıi 15,30 da l.ira 
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karııaında 
Foto Nur 
JUmda 

Letafet hanında 

seıamı izzet -Tiyatro Sanatı 
Her lcitapçİda bulunur 

Fiatı: 75 lruruı 

Satıhk otomobil 
Kullanılmıt fakat iyi bia· taalde 

Be1bi Ford otomobili satıhktıf Fe. 
neryolunda Muhtarpa9a çıkma · 
aında (6) numaralı eve müracaat. 
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·GiT·PARANIN·FA.ıZiNi•AL• 

.--111ıncl ıınıı ..... 
ilk okuma kitabı çıktı 

Devlet Baıımev' tarafın dan, yeni dil d~vrimine ıöre buı· 
lan ve Kültür Bakanhjın~a tek kitap halinde ilk mektepleriıt 
ikinci sınıftnda okutulan okuma kitabı çıkmıvhr. Dei•ri on y .. 
di buçuk l(Uruttur. 

DaiHmd merkezi - VA KIT YURDU - Ankar;ı caddeıi. 
lıtanbul. VAKIT'ın Türkiycnin her tarafıncia bulunan •atrcıl• · 
rından teJarik ediıebilir. 

V AKIT'ın Istanbul vilayeti s~tıcıları 
Büyiikada: Bayan Anna - 23 Nisan caddui - numara 4 
Bakı:i<o'\': V 1thhi - Tütün, ıiıara ve kitap ıatıca•ı. 
Bıyoglu: Eaat Barutçu - Kalyoncuku!luk - Çakmak •O 

kak numua 226 
Beyko~: Muhittin - Fevzipafa cadcleıi numara 76 
Betiktaf; Ali \'uıuf - Tramvay caddeai numara 29. 
Çataka: Şaban - G•zete ve kitap aahcıaı. 
Fatih: Hütnü - Büyük Karaman c.addeai num:nı 2. 
Frndıkh: Rem~i - Kırtasiyeci. 
Kadııcöv: Sabrı Faile - Anadolu kitapevi - Altıyolajsı. 
Kartal: Bakkaı Cemal. 
Sarıyer: Ali Kemal - Büy~ikdere cadd~ıinde numara 290 
Üıkiidu - Sabri Cema 1 - Kitapçı. 

DiKKAT: 
- VAKiT YURDU, Devlet Baanttevi ve Kültür .t!akanlrl' 

netriyatmın ıenel satıcısıdır -

sıNıR,·eAKIL 0 Etem Vass•t 
Hutalrkları mütehaseısı r • ~~ 
C.ta:oğlu Orhan B. apartrqıa.ıu Tel : 2:?033 - Ev. KıdtköyU Bahariye İleri t0kık Tel: 



o 
!tUJUek bir pe.pudan lıqk.uı YC>ktur. 
Oıı11n t~ aö:rl•ıWı m&duı1 sili din. 
U10rum. 

Alla derin bir yeilleı 

•• liJUll!Jffl9111l .lJll ... 'ıdlm -
=•ı .. n.u~ıoPIJJ~ıı 

-ttoa ·ıpnpvwtl\M1lp •pfl't .J11 smrn 
-Ul! JJµ11l nrtiwp.1~ .t-ıttl' UOl 118 

'JıplltfU'RU'l 'l"IUZıWJ»l• "1 nnpq 
.Jıq lml"'l'l'I 'nrrpW1{ lJq UHfS -

: ıpwıarwı-ı 
IUfJWnı ırıt UftURrgfi JJl"PIWUJ.Ull ·!l'l 
aplll5J trnıltl{ 'PUWX -nıtnı ı•lnH 

·.ım 
· 5nı .-ı ~wpı• nııp"f JfA vp 
l'l(Olf ~ıvptW lanpS .Jpt :sJJµ.(q 'µ 
no ı amp.ıolm• ı ~ •P svo epıısuı 
.n JU.(• n'CUn~ ıaın.ıo..<mq •ıu:.ıı -

- Oh, qkımın unat:ıMnrs milm~ ı 
dttllclir. Dud&kl&nnpda hlll öpii§ • 
lvimin ili durayor .• eöılerini ~eke -
ledi. 

