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nıen.faatler temin eder •• 
5 kuruı,-Telefon: 23872 22 Temmuz 1935 Pazartesi 

ıngiıtere, Habeş rıarbin·cre 
ne yapacagını bugün 
kararlaştıracak 
Dç devlet anlaşamıyor ı Bir Fransız 
gazetesi '' itaıya için ıngiliz dostlu· 
Qunu feda edemeyiz diyorı,,ıtaıyan· 
habeş münasebeti kesildi mi ? 

Habeşistan 
harp için 
para arıyor 

~ ~ 
« 

Harbe iyice karar re ren ıl1ussolini, bir trende 

Londra, 22 (A. A.) - "Daily ı mat stokları ve bilhassa makineli 
Express,, gazetesi aytarı (muhabi· tüfek, Levois tüfekleri, obüs top· 
ri) ile yapmış olduğu bir gfüüş· lan, uzun menzilli sahra topları 
ınede, Lnodradaki yeni Habe9 El- ve birkaç uçak topu bulunduğunu 
çisi, bugün Habeşistanm elinde ö- söylemiftİr. 
nemli "(mühim) silah ve mühim • 

(Devamı 2 ncide) 

Bu sabahki 

Meraklı 
nıuhakenıe 

Goring haykırırken ••• 

Yahudiler 
Ekvador'a 

gönderiliyor 
Yahudiler ve 

Kato iklere karşı 
Al.-• .. y•lll•k 

mocadele 
(Yazısı 4 üncüde) 

Celal Bayar 
Moskovaya döndü 

Moskova: 22 (A.A.) - B. Ce. 
lal Bayar ve B. Zekai Apaydın 

dün Leningraddan buraya dönmüş 
lerdir 

Sovyetlel' birliği tecim odası , 
Türk ekonomi ealgıh §erefine bir 
tören yapmış ve bunda dış tecim 
komiserliği muavini B. Eliava , 
Türkiyedeki Sovyet tecim orunla· 
kı 8. Vorobilof, dış komiserliği bi· 
rinci doğu şubesi direktörü B. 
Zukerman, Türkiye elçiliği ve dış 
itleri ve dış tecim komiserlikleri 
yüksek işyarları bulunmuşlardır. 

Beşiktaş şild 
şampiyonu oldu 

VlUızme mlbiısabalkaDaıroınc:ı 
da Beykc~ bDırD1n1cn geodn 
Taksimdeki yağlı güreşlerde 

münakaşalar çıktı 

lstanbul nıınta-
kası kongresi 
patırdılı oldu 

Kongre başkanı 
V&Vel"'W ..ınıntakada 
başkanın son da

kikada bize 
söyledi ki eri 

Yazıları Spor aaylalarımızda 

Yukarıda dünkü yüzme ·l · başı ya l yarı~ a rından bır görünüş, ortada Hegkozun 
ra anan oyuncusu Turgut aşa ğıda Beykoz kalecisi 

hastaneye nitme den evvel. 

Nazilerin mukaddes kitabı: 

Temmuzun 18 inde bütün Al • 
manya Hitler'in meşhur Mein 
Kampf (Kavgam) adlı kitabmm 
onuncu yıldönümünü kutlulamı§ • 
tır. 

18 Temmuz 1925 de basılan bu 
kitapta Hitler siyasal düşünceleri
ni ve hayatını anlatmış, Almanya· 
nın gideceği Y?lu açıkça çizmişti. 
A:radan geçen on yıllık hadise} 
H

. 
1 

. '- er 
ıt erın uu P):Oilramı harfi 

t tb
'k ...... ~.1'. yyen 

a ı etbgını gij>termişlerdir. 

Versay anl~aımm ı~ı 
• • • ... _.,. J uu ma • 

sı ile biten siyasal h d. 1 d b l a ıse er en 
aş ıyarak Yahudilerle katolikle-

re karşı ardan· .. d 1 Hitler da~ ıç muca e elerinde 
ha on sene evvel kaleme 

a~~~~ı ~itabında çizdiği yoldan 
yurumu• hugu·· t y • l • ~' n yap ıgı ış erı 

1925 yılında söylemişti. 
Alman gazetelerine göre Mein 

K f k' ' amp ıtabı on yıl zarfında yal-
nız Almanyada 2 milyon nü&ha 
satılmıştır. 

R.~smimiz, kitabın yazıldığı odayı 
goıtennektedir. 
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Habeşistan harp Rakı sefası Suriyede büyük bir 
Dostça oturmuşlar 

için para arıyor dnıı:,a~!!~~':~!!! medeniyet.in izleri 
Londxa, 22 (A. A.) _ Kabine, J bu meıeleyi uluılar kurumu dııın· ·bir yaralanma vakur olmUflur. b ı d 

bu akıam özel bir toplantı yapa- da ve kendi aralarında halletme- y enikapıda odun iıkelesinde u un u 
rak Habet ·İtalyan meselesini ıö· je kalkııme:ları Norveç ile laveç Şark demiryolları ıandalcılann· 
riifecektir. Kamoyu üzerine çok fena tesirler dan Kemalle Haıekide Alipaıa Kaim zaviyeli sokaklar, banyolu 

"Daily Telegraph" ıazetesi bu yapmııtır. • caddesinde oturan maranıoz Et- I •• 
husuıta diyor ki: Norveç Dıtitleri Bakanı Bay hem deniz kenarında rakı içmeye evler, dershane er, kürsuler ... 

"İngiltere Hüktimeti, banKıl Hohl, bir iki güne kadar Stokhol- karar vermiılerdir. Yarım kiloluk Priı : 22 (A.A.) - Franıız e,. yakmııtır. Telhariri aarayında bir 
bir kotarma yolu buhmamıyacalı me giderek lıveç Dıtitleri Bakanı bir tite ile meze tedarik edildik- ki eıerler mütehauıaı Anclre Per • çok 1-tüzeJlikler ate, ten kurtulmut 
anlatıldığı takdirde, ne gibi bir Bay Sander ile bu mesele hakkın- ten ıonra akıam faılı başlamıt· rot Suriyede Abukemal yakınla. bulunuyor. Bunların araıında Mr 
te,ebbüate bulunacaimı kararlq • da önemli bir konuımada buluna- tır. nnda Telbariride toprak altmda hi binlerce tablet varıJ, ... lr; J 
tlrmalldlr. Caktlr. Rakı bitince biraz daha alın- ld i 1 1 ~· yaplnlf o u u arattırma arın ao • arın açılr.ı li :S ~. • 1 · h L - 1 kaynakl · mı•, bu ıuretle ıaat dokuza kadar 1 _....._~:z; . "Bu kararın, lnıilterenin 1914 yı aoer a an ara göre s nuçtarmı bi dirmektedir. Perrot .. 1, · --.....---" 
yılı yazmdanberi almıt olduiu ltalya • Habeı ihtilafı uluılar ku· içmitlerdir. Bir aralık marango~ .ı.adan üç bin ıene evvel burada 
kararların en önemlilerinden biri rumunda halledilmediii ve yahut Ethem, Kemale, denizde bir ıan- çok parlak bir meeclniyetin yqa. 
olmaaı muhtemeldir.,, büyük devletler tarafından uluılar dal gezintiıi teklif etmiftir. mıt olduiunu ıöıteren mühim e • 
habe•l•tanın para kurumu paktıyla uy111n olmıyan Kemal, vaktin ıeciktiliniaöyli. ıerler ulmuıtur. Hiyeroılif yazı. 

ya ihtiyacı var • kararlar verildiii takdirde Nor· yerek bundan vazıeçmeıini, hem lardan burada Etilerin yaıadıiı ve 
veçle lıveç uluılar kurumundan sandalı denize indirmenin ıüç O· bunların Mıııra ve Sabile ka111 

Londra, 
22 

(A. A.) - Habe • çekileceklerdir. lacaiını ıöylemiıtir. çok çetin ıavaılar yapmıı olduiu 
fiatamn yeni Londra Elçiai B. A· Fran•ızlar da llal• Kafaları dönmüt olan iki arka- anlatılmaktadır. 
zay. Jaıner Martin, Daily Ex • yanlar aleyh ine m 1 dat bu yüzden kavıaya tutuımuı- Perrotnun bulduğu ıey ıurları • 
preu ayt:arma, fu diyovde bulun· d•necek ft )ardır. Bu kavıada Kemal daha 

1 
_. 

'6 ~ nın çevreıi ki ometreıerce uzayıp 
ni'uttur: baskın çıkmıı, bır•lını çekerek Franıızca "Eko dö Pari,, ıaze· ~ giden ve hücum izleri t&§ıyan bü • 

"- Ben buraya 2 milyon Ster- arkadatı Ethemi dört yerinden teai yazıyor ki: "ltalya, Franıa- yük bir saraydır. Burada kral o· 
lin liruı ödünç bulma.la çalqmak dan istediği kadar müzaheret gö· yaralamıı, kaçmaya aavatmııtır. turmakta idi ki, halkın dütınan ıal 
için geldim. Harbi ıürdürebilmek remiyor. Fakat ltalya daha fazla- Ethemin feryadına zabıta me· dırııı (hücumu) karııaında bura. 
ve Haliqiıtanın ekonomik duru· murları yetiımiıler, yaralıyı Cer· D 1 

ıını iıtiyorsa, bunu elde edemi· lara ıığmmakta idi. ev etin en • 
mu ile madenlerini ıeliıtirmek yecektir. Çünkü Fransa, ltalya- rahpafaya kaldırmıılar, ıuçluyu düstriyel merkezi de burada bu • 
için çok paraya ihtiyacımız var. nın aempatiıini kazanmak için in- yakalamıılardır. Ethemin yaraları lunuyordu. Çok çetin ıavgaya 
Eg" er bunu Londra' da bqare.maz• i d 
sam, Amerikada ödünç para bul • giliz doıtluğunu feda edemez .. ,, a ır ır. 1 rağmen Babil kralı ve savqçı 

öyLe 
. 1~ .,,.v/rJ,, · 

1 
• • 

8 teme t>. .aeyJte e egeçmııtır. u 
heykelin üzerinde Mıht yazı var• 
dır. En ziyade göze çarpan bir tey; 
varsa o da gençlerin o zaman ge
lip okuduklan bir deraanedir. Der 
sanede 11ralar ve kürsüler oldu • 
iu gibi kalmııtır. Sarayın mimari• 
ıinde Avrupanın kurunuvuıtada 
bile tanımadığı konfor vardır. Za 
viyei kaimeli ıokaklar, sarayın i • 
çinde genit merdivenler, ıehirde 
yiyecek ıilolaraı ve piı suları fe • 
birden dııarı akıtacak mükemmel 
bir kanalizaıyon tebekeıi vardır. 
Evlerin çoğunda banyo odaları ve 
piımit topraktan banyolar var • 

J 
d~ 3 m~k imkinlarmı arqtırmak üze. Parlamento va En bOyllk deniz Halmurbi aaraJI ele ıeçirmit ve 

na~~-~q~~~ müsıoman 1 il -Y-----,----d ____ G ____ t ___ k_A_v __ d_ 
Habe11ıer 8 par Ş UQOS 8VY8 8 aze e 8gl 1 

mayı umuyorum.,, Londra, (Özel) - Habet im- Londra, (Özel) - Sovyet Rus· 
Habet Elçiıi, Londraya ayni hu••kuA metı•n pahalılaşacak Paratorunun "köle yaıamaktanıa ya, Förmeı lnıiliz kumpanyaıına zamanda lnıiltere Hükiimetini . 

Habetiıtana destek olıuaia ve hür ölmeli tercih ederiz,, yolunde peıin parayla yedi tilep 11marla- kuvveti Fabrikacılar kartel 
Uİuılar Soıreteai ve mueli Sü • Habet parlimentoıunda verdiği mıftır. t 
vey• kanalının kapatılmaıı ıihi .CSylevi~çok dikkate deler bir ha- Bunlar 400.000 lnıiliz lira11na Belırad, 22 "(A. A.) _ Parll. yap 1 

:r • • d ·· 1 d""" h b ·ı· 1 1 kt Viyana, 21 (Ozel) -Avuıtu~ liirtakım teClbirlere aevketmek i · va ıçın e soy en ıgı a er verı •- ma 0 aca ır. mento, bütçe munzam küaurat ya• 
B · d" kadar Jngiliz kum ya klft fabrikalan ile kifıt ıau. çin nüfuzunlı kullanmağa ve Ha· yor. u, tım ıye • aaıını, ilk okUDUfta 2 ye kartı 192 

beJsitana yollanacak iiliJılar üze· Söyl,vin ıonunda dört müslü. panyalarına ıon on yıl içinde ve- oyla omylamııtır. Bundan ance ıiyle uirqan büyük müeueaelerin 
rine konulan ambaraoyu bldır • maıa lid• eiUerek "Habetiatanın rilmiı en büyük aipariı aayılryor. Batbalcan B. Stond'inoT\c. ı.U'adl.;; ihllm ... mert •'9'ftlld sUn :VJT&aa 
mağa ka~~ırm~ üzere ıeldliini ıerbeatliği için en önce biz ölece- Ve Sovyet Ru&yanın .. fnıiltereye metin dilediti miliClut yetıcelerin tecim odaımda toplanarak bir 

g'"' iz,, diye yemin etmiılerdir. ilk gemi 11marlayıııdır. parllmentonun hak ve yetkeleri • "L&~t kartel,, 
1
• kurmaya karar de ıöylemiıtir. -.• 

Söylevin verildiii ıün dehıetli - ------------ ne (sallhiyetlerine)" dolcunmadı • vermiflerdir. 
ltalyan • Hab&• yaimur yağmaıına ve çamur ol · Al• Ç t• k ~Dl izah etmi.+:r, ~ 
müna.ebatı 1 e ın aya iP s- Kartel, kliJtçılar arumdaki maıına raimen, imparatorun ıöy- Hırvatlarva 

kesiliyor m" ? levi tam bir hararetle karıılanmı~ Afyon, 21 (A. A.) - Bayındır- Demokratlar yıkıcı rekabetin önünü alacak, ki.· 
Pöti Parizyeıı ıazeteıinin Ro- ve tehlikede bulduktan hudutlara Jıl( BaICanı Ali Çetinkaya İzmir Belgrd, 22 - Birletik muhalif· . jıt ıatııını bundan ıonra bir el· 

ma muhabirinin yazdıfına ıöre: ıitmit olan valilerden baıka mem· ekapreiile tehrimize ıelmittir. ler ile Demokrat Partiıi tefi Day• den idare edecektir. Gazeteler bu 
"Habeı imparatorunun •0 n tekelin bütün ileri ıelenleri par- Bakan iıtaıyonda bir ıüel kıta, doviç dün ıiyaıal büyük bir top • münuebetle gazete kağıtlarının 

nutku parlimentonun ıon ıöylevi llmentoyu doldurmuftu.. halk ve iıyarlar tarafından kar,ı· lantıda Hırvat meselesinden bah· pahalatacağından endite otmek • 
Romada çok ciddi karplanmııbr. Parllmentoya ıitmeden Bnce landı. Ali Çeltnkaya tdıirdeki ba- aederek demiıtir ki: tedirler. 
Bu söylevin verilen metinden da- imparator ordu""• teftiı etmek iı· ymdırlık itlerini tetkike baıladı. "- Demokratlar Hı"atlarla I • 

ld " - HABER - ıler bu vaziyette •· ha taarruzklr tekilde 0 ulu sanı- temiftir. bir anlaımayı arzu ediyorlar. 
1 B • t k d · E • ken bili aayf a yarıtına devam • ıyor. u vazıye arıııın atım· Bir muhabir ıöyle yazıyor: srarıengız Çünkü Hırvatların Yuıoılav dev· 
4liden diplomatik münaaebatın ke- imparator mahzun gözlerle ıel- letine ve krallığa sadık oldukları· den ve bundan medet uman ıaz• 
;iımeıi beklenebilir. di. On beıinci Lui uılubu üzere al- iskelet na kanaat ıetirmiılerdir.,, telere ıaıılır! 

Fakat bu hemen harbe baıla. tın yaldızlı ıül renıinde koltujun Vatlkan ve 
k d .. 'ld" ı· ı Niıantqınc:la Selçuk apartıma--mak deme erı ır. ta yanma· önünde ayakta durdu. Yanında on b Vugo•lavy· a . 

ku nının tavan arasında uhmn ke • hafili uluslar rumu paktını, ya· bir yaıında ortanca otlu Harar 
F 1 1 1 miklere aı•t tahkikatla müddeiumu Belgrad 22 (A A) Tüze but 1906 ranuz - nsi iz - • Dükü bulunuyordu. Kumandanla- ' · · -
1 ·ı · ::--L mi muavilerinden Bay Kimilte Bakanı B. Auer, Yuaoılavya ile talyan an aımaıım 1 en ''"111va nndan ıonra birer birer bütün ıu· 

d d emniyet ikinci tube direktörlüiü Papalık aruınc:la bir qalatma im· 
niyetin e ir.,, baylar yaklqarak imparatorun ö- meıgul olmaktadır. za etmek üzere Vatikan ıehrine 
Dçler konferan•I nünde yemin ettiler. On altı --ne evvelki tamınn' • de · · t' 
toplanamıyacak Parllmentoda ıöylevin veril- - ırtınıt ır. 

çalıpn uıtalarla a.melelerin kim • 
gibi mesinden ıonra, Adiıababada a- ler olduiu arqtırılmaktadır. ·Bun 

İtalyan • Habet anlatsn••lılnu hali ıruplar halinde toplanmıı, o- dan bqka evin eski sahibi Laziı • 
barq yoluyla halletmek için aon kuma bilenler bilmiyenlere söyle- tan meb'uau Bay Sudinin de ifa· 
zamanlarda Pariı - Londra - Yi olmmuttur. deıinin de alınmaıına lüzum aö • 
Roma arasında yapılaıı konuıma· Bir ıuete diyor ki: rülmüf, Bay Sudinin Afyon Kara· 
l~r ilerliyemediti için üçler kon• "Temmuz l8, Habeıiıtan için hisarda olduiu anlaıılmıtbr. Bay 
fianıını toplamaktan bUe vazıe- büyük bir ıün olmuıtu. Fakat ne Sudinin iıtinabe ıuretile ifadeıi 
çecekleri söylenmektedir. yazık ki hazin bir ıün! ... Çünkü alınacaktır. Uıta ve ameleler de 

Japonyanm Roma elçili Habet harbi daha yakına ıetiriyor •.. ,, birkaç ıün zarfında buldurularak 
meaeleıine yabancı kalaıİarpcafı. -J- -------- ---,-- ıorguya rekı"leceklerdir. Tahkikat • apon manevra arı ~ nı41talyan hüktlmetine resmen bil. bu vakanın bir cinayet olduju 
dirmiıtir. Tokyo, 20 - Bu ayın ıonundan noktasından devam ederken orta• 

itibaren Japon filosu büyük deniz ltalya • Habe• l•I ya batka bir iddia da çıkmııtır. 
manevralarına batlıYacaktır. Bu im yüzünden Norveçle Bu da, bu itin bir cinayet o ama· 

lsveç Uluslar- manevralar iki ay ıürecektir. (Po- ııdır. Tavan aruında koca birce-
kurumundan litika gazete•intlen) ıec:lin saklanmaıı için müsait bir 
çekilecek mı? ş b 1 f 1 yer olmadıiı, bundan baıka bulu-

Neue• Wima Joarnal. gaetai e r m ze ge en nan kemiklerin bir irwan vücudü· . 
)'GZIYor: 

ltalyan • Habet ihtilafına kartı 
Skandiyavya memlelCetlerinde bü. 
JÜk bir ilıi (alaka) uyanmıtbr. 

Uluılar kurumuna üye olduk· 
ları ~l<le bazı büyük ~evletlerin 

gezginler nün parça halinde ve turuma, 
lstanb\11, 22 (A.A.) - No"eç buruma ait kemikler olduğu bu 

bandıralı Prenı Olaf vapuru ile itin bir cinayet olmama11 ihtimali
bugün limanımıza 80 gezgin ( ıey- ni akla ıetirmekteclir. 
yah) gelmiıtir. Gezginler yann E· Bununla beraber tahkikat e • 
p denizine hareket edeceklerdir. bemmi>:etle" devam etmektedir. 

--0-

Annibalin 
mukallidi 

Cenvere, 22 - Annibali taklit 
ederek fil ıırtınCla Alp dallarını 
geçmek iıtiyen Amerikalı muhar-
rir Büyük Sen Bernara varmıt, fa· 
kat fil bu yükıeklikteki havadan 
rahatsız olduiu için Amerikalı bu 
alqam ltalya hududundan lmç • 
reye ıötüren yola danecektir. 

--0--

Hindistandaki 
isyan 

Hindiıtnın L•hur tebrinde 
müılümUılarm iıyan cıkardılmı 
yazmqtık. Bunda, 10 kitinin aı • 
düğü ve '-ti İntiliz poliai olmak 
üzere 74 kitinin yaralandıft "La• 
hur,, dan "Deyli Telgraf,, ıazete
aine bildirilmittir. 

