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~r~n ve havadan m.fıtemııdi bornbanlımanı üzerine Pekini 
crr>eden Çinli 7ocıdm ue çocul-;!ardan bir grup 

Şehrin bir çok semi /erinde 

Raik susuzluk 
~~kıntıs:i Çe.k.iyor ·:··: 
Surat1e bir çare · bulup bu· . 

·ı.ı:~;.~~i ortadan kaldırmalıdır 
g Cu kada h §~ir sularını mümkün JayısiyJe tatbik · etmek mecburiyeti 
dlıglU'ıda g"r alka temiz vermek hu- - maalesef - şehir sckcnesinin mühim 
Uğl.t ostcrc;Iiği . 

ç,
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anlaş lan gayret ve pis ol- bir kısmı için bir işkence halıne gelmiş-

Şanghay, 2 {A. A.) - Bir Japon 
nrhh treni Çin hükumetinin ileri ka. : 
rakollarma hücum etmi~e de geri püs 
kürtülmü3tür. 

lyi haber alan Çin mahfelleri bu ha
( Devamı 4 üncüde) 
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TEHLIRYAN 1 
: 

Talat Paşayı ı 
nasıl öldürdü? 1 

Bu siyasi cinayetin hazırlaruı fdEline tarihin bydettiği "aiyaai cin.-yct İ 
ler,, serisinde rastlanmaz. İ : 

Katilin, pek yakında gazetemizde inti14ra baılıyacak olan itiraflann'! 

1 okuyacak olanlar hunun 'böyle oldujunu öirenecekler ve bir çok hak:kat .J 
ı lerle karıılapcaklardır • , , ~ • . ! 

1 " Ta/At Paşayı nasıl iJldüı diim ! ,; 
1

11 

eserinde 

Katil Tehliry~n diyor. ki: 
1 ''Taınak Fırkuuun lıtaııbul ~ 
J merkezinde kur'a çekilip te Talat ·~~ ...... 
• Paıayı ölölirmek vazifesi banı dü. l 

tUnce, orada ha.ıır bulunan arka - / 
1 daJlar, beni tebrik ettiler. Bense ~Y. 

pprmıı bir vaziyette idim. V. l1 ı 
Aradan bir kaç gün geçti. Eli - ı * .. 

ıne bir k:apalı zarf tutuşturularak it ~ A 
Cenevreye gönderildim. ~ 1 

Beni, komitenin Cenevre mer ,. 
kezi, fevkalade bir n1lka ile kar~ -~ 
ıadı. ÇUnkil Tallt Papp öldür - f"ill" 
mek iti kendisine d_npnllf bir uli~ ~ 
aayıhyordum. Komıte Cenevre cı· ,.. ., ) 

1 
varında bulunan bir ptoyu • c':'C' 

çirdiğim iki ay içinde binden , ' 
emrime ama.de kıldı. Burada ge- j 
!azla ıkurşun yaktrm. Endılht ~ 

tecrilbelerl yapıyordum. 
Hedcflc.rim, bahçenin muh~elif 

köşelerine yerlc§tirilmiı. Talit Pa-

• 
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=~ ) . : . 
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~Cltrini ı a kırkçeşme 11uyu tfr. • Kır!tçeşme suyunuri
1 

ke • 
------:.: Patmak k . 4 ·· ~o do- (Devamı unciide) 

~Rlltere ile ltıılya ara~ındakl 

l 
ga boyunda, onun biçiminde tahta· 

• lardı. Buradan, ancak bir h~yet 
1 huzurunda cndahttan imtihan ve-

:· ı· rebildikt;n s~nra, çıkarıldım.,. 

t 
Şimdiye bclar, bu kadar heye • 

İ canlı ifıaata raıtlamamıısmız. 

Ermeni Taşnak fırkasının lstanbul mcrl{~

zl eskiden Beyottunda Kabristan sokakta 

§imdik! .Beyoğlu Halke\'l blnasmm kar§ı sı. 

ramrıdll 'Onyon Ft'OJ1S(!l: blnamıa bltl,Ik olan 

~kdeniz itilafı 
,_,u ~~kit edillyor 

Solını lngiliz Başvekiline bir 
rnektup gönderdi 

(Yazısı 4 'iittcilde) 

a .. stat ~ h. . 
Ol~ re l'!nzn 
~r1t~ Yıld.. ·· ·· 116ııutlttı tdıycıu onumu 
~n <IUr •• 13tı"" Fehııntn bugUn ölUm yıl 

h..... ,,..,k Uy 
-"fl!ıct aa il. tro sanatkinnıı dalr 
'tltllıı~ada ''Gıınu E'UnUne tarih,, 

~a bula.cakanıız 

lO>öırt setoırOa : 
Oalatasaruy mezunu 
olmak bir imtiyaz mı 

Geçen günkü gazetelerde gözümüze Ziraat 
bankası tarafından verllıni§ bir 1!~ ill§ti ..•• 

"Gal'ıaaaaray lisesi mczunlanndan alına. 
cak memurlar., ııerlevhaamı tqıyan bu illn 
da kazanacaklara staj müddeti eanaaınd:ı 
90 Ura Ucret verileceği ,.e bu miktarın ıon. 
adan artacağı yazılıdır: 

Galatasaray lisesi bir ihtisas mektebi de. 
ğlldlr. Diğer ll•elcrlmlzden farkı son sıııılın 
da bir ticaret kısmı bulunması \'e dersleri. 
nin fransızca olarak okutulmasıdır. Eğer 
tercih sebebi bundansa TUrklycde biri b. 
lanbulda dJğerl de Ankarada olmak Uzer 2 

iki Ucaret lisesi vardır ki bunların mcıunta. 
n arasında elbette Ihsan blle.ıılerl meırcultw. 

Diğer ilse mezunlamnız arasında da husu~ ı 
ticaret mekteplerine devam ederek bu hu. 
sııııtakl malClmaUarmı arttırmış olanın hu. 
lunabl'lr. Ruglln 90 liradan çok daha 11."91\t 

llcrC'tlt'rle çn'ışım yüksek ticaret mcktctl 
m"zunlan \'ardır; bunlar niçin imtihan!\ 
kabul edllmlyorlar? lıstanbulda birkaç tan~ 
ecnebi tl<'..aret llsclC'rl varılır ve bun'ardan 
m"zun olanların ço~ı Tllrk çocuklarıdır. 

ns'lknnın 1'11 l•ıırt>kt>tlnc altı! crdlrcmt>d!k, 
umum mlld!lrlll~Un vnzlvctl ta\'Zlh etmesini 
istemek herhe.ld~ hakkımızdır. Bakalım ter. 
clh sebebinin ulı ne tınlı? llABER 

1 1 dır.. Bu tefrikayı okumayı ihmal 
1 etmemelisiniz, zaten ihmal etmek 
1 iıtesenizde buna muktedir olamı • 

bu binadaydı. 

1 yacakarDJL 
( Pek yakında HABER sütunlannaa 
-··············· .................... _.·-··········-......... -.............................................. . 

Eski Fransız .elçisi 
Kont ll.Ö Şambıönü 

Yaralıyan kadın 
Gizli cel.'lede muhakemesi neticesinde 

hiı seneye mahkıim oldu 
Bundan bir müd. 

det evvel Magda. 
Fant.anj adında bir 
kadının kendisine 
İtalya. Başvekili 

Musolininin "sem -
ya.tisini,, kaybet • 
tirmesinden dolayı, 
Fransanın sabık 

Ankara ve bilahare 
Roma elçisi Kont 
dö Şambrön'e su. 
ikastteşebbüsünde 

bulunduğunu yaz. 
mıgtık. Kadının at
tığı tabanca kurşu. 

Madam Fontanj ııo auukatı mahkemede (Kö§cdc 

"tlu, ancak hafif bir 
yara tevlid etmiş 

ve diplomat iki üç 
günlük bir tedavi. yara1.anaıı Kont dö Şanıl>rön). • . . . . 
den sonra tamamiylc iyileşmişti: Bu 1 ?-.~agda. Fantnn.~, ılk .ifa?esınde ~ın~. 
hususta muhakeme neticelenmış ve yetı şu bır tek cumlc ıle lZah etınıştı: 

l fıta.rar bildirilmi§tlr. (Devamı 4 üncüde). 
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ıJış SUµısa: 

Trakya manevraları 
başlarken ordumuz 

Yazan: Şekip Giindüz 
A VRUPA devleti Türkiye bilyük ı memleketlerine döneceklerine emin o. 

yaz manevralarına başlıyor. labilirler. Zira üniforma1annın en şe. 
Avrupa ve AsY.SJlın yirmi muhtelif refli işaretlerini ta.:ııdıklan orduların 
milletine mensup genel kurmaylardan nnsJl bir dost ve müttefik ka.zanmı§ 
gönderilen fevkalade heyetlerin ve ge- bulunduğ\ınu Trakyada görecekleri 
nel kurmaylar tarafından memleketi. Türk silahları kendilerine bermuta.d a
mizde bulundurulnn daimi mü§ahid ve çıkça ispat etmiş olacaktır. 
mildekkiklerin gözleri önünde yapıla_ Orduların kıymetleri ve manaları 
cak olnn bu manevralar, Türk ordu. bayram günlerinde yapılan paradlar. 
sunun yüksek kıymetini bir daha te. dan yahut !j(Sylc '\'cya böyle fırsatlar
barüz ettirmiş olacaktır. Bu mancv- da•ya.pJlan geçit resimlerindeki yilrU. 
ralarla ordumuzun, gerek ı'initiativc'' yüıı intizamından anlaarlmaz. Ordu 
karar ve kumanda bakımından, gerek memleket müdııf aa eden milli vasıta.. 
talim, terbiye, ihtisas, sürat ve ta. dır. Bu vnsıtanın kudretini göze vu. 
hammlil bakımından harikulade yUk- ran mefiher jse ya harb sahasıdır, ya. 

sek §()hretli meziyetlerini ne kadar Us. 
tün bir derecede muhafaza etmekte bu. 
lunduğunu dost ve yabancı orduların 
&alahiyetli mümessillerine bir daha 

tasdik ettireceğine emniyetimiz var. 
dır. Zira Türk ordusunun ne paslan. 

ma.z bir çelik olduğunu, Türk ordusu 
subayl~nın ne yılm~ ne yorulmaz, 
ne titiz bir kadro te§kil ettiklerini, 

Türk kumanda heyetlerinin ne büyük 
tecrübelerin, ne devamlı bir tekamül 
i§aretinin mahsulü olduklarını ve ni
hayet ibu tekfunül i§al'ctini titiz ibir 
ısrarla veren M.ilU Şerimizin §ah.siyle 
bu orduya. ne mümtaz ve daht bir üs. 
tad, ne tılsımlı bir alevden silah kıv 
zandırmakta. lbulunduğunu biliriz. 

Binaenaleyh muhterem genel kur
may başkannnız Mareşal Çakmak'm 
misafiri olacak olan Yugoslav, Ru
men, 1rak ve Yunan ordulan genel 
kurmay başkanlarıyla İran ve Efgan 
ordulannı temsll edecek olan askeri 
lieyet başkanlan alınacak neticelerden 
,tok memnun ve çok mağrur olarak 

manevra sahası. 

Türk orduşu harb sahalarının ~rcf. 
li bir a§inasıdır. Bunun için onun ma
ne\•ra sahasında. bir daha göstcreceğl 
kudretin, harb sahalarında boyunun 
ölçüsünü vermemiş orduların manc-v. 
ra aahalarmda gösterebilecekleri kud
retlerden dalın üstün bir manayı haiz 
olacağını da 'Unutmamalıdır. 

Trakya nıanevralıirmı yapan ordu, 
tam bir birli~ içinde yaeıyan müteca_ 
nJs, sınıf t.ezadlarmdan kurtulmuş bir 
milletin, içtimaı hastalıkları kendilf. 
ğinden knltreden, !mha eden bir milli 
bünyenin ordusudıir. 

Bu hem Tllrk için, hem Balkanlar 
icin, hem garbi Asya için, hem de dUn. 
ya .sulbü jçin ne bU»ik mazhariyettir. 

Trakyada dinamik bir halde teşhir 
edeceği sillhlarla Türkiyemiz gerek 
kendisi, gerek koln8Ulan, ve :mütte. 
fiklerl için nasıl müeyyid bir emniyet 
kuvveti olduğunu göstcnneye hazırla
nırken Türk milleti pek haklı olarak 
ordusiylc mağrurdur. 

Şekip GONOOZ 

lstanbuldan 
Mudanyaya 

ikinci mevkile seyahat 
Vazaıın : Kara Davut 

Deniz yolJarı i~lctmesl etrafındaki 
§ikfıyetler arttıkça. artıyor .. Birkaç 
gUn evvel lzmirle İstanbul arasında 
çab;an ekspres(!) postalardaki eksik
liklerden, yolculan memnun etmiyen 
hallerden bahsetmiştik. Bugün de Mu. 
dnnyaya i§liycn vapurlardan bahse 
mecbur olu:yoruz. Galiba, Deniz yolla
n idaremizden eikayet etmek için bu 
idarenin gemilerinden biriyle bir se_ 
yahatc sıkmak kafi! 

Ne yazık! Milli §efin gemi defterle
rine yüksek kıymetli takdirlerini bez.. 
!ettiği günlerden niçin bu kadar uzak
lardayız? 

!stanbulda Alemdar caddesinde 23 
numarada oturduğunu bildiren bir ka. 
riimizin ı·Bursadan Rauf Alpay,, im
uısiyle bize gönderdiği şu mektubu 
hep beraber okuyalım: 

. HABER GAZETESl 
DİREKTöRL'OCONE 

Ben her sene Mudanya yoluyla Bursaya 
ı;Umck mecburlycUnde kalıyorum. Her ae.. 
yahatlmdo tekrar tekru- gözUme batan bir 
h!dlscyl gazetenize bildirmekle bir parça 
terahlarnıı olacağım. 

Cc~en cuınartesı gUnU Denlzyollannın 
Antalya vapuruna blnml§tlm. lklncl mevki 
kamara biletim vardı. Bir saniye itin va. 
llzlerfml gllvcrte üzerinde bırakmaJ?a IUzum 
gördUm. Yanıma Uç kamarot birden geldi v1> 
elimdeki bllcUerl g8rUr görmez derhal ba. 
karele bqladıltır: 
"- Pisleme gUvt\rteyl ..• Ne i§ln var bura_ 

da? Burası birinci mevkidir. Kır boynunu•. 
Çabuk git!,. 

- Ne oluyorsunuz yahu? - diyecek ol. 
dum - elbette lklncJ mcvkle gldccejtim. nı_ 
lcUmı lklnc! mevki ile seyahat etmek için 
aldı~ b!Uyorum. Bir dakika vallzlerlml 
buraya koymakla kıyamet lcopmaz. 

Pabt 1"t maımm mftı!atnama nrunl birce. 
vap aldığrmı btlcme1.sfnlz. Ar. katsın dayak 
ıı.bı.caklardı.'Blrls1 ''hamle et ya kAflr'.,dcr gl 
b1 Uzcrlmc eatdırdı. Hani '•canımı g1lc;bcl!I 
kurtardun,, dersem yalan tı8ylcml§ olmam. 

Gelelim llBı1 meseleye .•. 
lktncl mevklc girer girmez aldabldığımı 

ruıladun. Zira acenta bana yataklı bir yer 
için bilet keaUgt halde girdiğim kamarada 
ayakta duracak yer bulamadrm.Bu gcm1ıı1n 
2 ncı mevkllnde yirmi yatak vardı. Halbuki 
em bilet kesllmi§U. Kamara adı verilen yer. 
lerin ne derece "gayri sıhhi,. olduklarını eL 
ze na.sıl tarif edcylm bilmem? Yağ ve boya 
kokan bu dnmdarııcık kamaraların nasıl bir 
bel!, nasıl bir f§kence olduğl.ınu bunlann ı. 
cine girmeden anlamak mU.mkUn değildir. 
Sakın ha, blrJnci kıunaralan bunlardan pek 
farklı sanmayınız. Ben onlarda da ~an z_ 
man seyahat ettim. BJrfncl mevki ııalonun. 
dakl kanapelere oturulmaz; plsttr ve harap. 
tır. :OçUncQ mevki yolcuları ise makine dıı.. 
frcslnln yıınlarma lstU olurlar ve ı:ok zorluk 
çekerler. Her tara! yaf ve do.mir pası için.. 
dodir. BUtUn bu hallere gcinlde çalışanların 
ağır muamelelerini de katarsanız l.atanbul_ 
druı kauauı blr insanın ne can slkıcı §artlar 
içinde :Mud~·ayı boyladığını anlarsınız. 
Adma bute denilen berbıı.d yerlerde tiksindi. 
rlcl bir 111.kaydl ne yapılan ve eermavesı 50 
para olmayan bir kahve 8,5 kuruşa sablıyor. 

Bu açılcça ihUk!rdır. Hem, Mudanya ne ls. 
tanbul arasındaki m!!Sa!e normal bir ııekllde 
iki saatte katedil mel! değil midir? Halbuki 
vapurların yol.ru%luğundruı alb saaUc, hazan 
acklz saatte gtdlllyor. Sonra gclllllcr hlçbl~ ı 
zaman vaktinde kalkmıyor, dıilma Sl'Ciklyor. 
Rica ederim bunları bir "kontrol etle11 yolc 
nıudur? lkl yıldanberl ıUrtip J:"lclen bu h!\l 
nedir? Usandık doğrusu. Bu şlktyetJml yal. 
nız stze değil, bQttın alil.kadar makamlar 
da ayn ayn bildirdim. Denlzyollan l§!Ptmesı 

dlrektörlUr,11 neyle meşguldür T 

Kariim!zin b\l şikayetinde haJCb ol. 
madı«Yı yerler de yok: degil. Faraza gc_ 
milcrin sUratsizliği etfufmda söz söy. 
lemek ma,ttasız. Zira hükUmet bunun 
tam zamanında. farkına varmış ve ye
ni gemiler 1smarlan11~trr. Filvaki bu 
gemiler de "fevkalade sliraUi g-emiler,, 
o1mıyacaktır. Ama elbette sürat ihti. 
yacı az çok tatmin edilmiş olacaktır. 

Gemilerin pisliğine, intizamsızlığı ~ 

,~ $JIQi 
~-·11!1 
J~~. 

Japon fırkalarının 
ateş kud~eti nasıl arttı? 

.Japon ordusunda kullanılan topların kıymeti ve 
sayısı -· Japon topçusunda ~·apllan yenilikler ... 

YI azan : l'evdet Eı entak 

Japon ordusu 
son beş se .1~ zar_ 
fmda ehem;niyet 
li bir surette tak· 
viye edilmiş ve 
bütün silah!::.n ye
nilenmiştir. Or • 
dunun en nıühim 
unsurunu tt~kil 

eden toPSu kı. v • 
vetlerine bu yc.ni
leşmede büyük bir 
mevki ayrılmt~tır. 

Düne kadar 
17 fırka.da11 ibaret 
olan Japon piya
desi son z:ımanda 
25 f.ırkaya n.lağ 
edilmit v: J;una <A:1~.,...,,..a.:<r .. :ı;; 
göre fırka t.)pçu -
Jarı arttın1nuıtır, Piyade t:ıburlanna 

terfik edilen topşu kuvvetlerinden bı§
ka aynca topçu alayları da tcıkil edil
miştir. 

1934 senıo:sindc piyade taburlarına 

tahsis oluna'.l toplardan hariç olan Ja -
pon topçu kuvvetleri şöyle hesap edili
yordu: 

a) 15 sahra top~u alayı (90 batarya) 
b) 4 dağ tupçu alayı (16 batarya) 
c) 4 tabuı: 11Uvari top~usu (8 batar. 

ya)', 
d) 8 agır sahra topçu alayı ·c 48 ba • 

tarya)', 
e) S alay ve 8 mUstakil ağır toı>su 

taburu '(34 lıatarya)', 

f) 8 tabur.lan ibaret 2 tayyare ~ef i 
topçu alayı, 

Bu bataryaların top mevcuou 300 a
dc.di ağır olmak üzere 850 toptan ibaret.. 
tir. Japon kumandanlığı emrinde bun
lardan bqka mevzii rnüdaf aaya mahsus 
mUteaddit tayyare defedici topçu alay -
lan var:c!ır. .. 

Japon haıerf or(!usunun bUtiin top • 
çuıu ise ·400 ade"di agır top olmak üzere 
asprt 1700 top hesap ediliyor. 

Bu rakama ıon zamanda ordunun ten 
&iki ıUzerine kadrodan çıkanlrruı eski 
toplarda .da~iJdir. 1 ,._ 

Hafif topçu 
Japon piyade taburlarında her bölü -

ğe vcrilmiJ C'l:.n .500 metre menzilli altı 
adet bomba topundan maada 2 havan 
topu ve asgarl 2 adet tanka kilIJı müda
faa topu ve piyade topu mevcuttur. 

Japon piyooe tabw-larmda şimdiye ka 
dar mevcut o>lan 7 ,2 santimetrelik bom -
ba top1anm-ı 8,1 santimetrelik Birand 
piyade havanlariyle tebdilleri dütUnül
mektedir. Bu havanlar 6,5 kilogramlık 
ağır mermiled 190 metreden 121000 
metreye kadar ve 3,2 kilogramlık ıner • 
mileri de 500 metreden 3000 metreye 
kada ratar. 

Piyade t:ıı.tırlannda mevcut olan pi· 
yade toplnr:nın çapı 7 santimetredir. 
Mermisinin nğırhğı 4 kilogram olup 
menzili takriben 3 kilometredir. Topun 
ateş mevziindıı: ağırlığı 203 kilogramdır. 
Bu top mü3afaada harp hattındaki rna • 
kineli tüf ek ruvalarına karşı müessir 
ise de zırhlı .ıtanklara karıı klir.i derece 
de ateş sür'.\tine malik değildir· 

Piyade alaylr.rına 7.5 santimetrelik 
dört toptan ;baret bir batarya verilmiş_ 

na, mUstahdf'mlcrin Ecrkcşliğine, büfe_ 
lcrdeki ihtikara vanurların ''aktinde 

' -kalkmamasına gelince bunda ka. 
rlimizin yerden göke kadar hak. 
kı vardır. Ve zaten bunun içindir ki, 
b'z bir milddettcnbcri, deniz ticaretine 
ve deniz nakliyatına aza.mı dikkat gös. 
teren hUküınP.timizi bu mevzu üzerin
de tenvire çalışıyoruz. 

