
Bugünkü Sayımız 
1 6 Sayfadır 

5 Xuruı ·Telefon: 2387Z == 26 Birinci"teşrin 1936 

Vllziyef büsbütün karışıyor 
Sovyetler, ispanyaya 

filo mu gönderecekler ? 
Fransız limanlarından 

serbestçe istifade edebilmek 
müsaadesini istediler 

aoğQ;tkırdaıı bilgfin siUih yükz;ı d olcu:: Sovyct şilebinin geçeceği bildirfü yor. Fakat limanda bu, huauata 

Ilükümetten himaye va teJVilc görw· ek 'Jcüçük cı sanayii erbablndan 
°k'"1tndu racı 

l~gilt;;;;;;ıur. BS;;~;/~hafi~;ia;;si~P;;;'Yava El sanayii ve esnaf 
~1s~~~, •• ~~i~k~~~~rid~.~~~d.~r~t~~~~~k~~~.~ş~ı~~d! himayesiz bırakılamaz! 

Büyük fabrikalar coğallrken 

l't~~tı>ha?e yüklü otuz yapur gi:\nde- cektir. .. .. ~ize geçmiştir. Bugün ö~ley~ . kadar llü.JcUmct bu vaziyeti dü§Ünmii.ş, tedbir almıya karar 1Jermi.ş bulunuyor~ 
lliltı lal,a lngilizce Sunday 5ro- nu hususta tstanbuldan bugunku Jımandan dokuz Sovyet şılebının ge. Bu münasebetle alakadar esnafa ve el sanayii erbabına sonıyoruz: 
t..e~a~lesinin verdiği bir haberle tarihli Londra gazetelerine bildirildi- çeceğine dair malumat verilmemi,tir. Nası I bir h i nı av e 
»tırlar t etrnektedir.Bu habere göre va ğine göre ilkteşrinin birinden düne (Derxtml 12 incide) 

•• r. x:de.c;adan silah yüklemektedir- kadar mühimmat yüklü 12 Sovyet Ya. gör nı ek istersin iz ? 
"•ttır kuı tanesi şimdiden yola çık. puru Boğazlardan geçmiştir. içinde 30 kişi bulunan 
~"e gene bu hab<!re göre bugün Halbuki bu sabah liman idaresin. o b • • 

.. ceı;m.ıorı ıazımd.r. Diğer den öğrendiğimize göre snn Mr hafta f o US 
lskenderun ve Antakyada 

Son senelerde memleketimizde bü
yük :fabrikalar çoğalıyor. Bunların ya
nıbaşında küçük imalathaneler ve es
naf dUkkfLnlarının hali ne olacak? Bu 
küçük müesseseler, büyük fabrikala -
rm karşısında birer birer kapanacak 

mı? Küçük sanat erbabı, küçük i 
lathanclerı işleten esnaf bunları d 
şUnmektedir. ·Diyorlar ki: 
"- Hük-ümct, hep bii.yUk sa 

himaye ediyor, teşviki sanayi karnı 
(Devamı 4 üncüde) ~,.ansız lıimaqesi için devrildi 

~<l~bata dolaştırıqorlar Ekmek mes~lesini · hal için 
Belediye fırıncılarla 

rekabete mi girişecek 
3 ekmek fabrikası açllmasına 

dair bir proje hazırlandı 

~~ıve fevkalade komiseri diyor ki; 
f Sancak Türklerinin hakları mah-

tran llZdur. endişeye lüzum yok ,, 
~ sanın S . 
"'OJlt dö ?.fa urıye fevkalade komiseri 
"attıasuc ı rtcl Suryie matbuat dairesi 
)ttilli k skenderun sancağının vazi -
~Itırını ısınen aydınlatan bir beyanatta 

U§tur: 
11.~iye fe " 
. .,.t~ vkalade komiseri bu beya-

c,_ detnektedir ki: 
fıı Sancalc:""':ru 
~dur 13· rklerinin hakkı mah -

~tlcri ~e 1
?aenaleyh bu husustaki endi 

ltidlJ tav ~ız buluruz. Halka sükun ve 
lll t ıııye ed . 
t Cair b erun. Halk üzerinde fc-
~rı Çelcinırak.a~ak herhangi bir hareket-
erın tes~Clıdır. Zira bu hareketler 

er bırakır. 

~~A.. F'ranaız elçlsl 
leli '-'&derun ~ 
~l ~al>a.ca ~ sanca.gına ait müza.kere-
~Çlai }l0ru:1 a.tı~~ılan Fransız büyük 
~· bugun Ankaraya hareket 

' h.en~skenderun hakkındaki no~a 
cevap vermemiştir. Suriye fevlooUidc komi.seri Ifont db 

(Devamı 12 incide) Martcl 

706u~;kirbmftkt};~te 
l:lt1 dehalet etti 
''t..-~ıntakada yaşayanların 
l\Urt,, olmadıkları halka 

anlatıh 

Bekir Dede çetesi 
(Yazısı 2 incide) 

Altı aQır yaralı, 
bir ölü var 

Gazetemizin makineye verileceği bir 
sırada Metris yolunda olmuı bir kaza· 
dan haberdar olduk. öğrendiğimize 

göre, içinde otuz yolcu bulunan bir o
tobüs Metris yolunda devrilmiş, içinde 
bulunanlardan altı kişi ağır surette 
yaralanmış, bir kişi de ölmüştür. Yara
lılar otomobillerle İstanbula getirile -
-~ muhtelif hastanelere yatmlmışlar

dır. Kazaya dair fazla tafsilat, · vaktin 
darlığı münasebetile öğrenilememiştir. 

Yugoslav 
Başvekili 

Vaıroın 
ıstaınbuOda 

o Bacak 
Müttefik ve dost Yugoslavyanın 

Başvekili Stoyadinoviç yarın sabah a
ramızda bulunacaktır. Misafirlerimizi 
Türk hududundan resmen karşılamak 
üzere hariciye hususi kalem müdürü 
Tevfik Amir ile hariciyeden Şemsed
din Arü Edirneye gitınişlerdir. Ayn
ca Edirne ista.syonu'nda dost memleket 
başvekilini Edirne Valisi k&rfiılıya
caktır. Yugosiavyanm Ankara elçisi 
de dün Ankaradan §ehrlınir.e gelmiş
tir. 

Sofya 26 (Hususi) - Yugoslavya 
başvekili bugün saat 16,30 da Sofyadan 
geçecektir. Bulgar başvekili, Yugos • 
lavya başvekilini Bulgar hududunda 
karşılryacak, onunla birlikte Sofyaya 
gelecektir. 

Üç vekil bugün 
geldi 

Dahliye vekili ve Parti genel sekrete
ri Şükrü Kaya, Sıhhat vekili Refik Say
dam, Ziraat vekili Muhlis Riyaseti cum 
hur daire müdürü Hasan Rıza bu sabah 
ki trenle A vrupadan §ehrimize gelmiş-

Belediye, şehirde ekmek meselesinin 
halline kat'i olarak karar vermiştir. 

Şehrimiz bilhassa son iki sene içinde 
müteaddit defalar ekmek buhranı ge -

çinniştir. Buğday müstahsili bir mem
lekette fiyatları yükseltmek için fınn -
cıların yarattıkları bu vaziyet belediyeyi 

bu işi kökünden halle scv1Cetmiştir. 
O vakittenberi belediyenin yaptığı tet
kikler bugün müsbet bir hale gelmiş -
tir. 

Belediyenin bu hususta yaptığı pro
jeye göre bugünkü şekilde gerek sıhhi, 
gerek iktisadi gerekse halkın menfaati 
bakımından kontrolü güç olan fırınlar 

yerine A vrupanın diğer büyük şehirle
rinde olduğu gibi büyük ekmek fabrika-

ları yapılması münasip görülmektedir. 
Esasen :tstanbulda fırınlar eskisine na
zaran çok azalmıştır. Şimdiki şekilde 
ekmek daha ziyade bakkallar,seyyar sa 
tıcılar ve şubeler tarafından satılmak -
tadır. Belediye şimdilik üç büyük ek
mek fabrikası vücuda getinneği düşün
mektedir. Bunların doğrudan doğruya 

belediye tarafından veya belediyenin 

Belediye ekmek fabrikası açtığa 
takdirde büyük bir rekabete mama 

kaZacak olan fırınlardan biri 

birisi hakkında henüz bir karar veril • 
memiştir. 

Cumhuriyet bayramınd8 

Hususi dairelerle 
dükkônlar 

VaDınaz perşemlb>e SJlYlflllÜJ 

Kapalı kalacak 
lerdir. . . . Resmô dalıreDeırnıro tatnnn çaırşamb 

Vekiller Sırkecı ıstasyonunda mebus- .. •• ..K.tıJC, a 
lar, Vali ve Belediye reisi, Vali muavi- gunu "'•Oedeın soınıra lb>aşooyarak 
ni, Emniyet müdürü ve dostları tara - ClUJMcS\ 8kŞ8MOf'bal ka<dlar SlYIJ='9C8 
fından karşılanmışlardır. 

Uç vekil bu akşamki trenle Ankaraya Cumhuriyet bayramı hazır~ıklarıl Jenmekte, bazı semtlerde taklar ku. 
gideceklerdir. Hasan Rıza birkaç gün devam ediyor. Bayazit, Unive!"site, rulmaktad.ır. 

lstanbulda kalacaktır. Sultanahmet, Taksim meydanlan süs-
1 

(Devamı 12 ~ 



Avrupanın 
Siyaa ıUtunlannı işgal eden muhar

rirler, ekseriya ~ok muğlak cilmlclerlc 
ve ifade ıekillerile dünya vaziyetini hi
kaye ederler. Ben buru.ın aksine olarak, 
bugünkü yazımda, Avrupa siyasetini 
mümkUn mertebe basitlcıtirmeğe uğra
ıacağım. Devletlerden herbirinin ne yo
lu takip ettiklerini kısaca anlatayım: 

İngiltere: - Asırlardan beri devam 
ettiği muvazene temin etmek siyasetin
den gene de ıaımamaktadır Bu sebeb
le, faıistlerin istillcı siyasetlerini önle· 
mek için, (ba§ındaki hUkumetin muha

panoraması 

ki Avrupada muvazene rolU oynamak 
istiyor. Fakat, bir taraftan Sovyetler, 
öte taraftan Almanlar... kendisini ula 
emniyette hissedemiyor. 

Şimali Avrupa devletleri: - Şimal
de sapa vaziyette bulunan Skandinav 
tlevletleri, umumi harpte olduklan gibi, 
şimdiki sinsi harpte de masun bulunu
yorlar. Lakin, biçare Baltık devletleri 1 
Almanya ile Rusya arasında tehlikeli 
yo1 ilcıtündelcr .. 

Sovyetler: - Ellerinden gelse etliye 
ıiltlilye karıımayıp kendi inkipflarına 
bakacaklar.. Ukin, haklarında besle-

fazak!r olmasına rağmen) kuvvetini, nen suinazar bir taraftan, hüsnil na -
demokrat, hatta en sol hUkQmetlerle zar öte taraftan bir türlü nhat etme· 
birlcıtiriyor. Fransa ve Rusya grupuna mc1erini intaç ediyor. Faıist c?üıman • 
mütemayil olması bununla kabili izah· lığına karıı hazırlanan halk cepheleri 
tır. Fakat diğer taraftan diplomatlarını dostluğu uğruna gemi gemi mühimmat 
Almanya ile sık sık temas ettirmesi mu- yollayıp Avrupanın ta öteki cihetlerine 
vazene siyasetinin kapılarını kapama • bir takım marazah işlere bulat r Kö
mak içindir. tU itler!... Düşman ve dost uğruna he-

Fransa: - Almanyanın bilfiil kendi· der oluyorlar .. 
ıile harbetmiyeceğine ve bu tarihi ra • Ttirkiyc: - Müdafaası ve dostlukları 
kibinin garp tarafına, yani Fransız top- sağlam ... Dahilde inkişaf ediyor!. Dün 
raklarma göz dikmediğine belki emin· yanın karııarak umumi arbedenin kendi 
dir. Fakat, Hitlcrin şarkta ve cenuptaki hudutlarına kadar sirayet etmesinden 
emellerini biliyor. Bunların adım adım başka hiçbir endişesi yok .. 
tahakkukuna doğru gidildiğini de an - işte Avrupanın pek kısa bir panora-
hyor. Nazilik gayeleri kuvveden fiile ması. 
çıbnlırsa, artık, Fransa için Avrupa Hüseyin Faruk TANUR 
siyasetinde büyük amil olmak imkanı _____ s __________ _ 
yoktur. Sovyctlerle ittifakı, bunun için- ovyet 
dir. Fakat, Fransızlar arasında "bu itti-
fak bizi harbe sürükler!,, diyenler var- tayyarecileri 
dır. Öyle ama, Almanya emellerini ta-
hakkuk ettirsin diye onu serbest mi hı· Dün şehri gezip tlç 
rakmalı? 1ş~e·~ Frans.ızlann ekseriyetine ziyafette bulundular 
de hu mantıki gelmıyor. Sovyet Rusya •• 
taraflısı olan halle cephesinin muvacta- Bu g u n An karaya 
ki yetine sebep de budur. g 1 d 1 yor 1 ar 

liA81'JK - Akşam postası 

Tunceli şark mıntakasında ...................................................... 

700 şaki hükômete 
dehalet etti 

Bu mıntakada yaşayanların 
"kürt,, olmadıkları 

anlatllıyor 
halka 

Geçen sene "Tunceli., adıyla kuru • 
lan umumi müfettişliğin aldığı tedbir • 
ler bu havalide istenilen sükunu kısa 
bir müddet içinde temin ve tesis etmiş· 
tir. 

Yalnız Erzincanda geçen sene 55 soy 
gunculuk vakası kaydedilm~şken bu yıl 
bütün Tunceli mmtakasında böyle bir 
vaka kaydedilmemiştir. 

Umumi müfettiş general Abdullah 
geçenlerde ani ve habersiz tek başına 

bir seyahate çıkmış ve bir tek bile eli 
silahlıya tesadüf etmemiştir. 

Umumi müfettişliğin ilanı üzerine 
şimdiye kadar 700 soyguncu dehalet 

etmiştir. En son dehalet eden de asi 
Seyit Rıza olmuştur. Umumi müfettit • 
lik çok ağır eczaları olan bu adamın U· 

mumi harpteki kahramanlıklarını ve 
hizmetlerini gözönünde tutarak ceza -
sını tecil etmiştir. 

Bu havali halkı şose ve şimendifer 
inşaatına scvkedilerek kendilerine ka • 
zan!f imkanı verilmektedir. 

General Abdullah bu havali halkının 
tamamen Türk olup farsca ile karııan 

"Dağ Trükçesi,, konuştuklarını bütün 
tarihi delillerle ortaya koyarak Kürtlük 
denilen bir şeyin mevcut olmadığını 

halka anlatmıştır. 

Bulgaristanlı Türklerden bir telgraf: 

Mallarımızı sattığımız 
halde yurda gelemiyoruz 
Bu vaziyette kışı Bulgaristanda 

geçirirsek sefil oluruz 
Bulgaristanlı kar~Zerimizdcn 86 

aile namına lstanbul gazetelerine tel
graf14r çekflerek ana ootana kaVWJ-

mak için çırpınırken nasıl mü~1cill bir 
va::iyet içinde 1caldık1.o.rı anlatılııw.k

tadır. Bu. telgrafta §öyle deniliyor: 
"Bulgaristanın muhtelif kazaların • 

da meskfuı olan biz ırkdaşlarınız 1935 
senesinde emllkimizi satarak bin m~ 
külatla ancak 1936 ağustosunda. pasa.-

oa KnzoOay pı 
lğ)ft ınıaso ın10n 

bcyasn 
1:1tanbulun planı yapılıyor •. lJt 1ı' 

inşaat projeleri mahallelcr1" 1 
renklcrs boyanacağı h(.ık1.'1ndJJ 
matlar hazırlıyor. H~ 1:ck'61.et, ~t 
gi bir resmi daire, bu imar işi 
ferber bir vaziyette. Velhcısıl 7ıtf 
memleketin ve şehirlerin güzelle 
hususu1ıda müttefik ııe seferbCT'· 

Bu arada, lstmıbul Kızıl<ıY ceı; 
ti dtJ, adliyenin kar§ısındalı.'i s0

1 bulunan Kızılt..ıy hanını b01JO 
ba.şl.adı. Bırnıt görerek memnıaı 0'.. 

Gelip uerW"'e boya 4i11in uerıed1 

kırmızı bir astar vıtrulduauntl 
yordulc. Şimdi bu <lsfar b.itfİ. }. 

ne renk vurulacak diye be1'1er'k~ 
arkadaşımız: 

- A ııoı, dedi, ~te asıl renk bt'; 
mızı. Müessesenin adı KızılDY 

' mi, bitıa.sını da kırmızıya boyam~: 
Doğrusu §CJ§tık. Bizim bilil~ 

Kızılay de?Jince akla kırmızı deg 
mizlik, sıhhat ve h<lstane renUİ 
beyaz gelir. 

Doğru mu, değil mi 1 _ . ..tf 
Halkın TP''' 

Ziraat Bankasın' 

Mitat Paşanı~ 
heykeli , 

Konulmasına kati 
veril dl 

1887 de Tuna valisi ıken 
"menafi sandığı., ile Ziraat barılc 
teşekkülüne hadim olan me§ı'tlt 

İspanya: - Artık, İspanya olmaktan 
çıkımı, faşist ve komünist devletlerin 

, meraönerlerinin muharebe meydanı ol

Misafirimiz bulunan Sovyet sivil ha- portlarımızı alabildik. Emil.kimizi sat- ilk sadrazamı Mitat paşanın bir b 
duyduğumuza göre, Ziraat ban1'•" 

rafından yaptınlarak Ankaradlci 
mi merkez binasına konulacaktı!· 

sen bankanın bütün ıubelerinde 
paşanın birer resmi vardır. İ 

va teşkilatı umumt reisi general Eyde tıktan sonra Türkiye Cumhuiryeti hU· 
man riyasetindeki misafir Sovyet ha- Dışarda: kfuneti bu sene Bulgatistandan on bin muştur. 

ttal,ya: - Ha~istanı hazımla meı • 
guldür"" ,Fakat, yutmuş olduğu bu lok· 
maya.diğer devletlerin "afiyet olsun!,, 

demelerini (yani ilhakı tasdik etmele
rini) bekliyor. Öte taraftan da gözü bat 
ka lokmalardadır. Bir rivayete göre 
ıuihazma uğrayacağını söylüyorlar. U· 

vacıhk heyeti dün. ll&bahleyin Boğaz. • Turan ne§lr maar1t ve yardım cemiye.. muhacir al~ını jliu etti. Bllgiln 
da bir otomobil gezintisi yaptıktan ve tln1n dun yapılacak kongreırtnde eıuıeriyet on bin kieilik yekun dolmuş olacak ki, 
Ç"""Ir suyuna kadar gı·ttikten sonra bulunmadığından kongre ı sonteşrlnG kal • 
~ :ı göçmen vizesi alamıyonız. 

T b T 
mııt.ır. 

ara ya okatliyan oteline dönmüş • • ?ııllmar Yanaeo lzmirlıı lmatt lçtn bir tet Bu vaziyete dUşeccğimizi evvelce 
lerdir. Tokatliyanda misafirler §ere- kik yapmrıbr. bilseydik, hiç §ilphe yok ki emllkimizi 

Bankanın Galatadaki ıubcsiniı' ' 
ıında bulunan temsili iki beytcel 

fine Tayyare cemiyeti tarafından bir • lzmlr llleainden yeU,co talebeler dun satmaz, zamanını beklerdik. Şimdi sına da bUtiln limandan ve şeb· 
ziyafet verilmiştir. senelik koııgrelertnt yapmıolardır. emlakimizi 1935 senesinde sattığımız 

• Partl nahiye kongreleri bu ay sonuna için yeni sahiplerine teslim ettik ve 
kadar tkınal edilecektir. 

görünebilecek tekilde, ziraati t J 

kin i§tiha dişin altındadır l da derler .. 
Bakalım hangi nazariye tahakkuk ede
cek? .. İtalya, son senelere kadar ingil-

terenin peyki iken §imdi ondan aynl
DU§, müstakil bir siyaset takibine baı-. 

laımıtır. Fakat, acaba, yeni dostu Al
manyanm siyasi peyki olmaktan yakayı 
sıyıracak mı? 

İsviçre ve Belçika gibi bitaraf devlet
ler: - Bunlar büyüklerin kavgası es
nasında ezilmemek için herhangi bir 
grupa iltihak etmemek kaygusunda • 
drrlar. Kendi kendilerini müdafaa et -
mek üzere hazırlanıyorlar .. Fakat, her
hangi bir scvkulceyti planının bitaraf 
memleket diye bir ıey tanımadığım 
umumi harp isbat etmiıtir. 

Pek samimt geçen ziya1ttten sonra 
Moda deniz klübünün Bayar motörU 
ile Modaya gidilmiştir. Deniz klUbün-

de de misafirler §eref ine bir çay ziya
feti verilmiştir. Ve gene ayni motörle 
!stanbula dönen Sovyet tayyarecileri 
Perapalasa gitmişelrdir. 

Saat on yedide Sovyet havacılık he
yeti Sovyet konsolosha.nsine gider(;k 
burada verilen ziyafette bulunmuşlar
dır. Bu ziyafette Tayyare cemiyeti er
kanı ve İstanbul gazetecileri de bulun
muşlardır. 

Ziyafetten sonra Tayyare cemiyeti 
nıisaf irleri, şehir tiyatrosuna götür
mUştUr. 

Misafirlerimiz bu akşamki trenle 
Ankaraya. hareket edeceklerd!r. 

Annesini mi 
Küçük devletler :zümreleri: - Kil· 

çük itilafı ve Balkan antantıru teıkil 
eden kiiçük devletler de, mevcudiyetle-

ri.ni brumak için, birlefZtlİ§lCTdir. Li . o•• ıd u• • rm u• • ş ? 
kın bunlann her uzvunu büyük devlet- • 

lerden biri kendi tarafına çekerek bu On yaRJDd& bir çocuk 
anlapnayı bozmak istiyorlar. Bunlar da, V 
her fırsatta biribirlcrinc vefa yeminleri tevkif edildi 
edip duruyorlar. Ukin, çok yemin et- Dikilide §&yanı dikkat bir vaka ol -
mek hayra alamet değildir. Eğer bu muş ve on yaımda bir Çocutun annesi
kilçilk devlet grupları, yekdiğerlerine ni öldürdüğü iddiası ortaya atılmııtır. 
hiyanet etmezlerse, hakikaten birer mu. Dikilinin Mazlı köyünden Mehmet 
azzam devlet kuvveti ve ehemmiyeti k 

arısı Enbiya.ayni köyden İzzetin evin 
arzetmcktedirler. 

de ölü olarak bulunmuıtur. izzet karı· 
Almanya: - Avrupanm en faal ve 

acar siyasi unsuru halindedir. Gözü bir 
taraftan eski müstemlekelerini siyaset 
yoluyla kazanmakta, öte yandan şark 
hudutlannda genişlemek için garp ta
rafından emin olmak istemektedir. Al· 
manlarla meskun diğer toprakları (bu 
mey.ında Avusturyamn) ilhakını bu iş· 
lerden ıSOnraya bıraktığı Jtalya ile el· 
birliği etmesinden anlaşılıyor. 

Küçük gayri memnunlar: - Avus
turya,Macaristan ve Bulgaristan .. Umu · 
mi harbin darbesini yiyip de bir türlü 
toparlanamay.ın bu küçük devletler 
hala buhran içindeler ... Sağlam ve de
vamlı bir yol bulamadılar ... Menfi bir 
politika takip ediyorlar 

Lehiıtan: - O da İngiltere gibi, ıar· 

sının iddasına göre kadın, on ya§ında· 
ki oğlu Halilin baıma vurduğu bir tek
me ile ölmüıtiir. Fakat yapılan mua -
yene, Enbiyanın batına çok sert bir 
cisim vurulduğunu göstermiştir. 

Hadise çok karanlık ~örüldüğünden 
izzet. kansı ve küçük Hal:ı tevkif e· 
dilmiştir. 

Otomobil 
ha cağı 

atlında 

k"· ı •dı 
Şoför Yaşarın idares'ndeki 2379 

numaralı otomobil bu sa.hah Beşik -
taşta kestaneci Kadriye çarpmış, sağ 

aya~ını ezmiştir. Kadri hastaneye kal 
dınlmı§tır. 

(~) (2044) 

• Hükt\metlmlzto Mertnoe koyunu yeUı • dışarda kaldık. Aile efradtm'Z, çocuk-
Urmek Uzere Bursa mmtakaatndakl faaliyeti lanmızla müstehlik hale geldiğimi~ 
mu.bet ncUce vermlfUr. Gelecek yıJ için Ba den ve daha birçok sebeplerle sefalete 
lıkesir mmtaka.sında da yeni bir Merinos mm gidiyoruz. Eğer bu kış da burada ka
takaaı kurulmaktadır. lırsak vaziyetimiz pek acıklı ve sarsın 

• AlAkadar makamlar 11ehlrde tifo ha.ata 
lığmm salgın olduğu haberini kat'lycUe tek. tılı olacaktır. 
ztp etmektedirler. BinaP.naleyh hiç olmazsa 1935 sene· 

• HUkOmetln büyük ztrat mmtakalarda sinde eml!kini satarak 1936 senesi 
ziraat l§çilerinlo çaJııma tarzını tesblt tçin ağustosunun sonunda pasaportlarını 

hazırladığı kanun projesi yeniden gözden alanlara vize verilse de ana yurda ka
geçlrtlecekUr. vuşsak. takanlarımız bilahare yapılsa 

• Hayatı ucuzlatmak için e~ya nakliyatın. 
da navlun tenzllA.tı yapılması tmkA.nlarr araş _d_a_o_ıu_rd_u_._"----------
tırılmaktadır. Devlet Demlryollannda yeni 
bir tenzllA.tlı tarifenin tatbiki için tetkikat 
yapılmaktadır. 

• Ankaraya yurdun muhtellf yerlerinden 
gtden izciler dun Cumhuriyet Abidesine me. 
rastmle çelenk koymuglardır. 

• Ankarada Uk defa kurulan kUçUk sanat 
lar ııerglslni Yugoelav bagvekill Stoyadlno. 
vtç l:ıfr cemile olarak BA;:ae&ktır. 

• Japonya, tuz Jhyacını gidermek için 
lzmJr Çamaıtı tuzıaaından ıoo.ooo ton tuz 
almaktadrr. 

• Geçenlerde tamamen yanan Dlyarbekir 
hastahanesinin yeniden in§a&ma derhal ba§. 
lanacaktır. İnşaata 150.000 llrıı aarfedllecck. 
tir. 

• lstanbulluların Ankarada yapılacak 

Balkan devletleri 

Erkanı harbiye 
içtimaı 

Sonteırinin sekizinde Bükrette ya· 
pılacak olan Balkan devletleri erk!nı 
harbiye reisleri içtimaı için Balkanlar· 
da büyük bir hazırlık vardır. 

Yunanistanda da Baıvekil Metaksaıı 

Selaniğe hareketinden evvel bir içtima· 
ğa riyaset etmiş Bükre§ içtimaında Yu
nanistanın takip edeceği yol tesbit edil 
miştir. 

Cumhuriyet bayramı merasimine l§tlrak ede Trabzon da o( lnr için 
bUmelerl için o günkU tayYarenln latanbuJ. ' ,~ 

eden büyük bir heykel yaptırı~ 

IM'-\i:ffrJid 
Ayağı kaydı . 

1113 numarah vatmanın idaret~ı:ı -
tramvay Eminönündc durduğu tııt 
rada yolculardan Takuhi inmek i•t 

ayağı kayarak dü§mÜ§, sol ayai~ 
ve elinden yaralanarak Haseki b•' 
sine kaldrrılmııtır. 

Rıhtrmda 
dolaşır en 1 

Kuşdilinde Şifa sokağında 0 
• 

Fransız mektebi talebesinden~ 
da Akgün dün Kadıköy rıhtırtı111 t 1 
laşırken denize düşmüş sandaıcı1' 
rafından kurtarılmıttır. 

Bedava ra"' 
vermeyince ı 

Yeni~chirde Gülbaıı sokağında ti 
Jrflllf• ran marangoz Mina sarho§ o dl4' 

donun meyhanesine giderek be 
rakı istemiştir. ~ 

Meyhan"ci rakıyı vcnneyin~e etıı"t 
nı çekip Aııdonu ölilmle teh41t 

tir. 
<1an sabah onda harekeu takarrtır etmiJUr. tt k b v tLlısl at H 1 1< I 
o gt1n icap ederse birkaç tayyare birden so~u 8 8 ~ s ı ırsız 1 dl 
Ankaraya gidecektir. üçiincU umumi müfetti§ Tahsin U· Alemdar<la Çatalçeıme sol<al':Jıılf 

• üniversite iktisat ensUtUSUnUn geçen rer Trabzonda mühim bir işin tetkiki- numaralı Hilseyinin evine ,ab~ ~· 
ders senesine ııit tahriri imtihanı ~clecek le meşguldür. Umumi müfettiş Trab ·1 dan Edirneli Mustafa girrnİf· ~:ctı'ıt 
aalı g1lnU yapılacaktır. Bu imtihana girmek d 1 1 h ı k ıarı••· 'I' zon a ya nrz et ere ma sus o ara so- eşya çalmıı:: , kararken yaka • 
tçln müracaat mUddcU bu akpm bitmek • ~ :ıı C~ l't 
tedır. ğuk hava tesis:.Hı yapılması ve burada Depoyu soya , ır. 
* Bir tı:ı!us Edlrnekapı clvarındıı Kariye dondurulacak etlerin İstanbul ve bütün Sabıkalılardan Hasan dil11 ~~,ulJ 

camii yakınında bir define bulunduğunu vi. Karadeniz havalisine sevkini tetkik et· pada. Ömerağa sokağında Said1
"" .t' 

!Ayete b!Jdittrek hafriyat mUsaııdcııl almıo • mektedir. Bu suretle, hem memlekete 't".erf ~ ' 
t H !ri •- hUk" ı deposunun kilidini kırınıf. l:ı ~ ,' ır. a ya... umet memur arı nezaret ucuz ve sıhhi et yedirilecek hem de f 11dl1' 

etmektedir. ken devriye memurlan tara 1 
şark vi1Syet1erinin başlıca serveti olan • Bundan sonra beledJye yalnız ekmekler kala m tı 
havacılık irin b!r korunma vaaıtaıı n 11 r. f den deılfl o ekmeklerin imal edilcllğt unlar. l: be 

d&n da numune aımııs-a karar vermı,ur. bulunacaktır. Tek ı rdağınde 
* şark dcmıryoııannın satın aıınması itın =================== k "ye radYO .- . .M 

Ankarada bulunan murahhaslardan l:ıfr kıs. ticaret merkezi ittihazına karar vermlfUr. U .., J"' 
mı konılayonlarm faaliyeti b!Unc~ye kadar • ~lllde bir ~bine buhranı bqgöatemııı Tekirdağ nahiye mUdUrlerl ..ati ~~ 
§Chrlmlzc dönmU§lt!rdlr. ve iktisat nazın ıauta et.mifUr. i den r P' .. 

