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Durmadan sarsıntılar oluyo 
vn rm·n ü k ü ön tü a a a Kadıköyün 
Bozulaı;ı d~~~ yolları ... ·Yer altındaki izli 

Avrnpa ve Asyaeakı dunku yer sarsıntdarının l g 
Bu aene, ~on asrın tarihin~ bir plançosu budur 1 yol arının 

zelzele aeneaı olarak geçecektır. s 
Memleketin içinde, yakın kom· E BARI 

ıularımızda, uzak memleketlerde, 
Asyada, A vrupada, Amerikada, 
hüliaa her yerde, hafta geçmiyor 
kil bir yer sarııntııı olmasın ve a
damlar ölmesin ... Artık bu gibi it
leri baıit bile görmeğe alııtık. ·· 

Dün tefıiz1e alıp verdiğimiz yer 
aarsınbıı haberlerine dair tafıilit 
ıelmiftir. 

Roma, 2 - Bugün Sicilya ada
ıında iki şiddetli sarsıntı olmut, 
l>irçok evler yıkılarak 22 kiti öl
müftijr. 

Gördüğünüz fU kuyu, Modada, 
Alman baronunun evinin yanında
dır. Muharririmiz bunun içine gir-

di .. Munatzam bir yol bulup epey • 
ce yürüdü. Kuyunun gizli yolun -

dan doktor Mahmud Atanın evine 
kadar ve daha batka yerlere gidi· 

lir. Ve buraaı k.açakçdarm mah -
zeni vazifesini de görmüıtür. 

Murad Sertoğlunun bu çok ca • 
zip yazısı ( t O) uncu &ayıf a.mızda
dır. E•rarengiz kuyunun ağzı 

Londra, 2 - Hindiıtandan bil
dirildijine ıöre, Belüciıtanın Ket-

ta tehri mıntakaıında yeniden iki G a r·ı p b ·1 r h 8- d ·1 s e 
zelzele olaauı ve demiryolları ta-
munea bc,zul11111ttur. Yer •ar•ıntı•ı felaketine ııfruyan ltalyanuı güzel aJalannJan biri 

Şa. şllacak bir rekor ..... Sö"Vv----et:"FranSii:- Çaylak meyzİnİn 
-· _ anlaşmasının 

Bir taqgare tam 27 qün f;;~~; şapkasını kaptı ! 
~4'tl/lt lı vada kaldı adikallafl 1 "Aman çoc::::~!;~~uşu gözden 

W.Wctiü:~Mıa-I omftnlstıe.-le ~• biwbç SÜll eneJ tarafmdaa laııpdclılmı s&müftGr. 
aiuipi, 2 (A. A .) 1 birlikle çalışacak 

1
. prib bir vak'a ohnuttur: Bize an- Müezzin ezanı yan bırakmıt, ca. 

- Key karde,ler j labldıima söre Kürkçü batı camii miin avlusunda oynayan çocuk • 
dün yere inmiı- Berlfn, 3 (Telsizle) - Parlsten ge· müezzini bay Süleyman öğle eza • lara aealenmit: 
lerdir . Bu iki len bir habere göre, Daladyenln bq- nını okumak üzere caıniin mina • - Aman fU havada uçan çay-

. h" kanlığında toplanan Fran.so: Radikal resine çıkmıf, ezan okumaaa bat • laiı nYizden 1..--ırmaymız. Ben"ım tayyarecı ıç ye- Sosyalist partisi Fransız Komünistle· • •- ~ 
re inmeksizin 27 rine yardım etmek ve onlarla elbirH- u19tır. Ezanın tam ortaaında tapkamı kapb dem.ittir .. 
gün, 5 saat, 33 ğiyle çalı§maia karar vermiştir. Da· iken Bay Süleymal\ın batıııGaki Çaylak tapkayı almıt, götür-
dakika havada ladye ile Heryo bu beraber çalışma tapkaaı birdenbire havalanmııtır. müttür •• 
kalmıtlar, böyle- lehine söylevle! v:rm~lerdir. Müezzin rüzgarsız bir havada Müezzin e7AUU tamamladıktan 
ce en uzun müd- f&pkaaının batından uçmasını pek sonra etraf araalarda &l'a§tırma 

Son zamanlarda Fransa ile Sovyet h 
det havada kal- ayıra yormamıı, yukanya bak - yapmıt iıe de -pkaaım bulama • Rusya arasında imzalanan andlaşma· r-
mak rekorunu nın sonucu (neticesi) olarak Fransız tığı zaman fapka11nın bir çaylak mıttır. 
kırmıılardır. Komünist partisi Fransada her çeşit ------------_:_--=---~--------

Kek lrGTdeıler uÇUJa btqlamadan önce •• 

Kırılan rekor Komünist propagandasından vazgeç
mefe karar vermiştir. 

1930 ıeneıinde Bunun üzerine Radikal Sosyalist 
553 saat havada partisi de Komünistlerle elbirliği et· 
kalan Hunter meğe karar vermiştir. Bu suretle 
karde,lerde idi • Fransada bütün sol cenah partileri· 

· ı b k k (Devamı 2 ncide) ke-. k d 1 
653 

b d kalmak ıuretıy e u re oru ınnıt bu- ___________ ....:__ 
J ar eş e.. saat ava a 

l11nma1ctadırl•r. • . . Almanyada Yahudi 
B · k 1 k teteb büılerınde tayyare, muayyen hır 

u nevı r~ or arı ırma • dOşm ) .X. 
hııntaka dahihnde daireler çizerek dolaıır, arl'lk.sırda bal tka bır tayyare- -ll!!:~!lla_n ... ııliift~I 
den yere inuıekıizin benzin ve yai alır. Key ar et er de bu suretle "Den iZİ 
lıarekot etmiılordir. ki rleti o rla rm 1 
ilbay Muhiddin astOndaO Avrupadan B ,__Lk~ • Ş,, 
7 • u l&OilO ı Po•ta ıle gelen 

ne düsüncelerle dönmüş : Fransız ıaz~e~.erine göre Alman-,, t et• yada yahudı dUfmanlıjı yeniden 

Kala balık a ı ışen- ıa;:!:;;:;u,:; ... imi münue. •• d l betiyle hiç bir yerde yahudilerin 

ıer le mu ca e e öz Al?18°1a_ı:la barab~r d~nize gir-
melerıne muaıaade edılmıyor. Bir 

d 'tJ • m f kaç gün evvel Manhaym plijmda e ecegı .,, yıkanmakta olan yahudilerle Al • 
manlar arumda çarpqmalar ol • 

Dtlnyanın bOttln medeni şehlrlerlndekl mut, neticede yahudilr elbiseleri • 

lntlz halkımıza da telkin etmek IAzım ni giyecek vakit bul~a~an plaj· 
a mı dan kaçmak mecbunyetınde kal -
"Yaya yollannı yapacatım !,, mıttır. 

••otom 0b11 k0 rn as 1n1 Ludwigo~fe? ~lijında da b~. 
na benzer hır hidıae olmuf, "öz 

Yasak edeceğimi Almanların 1_ıka~dıiı .suları .piı -
leyen,, yahudılerın ''tefi,, polıı ta-

(Y 8Z l S I 2 ncl sayfada) rafından yakal•amıSrr. 

Narh on bir kunq olduğu halde birçok lırınlann dokuz kuruıa ekmelı 
•atmalan ve bunu böylece camekan lannJa iJa· n etm ı · ·· t • • . ... " e erı ıunu go• en• 
yor: Narh !az;/aJır ve ıhtıkGTa yol açıyor. Yaıısı 4 üncü sayılamız.Jca 

Çocuklar oynarken 
Bir teneke dolusu 
altın bulmuşlar 
Annele~l bunu deve etmişe benziyor 

(Yazısı 2 ncı sayfada) 
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Italyanlar gilizler, Fransızlara bir oyun 
daha oynamış: 

Habeşlere verilecek 
· man, Fransa liman nı 

mahvedecek 

H ıerıe görU- lnglllzlerln teklifini 
llerliD, 1=!<-...... niçin kabul etmemiş 

:!tı1::~;:..~t:::8 .=:~ "Bvelee Be ı UJ klh'll•aaa 
ı.n ı. mllmieehetle ,.....,. sok•ak ~en ltalya, mdl onu 
makalelerle lromta Lelııi•am tht Dlcin bite 88JIJOI'?,, 
bakanım hararetle •llıDlıpnli J..,Uis ..... M-, Roma .. , .... Jradar llaJunmMılı • 

Paıfıl, a - Lonl ...... •nm ıra- Parflte7'a ide .,.,,._.. ehwı- bu slpretin li,....I bir ......._. • P.n.te J8P111ı ....... erin neti. m ileri dnnekt.tYMf&ı.. lalldl • 
~ndakl MJmtı ima..,..... • ............. ÇMt ıncnterenın Jeti oldalama rwmahtdll'lar. ceaini lnislis PM'ıam.taem.da metine, .ımlar IOIJeteei u,.leria-

ce hayretle ~. B- Raheflatua ftl'IHk laWlil 7Alla il· Gueteler IWc U. Hid• • .........ıa Mlc:Hnliktm --. .-ıis lqills dan Wrl eılatiJ'I• m rapıl • 
.:._~ == s::: maaı, Fıumlarm Cih1dl u •. _. yapılacak kmapaanm iki ...... ...- ı..ı,.. ~ (ma • •lda cl•aa ..tlldlll t1•••de, 
de '* ad• nm• ıw,.,. ,......... Bahlflltaa ... ..,. adar de•let arumda muepl Pll-9ekl Mtı.iıule) mtitalealar Deri aiiriiJ. •aiainin ha kurumdan seldlece-

•mlftL ba U...1'Ulfurrle ticaret 1&Ptrlı samanmcla batlaJaD ~alan. .... ............ liai MlclinMktedir. 
J'rallils llJMI ...,...... Btı k cihetle JeDf 'fUl7et bq Hmanm ftd· hir at daha lmnetleadiMCellnı JtalJua ~de (....wt • *Mwle pJet fena bir P-u· 
,. teklif .ttfll .. ...... ,. .... ..ıa.ıtıetkdr. aJ'flC& ,.zmeldachrlar. 1-t-..ıı ) c1-aı.. ld -1-w.t- •--"- • • •-u 

Leh bakam Berlinde Mrbc lln ..........,., : • •a.nwpu• ...,.... 1'111 v ........ 
Bir mlrteel lnglllz pzeteslala an eti lraJ..,.. _ nlt-ba w... "il......_ -•11111 ......... ..,, Fna .. am ba itteki cluru1111a • 

b l t 1 kanltm teclaTi ettbmek U... Mr laslltee tarafmdan ,..ı1an • llnameldlr • a ea s~na D z A ... nbuJc ............ tMDfl• ...... .......... Fıwalalk0 ltl,IOD ...,. ••• 
y celdlr -'-ti.mi ...... isin ltal • 1arda, ... itleri.,. ...... al1111ar 

ki 1. m· ? · ~*•edllmlttlr···.. ..., ......... ,....... •••. opra an verme ı ı Kalabalıkta i - .,,.,.n....., ............ --.....ı.~oı.ıaı-
h.b. h. u lan,._. ....... , 11 ..... t.lmuı ...... . Bu suale mevki sa ı ı ıç ş nlerl m ca- ....... _ .... ...., .... ,.... ....,.... 1ı1r 11 ... -,.... .ı. 

k·ımse cevap vermedı· d ı d ceğ·ım c1a Hüet ......... r ..,. • ........... _.. ild 1'llıik e ..... 1rm ... ta1 ... ...-. ,... batı .... eti ............. bir 
Loadra, (Hmall) -JtalJanla. m .. lcletim!s cleiildlr,, dmüttir· bd ... wftl A~ ... .._ o ftlldt .. ftllr.._ laiWW a.. elWrlili,.._,.._, Bir~ ..... 
Habetiatandan Terilecek topra. Bir dileri: ''YamW.lr Uç taae ıa., ft 8ulla7 llaJ 111ddttla _,...,_ Frama, itaba laGlsl. lar IOtJ....mi ......_ a.lu 
karphk Habethıre 1q1Jb So- nama.,. ... Batb m11.ı. slrtll• ~..,..... n Mtlutl ..... _-ı __ _._ im-em IUIMak w ...... ~ ._. 

lmdapalin..,,.. ...... , ..... --o ..... • ""'7_ 
...... ·mde4 bir malares Yelmek_. mem,, cnabım Ta'mlttlr. _ U- ..-.0• ._... .-..: llmcll, ltımba lalYIMtl, Ha • amclald birse Jlne,i <.......-

• le laıllb hlkA wt adamları- Ulmlar Kanmnı birliii batb· ı .. '* t* ........... ~ .. - betfttanm ....... , ... ,..._ IJe Glf .. ) Jı1amt elaca .... 
ma ltalranlara ,apbiı aalh teklifi m Lord Seail tarafmdan iaeı ........... 111r .,._. taM et-1--------------~----~----
llmada ,ueıe1erc1en budarım "Lord s.u pek meguldGr. • ...... ,........ Çocuklar bir Londra oto mülhit bir ...,..__ bpbnmtfD'. 1ae1ele il•rim fildr llJlemek ar- 8'2' ..,._ enet ._.._,..., ._. 

Sunda, Esprw 1aa tekliften zu etmiJOt,, rJealWıtlr. dl atfMlsl• alcadel• etlaek ıa-. teneke &lbn biletçilerinin 
tfirlü manalar çıkararak, kiU.. •· l..,m. lçhehm Sir Coa SaJ· o14alm '* bre .... bmt ....... 

idama ba~YUrUJOI'·· Fakat lalt- meniakanaıW-nTekllelilin :--...::-..::-='= bulmU 
lririıindea cenp a)amaJIDC& bu kaldmlmuı ,,.ferberliJinde hliJ6k m, lllJet al_..,, ı.tt& bJalük lo- Mlreftere 1aatlı Gazi 1r8,lnCle 
pzetenin ambabiri ha meael.,i teliri slriil- Ledi S.,..ı "JCo.. kantalar .. ,_. 7-* ltla 1ılrl1ül __ _._._ dani-lan ~ iki 
sokaktaki adamlara IOl'llflul'llllit ca-m ..,._. ....... (al,ut ._. arblmda..., lllW ll*lemealal - .. - • 
Ye duyduJdanm pzeteaine J&Z- siJeti) benim .. -..Je a.riade slrllP de ..,.. ........ DIJll dr ldiçflk tt0 Cuk bir teneke tfoh.a al• 
mtfbr. bir fikir.,........ .... _.ıc1;,., IOdlr. lhlrada ..,_. ft tna illete- tm bv'nmtlar" erlerine ptlnaif-

rta• ..Sunday ~ psetelinin cı. d-wltdr. ft 
eli...._: Gante ma1iaJRri ..... IOlll'a :.. _. ...... lıbldr ldllade Aaneleri teaeke)'i alıp hir yere 

"lnıiltere, lnsilis teı.umm tokala çılmut" illi raqeltlill ı. ltlflp Wııwı•• lallM Plll* ~ ukl••• •• fOC'lklan uu1ıaıarak ı------......,llllP'!'.-..-
hulunduiu bir Jeri hail idile ..._ sil., ayni eorsaJ• .......... , ıa.. sel• tmerl ,.,.....,. .,. .W .aıa -....,ıat1r. 
liyen bir memlekete mi bıraka- Lomlnnm Donet ......... IW'eket tdealerl 114detl• c•lancb- («aklar oı---· 

L--'--- ? 2 ---... _ - .. D. H. lıllle .. raednL Bir tanltaa bir tarafa... . '--- ........ cak? •• Buna ...._ IUIUJOr ma ,, .............. --- Jeeek ,..ıert .,.rtqt "1ataalm. Bir leJl ...., .,...... .., 
lqilis psateli ltiru ellili bu •iade biri .UJOl'kl: .. otomolllllala ...... Jlllk et- .......... 'ftillıaJlllllilıllllıll•I• 

ıwele hakkında._ flkrilli tonla- "1-Uterenia blJle bir tMllf aek lllborm. lalma iritinc:e it.--. .. •lldll 
tlallta kimseye pmlan llJlemifli': ppmuı brtumda adetl afalla- da mOfiltr. 

"Gazeteler, Ulaalar Lıumu dan. laılltere ı.... awl ppar? Alaan pro~p TaWııi•at ..-...... amalı• 
(mllletler cemiyeti) itleri t..baı lnailt-.ye hiç hu ohaıp.n cani- bakanı Glbelı ri iüar .._.... ele çomk1arm 
....,. Edenin, ı...w. .... ıeti. p.ne bir .. ,,,. Nazi görücUn ''"•dlll ..... ..,.... 
nia aallhiyetini hais olarak, laai- Bar itimli hir ıeııç kıs ela tlY· Y .-.. .. reri alrü••._..,· 
ıa Somalilinin bir .,...... 11a-

1
• ~·.,.,'_,_.,., ... ---!p d-• uc1ır. göre vaziy ti ~ ...... 

M,iatana devretmeli teldH ettlll· 9111 
""_... 1 hU f k 

.. ,..,... BIJleceffülil•' ...... i .... ...,......... an a .. ,or ransız 
ltabaalara Tenbllecell aiUIJe ftrlDek ,......,. ._... 1ııa1-m iki sün enel blltiba AlmuJada U • 
11aqııı1s temin edilmiı o-• 11üet ......_ lttlrak ... iitf. 0u-~ ...,.. .......... kat- 1 ri K m nı t 

• teklif, lqUr <••> ı-.m. ,.,.ır llJilJw-. ..,_ w.. "· hıland•tau ,.,.,,.._.. • ....._ ı 1 b·ırle lyor 
tebaan alalbi, hail kllellk MJa- kir...., ki ..... O. pin Al=an ....... 
tı ....... bir -ıekte dnn&. Kini ......... Wtl .. , rl, ................ doktor GI- (~ 1 inclcl•) •• .-wn --........... ol • 

.___ ..... ff-. ı..uı--m "-• .. Wr .m.t .ı,a.. Wa'la ba minwbetle~llJ. .ıa Mil""* Mr cephe ~ ........ 