Bu işin kestirme çaresi deniz yol. 
ları ışletmesini mütehassıs ve titiz 
gemicilerin idaresine vcnnck. denizci 
olmıyanları zorla denizci yapmaktan 
vugeçmel<tir. Bu işteki bozukluğu 
yalnız Başvckille Celal Bayarın azim. 
leri ve eahsl dikkatleri düze.itebilir. 

Kara DAVUT 

ti~ .Bu t~plar ordunun tcnsiki esnasın
da kadrodan çıkarılan 1908 modeli 
Krup dağ toplandır. Bu toplar 680 
kiJ.ogramhk sikletleri ile Mançuri ve 
Çin arazisi cfahilindc k~!i derecede ha· 
rekct kabiliyeti göstermişlerdir. İki t-ey. 
girle çekilir, 5,8 kilogramlık mermiyi 
5400 metreye atar. 

Japon piyade fırkalannda 3 tabur 
hafif sahra tC1pçusu ile bir obüs tabu • 
rundan m:lr~kkep topçu -ılayı mevcut -
tur. Her tabur 3 bataryadan ibaret olup 
eılay ceman 36 hafif top ve 12 obüsten 
ibarettir. 

Halen fırka topçu alayındaki obüs ta. 
bur1armın 3 hafif topçu taburlarına tak 
ı.imi dü~tinillmektedir. Fırka topçu ile 
beraber top ;\ı mektebinde aynca bir 
sahra talim taburu vardır. Evvelce 
Krup fabrik.ılanndan alınan 1905 mo -
deli 7,5 santimetrelik sahra toplan şim 
di Nagoja vr Osaka Japon fabrikaları 

tarafından i:lnl edilmektedir. Bunlarda 
yapılan tadilf.~ neticesinde 8000 metre
lik menzilh' ri 12. l 00 metreye çıkanı • 
mıştır. 

iki senede~beri Japon ordusunda 
Şnayder '.ab: ıkasının 7 ,5 santimetr:lik 
40 çap tulda .ığız baskısı ile mücehhez 
ve 15 kilometrelik bir menzili havi ve 
büyük y.ana t~önme sahasını haiz top -
lan hali tecı übede bulunmaktadır. Ma -
mafih bu toplar henüz ordu kadrosu -
na ithal edi1memiştir. 

Japonlar Hi35 kilogramlık bir ağır -
lığı haiz ola:ı bu toplann vasati ve şarki 
Asyadaki yollan nazarı itibara alarak 
bu harp sah~!annda tam bir manevra 
kabiliyetini ha:Z olmıyacak kanaatinde . 
dirler. Bun fan maada bu top mermiJe. 
rinin düşüş noktalannı uzak mesaf e1cı 
de emniyetle tarassuda imkan olmadığı 
rinin düşüş noktalarım bu kadar uzak 
mesafelerde cır.niyetle tarasıuda imkan 
olmadığı gibi 11000 metreden yu!tarı 

mesafelerde UC' sıhhat isabetinin buluna 
ınadığı ve namlunun ıJür'atlc aşındığı 

görülmil§tür. 
Şimdiye k&dar Japon ordusun-

da mevcut olan 12 santimetrelik 1905 
modeli ve l '? kilogramlık bir mermi le 
5,8 kilomctrel;k bir menzili !ıavi ıJlan 

obüs1er. Hale'l Çin ve Mansuri hareka
tı harbıyesin:~e tecrübe edilmiş olan 
10,5 santimct;rlik Şnayder obiisleriyle 
tebdil edilmi~lfr. ' 

Dağ topçusu 
Dağ top ;u alayları her biri ik;şcr 

bataraya.dan :baret olmak tizcre 2 ta_ 
Lurdan müte;ı:kkil olup fırka topçııla
rı meyarun.!n kullaıulmaktadır. 4 alay -
dan ibaret 'llc!n bu dağ topları Japon 
crdusu ate1 hdretini oldukça tevsi et • 

'!4tjr. ' . 
~alon ttlt!tnı makta -olan ,7,5 sar.ti -

metrelik 190~ moqeli dağ topları Çin 
:.efer!nde ai~ak bir kundak üzerine 
mevzu olup Lir at ile ve çatal okla cero
lunmaktadır. Top techizatı ile ırı:.i'l im. 

matı cepanr. et.terlerine tahmil edilmek 
tedir.. Dar 1ağ yollarında top 7 parça. 
ya ayrılaral· ~ frat tarafından taşmabil-

m~kte.dir, Cevdet ErC1ıtaT• 
(Devamı y'arın) 

< 1 2 :tülUSTOS -1~ 

3la11ata dait - Yalnızlık 
V AU..TIZLIGI sevnıenı: ~ 

kıymetini ölçmesine ın~ 'J" 
Onu ya çekingen, korkak ed~ ol· 
hut kendisinde, 'ba.~ka. hiç le. bulllll' 
mıyan meziyetlerin, fikirlerill~~ 
duğuna ikna eder. Asıl de~ ne 
gayretimizi başkalarının P 1' jlll• 
karı~tırırsak, mukayese edete rçe'$_ 
nz. Belki bu anlayıB vilzub]a, ~~i 
bir §eye temas eder gibi o1J11alde~ 
de haksız yere böbürlenıneıcte ,,. ııe.o 

. • • •'J3JJ. 
cdcnz. Zarar yok, Yunµs ~· tarif tf. 
var bende, bende içeri" dıye . . 

11 
,.sıl 

tiği derin benliğimiz kıynıctiI1l~~ ıııiıİıı 
derecesini kavrar ve dış bcnııği b'' 
bütün yanlış hükümlerine ra~ell~re 
reketlerimlzi asıl krymetinıif.C 
tayin eder. değılı 

Sade tek başına oturan adaIJl dl 
bazan herkesin arasındaki ~d~ 
yalnır.drr. Gözlerirnfai bir :nokta>" pıı 
tiğimiz veya etrafta dol~~~ bl~ 
halde hiç bir şeyi görnıeqığt~ )1lllltıJI 
bir §eyi farketmcdiğimiz olut• d• 
gibi o adam da, kalabalığın ~et' 
~hi kendi k

0

endinden baŞka. hi~sııı' 
yı, hiç bir kimseyi görmez. O, d ,,,, 
hajTandır; insanların arasın ~ıJlıl· 
mcsi de bu hayranlıkta ha.kil 01oJ1İ,,ı1 
nu başkalarına tasdik ettirınekı ~ 
da hayran etmek içindir. BU ciııl el'° 
nız adamın, tek başına otur::1' 
ruhça daha bayağı olduğu iddia tetcf~ 
bilir; fakat buna rağmen onu 1tıtlı. 
ederim, çUnkU bir gün bur:ııı:°uıı etJllJ 
rnası, içinde hakikatin doğU" ,or.'J' 
kabildir. Oscar Wilde, önıriiJlUıı J
na doğru merhametin bUyilk bir :ı11· 
yet olduğunu anlamış, yani bal~ ~ 
na da bakıp onları da düşUnınegeolJJlr 
lamış; genç denecek bir yaŞts. ditlôl 
seydi belki de başkalarında, )cctı d' 

~ınll 
bulunmıyan meziyetlerin oldUo- ııJı~ 
görür, Bahsına beslediği hayra Jc~ 
kaybedip o çirkin yalnızlığındaO 
tulurdu. . .. Jc~ 

Daima ayni kimselerle dUşUP d' 
kan, bir gnıpa bağlanmış oıanıar .tı 

~ı>'Y 
• görUnUşe rağmen • yalnız ya:; gS. 
adamlardır. Edindikleri itiya.dlartlıcııt 
mülmüşlerdir, onlardan bir tUrlil ııfr 

·ınselef tulamazlar. Öyle yaşıyan kı ıcı~t1 

hayet, kendi grup1annda buld~i~' 
hislerden, fikirlerden başka her. oııl" 
her fikre düşman kesilirler, yanı 
rın bcşcriliğini anlıyamazla.f· ol· 

Yalnızlık, tecessüsten ınall~rııt" 
mak demektir; tecessüsten ı:ıııı ol· 

her insan • yaşama tarzı ne olu~ıııı~ 
ya 

sun • kendi ~ahsına esir, yapa 
bir adamdır. 

'Nurullah~ 

Eğlenceli b;r hesst 
, lğnea.<lalı HUsmen kıırde§ler ı<öJl1tlf ıı•ıı"" 

• bU _.f7 ret evinin 17 tane kamyonu var. gw 
yonıardan bazısı bir buçulc tonluk 

ltalanlım da 4 tonluktur. Jl1 ıcı-" 
Dun 38 tonluk bir kllmUrU tal<~.,.ıll"ıf 

bUtUn kamyonlar ayni zamanda ıcul 
ve hepsi de dolmulJlur. toıı"'' 

Bu firmanın kaç tane bir buçuk rdırt ıııı· 
' 'C kaç tane 4 tonluk kamyonu "a 
nu bulunuz. • ...ıı.ı 

e\' ll"' Bulamazsanız biz size yarın c 

, ... 

Ke~İ pazan sUtçO" 
ferden el'anıarı 

DllnltU Arap saçının hallidir: t ,f ti• 
Kabda bir, bir taksim scJdZ sO 

~ cdl taluılm acltlz su vardır. 

i ki tUccar 11~,i,s 
27 temmuzda çıkan Arap saçının ,r 
Birinci tUccann t~~dlr ettiği ki~ ıır' 

Baklakırı 1 
630 il'' 

Karayağız .,O tir' 
Donı 

o 

lklr.cl tUccann verdiği kıymet· 50 ıJtf 
Baklakın JO.,IJ ııt' 

'"' .... ıcarnyo.ğız ~30 ıl';.,ı-
Donı ıtı1' 

Her iki hcsapdn da ycl<Cln 315Ô ıc' 
malctadır. df'" 

Bu blfmcccmfzl hallcılcnlcrdcn JıC JI 

zananıar: ~--"' 
11• ır E.!klşchlr lnhlsarlarda Ferdane rıs>'t 

taşta Haslmbev apart.ımanmda se 
rcldlr. 



'-.., 2A°OUST J3 OS-1g~, 

~ ~ 'IÖdişiim . -
&-1~9 .. -- ..: t \Wleıonva-

l-lc •na daıır 
. ile Cdeb' 
~1Yor, ~ö .. ıyatının doğması bckle-
ıstt . Ylu, esnaf . . 

ıııyor .., • ıxı anlatılsın bu 
z .1ab" ' ' ITlldır F 11• anlatıl malıdır Bu ı~ d' • akat . . ' d" 

1Yc ıorınaıı anlatılamıyorsa .. niçin?,, 
aug" . 

ikr unun tnub 
ıdarida d ı:· arriri, bunları yapacak 

~sen A. e611 midir? Zannetnıiyorum 
Ytti ' nadolu d • ilde ya .. 

1 
yu olaJip tetkik mahi-

Z*rf .. ı ar y k 11lda lllod Uınak da bu son aylar 
~el. a haline geldi. Bu da mü-

~ak 
bi at geni • Yatı bu d ı:· 1 tnıkyasta bir halk elde-

,.., e6ıldir 
cır J • apon rn·· 
- Sizd uncvverine sormuştum: 

ııur? e en çok . ne Çe§ıt roman oku-

baıı~d Eenn fakir tabakanın 
eserler hayatından 

- ~için? • 

d' - ÇUnkij 
ır. o tabaka b'' •. k k . " , en uyu arı-

lıte ınea 
. - 1ng·ı· ele burada l 

tika 1 ız cdcb' 
•Okyanus S ıyatında seyahat, Af-
- ~için? ' abra anlatılıyor .. 
-ç .. 

nurala \U\kU lngili .. rın1 d 
1 

.. müstcmlekecidir. 
llir . 0 aııyor. 
- ını~1 daha: 

tıııd .1htıiaıden 
itli a inkılap 

1 
• e.vvelki Rus edebiya-

ltir. ç fıkırlcr kendini göster-

- °Niçin? 

Yor;- Çünku ırıiU · 
,... u zaten et ınkılaba hazırlanı-
'-Cllli .... O re·· 

Ycttc bir k Jıme dayanamazdı. 

it· Aıncrikada k'~~~aşına oluyordu. 
,,

1 ctllliı· .. 1· uçuk hikayecilik terak-
,.zaıt-- - ' .. ra rn·ıı 
~u '"'Yl Pard~ 1 

et acele ediyor; uzun 
ı.Jacaı.: zarn Yanları, yahut Sefilleri o-
"'UçUk anı Yok F ( ıcrrna e . · ransız edebiyatı, 
oYıtıu. · Y sahıbi v · · · ilyaı ~ ınsanla e ışını tıkırına 

Ilı itlarında r ... L rın §Öınine başında ve 
PÜf" cuıat te l'k "· Urdeterek r ı lerle, cigarası-
o~d okuya w • 

Siy
0 

e Fransız ~agı edebıyattır. 
ı. ı.~· Çünkü ok edebıyatı çeşidi ge-

"•lli • uyucu be,.,_ insanlardı nun ekserisi or-
·o.ccr b' r. Ya ke d'l . . k' hhut ır hayatı n ı erının ıne 
~ da erı'. okumu, oluyorlar; 

" S f :ııtnek · ~\l't e alet roman ıstedikleri bir ide 
~~\ttıaz ıa 1 naldiren muvaffak 
aır • eıern dah d 

•ıncrnacr a o~rudur. 
ı._ ...._ :S anlatıyordu. 
•ıahü azı köylU ' 
ttçi ~ filrnleri Ytlhut iJçi, yahut halk 
leı ;1Yor, 'I'Urk'garpta ortalığı kınp 

ıly ıyeye · · an ediyo getırıyoruz, nafi-ruz. 

" liabc · • • • 
('.,•nar rın okuru 
Sade 

1 
"e itçi diyec~~arı hatırlarlar: 

bı.ı. t ıtanbulda . ır sayıfa açmıştık. 

ltc11d~ıhakadan 01;Uğz binlerce insanın 
1 ıtri 1 u unu b' lltada Ye Uğraşına • ınaenaleyh, 
Yet r olacakla tnızdan dolayı a-
"" l>ck ld tını urn ._Ütıku e uındu~ uyorduk. Vazi-
taıct bu tabakaı gurnuz gibi çıkmadı. 

e ok arın g • . 
uma irnka enış mıkyasta 

• nları yok. 

" llUtün b • • .re u .. 
\'arırg Sozlcrd 
'h· ak hata en aşağıki netice· 
Oltd h mı c•-' 

tdebi e akiki haı ... 111§ sayılırız: 
larınıYatı ancak k 

1 
k edebiyatı, köylü 

Yilksc~' köylUnü a abalık halk tabaka
•csnı hlcaiyJe b n, okurna seviyesine 
~.. c bi aşlıyac k ·oyıu r tehirli a tır. Yoksa, 
ı.._ hayat sınıf .. . .. .,.k t ını es mutemadıyen 
Oltur ar.anısı d~:ı:ı·ldn~f hikayesini oku-
d • ı)f s ır r-.ı·· 

er. 1 okur, :. ..umune diye bir 
Ma . uçuncüde illallah 
"* f'ifct ilr . 
"ıUıteri . ıfata tabidir 
litllt aız met . 

halk Cl:leb· a zayidir! 
dt ın nı ıyatının l 

Itati 
0 

tlız ırıcvıu 'd 8~,1 püf noktası, 
~il:ıı labilmcaid' egıl, ayni zaman-

tcr . cm .. ır. 
tectt;i soııcr· 

Yok mu? ımde bir hakikat 

\1Q ( Va-Nô) 
d~n ıı!tn e bl;:-1 nı-·-e_d_e_n_ 

lia kl r fp b 
\'eliti llıal leuru oğu ldu 
r. iUn ı:. çaylı O 
ıı.tıllle" .&:..Yüpı s· ırnan ile Ali ev-
l'a d~c titrni§J e . ıl~htarağa civarına 
O'llıanllııı, kalekrtdğır. Ali bir aralık uyu 
t~ ın ı ı 
lir, ~ llleydand zaman arkadaf'ı 

•tlerint trarı araşt a olrnadrğını görmü;
dat'tlıa deniz ite ırırken Osrnanın elbi-

Ya h b narında .. . 
Jal\d a er ve,_· gorrnuş, jan-

tıftttı "l'ltıa1 • "ıl§tir 
Yt b ar bu ih . 

'!! il§laın111 bar üzerine araş-
' ~ilrdrr. ı· _arsa lda Osmanı bula

•Qınaı o 
8ıı 8'a Uttij srnanın secedi 

tip 1'tıl\ tr)c d ne çıkmı~tır. 
a,.,, ~ a aıı u k ~~ltlllıı biltncd' " .Yur en denize gi· 

Itır. ıgınden boğulduğu 
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Haberciye sokak'Uınnda1ci loaldırımıann berbatltğını anlatan Tcapıcılar ve 'Tctıpı önünde yün ören bir kllpıcl kadm ... 

lstanbul konuşuyor ! 

Beyoğlunun Kuloğlu sokağı 
Çok bozuk kaldmmlan düzeltilse, Allahın 

sevgili kulları sokağı olacak 
Y azan: Haberci 

Bizim foto Ali ile beraber bir i§ için 
Beyoğluna çıkmıştık. Yolumuz istiklal 
caddesinin Taksim ile Galatasaray ara. 
sındaki yan sokaklarınıdan birisine dür 
tü. Taksim istikametine çıkarken sağa 
düşen bu dar yolun ismi Kuloğlu ao. 

kağı idi. 
Daha tramvay kaldınmından ayrılır 

ayrılmaz, tamamen bozuk yamru yum. 
ru bir Arnavut kaldırımında yürümek 
mecburiyetinde kalmıştık. 

Saptığımız sokak garip bir yerdi. 
Baş taraftaki darlık gittikçe genişliyor 
ve 30-40 metre sonra adam akıllı bir 

sokak halini alıyordu. 
Yalnız kaldırım bozukluğu sonuna 

kadar ayni minval üzere devam ediyor. 
du. Kuloğlu sokağının baş taraflarında 
penceresine kuş kafesleri yerleştirilmiş 
bir evden lfıtif kanarya sesleri işitmiş. 
tik. Arkadaşım Ali pencerenin altına 

sokulmuş, hem kuşları seyrddiyor, hem 
de hayran hayran seslerini dinliyordu. 
Kuş sesine bende bayılırım amma 

vaktimiz az o1duğu için: 
- Haydi, dedim. Gidelim artık .. 
Dostum uykudan uyanır gibi silkin· 

di. Sonra makinseini açtı, sanki beni · 
hiç duymamış gibi kafeslerinde cıvıl 
cıvıl cıvıldaşan kuşların resmini alma. 
ğa çalıştı. Ancak işini bitirdikten sonra: 

- Entersan bir sokağa benziyor 
doğrusu burası, hani bir gün de istan. 
bulun burasını konuştursan mükemmel 
olur, diye mırıldandı. 

Etrafıma baktım, dostum haksız de
ğildi. Bu sokakla da beş on dakika 
meşgul olmak hiç de boşuna yorulmak 

olmayacaktı. 

Bilhassa bu sırada gözüme ilişen bir 
şey bu fil;rimi büsbütün kuvvetlenclir. 

di. 

Sokağın sol tarafında pasaj gibi dar 
bir geçit vardı. Dört tarafı yeni balda. 
]andığı anlaşılan bu yerin antresinde 

kocaman yazılarla 
Dı.:raya apteıt bozmak yaaaktır. 

yazılm:ştı. 

- Amma •da garip şey! diye söyle. 
niyordum. O sırada karşıki dükanın 

kapısında oturan yaşlı bir zat ygnıma 
geldi. Vaziyeti izah etti. 

-Burası, diyordu. Eskiden tam bir 
ayak yoluna çevrilmişti. Geceleri önü. 
ne gelen aptest bozar. ve kokudan 
oturulmazdı. Şimdi boyattılar, tamir 
ettiler ve sizin garip bulduğunuz şu 

Ku'lcğlu so'kağımn dilenci kadın' 

l{uloğlu sokağında1 iki sıra dizilmiş 1..X>oa 7:ooa apartını..~1arm arasında 
Kaldırımlar bıı kadar berl>at bir htıldcdir 

koca yazıları ya~dılar da bundan kux

tulduk. 
Adam azarlar gibi konuşuyordu. 

Gösterdiğim hayretten dolayı bana 

adeta kızmıştı. 
Baktım, Ali bir taraftan kıs kıs gülü

yor, bir taraftan da yürüyor. Yanım.. 
dakinc hiçbir şey söylemeden, ben de 

arkadaşımı takip ettim. 
Kuloğlu sokağını ortasından ikiye 

bölen bir yolu aştıktan sonra, sokağın 
ikinci ve geniş, kısmına girdik. 

Yukarda da söylediğim gibi, burada 
kaldırımlar tasavvurun fevkinde fena 

idi. 
Etrafımızda, koca koca gi.izel apar

tımanlar vardı. Bunl.ann arasuida bir 
kaç eski ev de görünüyordu amma. et • 
rafta çalışan ameleler, yığılmış malze. 
me, yakında hepsinin apart:ıman şekline 
gireceği, hissini vermekteydi. 

Sokıağın ferah yüzlü apartımanlann
dan birisinin önüne 4-5 kişi toplanmış. 
tı. Bunların arasında yaşlıca bir kaldın, 
mütemadiyen elindeki yünü örmekle 
meşguldü. YiC!nlanna sokuldum. Beni 
görü~ce hepsi ateş gibi_.,Yerlcrinden fır
ladılar .. 

- Buyurun! Ne istiyorsunuz? diye 

sordular. 
Bunların, civardaki apartımanların 

kapıcıları o)duğunu anlamakta gecikme. 
dim. Hepsi zeki ve çabuk adamlara 
benzedikleri için, civar apartımanların 
kapıcıdan yana talii olacaktı herhalde. 

Kendimi tanıttım, sokağı niçin gez
uiğimi anlattım. O zaman içlerinden en 
genci izahat verdi : 

- Bizim, en büyük derdimiz, soka. 
ğımızın kaldırımlarıdır. Beyoğlunun gö 
beğinde ve en işlek bir sokağında böyle 
bir yol olur §ey midir siz söyleyin. Son 
ra bir de sokıağımızrn süpürülmesini is. 
tiyoruz. Çöpçü her gün buraya uğru. 
yor, amma, ancak çöpleri alıp gidiyor. 
Sokaktaki pislikler olduğu gibi kalı

yor. 

Onun susmasına meydan kalmada~ 
ikinci bir kapıcı söze karıştı: 

- Bir de, dedi. Solcağın ortaımdaki 
lambayı, gece on iki oldu mu söndürü. 
yorlar. Sabaha kadar yansa iyi olacak. 