Amerikada 
Tabii aletlerde 80 

ktıt Uldll 
Nevyork, 22 - Hafta tatilinde 

kazalar, fırtınalar, ııcaklar ve 
yangınlar neticesinde Amerikada 
80 ki1i ölmüf, birçok adamlar ya• 
ralanmıt tır. 

-o-
Mısır ve Japonya 

teclml 
Londra, (Özel) - Mııır hükO

meti Japonya ile olan tecim mu&• 
hedeıini feahetmittir. Bu hidiıe, 
İqiltereye ıiden Mııırh tecim he
yetinin hükOmete ıetirdiii tetkik 
neticelerinden ıonra olmuıtur· 

Muahedenin f eıhedilmeıindea 
ıonra, Japon pamuklu mallarma 
daha yü)uek ,Umrük konacalı 
söyleniyor. 

O" 

A vusturyada bir 
otomobil kazası daha 

Viyana, 22 - Katoliklerin ıüel 
teflerinden Doktor Kiİnmel'in o • 
tomobili bir kaza ıeçirmif, doktor 
Wifçe J.&ralanmıp. · -

ın 

iki 
di 
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ın 
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1 
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!Benim '1&14iim: 
~ ..... ~ -~ ....... a 

S~rgiden 
enstantaneler 

~ifodan 
ölenler var 

Bu aenenin ıergiıi daha canlı • 
Y edin<:i Yerli Mallar Sergiain • 
~en şunu anlıyoruz ki, artık bu 
ışe girişenler muvaffak olmutlar· 
dır, Her yıl ayni şey yapılacaktır. 
Yeni adımlar atılacaktır. Teki • • 
nıül merdivenlerini birer birer 

tt 1 

. , 
1kişer ikiter çıkmamız mukadd.-r:. 
dir. 

VJyecek meyva v;e 
sebzelere dikkat 

ediniz! 
Bir aya yakın bir zamandanbe· 

ri ıehrimizin muhtelif yerlerinde 

k k ·· ··1an "' batlayan tifo 

Adliye sarayının 
yeri hazırlanıyor 
Emniyet ikinci şube direktör·lü
ğünün etrafı istımlak edilecek 

Aşkın müshille 
tedavisi 

Bizim genç ruh hekimlerinden 
İzzetin Şadan, bu fikri ortaya 

attığındanberi gazetelerde bunun 
dedikodusu sürüp gidiyor, Bir kı· 
sım yazıcı arkada§lar: 

- Hiç lngi.liz tuzu ile, Hintyağı 
ile, Sinamekile, az haşlanmıt kuru 

f asulyanın üzerine bardak bardak 
su içmekle atk hastalığı tedavi e
dilebilir mi? ~t• va:ı;ıyt yazmaktan maksadı· Si il gozu ege ... 

.., ·. K · · ·•.:. vakalarına karfı lıta111bul saghk 

.. "-• _..... .. UT direktörlüğü tarafından tedbirler 
' ... . . 

Dç devlet anlaş&. ~ınmağa baılanmıttır. . . 
: _ .• _ • •• • _ •~ Şimdiye kadar Kabataş lısesı 

ıe dığer taraflarda, ~aı~.ltjfu· r•on ıınıf talebesinden Suat ismin· 
tu pek hakim.. Gerçi sergilerde de bir genç ile Kabataş fransızca 
de panayır unsuru vardır; fakat. hocası Mazharın zevcesi İclal, ti • 
oğretici, propaganda edici kısım foya yakalanarak bir müddet has
da göze lüzumu derecesinde çarp· tanede yattıktan sonra ölmüşler · 

Şehirde yapılacak yeni Adliye ı 
sarayı iti nihayet filiyat sahasına 
çıkmıf ve sarayın yapılması için 
işe başlanmıtlır. 

Yeni adliye sarayı timdi emni • 
yet ikinci §Ube direktörlüğünün 

bulunduğu eski Tomruk daireıi • 
nin yerinde yapılacaktır. Bunun 

dar olan cadde üzerindeki bi.nala
rm istimlaki icap ettiğinden hun· 
ların ıahiplerile temasa girişilmiş 
ve bir yandan da istimlak keyfi • 
yeti belediyeye bildirilmittir. f.s • 
timlak edilecek binalar arasında 
bir cami ve medrese de bulundu. • 
ğundan bunların da istimlak edi -

Diye alay edip duruyorlar . 

Doktor İzzettin Şadan bu ışın 
öyle sanıldığı gibi bir alay işi ol. 
mayıp gayet ciddi olduğunu iddia 
ediyor ve aşk denilen hastalığın 
hir ruh, bir gönül işi olmaktan zi
yade, hir fiziyoloji, yani bir vücut 
bir beden ve daha doğrusu o vü: 
cudu, o bedeni işleten bir mide trıalıdır ... Mesela ağızlıklar kısmı· dir. için evvela bu dairenin iıgal ettiği 

leceği evkafa bildirilmittir. Bütün 
hu istimlak itine gidecek pa.ra • 
nın 80 bin ı ·~ olacağı anlatı1mıt 
bundan ıonı J. emniyet ikinci !Uhe 
direktörlüğünün bulunduğu iki bü· 

na girdiğimjz zaman bile, kaç a- içinde bulunduğumuz aylar, ti
ğrıhk imalathanesi var? Ne cins· fo mikrobunun üremesine ve has· 
tendir?. Sermayeleri nedir?. lh • talığı meydana getirmesine en 

arsanın etrafında bulunan bina • 

ların istimlikile ite batlanmıttır. 
Bilhassa bunun için Ankara cad-

taç olunurlar mı? İptidai malze • müsait aylardır. 
rtıeleri nelerdir? Yerli midirler?. Bu hususta incelemelerde bu· desinde vilayetin köteıinden iti • 

haren Salkıınsöğüt caddesine ka· 
yük bina ve müteferrik daireler 
yıkılacaktır. 

Yabancı mıdırlar? Kaç İ§Çİ çalı!- lunmaya başlamış olan sağlık di· 
hrırlar?. Eskiden nasıldılar?. Ög rektörlüğü, bilhassa yiyecek mey· 
tenmeliyiz.. veler ve sebzeler üzerine beledi • Heybeliler fazla ışık 

istiyorlar 
ilntversltelllerin 

1 

kampları Fazla tafsilata hacet yok: lnhi yenin dikkatini çekmiıtir. 
&arlar pavyonundan nasıl tam bir --o---

fikirle çıkıyorsak oradan da çık· Sovyet uçak Uğret- Heybelililer tarafından uraya 

(belediyeye) ha,vurularak, yeni 

yapılan rıhtıma elektrik Iamhala· 

Oniverıite talebesinin kampla· 
rı grup grup yapıldığı için bet Ey· 
lüle kadar sürecektir. ınalıyız. . menleri Borsaya 

,,. "' . Oniverıite Rektörü Cemil Biltel 

ile Tıp Fakültesi Dekanı Nurettin 

Ali talebenin kamp yaptığı yere 

giderek talebe ile görütmütler ve 

kamp durumu etrafında malUınat 

almıtlardrr. 

inhisarlar pavyonunu da ıöyle 
lenkid eden bir dostum zühur etti ~ 

_ Bizde, sergiyi mutlaka ''ma · 
kabr mergamerk. fantastik yap • 
rtıak

1

lstiyorlar. Evvela perdeleri 
kaps.t, sonra lambalarını yak.. in· 
san içeri girmeğe korkuyor.· Kar· 
!tsına her an bir iskelet çıkacak -
rtıış sanıyor .. Halbuki gündüz ışı -
tınm holl_uğu içinde de ıerızi va -
l!ır ve belki daha ucuza çıkar .. 

Yahut tasarruf edilen para baıka 
tarafa sarfolunur. 

gittiler 
lstanhulda açılacak Türk kuşu . 

için inceleme yapmak üzere ~eh • 
rimize gelen Sovyet uçak öğret • 
menlerinden Romanof ve Ano • 

rının az konulmama.aı iıtenmi! • 

tir. Hiç olmazsa Büyükada nhtı· 

mmdaki qıklara yaklatacak bir 
şekilde aydınlık iıtiyen Heybelili· 

hin şimdiye kadar Çamlıca, Yeşil· ler, bunun gece hayatının çok IÖ• 

köy, Göztepe ve Kayışdağı etra • nük geçtiği adada, yeni bir ya1a· 
fında incelemeler yaptıklarını ve ma uyandıracağını ileri ıürüyor • 
yelken uçuş\arı için Ka!ışdağımn lar. 
kuzey (şimal} kısmında uygµ_n_ . . 
bir alan bulduklarını yazmıştık. BU ietefın, ray tarafınaan ye • 

Öğretmenler planör uçuşları i- rine getirileceği umulur. 
çin uygun bir a]an aramak üzere ---o-
dün Yalova yolu ile Bursaya git· Sis yilzftnden kaza 
mitlerdir. 

Öğretmenler Bursada da ince • 
leme yaptıktan sonra Gemliğe gi· 
decekler ve oradan lstanbula dö· 

--0--

Kaldırımlar ilzerinde 
satılan meyve ve 

sebzeler 
Sebze ve meyve aatan pazar 

yerlerinde uray (belediye) tara • 
hudan yapılan kontrolda bu Y.İ • 
yecek maddelerinin kaldırımlar 

üzerinde ıatıldığı, bazılarmm 
yerlere döküldüğü görülmüıtür. 

Bu, §üphesiz kit dostumun indi 
ltıütaleasıdır. Yoksa, inhisar imİr· 
leri, Salahaddin Refik, ve arka
daşları yukarıda da söylediğim gi
bi, pavyonlarını nümunei imti* 

l neceklerdir. 
&a olacak §ekilde tertip etmiıler - '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~ 

İngiliz bandıralı Siti vapuru, 

sis yüzünClen Beylerbeyi önlerin· 

de baştan karaya oturmuf, epey· 

ce uğraştıktan S-Onra kendi vasıta· 

farile kurtarılmıştır. Liman idare· 

si gemiyi muayene etmif, hiçbir 

yarası olmadığından seferine mü
saade etmiıtir. 

Toz ve çamura bulaımış bir şe
kilde halka verilen sebze ve mey
velerin kaldırımlar üzerinde ıa ·• 
tdmaları yasak edilmiş, bu husus• 
ta iliti'Kli olanlara kesin ihtarda 
bulunulmU§tur. 

dir. 
~ "' :t-

Reklimcılık cihetinden göze 1 

Çarpan güzel pavyonlar, ressam 
A.rif Dino tarafından yapılanlar · 
dır. Meseli, Bomonti ve sünger · 
tilik, derhal görünüyor. 
" Sonra, Kütahya çinilerinin oca· 
t• da güzeldir. 

Hele Kızılay tarafından teıhir 
edilen el itleri, Türk kadınlarının 
ile kadar zevkli san'atkarlar ol -
duğunu gösteriyor. 

Sergiyi gezmeğe giderken mut
laka Hilaliahmer pavyonu önünde 
durun ve dikkatle bakın .. 

"' Biri sordu: 
. - Kuzum kahve de Türkiyede 
latihsal ediliyor mu?. 

- Hayır .. Niçin sordun?. 
-Sergide var da .. 

~ - Bizim memlekette iyi ve 
tndimize has bir tekilde kav • 

~ha·, çekilıir ve pitirilir de onun 
•sin teıhir ediliyor galiba ... 

"' '(. ~ 

E:n mühimmi: 
8ir Alman ahpabım vardır . 

Se · · · r·k · · d rgıyı gezmıf. ı rım ıor um .. 
. - Ne yapsınlar, memlekette ne 
18tihaal edilirse yalnız onlar lethir 
~dilebilir. Demek ki yerli mallar 
~de bunlardan ibaretmif·· - dedi. 

Ha"-iri herkeı biliyor ki, 
ltlenıfelcette pek daha çok şeyler 
latihsal ediliyor. 

Önümüzdeki yıllar içinde bil • 

hassa bu son noktaya dikkat et
mek lazımdır: Bütün Türkiye is -
tihsalatı sergide yer bulmalıdır. 

(Vl·rtO) 

( Ş E H -~.~-N_ . .... D_E_R_D_L_E __ R ...... i _____ __.] 
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Tramvayların 
Bir tanıdığımız anlattı: 
- Dün akşam, bir arkadaşımla birlikte Beyoğiun • 

dan Istanbul tarafına geçmek üzere tramvaya bine -
cektik. Parmak.kapı istasyonunda dakikalarca bekle -
dikten sonra, içerisine dolu halkla adeta fazla hava 
verilen bir kauçuk balon gibi neredeyse patlıyacakmış 
hissini uyandıran yeşil renkli birkaç tramvayın, istas
yonda durmadan müstehzi ~an seslerile, önümüzde_n 
geçişini seyrettikten sonra nihayet birinci mevki bır 
"Maçka Beyazıt,, tramvay arabasına kapağı attık· 

Tramvay, oldukça tenhaydı, yani yan taraflara asıJı 
levhalarda bildirilen nizami yolcu haddini doldurmak 
için beş altı kişi eksikti. Taliimize sevinerek en ön sı-
radaki iki kişilik yere oturduk. . 

Galatasaraydan ve Tepebaşından binen . ve hepsı 
ayakta duran yolcular, levhalarla bildirilen nizami 
yolcu haddini taşırdılar. Ama bulunduğumuz tramvaY 
tstanbul için gene tenha bir tramvay sayılabilirdi. 

Karaköye geJince, beş altı erkek yolcuyla beraber 
iki de kadın tramvaya girdi. Yerlerimizi bu kadınlara. 
bıraktık. TramvayJn içinde ayakta duracak yer yoktu, 
arka sahanlık da kalabalıktı. On sahan1ığa çıktık. 

Vatman ve biraz sonra gelen biretçi buna itiraz etti-
ler: 

- Burada sivillerin durması yasaktır, içeri girin· 
Yasağa boyun eğmek lazımdı. Kaldı ki bu yasağın 

makulluğu da hiç kuşku götürmiycn bir işti. Fakat na-
sıl içeri girmeli? 

Hüsnüniyetimizi anlamış olan zavalh biletçi dir • 
seklerile etrafı iterek bizim için yer açmağa uğraştı
ğı sırada tramvay Eminönüne geldi ve dakikalarca 

•• on sahanlığında 
içinde ayakta durabilecek, bir tramvay beklemekten 
usanmış yeni yolcular demin bahsettiğim mucizeyi ya. 
rattılan 

Sekiz on kişilik bir tazyikle tramvayın içine girdik. 
Vücudumuzun, başlarımız müstesna, her tarafı se • 
kiz on atmosferlik bir tazyik altındaydı. Nefes almak
ta. bile zorluk çekiyorduk. Ve tramvay bu vaziyette 
yola çıktr. 

Biz bir mucize ile içeri girmiştik ama yeni gelen • 
lerden üç kişi ön sahanlıkta kalmıştı ve bunların bi -
zimki gibi bir mucizeyle bile içeri girmeleri imkansız 
görünüyordu. Vazifesini yapan vatman bu vaziyete 
rağmen onlara içeri girmelerini ihtar etti, Yolcular 
buna imkan bulamadılar. 

Neyse kısa keseyim; vatman Iş Bankasının köşesin
deki sebil karşısında tramvayı durduttu· Ve ihtar etti: 

- On sahanhkta duranlar içeri girmedikçe tram • 
vayı yürütmem! 

Bizim gibi içeri girip rahatça seyahat etmek bahti • 
yarlığına irişememiş zavallı üç sahanlık · yolcusu ma • 
lımıza gıpta ede ede tramvaydan indi. 

Şimdi öğrenmek istediğim şudur: 

On sahanlıkta yolcu bulunmaması çok iyi bir şeydir. 
Hele emirlerin bu kadar sıkı surette tatbikini temin 
etmek ise hakikaten alkışlana.cak bir hadisedir. Lakin 
tramvaylara muayyen hadden fazla yoku girmemesin~ 
dair yıllarca önce verilmiş olan emir hakkında da bu 
sıkılık neden tatbik edil miyor? Tramvay Sosyetesi hiç 
olmazsa pazar akşamları gibi kalabalık saatlerde ka
fi tramvay işletmelidir. Sosyeteden dileğimiz budur 

Bu dileğe biz de iştirak edl1JPruz. .,, 

, 
bir bağırsak, bir ciğer, bir böb. 
rek iti olduğunu iddia ediyor. 

Sonra da bu iddiasını ruh hekim
liğinin en ıon arayı§, duyu§ ve hu· 

Juılariyle isbata çalıııyor. Doktor 
İzzettin Şadanm aşk hastalığı ve 

~ liastalığrn tedavileri için orta· 
ya: attığı };u fikirler öyle bazıla. 

rmm iti aJaya, takaya boğdukla
rı gibi hiç 'de yabana atılacak şey. 

ler ve ayni zamanda yeni ortaya 
çrkarılmıı sanılan bu fikirler öyle 
ıamldığı gibi pek de yeni fikirler 
değildir. 

Ötedenberi klasik hekimlikte 
de aşkın sinirleri ve ıinirlerin de 
mide ile, bağırsak ile pek ilgili ol
duğu söylenir, dururdu. Ayni za. 
manda her ıinir hastasında mide
nin, bağırsakların bozuk olması 
da adeti. bir kaide gibiydi. ı, bör-
le olunca timdi dok\or izzettin "' 
Şadanm qrklann &§k h"astalığını 
sabahları aç karnına bir bardak 
İngiliz tuzu, yahut bir kase Hint· 
yağı ile tedaviye kalkıımasına ne. 
den §atılıyor? 

Amma diyeceksiniz ki, bakalım 
her ifıkın nazik midesi İngiliz tu
zunu, Hintyağmr, Sinamekiyi kal
drrr mr? Bu ka~dar müshil şekerle
ri, müıMl limonataları ne güne du. 
ruyor? 

Hem bize kalırsa aık liastalrğı. 
nı yalnız müshil değil, gene izzet
tin Şadanm ·dediği gibi dahiliye 
doktorlarmm bütün tedavi :usul ve 
tarzlariyle tedavi edilmeli ve icap 
edince itıka yalnız lngiliz tuzu i
le Hintyağr 'değil, nane suyu, vil • 
kanfre, fenasetin, kodein, pepsin, 
babkyağı, kınakına, üzüm hotafı, 
pekmez, prizola, cızbız köfte, 
ıüt, yumurta ve her çe§it macunla
rı bile verilmelidir. 

Aık bir ruh hastalığıdır amma, 
ruhlarımız cisimlerimizden ayrı 
ıeyler değildir. 

• 
Sulara giderken 

"Kaynak sularının tehire daha 
ucuza maledilmesi için belediyece 

bütün b~ kaynakların yerlerinde 
incelemeler yapılmasına kara 
'} . r 'VC• 

rı mıf ... Bu iti gözden geçiı·ecek 
heyet, bu cumartesi günu" B v • • o gaz~ 
~ındeki kaynak sularına giderel< 
ııe hatlamıı.,, 

A~an bari giderlerken yanları. 
~a hırer kutu Gelibolu sardalyası 
ıle daha böyle insanı susatıcı şey. 
ler a1mayr unutmamı§ olsalar! 
Çünkü malfun ya, lstanbulda eski. 
denberi yaz günleri Boğaziçindeki 
s~lar~ gidenler orada çok su içe. 
lım dıye, yanlarına insanı çok su. 
ıatıcr feyler alırlardı! 



' 
Yahudiler 
Ne şekilde 
Ekvador'a 

gönderiliyor? 
Londra, (Özel) - Yahudi mülteci

lerin yerleşmesi için güney ( cenubt) 
Amerika devletlerinden Ekvador Cü
muriyeti beş yüz bin hektar arazi Yer
meyi teklif etmiştir. Bu teklif, Ek,·a
dor HükQmeti ile, "Ekvador Cümuri-

. .. t~rım (ziraat), endüstri ve mu • 
ha.ceret işlerini tetkik komisyonu., a
rasındaki bir itiUlf neticesi husule 
gelmiştir. 

Ekvador Cümurreisi ,.e parlfımen -
to t~vip etmiştir. 
vukarıda ismi geçen komisyon, 

merkezi Pariste olan "Yahudi İskan 
Kurumu,. nun bir koludur. 

üç yıldan beş yıla kadar bir zaman 
i ; in Ekvador'da Yahudilere ayrılan 
arazi, komisyonun emrine bırakılmış· 
trr. 

Bu suretle 50000 Yahudi mültecisi 
bu yerlere yerleşmiş olabilecektir. 

!J!<\'ador Hükumeti, bu meyanda 
maharet:i endüstri <sana~ i) işçileri 
ve işe yarar meslek adamları da gele· 
ceğini ummaktadır. 