..... b ...... Y•--• 
nlllltMla Wr •• 1.. ,.....,.. 

llaial(alAa11)Glaa1drbyp... ._, tte'911ıWr ... ı..mCmt1am)aaluu ............ ,ıeaı,or. Cllyaben mQ b d 
~~~~~ ~~~- ~~~~ 
.na ,... .. wararak Ulaalar Ka- .,........,, ~· Propaauda btbaı iN tiri• •dibi 8-n8't,....... .. WAellr ........... Qft1Qer 
,_ ı' ,._. ......... lmrtar·1 ......... ..,.ı.,or Ylnde clemittir ldı • btt.&11 .,..ı " 

.-iLi Lt- &1-.- ..... :rraw ...... seki• ,... hlıiSql,.., ....... malE ....... I • .....,,, ''Yalnf'I .... etıı UP- ......-u7a • l..La-

La..ı&_ a. --1..111_ ...._ ... _. .. ,..,11'. B11 ltllm1a bea •deWMıtfll ... v·_,_ fi.• •--=u.. ............. ı. ...... 111 -.,- llıı•rl.U. anlaır ,. .............. 
....... a.~L ...... oJ L- a-1-:- .......... -..bWJerJı ......... 

-a ki••· Wr flldr llJl-ittlr. _... . Frau-.. ...... ~- ..-. ~ ti' 1 •it...., fti'ltl ,.ı.. l'na· 
Bir ı..m. petlmp-:....,.. mspcaldlr, ,...... ..... ...._ 84f•ler: .,Alman orclma llarp için _.. wn. ,aJua ...... ,,.. Ko 

teJler U.rintle .......... llr- tedir. liuırlamJOr, bialm ......... he .. M18k a11ka .,......... 11i1ı1- DlaV'49rlaı151 
hant• koramalr IPncJlrl,, '8tta .............. ltlld1 ....... ...... ..,.. • n v lar ya 

arekAt. ----~ ~ 
tanda 

... ıa,lemek pk .. ,.... .... _ .......... clD ........ . 
Ew• .... ,.... ........... _... ......... 

1 
,.,..:

111
,lt•> _: a-...... atin 1ebeplsiai _...,. .. .._ .. • 

deıaberi hiçbir tlnlt!t ..... "harp & •u., "·,..-· ...,..,-. tir ld 
'-- ... __ tlll lcn..~ırıW .... _... Mr : 

...... kia .... W'.,,._.,,..._.. teplaatı ppwbr. a_,,,....... -11 ı•ıl• dlrlmİJtıtNji• 
lilftlr. pdlld..,.... ........................ b ...... i latlmal 
Hülarmmı blie .......ır ..... nkethd ................. ,. • .lı • 1 ..._ ~ L-1-L.-

......... fçlıa alaafar ........... • -.1.1111 3MWI-... ......_. 

itlldldlk .... klan .... al- A. 100 ....... ..-...2..,.. 
... ,..._, ..... -.ı.ı. Wı .._ ta11are ah7er ...,....... a.-:-1c• ....,,...,. 
nls e•Ji.ı ... m.-Jamalrla lqi. ı.-. <H....t> _ Aftltar)a y.,.,.._ igin ,.,......,. 
rısler de• UkJanmm ..... et- ı-.- .... 1111' • ..ı ........ tana
mi4 otdalar. n •'•la kinr ftıilllllr. Ba tana· 

Dlln1a ,.bus 1aftıeıdl -.ı.tl• nl• ..... taJ>mlut elaNI lw. 
re htlrmet ~tili itin Ms •• "8ttel<o 
B olma,.. ;alıpyorm. 8ada ..... 
.................. rA._.ıl· 
Walaruam ...... ,. •• altmda IOm 

..... lr. ... ... •rl ...... 1t.c1• .... 
mMitlmi'I lfla, w ....... Mal ......ı-. Roma:r.a" ......... 
...,......,......., ... n ... .,... .. 

• 
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• 

tavsiye 
• 

Dostumun 
ettiği ,aır 

Rıza Ruıen'i tanırımız.. Bir 
çok gazetelerin Bur1& aytandır 
(muhabiridir). Çok değerli bir 
arkadqımızdır. Ne yazık ki dai· 
ma aramızda bulunmuyor, böyle· 
ilkle Babıili piyuumm en ileri 
ıelen yazıc111 olmak fınatmı ··· 
(eler bu, fıraatsa) kaçırıyor .. 

Su kuvvetlerin- Bir fabrika Doğrusu 
diyecek yok! 

Hapishanede 
bir başbakan! 
Son ıünlerde Macariltanda a

deta ıalgın bir hastalık gibi deirt 
tarafı ıarmıt olan ıiyaaal düello 
merakım ortadan kaldırmak için 
düelloculara kartı tiddetli hii· 
kümler iıtenmeie batlanmıftır. 

Bu kıymetli dostum, bana ve 
benim vasıtamla Türk okuyucula· 
ıuut. yepyeni bir Anadolu !•İri ta· 
nıtıyor •. Gerçi, benim bir kaç sa· 
tır yazmamı iatemif .. Fakat, ikin
ci elden tavsiye değerini kaybe • 

• 
der .• Size, Rıza Rutenin mektu • 
\,unq ve ıairin bir fiİTİni naklede· 
yhn.. Hükmünüzü kendiniz verir
ıiniz. - (Va· Nu) 

Kardetim Va· Nii! .. 
Sizııe, çok yakın bir arkadatı • 

11un Bunada bastırdığı tiir kita • 
lıından bir tane yolluyorum.. Ki • 
tabm adı (Kaynak Batında) dır· 
Ve tıt.iri Tahıin Nahid Uygur adı· 
JH tqıyor. Kendisi Çankırıhdır .. 
Daha önceleri iki kitap bastırmı§· 
tır .. Birinin adı (Çankm Halk 
Edebiyatı) dır. 

Gazete adma giden kitaplar 
İçin (Yeni eserler) batlığı altın • 
da dört satır yazmak bir basın 
an'aneaidir. Fakat ben bu mek • 
tupla {KaYDak Bafmda) için, bu 
an' . . anenın biraz dııma çıkmanızı 
dıleyeceğim .• Gazete adma yol • 
1&na.n bir kitaba bu mektubu ek· 
~eYİıiınin aebepl~inden biri, f& • 
•rin arakdatnn olması ite, ikinciıi, 
hu kitabm ha,ka kitab olduğu.nu 
belirtmek için dikkatinizi çek • 
-.ktir.. Çünldi ais, (itlrJMw) -«le 
İatedilinis 1ra4'U •~ iielft .. 
tet"lik yapaanız da, bizim nuan • 
lllıada hi.li ve etki ıairainizdir •. 

Yolladığım kitap, kitapçı vit • 
rilllerini Suadiye taraflannın yeni 
"'••--.ına çeviren kübik apar· 
lnnaa tertibi, moda kitaplardan 
dettldir. isinde ve dıfında, kübik 
tekiller ...... • 1 '-t ' -J'lp mıara ar yoK ur .. 
Kayalar··-- d k --ut an fıtkıran ay • 
nak ıulan ıibi, müteftZı, fakat 
berrak akı!lı bir tiir kitabı .. Okur· 
ıanız beğeneceğinizi umarım. 
~tabm tenkidini ben yapar • 

-.ı olmaz.. Çünkü arkadefbk 
duygum, her müli.hazaya üıtün ge
lebilir •• Yalnız fU nokatyı belirt • 
llıeden geçemiyeceğim: Milli ege
llıenlik gibi, galiba milli ıiir ve e
debiyat da Anadoludan dopcak; 
Leldedifimiz özlü ve gerçek ıii • 
rin tadını bize Anadolu çocukları 
tattıracaklar .• Yüksek yayla ha· 
'Yaaf •• Daha aaf, deıha temiz, dş • 
lıa taze esiyor ve galiba (ınürtefi 
1erdir, onun için riizpr eluik de· 
Yerdir, uamçün nıaiıir eklik de • 
iil) ! .. 

Rıza Yucer 
(Sal,ık Rıza Ruf811) 

GOU.tt 
IDtrlH kimler '6tr 1naJ!T 
lQm b8yiUtl eenla sl'bl 11111Ayı? 
Qeptek t1zrt klrpe pbt IOft aJı! 
Bir domveak sat versene ha.den t 

Gir 1q1D1 kim taradı, kim 6rü? 
GtU J'llz8De peııhe ,UI md el slrdU? 
Sapsa nmDD 'blsl hurda klat al'rdtl? 
lllr d01111P.'cak gtll ft!Hll• büfellclen? 

K6ttllemare Bmlrl 
19hrlmlzde 

Ktteı-.ue Emiri Ahmet ea. 
bir Ha.-~ ıelmit, ıörme
'9 el• ,.ı.n dolqtddan sonra 
1-DtereJe altmittir. 

den istifade . Kokmuş mal 
gönderdiQ1 ıcın 

Almanyadan bir 
mlltebassıs profesör 

çağırıldı 
Bertin yüksek mühendis oku

laıı profesörlerinden Adolf A~u 
yakında ıehrimize gelerek Anka
raya gidecektir. Bu tanınmıı pro
fesör bir müddettenberi üzerinde 
çok önemle (ehemmiyetle) duru
lan su kuvve!leri itini tetkik ede-
cektir. 

Hükumet. ıu kuvvetleri arama 
ve iıtif ade itini de Eti Banka ver
mektedir. Eti Bank maden işle
riyle beraber elektrik itleriyle de 
uğratacaktı~·· 

Bunun için maden arama, altın 
arama ve petrol arama heyetleri 
kaldırılmakta ve bankaya bağlı 
olarak iki Pnatitü vücude getiril
mektedir. Bunlardan biriıi maden 
tetkik ve nama enstitüsü, öteki de 
elektrik enstitiisü ismini alacak· 

tır. 

Bu iki enstitüde arama ve ted-
risat iıler:yle meııul olmak üzere 
bazı yabancı profe!örler de geti
rilecek, ayni zamanda şimdiye ka
dar memlekf'timizde bu itle met· 
gul olan mütehauıslardan istifade 
edilecekt1r. 

Türkofis tarafın
dan mahkeme

ye verildi 
Türkofis Karaağaçtaki banak 

müesaeaeıini , kokmut barsakları 
Amerikaya sönderdiği ve bu da 
Ofisin Nevyork mümessilinin ra
poriyle sabit olduğu için adliyeye 
vermittir. 

Riğer tarı..han Ofis, ıon za • 
manlarda cereyan eden bu gibi 
vak'aları Bakanlıktan aldığı e · 
mir üzerine topyekWı tetkik et · 
meğe batlamttbr. Bunlardan bu· 
gün için gizli tutulan iki taneıi 
daha sabi~ olmakta bulunduğun • 
dan hunhlrın da adliyeye intikali 
yakındır. 

Tetkik edilen meseleler araım
da lzmirdeki bazı tecim (ticaret) 
evlerinin üzüm fiatlarmı dütüre
cek tekilde elaltından yaptıkları 
hareket da vardır. 

Bugün adliyeye intikal etmiş 
olan kokmu§ barsaklar meselesi 
hakkında yaptığımız temaslara 
göre, bu barsak müessesesinin sa
hibi, banakların lıtanbulda it
lenmediği, Anadoluda iılendiğini 

-o- ve ııhhat raporunun almmıt oldu-
U n kap8 Dl k6prtl• ğunu, barııaldarın bu vaziyete gö-
stlnde yankesecllik re, olsa olsa yolda kokmuş olabi-
Unkapanı köprüsü üstünde yan. leceğini öne sürmüştür. 

kesicilik, yapmaktan suçlu Şerefin ---o-
dunı,ması, Sultanahmet birinci Genel dtrekt6r Faruk 
~-·· ,..,, ....... .- .. ,.,...... ameüyat geçir.dl 
llllfbr. • • • Salbk Bakanbir (Sıhhat Ve-

Şeref, kendı11nın para çarpma- k~I t") hh t • ı· t t • • .• • a e ı ıı a ve ıç ıma muavene 
dıiınr ılerı ıurerek, töyle dıyor: 1 d' kt" ·· B F k H . gene ıre oru ay aru ase· 

- Köprüden geçerken, uzaktan k" h ta • d f k • d . ı aı nes:n e ıa ra eıeıın en 
bir kalabalık gördüm. Bırçok kiti, bir ameliyat ıeçirmif, iyileıerek 
kotutuyordu. Ben de merakla kot· ~sabah hastaneden ç.ıkmııtır. 
tum ve kalabalık arasından fırlı· 
yan bir çocukla ıöğüı ıöğüse gel
dim. Çocuk, bu ıırada elindeki pa
ra çantasını yere atıp kaçtı. Çan· 
tayı yerden ahp vermek üzere sa-

k " .. hibini arar en vay, sen mııtn ça-
lan?,, diye beni çala yaka ettiler!,, 

Duruıma ıahitlere ve suçlunun 
sabıka•• olup olmadıiınııi öğrenil
meıine kaldı. 

--0-

GDzal Sanatlar 
Akademisinde sergi 

Güzel San'atlar Akademiıi ya· 
kında Avıupr. müaabakalarmda 
kazanan tablolardan ve yıllık ça
lıtma içinde çıkarılmıı en iyi e
aerlerden mürekkep bir sergi aça
caktır. 

Belediye zabltesı 
memurları halkın 

şlkAyetlerlnt 
dlnlemlyorlarmış! 

\ 

Belediye zabıtası memurların-
dan bazılarmm halk tarafından 
yapılan tiki.yelleri dinlemedikleri 
anlatılmıfhr. Bundan başka te· 
ker, tuz, ~kmek ıibi zaruri gıda 
maddelerinin tahtlarını da iyi 
kontrol etmedikleri ileri sürülmüt· . 
tür. 

Bu vaziyet, halktan bazılarının 
merkeze yap~ıkları şikayetlerden 
meydana çıkMıttır. Şikayet edilen 
belediye zabıtası memurlan hak· 
kında tahkikat yapılmaktadır. 

--0-

Marlnettl gitti 
ltalyanların fütürist ıairi Mari

netii dün tayyare ile memleketine 
dönmüttür. Elçilik binaıındaki 
ıergi de kapanmııtır. 

--o-
Taksim bahçesi 
garsonlarının 

şlkl\yetl 
Taksim bahçesinde çalıpn gar. 

sonlardan onu, dün garsonlar ce· 
miyetine bir tikiyette bulunmuı· 
lardır. Bun!arın iddiasına göre 
bunlar bahçenin düzeni için üç ay 
biç. parasız çahttıktal). sonra yeni 
gelen 36 kişiHk artist grupuna ıer
viı yapmağa icbar edilmitler ve 
bunu yapmayınca işlerinden çıka
rılmıtlardır. Meaele tetkik edil· 
mektedir. 

--0-

Ltltfi Fikrinin 
eaılAkl satılıyor 
Oniverıiteye ve birçok bayir 

kurumların:1 emlakini bağışlıyan, 
parasının bir bölümüyle Avrupa· 
ya talebe gönderilmesini vasiyet 
eden eski osmanh mebusan mecli
si üyelerinden avukat Lutfi Fikri
nin Büyükadadaki dört kötkü ve 
arazisi B.eyoğlu mahkemesi tara • 1 
fından satıhfa çıkarılmı,tır. Satıt 
ıekiz Temmuz pazartesi günü ya. 
pılacaktır. 

( _ŞE~R~_jlEif~~~~f ] 
Fırınlarda temizlik işleri 

Bununla beraber Macaristan• 
da bil' vakitler düelloya karıı tid
detli davranılırdı. Hatta birli~ 
kiti de cezaya çarptınlmııtı. Bu 
cezalardan birisi de dünya har• 
binden az evvel tatbik edilmit. bu 
yüzden A vrupanın ıon günler ta .. 
rihinde en tuhaf bir vaziyeti doi· 
muttur. Çünkü bütün bir uluı bir 
hapishane hücresinden idare edil • 
mittir. 

Macaristanın Bqvekili Kont 
Stefan Tisza'yı muhalif partisi u .. 
deri ve ~onradan Macariıtanın 
ilk cümhu? batkanr olan Kont Mi. 
hael Karolyi düelloya davet etmit
ti. Başbakan Macar ordusunun 
yedek ıub.ıy (zabit) larmdandı ve 
askeri kanun onun döğüımesini &• 
mirdi. Düelloda kazanmıt ve Ka. 
rolyi de meydandan yaralı olaru 
kaldırılmıttı. 

Ancak bundan evvel de birço1i · 
düellolar yapmıt olan Kont Tiız& 
halka fena bir ömek verdiiini an
layarak, bu ıuçundan dolayı mu
hakeme olunmasını iıtemitti. Mu· 
hakeme edilmif, ve üç gün h•P• 
mahkfun olmuıtu. 

Yatağı ile yazı maıası Buda • 
pette kale,indeki hapishaneye ta .. 
şınmıı ve batbakan tam üç sün 
bütün devlet itlerini özgür (aer· 
best) olduğu günlerde yaptığı ıibi 
bu hapishanE" hücresinden idare 
etmiştir. 

Belki de Kon 1isza bu kısa 1 .. 
tirahatten mt"mnun olmuftur. Çün
kü o günlerde. itler gerçekten çok 
sıkı idi ve parlamentoda hir defa 
kendisine kartı atet edilmiıti • 

• Denizdeki hazine 
1121 ydında Helıinifon'un a

çıklarında batmıt olan Ruı hapa .. 
ratorluğunun bir harp gemisini 
yirmi gündür araıtıran dalgıçlar 
itlerini bitirmiıtir. Bu gemide la. 
veçten yağma edilmit olan 6 Mil .. 
yon lira kıymetinde altın bulun
duğu sanılıyordu. Dalıı~lar de
nizaltındım iki a11rlık altın çia.• 
racaklarına bir takım top mermi· 
leri ve kilise resimleriyle ~ 
çıkmışlardır 

Eğer eıki kayıtlar dofnı Ue, 
bu gemide gerçekten altın bulun
ması lazımdı. Ancak eıkidenberl 
huıuai dalgıçlar gemiye gizli ıi• 
1i inmit olduklarından hazinenin 
vaktile ç.ahnmıt olduğu kanaatine 

Csküdar vapur iskelsi 2 numarada ekmek yapıcı es· Dördüncü olarak her fırında bir banyo yeri olması 
nafınd:ın Mehmed Kalaycı, Istanbulda bulunan hiç mecburidir. Halbuki bu lıiç bir fırında yoktur. vanlmıqır. Nitekim bir dalııç, 
bir fmnın belediyenin koymuş olduğu şartlara uygun Beıinci olarak fırın işçilerinin yattığı yerlerin de bundan üç sene evvel gemiye indi· 
hareket etmediğini (dclla ederek diyor ki: çok muntazam ve tenılı oltna1tı ltizımdu-. Buna mukabU iini ve pa:slanmıf demirden batka 

- f"ırın teıgalılannda ıokakıa giyUen agakkaplarla fınn l§çilerinin elcıerı.ı oaYJ1 llhlıl bir hayat gefir- bir ıey bulamadığını itiraf etmİf'" 
dolapıak yaaak olduğu, halde bir çok fırınlarda ek- mektedirler. tir. <; • 41;, • .. 
msklerin konduğu uerlerde fille bu agakkabıltırla dola- Bu iddialar ne dereceye kadar doğru, bilmiyoruz. -------------
plıgor. Fakat herhalde hallan en birinci ııdasmı te§kil eden Algan elçisi 

l/dıld olarak lıamur tMnainin dalma temiz tutul· ekmek nıeselesinde ne derece titiz davranmak IAzım ıe· Efıaniıtanın Türkiye elgiai 
maBUICI bozı fınrtlar dikkat etmiyor. lirse mi liii Ah 

Vfllncll olnrak hll-dlge talimatnamalnln 365 nci o derece titiz davranılmalıdır. Ekmeğin te z 1 met Han Ankaradan tehriıniu 
mtMldfilne g6re fınntla ~alıfanlann 1.§ eına111tda f ınn Usktidar vapur lakeletl 2 numarada mesele olduğu gelmiıtir. Aktam memleketine p. 
ıaAlbl ttırtdından temin edilnılf Auauaı 'tllntlf'rlar kul· için belediye kencU ya9tıtr ı.umatname)i fınncdara decektir. 
lanıruılan ıarttır. Buna riayet edUmlgor. muhakka)c surette tatbik etmeltdlr. -o-

~-----K,_....._a'"*,_.r,,...a.,..""'"'••llllKe._--.a.-..'*'"rt:•ı•w••a~ı! ·~:.~et~~~ 
J Vedat Nedim Tör ıece Park Otel-

"K U rU n,, gazetesi yıhn bu en kuvvetti deniz il :m~:k1;~;t!::~!~'ı. 
romanına başladı Vedat Nedit Tör bugün Ama-1 

Tiirlı tl.nideriııin 7i1itlUıl.,.qle tlolu olan bu eseri lıetnn oh maya baılayınıı;... 
1
J paya ıiderek Yunaniıtan, ltal,., 
11 Franu. ve Almanyada incel ..... 

Yazan: Kadlrcan Kafll 1 (tetkikler) de bulunacaktır. 
errwmu nı-•w• -· ._...._.".._......111 ....... --.--ıııan11111111 ______ .-ı ___ .....\ Gezi (aeyahat) bir buçuka1 .... J 

recelctir. 



HABER- Akşam Postası 
~~~~==~========~==========~=-"= 

Sovyetler Japonları Erkekelbisesile 
• gezen kızın 

protesto ettı davası 
Notada kara sularına tecavtlz edildiği Erkek kıyafetinde gezen Me • 

Sovyet .askerlerinin Uldtirilldllğtl blldirlllyor l~kzad tarafında.n Remziye a~~y. 

J biti ı , l ıt t ili hıne açılan tehdıd mektubu ııon • 
ve apon za er mes u gus er yor 1 

dermek davasına aid duruımaya 
l\Ioskova, 2 - Japonyadaki Sovyet ler bir takım resimler çekmektedir· lstanbul üçüncü ceza mahkeme • 

büyük elçisi dün, Japon dış işleri ha- ler. sinde dün sabah celsei hafi ile 
kanı Hirota'ya bir protesto notası Bu tecavüzler yenilendiği takdirde 
vermiştir. Japon ~e Mançu makamları mes'ul 

Bu notada iki Mançu gambotunun sayılacaktır. 

devam edilmittir. 
Bu davadan ayrı olarak, ge • 

çenlerde her ikisi arasında yeni bir Sovyet kara sularına girdiği yazıh-

dır. 

Gene notada yazıldığına göre, 
gambotlar kendilerine yapılan ihtar
Jara rağmen ilerlemekte ,.e içindeki-

6 Hazirandan beri hudUtta on ka· 
dar hadl~e olduğu n bu hadiselerde 
So,·yet askerlerinin öldüğü haber ve
riliyor. 

dava ortaya çıkmııtı. Melekzad 
dövmek ve sövmek iddiasiyle 

Olur zorbahk değil ! 