Uçüncil bir arkada.§lan: 

- Sen de amma yaptın hal diye bu. 
na itiraz etti. Ne olur sanki 12 de sö
nerse. Sokağın iki ucundaki lambalar 
sabaha kadar yanıyor ya 1 Kafi değil 
mi? 

Diğeri c~vap verdi. Fakat cevabı

na derhal cevap aldı! 

Derken kapıcılar arasındaki müna. 
kaşa dakikalarca devam etmek istida
dını gösterdi.Bu sırada Aliye baktım. 

Gitmiş sokağın köşesindeki siyahlar 

giymiş bir ldilenci kadının resmini alı. 
yordu. 

pen;m o tarafa dikkatli dikkatli bak. 
tığımı gören genç kapıcı, biran müna· 

kaşayı bıraktı: 
- Tamam, dedi. Arkadaşınız bir 

dertli daha bulmuş. Burada hep dile. 

nirler böyle .. 

Sonra tekrar arkadaşlarına ıdöndü. 
(Lambanın sönmesi, haklıdır, haklı 

değildir) münakaşasına karıştı. Ali re. 
simlerini almış yanıma gelmişti. 

- Ben de, dedi. Bir şeyler öğren
dim. Şurada Sen polseri Fransız mek. 
tebi varmış. Çocuklar ~ok patırdı ettik. 
leri için komşular bu rmktepten pek 
memnun değillermiş. Fakat mektep bu 
sene başka yere taşınacağı için mem

nun olmuşlar .. 

Dostumun bunlan anlatırken. göster. 
ldiği binaya baktım. Burası hapishane 
gibi bir yerdi. 

O zaman cumhuriyet yavrularını 

okutmak için yaptığımız asri mektep 
binalarını düşiindüm. Göğsüm iftiharla 
kabardı. 

Bu hislerimi arkadaşıma anlatmak 
üzere başımı çevirdiğim :zaman, onu 
yine yanımda bulamaldım. Saniye içinde 
kaybolmuştu, Aramak için sağa sola 

Bu kıa/e.-tteki ktı§lar Ku'lcğlu 
sokağınm neşesidir 

CUMHURJ YET'te: 

Beyinsiz zeki adam 
"Göriiıı ~ltrncdlğlmlz od3 ler,, sütunwıda 

ıo blt.lm bir l ar.ı \'ar: 

Kafatası ameliyatlarında bUyük bir §Öh. 
ret kazanan mütehassı.ıı doktor Halstead, 
blr hastanın beyninde hasıl olan uru çıka. 

nrken, beyninin takriben dörtte tıı;UnU kesip 
almağa mecbur olmuştu. Tıp mahaflll, bu 
ameliyattan sonra, hastanm, akli melekAtmı 
hemen tamamen kaybedeceğlnl ve ömrUnUu 

sonuna kadar aptal kalacağını iddia ediyor. 
du. Halbuki, doktor Halsteadın eUbba co.. 
mlyetlnc verdiği son bir rapor, bu iddianın 

aptal olmak, melekAtı akllyesinl kaybetmek 
~ylc dursun, csldslnden daha fazla zekt'l 
g!Ssterdlğtnl meydana koymU§lur •• 

1nsnnm %1'ld\!ıı olması tı;ln, evvr.IA bir 
beyine thtlyncr -ııırdrr. Bu dof:ru .. FaJaıt hl'r 

be~"lll olan adanıın 7.ekl olmam ll:ımngrlmez! 
Onun için ooynln bir kısmı çıknnlırken, 

zekAnm da Jmybolacafmdan endlte etmek 

bo~unaydı. 

l'nlmndakl mucizevi vaka4a haatanm ze. 
kAsr, korkudan veya - gene 1Jlr zekA eeert 

olarak - amcll)"at g5rmlyen taraflara kaç. 
mı~ olacak! BUtUn facla. nlhayeUr-nlnceye 

kadar omdn saklanmış. Hcr,ey !;ekilip git. 
tikten, bıçak TC kesld Betileri kaybolduktan 
sonra tekrar ortaya çılamf. 

Asıl mUhlm olan cihet oudur: Kafadan 
b<-31n, kısmen çıkanldığı halde, insan hlli 

:ı:ckA!lınt muhafaza edebiliyor d<'til mı! Ya 
kafada t>Pyln tamıunlle bnlwıduğu halde zer. 
rece zr-kAsı olmayan ndımwıra. n~ dem<'ll:P' 

KURUN' da 
AmePlkan bo§ası keyfine 

bakıyor 
Yekta Ragııı, l"lorya j>IAJmda geçen bir 

günU anlatan yansında. "3yle diyor: 

Soyunduğum yere d&ıüyordum. Denize 
doğru uzanmış iskelenin Uzerinde biri göz_ 

lllklU iki §l§man adam oturuyordu. Şöyle 

yaklaşıp baktım. Tanıyamadım. Biraz daha 
ile rledim . Kim dcrslnlz! Koma.rh. şu Ccnu. 

bl Amerika şampiyonu Amerikan Boğası Bul 
Kumar .. Başında. bir takke .. Denize dalgın 

dalgın bakıyor. Yaldaşıp bir resmini çıkart. 

tık. Takkesini gözlerinin üzerine ind1rdi.MU. 

IA.yime yenildikten sonra yUzUnUn ne ren!<. 

aldığını mı göstermek istemiyordu acaba? 

Arlmdıışımızın nüktesi ho:J olmııkln bcra.. 
bcr tqhlslndc bir yn.nlıı:lıJI: nr gnllba .. Çün. 

kU, en bUyUk hezimete uğrayıp da en az ha.. 
) ıfianan adımım, ou Amerikan boğası Ko

mar olduğunu gonneklo bUtUn İstanbul, bil. 
bassa Florya lınl ret cdl.,·or! 

Ne 3ııpsın adnmcağızf t ttUğlmlze göre, 
yakında Pnrlsc ve ı;onra Yar,ovo.ya gidip o. 

rıı.lArda gUreşceektlr. Yani buradaki yenilme 

ter, ıann mesleld hayatının 90nu demek ol. 
mıyor. Ne yapsın t "Gıı:UlsUn de lğnt" iplik• 

ml dönsün? 
J[ayntm her tıaflulııında yeni bir baflan. 

gıç fırı;atı olduğunu unutmamalıdır. Bıı ha.. 

klkaU ıriirl'rı lnsa.n. yt'lıı, hınç -ı·ı-salrl'yıı ka. 

pılıı<'ıığı yerd<", ı;a~·l"('tlnl yeııllı!mejte \"C ·hrr 

ıseyl untıt.'lrak bir daha atılmağa hazırla,. 

nır. 

\'r_ynl nnn arfaklyet1er muhakkaktır. 
ıu 

bakınıyordum: Her zamanki şen sesi· 

le: 
- Bak, bak burada kimin apartnna. 

nı da var, dediğini duydum. 

Sesin geldiği tarafa döndüm. Bizim 

fotoğraçı başı sokağın en ferah, en gü. 

zel apartımanlarından birisi önünde 
durmuş, resmini almakla meşguldü. 

Şaşkın şaşkın yüzüne baktığımı gö
rünce; el ile resmini aldığı apartımarun 

üzerinaeki levhayı gösterip: 

- Bak, dedi. Memleketin en çok se. 
vilen büyük artistlerinden birisi, el ça. 

bukluğuna getirip buraya koca bir apar 
tıman dikmiş! .. Allah bağışlasın. Hak-

kıdır amma. Bu benim hatırıma ne ge. 

tirdi bilir misin?!. , 

Şu ~ıra 'sıra apartımanlann dizildiği 
sokağın kaldırrtnları da yapılıverse, 
insanın buraya, (Kuloğlu sokağı) de. 

ğil ( Allahın sevgili kulları sokağı) di

yeceği gelecek, haksız mıyım 1 i' 
HABERCİ 

Tomruk suyunda 
yangın • 

Dün akşam üzeri Çamlıcada ' Tom. 
ruk suyu civarında salılar tutuşmuı, 

yangın büyiiyünce Üsküdar itfaiyesi ça· 

ğınlmıştır. 

Üsküdar grupu süratle yetişmiş, 

dört ldönüm kadar çalılık yandıktan son 

ra söndürmüştür. 
Yangının atılan bir cigaradan ~ıktığı 

anlaşılmıştrr, 
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Eski Fransız elçisini 
ya· ahyan kadın 

(Baş tarafı 1 incide) 
.,_ Kont dö Şambrön, bana, haya

tımın en gUzel aşkım kaybettirdi!,, 
Bundan sonra istintak hakimine de 

şu beyanatta bulunmuştu: 

"- 1936 senesinde bir Parls gazete. 
si tarafından Romaya gönderildim ve 
beni birçok defalar kabul eden yUk. 

1 
sek bir şahsiyetle taıustım. Parise l 
döndükten sonra, tekrar Romaya git. 
mek için bir behane aradım ve yeni 
bir röportaj yapmak Uzere tekrar ora
ya gittim. Fakat bu defa, o kadar gör. 

mek istediğim şahsiyet tarafından ka
bul edilmediğimi hayretle gördüm. 
Gaybubetim esnasında aleyhimde ba.. ı 

zı şeyler söylendiğini hissettim ve ha. 
kikati anlamak için Kont dö Şambrö. 
ne gittim. Elçiden, bu konu§mamız. 

dan hiç kimseye ;bahsetmemeyi temi. 
natını aldıktan sonra, bana gösterilen 
bu soğukluk hakkında ne düşUndliğU· 
nn sordum. O da gtilerek, endişe et. 
memde hiçbir sebep bulunmadığını 

söyledi. Sevinçle otelime koştum ve 
iki giln. sonra bir görüşme elde ~ttim. 
Bu görü§menin son olacağını nasıl ak. 
hma getirebilirdim? 

Filhakika., bundan sonra bir ranc\e
vu almak imkansız -0ldu. Ümitsiz bir 

Akdeniz itilafı 
teyit ediliyor 
llı{;illcre hUk'CımeUnin, ltalya ile mUnaae. 

betini dllzc!tmek için gösterdiği arzu, İtal. 
yan hariciye nczıı.roUne alfaben bildirilmiı;ıU . 

Bu arzuya İtalya. dahi ayni hUsnU niyetle 
mukabele etm~tlr. 

Bu suretle, lnglltere İtalya arasında mev. 
cut olan biltUn &nln§mamazlık mevzUlnrmm 
dllzellllmes! lçin yol bazırlanmıa oluyor. Bu 
rneV%Ular ııunJardır: 

lspanya, Akdcn.iZ, Filistin ve yakm§ark 
lhUIAflan, auruııanma meselc.sl, İtalyanın 

matbuat ve radyo nc;ırlyatmda lnglltereyo 
lıllcumları._ 

Bu mevzular et:ra!mda, gerek İtalyan, ge. 
rek İngiliz hUJrometlerl gene her iki tarafın 
matbuatı ve efkdn hayli asabiyete kapılmış 
tı. 

Şimdi yapılmak istenen bu senenin 2 kil. 
nunuııantsfnde imzalanmış ol,an İngiliz - t. 
tal)'IUI Akdenız antaşmamnı, icap eder&() mu. 
t~kabll teminat fle tektt ve teval etmektir. 

- l\fomlng Post'tan -

Musolini Ingillz Başvekiline 
mektup göndermiş 

Londra, 2 (A,A,) - Sa1Ahiyettar' 1ngl. 
!iz mah!ellerl İtalyanın Londm elçisi Gran. 
dl lle lnglllz başveklll Çcmberlayn araımıda.. 
ld mC!Akat ve bq\•ekll tarafından Musoıı. 
niye sureti husuırtyecte gönderilen mektup 
hahkmda ketumiyeti muhafazada devam eL 
mektedirler, 

Ba§vckn tarafından kabulUnU lsUycn 
Grandlnln Musollnlden b!r mektup getirdi. 
ği kuvvetle tnhmln edllmekteydl. 

lngtıız ba§veklll tarafından gönderilen 
mektubun muhteviyatı gizll tutulmakta Is!! 
de iyi haber alnn malıfeller bunun sonkL 
nun 1937 tarihli lngUlz.ltalyan beyanname. 
sinin eskisinden daha iyi bir cıekllde teuılıü. 
rllrıe yardım edece~ kanaaUnl izhar etmek. 
tedlrler. 

Ayni mahteller tngl!terenln gerek Akdi'. 
nlzde gerekse Avnıpa işlerindeki vaz!yeU. 
nln bu mUhaberat netlceslnde değl~mly~ğt 
nl ve bu vaziyeti 1nci•tz hariciye nıızırmnı 
tıuırlh ettııtı §ekli muhafaza edecC'ğlnl flAve 
etmek edlrltt. 

E.'lki A iman elçisj 
Rosembeıg öldü 

Berlin, 2 (A.A.) - Eski Alman Ha
riciye nazm Von Roscmbergin vefat et· 
tiği Bavyerada kfiin Fuoslonzell.:>den 
Aiman istihbarat bJrosuna bildirilmek. 
tcdir. 

Müteveffa, büyük harpten sonra Vi
yana ve Kopenhag sefirliklerinde bulun 
muş idi. 

1923 te Ruhr'un işgali esnasında ha. 
riciye nazırı olmuş, bundan sonra da 
birkaç sene Almanyanın Ankara se!ir
liğini deruhte etmiı idi. 

Asker i 
filoları 

tayyare 
müsabakası 

Zürih, 2 (A.A.) - Beynelmilel aı
kcr ttayyare fjloları müsabakasının ııf. 
hai tasnifi neticesinde Çekoslovalrya, 
Fransa, ve !talyayı geri.de bırakarak bi 
rinciliği kazanmıştır. 

vaziyette Parise döndilıiı. Fakat iki 
gün sonra, hakikatin iç yilzUnU anla
mak üzere, tekrar Romaya geldim. 

Sıkı bir tahkikata giriştim ve Kont 
dö Şambrön'ün benim if§aatımı mey. 
dana çıkardığını anladım. 

Benim itimadımı suiistimal etmiş; 

kalbimi parçalıyan inkıtaa sebebiyet 
vermişti. Bunun üzerine, kendisinden 
intikam almak için fırsat gözetlcmc
ğe ba§ladım.,, 

Mütehassıslar tarafından muayene 
edilmiş olan genç kadının, §Uurna 
tamamiylc hakim olduğu anlaşılmı§ 

ve bunun üzerine kendisi mahkemeye ,. 
veriJm ışti. 

Pariste büyük bir heyecanla bekle
nen bu muhnkcme. bundan iki gün 
evvel yapilmış, fakat. kadının iddia 
ettiklerinin başka memleketlerin mU
him şahslye!lerini al8.kadar ettiği na. 
zarı ifb:ı.ra alınarak muhakecrnnin 
gizli bir celsede görülmesine karar 
verilml§tir. 

Neticede. muhakeme. Magda Fan
tanj'ın clirlim esnasında, asabi blr 
buhran içinde bulunduğunu nazarı l . . 
tibara alarak kendisini bir sene hapse 
ve 100 frank para cezasına mahkO.m 
etmiştir. :Mahlrumiyetıer tecil edllmi§. 
tir. ' 

Yahudi 
yankesici 

Bogaz gezfn tisi. 
dönüşü bir Yahudiy i 

çarptı 
DUn lkl yankesici yakalanmı§br. Bunlar. 

dan blrl meşhur sabıkalılardan Altıdi§ ö. 
merdir, Bu yankesici hem gezmek, hem de 
"i§,. yapmak için dUn Floryaya g1tnıııı. pHl.j. 
tarda dol8§tıkt.a.n sonra ağaç .a!Uaruıdıı otu. • 
ranları gözden geçirmiştir. 

Bir ara çcııme bn§ındakl halkın kalabalı. 
tmı görUnce ıı.ralanna karl§mıı. ıu içmekte 
olan Sıvasıı tsmaıı lmı.lnde blrlnin ıç ceblıı. 
den on be§ lirasını çaIJlll§tır .• 

Ömer pD.rayı almca Florya ç&r§18tna 1n. 
m!§, ısmarladığı ıııı kebabını yemeye bB§la. 
mıııtır. 

Cebinden parası çalman tsmnll kısa bir. 
zaman sonra hırsızlığın farkma varmış, za. 
bıtaya bq vurmU§tur. Ömer kebablan yer. 
ken fllpbe üzerine yakalanmıı, çaldığı p&. 

ralnr Uzerlnde bulunmu§tur •• 
:tktnct yankeslclllk, vakasl da Yükackkcı.. 

dırrmda olmuştur •• 
Boğaza gezmeye giden Mordehav, karm 

ve çocuktan ile saat 23 te lt15prUyo d!lnmll§, 
yaya olarak Yilkeekkaldrnmdan çıkarken 

bir adamla kar§ılaşnuş, çarpı~ıtır.. Mor. 
dehay bundan §Upbelcnml§, elini cebine atın 
ca 24 llrasmm yerinde yeller estlğlnl gör. 
mUııtnr. Musevi vatanda§ Ceryadı bumı,, 

bir yandan da uzaklaşan adamın arkastndan 
koııaro.k Karaköyde yetl§ml§, polise Y&kalat 
tırmıııtır. 

Yakalattığı adam A vram isminde blr sa. 
bıkalıdrr. Bordehay bir Yahudlnin paramu 
çalmasına kızmıı: 

- U~rau% oğlu uğursuz .. beni mı buldun 
çarpacak? diye hayll mUddet s8ylenmlşUr. 

Mordehaym paralan kendisine teslim edil 
mlıılir. 

Susuz uk 
( Ba:ı tarafı 1 incide) 

silmesiyle şehrin İstanbul yakasının ıur 
haricinde ve içinde bulunan büyük bir 
parçaaı hemen tamamen denilecek ka
dar susuz kalmıştır. 

Asırlardanbcri buralarda halkın kul 
landıklan su Kırkçeımedi 

Bu suyu veren ~şmelcrin kapatıl -
masiyle Küçük Pazar, Bayuıt, Aksaray 
üzerinden çizilecek bir hattın üst tara· 
fında kalan nuntakala*Iaki halkın suyu 
elinden alınımı olmaktadır. Kırkçeıme 
çeşmelerine v c r i 1 c c e k terkoı 
suyu işi de süratle ilerlemediğinden bu
raları son günlerde adeta kcrbelaya 
dönmüştür, Unutmamak lbımdır ki bu
ralarda terkos ıebclı:esi mevcut değil· 
dir. Terkos suyu saldece ana caddeler
den boru ile geçer; fakat ne evlere su 
verilmiş, ne de sokaklara çeşme yapıl· 
mıştır. Buna mukabil ekseri evlerde 
mülk sahibinin tapulu malı olan Kırk 

çeşme suyuvardır. • 
Şimdi şehrin bu kısmında oturan j 

halk susuzluktan ne y•pacağrru §a§ır- j' 
mış bir haldedir: 

Yarış m6rakı yilıllnden 

iki kamyon 
çarpış ı 

Dokuz kişi yaralandı 
Adanada Mihmandar köyü civarında 

§oför Kennnın kamyonu ile Rcşidin 
kamyonu çarpı§mışlardır. 

Reşidin kamyonunda bulunan bir 
kadın ve yedi erkekle eoför ağır suretr 
te yaralanmıştır. 

Şoför Kenan kaçmışsa da biraz 
sonra yaka.lanmıştır. Kazanın iki 
şoför arasında yapılan yarıştan ileri 
geldiği anlaşılöınktadır. 

Yugoslav 
ba riyelileri 

Suadiyede ve yat 
klüpte ziyafet lerde 

bul u'ndu la r 
Şehrimizde bulunan Yugoslav bah. 

riyelileri şerefine dün belediye tara. 
fından Suadiye plajında yüz kişilik 
bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Ziyafette İstanbul kumandan veki
li Korgeneral Cemil Cahid, Deniz ku
mandanı Yarbay Mahmud, deniz za. 
bit v~ talebeleri hazır bulunmuşlardır. 
Misafirler §Crefine gece de Yat klüpte 
bir ziyafet verilmiştir. 

adr ide 
h ·· curn 

PIAnı Alman generali 
tarafından hazırlandı 

Morning Post gazetesi yazıyor : 

Cebelüttarıktaki alakadar mahafil
den öğrenildiğine göre, her ne kadar 
bu mevkideki umumi harp planını ec· 
neral Mola çizdiyse de, Bilbaoyu iha
ta eden "demir çenber,, üzerine yapı· 
lan hücum planını general Sanldera i1-
minde bir Alman generali huırlanu§
tır. 

Sokakta paıalaı ını 
toplayan 

Bir gence 
tramvay çarptı 

Bu sabah aaat sekizde Çcmberllta,ta bir 
kaza olmu,tur: 

Den!.zllll Aslan isminde blr genç Çemberli. 
tafta Şoııbalıçe !lnUnde kaldrrımdan kar§ıya 
geçerken tramvay hattı uzorlnde elind~kl 

paralarını dll§lli'cU§tilr. 
Aslan paralarını eğilip toplarken arka. 

mndan gelen 603 aayılı vatman RU§•ntn t. 
dares1ndekt 14 numaralı tramvay gencin 
~ına çıırpmı§, Aalan sağ kaşının Uzertnden 
yaralanmIJtır. A&lanın llk mUdavııtı eczane 
de yapılmış, ted&vi altına. atmmtştır. - -·----
Fıansada Dorgonun 
namzedi kazanamadı 

Saint - Deni§, 2 (A.A.) - Yapılan 
kısmi intihabatta komünist Gremir 
9,522 reyle nıebus intihap edilmiştir. 
Rakibi Fransız halk partisinin (faşist) 
namzedi M;ılo ancak 4.563 rey alabil • 
miştir • 

İntihabat, istifa eden Fransız halk par 
tisi reisi Doriot~n yerine bir mebızs 
seçmek i~in yc.pılmı§ttr. 

: . ... ' •.; :At • 

Fransa, Japonyayı 
protesf o etti -~ 

verilınjştir.Bundan maada. ~!Ul~el~ 
ming, Kuomingtang partisuıln 
idare etmeğe memur edilmiştir· 

(B<UJ tarafı 1 incide) \ 
valide pek yakında. mUhim askeri ha. 
ıeketier yapılacağı kanaatindedirler. 

Şiddetli bombardımana dayanamı • 
yan Çinl:ler ricate mecbur olduğundan 
Japonlar, Tiyençin §ehrini de i§gal et. 
mişler. 