• Fraruıız bqvcklll Leon Blum llSyledlği muhtarları k8y bütçeler n -" "'.I 
1 çeri de rarak her ko''ye bı'r radyo atın """ ,... yeni bir nutukla halkcepheat bükô.mettnJn her ,.uı 

zamanldnden kuvetll oldulunu ve bUtUn tc.. nnı vermi§lerdir.Şiındiden Şa~rı * Balkan antantı ekonomi 'konseyi evelkl 
günkU Uk tttlmamda Plrcntn Balkan deniz ra.ntmca muvaffak olacağını llSyleml§llr. aı köylüleri radyolannı alJııll 
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eıtiuı "ör:· .. - . 
~"t"!ff_: 

D~cırtaı ~<e -
" lf1iııltnte~al9>ttn 
~ aır~om DşDeırn 
ı~~Gı~~ e©Jnomenn 

e ltıaJiye tel~ on. se~e C\ \"clki iktıım t 
1 - p akkılen şöyleydi: 

orta rtıı nra mı biriktireceksin? :-;1• 
l! • olac·tksı 1 I" rı eç.... • n · '.Cnchi miies.._c,...e. 

? 

a.~ı ~ı-; ·'akın ha, sen etini Türk pa. 
t ak bır·ık )" l'tlin ' ma.. a dolar al ,.a 

'~a frank ' • 
:ı ... 

- Arttırcı • ı n.ı :ı ır ıgınr s' irre lıankala. ... 
J • • 

t " lir ahbabım 'ard k" 1 .. .. .. 
~ti! h'ı 'k . • ır ı, 1utun nm· 

ııı· rı tıra··· ı11 ll'r ıgı bir cr\'l'ti. - en e 
ıı, k SCl\"arak l • oldu ·

1 
- r~merıknn sanayii. 

t\:ııı M'k lcın de 192:5 tc pek parlak 
· telltr\•·ı 

1 
'e otomobil şubelerincı. On 

q' •C ZUh , 
'~iırnb" ur eden buhran onu gün• 

l>oı ur iflfıs ettirdi!. 
eı· arın st ı· . ı tııaıeı ' • er mın, frangın ,·azi. 
:\sın 1 ın .. Onlara mukabil Tiirk p:ı 

n sa ·1 
, .... g amJığı da meydanda. 

a ·•etleri · ı · · 1ranıa nı • YIÇrc bankalanna 
Oıılarrn r da, aman, dikkat etsinler! 

~o kısnıda başına hir i,. açılmasın .. 
~angını en açıldı bile? Çünkü Js,ic;re 
t~t rı son u•-;. d • k"b .ottııı ..,ra ıgı a ı eti de gö· 

A * * t rtık 1'" . . 
Ula övı· urkıyenın - kemali te,·a. 
ernlek. IYeliın - Para ~klıvaca1\ 

ta etter· -
hakku•- ın en sonuncusu olmaclı~r 

~ et · .~orta... rrıış bulunuyor. Hele su 
111· " 1esc1 · • ııı· 'n kırdı" csınde, ecnebi sermaye. 
tr Cdk ~ 1 Potları milli \'CSUitle ta 

'e ..,ırnızc . . . <ldı ....... · ne dcr..,ınız? .. Fönikı: 
1 llrk · . • ·• 

d ~0r:.. . k lllıllı,, olan gayri milli 
~rı.ıs/r ·etleri battık tan ,c:onrn 

lt d" ' Pek " ki - ' . UşUnc h ~0 anmızın dımnğıncla 
- ye a ıl olmu:;tu: 

ıı~ d angın 
ttanı '<> kaza sigortaları gc· 

~ilin h <'der. p ı . ., t t k h. . 
f ıh arat . n .• _ ar ı ıç kım. 
lln~\11 oı 11 n ıgor!asına girmiyeceği 

t.ı ~. Ur Ilıı ,. ··ı .. t'" l~tirf • ''lltı bi · ... şuue o muş ur .• 
'ıJ.1

1 lllı.ınta; ıkı .seneden beri taksit. 
, • 'llJ "en 

1 
aman 'erenler daha· 

•lııır.,.. c eı A 
t • u 11 .. • rtık arkn mı ke...;e. 
~ ı gıınku .... 
''L' e bet &unun ayda on be'" li. 'q' "k e on ek" ıt 
fJ ~1 i bin be_ .~ız sene onrn alına. 
ltı ltıarıa yu~ liradan evladır: 

l~tıı kadar ''az· • . _ 
d· değil 1 • 1~ etın ne olacagı 

Donanmamızın 
Malta ziyareti 

Bir Mısır gazetesinin 
şayanı dikkat 

makalesi 
t>onannrnmızdan on parça harp 

genıiı-:inin Maltada lngiliz donanma::.ı. 
na 'c müteakiben Korfocla Yunan do • 

nanrta..sına yapacağı zi)aretler clo:.t 
mcnıh•kctlcrdc hü~ük hir alaka U)an. 

dırmaı.. tadır. 

Mısırda çıkan "Elnıuazzanı, , yau 
tcsi donanmamııın hu ziyaretiıw hir 
lı:ı<jmakale tahsis t•tnıiştir. Bu h1~nıa. 

kalede lngilten• 'e Türkiyenin .\1-:ch· · 
niz teşriJ,j nıe:sai!•inden bahsedilmek. 

tcdir H lngiltere - Türkiye anla;;. 
masrnııı hilh:ı. sn Arap memleketlerin. 
dc~e,inçle karşılandığı kay dolunnıak 
taodır 

Zelzele 
oldu 

lstanbul, Niksar Unye 
ve Reşadiye de 

hissedildi 
EHelki gün l.stnnbulcla H ) ur. 

dun diğer ha1.ı y<'rlerinclc zelzele iti:-;. 
sedilmiştil'. 

Ra.sathanenin tc.>;.,;bit l'ttiğine göre 
~aat 16 yı 7 dakika t'.) saniye ~e~e or. 
ta km·,·ette bir zezele kaydedilmi:;;. 

tir. l<!lzelenin merkez üstü tstırnbul. 
dnn GOO kilometre uzaktadır. 

Niksar. Onye ,.c Reşndiyedc dl' 
enelki gece altı kere zelzele olmuş. 

tur. nu zel~elclerden ild~i çok şid. 

detli ;.!C<:nti .. tir. 

Ç~P 
D • 

1 
Mektepler de 

şikayete başladı 
.,, <lıye düsünmeg"e bac:.·. ~ Belediyenin şehrin birçok taraf· 

{ ~ıtıh . . larmda ufak ufak röp merkezi kur. 
t ""rcl hUk · . . s tdlıirlcr d •. 

1 
fımetının aldıı.:-ı duğundan buralardan şikayetler yük. 

1il tasar' egı Yalnız :lOOO. igor. seldiğini yazmıştık. Bu nrndn Gala. 
t-. rufunu hatt ·ı·· · k. l .... hl"fh • a, ur ·ıvec r t ı· ~ " umunu k asaray ıse inin Ortaköy kısmı yanı-

' :ı. ilnıc urtnrmış olu- na çöpler dökündiig·ünden burada kıl. 
:ıs u, ecneb• · k -1 tıa rl\ 1 şır ·etıeıin batmı;: kuya H sint'klere tahammül edill'nH•. 

c!V•i lise müdiirlüğünden lıeleclin.•n• 
Ilı &'nten • ... k" • lıta-.n · ' ur ıyed<' hic kim 

~ · .... rrır 1 • • 
'il' o ın d w. ~~ 1~sirk u cgıldir: Beğen. 
\~:n <'te hk ·ıı . 
ır · edec k . • 81 erınizi ödemekte 

1 b e ırıiz R 
'~~il ırderı gara : eas urun.' hep. 
;ı\d et kar ntı <?tmi;:; olın or Bu 
~i) et etuı.· ı ında halkta .iti~aclın 

ild .,,ırıe ·· 
l· ~si.>"lcı ç·~UPhe ~okf\lr. 11<.>m ele 
'"'

1n · unk·· · .. t;ıı e ~ij~ u. ılerıkı seneler,• 

. . 
hildiri1miştir. Robert Kollej müdür-
lüğü Ul ayni ~ek ilde Amal utkö) çöp 

lüğiinden, Kadıköy ikinci ortu mek. 
tep müdürliiğü bu mektebin hemen 
yanıb:ı.,rna <;ÖP dökiilmt'sinden 1\lan. 
rif rnsrtasiyle şik:iyettc bulunmu~Iıır_· 
el ı r. 

'lır el bir · 
'atı · llu tn" mı al )adigfır kala .~ 
hiı-h~lthi • 1~10Iduktansonra.hat. Ucretll OJ(•murların 
1 t:kr. r ı tık! ld . 1 lıııll\ "ltıet . )3 e bıle. herhanırj maaş arı 
hit :ı 1nı b.' sıgortalının m·ısun bu. , 

tl'jj ıı· ha, . . ' ·ı Cühuriyct bayramı miinasebt'tiyle 
il\ ttı"'" • 1Ht, hatta belki de memurlara a'-' basından cn·cı n1a·'""' 

G\I ._,el('.Si t l"k . J • ..-ı l'tır ... ('ı n (' a kı cdeccktı'r. ., •. d . k . . 
• J " ven ecegıne aı r çı ·an rn·ayetleriı• 

l~L· e ltı'· ' ntenılck ı· · 
1 

•ıııı,. UtekabiJ .. C ımızde tasar . aslı olmadığını yazmı tık. Yalnız ban 
tıııı.ı. Ço~ tnu"h· )ardım mefhumları kahır ve hususi müesse,clcrin hir 

la JOto ıın b' d 

Esnaf cemiyetlerinde yolsuzluklar 
tevall ediyor 

Terziler cemiyetinde de 
yolsuzluk mu yapılmış? 
Bu cemiyete mensup esnaf 
yarın toplanarak vaziyeti 

görüşecek 
Terziler cemi\'etinde uzun 1..aman·\ 

danberi tetkikl~r yapan bC>le<lıy<.> mü
fettişleri ve tıcaret odusı murakıpJ:ırı 
bu husustaki hesap \'e mtrnmdô.t tef
tişlf'rini ikmal ve bu cemiyetin gerek 
hesap, gerek muameli'ıtınd:ı yolsuzltık 
olduğunu tesb.t etmislerdir. Terziler 
cemiyetinin intihabın;n bu sene yeni
lenmesi lazımgeliyordu. Netekim S<'· 
ÇJm usulü daiı C'sinde yapılmıı; ve ayn; 
idare heyeti yeniden intihap edilmı~
tir. Halbukı <> esnada bu cemiyette 
bazı yolsuzluklar oldu:u hissolunmus 

b ' 

\'e cemiyet idare heyeti azalarından 

bazılarmm da bu işe isimleri kam~tığı 
şüphesi uyandığından intihap feshe -
dilmiştir. 

İkinci defa yapılan intıhaptıı gene 
ayni idare heyeti seçilmiştir. Bu \'azı. 
yet karşıı::mda intihnp yeniden feshe
dilmiştir. Üçi.ıncü defa intihap yapıla
cağı iliın cdilmiı:;kcn sonra bundan sar 
fınazar edılmif5 ve tahkikatın bir an 

lira varıdatımızın şu şekilde sarfolun
duğunu söyliyebil :rim: 

Ayda 60 liradan katibiumumiye her 
sene 720 lira, muhasebeciye ayda 60 
liradan 720, katibe ayda 40 liradan 
480, iki tahsildara ayda l 5 şer Iradan 
360, iki tahsildara senede yüzde yirmi · 
den tahsil ücreti olarak 600 lira yer ki
rası ve diğer masarifat için 400 lira ve 
kırtasiye için 30 lira yani topu birden 
3310 lira .. 

Esnafa lüzumlu olan mecburi yar · 
dımlar bile idare heyetimiz arasında ve 
ceplerimizden verilmek suretile yapıl • 

maktadır. Çünkii cemiyette fazla vari
dat olmttdrğı için yardım yapılamıyor. 

BuncLın başka esnaflar arasında hasıl 

olan ihtilfifların halli için birçok defalar 
mütef.!rrık masraflar dahi ceplerimizden 
yapılmıştır. İdare heyetimizin cebine I 
on para girmiş değildir. Ve yolsuzluk 
yoktur. 

:;;:cı ikmali daha münasip görülmüş- ----~--e-J_'_e_s_t_e ___ _ 
Şimdi bu cemiyet hesaplarının yol-

suzluğu ortaya konulmaktadır. Yol- f h {İkaı l 
suzluğun şekli b:r raporla tafsil ,.e i-

zah edilmiştir. Raporun tetkik \"e rn
ziyetleı ı şüpheli görülen idar<' heyeti 

azala~·ı hakkında yapılacak muamele
nin tayini iç;n terzi Jrnınaşçı ve elbise-

ciler yarın fevkatade bir toplantı ya. 
pacaklardır. 

Bu cemiy('tin idare heye.ti Halil.."'-· 
li, Sabri. Şevket Muslubaş Oğlu. Av-

ram. Jorjet ve Nizam'dcn miirckkep
tir. Cemiyet umumi katibi de Agah 
lzzettir. 

Öğrendiğimize göre yolsuzluk son 
iki senenin hesapları üzerinde kendi
ni gö~tcrmi~tir. Cemiyetin iki senelik 
bütçesi de 8000 lira kadar bir şeydir . 
CEm'yı t reisi sullstlmaı 

yoktur diyor 
Diğer taraftan Terz'.ler Cemiyeti Re· 

isi Halil Halit tccimde cemiyette bir 
suiistimal olamıyacağını söyledikten 
sonra demiştir ki: 

'' - Ticaret odasının heyeti umumi
yeyi toplantıya davet edeceği hakkında 
hiçbir malumatım yoktur. Şayet biL~ 

toplantıya çağıracak olurlarsa he· 
saplarımız açıktır. Senevi 3 bin küsur 

Yeni orman l<anunu 
bııhanesiyle fiyatları 

yükseltiyorlar 
Bu senenin b~ınıian itibaren ba.c:;lı

yarak hafif' hafif yükselen kereste 'fi
atıarı nihayet alabildiğine yı.ıkan g.t
miş \•e bir ihtikfır halini almıştır. Bu 
öyle bir ihtıkardır kı, hesabı, ölçüsü 
yoktur. 

Bu hususta yaptığımız tahkikata :;ö 
re ihtil,fırm sebebi - deha doğru bir 

tabirle • !}Ukfımetin yeni yaptığı ve 
meclisin bu devresinde mü1..akere cdi -

lecek mevzuların başında gelen orman 
kanunudur. Kanun etrafında çıkarılan 

şayialar fiaUarın alabildiğine yüksel
mesine vesile olmuştur. Halbuki. yap

tığımız tahkik:ı.ta göre yeni oı·man kn 
nununda kerestecilik aleyhine ne bir· 

madde \'C ne de bir tek kelime vardıı 1 
Hakikati göı enler yeni orman kanıı 

nunun kerestC' fiatlarını yükseltmek 
değil, düşürecek. yani keresteleri ucu
za mal edecek cihetleri cami oiduğunu 
temin etmektedirler. Kanun, halen dev 
!etin, fertlerin veya hükmi şahMlarm 
olan ve kesllınC' çağma gelmiş ''e işle· 
tilmemiş bulunan ormanların tazelen
mesi ve işletilmesini fımirdir. Bu da 
kcr<'ste bolluğunu ve dolayısiylc dUş
mesini temin edecC'k en miihim sebep 
olacaktır. 

Hükfımet bu ihtikiırrn öııiiıtC' "'ece-
cek tedb'rl<'ri rıta"ukhr. "" 

L_n b<tı._' llunı· ır a ım atılmıs bu- ı,ısmc aylıkları n) ın 2" inde veı· ~cck. 
"<ld "ll arın ın"'t , ıııııa~ıal'ı"eoğuıaa~ u

1
eebbisleri o. lcrdir. llükümctdaireleı-indcücretle Ziya gök AIJlihllfali 

tı •ı: Oları J nr nrJa mesai ar. çalışanlar ay başından e\"nl maa:;la . 
tebl'ik 1111 bildi-~c .bu işte büyü!-; iımil rmı aldıklarından m<'ntudar hakkın. ~ı. bugil n 1 

l'deri~. gırnız Hii nü Yaman• ela verilen karar ücretlilere şanıi lol .mu~ Bugün saa t on yedidl· Zi)n t.~ökl 
Jt., lltı ıt: mı) acaktır. c,, A lpın i)lümün!in') ıl döniimii münaı-l' 
"'ıı: rtıe "' Jlı ' 'O"ÇO J Jk • d .ı ".. laı d ====::::;==============::. ~ ~ oı 11.5c; 11.53 li.lG 1c;,4; 4,4::; hl'tiyk 1 a ·c,·ın c bır ihtifal yapıla. 
-ıi "ıe1 • ı a ··~ı ·· ~ .. ıl ll' ka,._111de d ' • ııtekabil )ardım. Her yurttaşın fıtisi emniyet altına a - ·" ' ' " 44 rı ~, , '"'" 1 .,., lUl(I caktır. lhtHıılde iiniveı.sıte doçerıllc. 

l.'ı:.. 'Glr e azıcık d 1 ' z· tt· F kıı "baı • lgorta · ~ ura ım. Şim. lınmalıdır. Bu, memurlar i~in kahil rind~n ,ıyae ın 'ahri "Ziy3 Gök 
li nuıı, h~la'tı Pa. eıJıgıu felsefesi sa- oluyor da, diğer çalışan ,.e 11:ıra kaza- GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? Alp'ın ha~ atı ,.e C'Serleri,. g(•ne cloe,:l'n1 

11~ "i . 1 a ''ek kt' )- . I'.' t 'z· ' rL ~l!lı" Şı, ..... li ;ı; me - ı. ('111 rıanlnr i~in nit:in olm:ıı-ın'.' :-:::abri ı;sa .. ıya Cıök Alp\'(' tcrbİ)'f' .. 
'tt'I '"ıtı '" tel b" - Yunııı:ılstaTid:Lk• ı.;umhurlyctı;ller Girit a. 
t 'll\l'sl tk ( l \il ı) yardım .. ha. ( v~ N dnsmd:ı harekete "'C"lılcr. adlı hirer konferan. \'l'l"l'Ceklerdir, 
· ı ~~i > n1 :ılı d . . 0 • O ) " ~ lıd '1ı!a d le ekk··ı 11 • A~nı zaman. Hn~şkr ıtalynnl:ırın lıtktımlnrını durdur Bunclan ,.;oııra htiriik bilginin hazı şi. 

1r a b· u lerle · t ı d ı · ı · k 1 t 3at (}H it rabıt . ıgor a ar n. u nr. ıı · <'l'l o ·urıaca \ ır. 
lı.ı, la.J ı 11 .. e ki rı"~ a tcsısihe ça lı.,ma- ;f;;ı~iiı~i-;.;.:;.11=========-----=======----~--------------

J O "il ı ''-'JI} b" ,ıı 
dı.ı r, hir •tekaüt ıı· memur. ıhti. 
ı:ıo tal', d dtikk."t maaşına mnzhar o. 

llt ıı, 3• n tez .. : h 
İtt· il laq 1tll\i 

1 
·oa tarı, bir kun 

'tııaı atı lıt da lo' uı.. ene ~alı-.tıktan ı 
tllf· l)l'\·J tl'ltC! t >ı~ kaı.a) a u"rar. a ı . 