şey Tarea. o da aiiller, danteller, el. 
mulardr. Fakir olduium için krali • 
çe, nuill&tlerini tuta.ram beni zen • 
cin eclectfiıli, •im.ular& bofacafuu 
T&detmi§ti • .Körü körüne her emrine 
itaat edeceğime söz 'ferdim. tık ıu -
çum budur. Elmularla dolu blrka~ 
kutuyu aöriince çıldmnak dvec.leri. 

- M..cla.m, böyl• f&,1ler eö:rleme.lı • nı ıeldim. Onlara. k&Yutmak iç.in .. 1• 
te dffam ederaiftiı çıeldhn•t• mecbur tanla bile mukavele yapmaia hazır • 
olat.ainn. dım. Ht)'hat ! Mukuele yapıldı. Bir 

_ Ranr, hayrr .. Kalmrz! herkaltle ıUn kraliçe beni husuet ibadet oduı-
tin itfmfta bulunmalmm. na t4irrttı. Gözümtin önünde inci. ya. 

kut n ehu.ala dolu bir ~kmece açtt. 
- ö1Je ise, .anki Allaha dua e • Ye kendisi11e itaat edtrse.m hıpaini 

diyonnuı cihi aöyJeyinl~ Madam. le • bana nreutini söyledi. Göıltrim 
mini andıflnıı: adam artık öhnüttür. faltatı ıibi açıldı. Yana.klanm kızar. 

- Peki11 öyle ise beni dinleyiniz. dr. -Ruhum, dütüncem altiiıt oldu: 
Sir.e Alla.ha itirafta bulunuyoı·mu uıw - Ha mttpenah. ne yapmak lbrm; 
ribi &Öylediiim zaman r;ünahlımınrn, emrıdiftiı? diye bairrdım. 
cillıretlerimin cu.uını klfi derıeedt Krali!e ıülerek beni ılimdH tuttu. 
cörmu oldafumu" bundan .onra Vı hu wd oduının Ytllında hqka bir 
~fa. mazhar olacafımr aöylereiniı de. odcıya götürüp tlunra ruiJi PHderi 
fil mi kaldırdı. Perdenin öbür ta.rafmda kra· 

- Sizi dinliyorum kımft? Jrn dairnfne ~rkan koridor Tardı. Bu-
- Eneıt günahımı ve onra da radı htpeini tanıdıiım ja.ntiyoınlar 

<tktiiim ıtrn anlıtacaiım. Ondan ıır.iniyorlardr. K ali~e hana bunlar • 
sonra lbrırıg@len htikmii iz , erini . dan birini ıösterertk: 
niz. H~nüı on altr ya ındaydım. Çok - Kendini ltu ada.mı !t•dirmeli • 
rUı~l~ım. ~Ytik bir kraliçenin dik • JdR ! dedi. 
katinı Çtktiğım için beni nedimtlt>ri Ali,, belki bir hareket., bir ıııöz ~k· 
a.rurrıa ~lmı tı. Yttim, anuır.. baba· liytrtk ıustu. Fakat kafMin arka.ın
mg, aiJ uı butul'\duium için kraliçe da papas. sanki ta tan .raprlmıı n ka. 
bana analık edeceğini ,., ail•m )trini id~i Ur.erinde ebediyen har•ketslı 
tut.acağrnr MyJemiıti. durmafa n'lahkam dilmi~ bir herke! 

1i dö Lü~~ hir An kııdar htytta • rilri, kımıldanmadan ~usuyordu. 
n~nr tutmak ıçın durarak dü~ünc~ini Afüıtn ~. 8iı:ler dudaldır1ndan 
biraz fopladrktan 1ıonra acırla. ~ısıl • ~Ü(lillı;Jt çıkryormu, &"ihi, rittikçe tit· 
mr§ bir t!le dnam ttti: reklefiyor n bohklatıyorda. 

- O Ult'&nlar birçok unyörler ha· O vakit, paııu hl~bir hartkette hu • 
na ilA.nı a~ ettiler. Fakat b11nlırclan lunmadın: 
lüçbiri8ini ır.nmirordum. Hi~ kfmn - Bu ~damın adı ııeydi? di>• !Of· 
dikkatimi cümlyordu. !1YıUİtm b(r. du. 