Bugün Çinde cereyan eden askeri 
harekat yakında vukubulacak büyük 
muha.rebelerin bir mukaddemesi sayı
lıyor. İki taraf da durmaksızın ha. 
zırlanmaktadır. 

Fransanm protestosu 
Paris, 2 (A. A.) - ''Petit Journal" 

gazetesi, Tiençin hadiselerinden bah
sederek diyor ki: 

"Fransız kanının dökülmesine sebe. 
biyet vermiş olan hadise, pek ciddi o. 
larak nazarı itibara alınmak ıcab e. 
der. Esasen Japon memurları da Ti-

' ensin müsadt'mesini bu tarzda anla. 
mı§lardır. Japon memurları, hemen 
Fransız sefiri Ars Hanriye Fransarun 
her suretle tatmin edileceği hakkında 
teminat vermişlerdir. 

Fransa Japon makamatı nezdinde 
protestoda bulunmuştur. Bu iyi bir 
harekettir; fakat kati değild 'r. 

Fransız hükumetinin Uz1k Şarkta
ki siyasetini açıkça tarif ve tayin eL 
mesi icab eder. 

Hü_kumetimiz, icab eden tahkikatın 
icrasından sonra zaruri olan tamiratı 
elde etmelidir.,, 

(HABER - Bu telgrafta mevzu. 
btı.hs h!digeyi dün yazmıştık. Japonlar 
Tiyençinde Fransız askerlerine Mldır. 
mışlar ve iki kişiyi yaralamışlar, ef
radın silahlarını almıglar, gözlerini 
bağlamıya teşebbüs etmişlerdi.) 

Ortalığı yakıp yıkan Japon 
tayyareleri 

Tokyo, 1 (A. A.) - Tiyençinden 
bildirildiğine göre Japon kesif tayya. 
releri yirmi askeri trenJn Pekin • Han. 

· kou hattının cenubunda. kain bir nok. 
taya doğru gitmekte olduğunu ve 5 

trenin de Tiyençin • Puken hattından 
yukarı doğru gitmekte olduğunu gör
müşlerdir. Japon tayyareleri, Çinlile. 
rin ateşine maruz kalarak trenlerden 
dördünü bombardıman etmi§lcr ve 

Putimgfu istasyonunu yakmışlardır. 
Bu tayyareler iki hat boyunca birçok 
yardımcı tayyare meydanları ve Lung 
hay demiryolu boyunda da milhim ha. 
rekat üsleri mevcud olduğunu görmüŞ
lerdir. 

Japonlarm harp tebliği 
Tokyo, 1 (A. A.) - Hopeide askert 

harekat sahasında 31 temmuz gUnli 
sükunetle geçmiş'ir. Japon ordusunun 
ilk hatlarının kıt'alan Yung.Ting.Ho 
nehri boyunda durmakta ve ileri hare· 
ketlerine devam etmemektedirler. 

31 Temmuz günii aabahtan akşama 
kadar Japon ordusu Pekin, Tungçu \•e 
Tiençini temizlemeğe çalışmıştır. 

29 uncu Çin ordusunun kuvvei kül. 
liycsi Paotinffu'ya. doğru ricate de. 
vam etmektedir. 

Japon1ann maksadı 
Tokyo, 2 (A. A.) - A.ssahi gazete

sine göre, askeri maka.mat, şimali Çi. 
nin yeni hUJrumeUnI teşkil etmek Uze. 
re yakında askeri hareketlere nihayet · 
vereceklerdir. 

Ayni gazeteye göre bu makama.t, 
yeni hüktlmetin tam bir muhtariyete 
sahih olmasını istemekte, çünkU şim
diki vaka.larm ge<'en hUkO.metin tam 
bir muhtar iyete sahih olmaması yü. 
zilnden çıktığı kanaatinde bulunmak. 
tadırlar. 

Assahi garetesi, askeri hareketlerin 
ilk safhasının niha.vet buldui;ıınu ve 
Nankin or<lusu ~imale doğru ilerleme
diği t!ı.kdirde kıt'alarm bir mUddet 
istirahate çekileceklerini ilave eyle. 
mektedir. 

Çin mareşalı Çan Kay Şeke . 
fevkalAde sa1Abiyet 

Tokyo, 2 (A. A.) - Nankinde hüktl.. 
met, ordu ve Kuomintang partisinin 
mümessilleri arasında cereyan eden 
mUzakeresinde başkumandan Çank • 
Kay· Çek'e askeri Ye diplomatik saha. 
da stisnai salAhiyet verilmesine karar 

Japonlara boykut cs .. n ,ıı. 
--"o"'o--Tokyo, 2 (A. A.) - HIW" tıcil" 

nan haberlere göre Çin ve Jıı.pOil tJf· 

leri ara.sındaki alışveriş durınu~ J"' 
Çinliler Swatow ve J{autorı ıctedil'" 

pon eşyalarını almak istemeıııe 
ler. t' 

Bir Çin alayı rUcal e~ııtttl 
Şangha.y, 2 < A. A.) -

News ajansı bildiriyor: d ~ 
Dün Pekin • Hankov yoıun a ııl•' 

den muharebeler olmuştur. Jıı~1tıttl 
birden şiddetli bir hUcuma geç ub b)t 
için 29 uncu Çin ordusuna rn~Il~e 1tsJ• 
alay, ricat etmek mecburiyeti11 eıb'' 
mıştır. Bununla beraber süratle "ıne~ 
ya gelen Çin müfrezeleri nıUstt dJ1'· 
durdurmağa muvaffak olmu~ıar otiflf 

l'• Japon tayyareleri Uç ke:e lt b0t11' 
şehrinin üstünden uçarak b rÇO rib et· 
balar atmışlar ve 4 vagon talı 
mi§lerdir. ,_,-/ 

Yunanistarı 
sahillerini 

tahkim 
HOktlmet bir pJAll 

hazı rladı ~ 
Atinadan bildirildiğine g~ ·~ıı rJ1 

hlikılmeti, sahillerinin tabkinU ıç 
plan ha.zırla.mı§tır. ıııur'' 

Bizzat Başvekil Metaksasın atı ,,. 
kabesi alt.Inda hazırıannıı~ 01 ıdol' 
plan, Yunıın.istanııı sahillerini 0 iı., 
gibi, adalarını da herhangi denlt !'
hava tanrruzundan koruyabilme Y/ 
kA.nmı gözetmektedir. Bu plan ya 
da tatbik edilecektir. _/ 
_P_a_r-as-ız-y~at-ıll 

talebeler e 
imtihanla ra eyttlld 

başlanıyor ~ 
Bu sene muallim mektepl~eiJlci -

sız yatılı talebe alınacaktır. Bil' )11 d" 
nıflara. orta okulların pek iyi <;e 1 cU ff' 
reoeli mezunları, ikinci ve uçUn ıJ• 
nıflanna lisenin ikinci ve uçuncil ~91,, 
larına iyi derecelerle geçmiş ola.il A 

yte ~~: 
lınacaktır. Sınıfını orta derece .,.,c,Y.. 
Mİ§ olan istekliler kabul oluJlll1lr 

tır. • au.ı,tf 
Talip olanlar kayıtlı buluıı 

okullara müracaat edeceklerdir· 

Lise ve ortamektepıerde 
parasız yatılı talebe.ter"' ti' 

Rültiir Bakanlığına bağlı l1~ .ıs· 
tamekteplere parasız yatılı ~l nııJ~ 1 
nacak talebelerin seçme imtı~ ,.ıı~I 
EylO.l perşembe günU muhtelif tJJ'• 
ve kaza merkezlerinde yapıtac~11ı1'' 

Seçme imtihanları Türkçe, c 1Jl6~ 
rıyaziye, tarih, coğra.f ya det51er 
ve yazılı olarak yapılacaktır. ~f' 

Türkçe edebiyat 2 Eylul, rı~,ıe-
3 Eyliıl, Tarih ooğra.f ya. 4 :EylOl ol,-, 
rindedir. İmtihanlarda ıcazanll11~ J· 
lar içinden şehid çocukları tere 
lecektir. 

Akşehirde ver~ 8ıı 
kaçakçılığı tahkf! ~ 

Bundan blr mUddct evvel ~rlJt~.! 
klmlzden naklen Konya -,p-<ti 
Buğday koruma veJ'&'lsi kaçakçılı~ 
duğUnu yazmıştık.Bu hususta diltı 

ıııııtnden ıu mektubu aldık: l~ ~ 
Gazetenizin 20.7.937 tarihli v~ 6 ,,J, 

malan nUshaamm 2 inci sa-;,of ııı• ~ 
sütununda. "Akgebir buğdayı kotu ,.0 flJ 
al muamelAtının tefUşı netice-'ll• ;;,,-~ 
lira raddesinde blr vergi kaça.J(çıllı> tP' 
bit edlldiği,,ne dair bir tıkra ınt111" rJ:. 
ıCSrUlmUştür.. .,ır _~ 

Akşehlrde ya.ptmlan tahklklltta ıt ,4Jl'1* 
r!kanm 35 ~vat un ka.çırdığt tesb pıtıltıı' ıd' 
,.e evr&kl kanuni muameleye tabf t.ıcl1' :.,,. 
tur. Diğer fabrikalar uıuamelAll te 1~ 
rllmektedlr. Yazı!dı~ı gibi 70.SO bin 
gi ka.takçılığ teabit edilmftı değtldif' 
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7 sene ev,,eı bugUn 1 

Tllrk sahnesinin babası 

~ Vazaıını: Şaılot Pıim 
lngilizceden tercüme kalb ve his romanı 
~ -14-
tctlt ha Ptonun k 
ishıdc ktığı Cündr. apıaı.na gelip de hay 
ıı haya .. - nberı gecen zaman 

görüşmenize ihtimal yoktur? 

Aktör Fehmi 
öldü 

ilk 1 ürk tigatı o 
san'alktirının ilk 

ve son eseı /eri 

Bir çeşmen 
tarihçesi 

Karamuk oğlu Recai, evlatlarını ba. l 
~ı ucuna çağırdı: 

- Ölilyorum ! _ ldedi. 
- Aman, Allah size daha ~ok uzun 

evlerde mütebaki kısmı nöbetleşe kulla. 

nılacaklardır. 
Bu nöbetleşe usulilnden kavgnlar 

..., •an ""ıa altı • 
doıtq "e iade OU§tı. Güzel çehre-

V r ita.zandı tavrı kendisine birçok 
ttn•· rnuştı. 

to,a g , ın teliıindc .. 
ltrjı Cıcn l>ük '1 n uç gün !onra şa· 

ı:cn t• oltan'a k d" . .. 
tııcll'ıi • "\'cccuhu • en ısıne gos 

"i ltı. n Yarısı bile gösteril-
'hı 

- Sual o kadar garip ki cevaba bile 
değmez. Görüşüp konu~abileeeklerim 
ancak yüksek meslekler müntesipleri o. 
labilir. Bunlardan başkaları hep hudut 

haricinde kalırlar. 
- Acaba ben dahilinde miyim, hari-

cinde miyim? 

Bugün TUrk Uyatro tarihinin bir 6&!bıı.. 
emdan TOrk tiyatro sane.tkln Ahmet Fe. 
hfmln bayatını okuyacağız. "Türk tıyatroau. 
nun babası,, diye adlandınlan Uatat Fehim, 
yedi sene evvel bugün 1930 yılı 2 ağustos 
gUnU {\ğledcn aonra fözlerinl bayata kapa. 
dr. 

ömürler ihsan etsin, muhterem baba

mız. 

- Hayır, hayır! Kendi kendimizi 
nahak yere aldatmıyalım... işte, işler 
meydanda! Ölüyorum! Bakınız, rengim 
soldu. Dudaklarım büzüldU, bu tarz bil
zülmc, ancak ölüm alametidir.. Katlim 
yava§ yava§ atıyor •.. Bir soğukluk ayak. 
larımı istila etti. Yukarıya doğru ya
yılıyor. Farkındayım. ölüyorum ... 

çıktı. Cinayetler oldu. iki aile kan dava

sına kalktı. 

Fakat asıl kavgaların büyüğü çeş. 
menin önünde oluyotldu. Halk, tenek.::
lerle, testilerle kavga ediyor, biribirinin 

kafasını yarıyordu. 
Civarda kaç pusu kurulmak lazım 

geldiyse, bu hayratın arkasında kurul

du. Kan göğdeyi götürdü. 
' Yalnıza bl: ~lıııdan Uta na ve babasının asil ol-

Sıftr• nıyorldu F k. . 
dire ti·~ oğtu oldu · · a ır ve cahıl 

B· lrıyordu ğu meydana çıkacak 
b' ır alt • 
ır ko laın, sofrad . 

tııı aı ntervc fab 'k a '1ılten şatosunun 
lUcı 'l'ldtlıtıdan rı acısı tarafından sa
Oah ~r ~rasına ~e §ato sahibinin kibar 
ı.: .Cdıldi. ~ tışmak istediğinden 
vıatryı :r 8kat bö 
ııu ita c llrzu etti . • Yle bir adamın ta-

~ hııı r<>tnf ğı aıleler arasında hüs. 
t'lld u •ırada ,:;eceti söylenildi. 
t.1, lYdı. G~ eyn, Leydi Lilyesin ya-
"" clb· nç kız 

'c aı 1•t giymi . gayet zarif bir dan· 
>'0td tin renkli sa 1tı. Beyaz göğsünde 

Vu l<oııarı o ç atında elmaalRr parh. 
tyn•e <lö muzlarına kadar açıktı . 

'1 nerek· k· Ştc ·· • ltı far\ gotdünUz nı·· ? 
tör... diyeccı;· u ·· • dedi. - Çir. 

"•ıc r .. ırn § buı,,_ abri'-ac ey, bu sonradan 
-"'ll:n " •nın k.b fab.·ı_ asıdır A 1 arlık iddiasında 
•ır.a •• çık .. 

tiya ' cıi'ı ne z· soyl:yeyim: Ben, 
fttin· 1Yarete "d · \ia." ı kabul d gı erım, ne de 

• au ada e erim S b . 
ll:ıaa1 ltlın b" . • e ebı meydan. 

. l:: 1 ızırn sı r 
lt!tct 

1 
\' er nasıı k nı ınıızdan olma· 

ıılahdt Sinde de at kat yapılırsa, ce
clır h r Buntatd muhtelif katlar bulun. 
l. , cp ı.., an Yalnı• b" . 
Q r bi uıt ara a . .. ırı faydasız-
~tL ~ "Ucud y .gelınce mükemmel 

ıq da: a gehr B 
ı~ ınıa mevcut . 1 ana kalırsa sınıf 

, 'h 0Iantarıa b 
0
• malı. Kendimden 

"'- C"at.. enım d .... 
-...ıİıı:< "'«t bir dU uşup kalkma-t' \t' Yoktur. enci Çocuğunu kolla. 

1 ...... ~ ~ almakta 
11lıak . l.t ~ka n çcküı.tnediniz. 

ftbrj• ı'tcrııcd· ~.'~y .. Beni bir türlü an-
ıı::aeı ıgınıt• ·· . 

' oıaaydı 1 
gorüyorum. Ben o 

ııı.._ a aoı. nı, gururu k.ba 
·"Ya ıtııttna rn ı rlar a-
'~ ıııani ola kteşebbUslerinde bulun. 

ttt . ca satın l 
~cııc aııc Yard.' ~ a dığım eski re-
h tu..... ıgarı sanat· . . 
41tıı '- · "tuın ını vermıye 
ll ıttnd· meydan b 
"'kid 1ıtıle ·r . ıraknuyac:aktı. " crı L ı tıhar d >:n. . 11;onaerve e eteğim. Ben, 
lttjYo~ıtrıdi kibarı tapmakla meşgul 
~lllı Vcu~. ~ğer 

0 
a;aa ~üşUp kalkmak 

ta~araltltıbarlık idd" lbrıkacı riyakarh· 
bııılll 'aınirn• ıa arını bir tarafa bı. 

l'laa}'d ı surette 
cııdıııı: ı, bitçok1 ortaya çıkmış 
ı._ ı.. litınu bu· arı kend· . • . 
~"111 e bit b ısının kım 
k ed e e))f d 
"il •- ttlerdj F k 1 c uzattığı eki 

"'t~d • a at bu 
......_ ı;- a t5steriş ,, kadar çirkin 

tc ı.. akat • ,,aptıktan 
~re~ sız, 0 bö sonra ..• 

't:ııı.ı . •Ct cttllı• bU }'le, &atnim[ suret· 
tıy 't C Ol v lltct ctnıı &aydı gene şato-

''- C}'tı b Yecekr • 
"4 hı u •uar ınız, !delil mi? 
•U.... t tcbeaan- ı sorarken dudakl 

""'l o ita -.. ~ vardı ann-
t~tltt dar •crydr k: Fakat bu tebcs....., ;n kendini al ı genç kız hayret 
tanı Oğrus aınach: 

Ilı d ~· u hayır O 
llıUna esUlcrdir ·: nlar benim ak-

•cbct • Nıçi .. 
ı. ....... ,.. tc buluna n boyle1eriyle 
'41tı "Utur Yun? 

ağa b unuzun 

bııu ~o]ı. aıııyoruın ~anasını §imdi an. 
ır qıtın · .oır d ·1 . 
a~I\ ıı araa ı cncı çocuğu-

i'cı ' fak ına alın ret et at zen o-· • anıza meydan 
ltlcıf .,ın bı f b . 

....... A,. ile ll'lan· t a nkacıyı zi· 

...... t ~ğı Yuka ı olan bir gurur •• 
t~ ~Yodi t- :-ı •.• 
~i . Canı ılyca size b" 
tın · nııı s ka ır sual soraca 

'tıı ıçtlnıa· . ı rsa ~ • -
allıak i ı ınanı•t nı azarlayınız. 

~ '-·· •ti" ıı arınız h d ıtUSUk . .rOturn. ın ududunu 
t baba Çıftlikler Şatonuzun etrafm-

rll\ nıı . var B 

Leydi Lilyes bu sual karşısında hiç 
bir intikal eseri göstermedi. Onun ce
vap vermesine meydan kalmadan, ken. 
disinin bir çiftçi oğlu olduğunu anladı
ğı takdirde böylece yanyana oturup ko
nuşmalarına imkan kalınıyacağmı anla. 
ınıştı. Tam bu sırad;. miralay Gorden 
bir hilCaye anlatınıya başlamıştı: 

- Slr Con ilford adında pek zengin 
bir adam. civarımızda Borçel Park şato-

' 1 . sunu satın almıştı. Bu adam petro tıca-

retiyle zengin olmuş, sonra şehremini , 
intihap edilmiş, birçok değerli hizmetle. 
rine mukabil de kendisine asalet ünvanı 
verilm i şti. Şatoyu aldıktan bir müddet 
sonra büyük bir eğlence tertip etti. Ci· 
varın bütiin eşrafı, onun davetini kabul 
etm.§lcrdi. Sir Con 11ford etrafına bak
tığı zaman hakikaten yüksek mevkide 
bir adam derecesine çıktığını anlıyabi-

lirdi. 
Kendisi son der~ce fakir bir aileden

di. Sırf çatışması neticesinde bu mev
kii kazanmıştı. Babasiyle anası amele 
sınıfındandı. Oğulları zengin olduktan 
sonra, onlar, basit hayatl::ınndan vaz
geçmiye ve servet içinde yaşamıya razı 
olmamışlardı. Cir Con'un kendisini kıs 
kanan bir düşmanı vaıldı. Şatoda ziya
fet verildiğini işitir işitmez hemen Sir 
Con'un anaıiyle babasını giderek oğul
larının kendilerini görmek istediklerini 
acele etmelerini, ev elbiselerini bile de
ğiştirmiye lüzum olmadığını s5yler .. 
Şato sahibi bir kontes ile bir dostu ara· 
sında yemeğe oturacağı sırada salonun 
kapısından ihtiyar amele ile zevcesi gö· 

rünür. 

Biçareler salonun manzarasını gö. 
rünce dona kalırlar. Sir Con'un dü~ma
nı, bu asil kalbli a;damın anasiyle baba
sından utanacağını, ve itibarına halel 
gcelceğini sanmıştı. Halbuki, ne kadar 
aldandığını az sonra anladı. Sir Con 
bir saniyelik tereddütten sonra ayağa 
kalkmış ve heyecandan titriyen anasını 
öpmüş, babasının da elini tııkarak: 

- ikiniz de hoş geldiniz! dedi. Son. 
ra ikisinin ide elinden tutarak sofra ba

§ındaki asillere döndü: 

- Hanımlar, efendiler! - dedi. Mü
saadenizle size babamla annemi tanıta
yım. Her şeyi kendilerine medyunum. 
Kendilerine bütiln kalbimle hürmet e. 
derim. Eğer. burada hazır bulunanlar 
arasında fakir bir ana ile babanın oğlu 
ot:luğum için benimle tanışını§ olmala
rından dolayı utananlar varsa ben de 
bu düş'incede bulunanlarla muarifemi 

keımeyi tercih ederim. 

~ir Con bunları ıöyledikten sonra 
oturdu. Kontesin yanında babası, dos
tunun yanında da anası için yer açıldı. 
Herkes şato sahibinin hareketini hara. 
retle alkışlaıdıhlr. Erkekler: "Bravo, 
Sir Con ı .. diye bağırıyor. kadınların bir 
soğu da tatlı bir teessürle ağlıyorlardı. 

Lord Odli: 

r a Pek . a •ıt., Lord . Unların hepsi 
~· ~t}'q l}'ii( bakıyor s?dli de ortakçıla-
.. ,t · 'i t"· • ızin llızi i zı Ço·ukl genç çiftçile. 