ı""' etA· l'lllın d" 
~ "'••rıııı "'' ,., haı - e ılmelidir. A d v • • h "" • .. 
~~~1:1,;:/·tı1ıta ~~;n!1~/~mhurhet ra ıgınız ışı ususı muesseselerde bulursunuz 

"ı~. dırrı kanu r fgorta ,·rj Okuyucularımızdan ö. Ç'yc: sanlar miiteaddit yerlerde çalışmnk imkıiıunı bulmuşlar • 
dır. Hiç yılmadan sağ::ı sola b<:şvurun, yakında aradığınız 
gibi bir i~ bulabileceğinizi umarız. 

lıu iki i t ~~ rnra1masın!I Aradığınız tarzda bir işi olsa olsa. hususi miiessC'sc • 
e ıf (•dil melidir. lerde ·bulabilirsiniz. Sizin vaziyctinizdc bulunan bir cok in· 

...,. as ıımnmnnnmnMmtMt1111t1&11H .. ıl•nM••-----ıi 

Semlb>oODk 
sn ınıekDeır 

Bcyndmilcl çv1ı koııgrcsı münas 
lıet1y1c lJUJll1rın l>fr tetl<ik «Wyahafüıt 
şehre hediye ettiği çap t:e kara.aine 
<lrrcli ii:::r!rinde ga.:.etelcrimbitı "csr 
1ıatı clcı-am crliyor. Peyami ~afa bııÇ,U 
l;;, y<ı::ı8ıı.tlrt ayni meseleye temas cd 
ı·ck: 

"Bu küçiik hayvana karşı bütün J 
tanbul halkında ve matbuatında uy. 
nan bliyük öfkenin sebebi nedir:'., 

Diye sord111.·taıı sonra sualine go 
l:cncli'>i şöylr ccva7> ı·criyor: 

"lstanbul ahalisini kudurtan şey s 
nekten ziyade sineğe karşı bclediveni 
aezidır: Yaptığı i3in basit akt~tle 
ni hesaplamakta.n aciz, en adi ve i 
tidai bir tanzifat işim becermekte 
aciz, hileli suya, siite, yağa kar. 

iıciz, yoksuzluğa karşı aczi, pahaJıh 
ğ~ karşı aciz, lstanbulu can çekişe 
bır belde haline sokmuş bütün bela!. 
ra karşı aciz bir belediyenin en niha 
yet çöpler ve sinekler karsısında d 
yarım yamalak tedbirlerle boc..-ıJn· 

rak hii.liı bir sıkımlık C'anı olan h~y 
vanlara mağlup vn7.iyC>tinde kalr.ı.al! 
dır. 

lste !stnnbul halkını bu \'ıldırıvo 
\'e sinek, onun gözünde. ~lediye-ni 
biitün kudrctsi7.likleııni \'e bc-cE>ııksi 
tiklerini kendi sıska ciis!'csile trnıs· 

· .... hir iclr.reıoi?.lik sembolü hafinrı gc 
Iiyor. 

ı·'el(ıket huradadır .. , 
-.;':r 

~<eDe©!Hye'fe lb>Rır 
1t:elkD D'lF 

Bcyoylımda Ağarcınınıı fcın,ir edil 
yor. "Gcz9iıı" bııgii.nkii l\1trmı'rln b 
c~1~1iin içini, 1,cle dr~un mulıaT:kal: rı 
nı ılc ka7ılanıak lüzumunu miidala 
etmektedir. Gezgin diyor l:i: 

"İşin şiir tarafından ba~ka bir ,. 
~ ·' 

daha var. Bann öyle geliyor ki, eğe 

Ağa cnmii, dediğim gibi çinilerle kap 
lanarak bir mücevher haline konulur 
sa. Türk çiniciliğinin eşsiz bir reklfı1YI 
oıu_r. Bu tamirler, belki doğrudt> 
d~gr~ya İstanbul Şarbayhğına "bel 
dıyesıne) bağlı değildir. Fakat be 
Muhittin Üstündağın böyle bir tekli 
her yere knbul ettirebileceğine ina11 

yorum. lstanbulda birc;ok güzel iz.le 
bırakan bir vn.linin bu kadar haklı b. 
isteğine kim hayır diyebilir?,, 

~ 

IKapaDarı 
lkaqpayon oz ı 

lla.<ıan Kıoııçayı yazıyor: 

"Geçen gün tramvaydan inen b~ 
kadını içC'rden çağırmışlar: 

- Bayan bir şey unuttunuz!., 
Bu sesi işiten kadın tekrar tranl\"n 

·ya binmiş. kendisini cağıran adanı 
bakarak izahat isteyince: 

- Kapı kapamayı unuttunuz!,, 
Cevabını almış, bundan dolayı hav 

li cam sıkılmış. · 
Düşüniiyoruz ki traım·ayda, yahu 

vapurlann gü\'ertesinde kapıları açı 
da kapamıyanları geri cevırm,..k v 
htlnlarını yüzlerine vurnı;k d~·ece
sinde olmasa bile biraz intibaha getir
mek faydalıdır. Bunun için her yerde 
umumi kapıların üstüne: 

"'Kapıyı kapayınız!,, 

Tarzında bir levha asmak lazımcıır 
Bu suretle kupıların icabında açılmak 
fakat her vnkit - bllhsssd hava cere
yanlarına knrşı . kapah bulunmak i
~in ynpıldığı daha evvelden hatırl:ıtıl
n~ış, ~-ıpıları açık bırakanları geri çe
,·ırmege mahal kalmamış olur .. , 

Kilis gazetesi 
15 yaşında 

J{iliste çıkan günlük Kilis refikimiz 
15 yaşına basmıştır. Küçük kıt'ada 
fakat iyi bir şekilde çıkan refikimizi 
tebrik ederiz. 

Şaraplar ne kadar 
ucuzlıyncak ? 

lııhisarlar idare_i şarap fiyatları. 
önümiizdeki ay başından itibaren ncuz 
!atacağını yazmıştık. Balkın "~raha 
olan rağbl•tini arttırmak için y~pılan 
bu tcnzilftt yüzde otuz kadar olap me. 
selfı :;o kuruşa. atılan 70 ~andlitreJik 
~i~ln :~:; kuru~ satılaraknr. 
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Belçikalı Faşistler 
kralada muhalif mi? 
Tevkif edilen liderleri bu sabah 

serbest bırakıldı 

Yedi adam 
katili 

anır caeuı 
Fransada hararetle 

araştır1Jıyor 

Belçikada f aşistlcrin her §eye rağ -
men büyük bir nümayi§ yapmıya ha
zırlandıklannı dün bildirnti§tik. Bı.1 
nümayiş tahmin edildiği gibi 250 bin 
kişilik bilyük bir tezahürat halinde o-j 
Jamamıştır. Ancak b:rkaç bin Rexist 

Brüksclin merkezine doğru yola çık-1 
mış, yolda komünistlere rasgelinmiş . 1 

tir. Burada her iki ta.raf biribirine 
kilfürler savurmakla iktifa etmiştir. 

Faşistlerin büyük nümayişlerini ya-ı 
pamamalarında reislerinin ve erkin -
dan ayan azası kont Brune'nin tevkifi 
mühim bir amil olmuştur. Hükumet 
çok şiddetli tedbirler almıg bulunu -
yordu. 

DUnkU nUmaylf ler 
Brüksel, 26 (A. A.) - Degrelle ile 

Grum.me'un tevkiflerinden sonra Sa.int 
Gudule meydanında kesif bir halk küt 
1esi toplanmıştır. Birçok RexiBte'ler, 

m tevkifleri protesto etmişler ve son
a borsa binası önünde toplaır..:ııJar -
lrr. Orada da 40 kişi tevkif edilmiştir. 
"'unların arasında Rexiste mebwtlar
lan Kuapen vardır. Polis, nOmayiKf
eri dağıtmıp. 

Dün kralın sarayr önünde yapılmış 
olan askeri ~it resmi esnasında hal

kın ekserisi "Yaşasın kral,, diye bağt
rarak sadakatlerini izhar etmişlerdir. 
Rexiste'rer ise sükutu muhafaza. edi-

yorlar veya arasıra faşist usulü selim 
verlyorlardı. Başka birtakım Rexist
ler de halkın ara.sına karışarak halkr.ı 
kralı alkıElamalarına mukabele olma!ic 
Uz.ere "Rex galip gelecek, yaşasın U'>· 
on.,, 

Süvari polisi, Rexiste kararga.hıuı 

muhafaza etmektedir. 
Fatı•t llderı serbeat bırakıldı 

Brüksel, 2ô (A. A.) - Lcon Degrel
le ile siyasi dostlan, bu sabah serbe!5t 
brra.k~lardır. 

Dün akşam §ehrin merkezinde hafif 
bir galeyan hliküm sürüyordu. Fakat 
şiddetli bir yağmur, sinirleri yatıştır
mağa ve nümayişçileri dağıtmağa ka-
fi gelmiştir. ı 

Brüksel, bugün her 7.amanki normal 
manzarasını almıştır. 

Adllye nazır•nın be7anah 
Brüksel, 26 (A. A.) - Adliye nazt

rr Bo~se. hükiimetin Belçikanın her 
tarafuıda intizam ve sUkutu muhafa
zaya ve bütün kargaşalıkları tenkilt? 
azmetml§ olduğunu söylemiştir. Nazır, 
demiftir ki: . 

"- DecreJle. .-.ı lmmftnhrt tehli
kesi olan bir panik ihdasına muvaf
fak olmuştur. Hilktımet, Belçikada her 
türlü diktatörlüğün önüne geçmeğı: 

karar vermiştir. Halkın ekseriyeti bı-
7.e müzahirdir. İtidal siyasetimizle bu 
müzahereti muhafaza. ediyoruz.,. 

Katil Pol 

Geçenlerde bir ailenin beş ferdini 
öldürüp dağa ka~n. ve dağda da <5nil

1 1 

1 

Bu Çar,amba gUnU matlnclerlr.dtn rtlbr rfn ı 

SOMER Sinemasında 
Göreceğiniz ve dünyanm en büyük artistleri 

HARRY BAUR - DAN!LLE DARRiEUX - JEAN P!ERRE AUJ4 
tarafından tem&il edilen 

TARAS BULB 
Emsalsiz filminln büyük sahnesi 

ne çıkan ıki çobanı öldüren bir deli- -------------------------~ 
den bahsetmiştik P. Ughetto adlı olan 
bu .ka.til §imdi Fransanm cenubmıda
ki &§8.ğı Alplerde gizlenmektedir. Jan
darmadan, yerli halktan~ elli kili 
katitl ~. KatDM ,.am-
da üç tüfeği vardır. 

Cumhuriyet bayramı şerefin 

SAKAR" 
VE 

SARA 
Sinemaları birden bütün 

yayılan kahkaha tufanı 

El sanayii ve esnaf 
himayesiz bırakılamaz ! 

Katil oduncudur. Övey babaar milte
madiyen ağlamaktadll'. ~ kar
ii bUyUk bir gayz besliyen baba, "gel

diği takdirde hiç düşünmeden bu ka
ra kalpliyi derhal öldüreceğini,, söyle
mektedir. 

Katil muhtelif 7.amanlarda btr.;ok 
isimler deği§tirmi§tir. 150 kişi kati -
lin peşinde koştukları sırada, beri ta
raftan da yedi kiı:sinin acıklı ölümilne 
ağlanmakta, ve cenu.e merasimleri 
ya.pılmaktadır. Jandarmalar katili ya

Asrı · 

Zamanı 

(Baş tarafı. 1 incide) 
':aha ziyade b»yük f abri.luilan koru
nıak için yapılmı§tır. Bü!fWk sanayi 1&.i 
maye edild&ği gibi, küçük BGMyi de 
himaye edilmelidir.,, 

Fakat hükfunct bu noktayı ihmal 
etmemiştir. Ankarada Cumhuriyet bay 
ramında el i~leri ve küçük sanatlar 
sergisi açılacaktır, serginin açrlQlA -
smdaki başlıca maksat, kıyıda bucak
ta kalmış, sönmeğe yüz tuttııl.!§ sanat
ları himaye etmektir. Sergi münasebe
tiyle neşredilen ilanlardan li.rinde, bu 
fikit pek açık olarak ortaya konınak
tadır. 1landaki bu parçayı aynen aşa
ğıya alıyoruz: 

~·cu.mhuriyet hükltmetmitt memleketi
mizde bii.yük sanayii kurcırken küçük 
BCJnayii de ihmal etmemi.!' olm.481 ve 
bıınZarın himaye ııe ihyCJ81 için tedbir
ler alm.cr.k hU8US?ındaki yiiksek te§e-0-
biislcri takdir ve §Ükrcınla kar~
oo'k bir hrıreket olduğuna şüphe yok
tur. Bu hayırlı tef ebbü.! Myesinde ea
ki devirde ihmal ve a7.1uısız1ık yiizün
den tamamiylc sönmü.' ve sönmeye 
yüz t1ttmu., 01a11 ki1çük scınatlarcı ye
niden can verilmi' ııe sanatkarlarımı
za büyük bir f~<:vik ve himaye temin 
edilmiş olacaktır.,, 

lkbsat Vekileti tarafından neşre
dilen ,.e sergiye dair olan bir propa
ganda mecmuasında. küçük sanayiin 
devlet tarafmdan himaye edileceğini 
öğreniyoruz. Bu itibarla küçük ima
lath 'lne ~abiplcrinin ve esnafımrzm te
reddüt ve şilphe!erine lüzum yoktur. 
Ynni bir taraftan büyUk fobrikalnr 
kurulurken, diğer taraftan da el ima
JAt!::ır:ele!'f ft Ytilçük anatlar da hl -
maye 2"l5recektfr. Ankarada açılacak l 
olan sergtntn gayesi de budur. 

KüçUk sanatlar arasında hangileri 

himayeye muhtaçtır? .. Hangi sana.t.Jar 
sönmeye yüz tutmuştur? Büyük fab
rikalar hangi sanat şubelerine darbe 

kında ele geçirecekierini kuvvetle ü- ------------------------~

vurm.U§tur? 
Vakıa fabrikanm küçük sanayii, 

bilhassa el saııayiine darbe vunııu 
pek de yeni değildir. Ta A vrupada bü
yük sanayiin teessüs ettiği gündenbe
ri, Türkiyede mahalli sanatlar sön -
meye başlamıştır. Meseli, 1864 sene -
sinde 1stanbuldaki kumaşçı, debbağ, 
dökmeci, mumcu esnafı, Avrupadan 
gelen fabrika mamulitırun, yerli mal
larına rekabet ve hatta yerli sanayii 
mahvettiğ:.ıi il~ri sürerek Babıili~:e 
başvurmuşlardı. Esnafın bu 3ikiyetle
ri üzerine Babıilide ıslahı nnayi ko
misyonu teşkil edilmişti. Fakat bu ko
misyon senelerce tetkikat yapmak eu
retiyle, işi kırtasiyeye boğmuş, esna. 

mit etmektedirler. 

Amerlkada 
komünistlerin 
reisi cumhur 

namzedi 
Tampa 26 (A.A.) - (Amerika) Xo

müniıtlerin reisicumhur namzedi Brov 

der, §thrin kapısında hali bir arsada 
nutuk .öylediği sırada bir taknn bidi
&eler oimuıtur. Amerikan lejyonu aza
lan, anaya gimıitler ve bin kadar se
yirciyi koğmuılardır. 

Brovder, yere yuvarlannuı ise de 
sağ ve salim kaçmağa rnuvaff ak ol-

mU§tur. On iki kiti yaralannuıtır. 

tın şikayet ve reryatıan boşuna git. Memura hakaretin 
miştir. Neticede esnafı bir araya geti-
rip teşkilat yapmak, mUmkün olama- CezaSI 
mrş. esnaf. Avrupa sermayesine mu- Maliye memurlarından Ih8anı 
kavemet edemiyerek dağılmıştır. Bu "Siz vazifenizi bilmiyorsunuz., diyen 
yüzden birçok küçük sanatlar orta - Haydar isminde bir munıeleci bu sa
dan kalkmıştır. bah dörd!incü asliye ceza mahiteme. 

Fakat bugün böyle olmıyacaktır. sinde 20 gün hapse ve 20 lira para ce
Bir taraftan büyük fabrikalar kuru- zasına mahkum olmuştur. 
lurken, diğer taraftan büyük sanatla----'.'."::""----=----~-----
nn ortadan kalkmasına meydan vP.- Kiralık hane 

Büyük Türk--illüzyonist 
ve manyatizmecisi 

• 

Pr. Zati Sungu 
Kısa bir müddet devaDI 

olan kış temsilleri99 
MAKSIM TlYATR 
ıörülmemiş bir alkış .e 

toplıyarak 
..--.c-- ı yeni, pya.nı, hayret nu 

devam ediyor. 
Bu fevkalade progranıı 
100, 60. ve 40 kuruşluk 1ılt 

alarak. görebilirslJll'4 
(içeride aynca konSO 

yoktur.) 

Fevkalade il<~r 
geçirmek is• 

sanız hen"I 
MAKSIM'e" tİ. 

Her akşam saat 21 de suvar 
Cumartesi, Pazar ve Cumhurltl 
bayramı günleri saat: 17 da .,,a 

rilmiyecektir. Bu itibarla esnaf ve kü- Zeyrek camii karı111mda Haeıkadın ________ -_-_:-_-_ -- -- -- - _-:_-::.::---------~ 
çllk imalathane sahipleri nasıl himaye uddeainde ıa numaralı 4 odalı hane iki tayyare tıB 
istiyorlar? Bu hwıusta ne düşünüyor- kiralıkt?r. Bekçiye müracaat. (5347) Liman umum eden vunıl 
lar? KUçUk sanayiin himaye edilme- - - --- ____ _ 
si fikrinin orfava abldığı şu sırada, erbabı, el tezgihı sahipleri böylece m Ü d Ü r Ü g e 1 d i zen g i rı _.... 
ldlçilk esnafın fikrini almak pek fay- fikirlerini hUkUmete duyurmuş olacak Bir haftadanbcri Ankar.ıda bulunan J\l! ısıı-': 
d 1 d · b k tl f Atina: 26 (A.A.) - d a ry ı. Biz de kil<'iik sanayi erbabına !ardır. Gazetemız u ma sa a esna - Liman umum müdürü Raufi Manyas bu . ı en 
ve esnafrmıza bir h:zmct ~aksadiyle, la temasa g~miş bulunmakla bera~r· etmiş zengın Yunan 1 ~ 

<J - ı sabah şehrimize gelmiştir.Raufi Man - Sarpakis, baıbakan ?vfeta kendileriyle görüşmclpr vapacağız. Ya 1 is~iyenlerin dogrudan do~ya ~~t.e- 1c1I 
rından itibaren esnaf'tmmn neler dU- mır.e milracaat ederek fıkırlenru b?l- yasın reisliği altında bu sabah Liman- etmiş ve Yunan tayyare~ 
şUndüğtinü, nasıl himnve istediğini} dirmeleri de mümkündür. J da bir toplantı yapılmıştır. ki askeri tayyare ilave e 
b. b" - KU Uk yt H A ki kararını bildirıni_ştir. ırer ırer anlatacagız. ç sana · · 
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sorm:ı -a hazırlandığım sırada beni 
kolumdan 9ckti: 

- Uu,>urun .. 
- ~ercye? 

- Otomobilime ... 
Livreli b"ı c;orör .. apkasını çıkar 

dı. K.1pı)ı açtı. Mükemmel bir limuz 
me kurulduk.. llu sö.> lcnen sözlerin 
mana ını h:ila nnlıranıı)ordum .. De. 
mek h zirn üt ninenin oğlu Fahri, bir 
geCNtl b"nl rce Jmı kazanan afeti can 
bir ırndmla e' lenmiş,. Hangi sinema
nın ) ı'dızı, hangi l,ralın gözdesi hu n. 
caba? Yokr.a l\fısırlı bir prenses mi? 

- ZeHeniz l,im?. diye sordum. 
- HalJibe! 
- Tanı. am&'dım .. 
- Tnnırn:ız olur rnu-un? Laf ara 

rr.ızda h:ır.i izde nhı:ılık ynpıyor<lıı 

)'1 •• o . 
- ! ... 
- Ilan'l · thh •. :\tusallat olup du 

ru)orc.u. H •r ı;eli-.imde a~llırdı, yağ. 
h hollari lC' ho) numa sarılırdı.. Ye. 
n '.lt.'ri!l en İ} ilerini bana ayırırdı .. 
I tC' nihayet l\ısmetmis .. Altı ay evvel 
evlendik . Evlendik ama bıkmağa baş_ 
Jachm fena halde gayri.. I\nrı dediğin 
(Hele Ö) le kart.alozu) parası için bile 
olsa, altı a) dan ziyade <:ekilmez. 

- Canım çıldırdınmı sen, i<'ahri 
bey! Bizim Habibede parn negezcr? 
Hem on.1 bir gecede) üz binlerce lirayı 
kim 1:<!rir? ... 

Gülüm edi: 
- Iste mesele burada ya .. Sizden 

kovulduktan sonra enelfı kiminle ev. 
lendi bili)or musunuz? 

- Yoc~ ... 
- Muhtaç kaldı bir dilenciye 

,.ırdı .. 
? - .... 

- Fn! at ht'rif, izdhaç gecesi füc'. 
eten \.Cfat etti,. Meğer, yirmi uç bin 
lirn nat~t·, apartmanları, hanları, dük 
b..inları yok mu imiş • 

- Deme Jahu ..• 
- U.i gözüm çıksın ki J•alan söy . 

lüyorsarn .. Tabii, Habibe ilk partiy! 
böyl •l;kıe vurunca, kendisine bir ta 
l,ım t:ılipler çıUı. Para parayı geti· 
rir del"ler • .Zengin adamlar da zengin 
kadınları ararlar ve bulurlar .•. Hnbi. 
b", Hacı :Mu tafa efendi isminde Ada. 
nalı yetmi~lik bir pamukruya rnı·mış. 
Ne dersin? .. O d:ı birinci gecede yu 
varı ır.maz m? .•. Eh, bu kadında bir 

y rnr ! • 'e yapıJ or hu herifleri?. Fa. 
hat i~ i '·oca buldğur.da da şüphe yok 
('ün°':. l ocanm i}isi bir gece yaşarmış. 
l z.: tma~alım .. Ondan da muazam bir 
. ervc!t! l te, Habibe hanım bö) le bir 
Hnb:be hamm oldu .. Sonra, günün bi
rinde b."na rastladı .. I~vvern tanıma. 
dım. Elde manilıürkr, ayakta pec!i _ 
kürler. Hermiş kürkler., Bir kırıtma
lar, bir ciheler. Para r.e yapmaz insa. 
m Hul:ı..a, fikrimi çeldi \C kend:Siy_ 
le

0

\·eJrnmc"e razı oldum .. ilk aylar 

• --,, 

hosuma gitmedi değil.. Tombalak ---------------------
r.ıomb , c· '•h!i~i de iyi. Fakat 
ne de olsa bılalıyor .. Artık usandım. 

Otomobil, I\isantası taraflarında 
bir b·ıhçe)e r,ir<li. 

- Bizime\. Şimdi Habibeyi gön 
ceksin .• Kendi.ıi &ıkı tut. Sakın gül. 
meğt> falan kalkı ... ma .. 

- Peld, peki.. 
Otomobilden inince bir takım hiz , 

metçiler etrafımızı :ıl dı. Hepsinin de 
gözleri ~ic:; ı;;j •• Cidden, ortada gülüne
cc'' bir manazara dn yok hani.. 

Bütün ev haklı: 
- Ah beyefendi. Beyefendi.. . di

re!., Fahrinin eline sarıldılar 
- .. ·<? \'ar ynhu?. 
- Hanımefendimiz .. Zavallı ha. 

ırnefend'r.tiz ... 
r··mlC'yi tamamlamalarına .uı.cet 

'~ 'enin arka ı anlaşılıyor. Ha-
~ ölmü ! 
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Va~an : Niyazi Ahmr.-'t 
----------------------~-----·-----------------------------

303 

aza 
sene 

tJ 
evvel bugün 

A 
e 

• yene 

şa Lehlilerden 
apsnz ganimet aldı ve 
bir h ··cuma hazır.landı 

Padisa N. urat., seferden döner dönmez 
~at ve ve şarap içenleri ldaoı 

et nrmeğe Cluşhıdıı. Bir gece 
rast adığı biı· serboşu yere serdi 

Tarihiıı sergerde eti)~ ı.:ı} C:ett.ı,. lfo cevap, elçiyi susturmadı: 
Abaza paı;.a, rnenrnrıyetir.ıle:t azledfl· - Diz harpten knçınnıı)oruı .• 
dikten soı.ı.ı. Belgratta ) erle~mi~ti Ceyabını verdi. 
Sayısız insan ı.nnı aı~ıtmış, hül\fimek Murat: 
karşı ge!mi} olan pı.:ı. b~rada "Ab.ı_ - O halde, dedi. sayısız askcrl~. 
za kvi'!{ü,. adında bi. b.asr }nptır~r~·· rim 1 ehistanı istili ile kan ,.e ateşe 

ya5:ım.ı6a ha .tadı. Al:.:ız:ı I'· -~. hır boğacaktır. 
gün, bekledi i haberi aldı: Sıh tre Artık Lehistan üzerine ) u. Jme. 
ve Oakot hududundal\I a .. hcr kumar. mek için hiç bir selıep lrnlmamışt1. Pa 
d:ınlıi!ınn \e Yodimnliligine hl) in e. di .alt da ordu ile beraber bulunmak 
cHldi. İl'İn lstanbuldun cıktı. Murtaza paşa 

Osmanlı ordusu Lel-L tr.n iiıcrinr yirmi bin ki:;iİ ile Lchistana yiiriiciü. 
yürti) ecektı , c bu iş Abı..:a p:ı a~ .ı Tehlike biiyiiktü. Bu kun·et hakikr.. 
dü.,üyordu. M!!r.ıl ı.etin timar "-' z:ı1 ten girdiği yere lian H a~cş sa~acak 
met ı-.ahibi ~Ü :ııilcri, Dobriçclileri. kudrette idi. Lchlilrr bunu hisr.edi 
Molda,ya rn Efl1k kuvwtlerini toplı- yorlardı. Cesaretin her yerde kati 
yaral• hnreket c'ti. derece t~iri oJmıyacağı aşikardı. 

Abaza, çete kuvvetleri~ le hücum Murtaza pnşa Tuna üzerine bil. 
etmeğe ahşnui.'tı. Kon)C'\pol..;ki ordu. yük b!r köprü attırdı. Buralara ci. 
gtıhına taarruz etmek için Din) ~tc'" var yerlerin km·etleri birer birer ge. 
nehrini gcçerb.en, eşyasız v' topsuz. Jiyor, tJrduya iltihak ediyorlardı. 
du Bu da gfu teri) or, ki Abaza paşı Lehliler, sulh dan başka ç.are 
kc~dine günni~ ordu. Eşyaya ihtiyacı olmanığma kanaat getirdiler T"e son 
yoktu. Çiinkii gitti<.-i yerde bulacak- dakika birçok teklifleri kabul etmek 
tı. Topln değ'iJ, askerleri ile muvaffa. le büyük ve knnh harbin önün'.i alma. 
kıyet knzanac;ıktı. Fakat evdeki pa. ğa muvaffak oldular. 
zar ç ırşıya uymadı. lJk hücumda be, "' * ,.. 
bin kişi Z.'l) in t \'erere1i geri çekildi. 

Bu, A'mzaya hüJ ük bir darbe idi. 
Fakat buna rağmen yılmadr. lkinc\ 

ve._ müthiş bir hücuma haıır1nndı. (' ç 
koldan J aprJa.n hücum Juıkikaft>n kor. 
kun.çhı. Kanlı bir c;nrpışmnd.ın sonra 
sl'kiz 1'.alcnin ili~ ) edisi zapted:ldi 

YaJn:z sekizinci kale te.:.lim olmuyor

Murat sulhdan sonra lstanbu13 
dönerken Edirnekaıwnnda fe,·kai~dt: 

bUyük bir merasimle .• nrşılandı. Bir. 

çok ahali .. ilivrikapıya kadar 'iirü 
müş, padişahı karşılamışlardı. Şehir 

se\'inı; içinde çalkanıyor, eğleııiJ or. 
Jnrdı Fakat bu, çok sürmedi. 

du. t~indcl\.Her sona kndar mücade. Hırkaç gün sonra kahve ve ~arap 
lc.>e karar \ermişlerdi. Abazanın ket. içmer.!.n menedildiği hakkında bir ira. 

h:ida~ı Sülc)m:m :ı-a ile hc!.1.,ircıa. 

de.:;i Mustafa lb ir bey etraftan sa-

manlar tophynrak ateşlediler. nu su. 
retle teslim olmıyan ka!e c!c te:;lim a 
hnacaktı. ~Iuharebc her tarafta de 
va m ediyordu. İki tn.rnf biribirine 
girmic; rnzi) ette idi. 

Bir aralık Abaza paşa su hnberl 
aldı: 

- Piri paşn mal.tul olmuş, 
Abaza, bundan sonra hücumlara 

dcvnm etmenin lüzumsuzluğuna kani 
oldu . 

1633 yılı 2ô ilkte rin r;ünii, 303 se
ne en-el bugün, ele gcftirilen hes:ıpsız 
ganairnll' a~lıerlcr geri çekilmcğl! baş. 
tadı. Abnz.-ı. pıı~.ı hnvli z.ı) iat H'r 
rnekl<! beraber murnffnk olm J~ de. 
mektı. Simdi reni bir hi."curn:ı gt-ç. 
mek için hazırlanıyordu. Bu e.~nncfa 
Lehlil"r .sulh i tedilcr ve Istaabuhı 1 

"'l'fir gönderdiler. 

* 
Abazn pn>:a l t:ınl ula yüz <'sir r:-i.i'l ' 
drrmi ti. r iri rin hep i lstanbuld~ 
idam rdildill'r. 

* * 

de çıı~tı. Tiryakiler neye uğradıkları. 
nı anilyamamışlardı. Şehirde gect! 

gündüz kol geziyor, şarap içmiş biri 
görülürse derhal öldürü1üyordu. 

Tarihçi Naima'ya göre bir gece 
bizzat padişah gezerken bir sarhoşa 

rastlamış, hemen okunu çekip sarho~u 
yere sermişti. 
------------------------~----t01 n @l ti'.:!ı ır en 

~IYl©aD<Uaşma 
Bir kocanın ateşli kucaklaşması gar 

bi Macarstanda Sarvar eehrinde gene 
bır gelini öldürmüştür. 

Jandarma yüzbaşısı olan Arpad Hi
geti evlendiğinin ertesi günü bir tef· 
tiı, vazifesiyle uzak ka?.alara göne"· 
r!lınişti. 

Üç haftalık hasretten sonra evir-c 
dönünce genç karısı Elizabcti kolla-

rının arasına nlarak kucaklamıFı fa 
kat kemerinde asılı duran kurulu t 
bancasını aceleyle unutmu~tu. 

J{rm koca kucaklaşırken tab:mc 
patlamış ve çıkan kurşun genç kncl.1.· 
nın vücudunu delmiştir. 

Elizabet kocasmı:-ı kolları ar;::;ı:-lcl Sefir Terıt' ins'ci n 'Jie-ah :\iur" 
can vercrc-1{ yere yığılmıştır . 

dm karc;ısına çıkınca 1\Iurat nicin get. ---------------------
diğjni sordu \C su c rn 1 ı a I clı: 

- !=\üleyman zamanı!'c!a :ıktedil 
mi~ ahitn::ıme esaslarıra c'ayanuak 
yeni bir ittifak için g<'lcl;m. 

O \'aldt Murat ·-u ce\'r. lıı ,·erdi: 
- Sıılhdan, ittifaktan dC'zil, se. 

fer ye harptl'n hah .. etm"Ji "11iz Lehis 
tan kralı Yerr.-i \'Crme<e nıırnf:-ı\at vr 
Din•·c~tf'T t"'tih'·"ıml..,rınr t!ıhrin ,-e k<ı. 
znkJarı imhn etmPtljl,re bi7ir.1 ar:ım;ı 
da dor,tJul\ otnmaz. 

Le, ben de i) i karıya çattım ... dedi. 

- Neden? 
- Çünkü me._ h ur me eldir: Ko-

canm iy~·i Lir gün kndmm cia i) isi al-
tı ay yaş.-ırmış .. 

(\'a - ~u) 

~dJ!vey 
@ll~«:~~Dcaıra 

ö~lQı~ 
Yeni karılarına nasıl muamele cde.

ceklerini öğrenmek arzusunda olan 
güveyler Yugoslııvyaya gidebil•r!cr. 

Yugos1nvyada güveylcrin dil-ünC:en 
sonra geline mUkemmel bir d~yak zi

yafeti vermesi tıdettir. Eğer bir Slav 
bu mcrnsimi ihmal edecek olurc-...a, hiç
bir vakit evinin efendisi olamaz ve ha
yatı müc'ldctince kılıbık kalırmış! 

Hani bizde.' cskieen sözüm üstün ol
sun diye koltuğa r.irerkcn gelinin aya
ğına basmak adetti: Yugoslavyada da 
meğer c-vi buyruk altına almak, gcline 
dayak atmakla oluyormuş. 



Eseri hazırlıyan: Nüzhet: Abbas 
1Ji1-k.cıt: IJu yazı, yalnız pazartesi, çarşarı.'>tz ı·e cumartesi günleri neşredilil'. 

-17-

Topu stop etnıe gözü 
kestirmiş nıeseıesidir 
Çalım esnasında topu sık sık ayak

la yon:ı.maktan ziyade topun tabii sey
ı i takip olunarak etrafında dönmek 
ılaha muvafıktır. 

Çalım ayni zamanda topun taca çı
kacağı esnada da avantajla tatbik o
hınabilir. Taç çizgisinden bir ayak 
boyu farkı ile sahanın içinde bulunan 
topa. hasımla ayni zamanda yetiştiği-, 
nizi farzedelim. Bu öyle bir vaziyet
tır ki hasmı geçmek için topu muhak
kak surette içeri cloğru sürmek lazım
dır. Aksi takdirde taç olacaktır. 

Bu vaziyette hasım, az çok oyunun 
ne sekil alacağım kestirmekte ve teh
like olmadığını zannetmektedir. Bina
C'naleyh düşünce itibariyle tam calım 
yutacak bir haleti ruhiyededir. Çalım 
esas itibar~yle hasmın gafletinden isti
fade demektir. Binaenaleyh taç çizgi
si yanındayken açık oyuncusunun 
mantık hilflfına olarak taca doğru 

meyletmesi hasma biisbütiin emniyet 
telkin eder ve tehlike olmadığını zan
nettiği esnada vücut çalımı ile içeri 
doğru akmak kabil olur. Bunun yerine 
ayni vaziyet altında ha.'5mı dribling ile 
geçmeye teşebbüs edilmiş olsaydı hic
bir netice vermezdi. Çalım yukarki 
izahatla da anlasılacağı üzere liizum
suz bir oyun değil, bilakis fazlasına 
kaçılmay1p lüzumunda yapılclığı tak -
dirde pek iyi netice veren bir oyundur 
Ancak çalımı cok güu-1 yapmak \'e ya
pınca da hasmı muhakkak surC'tte 
p-eC'mek r:;arttır. 

Ayni zamanda ~u da hatırdan C'tkn
nlmamalıdır ki, ayni oyuncu üzerinde 
ayni ~ekilde biribiri ark:ısına mütead
dit çalımlar yapmak doğru değildir. 
(ünkü cahmdaki tabiycnizi kavrıyan 

hasım her seferinde ayni ş kilde al-

datmak güc olur. Bilhassa topa gir -
m<.'k i<:in fırsat beklyen ve üzerinize 
r,elmek yerine ger'ye doğru <'ekilen 
bir hasma çalım yutturmak o kadar 
kolay bir sey değildir. Çünkü ilk hare
keti siz yapmak mecburiyetinde kalır
sınız. Halbuki çalımda esas hasmın 

dalgmlı:1"ından istifade etmektir. 

TOPU DURDURMA (Stop etme) 

Topu durdurma ve bu duruşu müt~
akip derhal sürmeye ba.şlıyaiblmck 

futbolda oldukça güç bir i~tir. Birçok
larımızın bunda bir, hattiL birkaç has
mın yetişmesine müsaade edecek ka -
dar ağır hareket etmekteyiz. Böyle 
yapıldığı takdirde topu hasma kaptır
mamak şansa kalmış bir iş olur. 

Topu stop etmede göz ve kestiriş 

birinci meselC'dir. Topun tam nereye 
düşeceğini iyice kestirdikten sonra 
- s1yet kend:sine çok yakın hasım O· 

yuncusu mevcut değilse - bu noktaya 
takriben 50 - GO santimetro bir yer
den lopa tam yere indiği vakit ayağı
ğının altını tatbik etmelidir. Hareket 
kusursuz yapıldığı takdirde hem top 

kontrol altına alınmış, hem de sürmek 
idn bir metro veya daha noksan iler
lenilmiş olacaktır ki bu suretle vakit 
kaybetmeksizin tr, la koşuya başla -
mak kabildir. Topa ayağın altını lüzu
mundan fazla sert olarak tatbik etme· 
meğe ve diz hafif olarak bükülerek 
ayak bileğini de yumuşak tutmaya 
<'ok dikkat ctmel:dir. 

Şayet topu durdurma esnasında bir 
hasmın müdahalesine maruz kalırsa -
mz top tam yere dokunacağı esnada 
vücut <'alımı ile> aldatmak cok !}ay.mı 

tavsiyedir. Hafifçe \'Ücudu sağa mc>y
Iettirmeklc> sağ ayağın iç tarafı ile to
pu biraz sola alarak hasmı geçmek ka 
bil olacağı g;bi bu duruş esnasında da 
ayağın altını kullanmak yerine sağ 
ayağın bileği ile top tutulursa daha 
muvafıktır. 

Bazr kt>rc oyuncuların topu ayakla
rının altında ani olarak camıt bir C'İ

sim gibi durdurduklarmı görmekteyiz. 
Bunun sebebi durdunna hareketinde 
t.eddüt w b"raz ~ kalmadan ilt>ri 
gelir. Bu şekilde durduru~lar yüzii 
kendi kftlE'Slne dönük yahut dn cok ya
kında topu sürmeye mani bir hasım l 

oyuncusu bulunmadıkça makbul ve 
faydalı değildir. 

'I'op antrenmanlarında topu havaya 
atarak ewelfl ayağın altı sonra da iç 
yam ile durdurma hareketlerini kusur 
suz olarak kavrayıncaya kadar ve 
ka\.Tadrktan sonra da arasıra prakit 
behemehal ~arttır. 

Futbolun alfabesi sırasında hasım 
oyuncusunun üzerine çık15lar, tabiye -
lcr, kombinezon, dribling, yer tutma, 
tasarlama, şilt çekme, pas verme, çarı') 
ma ve saire gibi daha birçok şeyler 

zikrolunabilir. Bunları muhtelif mev -
kilerin oyunlarını yazarken izah ede· 
ceğimiz için burada tekrarlamıyoruz 

Muhacım oyunu 
Bir maç kazanılmak için hangi mev 

kide oynarsa oynasın. muhacimin en, 
büyük gayesi gol atmak olmalıdır. 

Müdafaa hat· ı nekadar iyi olursa ol-

sun, nıuhacimlcrin fena oynamafü bü
tün takımın muvaffakıyetsizliği de -
mektir. 

Bu sözlerle teknik futbolun mahi
yetini maçlarda atılan gollerle ölçme· 
nin doğru olduğunu iddia etmek iste· 

miyoruz. Fakat ne olursa olsun seyir
ci oyuncu noktai nazarından oyunun 
şöhretini, heyecanını topun ağlara ta
kılmnsı yükseltir. 

Muhacimin sıkı bir dripling, temiz 
bir c:nlım \'cya muvaffakıyetli bir ı:ıü· 
rüsü golle nC'tic,,lcndiği vakit büyi.ik 

alkış toplar. Bu seyrine doyulmaz 
bir oyun<J-:ır. Fakat futbolun esası bu 
değilcl,r. Muhacimin her feyden evvel 

takım oyununa ehemmiyet vermeli
dirler. Ferdi oyun herk<'sin yapabile
ceği bir şeydir. Takım k6mbinezonu 

ise uzun senelerin doğurduğu bir me
leke ve zeka i~idir. 

Bugünkü futbol on sene evvelkine 
nazaran çok değişmiştir. o kadar ki. 
miidafaayı yarıp geçmek muhacimler 

için mümkünsüz bir hale gelmiştir de
nebilir. :\tüdafaa tnbiycleri muhacim· 
lere ve bilhassa merkez muhacimine 
aman vcrmiyecek kadar mükemmel· 

leştirilmis, inccleştirilmistir. Uzun 
paslı, sıkı hücumlu 1ng:liz forvetleri 
bile bugün daha ziyade kombinezona. 
muhacimler arasında sıkı bir anla.c:. 

maya ~emmiyet vermeye bnşlamı~ 
la:rdır. 

Bugün muhacim hattının muhtelif 
mevkilerinde oynıyan futbolcuların 
şüt rekme, sürat ve aleli'ımum futbol 

taktiklerinden hangilerinde mevkilere 
göre biribirlcrine faik olmaları lazım
geldiği Hakkında bir şey söylenemez 

Çiinkü bunlar per takıma göre deği. 
sebilir. Ancak umumi bir miilfıhnza o
larak diyebiliriz ki, ncıklara sürat lfı

zım olduğu kad'.lr ir oyun,.ıı 1 rrıı,.,, du 
çok iyi sütör olmaları r.arttır. Buna 
merkez muh:ıC'imini de ilave etmryı ı 

mı tmamnlıyız. 

Muhac·m hattından mu\'affııkıv~t 

bekleniyorsa bu hattın. bir \·eya iki o
yuncusunun iyi ı-;iitör olması kfıfi de

ğildir. ~iitlerincl<' isnbc>tsizliklerine mu 
knb 1 oyunun di~rr s~fhalnrmda bunu 

telafi edecek kad::ır meharetli Oyuncu
lar muhnc;m h-ıttında faydalı olurlar. 
Fakat hC'r halde' bunlarm adedi kat-

iyyC'n iki"i !!""memelidir. Hattın hk 
o!maz.ı:ıa ür O\"tıııcusu muhakkal. suret 
tr mlikrmmel ~ütör olmalıdır. 

Bunun seheplC'rinc> geliH<'C' muhasım 
miidafna h::ıttımn ilk kullanacnkları 

tab"ye t.akmnn bir Yeyn iki ı-;ütör o-

yuncusunu gayet sıkı surette marke e· 
d"rek gol cıkartmıyacakla rıdır. Hal-

buki üç yahut dört oyuncusu !iiitör O· 

lan bir takımın muhacim hnttını mar
ke rtınek mümkün olamaz. Olsa da 

!JO dakika siiren bir maç zarfında bu 
ovtınculnrn elbı.:-t birkaç fırsat ge<:mi~ 
olur. Bunlardan bir ikisini gole tah\•il 
e>d0birrsc biitün oyunun cereyanı de
ğişir. 

( Deı:anıı var) 

Doktorluk ara§tırmaları birçok has· 
tahkların sebeblerini bulmuş olmakla 
beraber, daha da keşfedilemiyen pek 
çokları vardır. 

Bunlardan bazıları nisbeten ufak te

fek rahatsızlıklardır; bununla beraber 

bir hayli ıstırap verirler. Migren de
nilen hal i~te bunlardan biridir. 

Migrenler hazan dayanılmıyacak ka-ı 

dar baş ağrıları yapar, umumiyetle bil· 

tün vücuda rahatsızlık verir ve insan 
göremez olur. 

Migren ekseriya genç yaşta başlar ve 
nöbetleri bütün hayat müddetince de-

vam eder. 30 yaşı geçtikten sonra Mig· 

renin başlaması pek nadirdir. Açık ha
vada çalışan insanlarda da Migren ol· 
maz. 

Migren nöbeti başlamadan, gelecr
ğini haber verir, bu da ekseriyt gozle· 

rin bulanmasile olur. Hastanın 
kudreti zayıflar, yahut ancak 

görme 
parlak 

renkleri görebilir. Bundan sonra şiddet 
1i bir başağrısı kendini gösterir; bu ağ
rı umumiyetle şakak yahut göz gibi 

bir noktadan başlar. Ağrı tedricen kö
tüleşir ve başın her tarafına yayılabilir. 
Herhangi bir hareket, gürültü ve bilhas 

sa parlak ışıklar ağrryı çok şiddetli bir 
surette arttırır. Bir müddet için hasta 
konu§amaz ve hareket edemez. Yalnız 
yatıp uzanmak ister. 

Hastalık hissi kusmak gibi hallere 
inkılap etmez. Fakat, ara sıra bunun da 
olduğu görülür. Hastalığın emareleri 

muhtelif şahıslara göre değişmekle be
raber umumiyetle söylediğimiz yolları 
takip eder. 

Nöbet yirmi dört saatten sonra geçer. 
Fakat, 48 saat kadar sürdüğü de var-

dır. Migren nöbeti ayda bir gelir hazan 
daha sık bazan ,da daha geç gelenleri o· 
lur. Sıhhat bozukluğu, tasa ve üzüntü
de Migren nöbetlerine yol açar. 

Migrenin tesirli bir tedavisi yoktur. 
Nöbet esnasında ne Jıa-pılacağını en iyı 

bılen hastanın kendisidir. Onun biricik 
düşüncesi sakin ve ışıksız bir odada he
men yatağa girmektir. 

Ayaklara konacak sıcak su şişeleri. 

baştaki ihtinakı lıafifletmeğe yarar. Sı
cak bir içki de bu işi yapar. ilk emare

ler baş gösterir göstermez hafif bir 
miishi! almanın da faydası vardır. 

Baş ağrısı gelince soğuk suya batı

rıldıktan ve iyice sıklıdıktan sonra a

lına konacak bir fanila parçası rahat
lık verir. Aspirin içmek böyle hastalık-

lat için herhangi bir ilaç kadar iyidir. 
Migrenden ıstırap çekenlerin hatır sor-ı 

mak için ikide bir de odalarına gitmek 

hiç de iyi• değildir. Onu yalnız başına 

bırakmalıdır. 

Migrene mani olacak tedbirler yok 

gibidir. Eğer bu hastalıgı olanlar kafi 

derecede açık hava işleri ynpmıyorlarsa 
mümkün olduğu kadar açık havaya 

çıkmalı ve beden hareketleri yapmalı

dırlar. Gözlerdeki bozukluk da baş ağ

rılan yapabilir. Göz doktorunun vere
ceği gözlük baş ağı ılarından bir çokla-

rının önüne geçebilir. 

Müzmin dispepsi ve buna benzer ha
zım rahatsızlıkları derhal tedavi edi!-

mel!dir. Hele bağırsakları adamakıllı 

çah~ması lazımdır. 

Yemeklerde iyi bir muvazene olma· 

ması Migrenlerc yol açar; ıstırap çek
mekte olanlar yemeklerinde B vitamini 
miktarını arttırmalı<lır. 

Bu vitaminin miktarı eczanelerden a
lınacak ilaçla da arttırılabilir. Konsantre 
edilmiş B vitamininden yemeğe bir 
kaç damla ilave etmek kafi gelir. 

DOKTOR 

'fıp Fakültesine 19 
asistan alınacak 

1. tanbul iiniHr!'itcsi tıp fuk:iJtc..(;İ 

l;'ıhcwıturnrı klinikkl'İndı• ~alışmuk 
üzere l!I asist:rn alınacaktır. 

nundan ba~J.a gtne tıp fakiılt~ i 
kliniklerinde münhal bulunan hemc;i 
reliklere ele hastalıakılıcık mcl.tcbiıı 

den ml'zun 6 hemı;;irc alınacaktır. 

~O 

Fenerbahçe : 8 
Vela o • 

Kadıköy stadında gunun son karşı -
!aşması Fenerbahçe Vefa maçı idi. Her 
iki takım sahaya çok temiz kıyafetlerle 
çıktılar. Hakem Adil Giray. 

Oyun başlıyor. Top yeşil beyazlılar
da: 

Vefanın kısa hücumundan sonra Fe· 
nerliler derhal oyunu rakip nısıf saha
sına geçirdiler. Ustüste kaçan fırsat -
!ardan sonra Esat ilk golii yaptı. Dev· 
re sonuna kadar üstün oynamakta de
vam eden sarı Hlcivertliler Ali Rıza ve 
Fikret vasıtasile gol adedini üçe çıkar
dılar. Ve haftaym 3-0 nihayet buldu. 

İki:vi devreye daha süratli başl.ıvan 

Fenerbahçeliler ikisi Ali Rıza. üçü Na
ci tarafıııdan olmak i.izere beş sayı da
ha kaydettiler. Ve bu suretle ilk müsa
bakalarında 8--0 gibı çok farklı bır ga· 
libiyet kazanmış oldular. 

Kritik: 
Fencı bahçe takımı umumiyet itiba· 

rile güu! hır ovun oynadı Bilhassa 1 
Cevat, Aytan. Mehmet Reş:ıttan mü 
rehkep hafbek hattı mükemmel isledi ı 
Esadın hücum hattına gecirilmecıi çok 

yerinde idi. Fikretin son ayla~d: 
mediğimiz güzel oyunların ı 
Vefaya karşı çıkarm3St. Esadıl\ 
h pasları sayesinde olmuştur.da 

Hücum hattının sağ tarafın 
de pek mükemmeldi. Naci kU

511 r 
oyun oynadı. Ali Rıza bütün ~ 
!arının fevkaliide bir muvaffak; 
tcrdiklcri dtinkıi maçta üç go " 

. • 11aıc~ 
olmasına rağmen vazıfesını 

"ııe ş•romamıştır. En az bir düzU 
k d - .. .. getır 

satı açır ıgını gozonunc ııl 

lursanız yazdıklarımızın doı;r 
LI' sJ 

anlamış olursunuz. Kaleci .rcıU 
birinci devrede Muhteşemin ilci 
maharetle aldı. Ve ikinci de~ 
Gazinin afüığına yatarak muh3V 
gol kurt~rmış olclu. FJ ıl ve 
fena değillerdi. 

Vefa takımında s<.k:z gol >' 
rağmen ka~eci Muvahhıt güzel 
mıştır. Gazı ve Mustafa da fen' 
!erdi. Yeşil bey~z:lılar umurrıi}t 
rile idmansız ıd:ler. Ve FeneI 
cok iyi b:r gününe ratslamak 

1 

ğine ugradıiar. 

Dünkiı maçta takıml.ır: 
Fener: I·! üsnmeddin - fatıl• 

- Cev:ı.I, Aytn.,, M. Pcşat -
Nnci, Ali 11rza, Es-ıı, f' ~ret ,,,,.. 

Vefa d-ı: ,",fovııhlıit - Sıı.itJlı 
- Mu-stı-f , Hü•evifl, Al-.l•ış""" 
Muhte~eın, Gn .. i, N<'~ it. f\-lıt 

o man ıo\ 
~~....;....~~~~~~~-----......,......,..,,. __ 

Topkapı~6 
Istanbuls 

Dün giinün en güzel, en temiz vel 
en h •1ecanlı oyunu Fener stadında 1 
yapılan Topkapı - İstanbulspor birin
ci l:i.ıme maçı oldu. 

Hic: beklenmiyen bir netice ile biten 
bu m:>ç b 1ştan sona k~dar canlı ve 
cnc,.jı!t bir çekişnıe halinde oynandı. 

O L'n başl.ır baslamaz sıkı bir hucum 
la f trnlııılspor kalesine ınen Topknpı
lılar II vda::ın kuvvetli l~i: sütü ile 
lik . liefrıi yaı t J;-r. Bu bcklenmiyen 
goltı bis:ız s ı: :-.ı scı best vurutşan ya -
pıkn ikınci b'r bol t !:ip etti. 

İ:.tnnL'l~Sp'>r ancak bundan son:a 
canlandı ve arkn arkaya yaptığı iki 
golle brnıbcıliği temin etti. Gal.bi}cti 
c.lden k:ıcır.nı~ olan Topl:apılı lar tckr •. r 
var kuvvetleri:e cal mrğa ba~lacJ.lar ve 
t :rincı uevı c bit'l1ed ... ıı iıciincü bir gol 
d h1 ya::ıar. k o ·unun yarım kısmıııı 

3-2 ırnybettiler. 

jk" ·ci devre'::- ,J.ıdıgı zam"n is:anbu'. 
sp-:>~.ı:::ı vaziyeti kurta:aca •ı ümit edil . 
lirk n. hemen dôıdünciı dak:kada Top· 
kııpılıl:ırın bir gol daha yap:n:ısı bü.ün 
hu Ü"Tlitleri kırdı. Aradan b.r saniye 
gecince Topkapııım beşinci golii Ci~ 

1 

ht.arbul por k lesine gı~di.. 1 
Istanbulsporlubr vazıyetı kurtarmak 

icin hücum ür.t üne hücum yapıyorlar· 
dı Bu s rada Tonltap lı bir müdafi ken
di ay1gilc kendi kaledııc topu soktu. 
Ve İııtanb:ılspor hesabına iıçiınciı golü 
yapmıs oldu. 

Oyunun ~rnnd~n sonr.::ki kısmı 20 da-
kika kadar neticcsiz bir mü :adeleden 

sporun canlı hücumları tek! 
verdi. Ve sarı siyahlılar 5 irı'1 

de yaptılar. 

Maç da böylece 5-6 1° 
İstanl>ulsporu yenmesile bıttİ· 

Dünkü oyunda galip de ı1' 
,_çok guzcl ve şayanı takdir bir 
nadıhır. Ve bu sayededir ki. 
- İstanbulspor maçı günün 
futbol oyunu oldu. 

Topk !)ının İstanbul poru 
sebcblcı ine gelince b:zım 
sudur: 

Topkapı daha iyi hazırlan~~ 
.b. ·ı l enerJ rı ırı c oynamaga a ışmış dl 

culardan müteşekkil hır takı~~ 
i:.tanbulspor frc. ıdmanı ro1'e 

ma yeni girmış clem::ınJarl3• rı 
henüz biribirile anlaşmnallıld~e 
kım olarak gö.iınüycrd•t· f-lc 
hafın geriye yardım eclcnıc·11~\l 
nu uzun paslarla açamaması ç 

·1 . ~ l" • . .. r ndc nı mıyen mag lhl yet uze 
essir oldu. 

t •• e1.f.1 
Maamafih şunu da :.; •1> t<ıf-1' 

kü 6-0 lük neticede ikı ta ·cc 
vetlerine uygun tabii bir ııctı 

Eş/ ak Galula.sarnym1 birinci golimii. atcır/;c1ı 



l(sınıı stacıonda 

~!neş: 7 HilAI : O 
li)( 111, tın stadyomunda t.u se. 
Gef kil~ arına başlandı. Günün 
takı111 ı e maçında Güneş ve 

'1iiaaı,.k•rı sahaya çıktılar. 
rıa .. _ anın saat b. . 
--..ısı Ilı ırı on geçe 
bııı.rı11111 ıınken çizgilerin çamur-
»ttt ka~ oldufundan ancak iki-

1111&1. başla bildi. 
t~ er_' lUria - Rüstem Ak·r 

rerek Salahattine geçırdi, o da ıkinci 
defa topu Hilal kalesine soktu. 

;kinci devre Hilalin gayretli hü. 
cumlariyle başladı. Böyle dev.im e. 
derken 18 inci dakikada lbrahinı ge. 
riden aldığı bir pasla üçüncü golü 
kaydetti. 

Lik maçları 
Sürprizlerle 

başladı 
Cumartesi B takımları oyunlarile kı~ 

men başlanmış olan lik maçları, dün bi
rinci küme karşılaşmalarile birinci haf
tasını tamamlamış oldu. 

Fakat dün lik maçlarının başında alı
nan ilk neticeler hakikaten sürprizlerle 
doludur. Takımlar büyük farklarla biri
birlerini yenip yenildiler. 

Ve bazı takımlarda mutlak yenilecek 

Galatasaray muhacim.Zeri Beykoz kalesinde 

Şeıre'if sta:tonda : 
~liın F ' ı -

~il. f' . aruk - Yusuf, Rıza. c,11 
11 • Nıınet. 

eş: Safa 
, llıJ.a D - Faruk, Reşat _ 
Uıı, ~' anış - Rebii, lbrahim 

Yavaş yaYaş yoruldukları görülen 
Hilal müdafaası oyunun başındanberi 
oynadığı azimkar oyunundan eser kal 
mamıştı. 26 rncı dakika Hilal müdafi. 
terinin hatasından istifade eden Nec. 
det dördüncü, 28 inci dakikada Sata. 
hattin beşinci golü, 30 uncu dakikada 
gene Salihattin altıncı, bir dakika son 
ra M('Jih yedinci golerini attılar. 

~:iğ~;itc:t~:!:~rakip1erinigüze1fark1aEyu••p• 2 •Anadolu• O 
Dünkü maçların bizde birinci küme- • • 

de tahminlerden daha çok başka türlü - -----
°>.ıı llı~:det, Melih şeklinde idi 

Gtın il ilerin tek tük hücum: 
eştn Ustü' ıuıı.·· 

neticelerle karşılaşacağımız hissini u- Beşiktaş sahasında günün ilk birin- yenildiğinden dilnkU maç adeta bir in-
yandırdı. ci küme maçında Eyüple Anadolu kar- tikaın maçı mahiyetinde idi. Birinci 

dal( n 5U ile cereyarı 
"'fiil :uncu dakikada Salahat 
ildeki bi tinci golünü Hilal kale

r kargaşalık esnasında 

~~......... şılaştı. Anadolu takımı Kiço, Salih, devrede oyun sıfır sıfıra idi. İkinci 
Şükrü, Ahmet, Gündüz, Liva, Mem- devrenin sonlarına doğru bir penaltı

il 
il tolde 

ı... n sonra Hilalliler dur .. o . 
, ..... _ Yun Hilal nısıf saha • .._,lllakta · 
feııa ·· Fakat Güneş sağ 
>orı.roYunu )'.Üziinden bafka g{\1 

ıo de,,. • Melih de çok fena bil 

llııc11 d k' 
t:~l oldu a •~adan sonra Hilll a. 

"likelb"'~I ~~lhassa müdafaa hat 

1 
kale.sın b.'r oyun oynuyorlar: 

er, f .. L e •r iki tehlike de ge q"at h.. · 
1 11tııhıaın ucuın hattının biribi. 

0111,0l"du ası,. gol çıkarmalarına 
r,lti1t1 bu · .N ıtekim 41 inci daki. 

1{1
&atr lta,.Yiiıden muhakkak bir 
l'\"cı k ı.ıtdı • 

1 ot ısının ">1 , . son dakikasınch 
aııyette aldığı p1.~ı c;" l 

Müsabaka sıfır yeni Güneş lehine 
bitti. 

Güneş takımı yedi gol atmasına 
rağmen dün hiç de muvafakıyetli bir 
oyun oynıyamadı. Bilhassa hücum 
hattının sağ tarafı çok bozuktu. Sağ 

muavin de bir hayli aksadı. 

lbrahimin hücum hattına k'>nul. 
ması Güneş müdafaasını bir hayli za. 
yıflatmıştr. Hilal takımı, kaleri ve 
müdafiler çok çalıştılar. Muavin hat. 

tında sağa iş düşmedi gibi karşısında . 

ki Melih ile Necdeti kolayca tutuyor. 
du. Orta muavinle sol muavin Faruk 
tamamen muvnfrak oldular. Hücum 
hattı biribirleriyle hiç bir 7.aman uyu. 
şamadılar. 

llcinci devreyi üç dakika evvel hi 
tirm00ı~.1,.., 1•1c;ka hakem Şazinin h., 
tr ·1 ... ı :imt' :i. 

Boksör M. Bear 
Loodraya gidiyor 

duh, Mustafa, MusWa, Ziya ''e KP· cezasından istifade eden Eyüpliler 
nandan, Eyüp takımı da Halit, Alaed- ilk gollerini attılar. Bu gol üzerine 
din, Sabri, Abdill, Mehmet. Nuri, Ze- canlanan Eyüpliler daha hakim 
kai, Şükrü, Adnan, Alaeddin, Faruk· oyna.maya başladılar ve devre sonuna 
tan mürekkepti. doğru ikinci gollerini atarak sıfıra 

Eyüp takımı geçen sene Anadoluv~ karşı iki golle galip geldiler. 

Beşiktaş: 3 
Süleymaniye: 1 

Şeref sa.hasında gUnUn son maçı Be- bazı oyuncularından mahrum olarak 
şiktaşla SUleymaniye arasında oynan- çıkmıstı. 

dı. Saat 3,20 de evvela Beşiktaş, Oyun Süleymaniyelilerin akını ile 
sonra SUleymaniye takımları sahaya başladı ve ikinci dakikada Beş ktaş 

kalecisinin dışarı çıkması bir gol ye· 
çıktılar. Beşiktaş takımında: mesine sebep oldu. Süleymaniyclilerin 

Mehmet Ali - Hüsnü, Faruk - Hil- bu go1ii Beşiktaşlıları evvela şaşırtır 
seyin, Rıfat, FC1Jzi - Eşref, Şeref g ibi oldu. 
Na::ım, Refet, Cihat. Oyun her iki tarafın karşılıklı akm-

Süleymaniye takımında da: 

larile gcc:iyordu. Yirminci dakikaya 
doğru Bcşıktaşlı Nazım soldan aldığı 
pası gol . ·a ntı. Bundan sonra Beşiktaş
lılar acıldılar. Yeni oyuncuları sağa 
koyduklarından mütemadiyen soldan 
oynuyorlardı. 

Kırkıncı dakikada P<'s ktaı:ılılar ikin
ci gollerini attılar. Ve birinci devre 
böyle bitti. 

Nuri - Recep, Ruhi - Kamil, Sab· İkinci devre baslar b~lamaz I?cşik-
ri, Nuri - Rauf, Dan~, Lütfi, Sürey- taşlılar hnkim'yeti tamamen aldılar 

ve adeta tek kale ovnamava b'lı:1ladı': ya, Raif şçkliude oynuyordu. Beşiktaş · ~ 
lar. Arasırn SülcyP"nnh·c!ilerin de hü-

takımının dört oyuncusu yoktu. Yer· 

leri B takımındaki oyuncularla takvi. 
ye edilmişti. Süleymaniye takımı da 

cumları görülüyordu. İkinci devrenin 
sonlarına doftru B<>Riktar,lılar bir gol 
daha atarak 3-1 galip geldiler. 

lli'laı - Gan~ maçından bir görtınü~ 

il Galatasaray: 4 
Boksör Max Baer Londrada birkaç . Jzmfrde Jlk maçları f 

?1üsabaka yapmak üzere bir mukavele Alt no d Kar 
ımzalamıttır. 1 r u ş ı-

Ankara 
Atış poligonu 