''Yahudilf'-i lskfın Kurumu·• Lon -
"drada büyüt; bir toplantı yapıyor. Bu 
toplantı Ekvador llükQmeti tarafın
dan yaprJan teklifin istifade yolları· 
.. , tetkik ve tespit mahiyetindedir. 
I' :;arıda kalmış Yahudilerin cenu· 

bi Amerika;t1l gitmesi Siyonist harel•eti 
ile bir ter.at teşkil etmiyeceği kanaatı 
hes]er.::ıektedir. 

Çünkii hu~ün Yahudilerin FilistinP 
girmesi hakkındaki takyidat kalka -
cak olsa bile, mevcut Yahudi mülte -
ciJerinin ancak bir parçasını alabiJe. 

cektir. Almanyadan çıkan Yahudi o 
kadM" çoktur. Orta ve Şarki Avrupa. 
da durum gitikçe göze çarpan bir hal 
almaktadır. Siyonist hareketinin üI . 
küsü (gayesi) Yahudilere tehlike ve. 
ya tazyik korkusu olmaksızın çalış -
mak ve yaşamak fırsatını temin et -
mt'.ktir... • • 
• ,TitJ; flt'iŞSiJYfi{lde şu yolda anlatılı -

yor: 
1 - Müşterek çalışma sahasında 

mümkün olduğu kadar yeni koloniler 
ihdas edilecektir. 

2 - Yerleşilen yerlerde, işleri yal
nız Yahudilere hasretmiyece.k, tazyik 
görmüs diğer kimselere de açık bir 
kapı olarak bırakılacaktır. 

3 - Başka memleketlere yerleşme 
§artları arasında o memleketlerin yer 
lisine zarar vermemek, belki o yerin 
sakjnlerile elbirliği olarak çalışmak 
vardır. 

Şimdi Ekvador Hükümetinin yap -
tığı bu teklif ve tatbik şekilleri mü
nakaşa ediliyor. Plan tamamlandığı 
vakit, tasvibi için "Uluslar Kurumu 
Mülteciler Komi yonu,, ,.c "Nansen 
Bürosu,, na sunulacaktır. 

Sabah Gazeteleri 
ne diyorlar? 

KURUN - Asını Us kala ile kol 
denkliğinden bahseden yazısında Al. 
manyada, ünit'ersitelerde profesörlük 
edenlerin ayni zamanda spor alanla
rında da şöhretleri olduğunu ı:e bu • 
mm yalnız Almanyada değil Fransa 
ı1C lngilterede de böyle olduğunu söy
ledikten sonra: 

"Spor yalnız gençler için gerekli 
bir şey değildir. Spnr türlü idman ya
rı larında birinci gelmek için hazırlan 
mak da değildir. Spor her ya1ta, lıtr 
sıml halk için gerekli bir idman lıa • 
reketidir; ayni zamanda kala ile kol 
lıarekcllcrinin ,• ,.nkliliği demektir, di
yor. 

ZAMAN - Cesur bir doktor adlı 
başyazısında "on h~taya bir yatak,. 
m"'ı•:uunu ele alarak doktorlarla f/a -
pılan konuşmalardan balıscderken o
peratör Orlıanın cevabını yazıyor ve 
a<;ık konuşan bu doktora teşekkür e -
rli:;or· Operatiir Orlıan yataksı:lıktan 
knnuşurken: Bu yürekler acısını söy. 
lemcyip susmak ve durmak kalpsizUğc 
ve cicdansı:lığa dcldlct eder kanaa • 
/indeyim .. ., demiştir. 

Zaman da diyor ki: Hastanesizlik 
ııc yab~·sızlık gözöniindc bütün ihit
yaçlardan cvc<ıl yerine getirilmesi i -
rap eden bir eksikliktir. 

Şimdi11c kadar bu yara hiçbir vakit 
bu kadar derin de§ilm.cnti§ bu dert 
hiçbir uakit bu kadar açık ı.·e bu ka • 
dar acı surc:tc bar/ıra bağıra sö11len • 
-:ıemiştir. 

Tramı-ay l:e telefon şirketlerinden 

n.fınncak iki millfon lıastnnc::c harcan
malıdır. 

CU/Jl/JURIYET- Yunus .Vadi /tal. 
ya - Habeş anla.§amanıazlığını uzun 
11:adı11a inceledikten sonra hakikaten 
hir Jtal11an - llabcş saı:a§ı görece/. 
miyiz? diye soruyor ve ccrıabını da 
yazısının sonunda §Öylece veriyor: 

Bizce ltalyan - Habeş anlaşmazlı. 
ğının bir s=ıcaş sonucuna sürüklenip 

HABER - Ak~m Postam 

On senelik 
kocasını 

tanımıyormuş! 
Nevyork, Jözel) - Şikagoda 

mülhit bir hadise oldu. 

Bir kadın kocası ile Şikago o • 
tellerinden birinden henüz çıkmış
lar, yürüyorlardı. 

Her ikisi de gayet ıt.k giyinmit· 
ti. Erkeğin adı Leland Yaren ... 
Kıt mevıimini Kalifornir.ada -ge· 
çİrmekle tanİnmı§ bir çihtiler. 

Biraz yürümü§ yürümemişlerdi 
ki birdenbire bir makineli tüfek 
yağmuru ortalığı taramağa başla· 

dı. Ye Leland Yaren denilen ada
mı delik detik edip yere serdi. 
Kendisine bir §ey olmıyan kadm 
Ilenüz toparlanırken polis görün
dü. 

Polisler, vurulan adamı muaye· 
ne eder etmez tanıdılar. 

- Çifte ıili.hlı Alterl! Üiye hay 
kırdılar. 

Sonra polis karakolunda verdiği 
bir ifadede kadın, bu adamm bir 
haydut olduiunu hiç tanımadığını 
ve on yıldır Leland Yaren adıyla 
kendisinin kocası buiunduğunu 
söylemittir. 

Bir defa da §Üphe etmemi§ imiş. 

Cebi yoklanırken 
Kadıköy itf aiycsinde Kamil Ka

raköyde tramvaya binerken sabı
kalı Buraali Kamil tarafından cebi 
yoklanmııhr. Kamil "yakalanmıt· 
tır. 

t;firüklcnmemcsl dqlıa ziyade Babcşia. zehirlendi 
tanın şinuliki tutumunu değiştirip de. 
ği§tirme11u.·sine bağlı bir iıtir. Babe. Kaınnpafada Yahya Kahya 
şiston lıat · ~ lngiliz önergelerine kar. mahallesinde oturan 17 yaıında 
şı da u:;sol olmadıj& zamandır ki ora".... _Şeref kalayaız kaplan yediği ye • 

da az çok ciddi, az çok uzun sürecek mekten zehirlenmİ§ Ha~eki has • 
bir sara~ cliişünmeye yer olur. Bu du- tanesine kaldmlmıt;ır . 
rumlara göre biz ılmdiki şeklinde 1- • 
talyan - Habeı anla.§mazlığının. hala Sandal devrildi 
cr.1cç bir pamuk ipliğine bağlanaca - Hüviyeti meçhul iki Musevi 
ğını oranl:wıak en doğrudur fikrinden genci ile bir Muıevi kızı dün gece 
hir türlü ayrılamıyoruz. Haliç Fener iskelesinden bindikle-

Lehlstandakl 
tarın seçim 

Alman
hakkı 

Berlin, 22 (Ozel) - Lehista· 
nın içişleri Bakanı bugün Lehis· 
tan Başbakanı namına Lehistan· 
daki Almanların delegelerini ka
bul etmiştir. Siyasal çevrenlerde 
(mahafilde) söylendiğine gore, 
yakında Lehistanda yapılacak se· 
çime Lehistandaki Almanların İ§· 
tiraki meselesi hakkında konuş-

ri Mustaf anın sandalı ile Kaımı • 
pa§aya geçerlerken sandal devril· 
mi§, d~ni%e dütmü§lerdir. Bunlar 
sandalcı tarafından kurtarılmıt • 
hr. 

Şakalaşırken 

Edirnekapı sakinlerinden terzi 
Yani ile terlikçi Nuri takalatırlar· 
ken Nuri Yaniyi itmiş, yere düşü • 
rerek katından yaralanmasına se
bebiyet vermİ§tir. 

,, Katoliklere karşı 
Al manyadaki 

mücadele 

' malar yapılmıştır. Bisiklet çarptı 
T arabyada oturan balıkçı Yor • 

ginin ıekiz yaşındaki oğlu Niko • 
ya, bakkal Y orginin oğlu Ka • 
ra Nik6nun bindiği bisiklet çarp • 
mı§, yaralamıştır. 

, Londra, (Özel) - Nazi Al
manyada Yahudilerden batka ka
toliklere kartı yeni bir ıefer açıl
mııtır. 

Prusya Batbakam Keneral Gö· 
ring, Alman gizli polis teıkil&tına 
bir emirname çıkartarak, "papas
hk hüviyetlerini siyasal maksatla
ra alet eden her hangi papasa kar

tı tiddetle harekete geçilmesini,, 
temin etmiıtir. 

Nazi aliidelerinden bir çoğu, 
katolik inanına hiç uymadığı için. 
katolikler ;ncak kendi inamtları· 
na göre vaaz vermek bile güçle§· 
miştir. 

Pazar günleri, gizli polis efra
dı her katolik kilisesini bekliye
cektir. 

Nazi idaresine kar§ı durumla· 
rını deği§tirmezlerse, General Gö
ring, katolik gençlik tqkilatmı da 
dağıtacağını söylemittir. 

Bundan tonra katolik mektep
larindeki hocalar Nazi devletini Ö

Tecektir. "(methedecektir) Ve pa· 
pa ile Hitlerin arasındaki ihtilaf 

noktalarından hiç birini öğretmi
yeceklerdir. 

Papanın protestosunu mütea· 
kip bu beyannamenin neıredilme
si, Yatikana kartı meydan oku · 
mak gibi bir şey sayılmaktdaır· 

Yatikanın Almanyaya salahiyeti· 
ni uzatamıyacağı kanaatindedir
ler. 

Almanyada 
Yahudi 

aleyhdarhğı 
Berlin, 21 (A. A.) - Genç Al

man kız ve kadınları ile münase· 
bellerde bulunarak iri kanını kir
leten Yahudilere karıı açılan sa -
vaş sürüp gitmektedir. Gazeteler 

Aya~ı kırıldı 
Koca Muıtaf apafada oturan 

Haticeye latiklal caddeainde toför 
Enverin 455 numaralı otomobili 
çarpmı§, ıol ayağını kmnııtır. 

Sarhoşluk 
Fenerde iskeledeki Kılburnu 

gazinosunda fazlaca sarhoş olup 
iıtirahati selbeden Mustafa yaka· 
lanmıthr. 

Silah attı 
Süreyypa§a fabrikasında. kay • 

nakçı Sami, Edimekapıda Kale • 
boyu caddesinde üç el silah atmış, 
yakalanmııtır. 

b~ Yahudi tecimerinin hapsedil • ---------------, 
köprüsü diğini ve bir diğerinin de Eateru- Atatürk 

gen kampına atıldığını bildir - 1 

mektedirler. 

Frankfurt, 21 (A. A.) - Mah· 
keme, Alman kurumunun Yahudi 
iıçis1ne yol vermeıinin kanuni ol
duğuna karar vermiştir. 

Atatürk köprüsünün yapısı al· 
tı ay ıonra ihale edilmek üzere 
eksiltmeye konmuttu. Bu müdde· 
tin iki ayı geçmİ§tİr. Şimdiye ka· 
dar 24 mÜeaaese belediyeye bat • 
vurmu§tur. 

Yeni Neşrivat 

Kastamonu 
tarihi 

Kitabı yazan: Kastamonu'lu 
muallim ve muharrir Talat Mum· 
taz Yaman. 

Kutamonu tarihi, Kastamo • 
nu 3500 senelik tarihinden baıla
yarak on beıinci asrın ıonlarına 
kadar olan tarihi vukuatını teshil 
etmektedir. 

Kastamonuda, 3500 sene evvel 
Ga.agaa adiyle anılan bir Türk ka
bilesi oturuyormuı. Etilerle ayni 
senede yaşamı! olan hu kavmin 
menıe'i, lisan, nüfus ve yaşayıı • 
ları, ıehirleri hakkında kitapta 
hayli malumat verilmittir. 

Gasgaılardan sonra, Kastamo
nu, Paflagonyalılan;; eline geç • 
mİ§tir. Paflagonyalılar da Kasta· 
monuda 1100 ıene kadar hüku • 
met sürmüşlerdir. Kitapta, Paf. 
lagonyalıların men§eleri, yaşayıı· 
ları, hükümdarları, lisan, nüfus ve 
aan•atları, huyları ve ıehirleri 
hakkında da malumat verilmekte
dir. 

Paflagonyalrlardan ıonra, Kas· 
tamonu, Roma ve Bizanılılar ha • 
kimiyeti altına girmiş ve bin sene 
kadar da bu idarenin altında kal· 
mı§ ve sonra Selç\ık Türkleri ta -
rafından istila edilerek Türk ha -
kimiyeti altına ginniıtir. 

Kitapta, Türk idar~i kımıı"'~a 
Daniımentliler, SelçUkiler, Can -
daroğullan devirleri görülmekte 
ve bu devirlere aid esaslı malu • 
mat verilmektedir. 
Ayrıca Kastamonu kelimesinin 

mel\fe'i üzerinde ne durulmuı ve 
burün kullanılan bu kelimenin 
nereden geldiği araftırılmıttır. 

Kitap en yeni ilmi usullere göre 
yazılmıJ v~ h•r lnamm sonınıclil. o 
kısma aid Bihligrafya tyazılmı~ • 
tır. 

Baılıca Kronoloji, nideks cet • 
velleriyle Candaroğullarma aid 
silsilename tanzim edilmit ve 
Kaatamonuda bugün mevcud e· 
ıerlerin, sikkelerin 135 kadar reı· 
mi de vardır. Ayrı formalar ha -
linde aonurıa ilüve .edilmittir. 

Kitah, Kastamonu H~lkevi, dil, 
edebiyat ve tarih tubesi millt te • 
tehbüler §uhesi ıerisi arasında 

netredilmi~tir. 

Fiyatı 2 liradır. lıtanbulda za • 
man kitap hanesind r: satılmakta -
dır. 

Yeni kitaplar 

Araştırma ve 
düşüncelerim 

Kurun arkadaşımızın Ankara 
yazmanlarından Kadri Kemal 
Kop ARAŞTIRMA ve DÜŞÜN -
CELERIM adiyle yeni bir kitap 
bastırmıtbr. 

Kadri Kemal Kop, bir hayli 
\iakittenberi nadolunun doğu il
leri hakkında etütler yapmak ve 
hu yolda yazı yazmakla tanınmıt 
bir gazetecidir. Kendisi geçen yıl 
de {Anadolunun doğu ve cenup 
doğusu) adiyle bir kitap yazını§ 

ve bu kitabında bu ellerin folklor 
ve tarih baknnındsn oldukça Ö· 

nemli bir etüdünü ortaya koymuı
tu. Adını yukarıda yazdığımız 

ve ıon günlerde basıldığını bildir
diğimiz {ARAŞTIRMA ve DÜ • 
ŞÜNCELERIM) kitabında bu bi
rinci etüdün ikinci parçasıdır. 

Yazman bu kitabında da doğu 
ve güney doğusu merimiz hak • 
kındaki folklor ve tarihsel araştır
ma ve düşüncelerini ortaya koy -
mut ve düşüncelerini değerli bel
gelere dayandırarak ileri ıür -
müttür . 

. (ARAŞTIRMA ve DÜŞÜNCE· 

22 TEl\11\ltJZ - 193:> 

Uluslar kurumu 
29 Temmuzda 

toplanacak 
Paris, 20 - Uluslar kurumu 

(mi11etler cemiyeti) konseyi 29 
Temmuzda Sovyet Rusya Dııitleri 
Bakanı Litvinofun başkanlığında 
toplanacaktır. 

Litvinof bu it için Moskovadall 
hareket etmittir. Şimdi bir Çe
koslovak ıehrinde kaplıcada bu: 
lunmaktadır. Y akmda ilk önce 
Prag'a, sonra da Parise gidecek
tir. 

Diplomatik mahafilde söylen· 
diğine göre yakınlarda Litvinof 
Muaolini ile görüşmek üzere Ital· 
yaya gidecektir. 

Diğer taraftan da ltalyanın mil
letler cemiyeti ruznameıinde bu· 
lunan İtalyan • Habeş meseleainiıı 
husuıi mahiyette tetkik ve müza• 
keresi için umumi meseleler ara• tı 
sından çıkarılmasıni istediği aöy• 
lenmektedir· . 

NovoıtiJen 

Cttmburlyetçl bir 
Yunan generalı 

yaralandı 
Atina, 21 - Rejim meseleıiniıı 

çabuk kotarılması (halledilmeıi)1 
için geneloy (reyiam) tarihinin İ• 
leri alınması muhtemeldir. 

Gazetelerin verdiği bir habere 
gör , bir köylü toplantısında cüm· 
huriyet re}imi hakkında ıöz aöyli· 
yen mütekait General Ylavoktoniı 
kralcılar tarafından ağır surette 
yualanmııtır. 

Bu yüzden cümhuriyetçileri11 
ve kralcıların genel toplantılar 
yapmaları yasak edilmiıtir. 

Eski kralın bir diyev verecefi 
&anılmaktadır • 

Esperanto 
kurultayı 

Roma, 21 - Floransada topla· 
nacak olan yirminci Eıperanto ku
rultayı 3 Ağustostan 7 Ağustosa 
kadar toplantılar yapacaktır. Bu 
kurultayda 40 memleket buluna· 
caktır. 

Şebremfnl çocuk 
esirgeme kurumu 

gezintisi 
Şehremini Çocuk Eairgeme Ku

rumunun deniz gezintisi dün ya • 
pıldı. Saat 15 de şirketin 74 nu • 

maralı vapuru davetlileri alıp Bo
ğazı ve Aaaları gezdirdi, gece ıa• 

at birde köprüye geldi. Kurumun 
muhitte yarattığı faaliyetin bir te- dı 

zahürü olarak yaptığı bu gezinti 
çok alaka ile karıılanınıt ve va • 
purdal<i caz ve ıaz eğlenceyi bir 
kat daha arttırmı!, gelenler haki• 
l:aten çok memnun bir halde te • 
min edilen tramvaylarla. evlerine 
dönmütlerdir. 

öz Türkçe kitaplar 
ilk okulların {mekteplerin) krw 

raa.l kitaplan öz türkçe olarak bat 

tmlmaya bqlanmıttır. 

Kıraatler Eylül batına kadat 
yetiştirilecektir. 

LERIM) bu bakımdan okurları • 
na Anadolumuzun bu atraflstt 
hakkında bir çok yeni ıeyler öi • 
retecek orijinal bir izerdir. 

{YAKIT) basrm evinde }>atı • 
lan bu kit..ıp cebe sıgacak biçiıfl" 
de bastırılmış olup değeri 60 k1l • 
ru!lur. {V AKIT) kitap evinde ••• 
bhr. 



KADiRCAN KAFLJ 

f 
Yifit F ernando, Hüsmen reisten 

öç almak için çalışı1Jordu .• 
1 
limanın ağzında on iki kadar 

;Panyol harb gemisi ıöründü •• 
Upa yelken geliyorlardı. Arkala· 

• rında ve yedekte bir de kadırga 

• ~~dı, Bunun direğinde Fransız 
lYrağı, yarıya çekilmit olarak 

dalgalanıyordu. 
limanda zaten dokuz kadırga· 

"e üç kalyon ile bir ka.ç küçük 
8riga.ntin yatıyordu. 

F ernando yeniden dütünceye 
d~lınt§h. Dirseklerini salonun 
Ptncereaine dayamı,, çenesini 

), '"uçlanna alarak enginlere, Sa • 
• lerno tarafına bakıyordu. 

. Yeniden Beatrisi düıünüyor • 
e du. 

Ölüm korkusu geçtikten ve 
• ~nınr · kurtardıktan 50nra eski 
ı 'tk hemen sezilmeie baılamıı • 

tı. 

.. 

• 

En sonra onu Hüsmen reisin 
'line bıraksın ha!. 

Bu dütünce onun yüreğine git· 
tikç.~ ağırlaıarak ıiniyor, bir kur· 
tun gibi çöküyordu. 
~ imdi limana inse, u filonun 

lli~ndasını eline alsa ve Salerno 
Önijde, yahut baıka bir yerde Kızıl 
f<tdırgayı yakahyarak rampa et· 
iti .... 

Beatriı her halde Kızıl Kadır· 
lada olmalıydı! ... 
liüımenle iyice kayna!madan 

l'ttitnıeliydi .. 
Genç kızı Trabluıgarp ve Ce· 

)!'Yİre, yahut Anadoluya götürme· 
~tn önce yetiımezıe artık bütün 
Utnitleri yok olacaktı. 