- Sir Con cidden asil bir adammış, 
dedi. Veyn sesini çıkarmadı. Yalnız 
anasını ellerinden tutarak şu güzel kI· 
:zın kar§Isına sıksaydı acaba .1e yapardı? 
Sir Con gibi, ana ve babasını herkes kar 
şısında hürmet kııbiliyetini kendisinde 
bulamadığı için adeta kendisinden nef-

tdij tap • ~ arrn l~ . 
tbllir Cttıtecek b. a a cıka göster-
l'au ttıl? ·t sebep tasavvur 

ıı-1 ı, b 
l: •ıır rtnı Ctrak b· 
tdtr i an Yiitundı; ~esle güldü. Genç 
~tdı. ~§ tettcri but kı detin endişe ve 

'iU Ct Unıduğ . 
" ......_ ~ "'ahı ve d. una d~kkat et-
'rlftçil e tuhaf b. t ı : 
'er Ct tn • ıt auaı b• 

'1ll bı l:·lt~ten· nnster Vilbert ı 
'Ci>ı. r h ın n · 
~ ... ıı.,b attı: sın E aınuslu ve muh 

b •t1ı 1 ıdı :a -• da, ıı.. rıer. ~ak r unlar toprağın 
~tidt tlarına at onlara benim a-

t ...._ ~tbaıka n: ~slediğim umı1mi 
t lt,bul tr\c1t 1ti bi~~nase~t olab=1ir? 

ttıtıcniıe ~ıftçi oğlunu evini
' endisiyle konuşup 

ret etti. (Devamı var) 

- .... 
Sustular. 
Babaları ldoğru söylüyordu. Bunun 

Bir kere bir ölüyü, su deposunun 
içine atmışlar. Mahalleli, günlerce bu 
sudan içmiş. Nihayet mesele anlaşıldı. 

o, bir insan !Smnlnl'Jt geride kalanlara 
bırakabtıecı-ğl eserin erişilmesi her fani t. 
c;la çok gtıc derecesini bırakark göçtU. J3u 
kıymrtf. uzun misaller ve edebt cUmlelerl~ 
lfjde etmeğe lllıum yokh.ır. Feblmln yıı.şa. 
dı~ı devir ve zihniyet tetkik edilerek, yarat. 
tığı !Anatln mahlvetlnl ve "tiyatronun babı1. 
ın., vaı:ıfına hak }(ıtzanl!ığt btnı.n dUsUnUlUr. 
aıo, bil~ Uk eanatkArm kıymeti kenı!illtlnden 
anıı..ıııttr. tsUpdl\dm bUtUn tazVlklerfnl' ve 
blnbtr mahrumiyete ralhnen, Türk ııahnnL 

ne f!Önm'"Z 'Mr ~-l<'" b""''""Arak he'klkt hlr 
varlık yıırntnn Frhlm ıofıondl. sahnenin ve 
sahıı~ Fanatlnin habalıl\ını hakkiyle kazan. 
mı"trr. 

kendileri de farkındaydılar. 

Ve günün birinde, mahalleyi tifo 
kastı, kavu~du. Sebebi soruldu; araştı
nldı. Nöbet çeşme suyunun tahliline 
gelince, tifonun bu sudan sirayet ettiği 
anlaşıldı. Su kapatıldı. 

- Vasiyetim var, evlatlarım 
Hepsi dört kulak kesildi. 
ihtizar halindeki hasta, anlatmağa 

ba~ladı: Nerelerde hangi emlaki var
mı§: hangi bankalarda ne kadar parası 
yatıyormuş, hangi eşyasını kimlere ver. 
mek istiyormuı. 

Çeşme şimdi paydostur 1 Üzerinde 
hala "Sahibül hayrat ve hasenat,. yazı-

J926 yılı lktnclkAnun ayında üstadın ~a.h
ne hayatma glrl§inln 00 inci yil dönUmU 
jUbUeııl yapıldı. Reşat Nuri, bu münaacbetla 
ya.zdığ'I bir yazısında bUyUk n.natklr için 
şöylı:ı diyordu: •'Bu yarım aaırlık hayat, fe. 
daklrlıklarla muvaf!aldyetıerle dolu bUtUn 
bir tarihtir. Bu elli &<'nede Fehim efendinin 
her M.ıısas insan gibi muvakkat yeislere ve 
tuturlara kapıldığı olmu§tur. Fakat hlg bir 
zaman sanatc olM muhabbet ve heyecanını 
kaybetmeml§tlr. Fikrlm<'e haklkt · tiyatro 
Ahmet Vefik P8.§anın lııfolyerden iktlbaa eL 
tıği tcmn.,a eserlerlle bn§lamıştır. Bunların 
ilk mUmcsıılll ise F cllm efendidir. 
Bu itibarla Fehim e!endl tema,a. tarihimizin 
ilk sayfasına kurulup oturmağa !hak kazan. 
mıo bir bahUyarı1ı. 

• • • . 
üstat Fehim, Hattat Abcfülkadlr efendinin 

oğludur. üııkl11arda ValdelaUk mahallesinde 
dllğdu. On llç yaşında iken Tophane fabrika. 
ıırnda tnmRrılık yaotT, sonra sıınayl mekte
binde hocıı,ık vazl!cıılnl aldr. 

sahne hayatına girişini aktar Kemale 
yazdırdığı hıltıralarma iba.alarken (1) göyle 
anlatır: 

"Elli ııenellk tiyatro hatıratı: Me§Rkkatll 
bUtUn bir hayat .• ÇUnkU ben bir hicabın çL 
lcslnl doldurmak için kulislerde dol&§tnn. 93 
muharebesinin patladığı gtln, kunduracı 

Mığırdıç ağanm dükkfınmda "aktlSr olur. 
musun? .. diye aorduklnn zaman hicabımdan 
••olurum .. dcml~m. Fakat mrt hicabım. 

dan!!. Şimdi artık çilem doldu. S&el&nm be. 

yu yUzllmlln t1tlerl. stnlrlerl gf!rillyor gUIU. 
yom'l'I. Belki t!tlharla.. Bc'kl de hiç için! .. 

Rllv1\k 1'11\Mtkll.rın ne ntlyilk tevazuu n 
ne hl'l!.'!A.S duyuşu .. 

Fehim sahneye ilk adımmı, blr perdelik 
"İki sağır., komedisinde Bonl!u rolü ile 
attı. Oyunu seyreden za.manm akt.lSr ve re. 
jlsörü Fasulyeclyan ıöyle demişti : 

_ Bu çocuk iyi yoğrtılnbilecek bir hamur 

dur. Elde dmeğc bakalım. 
Ve ertesi gün ikendtslne bfr kunturat im. 

zalatmışlardı. Altı ny sonra da Bursa seya. 
haline çıka:mt§l&rdrr. sahneye tam yirmi 

yqmda giriyordu. 
Darlllbedayt kurulı1uğu vakit komedi mu. 

aııtmUğl yapan Fcblnı , son olıırak Binnaz ile 
MQrebblye !ilmini cektl. :Mllrebbtycde kan. 

bur rolUnU oynadr. 
Sahne hayatmı 28 uzun tefrikada hUlA.sa 

edE'n sahne ııanatınln baba.sı. hatıralarını 

§il 11ttlr'arla bitiriyor: 
''Bilmem ltl bu hatırat ınsana teaeıu verir 

mi, vermez mi? Artık gl5zlerfmin yqı ar. 
dmda aon satırlarla Uade eltifl bayat: En. 
glnlcrlnl ıllrUye sürüye giden bir geceye ben 
zlyor. BUtUn tatlı. tatlı ıstırapların, tatlı fel 
sefelerln. bcdbln'lklertn Yllcut bulduğu bir 
gece.. Şimdi Acem ı;atrttiln dtlnya için söy. 
lcdiğlnl ben kendim !c;ln slSy!l~~bntrlm: Ben 
öyle bir eski ldtabrtn ki ilk ve eon sayfa,anm 
kavbotmuştur ... 

Yedi eene evvel lfazlerlnl hayata kapayan 
Fehim f"ln hu.,.Un. iki ıııo,ıst~ r.Unll ne ya. 

Ton Ton 
amca 

aatuçuva 

lı .... 

Neti::ede: 
- Görüyor unuz ki, hepinizi ilde zen

gin bırakıyor, öyle ölüyorum. Fakat bu 
iyi havadise karşılık bir de kötü şey 
söyliyeceğim ..• 

"- Nasıl? .. Borçlarda mı var yok
sa? ... ,, 

Galiba, müteveffanın taksiratı 

ödendi. 
Hatice StlREYY A 

Fakat, evlatların bu endişesi yerin
de değilmiş. 

Baba, anlattı: 

- BütUn bu paraları haram yiye· 
rek kazandım. Onun için yarın ahrette 

mesuliyetten korkuyorum. Bunun ke

faretini vereceğim ..•. 

Kazaya uğrayana 
ilk f edbirler 

Mahdumların gözleri falta§ı gibi a
çıldı. Acaba, miraslarının büyük bir kıs· 
mı gidiyor muydu? 

Karamuk za.de, bunun farkına vara
:rak: 

- Korkmayın f _ dedi. - Yalnız bir 
hayrat yapıp namıma izafe etmenizi is
tiyeceğim •. Mesela, bir çe§mef 

Oğullarının hepsi birden. rahat bir 
nefes alarak: 

- Hay hay babacığımı. • :lediler -
Fakat sen üzülme ... Merak etme .•.• 

• 
Adamcağız öldü .. 
Oğullar, vasiyeti tutup, mahallede 

bir çeşme yaptılar. üzerine: 
"Sahibül h:ıyrat vel hıuenat .•. ., 

diye k18.sik bir ıürü söz yazdılar ... 
Fakat, a:damın talii midir. nedir? 

Cemiyete, beşeriyete bir tek iyilik yap
mamak bile. sanki Karamuk oğlu Reca
inin tecellisiydi. Daha çeşme yapılır

k~n . taşçılardan biri çelik kalemle ar
kadaşır.ın kafasına indirdi. Bu felaket 
haberini alan kansı, çeşmen1n önünde 
bayıldı, kalp durmas:f':lan öldU. 

Çeşmenin suyu birdenbire, mahalle
nin bazı evlerine gelen sulan yutmuştu 
sanki ..• 

-K~ııtirelim! - Dediler. 

Lakin şöyle hüküm çıktı: 

- Çeşme umuma aittir. Umumun 
istifadesi, huıusilere tercih edilir. Q. 

nun için, ana su çc§II!eden akacak, öteki 

pıldı? ibllmiyorum. BUytlkada.nm yQksek bir 
tepesinde yatan tıtıyUk ölll, biç olmazsa her 
sene anılmalıdır. Onu seyrederek gülenler, 
&#layanlar, dUoünenlcr belki var. Fakat 
Türk gençliği Ustat ııanatkArı ilk sayfasını 
ya.zdlfı tar:lho gömmelidir. Onu kendisi ya., 

rattı. Blu dll§cn. &anntkArı hatırlamak ve 
anmaktır. Bunu. aaruıt lrndrctlnl sözU ile, 
bakı'llan llı:ı ve jeıUcrt ile yarata..,, öldutll 
vakit kenıfü;I ııo beraber ebcdlyyen götü. 
ren nkt!Srler itin cslrgen,..mcz. 

Niyaori Ahmet 
(1) 'akit gazet~ 3926 8 temmuz 

Eğer yolda kendinden geçmiş ola
rak yanan birine raslarsanız ne yapar

sınız? 
Bu gibi hadiseler sık sık oluyor. E. 

ğer böyle bir vaziyetle ne yapacağını
zı bilirseniz bir kazazedeye" ölümden 

kurtarmıya da muvaffak olabilirsiniz. 

Aklınızda tutunuz da. böyle bir vazı
yette ilk işi, hastanın ne gibi bir yara 
aldığını öğrenmeden onu yerinden hiç 
oynat.:ma.maktır. Bakınız, yerde yata . 
nm yüzU soluk mudur yoksa kızarmış 
mıdır? Eğer soluksa, hastayı sırt üstü 
olarak dUpedüz ve ba.~ı ~ı;ağı doğru me 
yilli olmak üzere yatırınız. Eğer kı. 
za.rmışsa, başını biraz kaldırınız ve 
her iki vaziyette de başı bir parça yar 
na çeviriniz. 

Göğsü, boynu ve belindeki bütün sı
kı bağlarını geveetiniz. Vücudu bir pal 
to veya battaniye ile örtünüz. 
Eğer kanıyan yer varsa, bunu ltalb 

ile yara arasında tazyik yapmak sure. 
tiyle kontrola çalı~ınız. Ko1larmın ve 
bacaklarının vaziyetine bakınız. !<., • 
kat "müdavatı evveliye" denen ~eyden 
haberln'z yoksa. bunlara ilişmeyiniz. 
Çünkü mesela, bir kemik kırılmışsa, 
bu azayı krmıldatmaktan büytik zarar 
gelebilir. fcab ederse, azaya bazı des • 
tekler koyunuz. 

• Hasta buhran ge~iriyorsa, ona mil. 
ni olmaya çalışmayın. Yalnız kendisi
ne zarar vermemesi iç·n etraftaki şey
leri kaldırınız. Ağzına bir tahta koy_ 
mak mümkünse lrnyunuz. Bu, dilini ı. 
sırmasma mani olur. 

Konyak veya diğer tahrik edici bir 

şey vermeyJıiz. 

DOKTOR 

ı: :: :: :: :: ::: :::::::::: ::::: :::::::: :: :: : :: :: ::: ::::: ::::: : : =· .. il Lisan deı si erimizin ~~ 
i~ geçmiş foı malaı ı H 
ii Gazetemizde neşredilen lisan i! .. .. g derslerinin geçmiş formnlarınm H 
g iki kuru§a idarehanemizden te· g 
H dıırik edilebileceği yazılmıştı· H .. .. 
H Bazı okuyucuların, birkaç gün :: .. . d •. !! evvelki formaları isteme!erın en ~~ 
g işin yanlış anluşıldığı neticesine g 
g vardık. Uzun zamandanberi de· E~ 
H vam eden ilnnlamnn:da bu gibi U .. .. 
i! fonnalann iki kuruş mukabilin- ii 
H de ancak gazetemize abone ola· H .. .. 
:: c~kl:ara verileceği yazılmıştı. H :: :: :: Keyfiyeti bir d'ha tavzihe lü. :: 
ii %U!n goruyoruz. ii .......................................................... , . .. ············································•············· 



Markoninin mesai arkadaşları 

Geçenlerde ölen büyük alim Marko ni otuz altı sene ayni mesai arkadaş. 
lariyle birlikte çalışmıştır. Neşrettiğim iz iki resim bu arkadaşlığın iki vesi
ka~ndır. Resimlerden üsttekinde Markoni 1901 senesinde İngilteredeyken gö
rülUyor . Solundaki mesai arkadaşı Paje, sağındaki Kemp'tir. Alttaki resim. 
de ayni adamlar ve Markoni 1937 de gene o sırayla yan yana görülüyor. 

Afyon 
müstahsilleri 
inhisardan para 

almağa başladılar 
Uyuşturucu maddeler inhisarı evvel 

ki sene ilk defa olarak köylünün elin-

deki afyonları idare depolarına alarak 
bunlann morfin derecelerini aldırmış ve 
saklamıştı. Köylü ile yapılan anlaşma 

mucibince bu malların bedelleri mal sa
tıldıkça verilecektir. Bu suretle idare. 

nin elinde muhtelif miktarlarda olmak 
üezere 6 - 7 senelik afyon toplanmış ve 
idare bunlara kar§ılık köylliye borçlu 
vaziyete girmiştir. 

inhisarın elindeki afyonlar içinde 

daha 934 ve daha evvelki senelere ait 
olup da parası vcrilmemişler vardır. 

iktısat vekaleti tensibi üzerine 

bu 934 ve daha evvelki seneler mahsu

lünden şimdiye kaclar satılanlara karşı. 

lık olarak bu seneler mahsulünden mal 

veren bütün köylülere malının kıymeti

nin yüzde otuzu kadar tevziata başlan
mıştır. 

iş mıntakaları 
amirleri 

Bugftn Ankarada top
lantılara başlıyorlar 

Yeni teşkil edilen iş mıntakaları a. 

mirleri de dahil olduğu halde memleke

tin her ~arafındaki iş mıntakalan amir

leri bugün Ankarada bir toplantı yapa-• 

caklardır. İstanbul mıntakası iş dairesi 

amirı Haluk da toplantıda bulunmak 
üzere dün akşam Ankaraya hareket et· 
miştir. 

tş dairesi amirleri toplantısırida ye
ni kurulacak iş teşkilatı üzerinde görü. 

şülecektir. Şimdiye kadar muvakkat ve 

dar bir kadro ile çalışan iş dairesi ancak 
bundan sonra iş kanununun tatbikatın
da müessir olabilecek bir faaliyet sarfe
debilecektir. 

Şimdiye kadar ancak beş mıntakada 
bulunan iş dairesi şubeleri on dörde çı. 
karılarak işçilerin ve iş verenlerin da

ha yakından kontrol edilmesi imkanları 
hazırlanmıştır. 

Ankara toplantıları bir hafta kadar 
sürecek ve bundan sonra yeni kadro ça· 
lışmıya başlıyacaktır. 

Nişan 
Galatasar.ay lisesi eski muallimlerin· 

den Fehmi Ultayın kızı bayan Refia 
ile latanbul 1'.uin' avukatlarından Fu· 
at Paçalıoğlunun nışanlan cumartesi 
günü Eyüpte akraba ve ahpabların

ı.lan mUrekkep güzide bir heyet huzu· 
runda yapılmıştır. Saadetler dileriz. 

Yüksek Deniz 
Ticaret Mektebi 

Veni bir binada 
Çalışmağa başlıyor 

Yüksek deniz ticaret mektebinin 
daha müsmir bir şekilde çalışması için 
yeni bir program hazırlanmıştır. Başve

kil İsmet 1nönünün sene başında yük
sek deniz ticaret mektebini ziyareti es. 
nasında verdiği direktifler göz önünde 

tutularak müstakbel denizcilerimizin. 
yeni yapılmakta olan deniz ticaret filo
muza layık birer unsur olarak yetişme
lerine çalışılmaktadır. 

Yeni hazırlanan program, mektepte 
bu ders senesi başından itibaren tatbik 
edilecektir. Daha fazla talebenin mek. 

tebe alınmasını temin ve talebenin ge
rek ameli gerek nazari sahada yetişme
lerine imkan verebilmek için mektebe 

eski binasından daha büyük olan bir bL 
na ilave edilmiştir. Ortaköy tramvay 

caddesi üzerinde olan bu yeni bina mo
dern tarzda yapılmış ve inşaatı hemen 
sona ermiştir. Yeni bina müdüriyet da-

iresi, talebe yatakhaneleri ve yemekha.. 
neleriyle mektep teknik müzesini ihtiva 

edecektir. Bu suretle eski bina kamilen 
dershanelere alt kat da atölyelere tahsis 
edilmiş olacaktır. 

iÇERiDE : 

1(. Bitılstc çıkan bir fırtınada sokaklara 
fındık bUyliklUğUndc dolu yağmıı her yanı 

seller basmı§lır. Zararın miktarı henüz belll 
değildir. 

lf. Ebussuud caddesinde oturan Galataaa. 
ray lisesi dahlliye memuru Cavit ko111Jula. 
nndan Mel!hatln evi önüne pis su döktUA-!1-

nll görmüş. zabitaya haber vermiş, MelAhat 
gelen memura hakaret etmiıUr. Cürmü me,. 

hut mahkemesinde Meltı.hat 25 gün hapse 
40 lira para cezasına mahkQm olmu§lur. 

'io Amerika cumhurreisl Ruzvelt, beılelle. 
rlnln yekOnu en !azla 50 milyon dolar tuta. 
cak olan 6 muavin ha.rb gembılnln inıuma 

ııalAhiyet veren kanun lAyihasmı imzalamı!. • 
tır .. 

lf. Eylı'll ayı içinde Bu'rııada da dağ, deniz, 
11u gUnll olmak üzere bir fcııU,·aı yapılması 
na. karar verllmi§Ur. 1 

• Yeni yapılan tahmlnlerdt>n bu sencl:t 
tutun rekoıtamizln 60 milyon kiloyu bulaca. 
fi anl&Jllmıştır. 

• Tarlahaşında iki kuyulu sokakta otu. 
ran 18 yaşında Dikran dUn Floryada denize 
glrmlcı, yüzme bilmediğinden bo~lm•ııtur .. 
~ S!lftanboluvn yakın devlet ormanların. 

dıı. 27 temmuzda. yansrın çıkmış, t!lravet et. 
mc<l"n slindllrlllmllşUlr. 

• Bazı mllkelleflerln tahsil Atı geciktir. 
mek makııadtle tarholunan kazanç vergnerL 
ne !Uraz ettikleri g!Srlllmllşt1lr. Bu ma.kaat!ıı 

Ahaliyi kesen Maltalı 
idam edildi ~· Istanbulda 

j dağında yedik. Bu dağ ye~~şıarl•.~ 
larla kaplıydı. Ormanlar . ,ııeıı-: 
!uydu. Yemekte onların .b~r dill1' 
biribirine karışan sesleri1l bııt' 
Ve ertesi gün kalk borusuYl~ ?# 
hareket ettik. öğleden san aıJolll~ 
hisarlar arasına geldik. A1l dıııı-

Küçük Antila adasına. vardığımır.r 

da, adalılar gemiye gelerk, benim çok 
şerefli efendim bay elçiye bir buzağı 
hediye ettiler; ve naklettiler ki: sekiz 
gün kadar evvel aslen Sira.güzab bir 
Malta şövalyesinin gemisi ile Brigan. 
tin ve Fregatlardan mürekkep altı ge. 
mi bu adaya gelmiş, adalılar da onları 
bir bıristiyan ve b ir dost gibi karşıla. 
mışlar, onları kaleye almışlar. Hakla. 
rında hiçbir kötü düşünceleri olmıyall , 
adalılar onlara itimad ederek bir sa. 
hah bahçelerine çalışmıya gitmişler. 

Berikiler, kalede pek az adam kaldığı
nı görünce kaleyi ve şehri yağmaya 

koyulmuşlar, erkekleri öldürmüşler, 

kadınları , küçük oğlanları ve kızları 
esir ederek gemilerine götürmüşler. 

Fakat Yaradan, bu haydutluğun ve 
dinsizliğin cezasız kalmasını isteme
miş, Siragüzay& dönerlerken Bille Re. 
is (?) adında bir Türkün dört kadir
gasiyle dört çektirisfne raslamışlar ve 
bu Türkün eline düşmüşler. Ben tstan. 
bula gittiğimde, bu şövalye ile eski. 
den "Rum" Iakabiyle anılan bir arka. 
daşnm., Kaptan Jean Stafialisinin ka· 
falarının kesildiğini gördüm. 

Temmuz ayının 28 inci günü Sakı
za gitmek üzere Tinodan hareket et. 
tik. Ve akşam, gecenin saat birinde 
Sakız limanının methalinde bir nöbet 
kulesinin altında demir attık. Ertesi 
gün saat sekizde limana girdik. Top. 
lar atarak parlak bir selam şenliği 

yaptık. D!nlenmek ve erzak almak için 
Sa.kızda dört gün kaldık. 