Remziye aleyhine müddeiumumi • 
liğe bir istida venniJtİ. Dün Me • 
lekzad müddeiumumiliğe müra • 
caat ederek davadan feragat etti • 
ğini bildirmiştir. 

Istanbul ortasında 
adam soymak 

Muvaffak 
olamayan 

hocalar tasfiye 
ediliyor istemişler! 

LaA ıeıı·de Taş handa epeyce Vilayet :Maarif inzibat meclisi dün 
toplanarak üç sene zarfında muvar-

g u• • ru·· ıtu·· ıu·· bı·r ha· dı·se oldu fak olamıyan muallimlerin dosyala· 
rmı tetkik etmiş ve on beş kadar mu· 

Şah lsmaiJ isminde Lalelide( da gürültüyü İ§İten Cafer ve ibra- allimin tasfiyesine karar ,·ermiştir. 
Verilen bu karar kültür bakanlrfına 

Taş handa oturan zengin bir adam him ismin:le iki kiti yetiıerek ih- bildirilecektir. 
evvelisi gece saat 21 de kahvede tiyarı kurtarmıılardır. Hırsızlar- -----·---...-----
otururken bir adam gelerek "seni dan ikisi kaçabilmiı ve kalan üç Trua harabelerini 
handan bekliyorlar,, demiı ve 
Şah lsmaili kahveden alarak ha-

nrn avlusuna götürmüıtür. Avlu
nun ortasında kim oldukları an-

la§ılamıyc.\n dört ki§i ihtiyar zen
ginin üzerine atılarak dövmeğe ve 

odasına doğ:-u sürüklemeğe batla
m"ışlar ve bağırmak istiyen ada-

mın e ğ'!mı bağlamışlardır. Hır-

sızlar Şah fsmaili odasında "pa
ran ncrctf P.? ,. diye sılu~trrm1şlana 

Amerikada 
400000 kişi greve 

hazırlanıyor 
Vaşington (Hususi) - Apalaş 

kömür ma.:lenleri amelesinin ücret 
me:;elesi üzerindeki görüşmeler 

bir ne tice vermemiştir. 
Grev yapacağı zannedilen 400 

bin amelenin bu hareketinin önü
ne ·mcah Reisicümhurun geçebile
ceıi yazrlmcııktadır. 

Bir ev ve dokuz 
kuluçka tavuk 

yandı 
DünKemerburgaz civarında Çavuş 
köyü çiftliğine aid büyük bir ev 
yanmıştır. Evin yanındaki bir kii
meste dokuz tavuk kuluçkaya ya
tırılmıt, tavaukların altlarına da 
fazla miktarda ot konmuştur. Dün 
kümesin civarında evde oturanlar 
ateı yakmı§lardır. Bu yüzden yer· 
deki otlar tutuşmuı, alevler kü • 
meste tavukların altlarında bulu • 
nan fazla miktarda otları da tu • 
tuşturmuştur. Bu yüzden yangın 

büyümüş, ev tamamen yandığı 

gibi dokuz kuluçka tavuk da ka • 
çamamış, yanmıştır. 

Hitlerciler 
Bir sosyalist gazetede 

silahlar buldu 
Berlin, 2 (A.A.) - Eski sos • 

yalist Warwaertı gazetesinin 
hangarı temizlenirken mitralyöz -
ler, tüfekler, otomatik tabancalar 
ve on bin fişenk bulunmuştur. Bu 

ihadiıeyi inceleyen (tetkik eden) 
Hitlerci Volkişer Beobahter gaze· 
tesi Nıtsyonal sosyalistliğin son 
~akikada erkeye (iktidar mevkii-

kifinin lnet, Zeki ve Emin ismin- tetkik ediyorlar 
de üç aucu olduğu anlaıılmıt ve lstanbul Arkeoloji profe.~örü Bos-
kapının önüne biriken halk bu es- ser yanında tercüman ve bir çok ta
nada gelen aucu Yemi~ isminde lebeleri olduğu halde bu günlerde 
birisinin "size ne oluyor da herke- Trua harabelerine giderek ilmi tetki-

katta bulunacaktır. Profesör oradan 
sin itine karı§ıyorsunuz. Erkekse· Bursa ,.e Izniğe giderek araştırmalar 
niz çıkın :ia boy ölçüıelim !,, na- yapacaktır. 
rMı üzerine. halkla sucular biribi-1;;•;;-----------~ 
rine girmiş ve yetiıen polisler suç- Sabah Gazeteleri 
luları yak'.llamıştır. Bu arada ih- ne d iyorl~c;ir? 
tiyarın üz~rindeki elli lirası orta-11.-----------.... -..rı 
dan kaybolmuştur. Türk gemilerine 

Fransa ile yeni 
ahş veriş 
anlaşmamız 
Türkiye . Fransa arasında ya

pılacak olan yeni tecime) (ticari) 
anlaşmanın müzakereleri Pariate 
yapılacaktır. Hükumetimizi tem
sil etmek :faere Ekonomi Bakanlı
ğı müıteşa!·larından Faik Kurdoğ
lu dün akşamki trenle Parise ha
reket etmiştir. 

Faik Kurdoğlu bu hususta eski 
anlaşmanın bazı sebeplerden do
layı feshedildiğini ve yeni yapıla
cak anlaşmanın klering sistemine 
dayanacağını söylemittir. 

Yapılacak bu anlaşma yüzde 
yetmiş nisbetinde, yani arada ka
lan }Üzde 30 fark bizim lehimize 
ola<'aktır. 

Parise bir heyetle müstetar da 
beraber gitm~ktedir. 

Tilrk 0111 araştırma 
kurumunun bfldlrlğl 
İstanbul, 2 <A.A.) - Türk Dili araş

tırma kurumu genel sekreterliğin
den: 

Türk Dili Araştırma Kurumu Ge
nel Sekreterliği Bürosu ile Klavuz 
komisyonu genel merkez kurulunun ı 
büyük kıgmı Ist.anbula taşınmış ve U
lu önderimizin yüksek ayralarıyla, 
DoJmabahçe Sarayında yerleşerek ça
lışmalarına başlamıştır. 

Terim bölüklerine gönderilen kar· 
şıhk li~teleri ile derleme ve sentaks 
anketi fişleri eskisi gibi Ankara mer
kezine gönderilecektir. Bunlar dışın
daki yazıların Dolmabahçe Sarayın

da Türk Dili Araştırma Kurumu Ge
nel Sekreterliğine gönderilmesini di
leriz. 

ne) gelmesi ile bir ihtilalin önüne 
geçilmit olduğunu iddia etmek -
tcdir. 

engin deniz yolları 
açılmıştır 

KURUN - Bugünkü başyazıda 

denizleri scevelinı başlığı altnıda ve 
deniz bayramından bahseden Asım 

Us bayranılarımız arasına bir de de
niz bayramı girmiş olmasına yürek· 
ten set'inmemizi çünkü bu bizim top· 
rağın faydalarını ne kadar biliyor
sak denizinkini de o kadar bildiğimi· 
zi gösterdiğini yazarak Türk sulann· 
da kaitülci8yonlar egemen (hakim) 
oldukça Türklerin Türk denizlerinde 
yaşayamıyacaklarını ~ denizlerden 
hiç bir fayda göremiyeceklerini fa
kat kabotaj hakkının Türk bayrağına 
germesi üzerine Türk gemilerine en
gin deniz yollarının arıldığını söyle
mekte ve bir ülkenin deniz sınırlarile 
kara sınırları arasındaki farkları an
latarak deniz sınırlarının su yolları, 
gemiler, tekneler ile genişliyerek ana 
vatanı dalıa 1 azla büyütebileceğini 
yazmaktadır. 

Asını Us topraklarının dörtte üçü 
denizle çevrilmiş olan 7'ürk yurdu· 
nun bütün dünyaya karşı iftihar ede
bileceği ve yapılan deniz bayramının 
bunun göğsümüzü kabartan bir eseri 
olduğunu yazarak ycuısına son ver
miıtir. 

Ctl.JIHURIYET - !ti. Nermi im· 
zaaiyle Dresten'den yazılan bir ma
kalede uyanan Almanya ve J'trsailles 
andlaşmasından bahsedilmekte ve 
bütün Avrupadan bir fırtına gibi ça· 
bucak geçecek denen Bitlerin günden 
güne kuı·vetlendiğini yazmaktadır. 
Bitlerin Almanların başına geçmesi· 
ni J'ersay andlaşmasının iflası sayan 
yazıcı Almanyanın Polonya ve Jngil
tere ile yaptığı mualıedeleri hatırla
tarak Polonya ile yapılan on yıllık 
andlaşma ile doğudan gelecek her 
hangi bir tehlikeyi önlediğini ı·e bu 
suretle orta Avrupada öneminin ( e
hemmiyetinin) arttığını ve Almanya
nın bu durumunu ilk kavrayan J n-
giltere olduğunu söyliyerek bizinı de 
dünya sıyaaasında Hltlere karşı tıiı· 
nacak durumla alôkadar olmamız lti
zımgeldiğini ve Almanyaya hiç bir 
vakit yabancı kalamıyacağımızı yaz
maktadır. 

:1 TE-:\-IMUZ - 19:1.!'J 

Bir çok fırınlar 
ekmeği 9 kuruşa 

. satıyor 
Belediyenin narhı ise 11 kuruştur 

İstanbul bor&asında son ııün • ı tifade ediyorlar amma beri taraf
lerde buğday fiyatalrının kalite, ta bir, bet değil, o kadar çok fı • 
cins ve temizlik tarafları da göz rınlar vardır ki ekmeği prbaylı • 
önünde tutularak düttüğü görülü • ğın (belediyenin) n namından 
yor .. Anadoluda, limanlarda ve inanılmıyacak ka'clar dütük fiya • 
Trakyada başlıca buğday gönde- ta satıyorlar. Bu nasıl oluyor? Bu 
rici ve yetiştirici merke%lerinden fırıncılar ziyana mı satıyorlar? 
gelen telgraflar buğday fiyatları· Buna bittabi imkan yoktur. O hal· 
nın düttüğünü ve elanek fiyatla • de hile mi yapıyorlar? Zannede • 
rının da indirildiğini bildiriyor .. riz, bunu da pr kabul edemez .. 
Fakat bir hafta gibi kısa bir müd- O halde bir ıekil vardır: Ekmeğin 
dette ekmek fiyatlarını iki kuruş narhtan daha çok ucuz fiyatlara 
gibi çok bir miktar yükselten ıa· satılma11 i nkanı vardır. Vakıa 
rımızda (şehrimizde) buğday fi • narh en yüksek fiyattır amma bu
yatlarının yerinde bile kımıldadı· nun da bir haddi olmak gerektir. 
ğı yok. Lalelide ekmek 9 kurut on pa • 
Vakıa, ıarbaylık, (belediye) raya, Balat Salmatomrukta 9 o-

ekmek fiyatlarını indirmiyor ve tuz paraya, Galatada 9,5 kuruta 
hu fiyatların yükselmesi için be - Eyüpte 9,S - 10,5 kuruş arasında 
lediye kapılarını atındrran büyük satılıyor. Fakat belediyenin narhı 
bir kısım fırıncılar bu fiyattan is • tam 11 kuru§ .•• 

Amerikanın 

Yeni deniz 
programı 

Nevyork, 2 (A.A.) - Nevyork Trf
bune gazetesine göre Vaşington and· 
laşmasiyle deniz yapılarına verilen 
ara yeni bir anlaşma ile uzatılmazsa 
Amerika harp denizciliği 19.'l7 İkinci 
Kanundan başhyarak n her yıl bir 
gemi yapmak suretiyle 35 bin tonluk 
yedi harp kruvazörü yapacaktır. Bun
lar yirmi ya!iıını doldurmuş olan ge
milerin yerine geçecektir. Harp de
nizciliği gelecek yıl için 35 bin tonluk 
bir kruvazörle 12 destroyer ve altı 
denizaltı aeml!İf'iitemekte'al ~'ti Teni 
deniz bütçesi ile 24 yeni geminin ya
pılması tasarlanmaktadır. UnUmUz· 
deki Kanunda 15 bin tonluk bir uçak 
gemiı"i ile 18:)() tonu aşmıyan beş 

muhrib ,.e üç denizaltı gemisi yapıla· 
caktır. İkinci kısımda bir hafit kru
vazör 1:',()() tonluk yedi de.qtroyer ve 
üç denizaltı gemiı:ıinin yapılması ta
sarlanmaktadır. 

Aydın demiryol
ları devletegeçti 

Ankara, 2-Aydın demiryolları ida
resi Temmuzun birinden itibaren dev
let demiryollrına geçmiş ve lzmirden 
Kalkan ilk tren törenle (merasimle) 
uğurlanmıştır. Devir muamelesinden 
sonra lazımgelen tedbirleri almak ve 
tetkihatta bulunmak için devlet de
miryolları genel direktörü İbrahimin 
başkanlığı altında bir heyet Aydına 

gitmiştir. 

Devlet demir' olları yedi enspek
törlükten tlmretti. Dünden itibaren 
Aydın sekizinci enspektörlük olmuş

tur. 
Bayındırlijc Bakanı Aydın demir

yollarının devlete geçmesi dolayısile 
bir diyevde bulunarak yolun devlete 
geçmesinin ulus için mutlu bir hadise 
olduğunu söyliyerek bu hattın satın 
alınmasının ne kadar önemli olduğu
nu <ehe~miyetli olduğunu) misaller
le izah etmiştir. 

Bu yolun Afyon-Antalye hattı ile 
birleşmesinden sonra değerinin daha 
artacağını söyliyen Bayındırlık Ba· 
kanı Afyon hattının ekonomik (ikti
sadi) erginliğimizi (istiklalimizi) ta
mamladığını da işaret etmiştir. Dev
let demiryolları Genel Direktörlüğü 

yeni hattın bütün eksikliklerini ta
mıımlıyacak ve fiyatlarını diğer yol
lar derecesinde ucuzlatacak değişik

likler yapacaktır. 
Afyon, 2 (A.A.) - Bugün Antal

ye-Afyon hattında ilk travers ve ray 
döşenmesine başlanması müuasebeti
le bir tören (merasim) yapılmıştır. 

Törende Afyon llbayı, Kolordu · ka· 
mutanı ve pek çok kimselerle büyük 
bir halk yığını bulunmuştur. 

Törenden sonra yolu yapmakta. o
lan mühendisler tarafından 200 kişi· 

Jik bir şölen (ziyafet) verilmiştir. 

• 

Jsyao esnasında 

Boğazlarda tu
tulan Yunan 
vapurları 
meselesi "' 

balledtldl 
Geçen B.) tn yedisinde toplanmıt 

olan boğazlar komisyonu isyan es
nasında Yunan hükUınetinin is
teğiyle Marmarada tevkif edilen 
ticaret gemilerinin meselesini tet
kik etıniıtir. Bu iti inceleyen ikin· 
ci derecede adli komi yonun ver· 
diği rapor ve Türk • Yunan dele
gelerinin verdikleri izahat kafi gö. 
rülerek bu meselenin kapatılmaaı 
teklif edilıni,tir. 

Raporda, boğazın ve iç denizin 
emniyeti için kontrol i,ini yapan 
Türk hükumetinin bir yabancı dev 
let tarafından, kendi bayrağını 
taşıyan bir gemiye kartı boğazlar 
anlatmasına tecavüzi bir hareket
te bulunmadığını ve Yunan hüku
metinin de böyle bir şey yapmadı· 
ğı anlatılmıftır. 

Romanya dışbakanı 

Titülesko 
Ioglllz bakanlarlle 

görllştll 
.J..ondra, 3 - Romanya dıl' i~leri ba· 

kanr Titülesko, İngiliz bakanlarıyle 
görüşmüştür. Görüşmelerine devam 
edecektir. Orta AHupa ve B'llkan iş· 
leri üzerinde görüşmektedir. 

'fitülesko, ayni zamanda lngiliz
Alman deniz anlaşmasından Alman· 
yanın, elde ettiği diplomatik kunete 
işaret etmiştir. lngiliz bakanları Ti
tüleskonun izahlarını kaydetmekle 
kalmışlardır. 

Memleketimizde 

Kuvuetli petrol 
men baları 

Mardiiıde yapılan petrol araı • · 
tırmaları nihayet müsbet neticeler 
vermit, zayif p~trol damarların • 
dan baıka timdi gayet kuvvetli 
bir membaa rastlanmıttır. 

Sundaj ameliyatına devam edi· 
liyor. Başbakanın farkta yaptığı 

seyahat esnasında Mardine de uğ· 
raması ve yapılan çalışmaları ııöz· 
den geçirmesi muhtemeldir. 

Kampa 
f mtihanlannı bitiren lise n orta 

mektep talebeleri bugün kampa çıka
caklardır. 

1 1 



Yazan: KADiRCAN KAFLJ No. 52 ------
F e,-nando 'dan · hiç farkın qok, Fa-
kat bu olmaz .. O kılıcı at ve şunu al! .. 

Bu ıözler önce F ernandoyu 
f&tırttı, ıonra kızdırdı .. 

Antonyo onun en çok güven • 
diği bir zahitti. Hatta bunun için 
Salemoyu Beatrisin nedimeliği • 
ne almıttı. Bu genç kızın da göz· 
lerinde hiç bir f enahk okunmu • 
Yotdu .• Hatta F ernandoya hay • 
ran olduğunu gösteren bir hal 
vardı. Son zamanlarda Beatrisi 
Salernoya getirdikten aonra biraz 
durgun görünmii§tü aınmat her 
halde geçecekti.. Salemonun bu 
eenç lapa.n7"'l Markiıi ile evlenme 
Yİ tasarladığını hiç ummuyordu .. 
Zat b' k en ır uyumcu kızının bu de· 
derece -u>;'--el . . , _~ b 1 

J wK.11 mesıne tmıı.An u u-
namazdı ki ..• 

~~unla beraber F ernando Be· 
alrıaın kapat ld w 1 ıgı oda kapısının 
ana.htarnu b. d v· ce ın e t&Jıyordu • 
le ~~~ryonun söylediklerini din· 
h r ın enıez aklına ilk gelen tüp

e §u oldu: 

- Yoksa Leonora ile Antonyo 
elele vererek Beatrise bir fenalık 
Y Pmasınlar, yahut kaçırmaım • 
la.l"<! .. 

Bir iki dakika içinde bu iti an -
la.r ve tekrar buraya dönebilirdi . 
Bu düşünce ile, Türklrein en çok 
•aldırdıkları mazgalları, kuleleri 
ve büyük kapıyı çabucak gözden 
ıKeçirdi .. Lazım gelen emirleri ver· 
di ve kendi dairesine doğru hızlı 
a~ıınla ı r a uzaklaştı •• 

-41-
HÜSME'.N NE OLDU? ..• 

- Başını dik tut.. Kaılarmı 
çat ... iyi ... F emando' dan hiç far-
kın yok ... Fakat bu olmu ... 0 kı· 
lıcı at ve unu a1 ! ... 

Antonyo bunları ıöyliyerek 
kendi kilıcmı Frenk Süleyman& 
,.erdi. Kendisi de biraz önce öldü
!iilen askerin ıkılıcmı aldı. 

- Şimdi gidelim ... 
Dtye mmldandı. 
kendisi öne diiftü. 
Artık korkuıu büıbütün çoial· 

rrırştı. Bunun için pek acele edi· 
Yordu. Çünkü Vittoryanın, gör
diiJderini hemen F ernandoya ha· 
her vereceğine hiç ıüpbeıi yoktu. 

Kapdaraan, !bölmelerden, da· 
ra.cık yollardan, koridordan geçti· 
ler. Merdivenleri çıktılar. Yolları· 
nın ilatünde hiç kimseye teıadüf 
etnıiyorlardı. F ernandonun bütün 
askeri mazgal ve kapılara yığdığı 
anlaşıhyordu. Zaten böyle bir za
manda başka tütlü yapılamazdı 
Ya ... 

Zindan kapısına yaklaştıkları 
zı:ınan Antonyo geriye çekildi ve 
Frenk Süleymanm koluna doku· 
na.ra.'k ileriye geçmesini ip.ret et· 
ti. 