~~~~koz: O 
1 k l n c I kilmeıer yakayı yendi 
Feneryılmaz: 2 

Ortaköy: o 

Ankara 25 - şimdiye kadar Türk 

t.._ lllt ı._. - Beykoz marı Nu ri,:le kaleci AYninln müdahaleleriyJ .. 
~ "'Cll(eın r.. . ır • J ' 

'1, it ll.n ..\l'lli ıgı ile oynandı. iade edildi. 
~ ;'ruııah - .Lutrı. Reşat - On birinci dakikada Eşvek ile Bü. 
~ tllldfiı, E Sehm - Danyal, lent Beykoz kalesine indilerse de Bü

'l'ııt >\~. ~ eşvek, Necdet· Jentin çektiği şut avta gitti. On dör. 

Şeref ıtadındaki ikinci küme ma~ında 
Feneryılmaz Ortaköyü 2-0 yenmittir. 

ooaanspor 2 
Davutpaşa 1 ı 3-~t, ~e~:t - Bahadir, ;lalit düncü dakikada Beykoz mua\'inlerini 

ıııu., 'P• l{e et, Sadettin _ Kfl.. geçen Gündüz topu Eşvek'e geçirdi 0 Taksim stadındaki ikinci küme, ma
toı,~ea "'1aı, Mustafa, Turan da hakemin görmediği ofsayt vaziye. çrnde Doğanapor, yeni federe olan ve 
a """ı. 0 arak 't • d d k ~ likte ilk maçını yapan Davutpapyı 2-1 >-a et .... "'ıtıen h leçen seneki 1 trn en ördüncü golü çı armaga mu 
) ........ eıne ff k ld ycnmittir. :u,... ~tt idil n aynen mu- va a o u. 

)'" ~lıir,u er. ~ Beylerbeyi 3 
ttı,1~' >,,.;~ıe baş1ıyan müı:ıa_ Kasım paşa 2 
~ C~11rı. tf,.di la~rayın haki., ~ Fener stadındaki ikinci küme maçı', 
Ilı Ilı c1,ltleıı . 13 

uncu dakikada 1 ~~ • çok heyecanlı olmuı hakem tarafından 1 

~ bı11:d•ttıer· .aldığı bir pasla ıs:ıı:: :,ı& -.J iki oyuncuıu çıkarıldığı için 9 kiti ve 
trıt o~ toıu ı~ı ve kalecisiııi ge. j Ak b' d ,, 

1 
.. 1 b. 2-1 mağlUp vaziyette bulunan Bey _ 

'1-. --.ı, •uç dakik el a ın e ua atasarayın guze ır 
601) ""-n a sonra :• h k . d. ld lcrbeyi marın sonlarında rok canlana· 1\ı '11 a.~ getırdı~· t 

1 
- ücumu ha emın ofsayt ıye •ra ığı ır :y 

~, .. toı hl. .._,dettiler. gı op a düdUkle yarım kaldı. nık 2 gol çıkarmağa ve neticeyi 3-2 
•• ıı. ~'"lt kazanmağa muvaffak olmuıtur. 

'atı ""'llta an sarı k Bundan sonra Reykozluların üı;;t_ =:=::=:;:::=::;=:::;:============::. 
ı 1" "-'~1ltrunıaşt 

1 
trmızılıJar üste. Gala tasa rayın da arasrra yaptı!> . siz bırakmaktaydı. 

11t t U~ıllıı ltııııda ~ar. De,·r('- ]arı hücumlarla iki tarafın da ka~ıı·- Galatasaraya gelince: Geçen sene 
'cı :l'lr,,:l lehlfke 1•ala~~sa.ray dığı birçok fırsatlarla devam etti. ki kadrosunu tamamen muhafa:::.. e-
l. rı.._, tft • lnlattı~t ~lı:ı,·ı ''el Bütün yaz kendi sahasında 'arqı den sarı kırmızılılar dün ilk maçlar? 
l~ı ""tkı gar an sonr~; laştı~ı takımları büyük farklarla ye. olma.sına rafmen iyi bir oyun oynadı_ 

ilet da.. 1P ola r:tk h' n k G 1 ;ı" ...,..Tt ·I nen ey oz diinkii oyunda a a1ao;:.a- lar. Hücum hattı rok iyi anlaşıyordu. 
ı/'111 '' e ll~nü7. bi . . . : raya sıfır dört mağlup olmuş oldu Bilhassa Necdet, Gündüz, Eşvek mü. 

tlcq p._ tefi l'flıa önij b rıncı dakıka_ Beykozda kaleci mühtedi idi; müdafi· kemmetdi. Bülendi şahsi oynar gör
Qtı toıu d t11ııeı1y1, oş olan Gür. ler, orta muavin Mehmet ivi çalı~tılar dük. Bundan ,·aı~eçmesi lazımdır. 
~ :0ıc1"' ~11.ıaıırnı GaJata.~aray fakat uzun ,·uruşları yoktu. ll~cum Müdafaada Selim, Su8\'İ, IAltfi her 
I~ '«tıet 'otıra n ş. oldu. hnttı sağ tarafa nisbetle orta v. sol zamanki gibi iyi idiler. Hayrulbh iJ<> 
"- ct. 'fltı tUz:l}ltoıl.ular fa- kısım daha göze çarpıyordu. Fakat Reşadrn daha fazla çahşmalrı 1fızım. 

~latasara hücum dn 
1 
Solaçık Kazımın mütemadiyen of say_ dır. 

Y rtıUdaffle. de ka<:ması Beykoz hücumlarını tesir. Osman Münir Kutnak 

Dün bmirde yapılan lik maçlarında 
Altmordu, Karııyaka takımını altı bol
le mağlup ettmittir. 

Maç çok gUzel ve heyecanlı olmuı . 
tur. 

Dünya boks 
şampiyonu 
Kim olablllr? 
Eski bokıörlerden Tunney 

Franau: gazetecilerile göriltürken müs-

takbel dünya boks tampiyonunun Joe 
Louis olduğunu söylemittir. 

spor kurumunun bir ıubeai olarak ça

hıan Ankara Atı§ Poligonu önümüzde

ki teşrinisani ayından itibaren Belediye 

ye devrolunacaktır. 

Hakemler 
Bu akşam toplanıyor 

Geçen hafta yeni antrenörün neza

retinde saha idmanı yapan futbol hakem 

leri bu akşam saat 18 de Beyoğlu halke 

vindeki mıntaka merkezinde toplanarak 

teknik münakaşalar yapacaklardır. 

Büdl - Güne§ maçında heyecanlı. bir an 



HABER -Akşam J>Mta!t 

Yazan: JOHN W. Vandercook -3- Dilimize çeviren: A. E. 