Bu ada, Cenevizlilerin elindedir. 
1262 yılında Bizans İmparatoru Mi. 
ehe! P alfologue, imparatorluğunu teh. 
dit eden Venediklilere karşı Cenevizli. 
lerle ittifak etmiş ve bu adayı onlara 
vermişti. O zamandanbcri onların e
lindedir. Bu ada pek çok sakız yetiş
tirir ki, dünyanın hemen her tarafı. 
na yollar. Bundan dolayı sakız sen. 
yorlan pek çok P.ara kazanırlar, Os. 
manlı padişahına her )'11 14,000 düka 
vergi verirler . Adada birçok kasaba. 
lar, ve asıl Sakız kasabasının üç mil 
ötesinde SainLBasile tarikatinin bir 
de güzel manastırı var. 

Ağustosun dördüncü günü, saba
hın yedisinde Sakızdan hareket ettik 
ve öğleden sonra saat bese doğru Ana
doludan gelen bes Türk kadirgasma 
rasladık. Bunlar Mustafa adında bir 

Jtlraz ed1ldlğl anlqılırsa vergiye yüzde on 
zam yapılacaktır. 

1(. tzmlrln Tire kazuında Giritli Abdulla. 
hın av tUteğinl sekiz yaşında Mustafa kur. 

calarken tüfek ateı atmıı, çıkan kur§Un 

.Abdullahın oğlu iki yaşında Mehmedl kalbin. 

den vurup öldürmüştür. Mehmedin annesi de 
ağır surette yaralanmıştır .. 

Ji. Yerli mallar 11ergl11ine rağbet çoktur. 

DUn otu:t bin kişi gezmiştir. Televf;yon ha. 

zırlandıktan ııonra rağbetin artacağı anlaşıl 

maktadır. 

Jf. Romanya ticaret nezareti tarafından 
bu senenin eylfil nihayetine kadar Romanya 
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Gtln!!fln doğu,u GUneşln bahtı 
4,57 19,25 

Vakit Sabah Öğle !kindi /.kşam Yntııı lms .. l 
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Tefrika numarası: to ································ ...................... . . : 
i Provans seferi dö11üşünde 

=:=:.! Barbaro:ıun filosiyke latan· 
bula gelen F ransıı: papazı 
Jerome Maurandın hatıralan i ve seyahatnamesi. 

....... , ....... . ................ 
NJakDede n: 

Reşat Ekıem KOÇl.J 
reisin kumandasındaydı. Türk ve 
Fransız gemileri biribirlni selamİadık. 
tan sonra, Türkler, Sakıza gittiler. Biz 
de akşam yemeği için Sakız civarında 
Saint _ Nicolas adında bir adacığın 
limanına girdik. 

Ayın beşinde, gün batarken Midilli. 
ye geldik. ~Bu ada, İstanbul im para. 
toru taraf mdan 1354 de Cenevizlilere 
verilmişti. 1464 de de, İkinci Mehmet 
Cenevizlileri koğmuş, adayı zaptetmiş. 

ti. Midilfinin şarabı meşhur ve pek çok 
Şarap yapılır. Ayın altıncı günü saat 
beşte Tenedos = Bozcaadaya geldik. 
Öğleden sonra ikide, Yeniçeriburnu
nun açıklarında iki Türk kadirgasile 
dörıt Türk çektir:sine rasladık ki kap
tanları Bille Reisti. Malta şövalyesinin 

gemilerini yakahyan adamdı. Bu ka. 
dirgaların, Fransa kralının sancağını 
gördükler i halde hiçbir dostluk işare. 

ti yapmadan bize doğru geldiklerini 
gören bay elçi, derhal silahları meyda. 
na çıkartarak herkesi si15.hlandırdı. 

ve harbe hazırlandı. Bille Reis ilkön. 
ce bir arkebüz danesi attı. Sonra bü. 
tUn toplarına ateş verdi. Bizim kadir
galarımız da ayni suretle mukabele et
ti. Biribirimi?.e yaklaştık. Bille Reisle 
bir miktar yeniçeri Rcale kadirgasının 
bordasına çıktılar. Bay elçi ile karşı. 
laştık, sonra kendi gemilerine döndü. 
ler, biz de yolumuza devam ettik. Öğ. 
leden sonra saat dörtte Truva limanı. 
na demir attık. Orada, bay elçi, Ca. 
poue başpapası, Bay d'Entrecasteau, 
La Garde protonoteri, ve ben karaya 
çıktık. Truva harabelerini gezdik. A
ğustosun yedinci günü gemide kalk 
borusu <;alarken Yeniçeri burnunu 
geçtik. Sabah yemeğimizi boğazın ağ
zında, hisarların karşısında yedik. 
Sonra boğaza girdik. Öğleden sonra 
akşa.m yemeğimizi de l da dağının a. 

ya TUrklyeden ithal edilecek malların bir 
listesi yapılmıştır. Bu müddet içinde TUr. 
ldyeden Homanyaya 160 milyon leyllk mal 
ithal olunacaktır. 

DIŞARIDA: 
Ji. Şimali Yugoslavyada \ı.ıkua gelen şid. 

detti fırtJnada SO mllyon dinarlık zarar ol. 
muştur. 

Jt. f'aris beynelmilel sergi8lnde Bulgar pav 
yonıı plerasimle eçıhuı§ ve merasimde Uca. 
ret müsteşarı Hlmavs buhınmuştur. 

:f. Sovyct Ruiyadıı, Danllo! mıntakasmın 
yedi idare adamı, rejimi değiştirmek suçun. 
dan 2 sccneden 1 O seneye kadar hapis ceza. 
larına çarpılml§lardır. 

Jf. Yunanistanda bafvek1l Metaksasm mev 
kilne gelişinin yıldönUmU olan 4 ağustoııda, 
b&yram yapılacaktır. Bu münasebetle yeni 
~anat mUesseselerinin lf'mcli atılacağı gibi, 
panayırlar açılacak, mUııbakalar, konserler 
verilecek ve bazı şarap tüccarlarlle lokanta. 

1 tar halka bedava şarap dağıtacaklardır. 
~ Yugoslv ba§\'ekill Stoyadinoviç, berabe. 

rinde orman ve mıı.den nazırr Yankovfc; ot. 
duğu halde bir gemi ile Adriyallk dcnb:lnc 
çıkıp birkaç gUn dinlenecektir. 

:r. Yalunda llmıı.nımıza gelecek olan Ame. 
rlko Vespuc;i,\'e Kristof Kolomb, adlı İtalya.'\ 
~emllerf şimdi Yunıınistanm Faler limanında 
butunmaktrıdrr. 

:r. Yunanietanın Korfıı adıuıına ln~ll:r.lerln 
' 'Riyal& drltnotu gelmlııUr. Orada be§ gUn 
misafir olarak kalacaktır. 

b·sarııı • ~ 
rının l manına girerek J ıı}dı~· 
de bulunan bir kuyudan su c;eınilef 
le reisi de orada bulduk. 111ıJa) 
yağlıyordu. Biz hisar yan ..eıdı 1' 

. ·e ,,-
kale dizdarının oğlu gentl) ~ 
bay elçiye hürmetlerini a~yeıertt" 
vun ve sair meyvalardan J:ı gefo 

tirdi. Bu konak csnasındiııııaD )1 
katibi Rumeli yakasında bu ·dere~~ 
to adındaki bir kasabaya. gı alc1l· 
dirgalarımız için şarab satın il ne~ 

9 Ağustl)JtC\ sabah kalk bor~Jcs 1''rf 
ettl · nadoluhisan".dan hareket şarıP 

yakaya geç!rek satın alınan 1cıl~,9 
gem:Iere yiikledik. Oradall .,, bıJf 
öğleden sonra altıda çok güze!a., .;i' 
Gelibolu şeh:·me geldik .. sur iti d· 
rın ve Boğ:ııın muhafazası ıÇ e ç'~ 
surette on t.eş kadar kadırga~ bİl ~ 
bulunur. Şe!ırin önünde buJu!l ·o-iııef 

.. le11.i1• JJ vada harman!ar var.dı. soy yı ,. 
re Gelibolu, Rumelinde, b 1ığcı3 ;,~ '' 
ve meyval:ıtiyle birinci int•Ş" tıiJl ı' 
luda iki sa3t lı:aldık .. Ve gc<:~. 
Lirinde Marmara adasına geldrıi~~ 

Marmara adasında asa . <f, 
•rizıÇI .P 

çok güzel şeyJer vardı. Bı ·ıııif' 
tinin bahçeleri de bu adada 1 ~ 

Ertesi g'in, ki ayın onu idi, 1,ııı 
saat onunda o meşhur, ınuh.t', I! 
pek muazzam İstanbul şehrırı '{ 

. . d·~~n 141raY1 ~· 
Lımana gerırken, pa ı:r-· .. ttifl ,rr-. 
de, kadırgalarunız, evvela bU rıııı' 

.. " k topla...,.,. 
buzlarını, ~onra da huyu . JlV'" 
teşliyerek selam verdi. Aynı f. sııı' 

') sır• kadırgalan!l her (kürekçı 
bayrak çekilmişti. .,~f 

··ıc ~ 
Ve pupaya Fransanın b0)'~ ;i: ? 

ve çok güzel sancağı çekilıtl•Ş ıel 
l b. . .. 'nde aıtıl1 .< at astan ır zemın uzerı ~Jlf 

· zaıtıb' kabartma ola:-ak işlenmış 1ıÇ• , 
imparatorluk tacı göI':inüyord;;11 tılııı, 
kenarından iki melek tarafı.tı eteri· lıl, 
luyordu ki, bu iki melek i~1~"'ta1ıP -~ 
rer çocuk biiyüklüğünde ıd1• tıc"~ J 
rulmlı. Ka~atları, bir ceııne ıııııl'' 
kanatları gibi altın teller ve. "' 

·..ıı. J, 
renklerde ip~klerlc i§lenın1:r dı~ ;i 

Padişahı !stanbulda b~aı:;yıcıı Jıl' 
caristanadan dönünce, bııe j1'1 o~.tıı 
ne göre, biribiriyle harp eıeJetl itı"''~ 
rıu barıştırmak üzere Bursa>'' ! ,e!İ . ..ı 

ravı ı,.,,. 
Top atarak padişahın sa -.,, 1'""'- çr 

!adıktan sonra, eski bir ~e.ne~,rJ~ ıeı 
olan Galata limanına gıttık· ifetıf.,, 
k .. "n tJlll rJr 
ınca, elçi ~fendim, butu &' " 

Fransız elç~lerinin oturduğ~ fD j)I~ 
gitt. Bunda!\ bir kaç sene e'ff'I ol ızi' ,~ 
tinde öldüpjJmüş olan tspatıY ,ııııJll tııl 
padişahın ne~dinde Fransa lc~ard' 

11
, 

çisi sıfatiyle bulunduğu sır f ,e ~~, 
binanın dışmı badanalandırtJll ıceııd1 
varların llz:r!ne kralımızın ve ~ 
rıin armalarını yaptırmıştı. dl ııa1° , 

Ayın yedisine kadar bur;.,da ~ 
Elçi efen'iim, padişah BU bıl 1~,ı,P 

iunduğundan ve lstanbula d• 011 ~f 
larda .dönmiy~ceğinden, ayıtı ııbııl' ~ 
günü, maiy:tiyle beraber.ts~f_Aıf 
ti. Ve adı Mehmet olan bıt Öl f"..J' 
ret etti ki bu paşa, 1stanbU1 (sa',( 
hın kaymakamt bulunuyordu~ ' 
Mehmet Paşa). Mehmet 1'~ er1t1~ 
yının dört ~ermer sütun uıJcaP":'f 
revak şeklin~t- yapılmış olatı tliıi ~ 
ve alt avluya girdiğimiz de ff.' 
ıipahi karşılamıştı. ıııeU.~~' 

Bu sipahilerin sırtında it~e 1' fr / 
kenler, altın tel ile iri iri ~1~~,,-,, 
malı damaskolar vardı. ]3ııl efe./ 
r.azikane selamladıktan sorır'ice~ f 
Bay etsinin t'trafını ala~lc ~ 
büyük salona çıkan merdıvarı ~ 
dar refakat ettiler. ,,.. , 

(D6t)(J 
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y Yol ortasmda kaldığı için . . 

DkoOcan Albödenöfil 
·~~-~züfil lhökcatye~n l """"· ı.. ............................................................................................................................................ ·--ı 
...... r "Urup harman ıavuran miraı yediler ıibi davranmayıp da J>u eıerlere bizden evvelkiler hoı ~ 

"-............. b•kaalardr buıün elimizde dahueler ve neler bulunmazdı ki? ~ 
·········••ııı····················· .......................................................................................... ., .......................... t 

A '<•yıerj • J 8 7 937 
1 'lly),. • 
ıır~ ""ıın ort l 

hliJ.. >'crıc;tiktc: arından kopup Ana.do-
ı. 4rıı a sonra b. k 
~tı" . Utcn at 1 ırçc. adlarla 

ıCtı L a arırn1 • h 
b 

11enı d zı., "r konduk-
ıre e sanar 

t~ 
1
. r ltı:ıl)}u ın t'n inccliklcrilc 

t •ı:rı· reye • ., 
de ızdc'-: h Çev tdııtlc-r:ne bu-

gliı !{, ara 
lı.t el Şen P Olınuş etıerler ne 

ita b adet ed 
her . A azı köyı .. , . er · Şchirlerımir, 

' ~ıı d -.tıınız fi • 
tcL i Olun • <ıcta birer mc ş-

"' ~ un etraf 
qllıaıı P1ıına "a •na duvar ccke-

h ı urası rnlizedır,, levhası 
cıaba 

tq llıalın 
Ycdil 1 savur ... 

lttlt er gibi d an dil~.ınccsiz mi 
ılı b tc biıclcrı eavranı):ll<lyıp da bu c· 

tıtii vvc]k'l 
lııı:11~ n tlitni 1 :r ho~ bak alar 
d ""ııtıa d Zdc dah . 
orı • ı ı k·ı' ,. 3 nett r ve neler 

itli • -..ok 

Yazan : Hilsegin Rifat 

lıtelcl• Gaziye ait tahııil edilmiş 
isl•clct parçası 

"'4 büyük bir kartal Etilerin şarap kadeh

leri, nehir kenarındaki kumlar içinden 
çıkarılmı§ bir testere balığı, sonraki 
devirlere ait olmak üzere Urgabün Da

ma köyünden getirilen <'msalsiz, çok 
ince oyma bir levha bu levhanın için

deki biribirine muttasıl dört oymanın 

nerelerinden başladığı görükıüyor. ge-

ne çok ince oymalı kornizeleı, Selçuk 

Ulu camiinin kapısı ile mihrabı gibi öy

le eserler var ki karşısında hayretler 

içinde kalmamak kabil oiamaz. 

, 

t~tl Ye hacet Yok . \ızak tama:ılara 
f~.ı.~Yscrıct ' on l.cş y: rmi sene 

ı"<IS e açıla 
~ d ıııa ula" n ve bugün bez 

Bu oymalann y~pıldığr ağaçlar san

ki bir sene evvel ağacından kesilmiş gi

bi sapasağlam: yalmz toz, toprak rü

tubet, daha doğrusu dünün ihmali onla

~1 birat zedeliyebilmiş; yokı:.a tahtası 

gibi işçiliğinin de gençliğine hükmede

bilirdik. 

Selçııkilcrdcıı ka1füı bu güzel cscrhıc yazık bir 1Jak;t oail.dc açacağız :ai .. 
ye ytkm 1şlardır 

liııtı·· :ıan cadde .. . 
l'o} .ıı buı uzcrınde nasıl 
h tı kaPar.., Unan talisiz bir ''abide 
('~ -tcıırn <!' " 
td t bu~ ·Ye Yok CdilivermİJ ! ... 

tn " ıtıukabil . 
daıı {a e Yolu ıtıU 

1 
aynı Yola tesadüf 

ı... zla ,_ se les bi k. 
•ıırll( b ıtapıyan h h r §e ılde yan-

i er ang· b' , . 
()i'I r bina old ~ .1 ır şahsa aıt 

lıı\j c Ya, 0 • ugu b1bi duruyor. 
' ~ltıiıi \•nakdıde eserin () zaman aa

. ,o tu· b 
f r !\ .. Ol.re ' u ev ise kimbilir \tt ._ nınck b'l . • 
'atırıa llJ\~\11 1 

e ıstcmed:m: e-
tİıtıJA ı. ~ }'~ltı rn belki •şiııa ~Utar• bu 

ıt ıc· azdım . b 1 d 
6tı .ın acab ' c e 'yenin is-

Cygc a parası rn 
~u~ Yalnız l{ 1 Yoktu? Eğer 
llıc .... ~nu Ofrcnd·~~yseri)i ve zengin ol-
~ .. "tk . ıgırn aai .b. 
"'Set· Ctınc b ıı ı, burasını 
~I ıttı .. C ~ğışlayıvı:rrnc2 . d .. > 
l. llıaıı rı eçetıın ! liasııı .. k" ~ıy ı. 
"il" ] c itada cı e ının yı-

' c h r acı ı 
hrj" 1 er kesin g·· Ü sc beı ıkinin de 

t' ... oz ne b 
~ atması çok 

1.. Yscrid 
~tcj h e bir 
tıit~t ll•uaiye v·~;Ye dikitat ettim: 
li:ı 11 hcıcı:ıh, ' ~ 1 

Yeti irnar icin didi-
ltıck "c acleta y . • 

IÇi tuburn crınue sayıyor; 
rı )a u Yalnız lr 

)tc k zacağ1rnd 'Ymct)j eserler 
. c,iıtı . . an fıııa . . • 
~: • lltndilik :tnisal getırmı-
~ ~cd1• .Yalnız ıh•n .. 1• '1tıh. r o ıeh' :ı .. u ıoy ıye-

·ıır ,.,.,__ ır aaaıtn· 
'Gıı '.'"'41, çalın ın t.ali? 1ıler, 
~ Ctırıd it ; ıncrnı ı. 
11cı:ı '- crı, baıı e"etin diğer 

•ıer ıca sı iıt 
ti U "•'kit ter' b asytn sa~tin-

ı:ı ~ <iern· ı, elki d ·ı . 
Urı lt ıryolun e ı erı. Kay. 

dtlti\ aYııaıtıfı bi un bırleştiği, y-?lcu
'b aıattn '--.., r Yer; Yoksa saatlerin 
o IU.rrnet ' • 

bırtlt u bahisle • ı Yok 1 
ijıtıı, rı ıonra)cj k 
~. -~~ma r ltıilcr 

ı hıturı •ra11nda g·· .. 
taıfıii 01 ulcn "Mahpe-

"' .. harabeıı· b' 
t ~il) 1 ır zamanlar 

11z reısı 
kadın 

ll:iı.ci A lcicddin Kcy1..·ubadm karısı 

Jlahpel'i l!atım camii>ıin batı lcapı:n 

(Şinıdil..'i müze) 

Tala.! yolu flzerind.e Selçukilerden 
Şahcihan Hatun türbe3'i. (Diğer ismi 
döMT künbet.) 

belediyeye ahırlık da etmiı; neden son

ra, yani ıu bir kaç ıene için .te akıllar 

başa gelmi§: temizlettirUmlş: etrafın

dan toplanan çok kıymetli eserler §imdi 

burada hıfzediliyor. 

''Ne olacak7 Bir vilayet nıüıesi,, de

miyelim; Kayseri mUzes\nin cenupta gi

bi görünen mevcudunu birer. birer ve 

kıymetlerini bildirerek yızacak olursam 

bilmem ki neler ve ne 1<'adar yazı yaz

malıyım? 

Bugün ıekiz yaşına girmiş olan mil -

zeye pek eski devirlere 1tit bir çift "ma

mot., dişleriyle tırnaklan, milyonlar ve 

rilıc bir tanesi daha ele ~eçirilmesi 

milmkün olmıyan ~ti arması, Mısırlılar

la Eti aruında muahede kilabesi, Ro

malıların göz yaılannı tc-plrdılcları ça· 
\ 

naklar. için.de altın var hülyiılsiylc ve 

dinamit koymak surctiyl~ kıı.m:n par

çalannuı olan ve olduğu yertien buraya 

nakli icin de beş altı yüı lira &arfcdilen 

Müzede bir de ''delaili hayrat .. kita

bı var ki kabındaki altın ne yapılmış o

lan ince iş önünde bUtün başlar eğilir. 

Müze müdürü eline bir parmak en 

ve boyunda küçük bir tahta parçasr al

dı, ağzına götürdü: alttan, üstten, orta 

dan, yandan, uçtan l.ifürdü, belki yirmi 

çeşit kuşun üttüğünü taklit etti. Dü

düğü Torosların bağrında yaşıyan Os. 

maniye kazasının Tüysüz köyü ahalisi 

kendisine hediye etmişler. Anadoluya 

geldikleri gibi hala saff etlerini, d:izgün

lüklerini muhafaza eden Tüysüz köylil

ler bununla kuşları aldatarak avlanırlar 

mıı. 

Düdük biribiri üzerine kapablmış 

iki küçük tahta ile aralarında ufacık 

bir meşin parçasından ibaret; oyuncak- -
Kayseri.de Selçuki asarınd.a>ı Şifaiye çılar bunu nasıl öğrenip yapmışlar? 

1 medresesi. (Evvelce Şifaiyc, Kıyasiye Bu köylüler biribirini çağıracak arı 
zaman hep "kurbanın olam,, bir lakırdı. tıp medreseleri varmış. Birisi hasta-

ya cevap verdiklerinde de gene "kur- HC diğeri. t1b fakiiltcsiynıiş. 582 M 
banın olam,, diyorlarmış; ne samimi, ne Kılmç As1.amn 1.-ızı Nesibe Gevher 

samimi? Atalarımın oraya yerleştikle- tarafından foşa edilmiş). 
ri ilk go:inlerdeki -gibi ... 

/ Gene müze müdürü anlatıyordu: 

Yukarıda söylediğim Selçuki tahta oy

malan gören ziyaı:etçi bir ecnl"bi seyyah 

"Bu oymalardaki ince sanati öğrenip 

yapabilmek için milyon veririm,. demiş. 

Ben de müdüre dedim ki: 

- tki milyon kazanmak için olacak! 

Müze ziyaretimde duydu~um "şiir,, 

zevkinden·sonra bir vakitler Kayseri

den .fstanbula gelerek ve medreselerde, 

dirsek çürüterek (Reisülkitap = harici 

ye nazın) mevkiini işgal eden Raşit e

fendi ko:.itüphanesini ziyaretimde öyle 

tezhipli, altın kakmalı yazma eserler 

gördüm ki sanatteki inc~likten ziyade, 

altına adını bile yazmryacak kadar gös

terilen feragate şaştım. 