• 
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PAltDAT~NLAlt tfT 

.Alfa titrıdJ. Tahkirin dtrec11ini an. 
lıya.rak kalbi hal•can i~lnde oldufu 
halde: 

- Ent. hir~ok lflkltnm bulundu· 
· tu f~fn ltunlann aruındı.n bu ada · 

mrn i$mini ayırnıakbfımı iıtiyorau • 
ftllJ, d•~l mi! Peklll, bu a.dıll\m iııı. 
11\i Klemu Jale dö Pani . Garoıa•dır. 
Eendfal Marki fdi. ltal:radan ı•lmit· 
ti. Simdi onu bfru tanrdrı:, d~I ml7 
dedi. 

- Dn4m ediniz klZltn· :Ru adımı 
!l\;yordunuz değil mi! Pekltl, bütün 
tüıwnnrı bu kadar mı~ Allahın sizi 
affedtcefini umuyorum. StTtJ\ bir fil· 
Tallı kadınrn affohtftmryacak h~nti 
güna.Ju olabilir~ 

("7'!nç kırın 'rlicudu !art-tldr. K•lk . 
mık n çekilmek ifin hir hankettr. 
bulundu. 

Fakat bundan Taıgeç.frtk nldufu 
yere ~öktü: 

- B~ı\imlt eflıni)or unut ıatiba ! 
larar yok, ö.rle otımn ! Eileninir, fa · 
kıt dinle);niı ... Faen hu jantlyomu 
kat'iyy~n eTmi;)·ordum. 

Sözlerini mırıldandı. 
~rin Lir hlyccanlıt titreır.tk &rım 

ffmdi papaza. ı:,"f"lmi~li. Kalbinden lw 
pan bir Q)ha)ı tüç tuttu. Genç krz. 

hütUn hatecın:) Je beraber S(ene papa· 
.tın bu titre);~ini farketti. Tatlr bir 
&MJt dtnm etti: 

- Onu F.t' miyordum. Bununla btra. 
Mr, hu kadar ırib;el, bu kadar yaln • 
ftklt bir kavalye ıörmemittim. HenUr. 
on Mklz raJılndaydı. Açılın bir ınn· 
ea kadar 1'o ta.Tll'lan sn n mat • 
Tur, Mn dt'Tt't'~ kahrama.n '~ dünya. 
YA yılmr, ~"ilmek f(in S' lmif lrir 
m-.1111'}ç oldufu l\al4e ;ene bir türlü 
Mvtmi ·ordum. 

Papu bofuk bir lf.tlt: 
- Ya o? diye •ordu. , 
- O hanı taparcuını diifktladti. 

Yahut ben öyle sanıyordum. Htr 1'e' · 
u ... Kraliçeden, bah1ettifim emri &.1· 
drktan bir sene sonra, ıebe oJ4afumu 
anladım. Ç~cuk, kralt~nin balla nr. 
difi Lahaf ıokağındakl kUtük ~r ••· 
d• dünyaya ıeldi. Bu dotuns siıli lo.4· 
larak babast çocuju alıp ıitürdii. 

Burada hıc_;kırıkJar gtnt Alil'in fiı 
öylemuine mbi oldu. 
Papas di,ıerini &ıcırdatarak: 
- nh} orum- rek c•ç doiaa bir 

analık duy,uftu ka1biniıi eıiyor, Aıı 

" tAtırap içinde inliyorAun uı. Çocu • 
.tun ne olduğunu anlamak istiyonu • 
nur. Bu hususta şiıe malQmat nrt • 
bilirim. Brn v ~ocuiu her Zllft&n rö • 
rliyorum. dtdi. 

Alfs dıh:-etinden tit.ıi)erek: 
- Çocuk ölmfdi mi~ nem•k iri 'hana 

)'Alan cöyltdlnh: ! ~~Yltyfnfz, söyl.,-i· 
niz! YokP §imdi baflrarak reutet 
çıkarır, ~ıi de Ueme kf.p&ti4 tderiM: 
diye haykırdr. 