Kamerun da Bir Seyahat 

Timsah külbastısı yemek 
istiyorsanız Kamerun'a 

gitmelisiniz 
Foumban oyunlarının en heyecanhsı 

süvari hücumudur 
Sultan ile bura halkının ekser!. 

yeti müslümandır. Afrika çölleriyle 
çayırlıklarında oturanlar mUslüman. 
lığı çabuk kabul etmişlerdi, Afrika 
ormanlarında yaşıyanlar ise putpe. 
restliklerinden ayrılmamışlardır. Ba
moum daha Afrikada islflmiyetin ye_ 
ni yeni yayılmaya başladığı zamanlar. 
danberi, kunetli bir surette arao nü
fuzu altına girmiş bulunmaktadır. 

Şehrin merkezinde, sultanın sa
rayı karşısında bir cami vardır. Bu 
tamamiyle Merakiş yani 1'"'as mimarı 
tarzında yapılmıştır, Hatta uzun 
minaresinin kırmızı ,.e beyaz boyası
na varıncaya kadar. Her cuma gür.ii 
burada Bamoum'un kibar sosyete.si 
toplanır. 

Kabile reisi demek olan X'gi'lerin 
bazdan syltandan ~ok daha büyük 
nüfuz sahibidir. Bunların birçoğu mn 
iyetleriyle beraber çok u1..ak yerler. 
den buraya gelirler. Bunlar, gerçek. 
ten görülmeğe değer. ' 

Kamerun yayhisının hemen bü
tün asilleri ata biner.. Parlak ren\di 
oyalarla jşJenmiş gayet geniş ve be. 
··nz birer entari giyerler. BazıJrı baş. 

:arına beyaz yahut mavi sarıklar sa. 
rarlar, diğerleri de kara ~ığır yetişti
ren fcllrıhların kulJandıkları geni~ 

kenarlı ha131r şapka korlar. Hepsinin 
de ke.ıdinden memnun, dünyaya mc. 
telik ,·ermiyen muhteşem birer tavı ı 

vardır. 

Bunlar kendilerini, şimalden ge. 
len müsterelilerin halis kanından do!!. 
muş farzettikleri için, buyrukları 

altına aldıkları yerli ahaliye kar ·ı 
üstünlük taslarlar. Hakikaten c~ı· · 
pek cenupta kalan arap bakayasınır. 
torunları burada Fournban'dadır. 

Bamoum'lar buralarda pek tesa
düf edilmiyen iri yapılıdırlar. Şura. 

da burada nadir rastlanan düzgün 
çehrelerinden başka halis zenci ır. 
kındandırlar. 

N'giler şehre geldikleri zama=ı 

arkalarında rütbelerine ve mevkile. 
rine göre az veya kalabalık bir mai· 
yet takip eder. N'ginin ailesi efradın 
dan birkaç erkek de at üstünde kendL 
siyle beraber şehre gelir. Atlar kı~. 
mızı \'e yeşil eğerlerle çok zengin bir 
surette kuşatılır. Maiyet efradı sap. 
!arı sert tahtadan, uçları gümüş ya
hut yerli bakırdan pek süslü mızrak. 

lar taşır. En geriden de kalabalık bfr 
kadın sürüsü takip eder. Bunlar da 
çarşıya satmak için mal getirmekte. 
diri er. 

Foumb•n çar,ısının sesi, 
manzara ve kokuları 

Camide cuma sel:imhğı ve merasi. 
mi yapılırken dışarıda da yerlere çi>
melmiş bir halde kadınlar bekle~irler. 
Erkeklerin dışarıya çıkması Fourn. 
ban'a mutat olmıyan bir faaliyet ha. 
\"8.81 verir. Bu faaliyet köy halkının 
ertesi günü akşamına kadar kalmala . 
riy1e de devam eder. Çarşıda yerlere 

her çeşit mal serilir: Meşin ayakkabı. 
ve çizmeler, hayvan semerleri, at ta· 
knnları, gayet güzel Bamoum tcntenr 

)eri, yerli çıknklarla dokuılmuş ı>a 
muk kumaşlar, her nevi Ye çeşitteıı 

tahta oyma ev eşyası .• 
Yiyecek çarşısı da bunun kad·ırl' 

g6r.e1 bir manzara arzeder: Sarı 9:i.,. . 
küllü binlerce mısır, (mı.sır bura yar.-

lalarında pek bereketli yeti:;;ir \'e diif1. Fumban oyunlarmm en gUzef 
yanın başka hiç bir yerindeki mısı- çok hayBcan verlcl süvart 
bu kadar lezzetli değildir). ismini hücumudur 
i şitmediğiniz ku,)arın yumurtaların. 

dan tutun da, timsah külbastılık

ları Ye .Avrupalı bir seyyahın anlıya

mıyacağı seçme yemekler hep burada 
teşhir edilir. 

Çarşıdaki esnafın adedi binde ı 
fazladır. Bunların sc.~leri. görünü5. 
leri ve kokuları işlek bir ticaretin var 
lığına delfdet eder. Halbuki cenubi 
Kameronun yarı sakat yerlilerinde 
böyle bir canlılık eseri yoktur. Bura. 
nın müsait iklimi tiplerin karışmış bu. 
lunmasının canlılık üzerinde tesiri ol
muştur. Bunda, burasının beyaz me 

deniyctin yerlileri inhifnta sürükli. 
yen tesirlerinden pek uz* kalmış ol. 
masının alftkası çoktur ve belki de 
hepsinden üstündür. 

Pazar sabahı köylünün pek ~oğu 
çekilip gitmiş bulunur. Mahsullerini 
elvetişli bir surette elden <:ıkarmı~ 
ve yahut kendi thttya~ları olan eşya 

ile takas etmişlerdir. Bununla bera. 
her şehirde aristokratlar kalır. Bun. 
lar en küçük bir teş .. ·ik bile görseler 
hemen bir geçit resmi. bir harp oyunu 
\'e yahut aşiret hayatının yeknasaklı. 
ğını değiştirecek herhan~i bir gösteri
şi yapmaktan çekinmezler. 

Yayla sakinlerinin büyiik lıir mii. 
samaha gösterdikleri, fakat hiç hür. 
met etmedikleri beyazların mevcud!· 
yeti bıle böyle göı:;terişler yapabilme~ 
ir:in giizeı bir fırsat sayılır. 

Hır pazaı· günü ögle füstü ortalı

ğa bir "oyun,, tertip cdilmi~ olduğıı 

havadisi yayıldı. Içlerinden üçü 
Foumban ~ehrinin daimi sakini ol:uı 

sckiı beyaz adam ~uıtan Njoya ile 
birlikte şehir meydanının bir ki;şe. 

sinde kendilerine mahsus konan i.s. 
kem lelere kuruldular. <Heki köşedı· 
ise süvariler, mızıkacılar, hanendeler, 
bayraktarlar \'e palya~olar gösterişe 
hazırlandılar. 

Yüksek çayırlıklarda bulunan biı 
yük cıehirlerde olduğu gibi burada dn 
gösterişler evvelft bütün piyadelerin 
geçit resmiyle başladı. llk sırada 
Davul dümhelekler, zurnalar boynuz 

' dan yapılmış borular, telli musiki a. 
Jetlerinin her türliisü vardı. Bunların 
önünde de yürürken takla atan, türla 
türlü maskaralıklar yapan birkaç 
palyaço, ve orta çağ Avrupasında gö. 
rüldüğü gibi saraya bağlı resmi pal. 
yaçolaT da gcçtt. 

Bunlar meydanın sonuna varın· 
ca, her iki taraf ta, gayri muntaza~ 
iki sıra üzerine dizildiler ve yürüyü. 
şe devam eden sü,-arilere ellerinde 
tuttukları mızraklarını \'e bayrakları . 

nı kaldlt"arak bağırıp çağırarak !'e. 
lam verdiler. 

Foumhan şehtinin meydanı cl:lr
dır ve ancak lSO metre uzunluğunda_ 

dır, Sıcak ülkelere mahsus altın yaz 
gününün bir Öğle sonunda meydan! 
etekliyen pek canlı yeşil ağaçlar nı 

l~ ·(!.. ' '1 adı verilen bzt asma ki)priilerin §eldlleri ile in*a tarz1arı çol; 
c:; .1.:illir. Giix l ycrlcştirilmü; yii.k olursa bir ton kadar ta~11 1a bilir. Fal:at 
bımların iistföulc i~"i kişi yan yana gclcccl• olursa tehlikeli. bir surette 

ç:tırdi:ır 

lNGlLtZ MANDASI ALTINDAKİ DİKOADA AT O 
Bir vakitler Alman B~u müstemlckcsiyken 1919 danbcri Jrıi'. 
dası altına girerek lngiliz Kamerunu admı alt.in toprakların mCf.~ 
Dikoa'dır. Şimali grırb'i Afrika.da atı 1ı oynadtğı mii.him rol biiytıl.a 
yı geçerek buralara l>adar yayılmt..Jtır. Mandingo ve Fulbe dt"J 
cinskri eski berber cinsinden üretilnıi§tir. Yalnız binek ha 
kullanılmaktadır. J 
Buralara daJıa on birinci yil:: yılda .şima1den hakiki A1"ap7.ar ge'ı 
cins atları da beraberlerinde getirmişlerdi. Zamanla bu Ara.pld 
uyarak deği§mi.şler ve vücutl.annın eski zarafet 11e uzıınluğıın1' 
mi§lcrdir. Şima.li Afrikadan cirit t">!I unlarını da getirmi§lerdi. 6" 
memleketin en heyecanlı oyunlarıdır. 

ancak Foumban mıntakasrnda bulu. hir takım danslar seyretdJ
nan parlak kırmızı renkteki toprak Njoyanın hususi müzesin 
bu manzaraya mükemmel bir fon te~. kolleksiyonu bulunan ou 
kil ediyordu. kır yahut tahtadan ve y 

Süvariler 100 kişi kadardı ,.e her 
birisi akıl ve hayale gelebiiecek her 
renkten işlemeli gayet bol entariler 
giymişlerdi. Hepsinin de başlarının 

üstünde tehdit edici bir surette salla· 
yıp durdukları birer mızrak yahut 
çakmak taşlı bir tüfek vardı. 

Ortalığa müthiş bir bağırış ve çı. 
ğmş uğultusu yayıldı. Uzaktan mah. 
muzlanan atlar da tam dört nalla üs. 
tümüze geliyordu. Toz, mızrakların 
pırıltısı, vahşi bağırmalar, ve göz ka
maştırıcı renkler, manzaraya gerçek. 
ten ~ok heyecan \'eriyordu, 

Az sonra biz, küçük \'e fı.ciz be. 
yazlar, oturduğumuz iskemleler üs. 
tünde korku \'e dehşetten buz kesil 
miştik; çiinkii sürnrilerin hü<'umu 
doğrudan doğruya üstümiize idi. N~ 
iı:-tikametlerini çevirerek dönüyor, ı'c 
de duruyorlardı. Kıpırdanmak için 
vakit yoktu. 

Bize tam iki metre kala, bütün 
süvariler, gırtlaklarını yırtarcasına 

bağırdılar ve özengilerinin üstünde: 

ayağa kalkarak dizginleri çektiler. 
Her at art ayakları üstünde şaha kalk 
tT, ön ayakları, boşlukta, müthiş tek. 
meler fırlattı ve atlar gene art ayak. 
lan ti~tünde keskin bir çarkla geriye 
dönüp geldikleri gibi dört nalla uzaı. 
laştılar. Atın diline bir halka gibi 
geçen, Afrikanın acaip ve zalim gemi 
~ekilince, hayvan duyduğu ~cıdan 

derhal durarak şaha kalkıyor. Bu 
gemlerin ne kadar tesirli olduğunu 

burada gördüm. 
Bu süvari hücumlarının muhteHf 

numaraları bütün bir öğleden sonra 
devam etti. Bazan elli süvari biribir· 
terine karşı gösteriş hücumları yaptı. 
lar; ha1 .. an ya J111z iki .süvari r1··'t oYun. 
ları oynadı. Hakim sınıfın at ~öste. 
rişlerine karşı duydukları ihtira~. 

bunların çölden kopup buralara gel
mis olduklarını göstermiye en karak. 
tcristik noktadır, Binicilik Kameruıı 
yaylalarında Enensel bir aşk mahi. 
) etindedfr. 

Öğleden sonra geç vakit, maske_ 
!erle yapalan, ananevi gayet si:kin 

ikisi birden kulanrlarak 
Bunların birçoğu çirkin o!

111 
ber gayet ince bir hakkar 
gösterir, Bazıları muazzl*.J 
kadar büyük bazıları da ~· 
bir şekilde küçüktü. DiY.t'/ 
bun n:aymunu, timsah ~· I 
hayvanların başı biçinı•ll 
mışh. 

Sultan NJoya gu~eı . .ıf 
p•t.-Onudur •'· 

Foumban'ın harikıJ 1 ~ 
den birisi de sultan Njo)'ll'ıt ~ 
dir. Zaten bir metre sek:e~,ı 
mükemmd \'Ücutlu ve yıı• r1' 
gülümsemesi eksik oıııı~', 
Njoya'nın kendisi de hllr

1
", 

'"' adamdır. ŞimaJi Afr1,, 

me.,·cııt olan yazılı iki 3) 1S • 
ni k~ndLc;i icat etmiştir. JJ1.,
başka hiç hir alfabe.siyi~ 1 IJif 
na.se1>eti olmıyan fonetı1' 
dir; Afrika da aşiret BI' il 
kendL<iii için bir müze teS şef 
yadan başka bir siyahi ..... 

·şıı,.. 
rum, bulunduğunu dil 1 1'' 
kinci dfabe Şimali Biber d~r) 

·ı ·ndt nılmakta olan Yai dı 1 ··ıııtfi 
Müze, sarayın en u~ dit· 

bir odayı işgal etmekte~ 
. ·n" a oyma kabartma, pırı :J il 

bo , • ı . ıu· ı·· türl •• 11 ncu.A ış erı, r u P" 

· te · t ı ,·e rınç n zıne eşyas . }lt 
envaını görürsünüı· .. fi 
etnolojik müzenin nıüdU~d" 
geçirebilmek için koııa;r. 
keserek ver:meğe hazır yt'I, 

N joya bun tarı h• ıtı,
cesi n de sevdiği ve teb8BB ıf. 
nesinden gurur duydut;, 1> 
mıştır. Medeniyet bura ıalf 

31111'1 '.J 
yapılmamış olan eşY -'' 
yoktur., dersini verece:,. 11ı~ 
etmemiştir şurasını tı · ı rı lazımdır ki, Fransız 3 tı.ll 

1. . .. .. Quer sul •'' va ısı moı;ıyo Jf , .. 
antika merakını ve y~r ellf'de' 
şı gösterdiği sadakatı. 

ktedır· _,.; 
kadar teşvik etıne (P"""" ., 



)j4M_ 
1ı- -'""<ı'l bir k 

"t:'n-0 ço sene C'VVel ~i m<li7d ,,_ ıxn 8ltlt 
"'Cl)l c5ldrı anının dedesi tarafın-
'1ı!ıcıcr, rülen dü.şr11anların çene ke
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ÇGÖN 

---~ . .....,_.;...__. ~ ..........: 
Cırit oyU?ıları: Süuariler dört no7a ve şimşek hızıyla giderek atlarım 
l>irdcn/Jire dımlural>ilirlcr. llnyvaıı en son hı::muian u11ı bir S'lırcltc du
rııııca tabiidir ki derhal şaha kalkar. 

vır def 
a FoUmban civarındaki biitün miihim rntamlar şehre gelir. Bunlar, alay halinde, önlerinde daıııı 

maktaıı hoşlanırlar. l zımuılarla şehir sokaklarım dola§-

Aşiret anliktıltırı teşhir rdilcn bu m ii:::e Tı'oumban'da göritlccclc 
dendir. S1ıltan Njoya bilgi ve gil::c! ~aııatlar lıamtsidır. Rurada. 
~m rıijbejjiıulc vücuda rrctirdiiii bıt müze du.nyada CJ.:;ı::dir. 

Kamerım'un yilksck yaylalanndaki 
Banıomn'da dans kösleri.: 
Btı koca k-Oslcrin çerçeveleri tahta
dan derileri de marnla yahut ö7dl:z 

deri.sindcndirr. Koca tahta topuz

larla vuruluıuın kul.o.k zarlarmı pat

latacak güriiltülcr yapar. Sarayuı 

malı olaıı bu boııcııklarla siı.sW. kös 

ancak bayramlarda meydana çıka

rılır. 

A/ril:a musik!si ve lı"lc lm az 

A vrırpalı kulaklarına hiç de lıo~ gel

mez. llfıtsikfaiz olarak söylenen sa

kin ve içten gelen türküler daha ho

şa gider. Afrfkada SÖ'tJlcııen en ba
sit nakarntı bile Avrupalılar tekrar 
edemezler. 

,. 

P•mı.ban berberleri 
ba§larda bıra]:tıkl.an süs tutammın 
biçimiyle övünürler. Tutamlar nok
ta, çapraz, diiz çizgi iltih olabilir; 
saç l•csmc daima kalabalık seyirci-
7Pr lıw:mrunda '1a ılır. 

....... __ 

lltizlcr 1.1e il.-izlerin amıc1cri iptidai 
heyluıltr<U}lık için daima meraklı 
bir mevzu olagelmişti. Bununla be
raber Afrika 1ıcy1\cl ı·c na1'1.şlannın 
Jıemeıı lıep,,i sembolik olmaktan zi
ya.de tezyini mahiyettedir. Bu, 
li'oımiban §e1ırinin kapı direklerini 
süsliy_en hcy7cellcrdctı biridir. 
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Panterden çalınan elbiseler sayesinde 
tekrar iş bulup sefere çıkmak 

tmkAnlarını elde ettim 
- Bu herifi karaya çıkar. Bir da.ha 

da böyle serserilerin gemiye girmeme 
lerine dikkat et. 

- Peki e.f endim. 
Çavuş, omuzumdan yakaladı ve: 
- llaydi bakalım, dedi, karanın yo

lunu tut! 

Beni tanımıya ba.Şlamış olan efrat 
etrafımda mrnldanıyorlardı. Bunlar -
dan birlsl 'kulağıma fısıldadı: 

- Beni dinle. Yann iyi elbiseler 
giymiş alacaklın. Hem de seni dışarı-

ya attıran ~Ulwm elbiseleriyle tepe
J en tırn~ kadar donanacaksm '! 

Zabitin söylemiş olduğu (böyle ser· 
seriler .. ) kelimeleri kulaklarımda el&n 

ötüyorlardı. Ana dilimin konuşuldu -
ğunu işittiğim, bütiln ilmitlerimin, 
hulyalnrımm gayesini teşkil eden harp 

bandıraları gördüğüm bir sırada bir 
?.abit beni köpek koğnr gibi koğduru
yordu. Kendimi göstermemeye çalışa
rak ve kırrk bacağımı sürilkliyerek 
kaçtım. Daima kulaklarımda şu cümle 
çınlayıp duruyordu: 

- Bir daha böyle serserilerin gemi
ye girmemelerine dikkat et! ... 

''Panter" de dostlarım ceplerimi 
biskUi ile doldurm~lardı. Hem.şerim 
ate§Çi de: 

- Yarın saat altıda mutat olan ma
' halde bulun. Diye fısıldamıştı. 

Sa.a.t altıda dostumla bµl~uğumuz 
zaman bana ekmeğimi veren iyi kalp
li ateşçi sa.at onda tekrar gelınekliğimi 

de tenbih etmişti. Saat onda rıhtıma 
geldiğim zaman gemide iki gölge a.y
nldr. Bir şeyler taşıyorlardı. Yalda
,ınca getirdikleri şeylerin ayakkabı-

lar, mai pantalon, kasket, çoraplar, 
gömlekler olduğunu gördilm. İyi kalp
li bahriyeliler: 

- Şimdi artık, diyorlardı. Sen de 
tertemiz giyinip güzelleşebilirsin. 

M"tlddeti hayatımda o kadar sevin
diğitni hatırlamıyorum. Hayat yolu 
yeniden açılmış oluyordu. Bu temiz kı
yafetle bir gemide yeniden iş bulabile
cektim. 

Seneler sonra ben Kayzer zırhlısın
da .Alman bahriye zabitiyken İmpara-
tor ikinci Vilhelm maceralarımı din
lemek teIJ.ezzülünde bulunmuştu. Şöyle 
bir sua1 sordu: 

- Hayatının en fena anını anlatır 
mısın? • 

Cevap verdim: 

- Hayatımın en fena anı, ilk defa 
olarak bir Alman harp gemiaine çıktı· 
ğım zamandır! 

- Bu gemi hangi gemidir! 
Panter. 
lmparatorun etrafında bulunanlar 

benim yaptığım gafa kıZIIl.l§lar ve şaş 
nuglardı. İmpara.tor macerayı anlat -
mamı emretti, ben de yukarki hadise
yi, gemide nasıl utandığnnı ve nasıl 
kovulduğumu hiklye ettim. lmparator 
bana mlUlidar bir gekilde baktı ve: 

- Pantere sUvari tayin edilsen ne
kadar garip olur değil mi? 

Filhakika, vaktiyle bir serseri ha -
linde kovulduğum Panter gemisine 
çok geçmeden süvari tayin edildim. 

Gemiye geldiğim zaman hemen ilk 
işim, vaktiyle bir gün kmk bacağım 
ve pis kıyafetimle oturmuş olduğum 

köşeye gitmek oldu. Orada nöbetçi 
zabiti ta.rafından atıldığım zamanın 

hatırala.rmı tekrar yaşadım.Nöbetçi za 
bitinin serseri diye karaya attırdığı a
dam şimdi Panter'in süvarisi olmuştu 
ve temiz ayakkab:ları, bembeyaz kos
tümü ile karaya çıkarken efradın hür
metkar safları arasından geçiyordu. 
Artık hayal hakikat olmuş ümit ta • 
hakkuk etmigti. Tesadüf en gemi bi: 
rıhtıma Yanaşllllf olduğundan bili.ih -
tiyar sağa, sola bakarak nhtımda ha
yalen mevcudiyetini gördüğüm vatan
sız ve betba.ht Felikal aradım. 

Neyee, Mde4e dtmeltm. lılUWıılm

den aşırılmış olan elbiseler sayesinde, 
rıhtım mil!ettişi beni bir vazifeye ta
yin etti: Gemiler nhtmıa bağlanırken 
yardım edecektim. Maaşım iyi olup 
yemekse hiç yabana atılacak gibi de • 
ğildl. 

Yavq yavaş maddeten ve manen 
iktisabı kuvvet ediyordum. Müfettişi.ı 
tavslyeSiyle gemide iı bulmak güç ol
madı ve biraz sonra Nova Skotika gol
tunda iı buldum. Bu golt Antil adala
n aruında sefer yapıyordu. 

Bir müddet bu gemide kaldıktan 
sonra Vera Kruz limanında Havr'2 
petrol götüren bir gemide iş buldum. 
Böyle bir çok gemi değiştirdim. Tek . 
rar Nevyorka ve Avustralya seferleri· 
ne çıktım. İşte bu seyahatler esnasın
da İngilizceden başka Norveç dilini 
de iyice öğrendim. Umumi harpte ''De· 
niz Kartalı., nın süvarisi iken İngiliz 
abluka hatlarım masum bir Norveç 
yelkenlisi sıfatiyle geçişimde Norveç 
lisanını bilişim çok işe yaradı. 

(Devamı var) 

KADIMLA• BEMI 1 

4.~rı..'"' .. * _R / Hlssü Roman 
Nakleden: Hatice Süreyya 
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Kadının eli, evin tokmağmda. .. f 
Şimdlı Murad, geceden korkan minimi
ni bir çocuk gibi, sevgilisi gidince or
talığı basacak olan ebedi karanlıklar
dan korkuyor! Ve işte, o karanlıklar, 
bir an sonra, o buradan gider gitmez, 
bütün mevcudiyetini kaplıyacak. Yal
nızlığın gayyası içine düşecek Murad .. 

- Bana muntazaman her giln mek
tu~ yazacak mısm? Haberlerini ala -
cak mıyım? Eğer lüzum olursa beni 
ra<tıra .. Dk mısın? "Ona" benim tara
fırnd'..:ın de ki ... 

t r mct bir gillUmsemeyle bu sözlere 
' .. ,,,ltkür etti. Yüzü derhal mülayimleş 
• i. 

- Enlsc de söyle ... Fakat sakın ha, 
mektubundan .kendis ine hiç bahsetme .. 
Olmmamış, öğrenmemiş olacaksın ! 
l\.nladm mı'! 

- Tabii... Muhakkak ... 

Gözlerini, uzaktaki bir hayale dôğru 
çevirmişti sanki ... Ve bu hayal onun 
ruhunu aydınlatıyordu. 

- Zavallı, zavallı yavrucak ... Enis
çik! ... Gördün mu Murad! Onun naaıl 
altın gibi kalbi var .•. Ve ruhu nekadar 
yüksek... DUşün... Eğer kaybetsey -
dim, nasıl bir evlat kaybedecektim ... 
Değil mi?-

Bu sözlerin cevabını beklemedP.n 
kaçar gibi uzaklaştı. Murad çivilen -
miş gibi yerinde kaldı. Onun, sahan -
lıktan ve merdivenden kayboluşunu 
seyretti... Artık emindi ki, bu kadın, 

yepyeni iklimlere doğru gidiyor ... Ken
d inin tamamiyle yabancısı olan iklim
lere ... Ve oranın yollannda İsmet, Mu
radı kaybedecekti ... 

• • • 
Taksiye atlar atlamaz: 
- Aman, çabuk, çabuk .. Çabuk is-

Ost kat 
dolnıuş, 

tıklım tıklını 
Kroker Babil 
benzemişti 

insanla 
kulesine 

- Kaç zamandanberi maiyetimdeki! 
memurların iyisini kötüsünü ayırt ede· 
memenin verdiği ıstırap içinde kıvranı· 
yordum. Artık bundan kurtuldum. Bu 
defter iyi bir rehber olacaktır. Ve içi· 
mizdeki muzır mahlUkların kaffesini 
kısa bir zamanda tasfiye edeceğim. 

Filhakika, polis müdürü, ertesi gün
den itibaren umumi bir ta~iyeye baıla
dı. Bir çok ıüpheli in sa ~arı, milli reji
me ihaneti sabit olan k"..,.. : eteri ayıkla
dı. Ilınlann çoğu bugUn içimizde hu
ıust işlerle meıguldür. 

KROKER, BABIL KULESi 
Firariler, defolup gittikten ıonra, 

Krokerde umumi bir rahatlık ve geniı
Jilc: hasıl olmuıtu. Baıta bizim Varjo
bcdyan ve Kuyumcuyan olduğu halde 
birçok tercliman ve memurlar ailelerini 
Krokere nakletmişlerdi. Onlann yer • 
leıtikleri üst katta ben ve annem için 
de bir oda hazırlanmıştı. Kendi odamı· 
zı görmek için yukarı çıktığım vakit 
bir de ne göreyim? Üst kat adeta bir 
mahalle halini almıı. Çoluk çocuk, ka
dın erkek ihtiyar genç, Rum, Ermeni, 
Yahudi odaları doldurmuılar .. Hayret 
ettim.Çünkü kolonel Ballar memurların 
ana, baba, karı, çocuk gibi en yakın kim 
selerini getirmelerine müsaade etmiıti. 
Halbuki onlar ıülalelerini toplanuı, 

getirmiılerdi. Ve bu suretle binanın üat 
katı tıklım tıklım insanla dolmugtu. 
Aıağı kata inerek keyfiyeti Ballara an
lattım. Başım tuhaf tuhaf ealladı: 

- Alcluma 1 Bir Ud 11tün ıeçain iı ken 
di kendine düzelecek zaten! 

Balların ağzında bir bakla vardı ama 
çıkarmıyordu. Ufı kapıyarak bana sor 
du: 

- Sen anneni getirdin mi? 
- Hayır 1 HenUz getirtmedim. 
- Bir daha tavsiye etmeme meydan 

bırakmadan anneni al, getir! 
Ballan filphelendirmemek için çar -

naç.ar, annemle iki bavul eıyamızı Kro
kere getrittim ve diğerlerine nisbctle 
biraz daha rahat olan bir odaya yerleı
tilc:. 
UMUM[ V AZIYETE BtR NAZAR 

Bu sırada siyasi vaziyeti ıu suretle 
hüllsa etmek mümkündür. 

Şanlı ordumuz, Anadolunun garp sa
hillerini f zmirden ta Maltepeye kadar 
olmak üzere dUımandan temulemiı. 

vatanın prkında ve ortasında olduğu 

gibi bu kımaında da kat'i hlkimiyetini 
teala etmiıti. 

Türk ordusunun Maltepeye gelip da 
yanmaaı tngili.zler için ciddl bir tehlike 
te~kil ediyordu. Çünkü ileri hareketi de 

tas yona! - emrini verdi. 
Kurtulmuştu .. Ah!.. Çabuk! Çabuk! 

Buradan uzaklaşsın ... Silrate susuz gi
bi, mesafeleri yutar gibi koşsun, u -
zaklaşsm, uzaklaşsın ... Ve bugünün ak 
şamı olsun ... Enlı!'e kavuşsun ... 

Çantasından, buruşmuş mektubu çı
karıyor, bir kere daha, vecd içinde ö
püyor ... 
"- Sevdiğin kadmı sana iade ede

ceğim ... ,, diye oğluna uzaktan uzağa 
hitap ediyor ... 

"Sevdiğin kadrn ,: dediği b'zzat ken· 
didir. Yoksa küçük aşkla, geçici ihti
raslar, şehvet çukurlarının gayyasına 
batıp çıkmalar .. Hep saçma şeyler ... 
Saçma olmasalar bile ikinci planda 
kalmıya mahkQm şeyler... Asıl olan 
ana oğul sevgisidir ... 

Net.ekim, işte, lsmet böyle düşünü
yor ... Murad mı? ... Ne ehemmiyeti 
var? .. Yarın bir başkasını bulmak ka
bildir. Bunlar, iz bırakmadan geçip gi
den yolculardır ... 

Enis'in titrek hattıy1e yazılmış sa. 
tırlan okuyor: "Terkedilmi§ bir köpek 
gibi bctbahtım ..... 