Kaleyi elden kaçırmııtı. Bütün 
'-keori ölmüf, yaralanmıı yahut 
~~lim olmuılardı. Bu her halde 
d~r kumandan için en acı bir ıey· 
b 1• Fakat onun için asıl acı olan, 
u kadar uğraımdaan aonra o hır· 

~tn ve güzel sevgiliyi dütmanının 
011arı araıına bırakmak olmuttu· 
Acaba, o timdi nerededir? 

.ı Ona yetiımeli ve geri almahY· 
l.lJ? .... 
b Yüreğinde, bir çelik gülleyi bile 
llınumu ıibi ezecek olan, sert, 

en . d tın ve azgın bir hınç duyuyor· 
ll, 

-54-
HOSMEN OLDU MO ? ... 

]:' ernando atlattığı ölüm korku· 
'Undan ıonra, bütün varlığını sa;'n hir aşk humması çekmeğe bat· 
b~ıttı. Bu humma, geliti güzel 
/r adamın, herkesin bildiği ıekil
d' bir kızı ıevmeıi değildi. Bun· 
b~' pençesindeki avı kaptıran aç 
kır kaplanın, gururu çiğnene bir 
b~l'talm, burnu yerlere sürtülen 
ır zorbanın acıları kıvranıyordu. 
- Ah, onu hiç bir zaman unu· 

t,tkı ... 
ıyacagım ... 

~ ~e:ken ayni zamanda tunları 
ılave ediyordu: 

l - 3hnc1; H6ımen benimle ei· 
eniyor ... Kimbilir ne kadar <Sili· 

}\'• \tyor? BıJ kadar emek, bu kadar 
~thırıet ve korkudan ıonra gene o 

gü:el ve genç ku:ı elimden kaçır· 
dığım için yazık bana! ... 

Don Alvaro bazı emirler ver · 
mek için dıtarı çıkmıttı. 

O, büyük salonda, atağı yuka
rı dolatıyor, ditlcrini ııkyıor, ıık 
ıık nefes alıyor, kudurmağa bat· 
lıyan bir kurt gibi derinden 'derine 
homurdanıyordu. 

Fakat bunlardan ne faydavar· 

dı? 

Salerno önünde koca bir do · 
nanma vardı. Ona kartı yürümek 
için koca Avrupanm hiç bir dev· 
Jeti cesaret edemiyor; papalığın 
kapısında Türk toplarının güm · 
bürtüleri olduğunu duymak bile 
bu hıristiyanhk dünyasını kımıl · 
datamıyordu. 

Sanki Türk donanması, bot ve 
sahipsiz kıyılarda bir yaz gezinti
ıine çıkmıttı. 

Bu gezintinin sonunda, güver-
telerine kadar esir ve mal yüklü o
larak, güpeıteleri denize temaı e· 
derek lstanbula dönecekti. 

Bütün Avru})a, bu örneksiz za
fer alayına kartı zavallı bir kör-
ler dünyası gibi çenesi ve eli bağ. 
lı kalacaktı. 

F ernando bunları da 
dükçe kızgınlığı ve hıncı 
tün artıyordu. 

düşün· 
büsbü-

istemeksizin salonun pencere
sine doğru yürüdü. Oradan deni-

ze baktı· 
Deniz, alabildiğine uzayordu 

ve ıüzel bir poyraz, Türk donan· 
ma11 tarafından ısmarlanmıt gibi, 
esiyordu. 

Hüsmen Reis itte bu rüzgarla 
gemisinin yelkenlerini titirecek, 
ıüzel ltalyan kızını kollarına ala· 
rak yurduna dönecekti. Türk a
kıncısı orada meıut yaıarken, Fer. 
nando ruhunun açlığını her an yü· 
reğinde bularak, ıonsuz bir dert 
içinde ıürtüp gidecekti. 

Ah, elinde kuvvet olsaydı ve 
timdi ıu rüzgarın altına düıerek 
Salernoya gitseydi !... 

Yahut daha aıağılarda, mesela 
Polikaatro'da falan kuracağı bir 
puıu ile Türk donanmasını dar
madağın etse, onun kazandığı bü
tün zaferleri burnundan getirse, 
Beatrise de kavutsa ... 

O zaman Beatrisi, gem11ınır. 
kıç kasarası üstünde kollarının a
rasına alacak, Hüımen Reisi de 
geminin direğine sımsıkı bağlıya· 
rak seyrettirecekti. 

Fakat bütün bunlar artık yalnız 
bir hülya olabilirdi. 

Çünkü koca deniz kurdu Dor· 
yanın bile altmııtan fazla gemiyle 
bata çıkamadığı Türk donanması
na F ernando mu hiicuma cesaret 
edecekti. Zaten bu kadar donan
mayı ve böyle büyük bir iti Jcu. 
mandasına vermek için ispanyada 
ve ltalyada adam mı kalmadı? 

Fernandonun Snfornoda Türk
lere, dört bet saat bile kartı dura· 

maması, bütün askeri düıman kı
lıçları altına bırakarak tek batına 
kaçmıt olması da itibarını pek çok 
azaltmıft. 

Böyle pis pis dütünürken, d1· 
tarda yüksek sesle bir konuşma' 
oldu ve bu sesler salonun kapısı· 

na, yavaf yava, hem yaklaftı, hem 
de yükseldi: 

- Bunda yanıldığını sanırım 

Kapiten!. .. 

- Hayır senyor ... Yanılmıyo -
rum ... Gözümle gördüm. Hem de 
bu kurtun benim tabancamın 

namlusundan çıktı. 

- Demek ki atbğın kurtun, ba
şına rasladı ha! ... 

- Evet ... Sol katının üıtüne, ta· 
kağına vurdu ve kanlar içinde, yü
züstü yere düttü. 

- Acaba öldü mü 7 Belki de öl
memi9tir ... 

- Kafasına bir kurt un yiyen a
damın yaıamaıına imkan var mt· 
dır ceneral... 

- Bunu baıka gören oldu mu? 
~cnyor ern•ndo oraCla Clefil miy. 
di? 

- Hayır ıenyor ... Ben Kızıl Ka
dırianın korsanlarını kutattığım 
zaman Senyor F ernandoyu Don 
Garaiyanın yanma doğru dörtnal 
uzaklatırken görmüttüm. 

- Baıka gören yok mu? 
- Olsaydı size haber verirlerdi 

ceneralim ... Fakat henüz bozgun
dan kaçanların ardı kesilmedi. 
Belki ... 

F ernando bu konuımayı dikkat 
le dinlemiıti. 

Mozellinin sesini tanımak için 
de hiç bir zorluk çekmemitti. 

Öldürülen kimdi? Mozelli, Kı
zıl Kadırganın korsanlarını kuıat· 
tığına göre ölen de onlardan biri 
olmalıydı!... Fakat eğer bu adam 
geliti güzel bir korsan olaydı, Mo· 
zellinin gururla bahsetmesine ne 
de Don Alvaronun sevinçle karşı 
lamasına değmezdi. 

Bu her halde reislerden biriy. 
di. 

Sakın Hüsmen Reis olmasın!... 
Son ihtimal, F ernandonun akit. 

na en sonra gelmişti. Birdenbire 
olduğu yerde bir yay gibi gerildi. 
Kapıya döndü ve hı:da yürüdü. 

O saniyede zaten kapı açılmı+ 
ve Don Alvaro içeri girmitti. 

F ernando onun önüne geçti ve 
sordu: 

- Ne olmut? ... Vurulan kim?. 
Kim ölmüş? ... 

- Ben de timdi sana bunu söy
lemek için geldim .. Bu haber eğer 
doğru çıkarsa Salerno bozgununu 
unutturacak kadar önemlidir. 

- O haber nedir ceneralim ... 
Merakımdan öleceğim ... Yoksa ... 

Fernando:: 
- Hüsmen Re!s mi vuruldu ve 

öldü? 
(Devamı var) 

-----
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FahrOnname adh eski Faris1 ' 
N~kleden: tarih romanından ahnmıstır . 

( Hatic~ Sür~uya) f 
~=========-No.11 ~ 
Yedi gün yedi gece gittikten 
sora fırtınaya yakalandılar. Gö
rülmemiş derecede güzel bir 

limana geldiler 
Numan Şah ile veziri Ki.mil 

' 
oğullarının böyle bir harekettl! bu. 
lunacağını katiyen dütünmemit· 
lerdi. Onun için, pek tatırdılar. 
F erruhun sarayında tahkikata gi. 
ritince, kölelerle cariyelerden teli· 
zadenin son zamanlarda bir atka 
tutulduğunu öğrendiler ve hayret
leri, teeasüfleri iki misli arttı. De· 
mek ki, ıadık ct.rkadaıı Hurrem 
de ondan ayrılamamıf, birlikte 
kaçmıt gitmitti. 

Zavallı Numan Şah, bunun Ü· 

zerine, ağladı, çırpındı. Bütün Ü· 

midi, Hönii.mın bir ipucu elde et
mesinde kaldı. Vezirleri kendisi· 
ni teselli ettiler: 

- Biliyorsunu-ı Höngi.m çok a· 
çıkgözdür. Hatti ıehzade Ferru· 
hun annesi olan Valide Sultanı da 
ıize o bulmuı, veliaht sahibi ol
mamıza vesile teıkil etmitti ! dedi
ler. 

Valide Sultan:n ismi anılınca, 
Şahın büsbütün teessürü kabardı. 
Çünkü bu hadise çıkalıdanberi, o
nunda iki gözü iki çeıme ağladığı
nı biliyor, asla yanına yaklatamı
yordu. Kamil vezir de, Hurremin 
annesinin yanına gidemiyordu. 

:/o Jı' Jı' 

Onları teessürleri içinde ağlar 
bir vaziyette bırakalım· Biz, Fer· 
ruh ile Hurremin seyahatine gele
lim. Bakalım onlar ne yapıyor· 

lar ... 
Yedi gün yedi gece gittiler. Se

kizinci gün, sabahleyin, erkenden, 
bir iskelede demir attılar. Gemi 
halkı, deniz ıarımhsından kurtu
lup birkaç gün o tehirde din!en. 
meğe karar verdi. 

F crruh ise, Hurreme dedi ki: 
- Bu ıehirde kalmak, bizim ne. 

mize lazım? ... Haydi, gemidlere 
syöliyelim de yolumuza devam e
delim! dedi. 

Bir gemi aradılar. 
Gemiciler: 
- Delikanlılar .. Burası öyle 

bir günde bırak•lıp gidilecek yer 

mas edenler hayran kaldı. 
Şöylece dedikodular dolaımağa 

baıladı: 

- Bunlar nasıl lüccar 7 Her hal. 
de hallerinde tüccarlık yok ... Da
ha ziyade tebdil gezen asil insan· 
lara benziyorlar. 

Dedikodu, döne dolaıa, memle. 
ket padiıahının kulağına kadar U· 

laftı. 

Hasban Şah, iki genci fevkall. 
de merak ederek, adamlarından 
birini yanma çağırıp: 

- Falan handa föyle §Öyle iki 
adam varmıı. Şunların yanına ıo
kul da bana kendilerinden haber 
ge.tir. Neymitler, ne yapmağa gel
mıtler 7 ... dedi. 

Elçi, aldığı fermanı yerine ge. 
ti~d!· _Derhal yabancıların yanına 
gıttı. 

Ah1:iap olarak: 
- Kimlersiniz? 

yorsunuz 7 Nereye 
diye sordu. 

Nere.den geli. 
gidiyorsunuz? 

Bunlar da, saray adamını göre
rek layik olduğu hürmeti gösterdi
ler. 

- Tüccarız. Doğu memleketle
rinden gelerek Hita tarafına gidi
yoruz. diye cevap verdiler. 

Bir müddet daha konut tuktan .. 
•onra, delikanlılar, ıaray daıttı· 
na, gayet kıymetli bir hediye ver
diler. 

Adam, padiıalim liuzunİna çı
kınca, hadiseyi anlattı: 

- Çok cömert insanlar! • dedi . 
Ben, onların yanına geliti güzel 
bir adam olarak gittim, bakınız, 
bana, adeta hükümdarlara yara
şacak hediye Yerdiler! 

Haaban Şah, ertesi gün, bir da. 
vet~i göndererek gençleri yanına 
çagırdı. 

F erruh'la Hurrem son derece 
memnun oldu. Derhal hazırlana
rak saraya gittiler. Yanlarına da 
kıymetli mücevher ve kumaılar 
aldılar. Bunları paditaha hediye 
edeceklerdi. 

değil, çok güzel. eğlenceli ye•·dir. (Devamı var)' 
Görülecek nice teyleri var ... ismi- _____________ ....:_ 

ne Ferame şehri derler. Padişahı
nın adı da Has bar.dır! Burada bir 
kaç gün oturup dinlenin! işlek is
keledir. Gemi eksik olmaz, merak 
etmeyin. Gene gideceğiniz yere 
selametle gideniniz. Hem görme
diniz mi? Deniz ne kadar fırtına
lıydı. Yolda harap olduk. Rüzgar 
timdi daha da azıttı. 

Ferruh ile Hurrem, bu cevabı i
şitip fena halde gamlandılar. is
ter istemez F eram~ tehrinde oldu
lar. 

Gemiden eıyalarını çıkardılar. 
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Bir güzel menzil hulup indiler. Şe
hir fikarasından rasgldikle;·ine 
bahtif, sadaka daiıttılar. Kendile. 
rine tamamiyle tüccar süsü ver-
mitleııdi. Öteyi beriyi dolaımağa ------------===
batladılar. 

Çok geçmeden F eramenin hoı
sohbet insanlariyle tanıttılar. 9un
lara da pek çok ikramlarda bulun
dular. 

KUPON 
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22-7-935 lki gencin zekasını, zeraf~tini 

h~zır cevaplığmı, iyi yetitmişliği~ 
nı gröerek kendiieriyle bütün le- --------------' 
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Yunan krah K onstantinin 

tllJllPD©ııro 
Türkçeye cevıren· A E f\lr, . 

Son günlerde i~ .. ambillere bak 
tınız mı? Bir şeyler söylüyorlar 
mı? Son günlerde rüyamda sizi 
gördüm. Vindzorda muhteşem bir 
dairede idiniz. Gece gelip sizi bul
mamı söylediniz. Kapınızın önün
de zırhlara bürünmün bir şövalye 
vardı. Canlı mı, yoksa sade bir 
heykel mi idi bilmiyorum. Yok 
mu kesmek istiyordu. Kavgaya 
başlamak üzere iken, siz çıkıp, 
beni bırakmasını söylediniz. 

Ne yazık ki bundan sonra he · 
men uyandım! Cİ$!ara tabakası e
linize vardı mı? Tenis klübü kar· 
tını aldınız mı? Ne kad~r da so· 
ruyorum. Ne yapayım ki, bütün 
yaptrklarmız, bütün düşündükle

rini.zi öğrenmek arzusundayım. Si
zinle teması kaybetmek istemiyo
rum. Bütün gün sizi düşünüyo· 

rum. Sizi alakadar eden bir şey-

ler okuyor musunuz? Eğer oku· 
yorsanız, yazınız ki ben de ala
yım; eğer yazılarımla fazla canı
nızı sıkmıyorsam, mektuplarımız· 
da bunlardan da bahsederiz. 

Size gayet çirkin iki fotoğraf 
kopyası gönderiyorum; asıllarını 
yarın alacağım, sizi alakadar ede
bileceğinden onları da gönderi
rim. Beni muhtelif kılıklarda gös. 
teren fotoğraflar da yarın hazır o
lacaklar. Henüz iyi sünger bula
madım; şimdi kötü mevaimde-yiz, 
fakat bulmağa uğratacağım. v.s. 
V.S• 

Tino 
Bu mektuptan sonra gene ipe 

sapa .ıGYı sözlerle dolu ve ata· 
ğı yuka.rı yirmişer sayfalık iki 
mektup daha geliyor. Bunları sü
tunlarımıza geçirmekle sayın o
kurlarnnızrn canını sıkmak iste
medik. Yukardaki mektupları ay
nen türkçeye çevirdiğimizin sebe
bi de, bir ulusun mukadderatını 
uzun zaman elinde tutan, ordusu
na savaşlarda baş kumandc":.nlık 

yapmış olan adamın, ne biçim zih 
niyette bir kişi olduğunu göster· 
mek içindi. Atladığımız mek
tuplar Tatoi sarayından 1912 A
ğustosunda yazılmış olanlardır. 

Her ikisi Konstantinin sonsuz gi
bi görünen ve gittikçe şiddetlenen 
sevgi ve özleyiılerinde,1 bahsedip 
durmaktadır. 

Aşağıya kısmen dercedeceği
miz Korfudan yazılmış 20 Eylül 
1912 tarihli mektup artık Balkan 
savaşının yaklaştığı. ve siyasal uf
kun kararmağa başladığı sıralar
dadır. 

• • 
Sizin iskambil kağıtlarınızın 

Deni yavaş yavaş batıl itikatlara 
sürüklemeğe başladıklarını bili. 
yor musunuz? Bundan sekiz gün 
evvel bana söylemiş olduğunuz 

sözlerin bir çoğu gerçekleşmek Ü· 

zeredir. 
Eğer dedikleriniz çıkarsa, ayrı

ca bildiririm. 
Sizin birçok günler burada Ta

toi de kaldığınızdan dolayı epey 
dedikodular oldu. Atinada sizin 
hüviyetinizi gizlemiş bir Grandü 
şeş olduğunuzu söylediler. 

Burada ancak dört gün kalaca
ğım. Salıya Atinaya dönüyo· 
rum. Daha fazla kalmama imkan 
yok Çünkü siyasal ufukları ağır 
fırtınalar tehdit ehnektedir. Sizin 
ayrıldığınızdan beri pek ilerlemiş 
'lıeğiliz. Görünüşe göre Bt1l(!a.ris
tanda ve bilhassa orduıunda ıavaf 
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heyecanları korkulacak bit- biçim-
de artmaktadır. Hatta harp ilan 
etmediği takdirde kralı bile kova
caklarını söylüyorlar. Kendisiyle 
kabinesinin sonuna kadar umumi 
efkara karşı gelebileceklerini pek 
sanmıyorum. 

Trende görmüş olduğunuz za· 
bitlerin sınırlarımıza takviye ola
rak gönderilmiş olmaları rnuhte· 
meldir. Harp ncfreta değer bir 
iştir ; bunun ne demek olduğunu 
ben hilirirr.; ancak şimdiki zaman
larda bir prensle bir kral, hele bi
zim ülkde kralın gerçekten b;r or· 
du şefi olması lazım gelen bir yer
de, birer askr olmalıdırlar. 

Butün bu düşünclere rağmen, 
şimdi harp istemekte olduğumu 

inkar edemem, fakat size anlat· 
mış olduğum şal"llar altında bir 
harp kadar - yani A vrupada bu
lunması hile caiz olmıyan an'ane· 
vi düşman Türklere karşı dört Bal 
kan krallığını birleşerek açacakla. 
rı bir harp demek istiyorum - u
lusal düşüncelerjmizin, dört yüz 
yıldanberi sürüp gelen rüy~.Iarı· 
mızın gerçekleşmesi için elverişli 
bir fırsat bulunmaz. Ancak bu 
yalnız bize bağlı olan bir iş değil
dir. Balkanlıların elbirliği olma· 
sı gerek, bunun da başarılması 

pek kolay değildir. Çünkü birbi 
rine taban tabana aykırı olan men 
faatlerimiz var. 

Biz şimdi bulunduğu çözülme 
durumunda bile, pek kuvvetli olan 
Türklere karşı yalnız başımız<' 
liarbedemeyiz. Runu bir defa de-

nedik, ağzlmızın tadını aldık, bil · 
hassa bana dersimi verdiler. 

Size bütün anlattıklarım izzeti 
nefsim ve vatana karşı olan sev • 
gim dolayısıyladır. Fakat artık 

siyasa yeter, eğer meraklı b1: şey 

olursa siz~ bildiririm; çünkü bu
nunla alakadar olacağınızı söyle· 
mek lütfunda bulunmuştunuz. An. 
cak şunu da biliniz. ki harp çıkars·. 
ben ilk hatta bulunacağım .. 

Tatoi 29 Eylül pazar 

Sevgilim, 
Dört saat kadar bulunduğum 

şehirden dönüyorum. Her iş olup 
bitti! Başbakan, ayni zamanda sü, 
deniz ve dış işleri bakanı olan Ve· 
nizelosla bir buçuk saatlik bir kon 
feranstan sonra seferberliğe ka· 
rar verildi. istavroz çıkararak i· 
radeyi imzat ettim. 