- $uA! Yoba 1eni hıra.krr ridtrim? 
- HIJ,r, hayrr !... Merhutet tdi • 

niı: ? .. Bana acı),nız: ... SöylP-,-infı ! 
- Allah bu çncuiun ya~ı it. 

ttdi. Btlki bunu raıabma llet ede • 
rekti . Bahası olan Mf Marki. dtcUfi,niı 
gibi, onu alıp götürdü ,... bir liitftfftt• 
ye. teslim etti. V t ona isim 1':oydu ! 

- l mi nedir! 

- Bahuınm ismi, Çocuk da pmdi 
Jak Klcım.an diye u11ıyor. 

- Ntredt? ... Nırtdt~ ... 
- P.aril manaatnlırmdan Wriıbt· 

de talebedir. Siıe 1oyleal1ti111. Bil, 
Allahm bir ofludur. Ye bellri Allü 
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onu büyük vakalar i~ ha.zırlıror. 

Bilmek istediğiniz teY. bu delil mi? 
Sizi ayağıma getiren acı bundan dof. 
muyor mu? Görüyorsunuz ya, dofru
yu aöyliyerek ıene size acımıt oldu • 
ğumu sösterlyorum. Şimdi dnayetin 
olmadığını n çocuğun saf balanda -
ğunu biliyorsunz! ... 

Bu sözlerden müteessir olan Alis 
föustu. Belki bu susuş papazın düşün • 
cetıinden daha müthişti. 

Alis, ölmüş sandığı çocuğunun saf 
bulunduğunu öfrendiii bu anda kal
bini yokluyor ve orada analık sevgi· 
sine çok galip gelen bir korku sezi • 
yordu. 

Papa..~ kalbinden taşan şiddetli he. 
yecanlann tesiri altında, uydurduğu 

yalanı unutarak, günah çıkaran bir 
papazdan bayaft bir insan şekline dö
nerek sözüne denm etti: 

- Alis, benimle görüşmek, herşeyi· 

nizi, kalbin.izin zehirlerini dökmek is
tediniz. Peklll şimdi de dinlemek sı. 
raeı size geldi. Zavallı kalbimi bir ke
fen gibi örtmeğe başhyan HSSizliği 

bozdunuz; ruhumu ezen biltiin acıları, 
kederleri, yeisleri ta:r.eledinlz... Ah, 
~ocuğu öldü sanıyordunuz, bundan 
pişman olarak yapılmış bir cinayeti 
'.A1taha affettirmek için bana başvuru· 
yorsun uz. .. 

AHs'in yeisten doğan bir hareketini 
l'Örınemezlikten gelerek devam etti: 

- Bu cinayetin sebebini bir türlü 
anlıyamamıştınız delil mi? Çoeuğu a
lıp gittikten sonra bir daha annesinin 
yaıuna niçin dönmeditiml, eğlencele • 
re. sef ah ete niçin daldığımı, manastır 
denilen sonsuz uçuruma kendimi ni- ı 
~in attıtımı bir türlli öirenememişti· 
niz. .. 

- Kleman, banJan ......... ". 
ketfettim. işte beni ayafmıza retirea 
du;rau da budur. intikamdan Yaqreç
menizf dilemek için geldim. Sözlerime 
inanınız. Cok acı çektim- Cezamı ıör. 
döm. 

• 1 
Papu Utrecll: 
- Haydi, aöyleyinis, öirendifinlz 

şeyi bana anlatınız. Suçla cezayı ölç
memi isterseniz bu cinayetin aebeple· 
rini söyleyiniz! 

Bunan herine Alis, kesik keeik, de
vam etti: 

- Kraliçe, Monmoransi partisinht 
Jtalyada müttefik aradıtını sanmıftı. 
Sizin Veron'dan, Mantu'da~ Parm' • 
dan, Venedikten geçtiğinizi biliyordu. 
Sizi Marpl Fransuva dö Monmoran
si ile beraber görmütlerdi. Kra~e bu 
ihanetin delillerini cldr etmek istiyor
du. işte onun için sizin metresiniz ol
dum. Cinayetim buradan bqlar. 