Frenk Süleyman şapkasını göz· 
lerinin üstüne doğru biraz daha 
eferek dimdik yürüdü. Yan ka
taıtlık dehlizin kötelerinde iki as· 
lcer vardı. Fenandonun Hüsmeni 
elde bulundurmağa çok ehemmi-. 
Yet verdiği bundan anla§rbyordu. I 

iki askerden biri Frenk Süley· 
manı diğerinden önce görmüttü. 
Arkadatının kolunu dürttü: 

- Marki ... 
Diye fıaıldadı. 
Frenk Süleyman bunu duydu 

ve sevindi. Askerlere hiç bir §ey 
aöylemedn zindanın kapısına doğ
ru yürüdü. Seıini F emandonun 
ıeıine benzetemiyerek uyandır- ' 
maktan çekiniyordu. Fakat her 
feye - rağmen bunları buradan 1 
ıavmak da lazımdı. Arkasından 
gelen Antonyoya boğuk bir seıle: 

- Bunları büyük kapıya gön~ 

der. 
Emrini verdi. 
Antonyo aakerlere bu emri bil· 

dirdi: 
- Hemen büyük kapıya ... 

Mart! ... 
Aıkerlerde en uf ak bir füphe 

bile görülmemitti. 
lkiıi de mızraklarını öne doğ· 

ru eğerek kota kota uzakla§tılar. 
Frenk Süleyman yürüdü. 

Bir kö~yi daha döndü. Bura11 
daha kaNnlı1dr. lJç adnn~riain
de zindanm kapı11nı gördü. An
tonyoya dönerek sordu: 

- Buraıı mı? 

- Evet ... 
Tam bu ıırada bulunduklan 

yerin gerisinde kalan köteden bir 
karaltı fırladı. Daracık koridorda 
bir timtek hızıyla kaybOldu. Hat
ta demin konu9tukları birer .<iz 
bile onun ayaklarının çıkardığı 
gürültüye karışmıt, ancak anlafı· 
Jabilmitti. 

f renk Süleyman bundan bir 
teY anhyamadı. 

fakat bu karaltmm bir aaker 
olmadıtını ıörmüttü. 

o halde kimdi? ... 
Antonyo ondan da.ha ıonra ge

riye dönmüf, karaltının gölgesi 
ancak bir göz açıp kapayacak ka
dar az bir zaman onun gözlerinde 
aksebniftİ. Fakat buna rağmen 
hemen tanımıfh: 

_ Gardiyan ... Buranın gardi-

yanı ... 
Diye kekeledi. 
Antonyo bu .<izleri telaşuz ve 

bilgiç bir halde söylemitti. Halbu
ki Frenk Süleyman daha soğuk 
kanlıydı. Sordu: 

- Mademki buranın gardiya· 
nıdır, neden kaçıyor? ... 

Bu ıözler Antonyonun da ak· 
lını batına getirdi. Gözleri korku· 
ve tüp1le ile büyüdü. itler amma 
da akıi gidiyordu ha ... Adım ba
§ında bir ba,kalıkla karşı karııya 
geliyordu. Halbuki bu işi ilk ta· 
sarladrğı ııralarda çok kolaylıkla 
becereceğini ummuttu. Hiç bir ak
silik onun aklına gelmemiıti. 

Daha çok durulacak zaman 

değildi. 
Antonyo: 

- Allah beliımı verıin ! ... Yok
sa bir ıuçu mu var 1 Y anlıt aör· 
müt olmıyalım f ••• 

Diye söylendi. Fakat belki de 
gözleri yanılmııtı. Belki de bu, 
Hüımen Reisin gardiyanı değildi. 
Eğer değilse kimdi? Buralarda ne 
dolaşıyor, ne yapıyordu?. 

Dütüncelerini birdenbire keı
ti. Çünkü Frenk Süleyman onu 
dinlemiyordu. Zindanın dııarraın· 
daki sürgüyü çekmişti. Kapı açıl· 
mıt ve dışarıya doğru ince bir ıtık 
ıızmrtlt. Bu, Zindanın tepesinde· 
ki uf acık pencereden giren aydın
lıktı. 

Antonyo Frenk Süley_manın ar· 
dmdan koıtu. 

O da içeriye girdi. 
Frenk Süleyman birdenbire 

homurdandı: 
- Hüsmen nerede? ... Yerde 

yatan 'bu adam kim? ..• 
Antonyo yere baktı. Sahiden 

orada bir adam yardı. Eğildi, yü
zünü aydmlığa çevirdi ve: 

- İşte buranın gardiyanı! .•• 
Dedi. 

Sonra i1ive etti: 

-Jlüıvıen R.ei butad~ yok. 
Bir liamıeae zinC:larun dört ya· 

nını, köıedeki eıki ve kmk kana· 
penin altını gözden geçirdi. Ot 
minderi, örtüyü ıağa sola ıavur· 
du. Kızgın bir ıeıle: 

-Yok ... 
Diye mınldandı. 
Frenk Süleyman, Antonyonun 

kendisine bir oyun oynadığını 
ıanmaktan uzaktı. Çünkü bu hak
ıızlık olurdu. 

Burada •biraz önce olup biten· 
lerin hepsi meydandaydı. Anla
mak için uzun uzun düşünrneğe 

lüzum yoktu. Hele kenarda o1du· 
ğu gibi duran yemek tabağını, bir 
kıımı kopanlm.rş olan ekmek par
çaıını, gardiyanın sırtında bir don 
bir gömlekten baıka bir §ey olma
dığını görünce hiç bir karanlık 
kalma.mıth• 

Antonyo yerde yatan gardiya
nın göğıünü, kamını, boynunu ve 
kalbini yoklam11tı. Hiç bir yara 
yoktu. Yalnız takağı, bir ayvanın 
yarıaı kadar fitmit, karannqb. 

Demek ki Hüsmen Reis, kendi
sine ekmek ve yemek getiren gar
diyanın üıtüne saldnmıı, onu, §&· 
kağma korkunç bir yumruk vura
rak yere ıermitti. Sonra da onun 
elbiselerini kendi elbisesinin üs· 
tüne giyerek dışarı çıkmışı kapı-
ya dıtarıdan sürgü koymayı da 
unutmamıttr. 

Demek ki biraz önce koridorun 
köıesfoden fırlayarak kaçan ve 
kaybolan karaltı Hüsmen Reisin 
ta kendisiydi. 

Ferenk Süleyman: 
- Onu arayalım! ..• 
Diye mırıldandı. 
Antonyo bitkindi. 
Nerdeyıe gözleri yaıaracaktı. 

Bu kadar yorulduğu, her türlü 
korkuyu ıöze aldığı halde ıonun· 

(Devamı var) 
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Sonra, Samiyeye dönerek: 1 
- Doğrusu bu bara mütterile· 

rimizi elimizden almak için değil 
de gül ıatmak için devanı ettiğini 
sanıyordum ... Eğer erkek arıyor
san batka yerlerde kısmet arama· 
lısın ..• 

Son derece hiddetlenmif, adeta 
bağırıyordu. Birdenbire asabilet
mesinin sebebi bir türlü izah olu
namazdı. 

- Vallahi, billahi. .. Sizi temin 
ederim ki ..• 

Bu sözleri, zavallı Samiye mırıl. 
danıyordu. itiraz etmek, böyle bir 
ıeyin varit olmadığını söylemek 
iıtiyordu. Fakat bir türlü muvaf. 
fak olamıyordu. 

Aliye, o kadar bağırıyordu ki. 
herkeı, sağdan ıoldan eğilmif. 
onlara bakıyordu. 

Bunun üzerine, Samiye, yerin 
dibine geçti. Her nazar, ona, bir 
ok gibi saplanıyordu. Buna ta
hammül edemiyecekti. Gerileme
ğe batladı. 

Aliye büsbütn liaykırd: 
- Ne kaçıyorsun? .•. Dur ... Gü

lümü ver ... 

Etrafta, gülüımeler oldu. 
Rauf: 
- Korkma... Gülünü alırım ... 
- Haydi bakalım •.• 
- Hem, sonra, ikinizin de an· 

latmanızı, kavga etmemenizi, ha· 
rıfmanızı isterim... Samiye! Hay
di, gel, masamıza otur ... Sen dr. 
bizimle beraber bir viski iç ... Ga· 
yet iyi olur doğrusu ... 

Yanındakilere döndü: 
- itiraz etmezıiniz, değil mi? 
Erkekler: 
- Buyursun... Buyursun... İti· 

raz etmeyiz! . dediler. 
itin vehametini takdir edeme

dikleri için bu hadise onları eğlen. 

diriyordu bile ... 
Ayağa kalktılar. 

Çiçekçinin geri kaçmasına ma
ni oldular. 

Etem, kızın yanağını oktamak 
istedi: 

- O kadar vahşi olma1 güzel 
kız ... Gel bakalım ... Otur ... Sana 
fen alık edecek kimse yok burada' 

Zavallı Samiye: 
- Bırakın beni ... Bırakın beni ı 

ct' •ı • adeta ağlıyordu. 
Galip: 
- Bırakacağız amma, bir ıart

la ... Bizimle beraber bir viski içe
ceksin ve Aliye ile dargınlığın ol
madığını söyliyecek!in.. Onunla 
adamakıllı barıtmanız lazım ... 

Etem: 
- Haydi, haydi ... Oturun ... U-

zun etmeyin, canım ... Fazla naza-
tık usandırır derler .. . 

Samiye, batını, diti bir kahra· 
man gibi doğrulttu: 

- Olmnz diyorum, işitmiyor 

musunuz? ... Olmaz itle ... 
Zavallı, kurtulmak için çırpı 

nıyordu. Lakin, delikanlılar ho~ 
bir oyun oynadıklarına kani olu
yorlar, israr ediyorlardı. Samiye-

Bazıları, bu çiçekçinin, bar kız
larından birinin aşıkım elinden 
almak iıtediğini söylüyordu. Ba· 
zı1arına göre iıe, bir kabalık yap· 
mışmı§ .. . Kızları tahkir etmİ§miş. 

Bu ıırada, içtiği ispirtolar bey 
nin şiddetle vurduğu için. Rauf 
ayağa kalktı. Samiyenin arka· 
kasına geçti. 

Onu belinden yakaladı. Omu· 
zuna doğru eğildi. Öpmeğe ça
baladı. 

- Haydi yavrum ... Kafa tutma. 
Vallahi darılacak bir §ey yok. .. 

Bu suratı kendi yüzünün yanın
da görünce, zavallı kızın bütün 
mevcudiyetini bir isyan ço§kunlu
ğu kapladı. 

Demek ki, Rauf, onun batına 
bu kadar f eliketleri getirmeıi ki. 
fi gelmiyonnut gibi, bir de kendi
ıiyle alay etmek küstahlığını gÖ5· 
teri yordu. 

Bir ıaniye içinde, bütün manza· 
ra gözünün önünde canlandı: 

Bütün o felaketler.. . '\ 
Raufun ıebep ol~uğu felaket ; 

ler ... 
Lekelenmesi ..• 
"H ... ,, kaıabasında geçirdiği a

zaplı günler ..• 
inme inmeıine sebebiyet ver ~ 

diği anneıi... 

Jalenin çalınması ... 
Bütün bunlara sebep olan bu 

d d w•ı • d"? a am egı mıy ı . ... 
Deh,etle haykırıyordu: 
- Bırakın beni... Bırakın 'De-. 

nı ...• 
Civardan ıealer 1ıeJiyorC:lu: 
- Öpmüyor .•• 
- Öpecek ... 
- Öp bakalım öpeceksen... · 

' 

Bir terbiyesiz: ., 
- Ooooo ... Canımıza değsin ... ı 

diye haykırdı. 
Rauf, bu terbiyesize uydu: 
- Haydi, canınıza değsin ... He

pinizin namına öpüyorum iıte ... 
- Bravo ... Bravo ... 
Bu hareket, bu sesler; sarhoş. 

luğunu arttırmıştı. Kollarının a
rasındaki vücudun Ç'rpınmasın

dan, gözlerinin içine bakmak is
tiyen gözlerin ifadesinden ne müt
hit f~yler çıkabileceğini tahmin 
etmiyordu. 

( Deoamı var) 

HAB·ER 
AKŞAM POSTAS I 

i D ARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Telgrar adresi IST A N BUL H A BER 
Telefon Yazı: 23872 idar e : 24370 

ABONE ŞARTLARI 
1iirlciı;e Eı:rıebi 

Senelik 1400 Kr. ::l700 Kr. 
6 avlık 730 .. 1450 .. 
3 aylık 400 ., 800 
1 aylık ·uso .. 300 :: 

iLAN TARiFESi 
T icaret llAnıarının ••tırı 12 50 
Re•mt ııanı. rın 10 kuru•t'ur_ 

Sahibi ve Neşrrqat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (VAKiT) matbaa•• 

yi, ikisi de birer kolundan yaka- -:-----:...._ ___ _____ _ 
lamıttı. 

Aliye, dudPklarında müstehzi li" ____________ _ 
ve hain bir tebessüm, bu manza. 
rayı ıeyrediyordu. 

Etraftaki masalardan, sarhoş 
lnr kalkmıtlar, yakta,ıvorlardı . 
Bir çember çevrilmişti. Her ka
fadan bir ses cıkıyord1' . Önün, 
gelen fikrini söylüyordu. 

~UPON 

176 
3.7.935 
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Demir fabrik~sında Yakın tarihten 
neler gördüm? kanlı yapraklar 

''Fabrika, bütün ~e~leketin ~· ~~~~~~~~~~~--~~~ 
·ht• ka ı yabilı·r fakat ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katibi 
1 ıyacını rŞI 1 ' •• ,, mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor: No. 74 

Dışarıdan gelen mal/arGözlerimi:z. yaş içinde o _m_u ____ b_a_r_e_k 
ta/ıdit edilmeli toprakl.arı öpüyor, yüzünıüzü, 

'' gözüınüzü sürüyoruz! Matbaada uzun yıllardanberi 

makine gürültüsüne ve boya koku
suna alıştığım için midir, bilmem .. 
Fabrikaları gezerken ne kulağım 

itçilerin gürültüsüne yadırgıyor; 

ne de burnum yağ ve boya koku -
suna ... Hatta gariptir ki ben bu 
gürültüyü duymadan ve bu koku -
ları almadan düzgün yazı bile ya
zama.m. 

Şimdi, Süleymaniye yokuşunda 
'(Demir işleri limitet şirketi) fabri
kasmdaymı .. Ateş ve makine ba -
tında. çalışan işçileri görüyorum. 
Kıpkızıl bir demir parçasının in -
san emeği ile biranda nasıl bükül
düğünü; şekilden şekile, kalıptan 
kalıba girerek, biraz sonra nuıl 
yepyeni bir kıyafete girdiğini hay
retle gören gözlerim, birden, bir 
noktaya takılıp kaldı. 

Birkaç amele, yüzlerine maske 
takmr§lar, fabrikanın boya bamın 
da çalışryorlardı. Kendimi birden
bire maskeli bir harp mmtakasm
da sandım. Fabrika müdürü Bay 
Necmeddin gülümsedi: 

- Bu bo-r .larda zehir vardır. 

Boyalar, on beş atmosferli havc:. 
tazyiki ile püskürtülerek yapılır. 

Emaye gibi parlak gördüğünüz şu 
demir üsti:ndeki boyalar burada 
çalışan işçilerimizin sıhhatını kv · 
rumak için, bü,ıük borulu vantiP 
törlerle zehirli havayı tasfiye e -
derek dışnrıya atarız. Bu kısımda
ki havayı bu suretle daima temiz 
tutarız. 

Bu sırada müthiş bir gürültü1 

beyin zarımızı patlatırcasına sars
tı. Fabrika ır.üdürü: 

- Korkulacak bir şey yok, de -
di, fabrikmızdaki pres makin.esi i
ki yüz ton ağırlığındadır. Demir 
eşyayı tazyik için yeni getirdiği -
miz bu makinenin İstanbulda eşi 
yoktur. 

Bay Necmeddine sordum: 

- Fabrikanızda ne gibi işler ya
parsınız.? 

- En ziyade kapı kilidi, mente
fe, kapı sürmeleri, espanyolet 
(pencere tutamağı) ve bunlara 
benzer her nevi demir işleri .. 

- Y ıaptığınız işler memieketin 
ihtiyacını temin ediyor mu? 

- Fabrikamız bunu temin ede
cek veşaite maliktir. Fakat, bu -
gün piyasadaki bu emtianın dörtte 
üçü maalesef hariçten gelmekte -
dir. 

- Sebebi .. ? 
- Hariçten gelen bu nevi mal-

zemenin beher kilosundan dokuz 
kuruş gümrük resmi ahn.dığı için, 
Avrupa bu malları piyasamıza 
dolduruyor. 

- Bull'lar kontenjana tabi de
ğil mi? 

- Evet, kontenjana tabidir ama, 
altı ayda biı- çıkan kontenjan lis
telerinde bu nevi eşya tahdit edil· 
memi§tİr. Bu işle uğraşan tacirler 
tarafından ihtiyaç nisbetinde Çok 
fazla gösterilerek A vrupadan bu 
nevi malzemenin ihtiyaçtan aşırı 
derecede getirilmesi, bunlara re
kabet imkamnı bırakmıyor. Eğer 
gümrük resmi biraz fazla olsa, ve 
listede yüzbin kilo yerine mesela 
elli bin kilo gösterilse, hem reka -

bet mümkün olur, hem de paramız 
harice gitmez. 
Rekabet noktasında durmuştum. 

Gümrük resmile, yol vesair masa
rifile acaba Avrupadan gelen bir 
ev veya apartıman kapı kilitleri. 

Fakrikat 0ktörü 
Necmetfın 

bizim imal ettiğimiz fiyattan yük
seğe mi satılıyordu? 

Bay Necmeddin buna cevap 
vrdi: 

- A vrupadaki imal fiyatile bu
radaki maliyet fiyatı arasında bir 
fark yoktur. Elemekleri ücreti de 
başabaştrr. Burada da ayni fiyata 
satılmaktadır. 

- O hıı.lde Avrupa fabrikaları
nın bu işteki karları nedir? 

- Ecnebi fabrikalardaima ha
ricteki ajanlarına kredi açarlar. 
Biz kredi açamadığımız için, on1ar 
bizden çok sürüm ve ihracat ya -
pıyorlar. Bu fabrikaların iş gör • 
dükleri ayni zamanda kendi hü~ 
kUmetleri hesabına da iş gördük. 
leri için, hükumetten en aşağı yüz 
de yirmi, en fazla yüzde otuz nis· 
betinde prim alırlar. Bu meyanda 

Böylelikle her kayığa onar ı 
kişi bindik. Hani bayram yerle -
rinde kayık salıncakları var. Ço
cuklar kulan vurdukça nasıl ha . 
valara yükselir, baş aşağı olacak 
vaz;yete gelir. İşte bizim kayık -
lar da bu kadar geniş r. t ::yiller ya . 
parak yükseklere fırlıyor, sonra 
birdenbire dalgalara gömülerek 
aşağılara yuvarlanıyor. Nasıl olu
yor da, dalgaların arasında kay
bolmadığımıza hayret cdiyo -
ruz. 

Her kayığın dümeninde bir 
reis vluruyor, mütemadiyen ar 
kadaşlarını teşci ediyor. Kürek · 
ferdeki babacanlar, şiddetli rüz · 
gara rağmen kan ter içinde ... Heo 
birden küreklere asılıyorlar. Ka 
yıklar de., gibi dalgalar arasın • 
dan zik zaklar yaparak, sakin 
'.lir denizde gider gibi endişes;~ 

ilerliyor. 

Usta deni:ı kurtları bu müthi~ 
dalgalar arasında ıslanmamamıza 
bile dikkat ediyor. Dalga geli
şine, akıntı gidişine, rüzgarın esi
şine göre dümen kullanıyor, kü -
rek çekiyorlar. 

On dakika sonra limana girmiş 
bulunuyorduk. Halk kıyılara dol
muş... Kayıklardan çıkanları al -
kışlarla karşılıyor. 