İnsanın dayanamıyacağı kadar mut 
hl§ bir ıstırap bUtün benliği°ni sarsar· 
ken, dudaklarını bu satırlar ÜT.erine 

vam ettiği ve istanbulun cebren itgali 1 tarekesinin zemınım hazırlama ",si 
mevzuu bahsolduğu takdirde, İngiliz- t inde idi. Milli hUkumet, temin "e 
lerin buna mani olmaya kifayet edecek mtn edilmiıti. Binaenaleyh, pyanı 
kuvvetleri yoktu. Ve tarihte emsalsiz olmaycın fena hadiselerin meydan' 
bir .zaferle vatanını esaretten kurtaran miyeceğine artık inanmağa batlı . 
kahraman ordu, istanbulu da birin ev- Diğer taraftan Londradan iıtediil 

11 
vel tahliı etmekte sabırsızlık gösteriy - ni talimatı da henüz almamıı bulll~ 
yordu. yordu. Binaenaleyh, bize kartı ~I 

işte bu vaziyetten dolayı ciddi müı· ettikleri oyalama aiyaaetinl, kendı 
külat içinde bulunan General Haring- rinde de mevkii fiile koymak zarur 
ton, hergün Londraya milstacel telgraf· duymuılar ve mülbim Blanda rrıe~ 
lar çekerek talimat istiyordu. f ngilizler ni muhafaza etmesini bildirmiıterd~ 
bir taraftan her ihtimale karıı yeni kuv Vukuat yıldmm süratile biribiril1~ 
vetler yetiıtirmek teıebbüsünde bulu • kip ediyordu. Ortada bin bir tUrl 
nuyorlar, bir taraftan da ıiyaai manev· vayetler dolaııyordu. En çok tekrt" 
ralarla Ttirk ordusunun ileri harekltını dilen pyıalara göre: 
tehir etmeğe çalıııyoladı. Bu itibala va- Türk ordusu bir müddet için İl~ 
ziyet çok nazikti. Hergün siyaıl bir ih- la giremiyecek ve İs~anbul, ~zil;. 
tillta ve ihtilafa maruz kalınabilirdi. zamana münhasır olmak ve ınutt ~ 

Bu sıralarda vaziyeti kurtarmak ve orduları kontrolü altında bulunrrı' 
yeni bir felakete sebebiyet vermemek i- zere ıerbest bir tehir olarak kala t / 
çin yapılan te§ebbüsler ilk neticesini Bu birinci rivayet 1 İkinci rivaY~ tf 
verdi ve istanbuldaki işgal kuvvetleri • büsbütün aksi bir mahiyette idi-~ 
nin en bUyük Amiri aıfatile General §ehrin iıgal kuvvetleri tarafından;., 
Harington, General ismet tqönil ile Mu le tahliye edilerek Milli orduya t 

danya mUtarekeıini imzalamııtı. edilecekti. 
Fakat bu mütareke imzalanıncaya Bittabi, Türkler ikinci rivaye~ O:, 

kadar ttilif kuvvetleri hayli korkulu rinde ısrar eidyorlardı. HepimizıJ1 ıl 
günler yaıamıılardı. Hele Anadolu aa- ve temennisi eaaıen ba§ka türlü o ; 
bilinde Maltepeye kadar sahayı muha· dı. Bazı bedhahlar müstesna otnıa~ f 
faza altında bulunduran İngilizlerin bir re Iıtanbulun ecnebi devletler ıco~ 
çok geceleri uykusuz, hakiki bir korku lil altında ıerbeıt bir şehir olmak. 
ve endiıe içinde geçirdikleri muhakkak kalmasını iıtiyen bir tek Türk, ~ 
tı. Ordumuz İzmitten yıldmm aUratile hamiyetli ve yurdunu seven vaıt ' 
İatanbula doğru ilerlediği zaman itgal mevcut değildi. Son üç sene içuıd' ,d 
kuvvetleri arasında bir panik batlanuı· tanbulun bizim için bir ıstırap o~t'· 
tr. Kumandanlardan bir çoğu Anadolu netmllcl havasına alıımıı ve bu 1$ ; 

sahillerini tamamen tahliye etmeğe ve kat vaziyeti kendi lehlerine iıtiııst" 
İatanbula çekilmeğe taraftar görünüyor mit olan ecnebiler ve ekalliye~ 
lardı. Bunlar, büyük zaferin manevi ikinci pkın tahakkuku ihtimali k;.f. 
kudretlerini taşıyan Türk orduaile temas da bile yeis ve inkiaari hayale ui~ 
etmenin çok tehlikeli olacağını ve va· Jardı. Şimdi diltilnmek ıırası et t 
him akibetlere yol açabileceğini ileri gelmiıti. Ne yapacaklardı? Hiyıı'/, 
sürUyorJardı. ihanetlerini, nankörlüklerini nasıl ;i,4 

İngilizler o sırada Maltepede bir bö· tircceklerdi. Türk halkına kartı Y~tJ 
lükten ibaret bir süvari kuvveti bırak· kuvvetlere dayanarak reva görd~ 
mıılardı. Yapılan siyasi temas ve te - zulüm ve küstahlıkları nasıl unutfllf ' 
ıebbüsler il.zerine ordumuz, yeni bir e· caklardı ? Yedi cedlerinden mira~ 1f' 
mir alıncaya kadar burada tevakkuf et· dığını utanmadan iddia ettikleri f 

ili' tiği zaman karımnda bu bölük vardı. topraklarının tekrar asıl sahiplet~ 
Bizim mutbim Bland o zamanlar Ana- tikal etmesi karşısında ne yapaca~ 
dolu tarafındaki İngiliz kuvvetleri ku- Bunlan dü~ünüyorlardı. Evet, il 
mandanlığına tayin edilmiıti. hepsi bunları düşünüyorlardı. 1/I 

Bir gece Türk orduıu piıtarlarının kendileri için ihanet ve denaeti 
yaklaımakta olduğunu haber alınca e- kara hatıralarım saklayan bu tO 11~ tekleri tutuımuı, hemen telefona aarı • yaıama imkinlan kalmadığını da J. 
larak General Haringtona: ediyorlardı. fıte bütün bunları ~ 

- Türkler il.zerimize geliyorlarmrı. ~en~er ve bunları heaap ed~nJer, ~ 
Müsademeye girifemeyiz. Emredene - tı fırarda bulmuılardı. Yiıkde ~ 
niz Anadolu taarfını tamamen tahliye pahada ağır neleri varsa toplaY'P'....JI 
edelim. demiıti. düıman askerleri ıehri terke~,;f. 

General Harinı?ton ise Mudanya mü- (Devam• .,...~ 

yapıştırıyor. --İsmet, gözlerini kitabından ? 
Otomobilin açık penceresinden rüz· _ Ay, saat altıya geliyor. 61·~ 

gir giriyor ... Bu rUzgar, onun heyeca- doktor? Neredeyse akşarn ol,.. 
nını büsbiltUn kamçılıyor... GUndUzler amma da kısaldı •.• 

- Oğlum! ... Evladım! .. - diye inli
yor ... 

Mektubu, çantasına koydu. KüçUk 
cep çantasını çıkararak kenôine baktı 
Pudrasını yeniledi. Dudak boyasını 
taz.elecli. 

- Beni şık görürse ho,una ~i<1er ! 
Acaba yeni elbisemi, şapkamı beğene· 
cek mi? ... 

Enisin sesi, kulaklarında çınlıyor: 
- Annec,'ğim! Şık ,.e zarif olmasın ı 

o kadar iyi bilirsin ki ... Şimdi de be-
nim için silslen bakalım .. . 

Zil beyde hanımefendi: 
- Mat! - dedi. 
- Evet, sahi ... Fakat kendimi iyi 

mUdafaa edemedim... Dalgınlığa gel· 
di ... 
Kır saçlı doktor. tııatranç takımın• 

kendinden uzaklaştırdı. Arkaya doğru 
hafifçe gerilerek iskemleyi <'ıtırdattı 
Sonra, maaanın altına ba,.:i •·ııuını u 
zatarak, mafsallannı ~atırdattı. 

- Vakit gecikti de. bu is uzama.sTr 
diye mahsustan yeni!d iP'iT"' I Eıöylersem 

inanır mısınız hanımefendi. .. 

• • • 

- TabU değil mi ya... • et 
Zübevde hanımefendi : ~ 

verdi... Eyl(Üdeyiz... c;ece, O 
mevkilerde aransızın bastırır .. 
yorsun ya Enis?. 

Bir sürü örtülerin altırıdB ~1 : 
mUş bir vücut balkonda ı:ınıı.ld~ 

- Yok efendim .... dJve b r 6 • uiiıi1P 
!smct, ~ezlonga doğru .ı- bit 

virdi. Burada. Enis'in en uf al< d 
cut kısmını bile görmek ksbil 

- Kuzum, baıını böyle artı" 
ne olursun? Haydi artık kalk·· 

lük kUriln bitti. Elver·r... tft;I 
Battaniyeler, kımıldandı: tı•~-1 

bı.şka bir tarafa dfi .. •tl. :Enıe. fi.il 
. dS 

hı r bacağını kaldırdı. Sonra 
rıi... 

E ... ,,, . ıe" 
;1Snt:U1. •• Jc•t 

Bundan dolayı itizar etti. Fa 
rar esnedi... • t)lll 

( J)e1JD1"• 
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.Düny8da -ceza usul~le=r~i ~·~~~ 
liındistanda başı filin ayaklan altmda 

ezilen katil 
~~f'lde 250 lira diye~ ver irse 

r aaacından kurtulur 
Müthiş lvenın dilim 

dlllm usulü 
in, .. 1 '"11 ır sooo l'tl>ılıtct yıldanbcri kanunl3r 

() ~ ve tez l 
t~Ya •- a ar vermektedirler. 

t "'onan k r lcı b anunlar o kadar çok • 
d ır haki . 
'flııı buı b' m Yahut hır avukat iste-

1!.t • a ılmek · · k '~k, ıçın anun kitapları· 
b:rkı~~aştırmak mecburiyetindedir. 

lllıı lranun 'k.Amerıka cumhuriyetleri • 
'1a a tnadd ıt plarında 10.000.000. dan 
• ._.rı 200 e vardır. Ve her yıl aşa~ı 
~ltdır .Ooo yeni mac!dc kabul cdil-

Qe . 
aı.... Çcn ay A . 
~. tea· merık:ının Northwest ü-
lt-1Clrı.._ 1 

profesörlerinden John H 
...... VI"' ICdü ' ' ' 
""Ora~ nya adlıye sı!teminin bir 
lıitap. 11

" a"Jı ga:-et enteresan bir 
ili .. eıret · 

Ctre1t nıı1t r. Bu eser gerek mede 
tiQ tıf,: •l le vahıi memleketlerde adale • 

tatbik ed'l k ı.._ d 1 r.1e te oldcğunu an-
~ hır ır. Bu kitabın en meraklı bir 

·••ını tA• " • .. · cume edıyoruz: 
tı.ı * •• 

d ı .r"' ••kerlerinin devirdiği Habeı 
el ı rı ~kenıeıerinde açılan hukuk 

kt hiçb·dar ı~rip uıullere dünyanın 
~ ır Yerınde tesadüf edilemez. 

~ 1arıır7:r~kerneyi resmi bir kumar 
~ ..... k da,,. • .~c o memlekette bir 
ld~ bi •ı Rolanı ve SürröJansları 

~-~eu.: P~ker oyununu andınr. 
'1 ilt keıı bır adam, komtuıunun 
~btı ileri diıindep bir ölçek buğday 
.. -~tqz. Ye sUrerek mahkemeye bat· 
~'-l~•v.~cı ~le ıuçlu mahkeme
llı~ tüketınccyc kadar ıöy -

~
loıırı içlerinden birisi kanu • 

it~ h.kkı dayanarak, hlkimin 
karar verecefine dair bah 

iı bir "1retile mU.ayedeyi açar. 

~ ~ oitJ;!~ koyun,_yahut bir ya 
~IQ ~~· tı:ler kartı taraf bu 

~' da mrftırarak bir koyuna çı,L.,.. bir b~8f derhaı kaybeder; hi· 

Hind rac~arı mahkumların Twf a:mıı fillere c:<1irc:rcl• i ~mn 1ıiiknıihıii 
W.fa:: et tmr'ler 

~. t· m vermesine lüzum 
·"' UL~ • cer baJı • ~ ~ tabia • 11• kabul edecek olur-
~ htizıde b~le hır karar vermek mcc 
"'-• '"·- ır. P'ıkat bahse ·ık · · • • 'lfll ~ ıarar . ı gın ''°" it Uz edip .de müzayedeye ko-

tt)'e L_ •}'ip gıder ve birisi pea 
-.cdar m 1 ese e devam eder. 

ı_ t.lti t * •• 
.... ., ran !ahi . 
it ' lcttiıı arı ~ünlcrinde baydut-

1\ar:.L er baz 
~ 'le to an topun ağz·na bıığ· 

Pa ateı verilerek idam e 

yüzerse 

dnirlerdi. Gerçi bu idam ıekli §İmdi 

biru barbarca görünürse de İngilizler 
1857 senesindeki metJıur Hint iıyanı
nın cleba9ılarını ele geçirince ayni ıc
kilde idam etmitlerdi. 

Her iti ıatafatlı bir biçimde yap -
mak iıtiyen Hint racalan ile yerli prens 
leri idam hükümlerini fj1Jere icra etti
rirler. Mahkum eJJeri arkasına bağlana
rak yere diz çöktürülür ve ba91 dört 
köşe bir taıın üstüne konur. Bu itleri 
yapmağa ahıt rılmıı olan fil ko:aman 
L'yağtnı mahkümun başı üstüne koyar 
ve ezer. 

Efganistan, müıtebit Emirlerin buy
ruğu altmda iken bu hakanlar adaleti 
kendileri istedikleri gibi tatbik ederler
di. Açl:k dolayııile ıuç itledifini söyli
yen bir hınız ilk defaya mahsus olmak 
üzere ıerbeıt bırakılır ve kendisine bir 
iş verilirdi; eğer tekrar hıruzbk yaptığı 
görülürse, demir bir kafes içine tıkıla

rak on bet metre yükseldiğinde bir sı • 
rığın ü:;tüne konur ve orada açhl:tan 
ölilnc~ye kadar bırakılırdı. Kokmuş 
et satan bir kasap kulaklarından dükka 1 

nın duvarına çivilenirdi. 

Bağdat halif eıi Hırunürreıit büyük 
veziri Yahyaya fena halde kızmıttı: se
bebi Yahyanın kendi ogluna hükümda-

rın kız kardeıile evlenmesine müuae 
etmesiydi. Yahyanın cezası çabltk ve 
çok müthit oldu. Kendisi bir demir ka

fes içine konarak ıevgili kızının eıirler 
tarafından çırçıpJaic soyulduğuna ve fe. 
na muamelelere maruz bıraklrdığına şa 
hit oldu. 

• • • 
Fakat bir çılaınltk nöbeti cana11nda. 

kendi oilunu elJeriyJe öldürmü9 olan 1 

Rusyanın ilk Çarlarından mfühit 1van 

kadar zalimane cezalar vermiı hüküm
dar yoktur. Müthit tvan ekseriya bütün 
bir köy halkmı suda boğdurur, babayı 

oğula, oğulu bahaya öldürtürdü. Dilim 
)emek usulünü o, icat etmittir. Bu usul 
de mahkiım yavaı yavaş küçük parça
lar halinde keıilirdi. 

Bir defasında bir yabancı devlet el
çisi onun geçtiğini ıörmemit ve ıapka
sını çıbnp selim vermemiı olduğu i
çin, elçinin ppkaıını kafataaına mıhlat 
nuştı. Bir defasında da bir Rus prensini 

hususi yapılmış bir tavada cayır calır 

krzarttırmıştı. 

Bizim Deli Petro adıyla tanıdığımız 

l 
~ 

• 
J 

SarhrJş paltosu ceza f ıçun 
lngiltetcde surho., olarak yakalanan 

Zara verilen bir ceza idi 

Büyük Pctro da zulüm icat etmekte 

Müthit 1vandan pek geri kalmazdı. Hü 

kümdarlığmın bir devresinde durmadan 

iıliyen on dört tane işkence odası var
dı ve bir hafta içinde kendi §ahıi mu • 

hafızlarından tam bin kişiyi bu odalar

da öldürtmüıtü. Fakat Büyük Petro in

hisarcı bir adam değildi. Bizzat kendisi 
1 O kisinin kctıeıini balta ile uçurduk • 
tan sonra ecnebi sefirlere dönerek bal-

1 rarımurrc.,id bilyiik vczfrini demir l>ir 'k'lfc'lf' 1 ı'k<rrrr7;, 1;ı:ıfta taama 
. edild;ğini i§tc b6yle gö-:lerhı le göı·mcyr uır t imr r.tnıifti 

tayı uzatmış ve onları da bu spora işti· 
rake davet etmişti. 

• • • 
Bir adamın masum yahut suçlu ol • 

duğunu meydana çıkarmak için eski b:r 
uıul de su itkenceai idi. Adam, el ve 
ayakları bağlanarak dereye atılır ve 
uzun sırıklarla derinlere itilirdi. Eğer 
boğulursa ıuçlu olduğuna hükmedilir, 
yok etlerini çanrek yüzüp kuutrluru 
maıum ıayılırdı. 

Otaraçağlarda hakarete uğrayıp ken· 
dini müdafaa edecek !fÖvalyeai olmayan 
bir kadın, çapkını döğil§c davet edebi· 
lirdi. Fakat düello yahut kavgayı müsa

vi §artlar altında yaptırmak ic;in adamı 
elWe.W.----~ •t: ~ 
dar ıeJen dam bir ~~·~dm-

da ucu kurşun 
o;aldırrıdı. 

topuıt!e ona yerdeıs 

* • • 
Eski Mısırda hainlik suikutlerine auç 

ort3ğı -olanların kulak yahut burunlan 
kesilirdi. Elebaşılar ise bugün Japonya 
cia olduğu gibi Haragiriye mecbur edi· 
lirdi. 

Çinde adam öldüren bir katil bizim 
paramızla 250 lira kadar bir diyet •er
mediği takdirde asılarak idam oJunm. 
Ortaçaf larda fngilterede sarhoşlar yu
varlak bir fıçı içine sokulurdu. fki yu• 
varlak delikten dıpnya r.ıkanlan e1le
rinc kelepçe vurularak sokaklarda do
laştmlırdı. tstiyenler bu adamın yüzü· 

ae t---~ da ll••uı ~ 
•tatdlltferdf. 

Rumbayı yalnız kötü kızlar 
oynarmış 

Rene Dorny ile gii:el Çela dö Fastro yeni Ta1:1•a'a daMınm bir figüriittü 
göstHi yoı lar 

Bu hafta Londraya giden Rumba' 
Kralı 27 y~mdaki esmer yağız Rene 
Doray diyor ki: I 

- Kuba adasında rumba dansını! 
yalnız kötü kızlar yaparlar. lyi bir kız 
için rumba en büyük ayıptır. Bilin;i
niz ki rumbanın vatanı Kuba adası

dır. Fakat, orada bu, iptidai ve vahşi 
bır danstır. 

Rene Doray hayatında bir defa bir 
tek dam dersi almıttır. O da 15 yaşm
dayken. Bu dersi kendisine Rudolf 
Valintinonun partoneri vermi§tir. 

önümüz.deki hafta içjnde Londruım 
Groısvernor sahnesinde daruı temailte
rini Kübalı on dokuz yaşındaki eli 
gözlü \'e yakıcı Çela Dö Kaatro ile bir
likte verecektir. Bu kızı aHvanMta bir 
gere klübündc tanımıştır. OnJı~ı. 81· 
nemanın meehur gUil'u•z suratlı Bua
ter Kitonu tanıtmııtı. 

Londrada dünyaya yeni takdim -. 
cekleri Takva•a da.namın pek hop 11-
deceğini ve balolar için kabW edilııee
ğini söylemektedir. 
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. Beri in görüşmelerinde Çaya Vaziyet büsbütü 
ltalya ile· A~manyanın :~·;k~~d~ karışıyor 

memleketine ·~ 

anlaştıkları noktalar Bir mudEİ~eY~~mize gelerek 

Almanyaya, Habeşı·standa tı·cari etrafa bol~] defi yapan Macar pehli-
van Çaya, duyduğumuza göre bu ak-

k 1 1 k 1 .. t ·ı e . d ıam memleketine dönecektir. o ay 1 ar gos erı m Si e Gönül isterdi ki, burada kaldığı müd 

k 1 t 1 d detçe bolbol atıp tutan bu yabancı peh· arar aş 1r1 1 livan, asıl hüviyetini sözle değil, er 
Berlinde bir baftadanberi siyacıi eylemektedirler. meydanında da ı<Saterip memleketine 

temaslarda bulunan ltalyan hariciye 6 - Alman ve ltalyan mUleter', öyle gitsin ... 
~~-:=:----~~~~~~~~~~~ 

nazırı kont Ciano refakatinde Alman. esasarı aile ve millete istinat eden bü Cu m hu rı·yet 
yanın Roma büyük elçisi olduğ;ı hal. yük meseleler olan Avrupa medeni. 

de dün kendi tayyaresiyJe Romaya yetinin mukaddes mamUlkünü bütün bayramı tatı•ıı• 
dönmü§tür. kuvetleriyJe müdaf:ıa etmeğe azmet-

Kont Cianonun bu seyahati hak- mişlerdir. ( Bqtaralı ı incide) 
kındaki düşünceler İtalyan nazmpın 7 - M. Çiano, Romaya döner dön Büyük caddelerde inkilap ilerle. 
beyanatlyle tavazzuh etmektedı:-. mez bir Alman • ltalya kültür ftilflfi yişi gösteren afişlerin asılması için yer 

Kont Cia110 dün hareketinden ev. akdi için müzakerelere başlanacaktır. Jer yapılmaktadır. 
nl Alman gazetecilerine şu beyanatta 8 - Doğu Afrikasındaki İtalyan Resmt daireler Çarşamba gü •• ti sa· 
bulunmuştur: imparatorluğunun M. Bitler tarafın. at on üçte tatil edilecek ve cuma P-

1 - H. Bitlerle M. von Neurath dan tanınması. hararetle takdir Pdi1- nü akşamına kadar kapalı bulunacak. 
ve kendisi, yapıcı bir sulh için mesai miş olup ltalya ile Almanyanın Habe. tır. 
bir]ijinde bulunnıağa karar vermiş. §istandaki ticari milnasebetlerinin Hususi daireler, mağazalar, dük
Jerdir: her iki memleketi memnun edecek bir klnla:- perşembe günü kapanacaklar. 

2-Medeai müesseseleri müdafaa şekilde tanzim edilmesine medu ola. dır. Bu kapanma mecburidir. Ancak 
etmek İtalya ile Almanya için bir va- caktır. pazar günü açık bulunma ruhsatiyes\ 
zif edir. Binaenaleyh Roma ve Berlin M. Çlnano, netice olarak demiştir olan dükkA.nlar açılabilecektir. 
hükQmetleri emniyeti, garbi -AvruJN!. ki: Çarşamba ve cuma gOnleri dük. 
ya ait bir garanti misakiyle temin i~fn "-ltaJyaya. Almanyada görmüş kln ve mağazaların kapanmaları mee-
beraberce çalışmak kararını ve·-miş . olduğum bütün şeyelere samimt bir buriyeti yoktur. 
)erdir. hayranlık hisiyle müt' assis o!du -. 

3 - lki hükumet, dostane teşriki ğum halde u·det ediyorum. Bu hay. 
mesai zihniyetiyle Tuna meseleler!ni ranlık hissi, her şeyden evel Du~e ve 
de hnlle çalışacaklardır. Faşist ltalya namına kendisini selam. 

4 -lki hükumet Genemi J<'ranko Jamak fırsatını elde etmiş olduğum 
hükumetinin l:;panyanrn her m&:ıtaka· Führer hakkındadır . ., 
srnda halkın müz.alteretine nail oldu_ 
ğunu ve bu hükumeti'l o mm faka lard:ı 
evelce hüküm sürmekte olan anarc;i 
hilafına olarak, ,gükün ve inzıba tı tr. 
min etmiş hulunuduğunu kayid \'l' 

tescil etmişlerdir. 

!i - JUilya ile Almanya, İspanya iş
lerine ademi müdahale siyasetin~ 
taraftardırlar l"e İspanyanın müm. 
kün olduğu kadar yakın bir zamn
da gerek ana vatan arazisinin ve ge. 
rek müs~mlekabnın tamamiyetine sa. 
hip olduğu halde milletler ailesindeki 
büyük mevkiini işgal etmesini arz~t 

Fransa da 

Gizli bomba 
fabrikası 

Meydana çıkarıldı 
Fransada Liyon şehrinde yapılan 

bir ar§tırma.da yangın ve el bombala
riyle daha. birçok çeşitli bomba imal 
eden büyük bir teı1Cbbüs ve bir fabrika 
meydana çıkarılmıştır. Şimdiye kadar 
yüz bin bombanın imal edildiği tahmin 
edilen bu İ§in başında bliyük sanayi
cilerden birçoğu bulunmaktadır. 

Güzel ve gürbüz 
çocuk müsabakamız 

A - 1 - 2 yaşındaki süt cocuklan 
B - 3- 7 yaşındaki oyun çocuklarile 
C - 8 - 13 yaşındaki çocuklar ara-

sında yapılacaktır. 
Gazetem.iz bu mılsabakanın yalnı.ı tertibile kazananlara hediye vermeyı 

üzerine alm~tır. Güzel ve gtırbüz çocııkZan seçecek h.akeml.er ara.!ında gcıze· 
temiz men.suplanndan hiç kimae bulu,.mıyac4ktır. Böylece ae~m çok bitgrn.J 
bir heyetin huzurunda yapılmq o1aca1ctır. ·~ 

MOsabaka şekil ·: 
1 - 2 vaeındaki çocuklar 

Bunların 8e~mi güçlüğü dolayıaiyle hakem huzurunda yaptlmıyacaT.tır 
Bunl.ann gazetemizde yalnız reaimleri tıefTedilecek, en güzel ve gürbüz çocuJ.; 
okuyucularımızın reyl.eriy'le ayrılacaktır. Bu mil.!abakamıza çocuklannı İ§· 
tirak ettirmek i3tiyen ana w babalaT çocuklarının: 

1 - YCl§lannı 
! - Kilolanm 

lskenderun ve 
Antakya 

( Bqtaralı l lnclM) 

30 •Auatoa hAdl .. al 
Geçen 30 Ağustosta Türk phitleri 

abidesine çelenk koymak "suç!" un • 
dan mahkemeye ,·erilen Anta.kya.Jı 
kardeşlerimizin birinci muhakemesi.n • 
den sonra muhtelif mmta.kalardan ge. 
len binlerce kigi İskenderun sokakla -
nnda dolaşmı§lar ve sonra. yüzlerce 
otomobille Beylan civarındaki Türk 
şehitliğine giderek burada umumt 
harpte şehit olan Türkler için diktik
leri abideye çelenk koymuşlardır. 

Bir mezbala 
Antakyadan haber verildiğine göre, 

Fransızlann aane&k delegesi Dorya 
son günlerde sancağın Fransız himaye 
sinde kalması ve kendisinin de yüksek 
komiser tayini için bir mazbata hazır
lamış ve bunu da halka tehditle imza
latmaya teşebbüs etmiftir. Maamafih 
mazbatayı hiçbir halis TUrk imzala • 
mamıştır. Yalnız şu ııoyzuzlarm maz. 
hatada iımalan bulunduğu anlatılmış
tır: 

Sancak meclisi umumt azalarından 
Adalı Nafi, Antakya belediye reisi Ha
cı Etem Civelek, Şükrü, Suriye mecli
si azasından Adalı Mehmed, Mustafa 
Ka~i, Şin~li Halil Sadık, Muses 
Dirkalsonyan, Mehmed Hayri, Meclisi 
idare azalarnı.dan İbrahim Seyfeddin, 
Selim Huri, Selim Mahmud, Hacı Ali. 
Şeyh Süleyman Şaml, Kmkhan beledi 
ye reisi tstepan, lakenderun belediye 
reisi NikolL 

yazıp göndereceklerdir. Bn /azla Tey toplıyac4k on çocuk arasından da veri· l•gal orduauaun m•nevre 81 
26'1 malümata göre en güzd w gi.rbiizüna ayırmak i§i. mütehassı3 doktorkıra 
lm'akılacaktır. Onların verecekleri kararla birinci, ikinci ve üçüncü ilan edi· Suriye gazetelerinin verdiği malU-
Zecektir. mata göre Fraııaa işgal ordusu Asi 

Bu müsabaka.ya iştirak edeceklerin birincisine 15, ikincisine 10, üçüncüsü. suyu civarında 15.000 kişilik kuvvet, 
ne 5 lira verilecektir. tanklar, zırhlı otomobiller ve tayyare-

3 - 7 YC1§1ndaki kız ve erkek çocuklar !erin iştirakiyle büyük bir manevra 
8 - 13 YC1§1nda1ri kız w erkek çocuklar yapmıştır. Manevra sekiz gün sürmüş 
Bu YCJ§takı çocuklan" 6nce gazetemizde reaimleri çıkacak aonra da ilerde ve manevra behane göster'lerek Asi 

tayin edilecek bir gilnde umumi bif' yerde aeçmeler yapı'lacaktır. 3 ve 7 YCJ§la suyu üstüne birçok köprüler yapılmış-
8 - 13 yq araaıftdaki küçüklerden kız ve erkek olmak üzere iki birinci, ikı tır. 
ikinci, iki ilff.lncü seçilecektir. llftt_tn_ltlf_llM_ll_'"_lft ______ lfı-ıttt-ıilll--:::•~.--11-ıtfll-ll-ı1ttt-11tt-ftll-lıtl 

Bunkınn birincilerine 20 şer, ikincil.erine lf şer buçuk, Uçüncülerin~ dt M k 
be§Cr lira para mükafatı, bundan başka gerek süt çocuklarından. gerek diğer· e tep 
!erinden onar çocuğa da birer hediye verilecektir. 