- Ent, devam ediniz! 
- Bir gece okşayışlarımla kendiniz. 

efen geçtikten llOnra derin bir uykuya 
dalmı~nız. Oh Kleman, merhamet e
diniz ... Beni bu kadar utanmağa mu· 
bur etmeyiniz! ... 

- Utanmak da bir cins ceu.dır
Söyleyiniz! 

- Pekill! ••. Uykunuzdan istifade 
ederek ... 

Alis halecanclan boiuhnak derece • 
lerine gelerek sustu. 

- Siz sözünüzü bitirmeie cesaret 
edemiyorsunuz, bari ben tamambya. 
yım. UJ.kuya dalmış olmamdan isti • 
f ade ederek evrakımı aşırdmrz ve er
tesi günü bunlan Katerin dö Medi~i
ye teslim ettiniz. 
Müthiş bir acı ,-e utanç içinde ezi • 

len Alis, susuyordu. 
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- Kahrolsun Hügnolar! sadası or. 

talığı çınlattı. 

Kilisede yalnız on on beş kadar 
pzel kadın kalıp bunlar da günah 
çıkarma dolabının etrafında dua et . 
mefe başladılar. 

O vakit bir kilise hademesi gelerek 
papazın yorgun olmasından dolayı 

bu gece günah çıkartmıyacağını haber 
verdi. 

Bunun üzerine hoşnutsuzluğu gös. 
teren bir mmltı oldu ve kadınlar hi· 
rer ikişer dağıldılar. 

Yalnız içlereinden ikisi kalmakta 
ısrar etm·işlerdi. 

Ortylü olduğu elb~e n peçe isin
de bile son derece genç ve güle olduğu 
belli olan bu iki kadından birl.;I bir 
dua iskemlesine oturmuştu. Ara sıra 
\'Ücudunu bir titreme alıyordu. Papaz 
kilisenin i~inden ağır ağır ge~erken 

kadınlardan biirii arkadaşı genç Ka -
dını dürterek : 

- Benim dediğim işte hu gelen pa· 
pazdır Alis. sözlerini fısıldadı. 

Ali.-; dö J.üks başını kaldırarak tit
redi. 

Kilisenin içi karanlıktı Uzakta mih 
rabın yanında bir ışık öteye beri.re 
dolaşıyordu. Bu kilise şarkıcılarına 

lazımgelen şeyleri hazırlamakta olan 
bir hademe idi. Kubbeler karanlık i~in 
de görünmüyor ve ufak bir gürültü 
bu büyük sessizlik içinde tuhaf bir su
rette aksediyordu. 

Pani Garola günah çıkartmak isti· 
yen kadmın yanından geçerek dolabın 
içine girdi. 

Alisin arkadaşı yavaş sesle: 
- Haydi bakalım? dedi. 
Genç kız titrek bir sesle: 
- Lora, şimdi ce~retim büsbütün 

kınldı .. cevabını \'erdi. 

- Haydi canım, size mii .. aad(.' nl -
mak için ne kadar uğraşhgımı unut • 
tunuz mu? Bakın. cihiir kadınlan hep 
g~ri gönderdiler. 

- lsmimi söylemedin ya? •. 
Kocakan omuzlarını silkerek: 
- Papaz sizi bekliyor! dedi. 
Alis dolaba yakla~arak günah • 

ldrlara mahsus dar yere girip diz çök 
tü. Burası, papazın bulunduğu )er • 
cfon sık bir kafes ile ayrılmıştı Hun . 
dan başka, yüzü de kalın hir pe~(.' ile 
iirtiilü bulunuyordu. Iü5acası papazın 
kendisini tanımasına imk<in yoktu. 

Ilu sırada papaz yavaş st•sfe hir ta· 
kım dualar okuyordu. Duayı hitirdik
tcn sonra kayıtsız bir ~esle: 

- Sizi diliyorum madam .. dedi. 
Ali!l! kendi kendisine dii~ündü: 
- Brni kim olduğumu hilmiyor. O 

nu binit' .A irc şaşırtarak iradt~ini c . 
tinden almalıyım. 

Kısa bir tereddüt ge~irdfüten •·onra 
yavaş sesle birdenhire: 

- Marki dö Pani • Garola, hen Alis 
di) Lüksiim. Sevdiğiniz \'e helki ha ~ft 
da sevmekte bulunduiunuz kadınım. 
Şimdi bu kadın yalrnrarak ayağınıza 
geldi .. 