Herkes sevinç içinde... Bizim 
kayığımız da iskeleye yanaşınca 
içinden atladık. Arkadaşlarla he
pimiz heyecan içinde vatanın te
miz topraklarının üzerine attık 
kendimizi .•. Gözlerimiz yaş için -
de o mübarek toprakları öpüyor, 

yaptıkları işleri bize gönderdikleri yüzümüzü, gözümüzü sürüyoruz. 
zaman elbette ziyan etmezler. Vatan hasreti ne kadar ac1 

- Bu nevi malzeme ticaretile şey.. Esaret ne dayanılmaz ız-
piyasamızda meşgul olan başka brap... insanın kendi vatanında 
bir Tü.rk müessesesi vay mıdır? istiklal havası içinde &erazad ya~ 

- Hayır .. Fabrikamızdan maa- şaması kadar büyük saadet olur 
da satış yapan bütün ticarethane- mu? 
ler, Ermeni ve Musevi vatandaş - Karştlamağa gelen hamiyet· 
larımızın idaresindedir. Onlar doğ li vatandaşlar yerlerde yatan bu 
rudan doğruya Avrupadan mal kalpleri yaralı, gözleri yaşlı kar-
getirtirler. deşlerini kaldırıyorlar. 

- Bunların iptidai maddeleri - Kamutay (Büyük Millet Mec -
ni nerden tedarik edersiniz? lisi) kararile bizleri istikbal için 

merhum Ferik Hüsnü Paşanın 

başkanlığında bir heyet Ankara
dan gelmişti . Bu heyet azaları bi
zi birer birer karşıladı, ellerimi -
zi sıkarak (hoş geldiniz) dedi. 
Diğer taraftan İnebolu beledi

yesi de bize mihmandarlar tayin 
etmiş ... Bu mihmandarlar bizi a 
larak otellere yerleştiriyorlar. 

Kasaba baştan haşa donanmış. 
İnebolulular, bizi misafir ediyor
lar. Oteller, lokantalar para al
mıyor. Bir hafta İnebolululara 
misafir olduk. Bizden beş para 
almıyorlardı. Lokantalara gidi -
yor yemek yiyor, para vermek is-
tediğimiz zaman: _ 

- Siz bizim muhterem misa
firlerimizsiniz,, sözlerile redde · 
diyorlardı. 

Vatana kavuştuğumuzun altın
cı günü idi. Inebolu kaymakamı 
hepimizi hükumet dairesine da -
vet etti. Arkadaşlarla kafile ha
linde gittik: 
·- Kamutay (Büyük Millet 

Medisi) kararile her birinize 
yüzer lira verilecektir. Bu para 
ile istediğiniz yere gidebilirsiniz,. 
dedi. 

Bir saat sonra malmüdürlü
ğünden yol paralarımızı almıştık. 
O zaman dü§Unmeye bile lüzum 
görmeden müştereken yaptığımız 
iş, arabaları kirahyarak vakit ge
çirmeden Ankaraya hareket et -
mek oldu? .• 

Yaylı briçkalara ikişer üçer 

yerleşmiş, Türk milletine yeni bir 
hayat hazırlayan nurlu merkeze 
doğru yol almağa başlamıştık. 

Hava yağmurlu ve yollar çok 
çamurlu idi. Hayvanlar arabala
rı çekmekte çok müşkülata uğru
yorlardı. Onun için konak yerle .. 
rini sıklaıtırıyorduk. Her uğradı. 

ğımız yerde halk tarafından bizi 
sevince boğan tezahürat ile kar· 
şılaşıyorduk. 

Hele Kastamonu ve Çankırıda 
yapılan tezahürat büyük §enlik -
ler halini almıştı. 

Bu yolculuğumuz lam altı gün 
sürdü. Evet vatana kavuştuğu

muzun on ikinci günü, düşman 
elinde · senelerce esaret hayatının 
bütün acılarını çekmit olan bu 
bir avuç insan, yorgun hayvanla
rın güçlükle çektikleri arabalar i
çinde ve bir kafile halinde An
karaya gelmiş bulunuyordu. 

İki sene evvel, düşman süngü· 
leri arasında vatanımdan uzak -
lara götürüldüğüm zaman ar· 
kamda yıkılmağa mahkUm. bir 
vatan ve her şeyi mahvolmuf 
bahrtsız bir millet bırakmıştım. 

Ankaraya geldiğim gün, Tür· 
kün kalbi ve cumhuriyetin beşiği 
olan bu yerde, yenid n İ!• 

kuvvetli, Haysiyetli ve şerefli bir 
milletin varlığını buldum. V ~ 
bütün çektiklerimi o gün unut
tum. 

-SON-

Venn ~nçnmde ~nır 'ltayyaıırce 

. ' 1 

"Gyroplane,. 
adı verilen yeni 
bir tar:: tayyare· 
nin sor. günlerde 
Fransada tecrii-

beleri yapılmı§, i· 
yi neticeler alın-

mıştır. T ayyarC"' 
nin iki perrıaneıi, 

görıd emn üstün· 
dedir. Tayare 

1150 kilo ağırlı· 

ğındadır. 

- Hepsi memleketimizin malı- --~-=======================================================================:...._;;:;: 
dır. Hariçten gelen iptidai mad - tadır. Bu endüstirimz de (sanayi. 
deler yüzde altı nisbetini geçmez. mizde) diğer himayet gören en -
Demire ait bütün imal levazımı düstrimiz gibi himaye gorurse, 
memleketimizde mevcuttur. Bu Avrupadan memleketimize giren 
suretle bizim yaptığımız işlerin bü- bu nevi malzemenin ithalatı elbet
tün parası memleketimizde kalı- te diğerleri gibi azalır. Hem reka
yor. / bet mümkün olur. Paramız mem • 

- Bu maddeler üzerindeki güm lekette kalır, hem de gümrük res
rük resminin artmasını dahili en
düstrimiz için faydalı mı buluyor• 
sunuz? 

- Şüphesiz .. Çünkü, uzun yıl
lardanberi her şeye gü:.nrük zammı 
yapıldığı halde, bu tarif eye - na
sılsa gözden kaçmış olacak - hiç 
bir zam yapılmamıştır. Düşüni.i -
nüz ki, bu nevi malzemeye ait 
gümrük resmi, yüzde değil, kilo 
başında dokuz kuruştur., Mesela 
hariçten maliyet fiyatı on beş ku· 
ru§a oan bir çoraptan on kuruş 
gümrük resmi almıyor .. Halbuki 
gene Avrupadan buraya onbeş 
kuruşa mal olan bi kapı kilidin· 
den veya buna benzer eşyadan an
cak 20 veya 30 para resim alınmak 

mi artar. 
Herhalde bu eski gümrük tarife· 

si nasılsa şimdiye kadar - aley
himizde yani memleket aleyhine 
olarak - unutulup kalmıştır. Güm 
rük tarifesi biraz tadil edilir ve 
resimde bir miktar zam yapılırsa, 

Avrupa stoklaTının memleketimi -
ze girmesiı;ıin yarı yarıya olsun ö
nü alınmış olur. Avrupa sürümü • 
nün bizim piyasamızda yarı yarı
ya inmesi demek, harice akan pa-
ramızın - yarısının olsun - .. nem 
lekette kalması demektir. 

- Bir yılda ne kadar Mlit ya -
pıyorsunuz? 

- Geçen yıl içinde yüz binden 
fazla kapı kilidi yaptık ve sattık. 

Y aptrğımız ev ve apartıman kilit
leri, hariçten gelenden çok daha 
temiz ve mükemmeldir. Bir de A· 
nadolu için baskılı kilitler yapa -
rız. Gömme kilitler en ziyade bü • 
yük şehirlerde sarfedilmektedir. 

Almanyada kilit, menteşe ve 
sürme fabrikaları iki binden faz
ladır. Bu fabrikalar, bütün dünya 
piyasalarına ihracat yaparlar. Şim 
dilik ihtiyaç nisbetinde iş yapıyo
ruz. llride gümrük zammı yapılır 
ve hariçten ithalat azalırsa, bütün 
memleket ihtiyacını temin edebi -
liriz. Geçen yıl içinde dört yüz 
kapı menteşesi yapmıştık. Makine 
!erimiz ve diğer veaaitimiz bunu 
istendiği nisbette artmağa ye -
ter. 

- Mesela bir kilitten tüccar ne 
kazanç temin eder? 

- Otuz beş kuruşa tüccara top
tan sattığımız bir kapı kilidini tüc
car, müşteriye elli beş kuruşa sa -
tar. 

Fabrikayı gezerken; Bay Nec • 

meddine sordum: 
- Bütün bu imalatın kalıpla • 

rmı Avrupadan mı getirttiniz? 
- Hayır, bütün bunların kalıp• 

ları işçilerimizin elinden çıkmıştır. 
Avrupadan kalıp getirtmeyiz. Her 
·hangi bir modelin ilk önce derhal 
kalıbım yaparız, sonra işleriz. 

- Fabrikanızda kaç amele ça· 
lışıyor? 

- Yüze yakın .. Ve iftiharla söy
lerim ki - mütehassıslar dahil 
olduğu halde - bütün işçilerimiz 
Türktür. 

Bay Necmeddin eskiden Alman-
yanın Nürnberg şehrinde ayni fab· 
rikayı kurmuş ve beş yıl ve Türk 
firması c.ltında işletmiştir. lstan • 
buldaki fabrikayı on yıl önce kur
muştur. 

Bay Necmeddin, memleketimiz
de bu sahada çok muvaffak olan 
ve fabrikasında ayni zamanda hü':. 
kümetimize de çok yararlı işler yep 
pan değerli ıanayicilerimizdendir. 

.y. :(+ 



Amer1kall zenci Louıs. ltalyanlaran dev adamı Karnerayı 

NASD~ IDCVIDlbJJ 
Gö ül emiş bir kalabalık önünde yapllan maçta eski 

~ü~ya şampiyonu, müthiş bir hezimete uQradı 

insan azmanı Karnera ile zenci 
Joe Louis araşında yapılan boks ma· 
çında ltal)an boksörünün altıncı ra· 
vındda nak'avet olduğunu telgraf ha· 
vadisi olarak bildirmiştik. Bu mühim 
ma~ hakkında Avrupa gazetelerinden 
aldığımız tafsilfıtı aşağıya yazıyoruz. 

Müsabaka Amerikada tahminin 
üstünde bir alfıka uyandırmış, yet· 
miş bin seyirci bulunmuştur. Dünya 
şampiyonluğu ÜnYanının rnevzuubah· 
solduğu bir boks maçında bu kadar 
kalabalık şimdiye kadar görülmemiş· 
ti. HasılAt ta beş yüz bin doları geç
miştir. intizamı temin ve herhangi 
bir hldisenin önüne geçmek için 1500; 
poJis bulundurulmuştur. ı 

Nevyorkun bütün tanınmış yüksek 
simaları maçı alaka ile takip etmi~
lerdir. Maçta Madam Ruznlt. beledı· 
ye reisi, dünya şampiyonu ve eski 
şampiyonlardan Denpsey, Tunney, 
Şarkey, Max Bear, Cak Conson ilah 
hazır bulunmuşlardır. 

Tartmada Karnera 118 kilo J oe 
Louis de 88 kilo gelmiştir. Arada 30 
kiloluk bir fark olduğu halde zenci 
boksör dev adam denilen rakibi Kar
nerayı perişan etmiş ve altıncı ravnd· 
da yere serivermiştir. 

Müsabaka şu suretle cereyan et· 
iniştir: 

Maç başlar başlamaz Karnera hU· 
cuma geçmiş ve solunu yerleştirmek 
l~n fırsat kollamıştır. Joe Louis u· 
ıaktan dövüşmek sistemi tatbik et· 
llıiş \'e Karneranın kendini iyi muha· 
faza edemediği anlardan istifade e· 
derek Uç dört şiddetli yumruk savttr
"'Uftur. Çenesine yediği çok kunretlf 
bir Yllnıruk neticesi Kameranın ağzı 
~llU§tır. Birinci devre Joe Louisin 
el 1'flk farkla lehine bitmiştir. lkfnd 
J ~de de aJlll hal vaki olmuştur. 
11d~ala hasmının çenesine, başına, 
llllt ._ • •Uteaıadiyen yumruk indir
llacte ~ 1>1ee Yormuştur. Kendi· 
l'irtıı .. u70,:-dar Yorgunluk alaimi 
afzı ka1aaaıah Kanıeranın tekrar 
vındda da l'.eıtd batlanuşbr •• Bu ra· 
tür. çok faik dövüşmüş· 

O~üncü ~• dircliift 
Kamera biraz kenc11ıtt to l'avndlarda 

. muşıw:. Fakat ilk ravnc1:.lar Kibl oı: 
şiddetlı yumruklann tesiri da Yediğı 
makıllı sersemlemiş olan d;:ebo ·~
açılamamış ve müsbet bir netı ksör 
edememiştir. Bu devrelerdeki : ellde 

•aZ Yet 

de müsa\i geçmiştir. Beşinci ravnd 
başlayınca zencinin işi kısa kesmek 
istediği anlaşılmıştır. Demir gibi 
yumruklarıyle hasmını iyice hırpala· 
mış \'e Karneranın ağzından üçüncü 
defa olarak gene kan gelmiştir. 

Bu devreyi bitkin bir halde bitiren 
Karnera için asıl altıncı ravnd bir f e· 
Jaket olmuştur. Rand başlar başla· 
maz Joe Louis şimşek gibi yerinden 
fırlamış ye Karneraya göz açtırma· 

dan biri şakağına diğeri de midesine 
iki müthiş yumruk indirmiştir. Kar
nera yere ym·arlanrnış ,.c hemen a· 

118,5 kiloluk dev adam Karnerayı k~n-

d . . 95 Jdlo olmasına rağmen nak-avt la 
ısı . 

yenen :enci Joc Louıs 

yağa kalkmıştır. Louis biçare hasmı

nın artık kıpırdamıyacak bir hale gt+ 

diğini görünce çenesine ve :ücuduna 
. ruk savurmuş Karnerayı 

bir serı yum , bok· 
tekrar yere yuvarlamıştır. De' 
sör ü lükJe tekrar ayağa kalkmışsa 

g ç ~ la"ıl· 
da ayakta nakaYt oldugu an :> 

h k maçı durdur yordu. Bu sırada a em 

• .,.,,, K.lll'MTOIJI yenen, zenci boksör Joe Louis, bu son maç için id· 
""1nlannı yaptığı Dampton kampında, annesi ve dört kız kardeşi taralından 

hergün dyaret ediliyordu. 
lfte gukarıki reaimde, şimdi oğullarının yumruğu sayesinde çok 11U!f" 

hur olan bu altı kişilik zenci ailesini görüyorsunuz. 

muş \'e Joe Louis'in elini kaldırarak 

galibiyetini iHln etmiştir. Halk zenci
nin muvaffakiyetini uzun uzun alkış· 
lam ıştır. 

Karncra bu müsabaka için 87,000 
dolar almıştır. 

Bu acı mağlubiyetten sonra pek 
müteessir olan ltalyan boksörü bir 
gazeteci ile yaptığı mülakatta şu söz· 
leri söylemiştir: 

- .Joe Louis benden çok yüksektir. 
Dehşetli bir boksör olan bu zenci \Iax 
Hear ile dövüşse onu da yeneceğin· 
den eminim. Bu mağlubiyet bana çok 
dokundu. llk işim bavuııanrnı hazır
hyarak memleketim olan Italyaya 
dönmek olacaktır. Artık kat'i kararı
mı ,·erdim. Dir daha dnge çıkmıya· 
cağım. 

Karneranın bu beyanatını neşre· 
den gazeteci yazısını şu cümle ile bi· 
tiriyor: 

Jşin beni de müteessir eden ciheti 
bir zamanlar memlekette milli bir 
kahraman gibi telakki edilen ve etra· 
fında perYane gibi dönülen Karnera 
nın bugün ) anına en samimi dostları 
hile yaklaşmıyor. Ondan herkes u· 
zaklaş1yor •.. Yüzlerce gazeteci içinde 
onunla mülakat )apan yalnız ben ol· 
dum ••••• 

Dağa 
kaldıracaklardı 
Zenci boksör ken
disini zor kurtardı 

(Amerikada New Jerseg'den yan -
lıyor) 

Dev adam lılkabile anılan Karne • 
rayı bu ayın yirmi dördünde nakavt 
etmek suretile yenen zenci boksör 
.Joe Louis'i bir takım haydutlar dağa 
kaldırmak istemişlerdi. 

Meşhur <Yahudi Çarley) çetesi di
ye anılmakta olan bu uzun zaman -
danberi Amerikan polisinin aramak -
ta olduğu yedi haydudu grup halin -
de dün 31 polis yakalamıştır. 

Donlar Primo Kamera ile karşı • 
]aşmak için zenci boksörün antrenö • 
man yapmakta olduğu bir an~rda 
yaka)'l ele vermişlerdir. 
Haydutların büyük bir necat fid -

yesi koparmak ümidile Jöe Louis'i 
maçtan bir kaç dakika evvel ortadan 
kaldırmak teşebbüsünde bulunmak 
istediklerine kuvvetli ihtimaller var -
dır. 

Boks maçını seyretmek için 75000 
kişiye bilet satılmış bulunuyor-
du. 

Haydutlara bir cephanelik vnzif e • 
si görmekte olan bu anbarda, bomba 
sandıkları, otomatik tabancalar, göz 
yaşartıcı bombalar atan tüfekler, 
mitralyözler, \ 'C bomba toplarından 
müteşekkil mühim miktarda silah 
ve cephane bulunmuştur. 

Bundan başka çalınmış üç tane de 
otomobil ele geçirilmiştir. 

Atlet:izm 
birincilikleri 

lstanbul atletizm heyeti batkan· 
lığından: 

7 ve 13/ 7 / 935 tarihlerinde ls
tanbul atletizm birincilikleri yapı
lacağından İ§tirak edecek klüp
ler 4 7 / 935 tarihine kadar atlet
lerin mıntaka sicil No. ve baba 
isimlerini gösterir bir listesinin 
heyetimize gönderilmesi istenir. 

Almanyada askerler de sporcu 
AlmanyaJa gençler arcuında cu kerlik talimlerine bühaHa •arı 
zamanlarda çok önem (ehemmiyet) verilmektedir. Resmimiz.de bir 
talim eınasında bir cukcrin bütün techizatüe çok güç barlikı hare
ketleri yaptığı görülüyor. Alman yada genç, ihtiyar, sivil asker, her 

keı tam bir ıporcu olmak için çolqmaktaJır. 

Fener - Güneş Muhteliti 
Bükreşte 12-1 
galebe çaldı 

Bükreı. 2 - Buraya gelen F e
ner bahçe - Güne, muhteliti karıı
laıtığı Romen takımını 2-1 yen· 
mek suretiyle güzel bir galibiyet 

kazanmıttır. 
Romen takımı geçen hafta yap

tığı ma~ta Romanya ikincisini 
1-0 yenmiı, bundan başka takı
mına ayrıca üç Macar oyuncu al
mıftı. Kalecisi de Romanya mil
li takımı kalecisiydi. 

Bizim muhtelit sahaya fU tekil
de çıkmıttır: 

Bedii, Faruk, Fazıl, Reıat, E
sat, Reıat, Fikret, Bambino, Ra
sih, Naci, Niyazi. 

Oyunun ilk dakikaları iki ta
rafın biribirini denemesiyle geç
tikten sonra 25 inci dakikada Ro
menler kornerden bir gol atarak 
1-0 galip vaziyete gelmiılerdir . 

Bu golden sonra bizim takım 
canlanmış, ve güzel hücumlar ya
parak Romenleri sıkıttınnağa hat
lamıtbr. Fakat bizim takım iyi
ce açılamadığı, ve Romenler de 
canlarını dişlerine takarak oyna • 
dıklarından gol olmamıf, ve bi
rinci devre bu ıekilde 1-0 mağ-

lubiyetimizle bitmiıtir. 
ikinci devrede Türk takımı çok 

güzel bir oyun oynamağa baıla -
mı§, ve daha beıinci dakikada Fik,. 
ret mükemmel bir sürüıle hafla

rı, ve bekleri atlatarak kaleciyle 
kartı karııya kalmıf.. Fikret çok 
köşeye gittiği, ve kale zaviyesi 
çok küçüldüğü halde 18 pastan 
ıeytani bir ıütlo ~Ru ağlara tak
mıf, •e Türk takımı beraberlik go
lünü bu tekilde çıkarmıttır. 

Bundan sonra oyuna tamamiy
le Türk takımı hakim olmuf, Ra
sih, 6 ncı dakikada fevkalade bir 
fırsat kaçırdıktan sonra 22 nci da

kikada almış olduğu bir pasla üç 
Romen müdafiinin arasından sıy
rılarak galibiyet golünü atmıttır. 

Bu golden sonra Türk takımı 
fevkalade bir oyun çıkarmağa 
haılamış, dakikalarca top Romen 
oyuncularının ayağına değmemit

tir. 