Yalnız şuna dikkat etmek lô.::ımdır. lrf~abakamıza resim göndererek ı·e· ~ h 
ya göndermiyerck iştirak edecek r.ocuk babakırının Haber okuyucusu o1m<ıs1 • J. 
şarttır. Mü8abakamız yalnız kendi okuyucularımızın çocuk'ları içindir.· Bunıı lıa ınızı 
iapat etmek için de müsabakamızın devam ettiği müddetçe neşredeceğim~ 
kuponların toplanmı§ olması 'laztmdır. 

Çocuklarını müsabakamıza iştirak ettirmek istiyenler guetemiz hesabına 
resimlerini parasız çektirebilirler. 

Çocukkırının resimlerini çektirmek i8tiyen okuyucıılarımı.ı idarehanemiıf 
mUracaatla birer 7:.art almalıdırlar. Bu karlkırla Beyoğlunda lstikl6l C~ 
.1.~ 'l'cto Etem f8l'cmbul&J Aroktra ~-inde Ba9ın Foto müessuelerint 
rnüTacaat ederlerse parasız okırak 1 y~ndan 1~ y~nn kadar çocuklannın 

Kolaylıkla almak 
isterseniz 

Ankara caddesinde 

VAKiT kitap 
evinden alınız 

~~1rttrl~. 
sat çoetıklan için kart tılmıya ge'lecek babalan 

Telefon : 24370 
~ocuklarının kilolari31le ....... .-.... dtl.....,___.Atanı 

boy ölçülerini de getirmelidirler. 

-.------.- (Baş tarail l ıncide) 

lr:glllzlerln raporu 
Lonara, 26 (A.A.) - lngiliz heye. 

ti ademi müdaha!e komıtesine Sov-
' yetlerin aşağıdaki noktalarda adem; 

müdahale itilafı ahkiımını ihl:il etmi~ 
olduklarını bildirmiştir. 

1 - Stary Bolchevik adındakı 

Sovyet vapuru, 18 ilkteşrinde Carta. 
genaya on sekiz tayyare. on beş tank 
ve 3;)() sandık silah ve mühimmat çı. 
karır.ıştır. 

2 - Campache adındaki lspanyo! 
vapuru, on beş gün evvel C'artagen:ırn 
Sovyet Rusya menşeJi toplar. tüfekler 
ve mühimmat çıkarmıştır. 

3 - Kruchtchev adındaki "o.yel 
vapur•ı, 19 ilkteşrinde AHcanteye s:
kamyon çıkarmıştır. 

Diğer taraftan 7 ilkteşrind" ür 
İtalyan tayyaresi Majoroı a das·na in 
miş ve bir ltalyan gemisi de oraya si 
J!h ve mühimmat c;ıkarmı5tır. \ihn 
yet lngiltere hüktlmeti Anver~'te
Barcelona harp malzemesi nakletmic: 
oldui?u iddia olunan Bramhill i~min 
deki İngiliz gemisi hakkında tahkikaı 
yapm3kh ~,,._ 

Sovyetlerln tal:?b 
Paris, 26 (A.A.) - Echo de Pariı:: 

gazetesine göre Sovyetler, Londra ko~ 

miteslnden Sovyetlerin harp ,.t! tica. 
ret donanmalarının Fransız Jimanla
rmdan serbestçe istifade etmesini ta. 
lep etmişlerdir. Bu gazete, Fransa 
hariciye nazırının bu talebi ka'>u!e şa 
yan bulmamış olduğunu ve Fransız -
Sovyet misakının şimdiki ah,·a 1 \'~ 

şerait dahilinde bir rol oynaması icap 
etmiyeceği mütaleasını derceylemiş 

bulunduğunu ilave e'mc1<t"dir. 
Madrldln zaptı gUn mesel~sl 

Talavera de La Rayna, 26 (A. A. ·ı 
- Havas muhabirinden: 

Nuyonalistlerin umumt kararga
hındaki zabitler, Madridin zaptı imkiı.· 
nı meselesinin arlık mevzubahs olma
dığını beyan etmektedirler. Mesele, 
§ehrin nasıl zaptolunacağıdır. Bazıla· 

rı üç, bazıları da altı gün içinde zap
tolunaca.ğt fikrindedirler. Her halde 
maddi ve manevi büfün kozlara sahlp 
olan general Franko, halihazırda mı:
vaffakıyetten emin olup bir iki gün ıta 
zanmak için askerlerinin mümtaz ef
radını feda etmek istememektedır. 
Bundan başka generalin payitahtı şıcl
detli bir bom}:;ardımandan korumak 

isteciiği ve bu sebepten dolayl 
lilere bir mahreç açık bırakr01 

söylenmektedir. Bu mahreç. ' 
ya isal eden yoldur. 

80 teyyarenlıı r.urnaY 
Paris. 26 - 48 i bombardı 

ğerleri avcı olmak üzere 80 
tayyaresi bugün Madrid uzer 
çuş yapmışlardır. Halk şehri 
bardıman edileceğini sana.rnk 
telaşa düşmüş, lakin tayyare! 
ba yerine beyannameler atrn 
Asiler:' §ehri teslim olmıya d 
mektedirler. 

Bir t ablodarı alı 
ufacık bir tlO 

pa r.;asile 
Tablonun ha 
asırda yapıldı 

anlı yan 

Şarlok Hol 
( Londradan bilidiriliy;.r) : 
Gerçi Londranın fskotland b 

lis teşkilatı herhangi bir cina)'e 
katına onu çağırmaz. O Londra 
Jon laboratuvarında büyük bir 
ve dikkatle çalışır. Bu zat Şarl 
mes ünvanına gerçekten layıktı 

Şimdiye kedar yüzbinlerce li 
nayeti halletmiştir. Güzel sanat 
minde namuskar insanların bin 
rasım aşıracak dolandırıcıların 

sekte vurmuştur. Ve bütün bu 
boratuvarmdaki rnas:ıs:nrn başı 
pırdamaksızm yapmıştır. 

Aör doktor Artur Pillan ~ 
Bu ad sahtekarlann nadir ve e 
lo, heykel ve mobilya taklitlerin' 
!erin kalblcrini titretmektedir. 

Bu çalışkan adam X ~uaı ve 
Viyole §Uaı vasıtasile herhangi 
navadan alınacak küçük bir bo 
çasına bakmakla boyanın altndı 
min bütiin teferrüatile tarihi~ 
bu resmi yapan sanatkarın is 
aöyliyebilmektedir. 

Laurie cahil milyonerlerden 
!erce lira koparan beynelmilel 
karların işlerine nihayet verıni 

Rovayal akademide uzun 
kimya profesörlüğü yapmı§ olafl 
tor Laurie "resimler siyasalar .. 
tabmda resim sahtekarlığı ve bıı 
taya çıkarılabileceği hakkında 
lerc değer vakalar anlatmı§tJr. 

Tt:.:J Q K iV~ 

l I RD.b.I 
BANKA:!JI 
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A as· 
CNcv:0,.~adelmevtin esrannı öğrenecek 
llir \ k" er~ yazılı ;or). Bunda biı) lı, ı rnv:ıffakıyet gösh. 
n. a ıtıcr ~ • 
ır vakitte • ') oı k \ cae Pvbg!, rcmcdi. Fal.::ı t, bir Par is ka baresin. 

dııııarı r • C\) ork 'c Paric;de krı de ufak tefe!. roller aldı. Sahne h:ı b' • nen göz r 
ltıbiri ı. e 1 ol::ır::ıl, tamlan ve yatı uzun srMedi; Barondan boşan~. 

e.,.ı ar"'a ınd d"· 
. en;p ho an rt mil~ on<'rh• rak \meril\a.ra gitti. 

d lana "l1 nan Ga'lna \'\al.l.a Hin. Çok ~e-çrned<'n Ncvyork operasında 
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" 1'etınd n, . 
"'ana W z gr rr.ı t r dan '1ahs<'tmediler lıile .• Ama sosyelt· 

;aııaııerı ;ı. ka \ r O'ianın en fakiJ m('cmunlarr ani.erlerden birinin ön 
arorı Arl~·ı e d r :.-.; i~ 1 sıı al: rda onu nasıl şiddetle alkıc:la. 
' l'rcn1ı. 1 mı· olduğunu yazdılar. 
ilto]d ~•a': i~.:ıhtan az sonra ölmüş olan doK. 
~ııı 1\ o 
l'\ karı old tor l'rcnkl'l ilr el IC'ndi. Ondan son. 

ı etlerinin Y , rn m""bur l•:-ılı fabı ikatörü Kroçau 
~ tut rı ' nın karısı oldu. Bu adamın serYet~ 
"rtıiJ)o, · l mi'~on lngiliz lirası idi. 

c 
1 )t.:ı \ı' n'J'_ 
rıq bi ....,ı. , 
'()6l':,. ''4 nuı bu resmi AmC'TiJ, • 
''1de1ci, :<len ıso mı çcldlmişt r. 

fl:tl't~ fice't'hnrat 50/JOO lnqili~ 
1 

Paramızld 1.56 ... 500-lit'a) 
~ ~ h değerindedir 

'Ilı 't bu ı d 
)lılt o.JıtıtıŞt n ının hn) atına h·~-

\uupa \'e :\rnerikanın konser yer. 
1 rincl.' göründü. Ilk önce halk me . 
r..ı\ s.: ik i Jp onu görmcğe ko~tu, 
..:onra kim e gitmez oldu. 1931 <it• 
1 nnd ~a i erek \'igmor salonunu 
hiral ı. ti c ı m!'lilinde koca salon . 
ela "Valnız on iki kişi 'ardı. 
rn...ö ene<:incfo lforcanln nikahı fe:s. 
hl'diidi. I) "ndıktan o:ı üç gün ~oıı. 
ra H .. ro11 :\" ',\ı:ormifde evtend'. 1929 
da n) rılara t Pariste bir konak açtı. 
~:ırl.ı sö~ lemrk istidadını dünyaya 
i bt kararından hiıHi. vaz geçme. 

r.1 • oldu;u i<:in munır.zm şanzeli.:e 

tiyatro unu kiraladı. Her ay Ganna 
konserlerde rol aldı. Buna rağmen 
mm:ı.ffnlnyc!inin en küçük bir ema. 
r" . ' ., ' ' 1 İtli gÖ.:=ıtermNli. 

•\m ri, ı:r:! döndü. 1934 senesinde 
hon:.. er hahrf' .ndc e:ı son bir teşcbbfü• 
clah~ )3p~ı. Bıınd:ı da rnuYaffak ola. 
mn)ınca kalbi kırık hir halde sahne. 
) e veda ederek tennsiih tarikatına 

<"!'irdi. l{cndisiyle görüyen gazetec·. 
lere "'CÇl'n hafta sunları fÖylemiştir : 

- Benim hayatım tıpkı Kontes 
\. ·tirtliyone gibi g<'çecektir. O ya. 
b:ıneı memlekete çekilerek yoksulluk 
içinde ö mü tür. en de fa ir \'e za. 
ruret içinde öleceğim~ 

Hindisi.anın en faldr yerlileri ara. 
• na gidiyorum. Orada "Ilnsü bad,•1 
m \t., in c r::ırını öğrenmiye çalışa. 

h..bir OJ>e ur. Bunlardan birisi bii 
~I~ ınura nıur.-anni) e i olmaktı. 
teÜ11lal't 'te~·ffak olmak icin kons •ı· ca ~ ım. 

ne b' . IYatrolar kiralamak s:.ı --------------ali 1. ıun.-
t ıra har Paramızla tam 13 mi'. 

~~ \incı ih .cadı. 
1 ıı Ilı tirns da ti . ir0 etresi l\ c ncu • npolyo . 
tlıi ll l°Uhu ontes Yera · . Kastı• 
~t 01duğun~\~endinde tenn üh et. 

t • u un dün)a)a · b.ıt et 
tı{"ı. 

111._ ı11;aın h' . 
""<llc h ı. sı kc d. . 
l' e,·es· . n ı n mı .nniye 

Ot)a§ında ~~1 telkin etmi ti. On a1 

c:t'tlldan ~i;~IZ ~ en 'a1· 0\U te . 
atr ttı:ıa onu ıne .. ık olrn u + '· 

a1c na kın • 
~i aJaı:nad ı Kazanma mı. 
Uıı b· on-u b·· 

1
• ... Tenorun r ddct . 

'lttı·1tinde d .. bütün I.ızdırdı '\e :.ı..ı 
l'ak 'l'tsi ol unyanın en büyük mu • 
ttl 1-.~ ~ak suretiJle endi ;iuı 
'Ilı? Oı:ı J'ed· apandıraca ~ınn J emin j 
eıt i~tıla el']~ )dı._ ına \arınca Baron 

1 

narı un n 1
• S ini terb'ye et. 

Paras u kullandı. 

~Ol 
ılllaıı os l ıu 
. ~_lie:ı11e etle sn ite 2 FJ 2 1' t n. • 1 ~ rn SÜ r rt t 

ı.ıu\ı~toailtı • 1"rankfu . u ' ., ıı ·v - ~ 
it~ · ~ot· ttıe ttt l.ı otomob"l olu ~ rinde 7 ~O ı;:ıntimctre uzunluğun 
, ~~ l'c tı.~U lr. r~tte 

7
Ya ti 272 kilo nctrc! •• bir ürat tcmini'1e muvaffak ol-

lı:ııt • o ,, 'h f • , • A d O ·ı· d' d oo \ı: dek .ı.: 'l r a rı ;ısz ma ı•, tı •r, ufki il:ı sı ın ır en mu 
J: hdır. Resmimiz motörü tecrübe esnasında göstremcktc-

Meşhur a • 
saırı 
~ 

Lord n'un r 

:J 

Birinci ve son aşkı 
Lord Bayronun aşk hayatına göz 

gezdirilirse, kendilerini şairin kolla. 
rı arasına atmaya gelen genç kızlara, 
merh&met celbetmcık için kendilerini 
hançerliyen evli kadınlara, biribirle . 
rini kıskanan kız kardeşlere çok rast. 
Ianır. Şair bunların hepsinin istekle. 
rini rerine getirmedi. Aşk onun için 
bir nevi spordu. Hatta Veneıfü;tc 
kendisini seYen kadınların toplandığı 
bir harem bile vardı. 

Fakat ilk ve son aşkını bunlar. 
dan ffltisna etmek icap eder. Çünkü 
bu ikisinde de aşkın aradığı sükun, 
tatlılık ve samimiyet me\'cuttur. 

• • • 
Müstakbel şair on beş yaşındadır 

\'C kalbinde ilk aşkının ~arpıntılarını 

duymıya başladığı zaman da Hartow 
da tahsilde icli. 

Korkunç annesinden uzak bir ha. 
yat y2şamak için Bayron ailesinin be" 
şiği olan Newstead'da oturuyordu,ke:ı 
disini bir gün davet etmiş olan 1.or<l 
Grey de bu şehirde oturduğu e\'in ev 
sahibi idi. Newstead civarında ke&l. 
dilerinin rakibi olan lJir ailede oturu. 
yorclıı. 

1675 de burada, büyük bir kavga 
olmuştu. Jkoşinci I.ord n Bayronı.m 

komşusu Chawarth'ı öldürmüştü. Işte 
burada oturan Bayron ailesinin ananl! 
vi düşmanı Charwort ail~siydi. 

Aradan çok zaman geçmi~ti, Char. 
wordların evinde bu aile varislerin. 
den güzel, tatlı \'C hulyalı gözlü \'e 
genç :,ir kız vardı. Bu kızın bakışları 
müstakbel şair üzerinde büyük biı: 
tesir ya)>tı. 

Bu hadise, Rom&., ve Juliette a. 
Heleri arasında me,·cut olan kinin bıı 
iki genci biribirine yaklaştırmaktan 

menedemcdiğini hatırlatTr Ye Bayron 
µn 'kalbinde de kinin nasıl silindiğin. 
anlabyor. 

Mary komşusunu ene1A. dost ofa 
rak kabul etti. Fakat, şair on beş ya. 
şında bulunduğu bu zamanda derhal 
ve çılgınca faşık oldu. Onu yakından 

gören annesi tahsiline devam etme~ 
sine imkfın göremedi. Mektep miidii. 
rüne yazdığı bir mektupta şunlan 

söylüyordu: "Altı haftadır mektebe 
yolamak için beyhude 11ğraşıyorum. 

Halbuki, ümitsiz, hastalıkların en 
kötüsü olan bir aşkm ıstıra brnı yaşa. 
maktadır.,, 

Dayron kendi.!ıinden iki yaş büyük 
olan Maryyi 'çıldırasıya sevmektedir. 
Eski kini unutmuş olan komşuları, ha. 
raretli ge.nci Annesley'de bir müddet 
oturmak üzere davet ettiler. E'"''ela , 
ihtiyar Charword'm eski cinayetin te. 
siriyle kendisine bir şeyler yapmasın. 
dan, intikam almağa kalkışmasından 
korkarak kabul etmek istemedi amma 
gitti. Sonra, I>öyle bir ihtimalin mev. 
cut olmasına rağmen bir gün, kendi~i
ni korkutan bir kabusu bahane ede. 
rek geceleyin Newstead'a gidemiye. 
ceğini söyliyerek sevgilisinin yanında 
kaldı. 

Burada geçen günler şair için hui 
ya, ve mesti günleri oldu. Onları hiç u 
nutmıyacaktır. Bayron çok sonra, bu. 
günleri hatrrlıyarak birçok şiirleri bi. 
le yaz:lı. Hata mektuplarından birin. 

de sevgilisinden sevgi ile bahseder. 
Der ki: Mary hayat Ye ışıktır. Oylc 
ilahi bir görünüşü '\ardır ki, içinizdl!~ 
artık silinmesine imkin Yoktur. Gfü. 
lerimi hangi tarafıma çe,;rsem, maz; 
ateşi içinde onu bir alev olarak görü. 
yorum. O benim hatıralarımın saba!t 
yrldızıC!rr.,, 

Ay gezintileri. Castleton'dn gez. 
meler sonra iki düşr.ıan malikfıne\İ 
hiribirine bağlıyan ''e zifaf yo1un~u 
nihayl'f bulduğu tepeye çıkmalar. Bu 
güzel yerlerde gezerlerken, Mary 
Lord Bayrona "Kılinat sırlarının haı: 
lini Yeren,, vahy için gelmiş esrarlı bir 
hayaıet gibi görünüyordu. Bazan, el. 
lcri eJerine yahut da saçlarına doku 
nuyor, o zaman genç şnirin önünde ha 
rikulade arzuların kucaklaştığı bir a..

1 
lem !eken•ün ediyordu. Bir gün, iki 
insanın yatarak geçebileceği bir m:ı. 

Lord Baı•roll 
ğarada sandal gezintisi yaptılar. Ila} 
ron işte o gün duyduğu zevki bütüıı 
hayatınca unutmarnıştrr. 

''Irmak, der, bir kaya üzerinde 
akıyor ve kaya suya o kadar yakındır 
ki, oradan ancak sandal geçebilir. SP. 

yahat arkndasım, uzun zamandır çı: 
dıra~ıya sevdiğim ve keşfetmesint: 

rağmf"n bir gün ~e,·dığimi söylemerlı. 

ğim Mary idi. Duyduklarımı çok ir: 
hatırlıyorum. r. ı .. at anlatmıyorum .• ,, 

A'°ı hakikatten endişe etmiyen Bay. 
ron bu aldatıcı saadet hali içine dal. 

maldım derin hir ha" duyuyordu. Bir 
gece birden gözündel.i bağ çözüldü, 

Y c hakikat bir şimşek ışıgiJ le görün. 
dü. Bayron aşa~ıdn Holde, Mary de 
birinci katta idi. lary, dOBtunun ken 

Lord Baaron 

disini i!=ıiteccğini aklına getirmeden 
yültsek sesle oda hizmetçisine: ''Zan 
nediyor musun, dedi, bu kiiçük topal 
çocukla sahiden nşk oyuttları oyna. 
mama imkn vardır?,, 

Hiç hatırından geçirmcdVii bu 
s?Sz Bayronu fena halde yaraladı Ev. 

den çıktı, '\e gecenin karanlığı içinde. 
kalbinde bir tabut içine ı:::ıklaclrğ1 aşk:. 
mütemadiyen 1.o .tu, Ye Ncwstead'a 

geldi, Bu hal "'erine<', içi sızlar.ıa!:a 
başlndı. !\laaMafih M:ıry'J i hfıl·• c;c. 

viyo:, ve hatırasını 1ıü)'ük bir hey~. 

canla yaşıyordu. Aradan altı sen<' 
geçtikten sonra ,b'r "'Ün. ayni renldi

1 

ve "lıir zamanJ.ır bc:ıim için her ŞC\ 
olan,. gözleriyl<''l\lar~ 'yi rn~.ibiylı.: eY. 

lc:-ımiş, \C elinc~e bir çocu~ı.: tutnr gör 
mü~tü. o '{lln ha) atının c-rı muztarir 
glinlerinc!en birini ya an ':r. 

sevgilisi Tcrcz'le 

Daha erkenden Therese ihtiyar 
konta karşı garip bir kifayetsizlik his. 
si duymuş, ltarşısına ~ıkan güzel şa. 

irin sevgisini reddetmemiş ve aralan1l 

da kunetli bir aşk hayatı başlamışı.. 
Yalnıı; genç kız şair kadar haris de. 
frildi. ~ergüze~t dolu bir a~k yaşa. 

maktan ziyade, bir aşıka sahip olmak 
laiktifo ediyordu. Bayronun aşkına 

biltün ihtira.sile asılmış olan hisleri 
böyle bir has.~asi~ etle iktifa edemez.. 

Manmafih, sevgilisinin istediği her 
di. 
seyi yaptı. Diğer taTllftan alıikaları 

da ml:temadiyen birçok manialarla 
knşılnşrnakta idi. tik zamanlar i!ıti. 

yar kont karısının asil büronla olan 
aJaka.orrnr şüphe ile karşılamadı. Fa. 
kat, birden hislerini değiştfrdl. ve 

karısını da beraber alarak Ravenne. 
deki ~iftliğine çekildi. Bayron müte. 

essir oldu, fakat Therese'in tesiri da~ 
ha büyüktü. Tiereket nrsin bir kadın 
hilesine müracaat etti Kendisini bir. 
elen htsta gösterdi: kocasını, f:.ş·"öını, 

ve ailesini telaşa dü~ürdü. .Muvaffak 
da oldu. 

lhtiyar kont ~şkına dönmüştü. 

Çok mütecsir bir halde şair sevgilisi. 

nin mektuplarındaki is e.ilerine itaat 
edere1t Dantenin meMrrnı ziyaret ha 
hanesiyle Ravene'e geldi. Onu, kan. 
sını görmesi için, hararetle davet e. 

den bizzat ihtiyar kont o1du, Kı~a bir 
zamanda Thcre.sc iyileşmişti. Yatak. 

tan kalktı. Bu harikulade 'ifadan 
sarhoş olan kont fkf Aşıkın birlikte 
Yenediğe ~itmelerine razı oldu. Bay. 
ron hundan sonra, bütün ihtiyattan 

ihmai ederek sevgilisini Venedikte Mi 
ra'daki rnalilmesinde alıkoymaktan 

çekinmedi. Fakat. ihtiyar kont bu 
hale isyan etmişti. Nihayet Therese 
papanın da yardımiyle boşandı. 

Bundan sonra ild asık sakin Ye 
rcnk:i bir hayat yaşamağa başl:ıf.ılar. 

pek çok se,·işen bu iki vücudiin in~a~. 

lar arasındn dolaşması bile bir gcvin' 
te ... kil etmr•·e başladı. 

Bu kadının şair üz 0 rindcki tec::iri 
çok büyük oldu.Bayron hassasiyetinin 

kamçılanmasını. ve hatta yeniden do. 
ğu~unu hu kadına medyundur. Epey. 
denheri hazırlamakta olduğu, ve ya 

rım brraktı~ı meşhur eseri Don Jııan'ı 
bu sıralarda bitirdiği gibi, birçok 
dramlar ve şiirler de yazdı. Kız kar. 

• • • 
I~adınkrl ı r;c~e ı ç ı 

delice, hnta iraz d·ı ı- A 

de,.ine ynzdığı bir mektupta Tlt-'re!" • 
, 1 A•n çc' ile evlPnt"<'k istediğin den de hahıı:ed 

h yordu. 1''aket, etrafındakiler hmır. ·,:r :ı. 

yattan sonra r~ yr'ln nedense bir türlü r17.a gö~terrnediler. 
'. ıht:yccı 

lki sene sonra da ş.-ıir öldü, 
~nç kadın B:ıyronu hiç unutma. 

l\tary g'H, Thfre ' c;. ·ccin1rde dr. Hatta ikinci kocası Marki de BoiB. 
on sekiz~ a ne' .ı iJi. ' ı · :r defa sy'yr bile bu hatırar:ıını o kadar ku,,. 

nı baş!m b:r • rzu ite c! ı; ' 

olmn!<üzcre. ·ıin ı ... ·: i kmetle 
~arptıracaktır. Hu onun ı r,-rnç kız 
ihtiyar lrnnt Giucciali ile C\ :eneli ço!i 
olmamıştı. 

vetle ac;ıladı ki, yeni lmrısından: 
- Karım, Markiz de Bowy, meş. 

hur şair loı·d Uayronun eski sev~lill• 
dir, diye iftihar duyarak bahsederdi. 

, 
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BEYOC'.LU 
Satılık hayalet \'e 
lın olımplyatları 

Moda cılgmlıkl:ırı 

Çııpkın g-enc 
insan &\'Cilan 
Stavıskl rezaleti 
Pompıenin son gOnleri 
lkı ) avrueuk 

B yaz <'Sirc \'C 

olımp!yatıarı 

Hılcıırmemi,..tır 

Uerlın 

1 nıımar(llı halk düşmanı 
bıldırmemi tir 

Fakır bır delikanlının hl. 
ki\) esı \'C l<afrste ask 
blldırmcmiştir 

tı .ııı:ın.ı ı; ldırnıcmı. tir 

ISTANBUL 

HA13ER - "Akşam postası 
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Satılmayacak eşya, ki-
ra.lanamıyacak ev, apar
tıman yoktur! Ancak yo
lunu bilmeli: 

HABER 
GAZETESiNiN 

KUÇUK- il~ AN LA H = 

Çabuk ve iyi satmak, 1 
kiralamak i<;in en emin, 
en ucuz ve en kolay vas:
tndır. 

20 kelimeye kadar beş 

defa si 

100 

.. . :: 
:: :: .. 
:: .. 
~j .. 
~ 
i! .. 
~~ .. .. 
:! .. :: .. 
:: .. :: 
:: .. .. 
H :: . . .. . . 
~ ı 

kuruştur ij=:=· 

HAHEH GAZETESi ıt 
• .. 1111111!1 ....................... lııpı.... ~ 

:ı 

lstanbulda en çok satı
lan hakiki akşam gazete
sidir. 

r ALO 
t y \tnı, h ıbcrler, .!1,1..ı e .. ı.ı mcktC'p h.ıyn. 

tı \" mu ı;.ı, 2.!,0i.I c~lenc· lı konser, 23.05 
Jll\'11 r ıp ıru . hn\·ıı.dls, spor, 2~.35 kons<'r 

l l.H\11 

:. 

~·:.··=·. -
Lorc-ı ve Hardı Hindistan Baş ve diş ar,rılarına Grip ve Romatizma sancılarına 
d:ı ıTtırl<çc sö.:ıuı tesidi kaşclerdir. İsmine ve bu resimli markasına dikkat. 

ı: r U \l'L';'TE: 

ıq l'o> k n r, konfE'rans, 10,35 gr..ıınc!on 
ölüm perisi ve Ateş kra. ---------------- H Her eczanede 1 - 6 - 12 lik madeni kutularda bulunur. 
ı ir,esı ı Ttlrl;:çe ı _ _ :::: ::: :: :::::::::::::~:::::::: :::::::::: ::::::rn:.-.ı::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:: :::::::•• 

1 \ /..\l\ 

konfc•nns, 21 05 opC'ra blnnsmdıın nnkll'n 
fıl r 1 ın k J.on. r, ıstirnhıtlcrde t aberl r, 
26,35 ~ınt- ne ork strası 24,20 caz mu ıı.ı 
ı. ıo haberler, 

~111 LI 

1111.\1 

Gcnçhl< arzusu ve Cnnn. , ... - -- -- - - - - - .-. -- - - - - - - -- - -\"llr avı 
H:ırtyt'lcr kralı \'e Yahşi 

ı \ 1.1:\Ul \il 

le en ln~anlar 

Blldırmcmiştlr 
lstanbul Tram

vay Şirketi 1 .O~ konser, hnvaı.Iıs, l0,20 l'ğ: ncC"!t kon KF:\1 \1.1~ •• \ 
sl'r, konferans, 20,20 şnn konseri, :?0,45 koro 
J,onscrı, havadis, :?1,:?0 orkestra konseri, ı .... 
Urahatlcrdc haberler, 222,60 gece muıılk.ı:ıl ,

1 

Tnrzan geliyor ITrükçc ı 
\'e Dertsiz arkadaşlar 

KADlKOY 
24 son habt'rlt'r, ll.\LF. Bildirmemiş lir 

: Blldlrmcmlştlr. 

21 lkinci kanun 1911 tarihli şartna· 

menin 14 üncü maddesine göre 
ı .. o~,u.,\: ~on~,.,, , 

İLAN ıs.:ı;::; ~!lcnccll muslltl, 10,20 çocuktaı ın ı F.JU::Nf{l)\' 

zamanı, :m,05 Jrnnscr, 21,05 havadis, 21,35 U S K U [j R 
pıyano lrnnscrl, 22,0:1 orltcstra J:onserl, 23, A 

: Bildirmemiştir 

1936 yılının 16 Birinci teşrinden ve 
yeni ilana kadar pazardan başka gün· 
!erde gidiş - geliş kış programı 

2:> karı ık yayın, 23,30 konser, havadis. 21,l il \1 .. E : Bildirmemiştir. 
;.ııı Jıns :nU!'ıikls1, hnHıdıs, l,45 karışık ya. B E ~ J J{ 'l' A Ş 

)n. SUATPAR!<:: Fakir bir delikanlının hl. 
l'.\I: ;-; (1',T,1',): kt\ · 

::!l,35 orkc.,t.ra kon eri, 22,05 musikı 22,35 ycsı 
ŞlŞLt ŞEBEKESi 

No. Yollar tik Son 
n d. A~ık 24,35 ha,·adı<ı. 