Papaz ayni kayıtsız Sf'slc: 
- Sizi dinliyorum Mad~!m. cr;-a -

bını \·erdi. 

Alis korkudan titredi. Kafesin ar. 
kasında kendisini dinliy(.'nin bir inE'an 
değil duygusuz bir heykel olduğunu 

7.anneder gihi oldu. 
Hararetli bir sesle: 

- Kleman, beni tanıyor musunuz'! 
diye sordu. 

- Madam, burada ne Kl(.'man M 

de Marki dö Pani Garola , ·ar. Karşı · 
nızda sizi dinliyecek Ye eğer mcrh!ıme. 

te layıksanız Allahtan bunu sizin için 

r 
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HASAN KUVVET URUBU 
ZAAFI UMU Mi, KANSIZLIK ve KEMiK hastahklar1na şifai tesirleri çoktur. Çocuklar 
~ençler Genç Kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. Hasan Ecza deposu 

Nurkalenı 
Kurşun Kalem Fabrikası 

Mekteplilerin, Mühend iılerin, Re11amların, Devairin 
ihtiyacını lemin eden her cinı kalemi yapmaktadır. 
Her kırtasiyecide ıatılı r. Ecnebi mümaımerinden 
kat'iyyen üstün ve ucuz olan çef İlleri •f&ğıdadır: 

801 No. hı Ml"ktepli kurşun kalemi 
i>Ol No. Ju 1, 2, 3, derece sert likte re~lm kurşun kA1l"ml. 
DAGDELEN 10 muhtelif sert liktc en iyi cins kurşun kalem. 

1011 No. Ju ,.ı 
n arangoı kurşun kalemi. 

99 .! ' o. lu T aşçı kurşun ka Jemi 
7oı No. lu B .,., C, 2 sertlikte dnar isin kopya kur§Un kalt'ml 
702 No. lu A, B, C. l'ttnkll kopya kalemleri 
901 No. lu Bi r ucu knmııı bir ucu ma\'I kal<?m 

1312 No. lu 6 renkli kalem 
1323 No. lu 12 renkli kalem 

Nurkalem: Türk yapısı, ucuz ve üstündür. 
Nurkalem: Her Tüıkiin elindeki ka1em o~mahdn 

Mektep kitapları .. Mektep kitapları 
ilk, Orta, Lise kitapları 1 

Ankara caddesi 157 Numar.: 
Bnkılap kitabevi 

Hayatın ne$esi 
J Dinç olmaktır. 

Hormobin 
Tabletleri 

Yorgun vücuttan 
dinçleştlrlr 

lktıdarsızhğı \Ye bel 

gevşek llğinl 

aiderir, yaşamak nqeaini iade e

der. Eczanelerde bulunur. lstanbuJ

da fiyatı 150 kurufo Taf'siltt için 

(;aıata posta kutusu 12:i:l 

AGRlt$},,.ŞKENCEd 

• ~Yi ~K~N ~Yi 
QiÇ~~~ ·~~~~ 

QANKAYA 
YAT.IRILAN DAQA ~Yi 

~KiLMi~ TO~UM GiQi VtQiMLiDiQ. 

UOlANTS[ OANf ONi ~: 
k'ARAK6Y PALAS ALAl~MCi ~AN 

SPOR POSTAsl çıktı 
ınerakla okuyun 



• 

• 

Gazetelerde gördOQünüz yukardakl ııan 

L. 'E İB'ln 
11 ilkteşrln Cuma günü 

' , 
' 

H .BE R 
Gazetesinde neşredilmeğe başlıyacak 

olan son romanının adırlır 

fi alide Edib 'i~, aslını HABER gazetesine 
verdiği bu . eserin lngilizceye tercümesi, 
bu günlerde . Londrada neşredilecektir. 

Türk ede.biyatının en kıymetli bir eseri olduQu şOpheslz 
bulunan bu romanı takip etmek isteyenler şimdiden gaze
telerini aldıkları satıcllara sj1>-_ariş~e bulutımjllıdırl_ar. 

f 