Bin sayıfalık yazma eserler sanki 

bir hamlede ve hiç kalem kınlmadan, 

mürekkep değiştirilmeden yazılmışlar 

gibi ... Başka lbir eserdeki yazının '1~1eri • 

inceden inceye yaldızlanmış l Uç ciltlik 

bir mesncv'i de öyle - dikkat ettim yazan 

adam cahil de değil, malum ya 

''küllü hattat cahil,, derler; bi\ikis 
hem alim hem sanatkar. 

Bunlardan ekserisinin yalnız ilk 

ikişer sayıfasındaki tezhi?>! yapmak için 
hatta bir sene kifi gelmez. 

Bu kütüphanede - malum ve adet 
olduğu üzere - On sene evveline ka-

dar kapalı kalmış; bu nefis ve bulun· 
maz eserler toz, toprak içinde güvelere 

yem olmuş; hemen hepsi ötesinden be

risinden kemirilmiş, günün himmetli 

elleriyle çok şükür şimdi kurtulmuı bu

lunuyorlar. . · 

Hüseyin RtFAT 

, ....... . . 
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B irinci devreyi 1-0 mağl up bitirml•tik 
ikinci devre 1 gol attık 2 gol yedik 

Oyun çok seri oldu. Bizden bir, Yugoslaı· 
laı dan üç oyuncu .4Jakatlandı. Seyiı ciieı 

alegı'ıimizde tezahürat yaptılar 
Belı;rad ı - (Sporcularla beraber Yugoslav 

yaya giden arkad&§ımı.z telefonla blldlrlyor:) l 
Geçen sene İstanbulda 3-3 berabere ka.. 

lan TUrk ve Yugoslav mllll futbol talumları, 
bugUn lll bf.n kl§l önllııde kar§llaoblar. Stat 
l'l1rk ve Yugoslav bayraklarile süslenmltıtl. 
Dost memleketin birçok yül~sek phsiyetlerl 
mUsabakada bulunuyorlardı. 

Oyun lt.a.ıyan hakem Barlasina'nın idare. 
1 

151.nde ba§ladığı zaman takımımız §U ııeldlde 1 
dlzllml§U: 

<Jlhııt - Faruk, Hü nü - ~L .Re at, Ha.. 
an, F'lkrct - :Slyazl, Salt, Ra!lih, Niyazi, 

neblJ. 
Yugoalavlar ise: 
Glıucr - Mtıto\' lç, Fo1:ı - Kokotvıç, Ar. 

senye,·lç, Gaya, Tu iç, Toma,el'iç, Uaallh, 
\'oyadlno\·lı:, Glıu:er. 

MalQm merasim ve bayrak deği§tlrllmeslıı 
den a0I1ra saat be§tc oyuna ba.§landı. 

tık trrsat bl.zlmlillere dll§tU, Ankaralı NL j 
~ QçUncü dakikada kaleciyle kar~ı kar. , 
şıya l:aldı, attığt şüt dlreğe çarparak geri 
d6ndU. 1 

Bundan sonra hücum aırBSJ Yugoslavlara j 
ı;cçml§tl. Bc§incl dakikada blzlm kaleye a. 1 
tıtan bir §Ute, Cihat avuta gtdlyor zannlle 
müdahale etmedi, top yuvarlana yuvarlana 
ağla.ra takıldı. Oyun ııerlt \'e olduk~ sert 
bir oekllde fakat iki tara.fm da. hlklmlyeU 
c'e almamalarUe devam edlyordu. • 

20 tncl dakikada sağ açık Niyazi Yugoı. 

Nlyazlnln kaşı yarılnrak oyunu bıraktı yerl. 
ne Selim girdi. 

(Müsabakadan cV\·cı taraflar 3 oyuncu 
değl§Urmek için mutabık kalm!§lardır.) 

Devre aonıarma doğru merkez muavı.n 
liıısnn takım.dan çıkarıldı yeri.ne Rı.za geç. 
ti ''C ilk kırlt be§ dakika 1-0 aleyhimize 
bitti •• 

lklncl kıam:ı bl.zlmkllerf.n gayreUle bq. 
landı dördUncU dakikada Saldln oUtU Yugos 
lav mlldafllnc çarparak geri gellrk~n Rasih 
yetişti ve beraberlik golUnü attı .• 

Beraberlikten sonra oyun çok kızıştı Yu. 
goıılav takıınından Uç oyuncu sakatlanaralt 
maçı terkettııer, hele bir tanesi hastahaneye 
kaldırıldı. Se)1rcller aleyhimize tezahUrat.'\ 
baııladılar .. 

Onuncu dakikada Cihadın boş t:ııraktığı 
kaleye Yugoslavlar lkf.nci gollerini 11.ttılar, 
dC\·Teni.n ortalarına doğru Yugoslav merkez 
muhacim! UçUncU ve son sayıyı da kaydetti. 

Bundan sonra oyun Yugoslavlann baskım 
albnda takat vaziyet değişmeden S- 1 Türk 
takımının aleyhine bitti. 

Ka!ecl yediği gollerde kabahatliydi. BUtUn 
takım vasat btr oyun oynadı. ReııaUa Fikret 
Yugoslavların ııerl açıklarını durduramadı. 

!ar. HUcum hattında anlaşmadan eser yok. 
tu. Rasih ne Ankaralı Niyaz.inin şahit gay. 
retıertl nv.an dikkati celbetU. Maçm btltUn 
tatslldtmı mufassal bir mektupla blldlrece. 
ğlm. 

.-r- ...... . 

Başveki limizin tebliği üzerine 

General 
Kazım Dirik 

)Balkan oyunlarına 
hazırlanmak için 

Tekirdağında bir 
toplantı yaptı 

Tekirdağ l (A,A,) - BugUn Tekirdağ 
balke\'ln:lc Trakya umumi mUtettışl KAzım 
Dıril;, ssytavlardan Süreyya Genca, Ekrcn'ı 
Pekel, ZUhtü Akm, Tekirdağ, Kırk:arell, E. 
dirne, Çanakkale \'alllerlle spora mensup 
Oçer murahhas uzun bir toplantı yapmııııar. 
dır. 

KAzım Dlrlk, Trakya gençlerinin Başvc. 

klllmlz İsmet fn6nllııUn ihtar ve ikazlarını 
Şükranla ka!'§ıladıklarmı söyllyerek toplan. 
tıyı açmı§ \'e bö'geml.zln spor yaz\yetlnl ıın. 
latmı§hr. ltutcaklben her vitAyctln murahhıı 
SI gölgelerindeki spor işlerini anlatmı§, dl. 
leklerlnl ve şlkft.yetıerlnl bildirmiştir. Mu. 
rahhasların ıılS.zlerlne SUreyya Genca ccvnp 
vermiştir . . 

Misatirlcr öğlcdl'n sonra tümen komutan. 
lığmm tertip ettiği deniz mUsahakalannda 
haıır bulunmuşlardır .. 

Bu akşamki 
güreşler 

Cumartesi günü ilk müsabakalannı 
yapq olan Yunanlı güreşçiler bu ak 
§anı taa yirmide Ta~sim stadında Ga 
Jatasaraylr pehlivanlarla bir iniikam 
ma~r yaP.Cleaklardır. 

Atletlerimiz 
kampa 

giriyorlar 
Sekizinci Balkan oyunları hazırlık

lan vesilesiyle yapılan atletizm müsaba
kalarından sonra milli takım namzetle
ri bugiln Kadıköyde açılacak olan kam
pa gideceklerdir. Atletirimiz bugünden 
itibaren bütün çalışmalarını KaMıköy

de yapacaklardır. 

Barutgücünün 
Dünkü maçları 
Dun Bakırköyde Barutgiicü saha. 

smda yapılan Yeniköy spor A takımL 
le Barutgücü gc11ç takımı arasındaki 
maç 5 - 2 Barutgücünün galebesile ne
ticelenmiştir. 

Akınspor B takımile Barutgücil B 
takımı arasındaki maç ta 3.0 Barut. 
gücünün galebesile bitmiştir. 

Fcr.crbahçe ve Beşiktaşın bazı ele. 
m:!.n!e.riylc tc.kviye edilmiş Akınspor 

A takımile Barutgücü A takımı ara. 
sındaki maç ise 3-3 berabere netice
lenmiştir. Maç Bakırköy Barutgücil 
sııhruıında bine yakın seyircinin önün. 
de OY.Jlanmı§tır. · 

... ·~:--..:~ - .,w:~ ... ~-
' '"' Gazetecfler, Ga7.atasaroy tekaütleri ve hakem maçtan evvel ... 

" 
"' 

G<§lOat©\~©ıır©ıynlfil ·t 
Merasim ve gazetecilerle takBil 

ıer maçı çok güzel oldu efı 
Türkiycnin en eski spor klübü Ga. heyecanlı oldu. Neticede Rasim 52 Af[ f • Je Y 

latasaray, dün 33 üncü yılını büyük metre ile birinci, Necdet de 49 metro e zzm , e 
bir spor günü ile kutluladı. ile ikinci oldular. b • T •• ki9 

S:ı.bahleyin Bebekte yapılan yüzme, 200 metre sürat: Bu yarışı iyi bir lr ur ıJı 
müsal::akaiarından sonra, sey;rcilcrle formda olduğunu bir gün evvel göstc. k kzfl 
hınca hınc dolan Taksim stadyomun. ren Raif 23 1/10 luk bir derece ile ka. re Or U 

1 
da saat tam 14,20 de büyük merasim zandı. Nazmi ikinci, Kazım da üçüncü r· tıl' ,1 

.. d fUe , )y_ 
başladı. old~lar. .. mık (Cumhuriyet) ınu a (c;cl ~ 

Snat 14 de klüb binasından hareket Kızlar arasında 4X100 surat ya_n. pak (Haber), Refik osınaı1riftl· 
ederek Taksim cumhuriyet abidesine şı: Bu yarışı kırmızı, sarı ve mavıye vinler Ercüment (Cuınbu . S.J 

çelenk koyan sporcular, biraz sonra ayrılan ilç takım arasında yapıldı. Ne. met Adem (Haber), ?la~ı 
önde yürüyen bir askeri bandonun pe. ticede Nezihe, Tayyar, İfakat ve Han- (Son Posta), hücum hattı ;~ı 
şinde stadyoma. girdiler. dandan mürekkep kırmızı takım tin (Cumhuriyet), osınaJ\ {f11 

Yüzlerce sporcudan müteşekkil ka!i 1.6. 3/10 luk bir derece ile birinci gel. ber), Sckiat (Kurun), J\~ ~v 
le, başta Türk bayrağını taşıyan di. thııan Arif (Cumhuriyet) tetl /. 
Çoban Mehmet, onun peşinde idareci. 100X200X400X800 Balkan bayrak kildL 4~ 

ler ve eski Galata.saraylılar, daha son- yarışı: Türk ve Yunan takımları ara. Hakem hem gazeteci b~f.'J 
ra. Galatasaray bayrağı, ku.lar, deniz. smda yapıldı. Neticede Galib, Mehmet tasaraylI Abidin Dav!tdl. . 'fı~ 
eller, güreşçiler, basketbol ve voley. Galib ve Halüktan mtirekkeb Türk ta.. lılar kur'aya lüzum görınedil;!~ 1 
bolcular, eskrimciler ve futbolcülerin kımı yeni bir Türkiye rökoru yaparak tihabı hakkını gazetecilere ~ $ 
3 takımı geliyordu. yarışı kazandı. Derece: 3.34 9/10 dur. nezaketinde bulundular. Ve c:ll4!- ~ 

• le ba, 
Kafile tribünlere karşı dizildikten latasaraylılann hücuınıY ~eıı 

sonra bando istik1a.1 marşını çaldı ve M at b u at - T e k a ü t- garın lehıerıne oımasına ra . tt1 ~ 
• ı..· btf' r,S 

ortadaki direğe bayrak çekilirken 1 sonda matbuat talmnı ıı.• 1~. ·~il~ 
gençler hep bir ağızdan bandoya işti. er m a Ç I madı. Oynun bütün yükU ~I ~ 
rak ettiler. Bundan sonra, klüp reisi Atletizm müsabakaları biter bitmez muavinlerini omuzlarına tat1 !1% 
Saim Pamirle idare heyeti ve Galatasa matbuat takımı biraz sonra da Gabta- ikisi 250 - 300 kiloytı tu # ııı el 
raylılar namına bir nutuk söyliyerek saray mütekaitleri halkın kahkahalan pak ve Refik Osmanla ınua }.de~ 
misafirlere teşekkür etti. Ve sözleri- arasında sabaya çıktılar. ki Naci Saldullah, Ahınet J 
nl şöyle bitirdi: Sarı kırmızılı timde Ercüment, Ve- güzel bir oyun çıkardılar. tlt ııff 

"-Ulu cumhuriyetimizin ve sporun da Abut, Burhan, Vahi, milli takım mer Biribirleriyle ada~a~ g61 ' 
en yüce hamisi olan Partimizin blw kez muhacimi Rasihin agabeysi Fauf, Galatasaray muhaciınlerifl / 
ve bütün Türk sporculuğuna göster. Firuz gibi tanınmış birçok futbolcular madılar. ci ~t? 
diği yoldan §a§m~ak dalma iyiye var; matbuat on biri ise kaleci foto Na- •(Devamı 9 uncu sayfanın ıs tıı 
ulaşmağa azmettiğimiz! ilan ederk~, 
en U1u Türk evladını saygılarla anar, 
hepinizi binlerce şchid sporcu namına 
bir dakika ayakta süküta davet ede. 
rim.,, 

Bundan sonra bütün grup alkışlar 
arasında gil7.el bir geçit resmi yaptı ve 
saat tam 15 de müsabakalara başlan. 
dı. 

Atletizm 
müsabakaları 
Stadyomdaki ilk spor hareketi atle. 

tizm müsabakasıydı. İlk yarı§ kızlara. 
rasındaki 100 metre koşu oldu. 

Bunda Nezihe 15,2/10 luk bir dere. 
ce ile birinci, Tayyar ikinci, Mukad. 
des üçüncü oldular. Nezihenin bu de. 
recesi ilk Türkiye rökoru sayılacaktır. 

1500 metre: Bu yarışı Balkan şan. 
piyonu Yorgakopulos çok rahat bir 
koşudan sonra 4, 17 lik bir derece ile ka 
zandı. 

Kusirlis de Artini yar:~ın son met
rolarında ger' de bırakarak ikinci oldu. 

Kızlar ara.cımdn 800 metro: Bu ya. 
rı§ta I<adriyc :uı 1110 ile birinci, t 
fakat ikinci, Nuran üçüncü oldular. 

400 metro sürat: Bu müsabakada 
Yunanlı Skiadis 53 8/ 10 ile birinci, Fi. 
ru1.an ikinci. Fahri üçüncü oldular. 

Yüksek atlama: Bu müsabakada at. 
lcthrimiz Yunanlı ~evestikoğlunu 1,70 
ile dördüncülükte bıraktılar. Polat 
1,80 metro ile birinci. Necdetle Faik 
de 1.75 Per metro ile ikinci ve Uçün
cU oldular. 

Cirid a.tma: Bu müsabaka. da hayli 
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I 
Merasim esnasında sporculann istikl m marşı sl)yleyi§i •.. 

~ne:~ yn D <dl Öfil lÜ lfifi1 Ü 
Gaıatasaray birinci takımı 

4 
Ad miraya 4 • 1 yenildi 

v Ustur g alılar ~~d;:~t ~:;:::~~~u:a:!° b::U: 
Ç k tunu kıı.lecl Platzcr mUşklUAtıa yakaladı. 

O gÜzeJ ııı ıncı dakika Galatasaray aleyhine bir 
korner. Sol açık VoglUn nefis bir atışı kale. 

~ u_lbuaot Ynadılar nln k'lşcslndcn lçcrl giriverdi. Gözüne güne, 
... ..,... girı.-n Avni topu takip edememişti. 

"ııatlı - liLtekaıt Bu ant gol Galatasaraylıları daha fazla 
'"-~anın ını.- h er maçından eonr.ı k ttl ., _ _, 1-r. -n lla Gaı: Ur Admlra takımı, ar. çalı§mağa sev e ve oyunun başından ..,..., 

\ •• , laaarayıııar sahaya çıktı- havadan oynayan topu yere lndlrmeğe mu. 
~ ... Ctıı:ı vaf!ak oldular. 

' m&rası 'OY\ın!J. aaa~~e baYrak teatııılnden Bu tarz kısa boylu oyuncularımız için da.. 
~ belıakcnıtıg-ı fle ~-kırk geçe Ahmet A. ha faydalı oldu; Blllend, H&§lnı ve SWeyman 
' Ynctrnııeı -tıandı .. Takımlarında sık sık Avusturya kalesin! zorluyordu. 
~aı~~ Dcldldc :~ncu bulunan Avustur. Hele yirminci dakikadan sonra top Adml. 

~r ~r _ Şaı "Al z idiler: ra saha.'ıından çıkamaz oldu, 32 incel dakika 
~ 11~ - Ka~etsartı:ka - Urbanek, GI. da kUçUk BU!end ve H&§imln §Utlerl iyi bir 
a ~ \ ogı ._ • liayneman, lstobyer, yer tutan Admlra mUdafilerlne çarparak 

(1 • kurtuldu. 
.,._ IZtlılar d 
~ ... t trcm n lı ol n Necdet Gala tosa rayın beraberlik golii 
ı.. ....~ • e§ıı.t \ L . 
"'l.llat la l'ııınauıar e ·c cıtrı ile Bunar_ Galatasaray UstUn!UğU 43 Uncu dAklkada 
Jı.~ lııına alın' .!!ki nıım oyuncu'ardsrı semeresini verdi: Eşfaktan uzun bir pas 

13tıa\1 .._ Saıı nıış buıunuyordıı. alan kUçUk Butcnd topu adaşı merkez mu. 
tı~ .._ S ın, Mitat E 
•oqı, ~ alfıhaddin - şfak, Ei.ycn, haclme geç:lrdl. BllyUlt Billend de bUyUk blr 

lıu,..,~!:Uk flUJı.-nt ' SUleymıın, BUlcnt, Ha_ soğuk kanlılıkla takımı beraberliğe erlşUrdl. 
l:h•~- ""tiCll' c . 
• ~lrı atat.asara ve biraz 11onra ilk devre 1-1 bltU. 
1-zıdı. er lnratındazıy lehinde, ilk hUcum 

Su Yapılarak oyun!\ baş 
bı •. raııı, ko . 
~ı bı ın~ne \'e 
"'il: ~, r OYtJ.n oyna tcvka!Cı.de dcplaıı. 
bıreolt l ~~ka lc;lndYan Adıniralılar dah!l 
~Ik ~hlikeıer gccıe Oaıatasaray kalesine 

1~ gen \'e "nklptcrı rtnıeğe başladılar, -
ltıı\'\o .. U ç Ga.ıat·& -- ne nlsbctıe nefessiz o 

" ı A. -ray lak • 

ikinci devre 
Bu kısımda Galııtasarııy mUdafll Mltat 

çıkmı§, yerine Suavi onun yerine de gene; 
tnlwndan Bedii konulmu§tu. 

kmları lso dUn cidden mUkemmel b!r oyun 
çıkaran !edaklr kaleci Avnlnln ellerinde k&. 
Jıyordu. 

15 inci dakikadan sonra bizim çocuklar 
yorularak yavaşlamağa; sahaya da alr§&n 
Avusturyalılar ise gittikçe ac;ılmağa bafl&.. 
dılar. Bu aırado. Avni sal<atlanarak oyundan 
çıktı. Yerine Sacit girdi. 

Admiranın ikinci golü 
15 inci dakika 30 putan Galatasaray L 

leyhlne firlklk cezası verildi, Şel kalenin 
bo§ köşesini bulan, çok aıkı bir vuru§ yapa. 
rak topu lklncl defa Galatasaray ağlarına 

taktı. 

Kaçan penaltı ve llçil nen gol 
Beraberliği kaybedf'.n çocuklar tekrar ileri 

atıldılar. 21 lncl dakikada HIL§lmle BWendl 
ceza sahası lc;lnde llCrl hamlelerle durduran 
Admlra mUdafaasr aleyhine penaltı verildi. 
Etycnln eUtUnU Plaster bir yamn plonjonla 
yakaladı. Bu bUyük :fırsatı da kaçıran Ga. 
ıatasaraylılar artık mağltlblyetl kabul eder 
gibi oynmağa 'başladılar. Daıqkalar geçtik 
çe daha muntazam akınlar yapan Ad

0

mlralr. 
lar 33 Uncu dakikada sol açıkları VoglUn 
yerden ve kö~eleme bir 1Utile Uc;UncU golü de 
attı. 

Son gayretler 
Bu gol sarı kınnızılılar Uzerlne kamcı te. 

siri yaptı sağdan soldan gene canlı akJDlar 
yapmağa ba§ladılar. Bu arada Ha§imin çok 
gUzel iki §UtU kaleci tarafından çelindi, BU
lendln §&h.st bir hUcumu da. topu demarke o. 
lan arkada§ma gec;lrıncmesl yUzUndcn kaçtı. 

Dün at yarışlarının ikinci haftasıydı. ilk 
haftaya nazaran çok daha büyük bir ka
labalık önünde ydpdan bu yarışların ek 
serisine gayet az hayvan iştirak ettiği 

halde yarışlar heyecanlı oldu. Eğer ya
zılm19 olan hayvanlardan birço.ğu koşu
dan çekilmeseydi, şüphesiz çok daha 
heyecanlı olacaktı. 

Her frrsatta yazldığımız ve bu defa 
da tekrar edeceğimiz veçhile, eğer du
huliye ücretleriyle bir lire olan bahsi 
müşterek vahidi kıyasisi indirilirse. ko
§Ulara karşı olan rağbet ümidin fev
kinde artacağına şüphe yoktur. 

Şimdi gelelim yarışların neticele
rine: 

Birinci yanş 
(MeM\fe: 2000 metre; ikraniye: 

155 lira). 
Birinci: Sankuı (Talat Çevik) ; 

ikinci Unlü (Emin ö11en), üçüncü; La
le (Settar Uzgen). 

Golyan: 150, blaseler 120 ve 150. 
Bu yarıı çetin bir mücadeleyle bitti. 

Ba~ta çok güzel bir koşu yapan Unlti
nün binicisi, meçhul bir sebepten dola
yı bir hayli avantajı bulu.nan atıru bira
ralık yavaılatmak ihtiyacını hissetti, 
üstelik tam kOJU bitmek ilzereyken sırf 
hafif mücadelesi neticesinde koşuyu bir 
at boyuyla Sankup. kaptırdı. 

ikinci yanş 
Bu sene koşu kazanmıyan, 3 yaşında 

ki yerli halis kan erkek ve dişi taylara 
mahsus. 