Bu, şimdilik harbe sürüklemi· 
yecek olan tedafüi bir tedbir ma· 
hiyetindedir. Türkiye Edirnede 
bir ordu toplamakta olduğundan 
Bulgaristan kendini tehdit altında 
hissetti ve kendisiyle hirlikt~ se
ferberlik yapmamızı istedi. Dev· 
letler bir yangının patlak verebil
mesi korkusuyla, Türkiyeyi asker 
sevkinden alakoymak içi:ı müda 
halede bulundular· bunun üzeri · , 
ne Türkiye Bulgaristana karşı o 
lan ordusunu ek11iltti. Fakat her: 
yandan da Makedonyada sefer 
herlik yaptı. Bulgaristana karşı 

durmakta olan seksen hin ki~j ve 
geriye kalan yerlerde de aşağı yu· 
karı iki yüz bin askeriyle •şimdi 
biz, Sırplar batta kısmen Kara· 
dağlılar bile tehdit altına girmiş 
bulunmaktayız. 

Bulgaristanla Sırbistan bugün 
seferberlik yapmakta oldukların. 
dan, aramızdaki ittifak mucibin· 
ce ve Avrupa ile Tür}ciyeye kuv· 
vetli bulunduğumuzu göstermek 
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Çingeneye sordum l Denıek ki 
Epikürün anasl falcı inıiş ha! 

- Ne işkembesi be sende .. Bun· 
lar eski Grikoz yani ya Zomyoz 
çar bacılardan imiş!.. Em de bun-

lar çok akıllı insanlarmış .. Sonra 
efendicazıma söyliyeyim, bu A • 
pukurun anası zamanının büyük 
falcısı imiş .. 

Senin anlayacağın bu kavanoz 
dipli dünyadaki bütün falcıların 

ustası o imiş. . Ama, bunları bil • 
mez bizim cahil çingene falcılar. 

- lyi ama Apukuru anlayama· 
dmı, Apukur kim imiş? 

- Yok mu hani kış ortalarında 
Hiristiyanlar yapıyor Apukurya .. 

-Ey? 

- İ§te bu Apukuryayı da eski 
zamanlarda o icat etmi§ !.. 

- Ne millettenmi§ bu? 

- Dedik a ... Grikoz be, Rum • 
yoz he! 

- Oğlan sakın, ıenin bu söyle· 
diğin Epikur olmasın! 

ıllccidiycköyü çingeneleri 

- Hay kaynananın canına rah
met! Ta kendisi .. Biz deriz ona A 
pukur, siz dersiniz Apikur ! 

- Oğlan Etem, sen bunları ner
den biliyorsun? 

- Size o gün bizim çadırlar ya· 
nında da deyivermiştim ya, benim 
bilmediğim bu dünyada beş vakit 
namaz ... 

- Doğru söyle Etem, sen bu E
pikuru .. Sonra birini daha söyle • 
din ne idi onun adı? 

- Çaçaron .. 
- O da Çiçeron olacak.. Bunla • 

rı kimden öğrendin bakalım? 

- Benim babam yaman bira· 
dam idi. Ondan öğrendim .. 

- Babanın okuması yazma11 
var mıydı? 

- Babam okur idi birkaç dil • 
den, em de su gibi .. 

için bizim de seferberlik yapma
mızı istediler. Yüklenmekte oldu· 
ğumuz mesuliyet çok büyüktür, 
bunu iyi biliyorum. Fakat mütte· 
fiklerimize karşı kötü niyetimiz 
olduğunu göstermeksizin yapahi. 
lecek başka bir iş yoktu. işi bütün 
anlamlarına göre evirip çevirdik· 
ten sonra, bakanların tereddütle· 
rini kısa keserek imzayı attım. 

Eğer başka bir hadise çıkmaz 
sa, yirmi günde sınır boyunda yÜ'z 
bin kişimiz olacak· Ben de ordu
nun kumandasını almak üzere on 
beş güne kadar gideceğim. 

(Devamı var). 

Göçebe çingenelerin en çalışkan ve en zcnaat salıiplerinden olan bir demil ci 
çadırı 

- · Neci idi senin baban? 

- Bırağ onu şinci, karıttırma o 
eski bohçaları .. Zere ki karıştırar
san alt tarafı korkarım çapan oğ· 
lu çıkar! 

- Bir şey çıkmaz be, korkma, 
ıöyle bakayım, baban ne iş ya • 
pardı senin? 

- Temin nasıl bildin anamın 
falcı olduğunu, elbette ki bilirsin 
babamın da neci olduğunu 

- Baban da ya ayıcı idi, ya 
kuklacı? 

- Onu sen affedersin küçük 
b yim.! 

- Öyle ise sen söyle, neci ol • 
duğunu! 

- Eğer bir gün ahbabhğımız ar· 
tar da sırası gelirse mreaklanma 
sen, onu da sülerim ben sana! 

Kösele suratlı, sırını gibi çinge
nenin gecenin karanlığında söy· 
lediği bu sözlere karşı merakaln • 
mamak kabil miydi? 

Boru değil bu, herifçi oğlu Epi -
kurden, Çiçerondan dem vuru • 
yordu. Vakia onlara eski menşur 

birer çorbacı diyordu; ancak kap· 
kara cahil bir göçebe çingenenin 
o meşhur eski, büyü1.: adamların 
bu kadar da olsun, yalan yanlış 

bilmesi bir hayli marifetti. 

Maltepe ile Topçular arasında • 
ki şıllık köprüsünün yanında ona 
bir daha ıordum: 

- Demek ki Epikurun anası fal 
cı imiş ha! 

- Hem de falcıların en suntur· 
lusu im it! 

-... Nasıl, timdi sizin falcıların 
içinde de böyle sunturlusu var mı? 

- Ha .. Ha.. sen ararSlll tinci 
çingen~ evinde musandıra! .. Senin 
anlıyacağın bizimkilerin işi ep 
atmasyon, ep martaval. .. 

- Ama bazıları bu attıklarını 
tutturuyorlar! 

- Ona da derler körün taşı 
rastgele! Ha bir de var ki bizim 
bazı çok kurnaz, çok açık göz fal

cılar .... 
- Ne sustun ya? 
- psini sülersem sonra bize 

bir şey kalmaz! Sen tatlı tarafın
dan ağzımı arayıp bizim urları -
mızı öğrenmek istiyorsun ama yağ 
ma yok beyzadem .•. 

- Söyle be ne çıkar, korkma, 
haydi hen kimseye söylemem .. 

Etem gene sustu, bana söyliye· 
ceği si:\zleri zihninde biraz tasar
ladı, sonra gene batladı:. , 

- Fal iti kıyak iştir. ille v• 
lakin yapabilene .. 

Var idi eskiden bizim kocakL ı 
ki onun canına rahmet, o işte y:ı • 
man bir falcı idi. Hani ya değil 

senin gönlündekini, mevlam seni 
inandırım, iıtese yedi melmeket 
yabancısının gönlündekini bile:nı 
tıpatıpasma sülerdi. 

- Nasıl söylerdi? 

- Ha ha! Mesele orada işte .. 
Nasıl söylerdi? Var idi bu koca ' 
karının er ıemtte bir klavuzu ..• Bil 
klavuzların da çoğu gene kendi 6 

•İ gibi kocakarrlar falan flandJ• 
Söz miıali: Bizim koca cadı gi • 
der idi Aksaray taraflarında eran• 

gi bir mahalleye gizlice ..• Bulur -
du orada kendisine mahallenin bu 
tün dedikodularını bildirecek bir 
kadın. Ona derdi ne kazanıraanı 
bu mahalleden yarı yarıya payla • 

şacağız.. Ule ki sen söy1iyeceksi1' 
bana bu mahallede kimin ne derdi 
var birer birer.Artık ondan ne öğ• 
rendiyse bulaıırdı kapı kapı dola -
şıp bunları bülbül gibi saymaya .. 

- Vay köpoğlu karı vay! 

Vayki vay .. Sen bilir misin, ha' 
ni ya eskiden var imit bu lğrikap• 
dıtarısında çok menşur bir f alc• 
karısı Madam Katinka? 

- Çocukken öyle bir §ey İ§İt ' 
miştim ..• 

- Hay yaşayasın aklın ile .. lşte 
bu dediğim biçimdeki falcıhğı 11· 
tanbulda eskiden o icat etmiştir• 

Bu Katinkanın var imiş bir ta -
kım şurada burada dolaşır klavuı 
ları.. Onlar kimi bohçacılık, kiıııİ 
hizmetçilik, kimi çamaşırcılık, ki' 
mi bilmem nelik ilen girermiş eY • 
lerin içine, oralarda neler ki du • 
yarsa gelir, Katinkaya anlatırmtfl 
sonra Katinka da herkesin sırları' 
nı bilir ve tıpa tıpasına sülermiş ! 

- Şimdi sizin içinizde en met' 
bur falcı kim? 

- Şinci en menşuru hani yo1' 
mu bizim çadırlarda bir çocuklıl 
dul, hasta kadın. 

- Ey, var? 
- Te onun anası en men~urudıJ' 

ama, o da §İnci em çok ihtiyardırı 
bunamıştır, em de gözleri kör ol• 
muştur, arl!k görmez; ona sebeP 

'( 
çadırdan hiç çıkmaz, ep oturur b• 
kö~ecikde ..• 

- Etem be, o kadın 
kadın, kimin nesidir o, 
nedir? 

bir tuh'f ... , 
hastalı~ 

(Devamı var) 



BEŞiKTAŞ 
Şc§l liifi'l iP' n v ©fil u 

Siyah beyazlılar, 
Beykozu 2-1 yendiler 

/Jeşiktaş kalecisi bir gol kurtarıyor 

lstanbul şild maçı finali de dün\ Iardır. Devre de bu şekilde bitmiş· 
Şeref stadında yapıldı. Ve bire tir. 
karşı iki sayı ile Beykozu yenen ikinci devre büsbütün zevksiz 
Beşiktaşhlar İstanbul 1935 şild olmuştur. iki taraf da ışı 
fampıyonu oldular. sertliğe döktüler. 1-lakem hu 
. Maça Beşiktaş takımı sanıldığı arada Şerefle Saidi oyun -

gibi eksik çıkmamıştır. Kadroıu dan dı§arıya çıkardı. Neticede Be-
!<)yle idi: şiktq 7 inci dakikada Hayati, bir-

M h Al' F az sonra da Şerefin ayağiyle attı -
" e met ı, Hüsnü Nuri ey· 

zi, Hasan, Faruk, Ha~ati, Hakkı, ğı iki golle maçı kazanmıştır. 
Muzaffer, Şeref, E.§ref. Bu suretle maçtan evvel yazdı-

Buna karşı da Beykozlular şöy· ğım bir yazı tahakkuk etmiş olu -
l~ dizilmişlerdi: yor. Ben Beşiktaşın Beykozu güç-

K 
lükJe yenebileceğini iddia etmiş -

andilli, Halit, Nebi, Sait, Meh- tim. Bu maç Beşiktaş stadında ol -
met, Turgut, Bahadır, Mustafa, 
K 

mayıp da başka bir stadda olsay -
emal, Namık, Kazım. · dı, belki netice daha da 
Hakem de Galatasaraylı Suphi başka olurdu. 

idi. lstanbulun en kuvvetli hücum 
· Maç başlar başlamaz Beşiktaş - hatlarından birine malik olan Be· 

lılar üstünlüğü ellerine almışlar ve şiktaıın. lil< albncısı karşuında 
8cykoz kalesini aıkıştırnıata bat· bu derece müşkülata dü§melerinin 
la.nuşlardır · yegane sebebi yavaş oynamaları -

Fakat gayet seri ve canlı oynı • drr. 
Yan Beykoz müdafaası Beşiktaşlı- Ne ise uzun uzadıya söyle -
ların bütün bu şiddetli hücumları- meğe lüzum yok. Maç bitti, Beşik
na muvaffakıyetle karşı koymuş, taş kazandı. Ve 1935 şild şampiyo 
\re bir tek gol attırmamıştır. Oyun nu karşısında yılmıyan çalışkan 
hu şekilde devam. ederken 40 ıncJ Beykozluları da tebrik ederim. 
dakikada Beykozlular birdenbire Beykozlular yazı Ağustos böceği 
ileri atıldılar. Soldan inen bir a • gibi geçirmez, kendi köşelerinde 
kın Kazımın bir vuruşile Beşiktaş çalışırlarsa önümüzdeki Tayyare 
ağlarına takıldı. kupasİ ve lik maçlarında çok mü· 

Bu golden sonra Beşikta.Jlılar him bir kuvvet olarak ortaya çı -

Yeniden hücuma geçmişlerse de kacaklardır. 
gol atmağa muvaffak olamamış -

M.S. 

Dünkü güreşlerden bir görünüş 

Dün Taksim alanındaki 
yağlı güreşler 

Dün Taksim stadyomunda ya - miştir. Bu suretle Uzunköprülü 
Pılan yağlı güreşlerin neticelerini Hüseyin galip ilan edlidi ve Meh
Yazmadan evvel gerek güre:;çiler, met Ali hakem heyeti tarafııı;dan 
gerek pehlivanlar arasında bazı diskalifye edildi. Münakaşalar iş
lca.rı§ıkhklar, hatta kavgalar oldu- te bu yüzden olmuştur. Hatta 
iuııu eeefle kaydetmek isteriz. zabıta işe müdahale etmek mec -

Büyük orta güreşçilerinden Ki- buriyetinde kalmıştır. 
reçbunınlu Mehmet Ali münase • ilk partide tutupn sekiz pehJi-
bet.iz bir hareketle ıahayı terket· .(Devamı 8 ncide), 

Yazması benden: - - --
Yaşasın 

spor 
~e güzel şeydir şu spor .. İnsana sıh

hat verir, canlılılk aşılar. En yorgun, 
en bezgin zamalarda başka hiç bir şe -
yin veremiyeceği bir canlılık katar· 

işte bütün bunlara dün bir kere da
ha inandım. 

Yukariki satırları okurken, belki de 
hayret ettiniz. Yersiz buldunuz, hatta 
içinizden, <hayrola bu çocuğa da böy 
le birdenbire ne oldu!) demişsinizdir. 
Fakat dinleyin, bakın haksız mıyım. 

Tam bir haftadır hasta yatıyordum. 
Daha da bir kaç hafta iyileşeceğime 
de aklın kesmiyordu. Kendimi gün -
den güne daha fena hissediyor, da -
ha fazla hastalanıyorum sanıyordum. 
Dünkü müsabakalara gideceğimi bile 
ummıyordum. Halbuki cumartesi ak -
şamı eve bir mektup geldi. Topkapı 
sahasında Şehremini halkevinin tertip 
ettiği turnuvanın final maçı varmış, 

ikinci kümenin en zorlu takımları E
yüple - Topkapı arasındaki bu o -
yunda iki taraf da beni hakem istiyor
muş, ve hemen gelmemi bekliyorlar -

mış!· 
Mektubu getiren arkadaşa, hastalı -

ğımı anlattım, ve gösterilen teveccü -
he karşı hizmet etmeği bütün kalbim
le arzu etmeme rağmen buna maddi 
imkan olmadığını da söyledim. 

Bu işte böylece bitti sanmıştım. 
Dün sabah, toplanan kongreye bile 

gitmek aklıma gelmedi. Gene evden 
dışarı çıkmıyacaktTrn. 
Fakat öğle üzeri hatırını kıramıya. 
cağım birkaç arkadaş telefon ederek 
beni y:ı.taktan kaldırdılar, turnuvanın 
final maçını muklak benim idare et -
mem lazımgeldiğini öyle bir ısrarla 
söylediler ki, kendilerine, biraz iyile
şırsem ı:ele~ vadetmek mecburi -
yetinde kaldım. 

Sözümde duracağımı hiç san -
madığım halde, saat dörde doğru (ne 
olursa olsun, belki biraz açılırım) di
ye çıktım. Ta lstanbuiun bir ucundan, 
öbür ucuna gittim. 
Doğrusu hakem durmaktan ziyade 

maçı şöyle bir seyrederim orada özür 
dilerim ve temiz hava alırım diye he -
saplamıştım. Fakat bit' kere oraya 
gidince dinlemediler, soydular. Ve na 
sıl oldu bilmem kendimi sahada bul -

dum· 

Birkaç bin kişi önüde oynanan, fev
kalade güzel ve temiz oyuna kendimi 
kaptıı·mış, has!alrğı, filan adeta unut
muştum. Bir buçuk ı:<aat koştum, di • 
dindim, hem (tekrar hasta ola~ • 
ğım) diye korkuyor, hem de bu güzel 
maçın, idaresinden nihayetsiz bir haz 
duyuyordum. 
Akşama eve gelip duşunu alınca, 

şöyle bir uıandım, ve (hast.alık haydi 
bakalım tekrar başh') diye bekledim. 

Fakat hayrettir, hastalık ve bir 
haftadır çektiğim sancılar yerine 
vücudumda, dehşetli bir çeviklik, sıh. 
hat ve kuvvet hissediyordum. O ka -
dar ki, gece bile evde oturamadım. Gez 
meğe çıktım. 

lşte bugün de, her tarafım sapa sağ 
lam, kafam din~. tekrar işime başlı _ 

yorum ... 

Patırdılr, gürültülü kongreler olur
ken, döğüşlil güreşler yapılılrken, Be
t=<iktaşla, Beykoz, karmakarışık bir 
:naç yapm1şken, size böyle hikaye ka -
bilinden bir sütun yazı okuttuğum i. 
çin, sayın okuyucularım beni mazur 

görün!· 
Bir gün daha olsu.n sporun kirli ta -

raflarile, kendimi iizmek istemedim. 
o işlerin yazılmasım arkadaşlarıma 
bıraktım. Bir haftadır harap bir halde 
olan vücuduma yeni bir kuvvet, sıhha
hatime sihhat, canıma can katan, (te
miz) spora.! O kadar medyunu şükra
nım ki, bugünlük <YAŞASIN HAKi
Ki SPOR) diye bağırmakt.an başka 
bir şey düşünemedim. 

Kusura bakmazsmız sanırım. 

izzet Muhiddin AP.AK 

ŞiLD 
©D<dllUJ 
Mıntaka kongresi 

dün toplandı 
Bnır ç©>k mlYıl1llakcaşaınaıırcrj)caırn ~©li'llıraı 

saın@ıf\HYJ 'lt<eırk<e(Çlleını D~ır @D©J lYI 

Son dakika: Kongre 
başkanı 
ısmailHak
kı ve veni 
Başaran mınt:aka başkanı Fet:hi 

ne söylüyorlar 

Kongrede kulüp 

Dün saat onda Beyoğlu Halke
vinde İstanbul klüp)erinden gelen 
yetmiş kadar aza senelik kongere
Ierini yaptılar. 

Kongre başkanlığına güre§ he. 
yeti reisi lamail Hakkı ve katip· 

muralıha.slan 

liklere de Süleymaniyeden Muh. 
tar ve Kemal seçildiler. 

Bir hafta evvel parti merkezin· 
de toplanıp bir namzet listesi ha. 
zll'lanmıştı. Dün parti İstanbul 

(Devamı 8 incide) 

Denizcilik Heyetinin hazırladığı 

Yüzme müsabaka-
ları dün yapıldı 

Puvan itibarile Beykoz birinci 
1. S. K. ikinci oldular ' 

Dünkü yüzmelerde bayanlar 

Mıntaka denizcilik heyetinin 1. S. K. dan Necdet ikinci, Bey • 
hazırladığı yüzme teıvik müsaba- kozdan Selim üçüncü, Beykozdan 
kaları dün Modada yapıldı. Şeref dördüncü. 

Alınan teknik sonuçlar şunlar- Bayanlar ~00 metre serbest _ 
du: B eykozdan Lola 3,39,2 birinci 

Erkekler 100 metre - Galata- Beykozdan Simo ikinci. ' 
saraydan Halil, 1,08,8 birinci, Erkekler 200 metre serbest _ 
Beykozdan Saff an ikinci, 1. S. K. Galatasaraydan Halil 2 36 . 
dan Mahmut üçüncu··. T·· k' k ı.·· ' yem ur ıye re oru . oırinci. l. S. K 

BaY.anlar 100 metre serbest - dan Mahmut iki"nci. ' 
Beykozdan Lola 1,34,1 birincı·, Baya 1 400 n ar metre serbest _ 
Beykozdan Simo ikinci. Beykozdan Lola 8 02 4 b' . . 

Erkekler 100 metre sırtu···ıu·· - 5· 'k" · ' ' ırıncı, .. ımo ı mcı, 

Beykozdan Fuad 1.33,-g birinci. 1500 metre serbest - Galatasa-
Erkekler 200 metre kurbağa • raydan Halil 2~ I 1 4 b' . . B 

lama - Beykozdan. Ömer 3.38,4 kozdan Mek" ·İc· ' . ırıncı, ey· 
birinci, Beykozdan izzet ikinci. m 

1 ıncı, Galatasa • raydan Cihad üçüncü 
Erkekler 400 metre serbest _ Türk bayrak · 

Galatasaraydan Halil 5,47,4 bi • yarışı - Beykoz 
· · 1 S K d ve t. S. K. takımları 6 1-4 2 ı'le be-

rıncı. . . . an Fikret ikinci rahe , , 
Galata.saraydan Ali üçüncü. ' re. 