Fakat başka gol de yapılama
dığından maç bu tekilde 2 - 1 
Türk takımının galibiyetiyle bit

mittir. 

ONOMOZDEKi HAFTA 

A tina - lstan bul 
Ka ıro ş o ık 'lea lko m O a ıro ~ s'lta n lb> u O <dl a 

DkD maç yapacakDaır 
Apollon takmıiyle kafile rei~i 

olarak latanbula gelmit olan Ati -
na mıntaka ikinci baıkanı M. Mol· 
na mmtaka ikinci başkanı M. Mal· 
hoa'la, İstanbul Futbol Heyeti
nin çok kıymetli başkanı Bay 
Necmi arasında o zaman bir ko -
nuşma yapılmıı ve Atina - latan -
bul karışık (muhtelit) takımları • 
nın latanbulda bir kartılaşma 
yapmaaınm esasları hazırlanmış -
tır. 

İki ay evvel temeli atılan bu iş 
bugün kuvveden file çıkmıttır. 

Atina -. lstanbul takımlarının 
karııla§malarım (7) ve (9) Tem -
muza gelen, gelecek pazar ve sah 
günleri Taksim stadyomunda gö -
receğiz. · 

Bu maçın diğer ecnebi temas -
lara nazaran bambatka bir hu~u -

aiyeti vardır. Klüplerimizin her 
hangi birisi ile anla§ma yapan bir 

ecnebi takımı, laalettayin bir kad
ro ile seyahate çıkabilir ve buna 

da pek ehemmiyet vermez. Nite -
kim son yapılan maçlar bize bunu 
isbat etmiıtir. 

Halbuki böyle mrntakalar ara -
sında yapılacak maçlar, yarım bir 
ulusal temas demektir. 

Ve İ§te bunun için, Atina muh
telitinin buraya en kuvvetli ve 
mükemmel takımiyle geleceğine 
§Üphe etmiyoruz. 

Ve çok muhtemeldir ki, önü -
müzdeki hafta göreceğimiz maç -
lar, son ecnebi temaslarda zevk -

leri kırılmış olan futbol meraldı -
larını tamamen tatmin edecek bi -
rer karıdatma olacaktır. 
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ORMANIN KIZI ~e,~~!.o 
Vahfi hayvanlar arasında ve Alrikanın balta girmemİf ormanla
rında geçen a§k ve kahramanlık, heyecan, earar ve tetkik romanı 

Her şevdPn önce onu mağara
dan dııarıya çıkarmaıt lazımdı. 
Bunu yaptı. Karşaya: 

- Haydi kızım, dedi, sen çık.. 
Merak edecek bir tey yok. Süley
man uyuyor. Yalnız çok yorgun da 
böyle ... Niyamniyamların elinde 
az mı sıkıntı çekti. 

- Onun çok yorulduğu zaman
lar olmuttu fakat hiç bir zaman 
böyie değ;ldL 

- Yorgunluktan yorgunluğa 

fark vardı:r, Karşa ! Haydi sen çık 
kızım .. Haydi babana seslen de 
gelsin artık.. 

Karta amcasının israrından 
muhakkak mağaradan çılanası la
zım geldiğini anlamı,tı. Tekrar 
ettirmeye lü7um bırakmadan git
ti. 

Murat yalnız kalınca Süleyrna. 
DfU k~lphi i!inledi. Artık çarpan, 
çahıan bir şey yoktu. Olmüttü. 
Fakat nasıl ve niçin? 

Bunu anlaması muhakkak la· 
zımdı. Onur. ölümüne sebep olan 
şey' belki b:ı~kalarının da ayni 
akibete sürüklenmesini doğurabi
lirdi. · 

Bunu anl~makta güçlük çekme. 
di. İçtiği ıutten zehirlendiği açık
ça anlaşılıyordu. 

Süleym;,.nın dudakları uçların
da biriken beyaz pıhtılar süttü. 
Bir ağaç meyvaıı kabından yapıl
mış olan ı:üt kabı da işte yanında 
duruyordu. 

Murat, gözleri dolu dolu gelen 
aslanlı adamı mağara kapısında 
karşıladığı zaman daha onun Sü
leymanın clümünden haberi yok
tu. 

Onun gö7lerinin yaşarması fil
lerinin ikisinin ölümünden ileri 
geliyordu. iki genç fili, Niyamni
yamlarm trambaşlarmdan aldık
ları yara yüzünden ölmüş bulu
nuyordu. 

Murat. evvela Yavuzun tees
sürünü Sülevmamn ölümünü ha
ber aldığma bir işaret gibi telak· 
ki ettiği için: 

-Üzülme Yavuz .. Ne yapalım! 
Dünya bu .. diye teselliye kalkmıt-
tı. 

Fakat onun Karta ile karşılaş
madığını '!lnlayınca teessürünün 
bundan ileri gelmediğini gördü. 

- Bazan eyle acılar olur ki, 
Yavuz, onun yanında fillerin ölü-' 
mü hiç kt'.!ır .. insan buna da alı
şır .. Doğduğumuza inandığımız 

gibi, ergeç öleceğimize de inanma
lıyız .. 

Murat Lütün gayretine raimen 
Süleymanm ölümünü aslanlı ada
ma hildiremiyordu. Nihayet: 

- Yavu~, dedi, ben Süleyma -
nın da hayatından endişedeyim. 

Mura~ içeıiye, mağaraya doğ

ru ilerilev~eye başlıyan Yavuzu 
güç zaptetli. 

Bu gUn 
l8TANBUL: 

n 3 TE:MMUZ - 1935 
====~ 

A8man=llya mektYpUaıırm 

Romanyada trenin 
yaptığı birmuziplik! 
Vaktinden evvel kalkan tren 
çocuğu Köstencede bırakıverdi 

Yurdu ve yurdda başa_rılanları uluorta 
~eklştlrmeyl gösteriş sananları bir Avrupa 

seyahatine çıkarmak gerektir 

' • 

• 
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r Ortal.öy M qrubat ıokağı 28 
numaralı erJde oturan okuyucu· 
muz Ay§e Nimet bize gönderdiği 
bir mektupta ıöyle diyor: 

"Midilli muhacirlerindenim, iz. 
mire hicret ettim. lzmir nüfus me
murluiunda kaydım var. O ka
yıt üzerine lzmirde evlendim, bir 
müddet sonra kocamdan ayrıldım . 
İzmir sulh hukuk mahkemeai, ilk 
kocamdan ayrıldığıma dair bir 
ilam da verdi. 

Sonra tekrar evlendim, bir ço
cuğum oldu. Bu çocuğa bir nü
fus tezkeresi almak üzere Betik· 
taı nüfus memurluğuna m~racaa: 
ettim. Nüfus kağıdımı getırmemı 
söylediler. Ben de nüfus kağı • 
dımla beraber İzmir sulh hukuk 
mahkemesinden almı§ olduğum i · 
li.nu da götürdüm, verdim. Me
mur, bir ay ıonra gelmemi söy 
ledi.,, 

' - Okuyucumuz, ıöylenildiği gibi 
' bir ay ıonra tekrar gitmİf, iki ay 
ıonra relmeıi bildirilmi§ .• Velha
aıl kadıncafız Bqikta§ nüluı dai
retine gide gele aradan aylar ge~
ntİ§, ve bir yıl aonra ne cevap al. 
aa 6eğenirıiniz? 

- Evrakınız kayboldu! .. 
Okuyucumuz diyor ki: 
"'E.Yl'a.kım ne olacak, diye !O· 

1'lnt1. bana fU cevabı verdiler: 

- lırnire ıider, kendin arar· 
•ın! 

kendilerini ıikayet edeceiimı 
•öyledim. latediğim yere tikiyet 
et17lekte ıerbeıt olduiumu bildir· 
~ 

. Kime tiki yet edeyim? Bu d•· 
dua\ bari ıazeteye yazınız da ev· 
;~ı lcayhec:len memurların &n;ıir 
• ~la ıCSzlerine çarpar da benım 
ııına de halledil" M ır.,, 

,._:.eıe~e dikkati çekeriz. Hü-
A.....ı nlilae itlerine büyük e
~ ~~.,,.,elifi bir •ırada bir· 
fıdı alrrtGJt~emarun bir nülaa ka. 
lıülôt ~ılto. nele bu kadar mü§ 

l'nlGll11rı alleclU k b • 
1 

hata o/mala rere,flr. ece ır 

Vapurıardakı 
liman l•çllerı 

Vapurlara yük .verilip botalfd. 
1ft1Uında falııan lıman İf~erin
den bq altııı matbaamıza geleli. 
Eıkiden gündelik hesabiyle )'iilc 
bo,altırlarken 24 Hazirandanbe
ri ton baıına 20 kurut heaabiyle 
Yiik boıaltmak mecburiyetinde 
ltaldıklannı ıöylecliler ve ıöyle 
devam ettiler: 

"- Yedi kitilik bir İKİ postaıı 
bir ton yük bqına bir lira alıp bu. 
rnı paylqmak mecburiyetindedir. 
Bu da her ,Un dqil, ancak it ol· 
dutu zamanlardadır. Üstelik bu 
P&rayı da ayın yirmi dördünden· 
~i alamıyoruz. Bizim vaziyeti· 
nıizde üç yüz adam var. Acaba 
eakiıi ıibi bizim aündelik beabi· 
le çahıtırdmamız mümkün değil 
illi? 

Bu ıuretle ne kazanacağımız• 
biliriz. lcap ediyorıa yevmiye. 
ı,, ele indirilebilir. Fakat bu 
tekil çok fena oluyor.,, 
. Bu müracaat aeri11e liman iJ0 • 

rftline ıorJalı. Biu verilen mala. 
mata göre bu dileği doğuran va
ziyet tudrır: 

Hültiimetin ıon gönderdifi ta
rilede yültlem• ue boıaltma ame
laine lan 6afına 20 kuraı ücret 
oeril~ /ıaytli uarJır. Binaena
leyh lnı llcrd verilmektedir. 

Ba oaiyetin önüne ı~ecelr bir 

tek çare, iı postalarındaki amele 
miktarının azaltılmaııclır. 

Tahkik edilmesi 
ıazım bir eikAyet 

Barut inhisan memurlarından 
Mihriban matbaamıza geldi, ıika· 
yetini ıifahen de anlattıktan &on· 
ra fU mektubu verdi, bir mütalea 
ilarJe etmeden aynen yazıyoruz: 

1 am vaktinde tatbik edilecek bir 
ölüm cezası dokuz kişinin 

canını kurtarır 
"Fatihte Haydarda yıkılan bir 

duvarın altında kalan dört çocuk· 
tan birisi benim oğlum yedi ya. 
§ında Remzi idi. Bunlar beı kar
deıtir. Yedi senedir ki babaları 
ölmü§tür. Kimsesiz büyümekte
dirler. Çocuğum duvar altında 
kaldığı gün ben dairede çalışıyor
dum. Haber getirdiler. Doğru has
taneye gittim. 

- Çocuğunuz hastadır, göıte
remeyiz, yarın geliniz, dediler. 

'Ertesi günü benden evvel ço· 
culdarmı görmeğe giden komtula~ 
ra, ağır yaralanan ve yere basma· 
ğa iktidarr olmıyan evladımı tes
lim t!derek "alınız eve götürü· 
nuz !,, demitler. Komıular rica et. 
mitler: 

- Bu çocuğun annesi iıde çalı· 
ııyor. Kimıeıi yok. lki gün daha 
yatsın, demitlerae de bir doktor: 

- Siz götürmezseniz, biz polis
le timdi göndeririz! demif. 

Hastanelerimizin böyle ağır ya
ralı evladımızı yirmi dört aaat da· 
hi istirahat ettirmeden evlerine 
göndermeleri, Sıhhiye Vekilimi • 
zin nazarı dikkatini celbetmeli · 
dir. Çocuğum hastaneden değil, 
bir bahçıvan kulübeıinden gel · 
mitten beter bir halde eve dön 
müftü. OıtUne :yıkılan duvarm 
bütün tozlan akan kanlara kant 
mıttı. Batında, elinde, ayağmdll 
ufak bir aargı namına bir ıey yok· 

tu. 
Yedi senedir uğratıyorum, ev-

Şiddetli rüzgarlar, tam iki gün 
bizi Faleronda alakoydu. Buraaı 
bir ıayfiye ve deniz uçakları için 
bir limandır. Geniş ve çok güzel 
Syngros caddeşi buradan baıJa • 
yarak Atinada Zeus'un Olimpi • 
yacl tapınağmclal<i (mabed) ıü • 
tunlarında nihayet bulur. 

Falcrondan Suniyon'un güzel • 
likJerine ve.: La.uriyon çirkinliğine 
uçtuk. 

Ba!lan başa yağla bula§ık li · 
m11nın çevreaini galvaniz çatrlı 
kulübeler kuşatmaktadır. 
Çirkin bir sigorta 

usulü 
Cılız ışıklı yağ kandillerini ta • 

l>uta benziyen aaplara süren kir • 
li madencilerin hiç durup dinlen· 
meden gidip gelmiı oldukları bu 
yer Atinayı altın ihtitamına yük • 
teltmi§ti. 

Eski gümüş madenlerinin üı· 
tünde uçuyoruz; buranın getirdi • 
ği kazancı yurtdatlar kooperatifi 
takaim eder; zahmet de esirlerin 
payına düıerdi. 

Kazaya kartı ı'igorta usulü 
çok çirkindi .. Maden tabanlarm • 
dan birini zedeleyene verilen ce • 
za idamdı. Eıkilerin f U preıuibi • 
ııe ne den:iniz?. "Taı.ı vaktinde 
tatbik edilecek bir ölüm ceza11, 
dokuz kitinin canmı kurtanr.,, 

Fazla kazanç oldu mu, müfte • 
rek müdafaayı her itten üstün tu. 
tan T emi&tokleı, bu kazancı Sala· 
miı donanmuma verirdi; böylece 

latlarımdan bir tanesini bile yatı 
mekteplerinden birine yer leıtire· ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~ 

mele gördüm, adeta kovuldum. 
medim. 

Memlekette her §eyden evvel Fakir ve mütekajt bir adamım. 
"d nelerı"n evla"'t Yıllarca para biriktirdim. Şimdi 

çahtmağa gı en an · 
larrnı okutacak ve böyle felaket- paramı iade etsinler, yahut takrir 
lerden kurtaracak leyli bir mek- versinler. Lazım gelen yerlerin 

b 1 dikkat nazarını çekmenizi dile. 
ieple, bir de haıtanenin ~ unma· 
ıına ehemmiyet gösterınelı.. rim.,, 1 e e 

Saniyen böyle bir tehlike kar· ikram y v rme. 
1 menin usulül 

tıaında kalan çocuklarımızı hiç 0 
• A•keri malullerden Ali ArJni 

nıazaa yirmi dört aaat yatıracak b el k 
b Zülfikar mat aamıza g ere ıu 

ir haıtanc bulunmasına ve o has- bul -.3 
ta ikayeıte unu u: 

nede de çocuklarımızın yaraları f "Ü"' yıl ince Doyçe Bank' da 
nı aoıuıc •u ile olsun yıkamağı an· :s • d" 
ıarya aaynuyan bir doktorun bu- depo memuru ı ım. 8 Şubat 1931 
lundurulmaıına dikkat edilmeli- de otuz kiti kadar bizi tasfiyeye 
d. ac•bı" tuttular. Ve üçer dörder ay-ır.,, ua 

hk ikramiye verdiler. Yalnız bu Va Paramı, 
va evım11 

BinbQfı mütekaidi Necmettin 
matbaanuza müracaat ederek fUll· 
lan aöyledi: 

''Ziraat Bankası ıatıı komisyo
nu tarafından aatıp çıkarılan em· 
valden Kurbahderede HalimbeY 
sokağında 350 liraya bir ara& aatm 
aldım. Paraıını derhal ödedim. 
Bütün muameleaini bitirdim. 

Fakat bet ay olduiu halde ba
la takrir vermiyorl&J. Salıf komia
yonuna müracaat ettim. İti tapu· 
ya devrettiklerini eöylediler. Ma
liyeye müracaat ettim. "Komisyon 
evrakı verdi, aab§ defterlerini ver. 
medi,, dediler. Ziraat Bankasına 
gittim. Sattı defterlerinin mali· 
yeden verilmiyeceiini söylediler. 
Bu karıtık vaziyet heni t•ıırttı bı
raktı. 

Oıtelik ıon müracaatımda aa· 
ut komiıyonunda çok fena mua· 

ikramiyeden ben İstifade edeme
dim. Müracaat ettim. "Seni tek
rar alacafımız için ikramiye vere
meyiz,, dediler. Üç ıene böylece 
geçti. En sonra "Biz çıkardığı· 
nıız memuru tekrar alamayız!,, 
diye beni battan ıavdılar. Ve hak· 
kını olan ikramiyeyi vermediler. 

Lazım gelen yerlerin dikkat na. 
zarını çekmenizi dilerim.,. 

pislik vuvas11 
bir arsa 

OJıayuculanmızdan Ahmet Kuı 
~matbaamıza gelerek eledi ki: 

"Aksa.rayda Kemalpatada Va· 
kıf türbeıinin arkasındaki arsa bü 
tün o semti rahatsız etmektedir. 
Bu arsaya her türlü çöp ve gübre 
atıldıktan batka adeti bir umumi 
beli halini almıl§ır. Semtimiz İ· 
çin büyük bir beli tetkil eden bu 
arsayı temizlemeıi için belediye
nin dikkatini çekiniz.,, 

Perikleı'in çağını getirmiş oldu . 
Parada çifte maden ve make • 

donya altını kuJlanıJması çnğı ge • 
linceye kadar Laurion ocakları 
gümüt çıkarmı§lr .. Fakat asri ma· 
dencilik Ba"anioda olduğu gibi 
kurtun ~ıkarma.sını gümüıten da • 
ha karlı bulmaktadır. 

Atina civarında Skiro• tarzında 
yapılml§ bir eu 

Yatak odası doğrudan doğruya 
oturma oclaaına açılan bir balkon· 
dur. Oturma oclannın duvarları 
·~me ,analı ,ömlek ve bakır arJa· 
ni ile .ü.Iüdür. Alfak iıkemleler 

AtinaJa en laOfa giden 
ıeylerJendir 

Laurion ile T oriko araamda 
koyu kırmızı tuğladan yapdmıf, 
servi kerestesinden çerçeveli ki • 
liaeciıkJer görürsünüz.. Daha u· 
zaklarda timalde, üıtü karla örtü • 
lü bir tepe, aanki gökleri yarını§ 
gibi duruyor. Sağımızda Siklad 
adaları çarkediyor. Keos, Kintos, 
Şira ve Androc; hepainin biri • 
birine benziyen yerleri var.. Az 
da'ha öted~ki adaları dizideki su· 
cuklar gibi biribirine o kadar ya • 
kın •..• 

Çamurlu ve batak ovanın üı • 
tünden uçarken gene eski tarihi 
dütünmeğe baıladım.. Burada 
Yunanldar Milityadeı'in kuman· 
daaı altında yalnız 200 ölü ver • 
~ek ıa.rtiyJe ka.t'i ıavaşmı kazan· 
mııtı ... 

Diğer taraftan düşman olan 1· 
ran ordularını da gözümün önü· 
ne getirdim: Asyadan gelen hu 
ordular bu ümitsiz ve yeis batak· 
hğmda dört dönmüı ve aavaı ala· 
nmda 6400 ölü bırakmıtlr. 

Halkiı'in üzerinden Uçtuk ci
varında da manevra yapmakta o· 
lan lnıilterenin Akdeniz dona~ 
maaı üstünde bir izci uçaiı (ke· 
tif tayyareıi) gibi havalandık .. 