K rad:niz - Eregli icra 
,undan: 

i ·tanbulda avukat Münir 

memurlu-

Ahmcde 
m:ı:ırn ı .. arif 5500 lira itas.na borçlu 
I-..rek;:ilı !Iı:ılil pasa zevcesi Suadrn Or 
. nl:ır mahallesinde kfün malimü!hu 
• ıt i. k:ıl1ı 11 odn ve lıir büyük snlon · 
ve ir lmy.ı ve bir miktar avluyu mür 

t '11il bir bap kci rgir konağın satrlması- ı 
n k rır vc:rilmis olduğundan kıymet: 
11• '1 .,.,,.,enesi olan 6000 liranın yüzd. ı 
) ctmi.:; besi ni<;bctinde bir talıp zuhu -
'r.ırcia 26-11-936 perşemb~ günü 

:ı.-t 16 da ih.ıle i icra kılınacaktır. 

::;. rulcn pey bu miktarı bulınadıg 
t 't Prck e"l sen arttırana taahhüdü b;ıl; 
1: lm:ık iı .. erc ilk arttırmayı takip edc.ı 

.:ı.ı beş giin ~onra yani 11-12-936 cu

n•a guı1.i saat 16 da ıhalei kat'iyesi icr, 

·~ :ı.,aca:.trr. M iizayeclcye iştirak edece! 

lerin muhammen kıymetin yüzde yed 
' •r ı:, nisbetindc pey akçe'>i veya mıll 

r 
1

Ja1 ka mcl:tubu ile rrtiracaat eylc
mcJ"rİ ipotek sahibi al:ıcaklrlar ile di -
f.e: aliıkalıiarın mezkur gayri menkul 
uzcrni lcki hakbrını ve husus;ıc fo!z 

• 
\'e r.lasrafa dair olan iddiaları:ıı evr~!. j 
miısbitelerile yirmi gün içinde icra da-, 
:resine bildirmeleri aksi takdiri.le 

ha:tlarr tapu sicillinde mul:ayyet 
olmadıkça, satış bedelinin pay -
laşmasınd;ın hariç kalacaklardır. Faz -

1 malCımat almak istiyenlcrin 936 40 

taşra No. lı dosya ile Eregli icra memur 
lyğuna müracaat eylemeleri ilan olunur 

,----------------, Çiçeron 
Hitahctıle biitün eski Homa la· 

rihini parlatan Çiçeron 'un bu ter
cümei hali o zamanların en yUksPk 
rn.rilıçi~ı Plütnrk tarafından yazıl· 
mı ·tı. Baydar Rifnt'in kaler.ıilc di
lim ze ÇC'vrilcn b11 eseri ka rilc:rimiıc 
ta\•siyc cdl.!ri1" 

Fiyatı 40 kuruştur. Satış yeri: 
V AKIT kütüphatıMİ. 

BALAl 
\~ll.l.J Yer titredi ve I'epo 

1· I Y A T R O 1,, A R 

.$fhirTı'qJf rosu 

111111111111111 

!!!;;;!~// 
TEPEBAŞI 

dram kısmında 
Uu akıam saat :.10 de 

ı !"1ln tntil gUnUdUr. 
Fmııı.ız 'fir:ıtrosııııda 

~aat 20,30 dıı 

J)l 'D .\KLAJU:"i 

Büyük munyctizör ve 
Pr z .... ti Sun~ur 

illüzyonist 

Yalnız pek kısa 

•.r zaman için 
•uyi.ik bir prog-

10 ~i~li - Tünel 
•İ•Ünel - Şişli 

11 Şişli - Beyazit 
Beyazit - Şişli 

12 Harbiye - Fatih 
Fatih - Harbiye 

kn lkış ka lkı:j 
6.l:J 23.40 
6.35 24.00 

1.ı;; 2:too 
,.. --/.J,) 

7.00 
6.l:i 

2:l.45 

21.15 
2:3.:10 

A 12 Harbiye - Aksaray 7.20 
Aksaray - Harbiye 6.35 

2:J.5;l 
2a.10 

l:l 1'cıksim - Sirkeci 7.30 19.0,j 
19.25 Sir!ieci - Taksim 

16 Maçka - Beyazit 
Beyazit - Maçka 

A 16 ~işli (depo) Emin
önü 

gminönü - ~fa~ka 

7.50 

6.25 2.'t~O 

7.10 24.0:i 

6.lj 7.00 

6.4:; 20.00 
Ma<:ka - Eminönü 

·ıınla yeni tem-,---------------~-~ 
'r rine bnşlarlı 17 Şişli - ~irkeci 

7.20 l!l.30 

i.00 19.:ıo 

Bu akşam S!rkeci - Şi~li 

silat 2 ı de ,\ti ,\'lecidiycköy - E-
, :.,. ıc- .fah:im minrinü 

t"'·e'c ti:·:ıtro - Eminiinü - M<>ci-
n:r..!:ı. d İ) eköy 

l\at)atasta 
" 

rn f\ul tuluş - lleyaıit 

Bı-yalİt - Kurtuluş 

1.:rn 1J.o:; 

6. ı:; 1 ~.:h.I 

7.:!0 1 !1,(Jt"! 

6.l:i 2::.ı fi 

7,00 2:t:i:-1 

6.0;) 1.0:; 

f~irah·, aoari ı-
lı 

A 19 ~ic;li (depo) Emin
onü 

Eminönii - I\tırtu

luş 

;\•ırlulu - l~min-

6,3:j l9.:cl.'1 

rr arı daireleri 
• i.o:; 'W.O.j 

önü 
Kabata~ta Setüstiinde Cürü':sulu 

l\lah""!ul p:ı~a apıırtımanrnda denize na- BEŞIKT AŞ ŞEBEKESi 
d .. I:.!bc:, - Enıiııöııü 6.:~o 

zır, tramvcıya yakın '>iri bes o a riı s;-
lon mutpal:, b:ııı·;o. diğeri r.lt1 orlrı h r :.!::! f;rr.inilııii - Bclıel\ fi.111 

Bcbı·!• - J>ec;ildaş -salon mutpak. h:t'lYO ve her ik;sindc c.le ___ ----- __ 

:!:'ı.:.!J 

~.ı.co 

·:.uu 
havag.1zi, elektrik tesisatı ve c:u me·ıcutl 2:,: Onaki;y - Al:.,.ı ray G.:111 
:ki tla:ı c ehven fiyatla k'rıl•kt•r. \k..:a nı ,. - Orf'ıhöv i.1 i 

~~---------;-;----:::-7'---~ 
ı :H Be •ikta.: - Fatih ı .o·ı 

?il ::u 
21.1:-. 

20.211 

1 F..ıtih - Be iktnc: 7.1(1 21.1r • 
. ~~--~~~-===::-;-:=-::-:-~-

4!• *Ma:r:ı:ı.ıtdLSLS%iiC .:::::a:u.ır~ ı ISTANBUL ŞEBEKESi 
Göz t-.ekirrı 1 ~21')ııl,arıı-~irl~cci lı. 2;_ı 2·::.!r. 

~ ~:rhri - Topl,a oı 6, iO 2~.:-.1' 

Dr ' i: kr 1 f ı 'a ı - :~:ı Ycıiıkulc _ Sirkrci ıu-, 2:u:; 
Cagaıoglu N.ııunsmaıı:\t r .. cı N S :'iı·kcci _ Ycd ik•ılt! fi.~:; 2:t~:i 

<Ca.;alıı~'u C<'z.ırıt':o• \anııı• I... ~ :17 Ecıırnclrnpı - Sirl.eci fı.10 !:;.1ıı 
l'cleı.,n U5ft- J. Sirkeci _ Edirnt•l,apı 6.1(). 

~.;;o;;:;'ii:ft~.;;;ı;ıaı; ~~~ ~I 
2::.10 

~-~~-
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" ADEMi 
ve B E L G E V Ş E f< L ı G ı N E I{ A R ŞJ 

HO.RMOBiN 
rabletler. Her eczaeden arayını2 . ' ' ~ ... ,. • 

liqin timsali olan r:r:;ı 



Altın çiçek Trat bıçaklan harbe 
kadar piyasada tanınmıt en iyi biçak

lana fe,•kindedir. En sert sakallan 
bile kolaylıkla traı eder Ytis derisini 
katfyuı incintma ve kanatmaL Fiatı 
yalnız (5) kuruıtar. Tecrllbe için bir 
tane alırsanız Altın çiçek Traş bıp
tı sizin her günkü ve daimi arkadaşı· 
nız olacaktır. 

:n 

· ista.nbul Belediyesi İlanları 
İnkılap müzesinde bulunan 5000 tane cilttiz kitabın teclidi açık 

eksiltmeye konulmuıtur. Bu kitapların ciltlenmesine 1450 lira bedel 
tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 108 lira 75 kuruıluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 5-11-936 per9embe günü saat 14 de daimi encümende bu-
lunmalıdırlar. (8) (2366) 

Bayanlar ·--. 
Kıı mevsimi yaklaıtı. yakında kürk 
manto giyinmeğe batlıyacakımız: 

BEYKO ticarethaneıl 12 ay vade 
ile kefaletsiz olarak KURK MAN· 

TOLARI satmaktadır. 

. . - -'-{,_ 

lstanbul Harici As-
keri kıtaatı ilanları 

8434 kilo dura! boru çubuk 
aaç 1evba ve perçin çivi kapalı ek· 

ıiltmeye konmuıtur. Tahmin edi -
len bedeli 26880 lir• olup ilk inanç 
paraaı 2016 liradır. Şartnameıini 

almak iıtiyenler 135 kurut mu· 
kabilinde M. M. Vekaleti Sabnal . 
ma Komisyonundan alırlar. lhale-
ıi 27/10/ 1936 aalı günü ıaat 15 
dedir.Eksiltmeye gireceklerin 2490 
aaydı kanunun 2.3 üncü maddele -
rinde yazılı belıelerle ihale saa

tinden bir saat evvel teminat ve 
teklif mektuplarını Ankarada M. 
M. Vekaleti Satınalma Komisyo • 
nuna vermeleri. (1154). Itır tttftae 

-.._ ltat n bin kazanabilirsin. Hir ka) bedersen paran h~ba o1mamış
'-tır.•rce vatandatınızı zengin etmif hem de yurdunun göklerine bir 

~-iddia 'I olursun. Bu yüzlerce zengin elen birinin de senin olmayac3· 

Anadoludan ayni teraitle kabul edilir 

BEYKO Dün ve Yarın 
Tercüme külliyatı 

No. 60 

edebilir. 

Operatör Drolog 

Mahmutpa§a Kürkçü han içerisinde 
Telefon: 21685 

SATILIK ATl'AR DOKKANI Yeni Kadın 
Doktor 

SOreyya AtamaJ 
Aç kamma bir kahve kqıfı almdılrta 

Kabızll!)ı def'eder 
Yemeklerdea 1ı6ıer ...ı IODl'a almJna 

CEMiL SENA ONGUN 
Topkapıda tramvay caddesi 48 nu-

maralı attar dflkklnı devren satılık- Fiyatı: 40 kunıf. Tevsi yeri Vakıt 
ldlUlphaııeal ı.tanbul Muayenehane: Beyoğlu • 

kapı tramvay dııralJ, Roma oteli 
yanmda 121 blrtncf kat 8-8 . 

RAZDISJZLIQJ. mide -.noc ,,. ,....._ 
1arm1 giderir. AtmdaJd Wmhlr ,,. b. 

llUJU lale eder. BOR08 marbb amba. 
l&jma dikkat. Oepoeu: lluon " Botton 
ecza depoeu, Yenfpoetane arkul Af1r mr. 

tıT. Uıtünde bir odası ve arkada bah- •--------------

Her siln 15 - 20 ye kadu 

Sok. No. t?. 

G'OZEL PRENSES 
)llQı - . 
Ja Ufadı. Hem o kadar yumupdı ki 
tıııen kollannr açarak onu kucakladı: 

le ; Sana inanıyorum Veracığrm. Böy
lli aı:lı:et etıneğe mecburum. Likin be 
~ byorsan vay haline .• Bu maıum 
._ at hanı seni tutar. Mes'uliyeti sa
~ t olur. Benim bu meselede güna • 

laıı,~k. CUııkU gördüklerime ve senin 
\P r:.ııe 16re hareket ediyorum. 

'-ıd:r~, ınuvaffakiyetinden sevinçli bir 
OCaauıa daha fazla ıokularak: 

-Jor· · 
IJı.rettir J, ~ bana •• Hakikat bundan 
~;.._ . • B:r dakika kaybetme. Çabuk -Cftt •• 
~ l•)'ın. Tabanca kutusunu al .. ._t ~r 0 larak dö11üp artık dünyada 
~iı dolar İaıninde bir adam yaşa -
~ b~ bana müjddeyecek olursan 

11.._b~ hayat balıtlamıt olacaksın. 
'tteeeıc. t •e saadetimiz mezara kadar 

~:u dütUnceli bir tavırla ve sarhoş 
olldt ~ll&rak çalıtma odasına girdi. 

'~ ~~ tabanca alacak, sonra giyi • 
\r er. eye çıkacaktı. 

~ip ' kocasının odadan çıkmasını mü 
lat M,ılertft bir nefes aldı. Kendi kendi 

...,. l{e lllınldand: 

::- ıca::! Adolar ölmezse bana ölün
-.:._ ~ltıl ~t •e saadet yok demek
•-~ 1 la ırıuthiş bir oyuna giri.§tim. 
ttt~diiton;na kadar gideceğim. Kocam 
tt~' 1e. e ecele olursa onu ben öldüre· 

. vldu- l' . 
·&&ıe ıyım. Mutlaka .. Mut · 

-~.. -15-
ttnt 1 ~ ŞLENEN CiNAYET 

~~Gt1foe:, koea11 yJn t:ıraftaki o· 
~ taaıha ba~calarıru hazrrlark~n 1 
-~ )' 11eıınin önüne oturdu Sa· 

tQi t'9ine ıetirttiği bu ya • 

====----s-===-=-=--
zıhanenin gizli gözlerinden birini çekti. 
Çekmecenin içinde neler yoktu neler. 
Kurumuı çiçekler, •tk mektuplan kor
dela parçalan, içinde zehirli ilaçlar bu
lunan birkaç küçük tife .. Gizli bir yay 
harekete getirilerek açılan diğer bir gö 
zil dıtan çıkardı. Bunun içinde süslü 
bir hançer ile küçük bir tabanca var -
dı. Asabiyetle tabancayı aldı. Dolu olup 
olmadığ:nı muayene ettikten ıonra 

gözleri kapadı. Alel4cele koyu renkli 
bir mantoya bürünerek merdivenler -
den apğı fırladı. Bahçeye çıkıp 11k a
ğaçlann araımda yava§ yavaı ilerleme 
ğe batlıdr. Vera ihtiyatla ve tarafını 
tetkik ederek ilerliyor ve Kont Adolan 
anyordu. 

Nihayet aradığını buldu. Kont asırlık 
bir meıeağacının altında oturuyordu. 
Düıes, eğilerek çimenlerin üzerinden 
hiç gürültü çıkarmadan Kontun arka -
sına kadar ilerledi. Hemen diz çökerek 
tabancasını çıkardı. 

• • • 
Kont müsterih ve mütevekkil hasmı

nı be:Cliyordu. Kardeti gibi sevdiği bu 
adamla di:iğil§eceğinden müteessirdi. 

Onu, o mel'un kadının muhabbetinden, 
kanh pençesinden kurtarmak istiyordu. 
Kendi kendine töyle mınldanryordu: 

- Talisiz Dük, ne yaptın? Niçin o 
kadının yalanlanna birden o kadar kapıl 
dın. Bir kelime, yalnız bir kelime bü -
tün hakikati anlamana yetişirdi. Ne 

faydalci bu bir kelimeyi bana söyletme
ne meydan bırakmadın... O ifrit kadın 
aklını almrı. gazlerini bağlamış.. iş 
•imdi silaha kaldı. Hissediyorum ki 

bu dilellodan ıııuzaff~r çrkamıya~ağrm. 
Eski bir dostumun kalbine niıan alır
ken ellerim titriyecek. Jorj beni öldü • 
recek, Anna mahvolacak. Çünkü ö~ren-
diğim 11r da benimle beraber mezara gi• 

çesl vardır. Kiran 8 llradır. ı.tlyen- Bu kitapla DUıı ve Yarm tercüme 
külliyatmm altıncı sert.ı tamam
lanmı3tır. 

lerin dükklna mUracaatlan. .(5788) 
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- Düşes, beni bırakınız, dedi. Sizin 
bir yılan kalbine malik olduğunuzu 

ben pekali biliyorum. Beyhude kendi· 
nizi yormayınız. Size dokunan bir erkek 
beyaz mermere ıimsiyah mürekkep dö 

külmüı gibi lekelenir. Bundan batka 
siz benim en iyi bir dostumun z"cesi· 
siniz. Beklediğinizi bende bulmanıza 

imkin yoktur. 

Verarun gözleri parlıyor, her tarafı 
titriyordu. Bir kaplan gibi tekrar kon· 
tun üzerine atıldı, zola dudaklarını ara· 
dır Kont Adolar ona o zamana kadar 
bu derece genç, güzel görilnmemi§ti. 

Vera, bu ihtiras hümması içinde Anna
yr da, çocuğunu da, kocasını da hatta 
kendini bile unutmuıtu. Müthiş bir 
buhran geçiriyordu. 

Kont Adolar, Veranın hücumların· 
dan kendisini çok gilçlilkle kurtarıyor· 
du. Veranın ıon ve en tiddetli hücu • 

munu kal'fllayıp onu kendiıinden uz-;k. 
laıtırmağa çalııırken birden mUthit bir 
feryat fitildi: 

- Alçak, namus düımanı 1 Sizi tam 
zamanında yakaladım .. 

Kont Adolar, donmuı gibi olduğu 
yerde duruyordu. Dük Jorj, bir elinde 
gece kandili, bir elinde tabancası ka • 
pmm önünde duruyordu. 

Kontun hayret ve ıstırabı uzun sür
medi. Hemen kendini topladı. Fena bir 
niyeti olmadığı gibi terefsiz bir hare • 
kette de bulunmamı§tı. Neden korka • 
caktı. 

Vera, kapının etiğinde kocasını gfüür 
gfümez Kont Adolan fiddetle itmit ve 
bir feryat kopararak kofUp kocuınm 
boynuna aardmııtı. Hıçkırarak : 

- Jorj, kocacığım, dedi. Namusumu 
kurtarmak için tam zamanında )'etitti· 
niz. Seni uyandırmak için bağırıyor • 
dum. Bir dakika daha eelmemit olsay-. 

-
dınız beni zorla yatağımdan alarak bu· 
raya getinnif olan bu sefil her ıcyimi 
mahvetmiş olacaktı. 

Dük Jorj, vahti bir nazarla Konta 
baktıktan sonra kansına sordu: 

- Sözüne inanayım mı? Kendi arzun 
la bu adamın kucağında bulunmadığın 
ne malllm? Çilnkil bu adam bugüne ge
linceye kadar benim en iyi ve en sadık 
dostumdu. Kendisinden böyle bir zor
balık ummuyorum. 

Ven, hayret ve teesıllf içinde iınit 
gibi bir tavır takınarak: 

- Kendi arzumla mı? Böyle olup ol
madığını utancından krzarmıı olan 1u 
adama ıorunuz. Sizin zevceniz olma • 
dan evvel onun beni ele geçirmek için 

yaptığı bütün teşebbüsleri reddetmi§ • 
tim. Daha çok küçük iken bile beni 
kandnmağa çalı§ıyordu.. Nihayet bu 
gece de son bir teıebbüıte bulunma • 
ğa karar vermiş ve beni kaçırmak için 
odamıza girmeğe cesaret etmittir. Kcn 
disini görür görmez korktum. Aranız • 
daki eski doıtluğu dütündüm. Seni 
bir felakete sürüklenmek iıtemiyor· 

dum. Onun için seni uyandırmad";;, 
Kendisine sizinle olan dostluğunu dü~ü
nerek beni rahat brrakma11nı söyledim. 

Halbuki o beni tutarak zorla buraya 
getirdi. Jorj utancımdan ve ıstırabımdan 

bili ne yapacağımı bilemiyorum. Bu 
vaziyette kalmaktansa ölmek bin kere 
iyidir 1 Jcrj, Jorj bu adamda~ intikamı
nu al. Şerefimi, haysiyetimi mahvedi • 
yordu! 

Kansının bu sözlerini hayret!~ dinli· 
yen Dük Jorj, müthit bir hiddetle elin
deki sillhı atarak yumruklannı ırk • 
tı ve Kontun üzerine hücum etti: 

- Seni öldürebilirdim. Fakat eski 
arkadaıhğrmrz buna mani oluyor. Bir 
kardeşten daha fazla sevdiğim sen bunu 
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yapacakhn ha .. 
Kont Adolar, muvazenesini kaybet -

miı gibi görünen Dükün kendisine do
kumaması i~ biraz geri çekildi. Fakat 
biraz geç kalmıştı. Tam bu srrada, kon
tun yüzüne kuvvetli bir şamar yerleşti. 

Adolar kalbine bir hançer saplanmış 
zannetti. Yeis ve ıstıraptan ne yapaca
ğını şaşrrdı. Hasmını tutup boğazındaq 

yakalayarak boğmak için üzerine yürü
dü ve boğuk bir sesle haykırdı: 

- Bana, en sadrk dostuna tokat vur
dun ha? .. Bedbaht bakalım ben bu ha
karete layrk mıyım? Dük Jorj, seni öl
dürmedikçe bu tokatm hakareti altın -
da yaşayamam. 

Vera, kontun kocasının üzerine yürü 
düğünü görünce bağırdı : 

- Geri çekil, yoksa şimdi hizmetçile
ri çağırırım 1 

Kont Adolar, Veraya ateş sa~an göz 
lerile baktı. Sonra: 

- Önümden defol fahişe. diye ba -
ğırdı. Göğsünden şiddetle iterek Düşesi 
ye::e yuvarladı. 

Dük, eski dostu kontun bu halinden 
ürktii. Geri geri çekilerek kapıya kac]ar 
gitti ve kendi kendine mırıldandı: 

- Ben ne yaptım? !şin ne oldugtınu 
anlamadan yeis ve acele ile pek ileri 
gittim ... 

Kont Adolar. Düke doğru ilerliyerek 
yakasından tutup çekti. Şimdi ikisinin 
hiddetli soluklnrı biribirine karış·yor -
du. Burun buruna gelmişlerdı. 

Adolar. faltaşı gibi açılmıs olan göz· 
terini Dükün gözlerine dikerek: 

- Bana el kaldırmağa cesaret ettin 
ha?. Dostluğumuzu unutarak bana to
kat attın değil mi? Şunu bil ki ben bu 
saate kadar senin şeref ve heysiyetinij 
lckelcmedim, Fakat sen beni tokatla -

dm. Niçin oniıne bakıyorsun? Gözlerini 
kaldır da gözlerime bak. Mademki beni 
bu hakarete layık gördün. Şimdi sıra 

bana geldi. Kendini kolla. 
Dük, büyük bir hayretle mırıldandı: 
- Çıldırmış 1 Seni timarhaneye ... 
Kont, muhatıbının sözünü keserek: 
- Çındırmış mı? Galiba vahşi bir 

hayvan gibi üzerine hücum ederek bağ
layıp timarhaneye gönderdiğiniz zavallı 
Edvar gibi beni de oraya göndermek 
niyetindesiniz. Fakat aldanıyorsunuz. 
Bir kont adi bir orman bekçisi gibi ko
lay kolay timarhaneye gidemez. Ma • 
demki elini kaldırdın ve bana vurdun. 
Ben de senin başını yumruğumla czer
dim. Fakat namus ve haysiyetini bilen 
bir adam bCiyle intika~ almak istemez. 
Bu hakaret kan akmadıkça temizlene • 
mez. Vuruşacağız. Hem bu düello ölüm 
düellosu olacakt r. !k;:nizdcn biri ölün
ceye kadar çarpışacağız. 

Vera. bu sözleri nihayetsiz bır sevinç 
le dınlıyordu. işin böyle bir neticeye 
varması onun isteyip ele yapamıyacağı 
bir şeydi Bır taş!a iki kuş .. Hem koca
sının süphesinden kurtulacal:, hem de 

Kont Adolı!r ölecekti. Annaclan öğren

r.liP.i sırrı da beraber mezara ~ötürecek
ti. Hemen kocasının yaı:ına koşarak onu 
teşci ve tcşvık cttı: 

- Ölünceye ka~a: .. Evet 
ö'durtinceve kadar düello et 

jcrj, or.u 
Ona lay.k 

olduğu cezayı ver. Unutma l:i karşın • 
da ki adam bir namus düşmanıdır ı 

Dük. hafif l>'r sesle konta cevap ver
di: 

-· Teklifınizi kabul ediyorum. kont 
Adolar. Hakkınız va:-: ildmizden biri 
hu dünyada fazfodır. Lfıtfer. bahçeye 
ininiz. Birkaç dal:ika sonra Len de ge· 
lirim, Duello için tabanca getireceğim. 
On adımlık mesafeden ateş ederiz. Ra-

zı mısınız. İlk defa ateş etmek hakkı de 
sizindir. 

Kont, sükunet bulmuştu: 
- Pekalii, Mösyö Dük. Nasıl ister-

seniz öyle olsun. Vaktim kıymetlidir. 

Beni çok bekletmeyiniz. 
Kont kapıya ilerledi. Fakat birden 

dönerek düşes. Vera ya baktı. Veranın 

dudaklannda ~uzaffer bir tebessüm 
görlilüyordu. Dayanamadı~ 

- O kadar sevinmeyiniz, düşes. Bu 
düello sizi sevindirdi. Aklınızca kocanı
zın bir kurşunu beni ebediyyen sustu· 
racak. Aldanıyorsunuz. Bildiğim sırrın 

benimle beraber mez::ra girmemesi için 
Hizımgelcn şeyi yapacağım. Merak et -
me. DüeJloda ölecek olsam bile bu sır 
ortadan kalkmıyacak, sizden intikam a
·ıınacaktır. Çünkü pek sefil bir rol oy
nuyorsunuz. 

K11casile yalnız kalan Vera ona bir
az cesaret vermek lüzumunu hissetti: 

- Jorzcuğum. Bana taarruz etme -
ğe kalkışan bu çapkına haddini bildire
cek zaman geldi. Ah Jorj, SCJ}i ne kadar 
seviyorum. Bu meşru hakkı bile bana 
çok gönrenler varmış meğer .. 

Dük, kansına hiç cevap vermedi. 
Düsürıüyordu. Kontun son sözleri ken
disinde garip bir şüphe ve tereddüt u
yandı .. mıştı. Hem hadiseni~ nasıl cere
yan ettiğini de Kontt<:n ogrenmemiş, 

acele ile bir tokat atmıştı. Hata ettiğini 
anlıycrdu. Fakat ok yaydan çıkmış, o
lan olmu§u. 

Vera, kocasına sarıldı. Başını onun 
göğsüne dayadı. Jorjun kendisine ga • 
rip bir tarzda baktığını görünce: 

- Ne oldun sevgilim. Niçin bana öy 
le şiipheli şüpheli bakıyo::sun. Allah 
şahittir, inan ki ben bu meselede ... 

Dük, karısmrn sözünü kesti: 
- Den hiçbir şeye inanmıyorum. Sa-

nıyorum ki gözü bağlı, ucıuz bucakss' 
bir karanlık içinde bulunuyorum. veri' 
eğer bu adam iddia ettiğin gibi odaııır° 

. . . 1 k ... .,, za gmp sem zor a çı artmamış".:" kO 
beni aldatıyorsan . vay haline!.. ç:uıı ., 
bu adam benim en ciddi ve sadık ~ i 
dostumdur. Kendisini ne kadar sevdıl 
mi Allah bilir. İki kardeıt gibi yaşı1°: 

:ı d'ıi-J• 
duk. Seninle evlenmeğe karar ver 1". 

mi söylediğim zaman çok sevinııtif~ 
Şimdi nasıl oluyor da beni bu ıcad;. 
seven bu adam şerefime taarruz ede ı 
liyor. İşte buna inanmak çok güç .. 

D "k b ·· 1 · ·· 1 d"k sonr' u , u soz en soy e ı ten • 
kendisinin göğsüne dayanmış olan k• ıı 
rısının başını itti. Gözleri ka!"lsın~ 
gözlerine rastlarsa yumuşayaeağtnddJI' 
korktuğu için onun yüzüne bakına 

sözlerine devam etti: ., .. 
- Bir sırdan bahsediyordu? BU 1"" 

sıl bir sır? Neye dair? Hem o sana t:w 
ditkar bir tavırla söz söylerken ~en f!1I' 
riyordun. Bunu farkemedim san J-Je' 
Vera, benden liakikati saklama· .'!'. 
şeyi olduğu gibi anlat .• Seni dah_a. zı ıt' 
de severim. Gönlüm bu adama sııaı;,,_,. 
mak istemiyor. Çünkü masum ~l ci -
ihtimali çok kuvvetli. O zaman bır 
nayet işlemiş olurum. -ıd 

• }" ıJı .. Vera, kocasını temin etmeğı uı 
buldu: tJ1S'° 

- Ben sana bütün hakiakti anlatıflU
Beni dinle Jorj. karının namusunu 1' U' 

dafaada tereddüt ediyorsan bir at~a bil 
'b" cıı !ursun 1 O zaman ben de senin gı ' . a• 

yük şerefsizlikleri hazmedebilen bı~e -
damla beraber yasamaktan nefret e ..ı .. -• . aoa' 
rim. Karısına tecavüz olunan bır , -

anlayatl' min korku ve tcreddüdürıü 

yorum! ,·rıi 
G"z]er 

Dük, birdenbire doğruldu. 0 ,rıa· 
karısının gözlerine dikti. Fakat d:{.;.,ı 
madı. Karısnın bakıtlan aıunda 