4X200 bayrak - Bu yarışa l. Kuleden atlama - Beykozdan 
S. K. nm iki takımı girdi, derece Hakkı 204 puvan ile birinci, .1 S. 
12,53 dür. K. dan Necdet ikinci, Beykozdan 

Şeref üçüncü. 
Tramplenden atlama_ Bey. 

kozdanı Fahri 230 P.uvanl b' . • . Genel sıralamada Beykoz bi • 
- a ırıncı, rınci, 1. S. K. ikinci gelmişlerdir. 
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Bu sabahki 

Meraklı 
nıuhakerTle 

Avukat: · 
" Müekklllerlmden biri katlidir ı 

Fakat hangisi? ,, dedi 
Adliyede yaz tatili batlamııtır. 

Nöbetçi mahkemeler müıtacel İt· 
lere bakmaktadır. Bu sabah nö
betçi kalan ikinci ceza hakyerinde 
dört ıene evel itlenmif entereasan 
bir cinayet davası görülmüıtür. 

25 Tşrinisani 931 günü Betik· 
taşta Celal isminde bir Arnavu-1 
dun kızkardeti Uıküdara gelip ıi
derken kızı alamıyan Arnavut 
Hakkı ile ağabeyıi Hacı, Celilin 
önüne geçerek üzerine alet etmit
ler, Celali öldürmüılerdi. Muha· 
keme neticeıinde Hacı ile Hakkı
nın Celili kaaten öldürdükleri a:-a
laıılarak iki kardet idama mah
kum edilmiıti. Bu karar temyiz 
edilmit ve temyiz hakyeri idam 
karannı bozmuıtur. 

dan ö
0

ldü ise ıonradan batına ıı· 
kılan kurıunları atan suçıuzdur. 
Çünkü ölüye kurtun atmak bir ce
zayı müstelzim değildir. Bu tek
le, kurtunların yerlerine göre han. 
gi tabancadan atıldığının ve han
gisinin ölümü intaç ettiğinin so
rulmasını, müdafaa hakkına taal
luku noktaımdan iıtiyorum. Bun
lardan biri katil, diğeri masum· 
dur. Gelecek cevap bunu aydın. 
latacaktır.,, 

Avukat ıuçlulara ıili.h atan Ce. 
lalin kardeti Kamilin de hanıi ta
bancayı kullandığı~ın teapitini is
tedi. 

Sonunda kurtunlar hakkında 
rapor veren morg müteha1111ının 
mahkemeye ıahit olarak getiril • 
meıine, Betiktat merkezindeki ilk 
tahkikat fezlekesinin iıtenmeıi • 
ne, bazı zabıta memurlarının ta -
bit olarak dinlenmesine karar ve. 
rilerek muhakeme 1:4 Ağustos 
çarfamba ıabahına bırakıldı. 

Bu sırada da evrak ve tabanca 
adliye yangınında yanmııtır. Ye
niden dosya tanzim edilmit, ifade 
alınmıf, muhakeme yeniden baı
lamııtır. Bu sabahki celıede va
ka günü nöbetçi bulunan ve tah
kikatı idare eden ıonra da ağır -Y---v-,----.-.----1--
cezada suçluların 450 nci madde ag 1 gureş er 
ile idamlarını istiyen o zamankj (B(Jftaralı 7 ncide) 
müddeumumt muavinlerinden ve vandan Bandırmalı Şükrü Kadı • 
timdiki üçüncü ceza mahkemesi köylü Hayrettini on dakika sekiz 
azalarından Bay Burhanettin, ıa· saniyede künde ile yendi. 
bit olarak dinlenmiıtir· Bay Bur· lzmitli Faik Bulgaryah Şahini 7 
hanettin yemin ettikten sonra gör- dakikada kepçe ile ve Küçük Ka· 
düklerini ve bildiklerini §Öyle an- ra Ali Bulgaryah Şevketi bet da-
lattı: kikada künde ile yendi. 

-1I-O:guri' öbetçi idim. Yakayı Yenenler ara11nda yapılan tu -
haber alınca aittim. Betiktaıta tu§mada Küçük Kara Ali Şükrü • 
Taılı tarla denen yerde boıtanlar yü iki dakikada ve lzmitli Faik 
ve bunlar araıında ufak, ufak ev- de Çatalcalı Sarı Bekiri gene iki 
ler vardır. Öldürülen Celi.tin e- dakikada yendi. 
vi suçluların evinin daha yukarı· Arnavut Mehmet Kırklarelili 
sındadır. Celilin kızkardeıini HU.eyini 6 dakikada, Betiktaıh 
Hakkı için istemitler. Bunlar hak· Mustafa Eyüplü Süleymanı on bir 
kında tahkikat iyi netice verme· dakikada yendi. 
yince kız verilmemif... Kız da Deıtede Arnavut Mehmet Kara 
Çamlıcada bir gence ni9anlanmıı. Aliyi kendi oyunu ile r,irmi yedi 
Nikah olmut .. · Yaka günü Celil dakikada yenerek birinci oldu. 
ve erkek kardeti Kamil etyaları a. Küçük ortalarda Bulgaryah 
tağıdaki arabaya götürürken ıuç- Basri Şireli Şerafettini künde ile 
luların evlerinin önünden geçmiı. dört dakika yirmi yedi saniyede, 
Celil üçüncü yükü bırakıp yukarı- Çorlulu Ruim Balıkeıirli y ahya
ya dönerken Hacı tarafından bü· yı künde ile dokuz dakika yirmi 
yük bir rovelverle vücudunun bir· ıekiz ıaniyede yendi. 
kaç yerind~n yaralanmıf... Celil Şileli Rahmi, Bulgaryah Veliyi 
bir müddet koımuı: sonra yere ıarma ile 17 dakika 5 aaniyede 
düşmÜ§tür. Arkadan Hakkı kot· yendi. 
mu§, Celalin iyice ölmesi için ba- Ramisli Baari, Çorlulu Rasimi 
tına, bir hedefe atar gibi, birkaç 29 dakikada mağlup etti. 
el kurıun da o 11kmıttır. O zaman Gelibolulu Remzi, tak künde • 
suçlular, fiili tamamen inki.r et· aile Karamürselli Hilmyi otuz da· 
mediler. Yalnız Celilin kendile· kika ve yirmi dokuz saniyede çok 
rine küfrettiğini ve buna kızdık. çetin bir çarpıtmadan sonra mağ-
ları için fiili ika ettiklerini s5yle. lup etti. 
diler· Bu arada alakalı bir güreı ya • 

pıldı. Rusyalı çok küçük kardet .. 
Celalin: "Ben böyle adamlara ler güreıtiler ve üç dakikada Kü· 

kız vermem9,, ıözünü bu vakada çük Selim ağabeyisi Kazımı kün • 
amil olmuıtur. Suçluların evinde de ile yendi ve pek çok alkıtlan • 
arattırma yaptık. ~ir gramofon, d ı. 
birkaç rakı titesi, plak gördük. Küçük ortaların neticeıi ıudur: 
Evlerinde efya namına bir ıey Bulgaryalı Baari birinci, Remzi 
yoktu. Yatak bile görmedim. 1- ve Rahmi güreı müddeti olan bir 
ki kardeı tarafından atılan kur· saat zarfında berabere kaldıkla • 
tunların müıtereken ölümü intaç rından her ikisi ikinci ·ı· d'l • 

· ~ · ka · d · ı an e ı 
ettıgı naatın eyım.,, ·mitlerdir. 

Bundan sonra suçluların avu· Bundan ıonra büyük ortalara 
katı ıöz aldı. Ölü Celilin vücu- baılandı. Arabacı Ahmet Ali Ah· 
dundan çıkan kurıunlarm yerleri mede on altı dakikada yenildi. 
tespit edilerek hangisi hangi ta· Kireçburunlu Mehmet Alinin 
bancaya aittir ve Celilin neresin- münuebetaiz bir hareketle ıaha· 
deki kurtunların ölümü intaç et- yı terketmesinden Uzunköprülü 
tiğinin ınorgtan ıorulmasını istedi Hüseyin galip ilin edildi. 
ve dedi ki: Yamalı Hüıeyin ile Yıldırım 

"- Celll ilk atılan kurıunlar· Bekir berabere kaldıklarından 

HAl1ER - '..4q&m Poeb:lr 

Spor kongresi 
(BClf taralı 1 incide) 

merkezinden gelen bir tezkerede 
evvelki listenin hükümıüz olduğu, 
lıtanbul sporunu yükseltecek ve 
ileriletecek heyetlerin ehil kimse. 
lerden seçilmesi için murahhaı

ların reylerini istedikleri ıibi la.ıl· 

22 TEI'tBIUZ - 1935 

Topkapı sahasında Halkevı turnuvası 

Topkapı-Eyübü 
yenerek şampiyon 

oldu ••• 
}anmaları dileniyordu. 

Mıntaka, atletizm, güref, fut- Şehrenıini Halkevinin yeni ya· ı ilk devrede çok enerjili oynaadc •, 
bol, denizcilik, voleybôl ve bisik- pılan Topkapı aahaıında koyduğu lan ve hücumlarında daha ziyade · 
Iet kunımları raporlarını okudu- kupa maçlarma bu- hafta da de • beraberlik görülüyordu. Bunun 
lar. Kabul edildi. Bunlardan bi- vam edildi. Fikstür mucibince ilk neticeıi olarak birinci devrede 3 
siklet kurumu ba9kanı Hikmet ra- oyunu Topkapı. Fener Yılmaz ıol yaptılar. Eyüplüler buna an• • 
porunda idare ettiği sporun artık genç takımları yaptılar. Topkapı cak bir golle mukabele ettiler. 
İstanbul ıehri için iflas ettiğini, genç takımı temiz bir oyundan ikinci devre batladıiı vakit E· . 
çünkü yapılmak istenilen her mü· •onra 3 • 1 galip ıeldi. . yübün daha düzgün ve Jlakim oy· ·· 
sabakaya belediyenin güçlük çı- ikinci oyun Toplcapı • Eyüp B nadığı gözüküyordu. Fakat Top• 
kardığını, hatta bir seferinde: takımları arasında oynandı. Çol< kapının 3 üncü dakikada attığı go-

"Mutlaka bu yarıtı yapmanız ıeri oyn nan bu _maçta her iki ta· le ancak penJtıdan ikinci ıoITe •. 
raf ikiıer ıolle berabere kaldılar. rini yaparaı< mukabele edebildiler 

ıart mı?,, S h' ıra. ıünün en mü un maçına ve oyun 2 • ·4 bitti. 
Diye cevap verildiğini, dünya· gelmiıti. Tam ıu.t 5,50 de Top • Halkevinin muhitte yarattığı bu" 

nın hiç bir yerinde bisiklet ıpo- kapı • Eyilp birinci takımları aa • ıpor hareketile de gençlere ne ka· 
runa bu derece manasız ve man- h -~ J aya çıktılar. Haıtem ızet Mu • dar bağlı olduğunu bilfiil göster. ' 
tıksız bir tekilde mani olunmadı- hiddin Apaktı. mit oldu. Bu maçta alıalinm ali • · 
ğını, belediye fen heyetinin çıkar- Oyunun birinci devresi bılhasaa kaaı bilhasae fayani dikkatti. Sa • 
dığı mütkülat kar§ısında gelecek k h lı d T 1:. b' Ç0 iZ oynan 1. OpKapılılarJD ada 3 bin kadar seyirci var3ı. 

0 f 
heyetlerin bir ıey yapamıyacakla- -------------~------- -------
rına, bunun için bütün klüplerin 
ve gazetecilerin bu sporun ilerle· 
meıi için ellerinden gelen yardı
mı yapmalarını iıtedi. Heyetlerin 
raporları hakkında batka söylene
cek bir §ey olmadığından seçime 
geçilmek üzere toplantı on dakika 
tatil edildi. 

Seçim batlarken Galatasaray 
murahhası Muslih, Günet klübü
nün murahhaslarının nizamsızlı
ğına itiraz etti. Salahiyetname 
getirmediği için kongre baıkanı 
tarafından dııarı çıkardan Doğan 
Spor murahhaıının vaziyetini, di· 
lediği gibi idare eden knogre baı
kanı Galataıa.ray murahhasının i
tirazını dinlemedi ve salahiyetini 

a a ile · ö .. r re öz · ed·ı· 

halde, Galatasaray murahhaıını 
dıtarı çıkaracağını bile söyledi. 

Bu iddia üzerine Galatasaray, 
Betikta1, Vefa, İstanbul Spor mu· 
rahhasları kongreyi terkettil~r· 

Artık seçime baılanıhyordu. 
Fener murahha11 bir hafta evvel 
yapılan listenin ayenen kabulünü. 
fakat vazife almaktan imtina edeıı 
merkez heyeti bi~ inci ve ikind 
batkanlarının yenic!en seçilmeıiıı: 
istedi. Buna, baıka bir murahhu 
itiraz etti. Bütün heyetlerin yeni· 
den seçilmesini söyledi. 

Kongre baıkanı bu teklifi reye 
koydu. Fener murahhaaının tekli
fi kabul edildi. Birinci reisliğe 
namzet olarak: Burhan Felek, 
Fethi Tahsin, Necmi Ataman, E-

1 tem Menemenci, Hilanet, Hayri 
Celal, namzet gösterildiler. 

Bunlardan Etem Menemenci it
lerinin çokluğundan esasen Gala
tasaray klübü başkanlığını da İı· 
rarla kabul ettiğinden bahisle is
minin silinmesini istedi. Kendisi
ne Hikmet, Necmi Ataman ve Fet
hi Tahsin de iştirak ettiler. Ve 
Fethi Tahsin ıu sözleri ilave et· 
ti: 

- Sporculukta aranan ıey bir
liktir. Ben epey zamandır bu itde 
yıprandım. Miktarı ki.fi yorul
dum. Gece on vapurları ile evime 
gittim. Ve gene ben bu itin artık 
yürümiyeceğini ve çöktüğünü gÖ· 
rüyorum. Beni ıeçmeyin, çahıa
mam. Buraya Mesih gibi•bir adam 

güreı harici sayıldılar. 
Bataltı birinciıi Gönenli Ham

di oldu. 
Bat. güreıinde Rifat Mülayime 

yenildi. Kara Ali ile Molla Meh· 
met arasındaki güreı havanın ka· 
rannası yüzünden gelecek hafta
Y,& terkedildi. 

da gelae bu itin kurtulacağı yok
tur,, dedi. 

Fethi Tahsin, kendiıine itimat 
edilmiyen bir yerde duramıyaca
ğını da ıöyliyerek menıup olduğu 
ve temıil ettiği Hilal kliibU mu
rahhaılarını kongreyi terke mec
bur etti. Kendiıi de salonda kaldı 
ve yetmit dört azanın bulunması 
li.znn gelen konsrede (37) azanm 
reyi ile birinci reiıliie ıeçildi. 
MERKEZ HEYETi 

Reiı: Fethi Tahıin, ikinci reis 
Necmi Ataman, Muhtar, Sait Se
lahattin, Kemal. 
FUTBOL' HEYETi 

Batkan: Kemal Rıfat, Şazi, Ca
fer, Buri, Saim Turgut. 
AT TiZ H YETl 

Baıkan: Ömer Besim, Melih, 
Yuıuf Ziya. 
DENiZCiLiK HEYETi 

Baıkan: Kadri Nuri, Demir, Şa
zi, Şeref, Efdal. 
VOLEYBOL HEYETi 

Batkan: Ali Rıdvan. Sadri, Ek· 
rem. 
GÜREŞ HEYETi 

Başkan: lımail Hakkı, Hikmet. 
Mazhar, Kemal, Saip. 
BOKS HEYETi 

çünkü bir çok fena münakaşalara yol 
açacaktı· Galatasaray murahh.aaı B. 
Muslihe söz vermek meselesinden YllP 

tığım ihtara kendisi sebep olmu§tur. 
Seçimin gizli reyle yapılmumı ben 
hatırlattım. Kongre açık reyle yapıl. 
dı· Kongre niz.amidir. Söyliyerecekle
rim bu kadardır. 
Diğer taraf tan Fethi Başaranla ıö. 

rüştük. Vaziyetten çok müteessir ıö· 
rünene mıntaka yeni başkam bize §Un 

lan söyledi: 
Serbest bir seçimin neticelerini ka .. 

bul etmek herkes için bir borçtur. Kon 
grede yanılmıyorsam elli fkl murah • 
has hazırdı. Ba§kanlığım için verilell 
rey 38 dir. Bu yekftna mensup oldu • 
fum kulübün müstenkif kaldığı (3) 

da ilAve edilirse bugünkü gazetelerdea 
birinde seçilmemin ?Ayıt bir ekseri -

etle ye 29 r Olar G.t.rllml ol -
ması çolt 'Şqllaca1' bir-şeydir. Kongre 
de de söylediğim gibi sporda evvel~ 
samimiyet llzımdır. Bu gazetenin 
konrrede a)'flca blr muharriri olma • 
dığıru da bildiiimden bu yazıyı ya • 
zanın orada bulunan mur~ıhaslardıın 
biri olduğunu kabul etmek zaruridir. 
Bu takdir bu sporcunun sami~t olma
dığını söylemek isterim. Bu gazete • 
nin yazdığı gibi Vefa ve Beşiktaş mu 
rahhuları da Galatasarayla beraber 
kongreyi tcrketmiş değildirler· Bunun 
en büyük misali Beşiktaş nl'nahhası 

Bay Abdillkadirin Büyük Öndere ve 
Batkan: Nuri, Süheyli, 

Rıza, Seli.mi· 
Hilmi. diğer şeflere tazim telgraflnn ibll • 

BiSiKLET HEYETi 
Baıkan: Hikmet, Talat, Rüttü. 
Heıap müf ettitleri: Ruih v~ 

Kemal. 

ğını teklif etmesidir. 
- Peki istifanız etrafmdaki şayia· 

lara ne dersiniz .. 
- Arkada§lanmla görüştükten son. 

ra karar vereceğim. Maamaf ih haki • CC• 

katten uzaklapnlara, hakikati öğret- • 
Nizamatz bir tekilde yapılan bu mek anlatmak ve sporculuğun bir fa. 

aeçime itiraz eden bazı klüplerin zilet işi olduğunu icap edenlere bil • 
li.zım relen makamlara müracaat dirmek için bir sene daha bu müşkül 
edecekleri ve ıeçimin yenilenme· i§e devametmek kararını verebilirim. 

aini istiy~eklerini duyduk. Fenerbahçeliler 
Bu vazıyet epey zamandır dur-

ıun ıibi ıörünen ı.tanbul sporun- Bursada 
da yeni yeni bazı ıürültü ve karı
ııkhklar dojuracağı zannını veri
yor. Bakalım itin sonu ne olacak?. 

Son Dakika: 

Bay lsmall Hakkı 
ve Fethi Başaran 

diyorlar ki 
Bay lımail Hakkı ve Fetlıi Baıararı 

diyorlar ki: 
Bugün öğle üzeri dünkü kongreye 

başkanlık yapan Bay İsmail Hakkı ve 
İstanbul mıntaka~ının yeni Başkanı 

Fethi Başaranla görUktük. 
Bay İsmail Hakkı dedi ki: 
Çıkarılan dedikodulara kargılık o • 

lacak resmi bir cevap yazacağız hunun 
f çln tim dilik size fazla bir şey ~öyle-

Buna 21 (A.A.) - Fenerbahçe bu
gün Bursa ikincisi Sebatın kalabalık 
bir halk önünde karşılaştı· Fenerliler 
çoğu B. takımına ve genç takıma men. 
sup bir kadro ile geldikleri halde maçı 
5 - O kazandılar. 1'"'ener takımı şöyle 

kurulmuştu: 

Hü~mcddin,- Sedad, Saim - Le • 
bip, Bülend, Puzand, Behçet, SUley • 
man, Namık, Yaşar, Muammer. Birin .. 
ci devrede Yaşar ve Süleyman birer 
gol atmışlardır. ikinci devrede Namık 
bir ve Süleyman iki gol daha çıkar -
mış ve mnç 5 • O Fenerlilerin kazan • 
masile bitmiştir. 