Denizden kayıp giden hu koca 
koca diretnotlarm üstünde aüzii· 
)ürken Aktiyum, Sa!amia ve Le· 
panto uzaklarda kaldı. Bir tayya· 
re gemiıinin güverteıinde düzine· 
lerle tayyare duruyordu; fakat 
biz bu anda sanki bütün gökleri 
buynığumuz altında bulunduru
yorduk. 
Aynaroz manas

tırları 
lıte buradan itibaren Aynaroz 

dağ1 gözlerimizin önünde gittikçe 
büyüdü ve nihayet kanadlarımı· 

zın altında dikildi. 1,000 metre 
yüksekliğindeki bu mermer ehra· 
mın rüzgar altı tarafına çarpan 
Çanakkale rüzgarları, bana haya· 
tımda §imdiye kadar görmediiim 
çalkantılı ve sallantılı bir yolcu• 
luk yaptITdı. Aıağıdaki güzel 
manzaraya bakmağa kimde hal 
kaldı ki. Ben fırsattan iıtif ade e
derek f otograf makine ıine ani· 
dım. Bizim taruaut zabiti ne yap-

' tığımızı gözetliyecek !bile olsa ne 
çıkar? Buruınm askerlikle hiç bir 
İli§İği yok .. Aynaroz manutırla• 

rmda dünyadan elini eteğini çek
miı keıitler, orta çağlan yaıat
maktadırlar. Kayaların içine o
yulmuı manaıtırlara do_ğru bir 
kaç defa dalar gibi bat aşağıya 
dikildikten ıonra Atonit yarım a· 
dasını klVl"ıldık ve doğu kıyıların· 
daki ıakin sulara indik. 

Aynarozda geçirdiğim otuz 
dakika1ık manaıtır hayatı, hayali· 
mi o kadar ok§adı ki, keıitlerin 
yqayıflarma ortak olmak için 
ıonra tekrar buraya gelerek tam 
otuz gün oturdum. Ancak yolcu· 
luğumuzda kan kırmızı kiliıeler 
ve yükıek dört k<>§e hiaarlar bizi 
fazla alakoyamazdı. Yeıil çayır· 
hk1ar içine '6mülü en 10n yirmi 
kadar manastm geride bırakıp 
doğuya doğru dümen kırdık ve 
Mondroıda tekrar denize indik. 

Çanakkale avatmda Anzak· 
lar burada kendilerine sıimacak 
bir yer bulmuttu. Ayni körfezi 
Hellen'ler bundan çok daha eaki 
zamanlarda Troyan savqında 
kullanmhı~lardı. 

Tnıva ise genit ve dümdüz o· 
vanın ortaımda ıörünmüyordu. 

"Peloponnesua•o 
dolaetım 

Yunaniıtanı bilmek için Pelo-
ponneauı'u çepeçevre dolqmak 
gerektir. Buruı Erkinlik 1&Vatla· 
rmın baılıca alanıydı. 

Demiryolu ıiıtemi pek de o ka· 
dar mükemmel değildir. BJınun i· 
çin yolculuiu bir tek lokomotiften 
ibaret bir trene binerek yapmai, 
dütündüın. Yol boyunca icab e· 
den fotografları alacaktım. Tam 

yola çıkacağımız gün bu karar de
ğittirildi. Emrime Nuh Peyıam· 
her zamanından kalma bir motör
lü vagon verdiler. Atinadan dıtıı· 
rıya çıkarken, kendi buyuruium 

altında bir tren bulunmaıı me3· 
uliyeti, büti\n ağırlığıyla dü,ünce. 
me çökmüttü. 

Geçtiğimiz her köte ve bucak, 
göğsünde eski tarihin bir parçaır

nı tatıyor. Şimdi Eleuzin eırarı• 

mn yurdundan geçiyoruz. Tarika

ta girmek isteyen acemi alayları 
ellerinde kızıl met'alelerle Atina• 
dan ~ıkarak mukaddeı yolu bij· 
tün bir gecelik yürüyütle geçerler 
ve tan yeri ağarırken Eleuaine 
varırlardı. 

(Devamıoar). 



10 HABER - .\qam Postası 

Kadıköyün yeraltı sokaklarında gezinti 

Kuyunun içindeki gizli yol 
Kaçakçlların deposu halinde de kullanllmış 

Modadayız .. Plajın tam arka -
sına tesadüf eden yerde yüksek 

bir koruluk var. Bir çok kimse -
ler günef in yakıcı sıcaklığından 
kurtulmak için buraya sere serpe 

Kıyafetinden bahçıvan olduğu • etmek için k.ullanılıbiliyordu. Bu 
nu anladım. manastırın iımi lveritzi olmaıı 

- Hiç! Şu yerin altındaki tü - muhtemeldir. 
neli görmek için iniyorum.. Bu manastırın altında buulnan 

Adam cevab vermedi .. Bundan diğer yollardan doktor Mahmud 

oturmuılar.. Hem dinleniyorlar, 
hem de plajda yıkananlarla Mo -
da koyunun doyulmaz güzelliğini 
seyrediyorlar. 

istifade ederek sordum. Atanın evinin bulunduğu yere, ve 
- Siz hiç buraya indiniz mi ? Altıyol ağzında sanayi müfettiıi 

Biz bunları sağımızda bıraktık. 
Bir metre kadar boyunda dikenli 

telleri atlayarak bir mısır tarlasına 
girdik. Mısırları aralayarak otuz 

metre kadar ilerledikten sonra ö • 
nümüze resmini gördüğünüz bü -
yük kuyu geldi. 

Metzeler anlattı: 

- Burası bir Alman baronu -
nun malıdır.. Söylendiğine göre 
zavallı adamın karm sinir hasta • 
lığına tutulmuştur. Nöbeti geldiği 
zaman kendisini korkutmak lazım 
geldiğiğinden adamcağız tabanca
sını çektiği gibi havaya bir kaç el 
ateş etmek mecburiyetindedir. 

Ancak bu silah seslerinden son· 
rak kadının aklı başına gelebili · 
yor .. Ve buhranı atlatabiliyormu~ 
Esrarengiz kuyu 

- Bu gördüğünüz kuyunun için· 
de tıpkı masallarda olduğu gibi 
muntazam bir yol vardır. Biraz 
sonra beraberce burada dolataca · 
ğız.e 

Kuyunun içine baktım.. Otuz 
metre kadar derinde su vardı. Ve 
kuyunun içi gittikçe genişliyordu . 
Ayni zamanda ağzında iılemeyen 
büyük bir demir tulumba duruyor-

du. Bu şekliyle kuyu sonradan ve 
kolaylıkla su elde etmek için ağzı 
daraltılmış ve bir tulumba takıl • 
m1ş bir bostan kuyu•una benziyor
du. 

Ben kuyuyu bu şekilde tetkik e -
derken Met:zeler demirleri arala • 
dı. ilk önce bacaklarını, sonra da 
bütün vücudunu kuyudan içeriye 
sarkıttı. Bir kaç saniye sonra kay. 
boldu. 

Gözlerimi kuyunun karanlığına 
alııtırarak bakıyordum. Alman 
mütehassıs kah demir borulara, . 
kah duvarlara tutunaraka hakika· 
ten bir merdivanden iner gibi 
sür'atle dibe doğru yaklafıyordu .. 
Bu suretle kendisini bir müddet 
takip ettim. Sonra birdenbire kay· 
boldu .. 

Gözlerim karanlığa iyice alıştı • 
ğı halde onu bir türlü göremiyor • 
dum .. •Metzeler kaybolmuıtu. 

Bir kaç saniye sonra kuyunun 
içinden bir seı yükıeldi. 

Bir müddet sustu. Sonra omuz • 
!arını silkti: 

- Çok şükür aklımı kaçırma • 
dım ... 

Ben daha fazla birfey ıöyleme
ğe lüzum görmeden kendimi ku • 
yunun içiue doğru sarkıttım .. Bah· 
çıv an her nedense beni f üpheli 
bulduğundr.n kuyunun başından 
ayrılmadı .. Yanı başına uzandı, 

ve lakayd bir tavır aldı .. 

Kuyunun içinde borulara ve ta§· 
lara tutunarak ve basarak iniyo • 
rum .. Dışarıdaki bunaltıcı ııcağa 
mukabil burada ıılak bir serinlik 
var .. Kuyunun ağzı küçüldü, kü • 
çüldü, küçüldü .. Birdenbire ken -
dimi bir buçuk metre kadar yük • 
seklikte bir tünelin ağzında bul • 
dum. 

&) Kuyudan aşağıya inmek hiç 
de ıanıldğ gibi zor ve tehlikeli bir 
şey değilmiı .. Bilakis çok kolay, 
hatta eğlencelidir bile diyebili • 
rim. 

t:ünelin içinde 
Tünel çok munatzam ve kuru ... 

Biraz eğilmek f8rtiyle gayet ra -
hat yürünebiliyor .. Ellerimle du • 
varları yokladım. Gayet mücella .. 
Bu esnada Metzeler elektrik lam-
baıım duvarlara çevirdi .. Bu du • 
varların hemen yarı11Dı& .kadar çİ· 
mento ile sıvanmıt olduğunu, fa • 
kat üstünün eski Bizans kemerle • 
riyle örülü olduğunu gördüm. lza· 
hat verdi: 

- Umumi harb sıralarında bu 
kuyular kaçak benzin deposu ola
rak kullaLılmıf .. Onun için duvar· 
ların yarısı çimento ile aıvalı .. Ec
nebi gemilerinden motörlere yük • 
lenen benzinler gece vakti Moda • 
ya getirilir. Ve oradan buraya istif 
edilirmiş .. Tünel alabildiğine u
zun olduğundan dünya kadar ben
zin saklanabilirmit .. Bundan son • 
ra benzinler yavaf yavaı çıkarılır, 
ve elaltınd.an satılırmış .. 

Metzeler hem bunları anlatıyor, 
hem de kuyunun içindeki yoldan 
yürüyordu. Ben de kendisini takib 
ediyordum. Daha ilerilerde çi
mento duvarlar bitiyor, ve bu yer -
altı yolu bütün eskiliği, ve bütün 
hususiyeti ile meydana çıkıyordu. 
O kadar ilerlediğimiz halde tüne -
lin havası bozulmuyordu. Bunu 

- Haydi! Siz de inecek misi - söylediğim vakit, Metzeler şu ce -
. ? 

nız.. vahı verdi: 

Dikkat ettim, kuyunun on, on - Daha ilerilerde hava kuyu • 
bet metre kadar derinliğinde Dırkö ları vardır. Buradan daima hava 
şcden Metzeler'in başı görünüyor· gelebildiğinden hiç bir vakit ha • 
du .. Tünelin ağzı her halde bura· vasız kalmak tehlikesi yoktur. 
dan başlıyordu. Eskiler hava ve suya çok ehem
Kuyuya iniyorum miyet verirlerdi. Onun için bu 

Bir müddet tereddüd ettim .. Fa- tahtelarz yollarda sık sık hava de
kat Metzeler'in sesini ikin:i defa likleri, ve kuyulara giden yollar 
duyduktan ıonra ne olursa olsun yapmışlardır. İcab ederse yerin 
diyerek kuyuy~ inmeğe karar ver· , altından kuyulara kadar gelirler 
dim. ve buradan sularını tedarik eder ~ 
Ayaklarımı demirlerin arasın · lerdi. 

dan sarkıttım .. Tam kendimi içe -
riye bırakacağım zaman kulağı • 
mın dibinde bir seı patladı: 

- Hey ne yapıyorsun orada ? . 

Gayri ihtiyari titreyerek başımı 

çevirdim.. Palabıyıklr, iri yarı bir 
adam baıımın ucunda duruyor, 
beni tera ters süzüyordu 

Nitekim içinde bulunduğumuz 
yeraltı tüneli de böylece iki vazi -
f e görüyordu. Hem ileride §imdiki 
Fransız mektebinin arkasına tesa· 
düf eden yerde bulunan manastır· 
dan icabında kaçmak, ve Moda -
da bekliyen gemilerle denize açıl
mak, hem de icabında su tedarik 

Danişin evinin altına gidilebilir. 

- Bu yol kaç metre uzunlu· 
ğundadır?. 

-Yüz metre kadar gider .. Son· 
ra bir hava kuyusuna tesadüf edi • 
lir. Fakat bu hava kuyuları kör 
kuyu sanıldığından, tq ve toprak· 
la doldurulmuş, bu şekilde yol da 
kapanmıttır. itte hava bu kuyu· 
nun yanlarından sızıyor. Bittabi 
yağmur filan yoğdıkça kuyulara 
yığılan tat ve topraklar içeriye 
doğru kaymakta ve kuyu yeniden 
çökmektedir. Bunun üzerine bu 
gibi kuyular bu tekilde mütema • 
diyen dolup botalmaktadır • 

lstanbulun bir çok yerlerinde 
bir türlü dolmıyan kör kuyular 
vardır. İtte bunlar yeraltı tünel • 
lerinin tam üstüne tesadüf eder. 
Ve yeraltı tünelleri ekseriya bu 
gibi köy kuyulardan keıfedilir. Bu 
kuyulardan üç tanesi F rna11z mek· 
tebinin bahçesinde vardır. 

Y ava, yava§ geriye dönüyoruz. 
Ben artık yollara alı§tığımdan ko· 
layca yürüyorum .. Tünelin ağzı • 
na geldiğim zaman da hiç tered -
düt etmeden demirlere sarıldım • 
Ve kuyunun iç duvarlarına basa 
basa yükselmeğe baıladım. 

Atağıdan daracık görünen ku • 
yunun ağzı büyüdü, büyüdü, bü • 
yüdü. Nihayet tulumbanın demir· 
leri elime geçti.. Bir kaç saniye 
sonra dıtarıda idim .• Metzeler de, 
biraz tonra çıktı. 

Palabıyıklı bahçıvan hala ye -
rinden kımıldamamıştı .. Bize hay
ret ve şüphe ile bakmakta devam 
ediyordu .. 

Batımızda ppkalarımız olmadı
ğından kendisine ellerimizle ae • 
lam verdik. Ve glediğimiz yoldan 
geriye döndük .. 

Yarın da okurlarımı Kadıkö • 
yünde yerin altında bir saraya da· 
vet ediyorum 

Murad SERTOGLU 

Dört yaralanma 
va kası 

Dün gece dört yaralama vaka
sı olmuttur: 

1 - Esrarkeş Sabri ile arkada
şı Fethi, Ga7hanede Alinin kah
vesinde nturan Yusufla Eminin 
üzerine hiicum etmişler, Yusufu 
bıçakla yüzünden yaralamışlar
dır. 

2 - Aksarayda pazar yerinde 
seyyar satıcı Halil, para bozdur
mak yüzündf"n Ferit isminde biri
sini dirhemle batından yaralamış
tır. 

3 - Beşiktaşta Y enimahallede 
oturan fotoğrafçı Hayik, Yervant 
ve Mardir·.>s isminde iki kişinin ö
nüne çıkarak kavga etmiş, Mardi
rosu başından, Y ervantı gözünün 
altmdan yaralamıştır. 

4 - Maltt-pede Tepe mahalle
sinde oturan çoban Şevket koyun
larını lçerenköyünde otlatırken 
köy çobanı Etem yanına ~elmif, 
kavraya tutuşmuş. Şevketi sopa 
ile başından yaralamıttır •. 

Romanyadan 

30000 göçmen 
gelecek 

Bükreı, 2 - Bu yıl Romanya. 
dan Türkiyeye 30.000 göçmen gi
decektir. Şimdiye kadar konso
losluğa müracaat edenlerin adedi 
26.270 kişidir. Bunlardan 7262 
soydaşımız daha geçen yıldan mal 
ve mülklerini satınıılar ve göçe 
hazırlanmıılardır. Geri kalanlar 
da ekinlerini topladıktan sonra 
göç edeceklerdir. Geçen yıla ka
dar yurdumuza göç edenler ayrı, 
ayrı pasaport alıyorlardı. 

Kendilerine büyük masraflara 
malolan ve yolsuzluklara kapı a
çan bu usulün izalesi için köy, köy 
müşterek pasaport verilmesi hu
susundaki Türk teklifini Romanya 

3 TEMMUZ - 1935 

Zehirli gazlar 
ilerliyor! 

Ingilterede "demokratik kontrol 
birliği., son yıllar içindeki Zt'hirli gaz 
faaliyetini ve yeni icad oluot\n zehir· 
1i gazleri tenkid yollu bir kit:ıp !;Ikar
mı. tır. Burada bilhassa diyor kı : 

"Cenevre zehirli gaz proıokoluna 
rağmen, 1918 denberi, her hükOmet 
kimyevi harp usulü üzerindP. kendini 
yercesine araştırmalar yapnı:şt:r. 

Bu protokoJu imzahyanların her 
biri, diğerinden daha müt-s..;ir zrhirli 
gaz ortaya koyabilmek için f l nnt tec· 
rübelerde bulunuyorlar. Fenni tt-crü
beler ya~.ıız buna münh:H!r kaldı. 
Halbuki insanhğı zehirli gazlardan 
kurtarmak için çalışmaları Jazımdr.,, 

Ayni el kitabında, lngifü hükume· 
tinin zehirli gaz salgını k~n ŞNında 

bugünkü tedbirlerine de hucum et· 
mekte ve icadlarm alabildiğine git· 
mesine dokunmaktadır. 

hükUıneti esas itibariyle kabul et- ---------------

miştir. · Bir arnavut 
Bu hususta Romen makamları- b k 

na emir verilmesi bekleniyor. Na- a an 1 kaçak• 
zım vapuru Köstencede beklemek- Çlllk etmı·ş 
tedir. Bundan batka Hiıar, Ada-
na, Adnan, Bursa vapurları da ge- Tiran - Son günlerde Arna-
lecektir. vutluk efkarı umumiyesini alaka-

lstanbul 3 üncü icra memurluğun· dar eden mühim bir kaçakçılık va. 
dan: kası olmuıtur: 

Ohanes kızı Nemrus'a 3350 lira mu· Arnavutlukta cigara ki.iıdı i-
kabilinde birinci derece ipotekli olup mali va satıtı bir fabrikanın inhi
paraya çevrilmesine karar verilen ve ıarırr.ladır. Bu yüzden kaçakçı
tamamma 11,111 lira kıymet takdir lık vakalarına tesadüf edilmekte
edilen lstanbulda Çelebi oğlu mahal· 
lesi Sultan hamam sokağında eski 40 dir. Son defa yakalan iki cigara 
yeni 30 numaralarla mürakkam bir kağıdı kaçakçıaı malları nereden 
bodrum, zemin kat ve üst kattan iba· tedarik ettiklerini öğrenmek için 
ret beton arme bir mağaza binasr sıkıştırılmıtlardır. 

11520 hissede 2 00 hissesi açık artbr- Bunlar neticede kağıtları Nafia 
maya vazedilmiştir. Arttırma peşin· Bakanı Saraçinin evinden tedarik 
dir. Arttırmaya iştirak edecek milşte-

ettiklerini ıöylemiılerdir. Bunun rilerin kıymeti muhammenelerin yüz· 
de 7,5 nisbetinde pey akçesi veya mil· üzerine bakanın evinde araıtrmıa 
1t bir bankanın teminat mektubunu yapılmıı, birçok damgaıız cigara 
hamil olmaları icabeder. l\lüterakim kağıdı bulunmuıtur. Bakanın kar. 
vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf deıi, bu iti kendisinin yaptıiınr, 
borçları borçluya aittir. Arttırma kimsenin haberi olmadı nı "d • 
şartnamesi 22- 7 - 93:> tarihine mü· etmiııe de, gerek bakan ve gerek 
eadif pazartesi günü dairede mahalli 
mahsusuna talik edilecektir. Birinci kardeşi hapsedilmitlerdir. Nafia 
arttırmasr 5 -8 - 93;) tarihine müsa· Bakanı kal.>ineden çıkarılmııtır. 

dif pazartesi günü .daire~izde sa~ı GUlle Marlnln kavgası 
14 den 16 ya kadar ıcra edılecek, bı-
rinci arttırmada bedel kıymeti mu· Mari isminde bir kadının Gül 
hammenenin yüzde 7:i ini bulduğu isminde bir kız aleyhine açtığı 
takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde dövmek ve sövmek davasına, Sul· 
son artbranın taahhüdü baki kalmak tanahmet ikinci sulh ceza hakye-
üzere arttırma 1:'; gün daha temdit e· · d d .. n bakılmı•tır 

·ı k 20 8 93~ "h' .. d"f rın e u :ı- • dı ere - - , ,, tarı ıne musa ı D' l ·ı b" h' 'k• k 
Salı günü saat 1 ı den 16 ya kadar m enı en ır fa ıt, ı ı omıu 
dairede yapılacak ikinci arttırma ne· arasında aradaki yolu süpürmek· 
ticesinde en çok arthranın üstünde ten kavga çıktığını, "ıen ıüpüre
bırakılacaktır. 2004 numaralı icra n cekıin ... Hayır, sen!,, yollu batlı· 
iflas kanununun 126 ncı madde~ine ya.n kavga sırasında, Gül kızın 
tevfikan hakları tapu ıoıicilleriyle sa· Mari kadının üzerine atılıp yüzü
bit olmıyan ipotekli alacakhlarla di· 

nü tırmaladığını ve sövüp saydığı
ğt-r alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin ve haklarını ve hususile nı anlatmı~~r. 
faiz ve masarife dair olan iddialarını ~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ilan tarihinden itibaren 20 gün zar· 
fında evrakr müsbiteleriyle birlikte 
dairemize bildirmeleri lazımdrı. Aksi 
takdirde hakları tapu siciJJeriyle sa
bit olmıyanlar AAtış bedelinin paylaş· 
mnsından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenviri.re ,.e tanzifiyeden ibaret 

olan belediye rüsumu ve Vakıf icare· 
fili bedeli müzayededen tenzil olunur. 
Daha fazla malümat almak isteyen· 
lerin 934 - 1141 numaralı dosyada 
mevcud evrak n mahallen hacız ve 
takdiri kıymet raporunu görüp anh· 
yacakları ilan olunur. (12822) 

!inhisarlar U. MüdürlüQünden: 
İdaremiz ihtiyacı için ıartna mesi mucibince 10 bin metre Ame

rikan bezi satın alınacaktır. Vermek istiyenlerin 19 - 7 - 935 tarihi
ne musadif cuma günü saat 14 de % 7,5 güvenme paralariyle birlil!
te Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonuna 
müracaatları. (3705) 

Levazım ve mübayaat fubemız 14 - 7 - 935 tarihinde Ka
bataştaki yeni binaya nakledilece ğinden bu tarihe kadar Kabatatta 
yapılacağı ilan edilen eksiltmelerin eskisi gibi Cibalideki alım komis-
yonunda yaprlecağı ilan olunur. (3693) 

--- ----~,------------------

Ldtfi Fikri'nin 
Adadaki köşkleri 

Büyükada'da Nizam'da 7019 L. 50 kuruş kıymeti muhammeneli 5482 l\f.m , 
da .ı bina 1 naükemmel banyolu ,.e fevkalade man1.arah esas köşk. 2 -
arkada ufak bir köşk. 3 kolayhkla köşk haline konabilir sağlam bir bi· 
na. 4 - Kirada güzel bir köşk. Ahır bahçevan odası su depoları, kışlık çi· 
çek camekanhğı, ç@şme.S atış 8-7- 93:> Pazarte ·i saat 14 de Beyoğlu dör· 
düncü sulh hukuk mahkemesi salonun dadır. Yüzde 7,5 teminat şarttır. 
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SATI
. E Şehrın ıebekesine bağlanan bütün elektrik motörlerinin fiyatlarını tenzil ettiğini muhterem müıterilerine SATı· E 

bildirir. Ayni zamanda kuvvei muharrike tesisatı fiyatları da mühim bir derecede tenzil edilmittir. Bir 
motör satın almadan veya herhangibir kuvvei muharrike tesisatı yaptırmadan evvel her halde Satie'den 
bir meccani proje istemeniz menfaatiniz icabıdır. 

il Dnlü best:ekAr 
SADEDDiN KAYNAK 

GECESi 
Bu akşam Harbivede 

BELVCJ BAHÇESiNDE 
lıtanbul'un tamnmıt müziksel ıima. 

ları bu geceyi kutlulayaca.klardır. Besteka-

rafmdan takdim olunacaktır. Beıtekir bu 

Hayat:ın neşesi 
dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
Tablet:ıeri 

Yorgun vlicutları dla~le7tirir 

iktidarsızhğı 
ve 

rın yeni repertuvarı yüksek elemanlar• ta. 

1

, 

gece için tasarladığı Dumlu Pınar ve Uçak eserlerini bizzat tak- 1 B } 
~ dim edecektir. Telefon: 49091 , e gevşekliğini 

giderir, yaşamak neşesin• 

Eskişehir belediye riyasetinden iade eder. Eczanelerde bu'u 

Daha fazla rahat ve daha 
ziyade randeman temini 
için, elektrikle suyu ve
rilmiş MAVİ JİLET biçak
ların ı ku ilanınız. 

Devlet nemıryolları ue limanları i~lerme Umum idaresi ilanları . nur. lıtanbulda fiati 150 
Hey'eti fenniye için lüzumu olan Hilstav Hayde veya bu evsatlc. Kr. TafıiJit jç:a Galata Posta Muhammen bedeli 35282 lira olan muhtelif eb'atta meşe kereste 

diğer bir markayı havi bir aded takimetre &Jeti 12- 7 -- 935 Cu· kutusu 1255 12 Temmu-ı 1935 cuma günü ıaat 15,30 da kapalı zarf uauliyle An~ 
rrıa günü ~hale edilmek üzere pazarlıkla ekıiltmeye konulmutlur. .... • karada idare binaıında satın alma cakbr. Bu ite girmek istiyenlerin 

Lteklileı·in 0 gün saat 15 de 4!2 lirahk teminat akçesile birlikte be Lise ve orta okullar ikmal 2646,15 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, 
lediye Encümenine müracaat etme Jeri lüzumu ilan olunuı:. "3613,, talebelerine kanunun 4 üncü maddesi mucibince ite girmeğf' kanuni manileri bu-

HUSUSI RlY AZIYE lunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
DERSLERi kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

YfjiH .7.e;;.pjft, Üniversiteli riyaziyeci bir talebe Bu ite ait ıartnameler 175 kuru' mukabilinde Ankara, Eskiıe-
bir ve Haydarpaıa veznelerinde satılmaktadı:r. (3556) 

Otomobil ve Makinist Mektebi 

Taksim Stadyom kapı· 
aına nakledilmiftlr. 

veriyor 
(Fatih: Zeyrek caddesi No. 611) 

MUHASiP ARANIYOR 1 lstanbul Belediyesi l 1An1arı 

Telefon: 42508 

Yeni ders devresine 10 Tem· 
muzda bılanacaktır. Kayid 
muamelesi açıldı. Tafsilat 
için programı isteyiniz . 

AmaWrler her zaman kabul 
olunur. 

Kuvvetli muhasebesi olan ta
nınmış müeaseselerde çalışmış tec
rübeli bir muhasip aranıyor. Talip 
olanlar ve kefalet verebilenler Ba
latta Süreyya pa§a fabrikasına 
müracaat etsinler. 

Seyrüsefer zabıta memurları için 50 tane keten ceket pazarlrkla 
yaptr.ılacaktır. Bir ceketin kumaşi le beraber dilii,i 400 kuruştur. Is. 
tekli olanlar feraiti anlamak üzere levazım müdürlüğüne müracaat 
etmelidir. Ve pazarlık için de 30 liralık muvakkat teminat makbuz 
veya mektubiyle beraber 5 - 7 - 935 cuma günü saat 15 de J~vazım 
müdürlüğünde bulunmalıdır. (B) (3723) 

Kebaplarınızı, paıta ve çöreklerinizi ve sair lezzetli. yemekleriniz 
için koku ve dumandan art 

Elektrik Fırınını 

SALIP AZAR MACAZASI 
Salıpazarı, Necatibey caddesi No. 428 - 436, Tel: 44963 

METRO HAN 
Ttinel Meydanı, Beyoğlu Telefon: 4-1800 

KULLANINIZ. ELEKTRiK EVl: 

Harareti daim! ve arzuya göre ayarı kabildir. Tip ve cinsine g8. 
re bütün fırınların fiyatlarında m:.ihim tenzilat vardır. . 

Beyazıt Mürekkepçilc r caddesi. Telefon: 24378 
KADIKÖY: 

Muvakkıthanc caddesi, Telefon: 60790 

61~JeWr.ik f~rırn alan her müıteriye buıust tenzilatlı tarife tatbik BOYOKAD~: f 

e~mr. l&I 

Satıf mafazalanndarı tafsilat iıteyiniz • 

Taksimdeki sereiyi ziyaret ediniz. 
1 
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O, ıenç kadının 'her feyi idi. 
Madlen bu zavalbnm cismine 

ve ruhuna tamamen hikimdi. 
Pariıin zehirli ve çamurlu mu· 

bitinde bulduğu bu talihıiz ada· 
mı bir itareti1e bir kahraman, bir 
cani yapabileceğini anhyordu. 

Cilzelliğinin mutlak kuvvetini 
takdir ediyordu. 

Gülümsedi. 
Okıayıcı ibir sesle: 

_Sana ümit etme diyen var 

ım?. dedi. 
_ Oh Madam .. Beni d~li ede-

cek.iniz !. 
- Niçin?. ilk defasında ıana 

lcarıı zalim davrandnn mı?. 
- Evet, dofnı! Fa.kat o zaman 

bilmiyordunuz. 

- Bilmiyor mıydım? Neyi? 
Jan haımı önüne eierek moı· 

mor kesildi. 

Madlen o kadar kayıdıız bir 
•et1e: 

- Hastalıiını mı? Dedi ki za· 
vallı adam bir kraliçenin taC1nı 
çıkarıp çamura fırlattrf mı gör· 
ıeydi bu kadar fB.§lllazdı. 

Bu sırada Madlen ayala kal
karak onun yanma yaklaıtr. 

Dudaklarmdaki gülümseyif 
kaybolmUftu. 

Olqayıcr olan bakıtı birdenbi
re fena bir hal ahn19tı. 

Janm elinden tutaTak: 
- Hastalığm ayle mi?.. Anla· 

ll'lak mı iıtiyoraun zavallı sefil? 
. Senden iıtediğ_im bu hastalığının 

olduiunu öjrenmek mi iıtiyor
ıun? diye bağırdı. 

Genç adam korku ile: 
_ Bu pek müthi~, diye mırıl • 

dandı .. 
- Evetn hutalığını istiyorum 

Jan .. itte bunun için sen benim 
dostum, itıkım oldun .. 

- Rüya mı görüyorum ma • 
dam 1 Ne itidiyorum? Bu sözleri 
siz mi söylüyorsunuz?. 

- Bu hastalığın bqka bir ada • 
ma geçmesini istiyorum.. Evet, 
nefret ettiğim, kendisinden müt .. 
hit ıurette intikam almak iıtedi -
ğim bir adtlma .. Fakat belki mu • 
vaffak oalmadım.. Çünkü o yeni 
bir takım atklar pef inde koıtuğu 
için atılanmadığmı zannediyorunı. 

- Bu adam kimdir?. 

- Fransa Kralı ! .. 
Jan, yuva11ndan oynanuf göz· 

lerle, çılgın bakı§larla Madleni 
süzüyordu. 

- Sana, belki muvaffak ola • 
madığımı ıöylemiıtim .. Eğer doğ .. 
ru çıkarıa kendisini ba9ka bir su· 
~ette öldüreceğim .• Jyi ve itaatli 
bir alete ihtiyacım var .. Sen bana 
tamamen aadık bir esir ve bu 

ilet olur muŞun?. 
- Olurum madam! .. 
- Benim kin ve diifmanhk göı· 

terdiğim gibi sen de krala dit bilea 
yecek misin?. 

-Bu andan itibaren onun en 
büyük dütmaI\ı benim madam!. 

- Pekala Jan ! .. Buna kar9ılık 
ben de senin olacajım.. 

23 Nisan caddesi Telefon: 56-128 
,. 

OSKODAR: 
Şirketi Hayrh-e iske lesi. Telefon: 60312 

SERSERiLER YATACJ 

lapada Kapya kayıtsız bulunuyor
du, 

Şimdi, yapraksız dallarını ümit
siz bir tavırla göğe kalkan kollar 
gibi uzatınıı büyük mete ormanın
dan geçiyorlardı. Ötede beride 
asırlrk akasya ağaçları, çınarlar, 
dııbudaklar, kestane ağaçları or • 
mana başka bir büyüklük ve ihti -
tişam veriyordu. 

Öğle vakti F ontenblöye vardı -
lar. 

Bütün alay tatoya girdi. 

Ragaıtanla arkada,Iarı §alodan 
pek uzakta olmryan ve fazla göze 

• çarpmıyan bir otel aradılar. 

Nihayet ıasız ve dar bir sokak 
olan Fago sokağındaki büyük Şarl 
tnan otelini buldular. 

lsınindeki büyüklüğe göre otel 
de oldukça muntazam ve tenha i
di. 

İ~te bizim dört yolcunun aradı -
ğı da buydu. 

• • • 
Madlen F erron bu esnada tehrin 

ha,langıcındaıki evlerden birinin 
önünde durmuttu. 

Bu eve bir gün evvel okuyucula
nmızın biraz tanıdıkları bir adam 
gelmiıti. 

Bu adam, bir kere de Maladrm 
evinde gördüğümüz Ja.n lö Piyetr 
idi. 
Ja.n lö Piyetr kraldan iki üç saat 

evvel Paristen çıkarak F ontenblö 
ye varınca kiralık bir ev aramıştı. 

Kendisine şehrin henıen baflan 
gJcında zengin çiftçilerin evi gibi 

oldukça. iyi görünütlü bir ev ve • r 

ri)miıti. ı • 
_ ı 

Jan lö Piyetr hemen pazarlığa 
giriterek istenilen parayı vermiş~ : . 

Sonra içeride çalıtarak her yeri 
temizledi ve düzeltti. 

Bu işi, büyük bir hevesle görü • 
yordu. 

Nihayet saray halkının varaca • 
ğı zaman, bin adını kadar ormana 
dalarak Melün yolunda bekleme .. 
ğe başladr. 

Bu bekleyiş bir saat kadar sür .. 
dü. 

Nihayet, dört nala gelen bir a
tm gürültüaü iıitildi. 

Jan lö Piyetr, tuhaf bir heyecan
la ayağa kalktı. Gözlerinden ate§ 
fışkırıyordu. 

Madlen F erron göründü. 

Genç kadın kestirme yoldan gi. 
derek F ontenblöye saray halkın • 
dan evvel varmı§tı. 

Madlen Jan lö Piyetri görerek 
yanında durdu. 

- Ne yaptın? diye ıordu. · 
Jan: 

- Ev hazırdır. Madam! Ceva : 
hını verdi. 

Sesinde ufak bir titreyif vardı. 
Madlene hakmağa ceaaret ede • 

miyor sanılırdı. 
- Ev nerede? .• 

- Bu yolun nihayetindeki soka-
ğa girilince soldan dördüncü ev. 
Fa.kat size layık olmayacağından 
korkuyorum. 

Forma: 8 

o 
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Madlen omuzlarını silkti: 
- Çabuk gel .. Bana yeti§! dedi. 

Ve sonra atını tekrar dört nala 
kaldırdı. 

Bir sürü çocuk sevinçlerinden 
kuşlar gibi cıvıldıyarak ormana 
doğru koşuyorlardı. 

On dakika geçti. 
Birkaç dakika sonra evin önün- Nihayet halk arasında büyük 

de durarak attan indi ve atı bir . bir hareket görüldü. 
halkaya bağlıyarak komıulara sez
dirmeden içeriye girdi .. 

On dakika sonra Jtn lö Piyetr 
de geldi. 

Madlen sordu: 
- Bir ahır var mı? 
-Evet madam. Atı oraya çek-

tim. 
- Evi gezdim. 
Jan lö Piyetr genç kadının yü

züne ü~üntü Üe baktı. 
- Çok güzel... Her tarafını be

ğendim. Yalnız sen nerede yata . 
caksm? 

Bu sözü söylet' söylemez dikkat
le onun yüzüne baktı. 

Zavallının kızarıp sarardığını, 

renkten renge girdiğni gördü. 
Yavaş sesle: 
- Ahırda! dedi. 
Bu anda sokakta büyük bir gü

rültü iıitildi. 
Madlen pencereye yaklafarak 

kendisini göstermeden dışarıya 
bakmak için araladı. 

Gürültü pek büyüktü. 

F ontenblö ahalisi pazar gününe 
mahsus elbiselerini giyerek ı.oka -
ğa dökülmüttü. 

Siyah elbiseli ve küçük şehrin 
mühim ricali ile çevrili bir adam 
krala okumak için elinde üzerinde 
l:tir methiye yazılı bir kağıt tutu -
yordu. 

"Yatasın kral,, sesleri ortalığı 

sarstı. 

Siyah elbiseli adamla yanında -
kiler ilerlediler. 

Madlen F erron pencerenin cam
ları arkasında bekliyordu. 

Bir kaç adını gerisinde, Jan lö 
Piyetr, gözleri parlıyarak onu sey
rediyordu. 

Sokakta şim~i büyük bir sessiz
lik olmu§lU. 

Herhalde siyah elbiseli adam 
yazdığı methiyeyi okuyordu. 

Sonra birdenbire tekrar bir gü. 
rültü koptu. 

Ellerinde kılıç ve mızrak bulu • 
nan süvariler geçtiler. 

Sonra arabalar geldi. 
Nihayet etrafında Jantiyomlar 

bulunduğu halde kral göründü. 

Pariste olduğu gi.bi ahalinin al· 
kışlarına ara sıra kayıtsızca bir i şa 
retle cevap veriyordu. · 

Madlen: 
- Jan! dedi. 
Genç adam bir sıçrayışta onun 

yanına geldi ... 
- Bu adama bak ... 
- Görüyorum. 
- Bu Fransa kralıdır. 
- Biliyorum madam. 
Kral geç.mitti. Eşya aM.baları 

ve sonra tekrar süvariler geçti. 

A z • 
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Madlen dütünceli bir halde pen
cerenin yanında duruyordu. 

On dakika kadar sonra Raga.s
tanla arkadaşlarının geçtiklerini 
gördü. 

- Bu damları takip ederek ne
reye indiklerini gelip bana haber 
vereceksin o vakit seninle konuşa
cağım. 

J an lö Piyetr dışarıya fırladı. 

Bir saat sonra geriye döndü. 

- Atlılar F ago sokağındaki bü~ 
yük Şarlman oteline misafir oldu
lar, dedi. 

- Pekala ... 

Madlen F erron oturuyor Jan lö 
Piyetr karşısında ayakta duruyor -
du. 

Genç kadın birdenbire onun yü
züne bakarak: 

- Demin ahırda yatacağını söy. 
lemiştin ! dedi. 

- Madam ... Sizi rahatsız etme -
mek için .. . 
- Sana göstermiş olduğum adama 
iyi dikkat ettin değil mi ? .. 

- Krala mı, evet madam ... 

- Jan, sana onu öldür! demiş 
olsam ne yapardın!.. 

- Onu öldürürdüm madam .. 

Sesinde bir titreyiş Vt.rdı. Elleri
ni bir yalvarış tavrile ileriye doğ. 
ru uzatmıştı: 

- Bana kralı öldür deseniz öl
dürürüm. Papayı öldürmek -
liğimi emretseniz Roma ya 
gider ve Papayı gebertirim. 
Dinimi inkar etmemi söv -
!erseniz alev saçan odun yığı -

nın üzerinde bile inkar ederim. 
Kralım, Alla hım ıizainiz Madam t 
Bunu zaten bilirsiniz! Size bunları 
tekrarlamağa lüzum yok. Canun, 
vücudum ıizindir. Yanınızda ge
çirmit olduğum bir aaat iç.in ede • 
diyyen cehennemde kalmağa razı
yım. Siz olmadıktan sonra cenne • 
tin bana ne lüzumu vardır ki? .• 
Oh, O geceyi düşündüğüm zaman 
bilseniz kendimde neler hissediyo
rum. Her zaman düşünüyorum. 

O hatıra benim hayat1ı111dır madam. 
Hiç bir dakika yoktur ki hayaliniz 
gözümün önünden silir..sin ... Oh 
Madam,bana bir daha merhamete 
decek misiniz? Oh söyleyiniz, hiç 
olmazsa bir kelime söyleyiniz. Be
ni tatlı bir ümitle yaşatmak için 
Söyleyiniz. Hatta bu ümit, ıonra• 
dan beni en müthiş i.Jkencelere 
uğratacak olsa bile söyleyiniz .. 
Hatta bu ümit mahvolarak kal
bimde derin ve unulmaz bir hic
ran yarası kalacak olsa bile söy
leyiniz. 

Madlen bu taşan duyguları 
dinliyordu. 

Bundan acı bir zevkalıyor gİ• 
biydi. 

Ona belki yüzlerce kere güzel· 
liğinden ve llendisine tapıldığm· 

dan bahsedilmİftİ. 
Sayısız genç, güzel ve zengin 

ayaklarına kapanarak ondan a§k 
dilenmiılerdi. 

Fakat bu serseri. bu zavaliı a
dam, müthiş bir hastalığın pençe
sinde inliyen bu talihsiz, Madlen 
için bir aşıktan daha yüksekti. 

+ 