~ransada vergi aley
hinde propaganda 

miyeceğim. Yalnız şunu eöylfyeyim ki Pariı 22 (Özel) _ Köylüleri 
dünkü kongrede yetmiş değil elli iki yenı· ek , 'k k. ı k onomı ararname ere ar. 
murahha!ll vardı. Gıılatasaraydan baş . . . . 
ka hiçbir kulüp kongreyi terketmlş i '1 gel~eye v_e yem v~rgılerı ver· 
değildir. Söz ''ermek nıeselelerlne ge. memege teıvık eden bırcok adam· 
lince Fethi Başarana söz vermedim )ar yakalanmıttır• 



1 

_, 

• 

r 

• 
• 
• ... 

r 

n 

D 

1l 

ve 

a-

n. 

a-
1 • 
ül 
m. 

r 

U· 
lık 

er 

n-

HABER - Akşam Poslasr 
22 TEMMUZ - 1935 

Telsiz telgraf ve radyo mucidi 

Markoni 
o~--------------~--~-----• 

Petrol 

G üZ~ü 
nıadenleri için 

H .ARIP! , 
••Muhaberede ar~ın etrafından daha 

ileri gidemiyoruz., diyerek 

Yeni keşifler peşiiıde ıo-----N-a~k•ede~:u;ad s_er_t-----0 

T.u~~~~~r~~~~ ~~y~~!~1!m~~bibir&- Iran petrol madenleri 
bir adamdır? deti olmamakla beraber, bu ta· l k ~ J ·· J J • 

Asıl ismi Gulgiemo Markoni... nınmadan zevk almaz da ... Se. nası e ~ eulLUl 
Yaşı60.. Y-
Saçları külrengi ve gözleri ma· 

vi.,, Elbisesine çok dikkat ediyor. 
Fakat bu bir şıkhk hevesinden 

değil... Kötü dikilmiş bir elbise si· 
nirine dokunuyor; işte ondan ... ·· 

Kendisi hakkında neşriyat ya • 
t>ılmasma kızar. Ve ancak müte· 
hassıs gazetecilerle konutmak • 
lan hoşlanır. 

Dünyada üç şey için yaşadığını 
!Öylerler. iti, karısı' ..:. küçükse -
vimH kızı ... 
Hayatının büyük bir kısmı E • 

lettera isimli yatı içinde denizler· 
de geçer. 

ltalyadan lngiltereye geldiği 
Vakit, Lo,tıdradaki dairesinde ça • 
lıtır. Yatı üzerinde de çalıtır. O • 
tada bir laboratuvarı vardır. 

Çok sigara içer. Pipo ve yap -
tak sigarası , fazla dikkat istedi· 
ği için onlarla uğraşmaktansa, ko· 
layı:a sigarayı tercih etmektedir. 

Gayet iyi ata biner. Fakat de· 
nizde dolaımak, dalgaları sürmek 

M ar koninin karısı 

bu nıuhteriin daha çok sevdiği 
§eydir. 

Yatı ile Amerikaya kadar git -
!ı'l İ§tir. Yatta, işini bitirdiği saat -
~er, göverteye çıkarak, küçük kızı 
lle sak4ambaç oynar. 

Küçük kızını telsizden de çok 
•eviyor. O dıtarı çıktığı vakit, fo-
toğrafı kendiıile beraberdir. Kü -
çük kızının saçı annesine, gözleri 
babasına benzemektedir. 

Markoni gazeteleri, mecmuala
rı devamlı surette okur. Aynı za· 
~anda son çıkan fen kitaplarını 
. a okur. Dünyada olup biteni da
~~~ bilmek ister. Radyoyu ken -
d ~•ı de dinlemeyi sever. En çok 
ınlediği İtalyan istasyonlarıdır. 
Sofra batında bekletilmeğe,· 

l'ernek vaktinin gecikmesine kı -
:a~. Koyun ve kanatlı hayvan et
erıne hafif yemeklerden daha 

Çok rağbet ettiği görülür. 
Elettera isimli yatı, büyük bir 

§ey değildir. Fakat içi çok rahat
tır, 

Markoni halk önüne çıkmak is· 
lernez. Çok sıkılgandır. Hele bir 
•öylev vermesi kendisine i,kence 
'b , aı i gelir. . 

h Bin ltıtiraı tekemınül ettirmeyi, 
• alk önünde bul'llardan birine da
l . r ızahat vermeğe tercih eder. 

kendisini yolda tanıdıklan za· 

Markoni 

limlandığı vakit, nezaketle kar -
9ılar fakat ilk fırsatta sıvışır. 

İngilizce ve fransızcayı çok iyi 
konuşur. O kadar ki, bir İngiliz, 
kendisini İngiliz; bir Fransız ite 
Fransız sanabilir ... 

Sistemlidir. Yatta gezdiği va -
kitler, 11abahleyin saat 7 de onu 
çahtırken görürsünüz. Karada 
bulunduğu zamanlar, 8 de kalkar, 
gelen mektupları okur .. . 

insan yüreğinin iatiyebileccği 
bütün §eyler onun elinde bulunu· 
yor. Büyük servet, şöhret, karıaı 
olarak güzel bir kadın ve sevimli 
bir kız çocuğu ... Hayatına istediği 
biçimi vermektedir 

Bununla beraber, Gugliemo 
Markoni'yi üzen şeyler de vardır. 
Bu kadar ihtira ortaya koydu. Fa· 
kat yapılacak daha çok şeyler ol
duğu knaatindedir ... 

Diyor ki: 
"Muhaberede arzın Ptrafından 

daha ileri gidemiyoruz ... ,, 
Durmaksızın çalışan muhteri • 

in gözü daha ileri ihtiralardadır. 
Tatmin olunmamak onun tabi

atında var ... Bir muhteri için hiç 
istirahat yoktur. T ekimül ardın -
dan tekamül gelmek, hayreti hay
ret takip etmek lazımdır. 

Gerçi bugün, otuz beş yıl önce· 
ki ümitlerinden daha ileri gitmiş
tir. Fakat çalışma günlerinin her 
dakikası çalışmakla bu adam bi • 
liyor ki, 4ayatının sonuna kadar 
dha yapılacak çok işler vardır. 

"Markoni, yatı ile en son lima
na gi:linciye kadar çalışmakta de
vam edecektir.,, diyorlar . ,,. ,,. 

/ngili:zce "Petrol için gizli harp,, 
kitabından: 

Bugün dünyanın en belli ba§lı 
petrol kaynakları Amerika, Sov • 
yet Rusya, Romanya ve lranda 
bulunmaktadır. 

Son yıl!arda keşfedilerek mey • 
dana çıkarılan Iran petrollan 
dünyanın en zengin made~leri a
rasındadır .. 

Bugün Anglo • Per~ şirketi 
ismi altında İngilizlerin elinde 
bulunan bu petrol madenlerinin 
geçirdiği meraklı keşif ve işlet • 
nıek entrikalarının iç yüzünü ya • 
zıyoruz: 

Bundan 40 yıl önce Vilyam Not 
D'arsi adında genç bir Kanadalı 
mühendis, petrol aramak için l-
ıana gidiyor. Vilyam'a lranda 
petrol bulunduğu kanaatini veren 
ıey, bazı kitaplarda eski İran iyi· 
lik Allahı Hürmüz'ün mabedi et • 
rafında daimi surette topraktan 
alevlerin çıktığı hakkında okudu
ğu bir yazı idi. 

Genç ve müteşebbis mühendis 
ı:zun müddet dütünmüş ve bu a· 
levlea·in p 1roldan baıka bir ıey 
olamıyacağı kanaatine vamnttır . 
Bu·.·Jn üzerine varını, yoğunu sat
mış, ailesini, tanıdıklarını terke • 
c1erek hana hareket etmiştir. 

Bu sırada lra~da Nasireddin 
Şah hüküm sürüyordu. Nasired • 
din Şah ç•.>k nüfuzsuz bir şahsi • 
yetti. Memlekette ondan fazla bir 
takım kabile reisleri, şeyhler ha· 

kimdi .. 
Ecnebi kapitülasyonları da gö • 

rülmemit bir derecede genişti .. 
Her hangi bir devletin tebaaın 
Iranda kendi memleketinden da
ha hür ve serbest olara gezip to • 
zabiliyor, istediğini yapabiliyor • 
du. 

makla, geceyi dua etmekle geçir • 
meğe baılamıtlı· Bütün mevcudi
yetiyle Isa ve Meryeme sığınıyor , 
ancak bunların yardımiyle günün 
birinde dünyanın en zengin pet -
rol madenlerini bulacağına inanı· 
yordu. 

Kendisin para vermek sureti • 
le yardım etmiyen kapitalistlere 
ve bankalara da müthi! bir dü! -
man kesilmişti... Ayni zamanda 
kendisini para düımanı ilan et -
mitti •• 

Fakat Vilyam geçinmek için 
para kazanmak mecburiyetinde 
bulunuyordu. Bunun için bir A • 
merikan fabrikasının Iran acente· 
liğini aldı. Bir müddet bu itle 
mefgul oldu. 

Bu arada Nasireddin Şah ken· 
disine 66 sene müddetle lsanın 
her tarafından petrol ve sair ma • 
denleri aramak, ve itletmek im • 
tiyazını bağışlayan bir ferman 
verdi. Tahran damgalı, ve 1901 
tarihli olan bu ferman Vilyam'ın 
ıahsına mahsustu; istediğine dev· 
retmek ve veraset usulleriyle ha§· 
kasına intiltal ettirmek hakkını 
da kendisine venyOt"du. 

Senelerce hiç bir netice verme • 
yen çalıtmlarındn ıonra tali Vil
yama bu fermanı aldıktan altı ay 
sonra güldü. Hem de tam mana· 
siyle .... 

Vilyam Not D, Arsi bir aktam 
Tahrandaki evinde cenuo vila • 
yellerinden gelen üç lra~lıyı ka • 
~~I etti . İranlılar kendiıine şİfe 
ıçınde bır mayi getirmişlerdi. Vil
yam bunu koklar koklamaz petrol 
olduğunu derhal anladı. Nerede 
bulduklarını sordu. İranlılar Mu
hammerenin 160 kilometre kadar 
ötesinde Şustar civarında "şimdi
ki Abadan,, civarında bu mayi -
lerin bol bol akmakta olduğu ce • 
vahım verdiler . 

Vilyam Şirazdan daha cenuba 
inmemi§, ve bu civarda aratbr -
mal ar yapmamı,tı. Daha fazla ti
malde, Kafkas dağları eteklerin • 
da araştırmalar yapmI!h . 

Bu haber Vilyama çok tiddetli 
tesir etti. Senelerce yaptığı araı· 
tırmalar nihayet mes'ud bir şekil
de nihayetleniyordu. Hiç kimse • 
nin önem "ehemmiyet,, vermedi • 
ği iddiası nihayet hakikat oluyor
du. 

O, bunun Hazreti lsa tarafın -
dan kendisine kartı yapılmış bir 
lutüf saydı.. Ve o gece sabaha 
kadar uyumayarak Hazreti lsa • 
nın çarmıha gerilmiş bir timsali 
karıısında göz yaşları :ç~nde dua 
etti ... 

Bu haber ihtiyar petrol arayı • 
cısını gençle§tİrmİftİ. Bütün ge • 

n~klarının olduğu yere vard:b.r • 
Vılyam ufak bir tetkik sonunda 
:madenlerin fevkalade zenginli • 
ğini anladı •• 

işin bundan ötesi çok çabuk 
yürüdü. Yilyam imtiyazı tamami· 
le kendisine aid olmak üzere bir 
k~ lranlı kapitalistle küçük bir 

tirket kurdu. Şirketin ismi Bur • 
m~lı Oil idi. Ufak bir mikyasta 
elde etikleri petrolları Hindista • 
na sevk ediyorlardı. 

Vidyam bu hadiseden sonra 
büsbütün dindar olmuf, ve İran • 
d artı:k bir gayesi kalmaınıfh. 

içinde birdenbire Kanadaya 
dönmek, ve ıenelerce uzak kal • 
dığı vatanını ölmeden bir . kere 
daha görmek arzusu uyanm1ıtı • 

Bunun üzerine bir gün fermanı 
cebinde olduğu halde Mısıra geç. 
ti. Oradan bir vapurla Kanada • 
ya gidecekti. 

Büyük kapitalistler petrol ko
kusunu çabucak almıtlar, ve Vil· 
yam Not D'Arsinin pCJİne düt • 

mütlerdi. Kendisine bu fer • 

~a~ için 6 milyar ~llRi!i~Ji~eı 
gıbı hatları döndürn bir para 
teklif ettiler. 

o, bunlann nepsini reddediyor, 
ve §U cevabı veriyordu: 

- Ben lranı severim.. Biliyo • 
nmı ki bu ferman kimin eline ge· 
çerae lrana büyük bir fenalık ya· 

pabilir. Sevdiğim memleketin bir 
f elik ete uğramasını istemem. 

Fermanı ıatmıyacağmı. Çünkü 
zaten paraya ihtiyacrm yok.. Bir 

zamanlar araıtırmalarmıı ilerlet • 
mek için paraya ihtiycım vardı •• 
Hepsin ayrı ayrı bat vurarak para 

istedim .. Siz benim sözlerime kıy· 
met vermediniz, bana güldünüz 
benimle alay ettiniz, en sonra d~ 
kovdunuz .• 

Hazreti lsadan başka hana 
merhamet eden ve beni himaye e
den kalmamıtlı ! Sırf onun saye • 

sinde fermanı aldım ve petrol 
madenlerini ketfettim. Çoluğum, 
çocuğum yok .. Ben de çok ihti • 

yarladım ve yıprandım. Bundan 
ıonra ne kadar yaJayabileceğim 

ki.. Ömrümün sonuna kadar Haz 
reti lsaya dua ederek mütavazı • 
ane yaıayacak kadar param 
F 

va~ 

azlasını istemem. Bunun . . 
ı;ın 

fermanı ıabnıyarak yalnızca bir 
hatıra olarak aaklay w cagım .. 

Fakat büyük kapitalistlerin ve 
petrol kartallarının b·· t ·· h ' f. u un a ıye 
orduları Vilyamın . d .. .. h peşıne uş • 
mu§, er ne bahasına ol l ursa o sun 
mu~akkak surette bu fermanı ele 
geçırmek emrini almışlardı. 

h. Bunun neticeainde Vilyama Ka 
f ıre ~e lskenderiyede bir kar. ele 
a. guıkast yapıldı. Evi baııl;rak 

F erm~nı arandı. Fakat büyük bir 
t~s~duf net~cesinde bunların hiç 
hırı netice vermedi. 

'Devamı var), 



---------

Umumiyetle bütün fotoğraf 
makineleri birbirine benzer. 

FAKAT Cins, hassasiyet ve 
dayanıklık noktala

rından müsavi değildir. 
Paranızı niçin beyhude yere ıoka ğa atacaksınız. Aldanmayınız., 

mukayese ediniz, ve 

Film Fotoğraf 

s -1 NEMA 
Markalı makineLrin yükseh mezi yellerini kendiniz 

tasdik ede ceksiniz. 

Bütün yenilikleri çıkaran, dünya
nın en büyük v·e en meşhur yega
ne fabrikası "Zeis .. ikon,, dır. 

En •on yeni model 6 X 9 rollilm: 

"SIMPLEKS", "NETT AR". 
·'/KONTA" ve telemetreli '\'iU 
PER /KONTA :,, makineleri satııa 
çıkarılmııtır. 

Yeni çıkan "Pernokslilm" 26 Şay. 

ner, emıalinclen daha •eri.clir, 

Sür'at ve cin•iyle hiç bir benzeri 
kıya. eclilemez;. 

Fotoğraf malzemesi satan dükkan. 
!arda arayınız. 

Katalog: Beyoğlu posta kuturu, 
2281 

TLJQKiVE 

l I Qtl~T 
BANKA51 

• DAQA 
BiRiKTiREN 
QA~T-~DL;Q 

RABER - Ak~m Pos~c;ı 

Beri. 22.80: Duyumlar. 22,50: Röle konseri. 
23,15: Duyumlar. 23,35: Kon.serin aUreğl. 

BUDAPEŞTE - 19,50: Opera orkestra
sı. 21.10: KUçllk l!keç. 23: Duyumlar. 23.20: 
Çingene mUzlğl, 24: ''Macarlııtanda yaz .. ad· 
lı tıtayanca konferans. 24,10: PlAk. Duyum
lar. 
VARŞÔVA - 21: Sözler. 21,10: PlAk, 21, 

45: Duyumlıı.r. 21,55: Konferanıı. 22: Senfo. 
nik klnııer. 23: Duyumlar. 23.05: Spor. 23.10: 
KUçUk radyo orkestrası. 

PRAG - 20,10: PlO.k. 20.25: Sözler. 21. 
15: Sözler. 21.80: Sak!l&fon 110lo. 21.~: R&d· 
yo piyesi. 22: Duyumlar. 22.30: Çek filhar· 
monlısl tarafından konser. 23.15: Sözler. 23. 
:-ıo: Plfik. 23.45: Almanca duyumlar. 

HAMBURG - 21: Duyumlar. 21,10: "Ev• 
de yıkan., adlı skeç. 22: Poplller konııer. 23: 
Duyumlar. 23.25: Müzlkll yayım. 24: Plato 
konııer orke!truı. 

BRESLAU - 20,80: Şarkılı yayım. 21: ' 
Kıaıı duyumlar. 21,10: "Der Blaue Montag., 
adlı radyo piyesi. 23: Duyumlar. 23.80: c;... 
ce mUzlğt. 

MUNlH - 21: Duyuml&r. 21.10: Radyo 
orkestram. 22,80: Sözler. 23: Duyumlar. 23. 
20: Ara. 24: Dans mllzlğt. 

Gaip aranıyor 
Takriben iki iki buçuk ıene ev· , 

vel Dördüncü Vakıf Han birinci 

kat numara 16 - 18 odaları ad· 

resi gösteren Bay Mehmet Emin 

zevcesi Meryem Urezayveyi Y eu · 
§İveler ailesi arıyor lutfen adreıle

rini gazetemiz idareıine bildinin· 

ler. (4558) 

• • • 
SEKSULIN 

Bu kelimeyi iyi belleyiniz! 

Çünkü 

~nu kullanmak sayesinde 
uz.viyet.inizde · M O H 1 M 
değişmeler baş gösterecek tir 

sıcak Gençlik ka.nı 
istekle Çarpan · bir kalp 

· Hasılı 

Bu gün sizde bulunmayan her şeyi... .. 

Spor Postası 
Bugün çıktı. Muhakkak okuyunl 

SEKSÜLİN de bulacaksmızl 
KUTUSU 200 l<fl. 

BEŞiR KEMAL MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

22 TEl\11\IUZ - 1935 

~ . 
~ususı ŞARTLARlr;_ız ~A~~INDAr 
GIS[L~i2iMiZD~N MALUMAT. ALiNi z! . . 

~~~l!~~rbo~~~e~a. ı 
Satılık hane 

ilskttdarda 
İçi dışı boyalı, 650 metre murabbaı 

oda, güzel manzaralı, gayet kullanı 
lr, havagazi Ye su fes~tı, hamam, b 
yük bahçesinde meyva ağaçlan, asm 
lar, çiçekler ve limonluk, kuyu, hav 
Jar, ve Amerikan sistemi kümesler. 

nında 4 No. altı oda, vasi bahçeli 

Fındıkzade tramvay istasyonuna 

iki dakika mesafede bir ev ehven 

fiat)a ıatılıktır. 

zar ak~amları 

~ıa~&ut 8dt4iııtıl 

$ehirTiyatrosu 

ıı1111ııım111 

ıu~ı 
llllUlll 

Tepetiaşınöa 'Be -
Jediye bahçesin -
de Şehir tiyatrosu 

saat 21 de 

Oelidolu operet 3 
perde ya.zan Ek -
rem Reşit beste -
liyen Cemal Reşit 

Dikkat 

Fıstıkağacındaki tramvay durağı 
unda. lcadb:e. y,azmacı Serif ~oka 

Nu.'9· Hergün öğleye kadar hanede b1 
lunanlara, müracaat.. Fiyatı uygun. 

Yeni bir motor 
satıhyor 

HAÇ MARKA ÇiFT SiLiNDi 
LI DiZEL MOTÖRÜ telme ve t 

Bebek, Şişli, lstan ferrüatile 31 Temmuzda Beti 
bul ciheti tram -
vayları temin edil icrada ıatdryor. Tekne, Ayaka 
miştir. Sait ustanın kızağmdadır. 

Karıncaları Ö LO ÜRÜNÜZ • 
Her hang1 (haşarat öldürücü bir mayi) 
ile karıncaları öldürmeyi tecrübe et. 
tlnlzm ı ? Eğer tecrube ettiniz tse btt
tabl teslrslzllğtnl de gördünüz. Karın· 
calar si z.i n bu tecrübenlzle adeta alay 
ederek mutbağınızı istila ve yeli\ek· 
lerlnlzl bulaştırmağa devam ederler. 
Bunun önünU almak için mClnhaslretı 
ve muslrrcn FLiT isteyiniz. FLiT. 
hakikaten ve ebediyen öldOrür. Leke 
yapmaz. taze ve lfı.tlf kokuludur. Siyah 
kuşaklı ve asker resimli sarı teneke• 
iare dikkat ediniz. Fiatla.r tenı:i!Atll. 

Umumi Deposu : J. CRESPIN, fıt. Gılıtı, Voyvoda Hu 1 
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Üerıeı D1111ryalları ve limıoıırı isletme umum i~aresi nınıırı 
Muhammen bedeli 70,000 lira ol an Eıkiıehir atelyeıinin kalörif er 

ıiaatı 2--9-935 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf uıuliy· 
Ankara.da idare binaımda ihale edilecektir. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 5250 liralık muvakkat teminat ile ka -

~ll\Ul tayin eltili vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibince iıe 
tırıneie kanunt manileri bulunmad ığına dair beyanneme ve teklifle· 
r' 

HAHl'.:R - Akşam Postast 

Türk Hava Kurumu 
Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

Büyük 

l 

NASIRLAR 

•ni ayni gün saat 14,30 a kadar Cer daireıi komiıyon reisliğine ver-

~eleri lazımdır. Bu ite ait ıartna meyle 350 kuruı mukabilinde An

''' ve Haydarpaıa veznelerinde ıatılmaktadır. (1785) (4110) 

19. cu tertip 4. cü keşide 11 Ağustostadır 
Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 lira hk ikramiye

lerle ( 20.000 lira)lık mükafat vardır •.. 

• a Muhammen bedeli 13,785 lira olan (750) ton yerli kok kömürü 
, 
117 

/935 Çartamba ıünü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An· DON ve YARIN külliyatı Avrupanın en canlı, örnek .. erle. 
lll'ad ld d 1 k rin.den alınır. DON ve y ARIN külliyatı en modern fikirlerı' go''s-

& are Binasın a satın a ı naca tır. DO 

8 

terır. N ve YARIN külliyatı sekmez bir intizam altında çıkar, 
u ite girmek isteyenlerin 1040,63 liralık muvakat teminat DON ve YARIN külliyatı seçıne bir kütüphane teıkil eder. 

le kanunun tayin ettiği vesikaları keza kanunun 4 üncü maddeıi Tevzi Yeri: VAKl1' matbaaıı - lıtanbul 

Ayağınıza kundura giymek ir.tka· 
nınr selbedf'rler. YUrüyüşiintiz size 
n.~ap verir. fşte; nasırları kökUnden 
sokecek pek kolay ,.e az maf!raflr bir 
tedbir: Akşamları derununa kafi 
nti~~t~rda RADlO SALTS iH'n·e ede
cegınız suda ayak banyosunu ) apınız. 
Dlr k ·· aç gun zarfında bu azap nren 

K ı 1 
nasırları kolayca ~ıknrahilecek..-: iniz. 

3 p ) C3 afi Hemen bu nkşam eczanenizden bir 
H kutu RADlO SALTS isteyiniz. Her 

~dhlndeitegirmeiekanu~ma~kribulunmadı~nadair beyan·~~~~~~~~~~~~~~~---~----~~~~ 
'~?1eyi havi tekliflerini ayni gün ıaat 14,30 a kadar Komisyon reiı· 
i•ne vermeleri lazımdır. Zümrüt Yalova 

ad. ve müzmirı mahal haıtalıklarının, Gut, mevzii ve u· eczanede satılır 
~umt fifmanhğın, nevralji ve nevritin, cilt hastalıklarının, ıi- -nır zaaflarının, kadın hastalıklarının, mütehassıı doktorlar ~::n Cıldıyc ve zührcviye mütehass sı :::::! 

Muhammen bedeli 23,595 lira olan muhtelif eb'adda 786,500 m 3 tarafı.n~an au, ziya elektrik ve masaj ile en son usüllere göre dDr. Bahattin C'!evkzii tedavııı. U B h k yı H ıtalı çam kalas 2/ Atustos/ 1935 Cuma ıünü saat 15,30 da kapalı 1 a çe apı Tat Han 2 inci kat ,~. 

Buna dair ıartnameler paruız olarak Ankarada Malzeme Dai· 
t·eıinden, Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden ahnabi· 

tr. (4050) 

t Ilı azar est 1 araya meccanen ~ il f d Ucuzluk 7 • ı·k Aı f • kl F. Saat 9. dan 7 ye kadar 
l' uaulü ile Ankarada idare binaıın a satın alınacaktır. , emız l , ıve ıs yeme er, müzik .. p t f k 

N Bu iıe ıirmek ;steyenlerin 1770 liralık muvakkat ~minat ile ka- orman gezintileri, eğlenceler. 
'' hınun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibince Fazla malumat için kaplıcalar direktörlügwu··n- 30. il:::::::clldlye ve zUhrevlye:::::::; " ~ K 1 • i Hastalıkları mütehassısı !! 
N • airmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve tek· ap ıca ı. veya Akay Baımemurlufuna 43732 müracaat. l, D_r, Ç l p R U T ' ~! . 

. 
l.flerini ayni oün ıaat 14,30 a kadar Komisyon Reiıliğine vermele- (3672) il Be 1 l • ~~··•••••••••••••••••••;;~J! ~g~ ~~lım~ili Bu~ı·ı· 
1 

i.zımdır. _ il par.arı ittisalinde Atlas Han, 

Bu ite aı't tartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daire· il Tel. "433:.:ı ~ ~ 
rı• .. ·-ı·ıı•ı·• - " =i 

d 
1 H 

• .... - .• • .. n .. nm::u11111:u ..... 1 .......... 111• 

11 

H d d T ıı·· S k "d" ı··~·· d d it 1 k er ayda d T 11·· S k M ......................... ..... ......... . en, ay arpafa a ese um ve ev mu ur ueun en a ı ı ma • rpaıa a ese um ve ev üdürlüğünde Ankara'da Mal- ·---··-··············=:::::::::::::::::::::::::::::::;: 

aı 7 ~dır. ( 4083) zeme Dairesinde parasız olarak d ağıtılmaktadır. ( 4160) Doktor i! 
ıı- Malzeme~in i•mi Muhammen Ek•iltme tarih llfııvalıkat Ali İSmail !ı 
bü· ~uhamraen bedelleri ile mikdarl an, eksiltme tarihi ıünü, ıaatı ve ve mıkdarı Bdeli rıün ve •aati T eıninalı lj 
"" '"••akkat teminat mikdarları &§ağıda yazılı olan malzeme kapalı zarf 200000 aded tel • 16000 !irs 19·8·935 Pazartesi 1200 lira HaydarPOfa hıutane•i beoliye 1: 

uz. ••ulü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. Bu iılere gir . ıraf makinesi bandı saat 15 de mülelıaum l! 
52 aded kasa 11440 ı· 20 Y "'•k isteyenlerin aıaiıda yazılı olan muvakkat teminab vermeleri ve ıra -S.935 Salı 858 lira • Uroloııu• - Operateuı il 

... ~ 5 ·ı a~. llunun tayin ettiği vesikalar ve ite girmese manii kanunt bulun- B aaat 
1 

de 1 Babıali caddesi Meserret ote·D ... 
•• "' ir aded malzeme ·• bu~ '"liına dair beyanname ve teklifler ile ekeiltme •ilnil eaat J 4 e ka· tecrübe cfhazr~e -,-r -..---'>-' \i li 88 numarada her gijn ög~ledenı·: d, . ue 0 3-9-938 Sair 63 ff 

r 

fR· 
te--

nci 
pı 

mmınm111:nnnanamnn111mm• ••..'komisyon R•islijine vermeleri lizımdır. Bu iılere aid ıartname · aded azot tayini cihazı saat 15 de 
7.ııo liro ii sonra saat ikiden seliıze kadar. • 

1
'8 ~ERSERILER YATAr.J 
~ ~~~--~~~~~~~~~~~~~--~-

ıır bir düjüm yaptı. 
Düjümiln bir kumını çene ke 

milinin boiaza yakın ıon noktan· 
na, diğer kısmı kafa kemiğine is-

nat ettirdi. 
İskelet aııh ka~dı. 
- Ali, itte bizim herif aııld · . 

Şimdi benim vazHem neydi. A 
yakhuına sarılıp l-ütün kuvvetiın· 
le &§ağıya doğru çekmek .. Bundan 

ne çıku? Boynundaki bel kemi· 
ğinin ıon fıkruı kırılır ve ınah· 
kUıu derhal ölih iyi amma, ya 
hızh aıılmazsanı? Yalandan hız~ı 
çek?yormuıum &ibı davranrsam 1 
Belkemiii fıkralu.rı zedelenmez va 
aaılan da uzun müJdet bu vaziyet 
te kalır. Acabı. havasızlıktan bet 
iulmaz mı? •. HaycH bir kere da· 

ha tekrarhyahm· 

Uıta Ledu bu korkunç ve tuhaf 
iti belki on kere tekrarladı. lıke
leti indiriyor, ipi çıkarıyor, ıonra 
tekrar takarak aallandınyordu. 

Bu suretle, düiümü tam iıtedi
li yere hiç tereddüt etmeden tak· 
mağa, elini ahıtırana kadar bu ite 

devam etti. 
O vakit Uıta Ledu ıururla ıü· 

lümıedi. 
lıkeleti ıene kayıtlanla (ihti-

mamla) örttü. 
Biraz uyumalı düıündü. 
Tam yatağına ıimıek üzere i· 

ken aobk kapııı tiddetle çalındı. 
Cidip açtı. Celen yamaklar11ıdan 
hiriydi. 

Bu yamak: 

- Uıta vakit geldi! ~fli~ 
- Saat kaç? · 
- Altı, uıta .. 
Gece, celladın farkına 

dıiı bir hızla geçmiıti· 
- Pekala, geliyorum!.. 

-22-

varmııı· 

SEN ANTUV AN SOKACJ 

Loyolanın, Monklar çıldırdığı 
sırada Lanteneyi ıötüren askerle
re yeti;mek ve taliıiz delikanlının 
aııldıjını ıeyretn,ek üzere po!iı 
müdürünün kon~gından dıtarıy~ 
fırladığın görmüitük. 

Elleri aımsıkı bağlanmıf, ikizin. 
dancı tarafından adamakıllı tutu•. 
muf, yirmi kadar askerle etrafı ı&· 
nlmıf olan Lantene hiç mukav& 
met etmeden yüruyordu. 

Böyle bir anda. 7.ihni fevkalade 
nıetgul olduğu için muk<ı. vemete 

kalkıtınamıf b. 

Zavallı, batına ıelen bu haller· 
den hiç bir JeY anlamıyordu. 

Babaıı kendiıil\İ tanımıf h. 
oııunu bulduğundan dolayı bü. 

yük bir sevinç ve heyecan göster· 

miıti. 
Halbuki timdi kendisini ~ara· 

ğacına ıötürmelerine müıaade e· 

diyordu. 
Acaba polis müdürü ne dütünü-

yordu. 
Y okıa ifa ettiği vazife oğlunu 

feda ed~ek kadaT' kelbini katılat-
tırmıt mıydı? 

Lantene bunları dütünerek tim. 
diye kadar hiasetnıediii elemler İ• 
çinde bojuluyordu. 

S~RSERILER YATACI 145 

- Benim orada bulunduğumu yüzünden belli oluyordu. 
ve kurtulmaıı için çalıtacağımı Yüzündeki vah~etle taban taba. 

Lanteneye ıöylemeği de üzerine na zıd bir yumutakhk ile Manfre· 
olıyor muıun? de baktı. 

- Alıyorum! Manfred artık celladı dütünmü- · 

Cellat bir saniye kadar auatuk-· yordu. 
tan ıonra: VK?Harınr kavuıturmuf, batınt 

- Şimdi 111ra ıize geldi. dedi. eımıt olduğu halde zihninde uya• 
-U•ta Ledu agwlad ğ · t nan bir dü•ünceyı" takı"p edı'yordu. .. , ı ın, ız ırap :s 

çektiğin, pitman olduğun için sen- - Demek size verdiğim bu bü· 

de de bl
·r kalp old v l yük habere kar•ılık asılma zama· 

ugunu an ıyo · :s 

M k 
nını geri bırakmaktan baıka bir 

rum. era etme, Monfokon da· ıey yapmazsınız öyle mi? dedi. 
rağacına aıtığm kadın sağdır. - Elimden fazla gelıncz .. Bu· 

Celladın yüzünde husule gelen nunla beraber.. . 

değiıikliği anlatmak imkansızdır. - Devam ediniz. 
Az evvel yeis ve iztırapla kırıtan - Sizi bir acıdan kurtarmak İ· 
bu yüzde timdi büyük bir baysal· çin ömrümün on ıeneıini verir· 

lık (huzur ve ıükUn) göze çarpı· dim. 
yordu. - istediğim ıizin hayatınız de. 

Gülümsedi. ğil, zavallı kardeıimi kurtarmak-

Kanlı gözleri ıevinç yafıyla do. tır. 
larken: - Lantene kardetiniz midir? 

- Sağ mı? .. diye haykırdı. - Evet! 
- Evet, onu kurtarmak için tam Usta Ledu odada birkaç adım 

zamanında yetiıtim. attı· 
S

. h , Aklından birçok •eyler·ın t' - ız a . .• :J' geç ı· 
~· b ır d' 

- Evet, ben! gı e ıy 1
' 

- Siz onu kurtardınız demek. d Bdirdenbkire MP.nfredin karşısın • ., 
- Evet, ipi keserek zavallı ka· a urara : -· 

dını darağacından indirip kurtar- - Dinl~yiniz .. Aaılma zamanı· 
dım. nı ıaat ona değil hatt"" d . b a geceye ka-

- Onun sağ olduğuna imin mi. tar gbe'ra ırakabilirim . Bu suretle 
am ır g" ı··k k' ıiniz? l un u va ıt kazanmıt o-

- Tanıamiyle.·. Hatta birkaç acakıınız .. Belki bu bana da yar· 
ıün evvel kendiıiyle görüttüm. dım edecektir .. Evet, vaktile bir 

Cellat içini çekti. Sert fakat aaf ~~re daha ayni hal olmuftu. de. 

kalbini dolduran ıükruı duyguıu ı. Forma: 18• 
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•Acaba bize ·nert'den hüc1.11n ~ 'eCe 'er. 
Cif?~!/ 'bilinen a üşman _ne kaa'or A-vv. 

, 
(X:9) 

§Qt1_9nf9. 
Con veZa. 
ra. Cuce/er 
Uıraf.ından 

vetı~ olsa . ıı xorşı k"
nu ıa hiltr. 

HABER'in deni2 ge · 
zintisi için lıtanbula gel -
mitti •. 

Gezinti günü akşamı A· 
merikadan bir telgraf al • 
dı. Amerika polisi bir tür • 
lü bata çıkamadığı bir: 

KALPAZAN 
çetesi için kendisini Ame • 
rikaya çağrıyordu. 

(X: 9) 
Telgrafı alır almaz der· 

hal Amerikaya hareket et· 
ti. Ve giderken de çok 
sevdiği HABER okuyucu· 
!arına bu macerasını da 
anlatacağını vadetti. 

keşf etltl
c//f /erinden 
kaçiyor
'4r. 

... 

SEJffiERIT~ER YATA<:Y 

Manfred heyecanından boğula
rak: 

- Ne demek istiyorsunuz? diye 
sordu. 

- idam geceleyin olacak.. Ben 
bunu üzerime alıyorum. Siz de ka· 
ranlıkta daha çok muvaffak olur-

sunuz!.. Fakat eğer muvaffak ola
mazsanız, eğer karde§iniz asılır· 
ıa .. 

-E? .. 

- Darağacından uzaklatmayı-
nrz .. Askerlerin gitmesini bekleyi-

niz .. O vakit onu indiriniz. Ben, 

mucizeye benzer bir iıe giritece
ğim. Fakat onu yüzde yüz kurta-

racağımı vadetıniyorum. O anda 
elinize bir cesedin geçmesine de 
ihtimal vardır. 

Manfred titredi. 

kapıyı kapadı. Ve ocağın yanına 
dönaü. Ateşi örttüğü külleri açıp 

bir çalı demeti atınca ocak alev a
lev yanmağa başlıyarak oda ay
dınlandı. 

Dirseklerini dizlerine dayıya • 
rak ba§mı ellerinin içine alan cel. 
li.t gözlerini atefe dikmitti. Ha -

linde hiç bir değişiklik olmadığı 
zannedilirdi. Yalnız daima sönük 

ve kanlı olan gözlerinde sevinç 
yaşlarının verdiği bir parlaklık 
vardı. 

Derin derin nefes alıyor ve ara 
sıra tuhaf sözler mırıldanıyordu. 

- Karanlık köşelere, artık o

nun hayalinin canlandığını gör
meden, korkusuzca bakabilece-

ğim .. Bu ocakta vızlıyan rüzgar· 
ları artık onun çığlıklarını duyma. 

Acaba Usta Ledu nasıl müthiş dan dinliyebileceğim .. lıte ne va
bir deneçde (tecrübe) bulunacak- kittenberi hasret kaldığım çok ha· 
tı. 

Darağacında cellat ile mahkum 
ar~sında nasıl bir şey geçecekti. 

Manfred rüya grdüğünü zanne
'd iy ordu. 

Etrafına bakındı. Kırmızıya bo
yanmıt duvarları bir kan denizi 
gibi gördü. Aıılı baltalar göı.: ka
mattırıcı ıtıklar saçıyorlardı. 

Batı döndü .. Sonra son bir gay
rette bulunarak kendisini topladı. 

Arkadatlarına bir iıaret etti ve. 
Uıta Leduya dehtet dolu bir bakış 
ı.ıat&J'ak meşum evden acele ile 
ırktı. 

Usta Ledu yalnız kalınca gidip 

sit fakat benim için çok büyük §ey. 
ler .. 

Sonra, uzun bir sessizlikten son. 
ra, kafasında tasarladığı bir dü
şüncenin son cümlesini mırıldan
dı: 

- Evet, doğru .. Çene ile kafa 
arasına .. Fakat bu hakiki bir mu
cize olacaktır. Ne olursa olsun, 
bu delikanlının ağlamasını iste
mem. Evet, bundan başka çözge 
(hal çaresi) yok.. 

Cellat birdenbire ayağa kalka
rak elleri arkasında olduğu hı ide 
odanın içinde yavaş yava! gezm
meğe ba§ladı. 
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- Mesele, acaba bel kemiği fık. 
ralarını kırmadan, kafa ve çene 

kemiklerini istinat noktası olmak 
üzere seçerek vücudun asılı kalıp 

kalmıyacağını bilmektir. Bunu 
da timdi anlarım. 

Bir çıra yakarak bititik odaya 
geçti. 

Bu odanın bir köşesinde, duva
rın kenarında üzeri örtülü musta
til şeklinde bir şey vardı. 

Cellat bunu örten örtüyü kaldır
dı. 

ğazından adam akıllı aımı§trm. O 
vakit ne oldu. Aıddığmdan ıekiz 
dakika sonra, oradan çekilip git· 
mek üzere idim ki yamaklarmıdan 
biri, bizim Nikola Bigo birdenbi

re kolumdan tutarak, korkudan 
sapsarı keıilmit olduğu halde: 

- Usta, Gaıpar Flamana bakı4 

nız! dedi. 

Ben bakınca herifin rahat rahat 
bakındığını gördüm. Bana alaylı 

bir bakıt fırlattı. Kendisine dik. 
kat ettiğimi görünce hemen gözle-

Meydana bir insan iskeleti çık- rini yumdu. Yamııa yaklatarak: 

tr. - Hey, hali. vefat etmedin mi? 
Bu her kemiği tamam ve iste- diye seslendim. Kurnaz herif ce

nildiği gibi hareket ettirilebilen vap vermedi. Derhal merdivene 
bir iskeletti. Uıta Ledu bunun i-

çin aylarca uğraşmış ve bu, onu 
pek eğlendirmişti. 

İskelet meydana çıkınca cellat 
eserini seyreden bir san'atki.r gi

bi bunu büyük bir zevkle seyretti. 
Sonra parmağını ensedeki umu

di fıkarinin son parçasına koydu: 

budur! diye homurdandı. u cmffö 
- itte asıl kırılmaması lazım 

ılan budur! diye homurdandı. 

Sonra syleönmeğe batladı: 

- Bir kere daha olmuttu .. E · 
vet, Gaspar Elamanı astığım za

man .. Bunu ömrüm oldukça unu

tamam. 1512 senesinin Nisanında 

ve gene Monfokonda idi. Acaba 

bu Gaspar ne yapmıştı. Bunu iyi
ce bilmiyorum. Şu muhakkak ki 
güzel bir Nisan sabahında onu bo. 

çıktım. Ve düğümün tamamen bo

ğaza kadar kaymadığını, Gaspa· 

rın yalnız ağzını açamamaktan 

doğan bir sıkıntı ile havada sal· 

landığını gördüm. Çünkü İp çe

nenin altına takılmıştı. Bu hale 
o kadar ıaştm ki, §eytan herifi da

rağacından indirerek kaçırmamı 

kendim üzerime aldım .. 

Acaba Gaapar Flamanın batı· 

na gelen bu hal benim arzumla bir 
başkasını başına da gelemez mi? .• 

Usta Ledunun gözlerinde bir 
gurur parladı. 

Bir insanın hayatının elinde bu. 
lunduğunu düşündü. 

O vakit tuhaf bir işe başladı. 

iskeletin üst t.-ıro r ına büyük bir 
çivi mıhladı. Bu çiviye de bir ip 
bağlıyarak ucuna açılır ve darla-