(Mesafe 1800 metre ikramiye 355 
lira.) 

BB evsafı hah: olan yegane at 1\ta-

manın (Dofya) 61ydr. Binaenaleyh ra· 
kipsiz koştu. Bittabi bu yarışta bahsi 
müşterek yoktu. 

Üçiincii yarış 
(Meıafe 2400 metre; ikramiye 1S3 

lira) 
Birinci Vural (Şükrü Koçlk): ikinci 

Benli Boz (Ahmet Boz); üçüncü Can 
(Sadık Akten) ) 

Gc.nya:ı: 725: Plaı;eleri 150, 300 
Bütün rakiplr.rini kolaylıkla gcçmc~i 

icap eden Benli Boz, binicisinin biiyük 
batası yüzünd~n bir baş farkla koşu
yu Vurala kaptırdı. 

Dürdlincti yarış 
(ı~e: 2000 metre; ikrarn!y~ııi 

320 lira) 
Bidncl: Novis (Frt'ns Halim), :H in· 

ci: Girgin (S. Temel); üçüncü: Ba~
kan; (Nihal Adlı). 

Ganyan 280; Plaseler: 130 ve 150 

Prens Halimin Novisi ağtr sikletine 
rağmen şayanı hayret bir koşu yapa
rak yarışı kolaylıkla kazanmış ve cid
den kiymetli bir hayvan olduğunu bir 
defa Haha ispat etmiştir. 

Beşinci yanş 
Menfe: 1400 metre; ikramiye 

2ss ırr. J 
Birinci: Ülker (Rifat) ; ikinci; Se

vim (Mehmet Kuru) ; üçüncü Buca 
güzeli (Arif Adlı) • 

Ganyan: 125; Plaseleri: 100, 120 
Bu koşunun büyük Uiker favorisiydi 

ve cidden harikulade bir koşu yaparak 
yarı~ı büyük bir kolaylıkla kazandı. 

Fuat Emircan 

~t~c ,
1 

ıııaturya hu ırnı, enerjlıılle bu 
~l~kı:nşıYordu. CUltilıı.nna mukabele 

ltıtt ()lan çıı.Yır l!ahaı 

:Müsabaka knr§ılıklı hücumlarla b:l§lndı .. 
4 Uncu dakikada çok gUzel bir Avusturyıı. 

hücumu 601 lc;lerinln be§, altı metreden de
mir gibi bir şUtll ile tamamlandı. Herkes 
bu vunı§Ull gol olacağını beklerken Avni 
§&yanı ha~Tet bir plonjonla topu bloke etU 
ve sUrckll surette alkışlandı. 

Admiranm dördüncü sayısı 
40 tncı dakikada Admiralılar sağdan ani 

bir hUcum yaptılar, ıııağ açıklarınm havadan 
ortaladığı topu gene Vogl vole bir VUMl§la 
c!ördUncU defa Gntatasa.ray kalesine gönder 
dl. 

Admira Gakıtasaroy maç-uulan c1n:c7 kliip mumhhasları biribirlerine buket 

l'a\'lırlt'ıt lı.ıııaturyaı 
1 
O.rda OYnamağa nlış-

llıtı11ııa ltıatarınıı:u'.ı ~trın bizim stadı biraz 
r fayanı h Irada edm sarı kır 

a.}'rct b1 -
r gayretle ileri 

'1 

lli inci dakikaya kadar oyun mütevazin 
hattA sarı kırmızılıların hafi! bir hlklmlyetı 
altında geylyor, ara stra yapılan Admlra a_ 

verdiler 1 

Blrkac dakikıı. sonra mllsabaka 1_. Ga_ 
latasarayın aleyhine blttl. 

Nası oynadılar 
Admlra biraz scrL takat çok sUratu ve bl. 

ıiblrlerlne fevkall!.do aJışmı§ bir "on bir,, 
olduğunu dllnkU oyunuyla fsbat etU. 

En ııkı§ık anlarda dcmarke arkadll§l&nnı 
bulan paslan, bUtUn hatlarda yer tutma.mu 
çok mükemmel suretle becermeleri cidden 
gilzcldl. 

Kaleciler! fnzln cakacı, mUdafllerden Şal 

sol muavin Urbanek çok muvaffak oldular. 
Hllcum hattında merkez muhacim ve bllhaa 
sa sol açık Vogl fevlco.lo.deydller • 

Galata.saray talnmına gelince: Sakatl&rup 
çıkıncaya kadar Avni, sağ muavtn E§fa.k 
gUnUn kahramanlarıydılar. 

Salim ga.yretıl, Suavi her zamandan daha 
fylydJ. Etycn Dk defa beraber oynadığı ar. 
kadaşlarlle pek anlaşamadı. 

HUeum hattında Sllleyman yava,tr, BU_ 
lf.'nt ve Haşim ~ilerinden geldiği kadar ça. 
hştılar. Muva.ffak ela oldular. 

Hakem Ahmet Adem mac;ı çok gUzel idare 
etti. o.ıu. KtrfNAI\'. 

Halat çekme müsabakası 
Gazetecilerle miitckait takım maçı 

birinci devresinden sonra karasporlan 
gençleriyle, su spcrlan gençleri ara
sında bir halat cr.kme müsabaka!:ı ya
pıldı. tık çeki~te kara sporlan, ikinci 
çekişte su sporları galip geldiler. Son 
sekişte kara. spo:ları tekrar galip gel
dikleri için. rriiı:ıb'lkwı kazandılar. 

Galatasaraylı ı 
yüzücüler 

Anadoluhisardan Bebeğe 
geçtiler 

Galatasaraylıların denizde de de. ,. 
vam eden bayramlarının son müsaba
kaları dün sabah yapıldı. Yüzücülerin 
Anadoluhisardan Bebeğe geçmeleri ve 
kürekçilerin de Beykozdan Bebeğe ka
dar yarışmalarından ibaret olan bu 
son kısım müsabakaların taisilatı §u
dur: 
Anadoluhisarla Bebek arasında 

Boğazı geçme 
müsabakası 

Müsabakaya sabahleyin saat onda 
Anadoluhisarı iskelesi civarında baş. 
lanrnı§tır. Bu yarı§a büyük ve küçil.k 
23 Galatasaraylı iştirak etmiş ve hep. 
si de muvaffakıyetle yarışı bitirmiş. 

tir. 
Deparı müteakip yüzücüler gayet 

sert anafor sularına maruz kalmışlar_ 
sa dıı. boğazın ortalarına doğru sular 
çok müsait şekil almıştır. Neticede 23 
dakikada Halil birinci gelmiştir. Diğer 
derece alanlar Şunlardır: 

2 - Orhan. 3 - Mahmud, 4 - Suad, 
5 - Rauf, 6 - Vedad. 

Tev,~~i mUklUat Müsabaka bu altı yüzücü arasında 
M i.isa bak:ılıır•rı SMunda seyirciler sıkı cereyan etmiş Ye büyük bir kala-

arasında otman M'lli Müdafoa vekili balık gerek sandallarla, gerek sahil ve 
Kftzım Özalp sı>h:ıu~ geldi. Bir ~iin e- klüptc bü)iik bir alaka ile takib edil-
vet ve o r,lin l'T';ı"~'ı ka yapıp cl::rece miştir. 

tnı:a~rrı~ <'1:m ~~ ..... lcre ":ii.kafatiarım · Beyoz .. Bebek klir~k miisahaks• ı 
ken~ı elıy.le vcrdı ve hcpsını ayrı ayrı J Bu yarışa saat on bırdc Beykozdan 
tebrık ettı. ba§lanmıştır. MüsabakaY.a Galatasa. . 

raydan iki ve Beykozdan da bir dört.. 
1ü tekna iştirak etmiştir. Müsabaka 
çok sıkı ve enteresan olmuş, neticede· 
Beykozlular Bebek önlerinde Galata • 
sarayın önde giden fıtasmı uf ak bir 
farkla geride bırakarak yarışı kazan. 
mışlardır. Suad Erler · 

DON GECEKl ZlYAFET 
Galatasaraylılar, parlak bir aurette 

tes'it ettikleri 33 üncü yıldönümlerinJ, 
dün gece Bebek bahçesinde verilen çok 
güıel ve samimi bir gardenparti ile ni
hayetlendirmişlerdir. 

Matbuat - Tekaüt
ler maçı 

(Ba§ tarafı 8 11ci sayfada) 
Yirmi dakikalık ilk kısım O - O a 

bitti. ikinci kısımda matbuat takımı 
Murat (SonTelgraf), ve Naim (Top) 
gibi iki genç oyuncuyu talama koy· 
muştu. Galatasaray da kaleci Yahyamn 
yerine Samiyi ikame etti. 

Bu devrenin beşinci dakikasında mat 
buatın en faal oyuncularından Sedat 
Galatasarayın Burhan ve Vahi müdafaa 
hattını yararak kaleye ka;dar sokuldu 
ve: yeraen oır şutle topu Galatasaray 
kalesine soktu. 

Oyunun son dakikalarında hakem 
durup dururken dostluğu takviye ve itl 
tatlıya bağlama yollu Galatasaray lehi
ne bir penaltı lfıtfettiyse de Burhanrn 
sıkt şütü kalecimiz Namığın bacaklarına 
çarp:ırak geri döndüğünden n:üsabaka 
matbuatın bir golle galebesiyle netice
lenmiş oldu. V c hemen hemen hepsi 
l:::tk:n b:r hale gelen tekaütler ve gaze
teciler ~ahadan ancak biribirlerine tutu
narak çıkabildiler 1 
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Tarihi macera ve a~k rem"'"' 'Yazan: (Va· Nii) 

Papas Osman, mfistakbel nes111erio kendini 
tel'Jo etmesine bile ehemmiyet vermemiş, 

hakiki hüviyetini -gizlemiş bir Türk 
' casusiydl, bir kahramandı ! 

Yuvarlandığı yerden yüzüme hn· ı 
zin hazin baktı. 

-· Ölilyorum ! . dedi. 
-Geber ... 
Fakat bu kadının ne mal olduğunu 

bilirdim. Başıma. müthİfi bir iş açabi. 
lirdi. üzerime sıçrayıp kendi ölUrken 
beni de boğabilirdi. Onun için, belim. 
den tabancamı çektim. üzerine ateş 
ettim. 

-Ah .. 

Ve son sözü bu oldu. 
1çerki odadan bir inilti hissediyor

dum. Koştum. Osmaoı kan içinde b~ 
larak tedavisine başladım. 

• il: * 
Ayda, doğru söylemişti. Hakikaten 

fotlkamım söylediği tarzda almıştı. 

Osmanm, bütün dünya kadınlarını çi. 
leden çıkaran o emsalsiz erkeğin ben
den bir farkı ka.lmam.ıı.;ıtr artık. O da. 
lbenim gibi hadımdı. 

Günlerce onun başı ucunda bulun. 
dum. Bütün §Chir, muharebeyle me§. 
gul olduğu için, bizim evde dönen fa.. 
cia. dikkati bile celbetmemişti. Esa .. 
sen, ölenlerin, kalanların haddi, hesa. 
hı yoktu. Bulunduğ\ımuz yere, oklar, 
kurşunlar yağıp duruyordu. Cinayeti. 
min kumanı olan Aydanılı cesedini de, 
milnaelp bir yere bırakıverdim. Onu, 
bir harb kazasına kurban gitmL~ san
dılar. 

Nihayet, Osman, uzun tedavilerim 
neticesinde kendine gelebildi. Gözünü 
açtığı zaman, ilk söz olarak !'junu sor. 
du: · 

- Kaç gün yattım? 

- Ön beu glin. 

- Eyvah. Mahvettim orduyu dese.-
ne. Benden talimat bekliyorlardı. Ta.. 
mamiyle aksi ,,ekilde harekete geçmiu
lcrdir. Ne haber? Neler duydun? 

- BilmJyorum ... Hep senin ba§ındıı 
bulundum. 

Nefretle beni itti: 
- Memleketine beni mi tercih et • 

tin? lnsan bu kadar alakasızlık göstc. 
rir mi? Git, 8ğren. 

Sokağa. cıktım. Her yeri, herke.si, 
bayram eder vaziyette buldum: Türk
ler, mağJ(lp, münhezim olmuşlar, çc. 
kilmişlcrdi. 

Bunu haber verdiğim va.kit, Osman: 

- Kadınlar beni mahvetti! • dedi. • 
Fa.kat, bundan sonra, artık, böyle bir 
korku kalmadı. 

Nefsimi yalnız vazifeme hasrcdecc
ğim. İyileşir Jyileşmez, bu hata.mı ba§ 
ka bir yerde telafiye gidiyorum. 

İyileştikten sonra, bana Rusya içle. 
rinde bir vazife verdi. !Kendi de hare. 
ket etti. • 

Herkes "Papas Osman" ı bir ;manas
tıra. kapanmış biliyordu. Tarih de 
böyle yazdı. Lakin o Girid adasına 

gitti. Orada. ahaliye, avdet eden Mesih 
gibi göründü. '.thtiyarlar, onu dcğiemL 
yen yUz 1fadesinden ve maziye dair 

verdiği tcfcrrüattan teşhis ettiği jçin 
Osman neler tavsiye ettiyse ayniyle 
hare;ket etti. Uzun zamandanberi Türk 
lcre mukavemet eden Girid adası da. 
böylelikle senelerin fasılasiyle dü§tü. 

Ben, Rusyadıı. uzun zaman ~ehir §C. 

hir dolaştımsa d9v Osmanın verdiği 
vazifelerden hepsini yapamadım. 

Aklımda daima §U kelimeler vardı; 
Rezalet ya resulallah ... Hakikaten de, 
ömrüm sefil ve sebil olınu~ de~ll miy
di? ... 

Eski kitabın birkaç sayfası daha 
vardı. J..akin elde ta.şına taşına okun. 
mıyacak bir hale gelmişti. 

Yalnız birkaç satırını daha seçebil. 
dim: 

Büti.in dünya, bütlin bir millet, Pa
pas Osmanı bir hain sanıyor. Tarih 
böyle yazacak. Fakat ben onunla be. 
rabcrdim. O, yalnız kahramanlık et. 
mekle kalmayıp yaptığı işlere dair bir 
vesika vermemek için kenôl namını, 

namusunu bile feda. etmi§ bir kahra
mandı. "Müstakbel ncslllcrln lA.netlnc 
ehemmiyet vermemle bir Türk casusu 
idi. 

Yalnız \bir zaafı vardı: Kadın. 
Son zamanda o zaafından da kurtul. 

quğu için, tamamiyle bir kahraman ol. 
du. 

SON 

Scvye'ltDeır gDbft 

Fransızlar da 
hava piyadesi 
ihdas ettiler 
Bunlarla dUşmao 

siperlerinin arkasına 
hücum edebilecekler 

Franaanm geı;cnlerde yapJllll olduğu mu. 
ıız.zam hava gö.Jterlıterlndo dUnya yeni bir 
den öğrendl. Zamıının en modem ınuharlp 
kuvveU olan "hava plyadeat,, mUatakbel 
harplerde çok mUhlm roller oynayabileceği. 
nl bu göstcrl§lerde labat etti. 

Bundan böyle artık seçme ltıtalarm ve 
hUcum taburlannın dUfffian makineli tllfelt 
\'O topçu ateşi altında döğille döğtlto ilerle. 
mcslnc ve ıllltenli tel örgillcrinl aımağa uf. 
ra§masma hiç ıuzum kalmamııbr. 

Bunun yerüıe ııueum taburlan h\JW.ll 
bir surette techlz editınl§ tayyarclıırle dU,. 
men gertatne t.qma.cak ve ağır tanklar cıu,. 
man siperlerine hUcum ederken hava plya. 
dclctl de par&!JUUerle yere aUıyacaklardır. 

Fransada hava plyadeterl §imdilik ancak 
birkaç tabura inblsar etmektedir. Fakat ya_ 

pJJan tatbl-kııt bu plAnm sağlam esaıılara is. 
Unat etnıckte olduğunu göstermigtir. Yakın 
bir i&tlkbalde bu kuvvet Fransız ordusunun 
bir ııılltıhı olarak t.ıınınaeaktır .. 

Nakliye için kullanılmakta olan tayyare. 
ter yfrmlger kl§I ta§tmııktadır. Her neferin 
bir tUfeğl, Uç gUnlUk ccph1111e \'C crzakı var. 
dır. Ylrml neferden biri hafif makineli tUf11lc 
llfmrnaktadır ve t&blldtr ki bu n:terlerln 
hepsi paraşUUe tcchlz edilmlşUr , .• parqilt 

i 
• 

Haber, okuyuculan lj.raauıda blr 
fıkra mlllabakuı flÇlnlft.rr. Gözıdert., 
lecek fıkraların kı1& ve hlQ olmuA 
u ıııuımıı oımaaı 1Uım4ıf. 

1 

Fılcra!ar, gllnderenlmu imzalan 
yabut mOıtear adlarlle ııearedlleceli 
•e her ay o ay ı~oe çı'kacakl&rm 
en Jyllerlnden betine muhtelit"' kı>'. 

1 .metil hediyeler verilecektir • 

Bize bildijiniz güzel fılUalan 
gönderiniz. • ~ 

Polisle yankeeıcı 
Polis - Oğlum bugün pazar tatili. 

Halbuki sen yine it peıindeııin. 
Yankesici - Mademki pazar tatili, 

sen de riayet e<iip te bıraksana yakamı .. 

BURHANETTlN 
Hiç durma 

Gayet çirkin adamın biri c.zcancye 
girer ve bir oi§O uzatarak: 

- Eczacıba§r, der, şuna. afyonruhu 
doldursa.na! 

- Kabil değil, reçetesiz veremem. 
Milat.eri kızar: 
- Bana bak, der; bee hiç kendisini 

öldürecek adama benziyor muyum? 

Eczacı cevap veridi: 

- Ben senin yerinde olsaydım, bir 
dakika bile tcreddüd etmezdim. 

Tevfik TEZCAN 

Koşa hazoırUoll< 1 

Cep sobaları 
ıcat edDDdD 

Kı§m soğuk havalarda kullanmak 
üzere Macaristanın Mako §Cprinde 
Dezso Nagy adlı delikanlı bir cep ıso
bası icat etmi§tir. 

Dı§ardan bir siliddire benziycn bu 
soba Nagynin icat etmi§ olduğu hususi 
bir mahruk yakmaktadır. Bu mahruk 

maden kömürü, kağıt hamuru ve la. 
zarmıı kestane tozundan mürekkptir. 
250 gramlık mahruk altı saat müddetle 

hararet vermektedir. 
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kutıanmuınr öğrcnml~Ur · 
Fransa bir ııcne içinde 50.000 hava piyade. 

sini taşıyabllceck sayıda tayyare hazırlL 
mak için pl!nlar yapmıştır. 

Hava plyaclelerl için dakikada 60 !l§ek 
atacak yeni bir cins mağazalı t.Utek 1cat 
edllml§tlr. MUteha.ssuılanıı söylediğine göre 
bu yeni ıillh ııayeşindc en kU\'\'eUl kara 
tıUhkAmtan bUyUk bir kolaylıkla dU§OrOle. 

bilecektir. 

hırsız -

226 - "Yavll§ ya"ll§ bu adamın sız o. 
ı cağtn12 kanut geUrmeğe ~!adım. İyice 
emin olmak ıctıı, gece gtlndUz aW takip et. 
llrmcğo b~ladnn. Evinizden her cııo~u:da 
lıı.klp cdlllyordunuz. Me§hur yangın gece:ılne 
ltad&r, bu blSyleco devn.nı etti. 

J ••. 

227 - o zaman l!lzi cle geçirmek bu. 
su:ıundıı.ld pllnla.rmU bazırlamıı.ğa ba§ladun. 
Elden dU§me gllzel b1ı- vallz ııatm almı,Um 
ve bunun içinde bir paket mektup buldum. 
Derhal §Unu ııöyllyeyim ki bu mektuplar 
chcmmlyetaw.11. Fllkat son derece !§ime 
ye.radıl 

228 - Bu mektuplan ya.mu§ olan 
Dyan& Valmond& mU.ra.eaat etmekle, blçbir 
ıey eldı edemi}'Cceğlınl blllyordqm. Blnıı.eıı. 
aleyh kız kardeff Kateyi korkutmağR ka. 
ı·ar \'erdlın ve onun tuzağa dUaccr~lnl tah. 
mlıı etUm .• Fakat asıl maksadım ıılzl ele Fc 
çtrmektt. Onun bu f§tcn slzl haberdar ede. 

Yazan: Korl.I UJblua 

Halbuki, dUşUo. O akşam 

Patriı: 

dUşen 
dediğini 

- Hayır, dedi, baıka bir lart .. Din • 
le Ritır "Yeti) s;ayrr., da Domlniklc .... 

olan adamın ıen olduğunu iddia ediyor-
ıun. 

- '.Evet ...... 
- Yemin et .. 
- Yemin ederim.• 
- Güzel .. Bazı hfidiseler, o h~diıcde 

kargılatmıı olanlara, birj:ıirll'rine kargı 
hemen hemen bir hak verirler, Hem 
demin, iki mevcudiyetin biribirlerine 
a§k muanikaı:tı ile bağlanı~rnm da ara -
larında bir rabıta teşkil edeceğini de 
söylüyor.dun. Yalnız bu hususta tam bir 
kanaat olmak gerek. Tam ve hakiki bir 
kanaat.. Halbuki, düşün, o ak§am 
senin hesabma düşen kadının sana "dar 
ling,, dediğini söy1cmiıtir. .. 

- Yalan söylemiştim. . 
- Şiındi de xalan söylemiyor mu -

sun?. 
- Hayır •• 
- Bir daha yemin et .. Şerefine ve 

annenin başına yemin et! .. 
-Yemin ederim, şerefim Uzcrine ve 

annemin batı i!iin yemin ederim .. 
-Aldanmadığına emin misin? Evet. 

Vaki! istikbale ümit bağlıyabilirıin ... 
Lakin, ya seninle Dominik arasın.da 
bilahare bir güphcnin doğuşunu düşün. 
Ya 'isen bir vehim yüziiIJ.den, lbir yalan 
yüzUndcn kendimi kurban etmiş isem .. 
Tereddüt ediyorsun RiıarJ Tereddüt 
ettiğini zannediyorum Ripr .. Hayatı -
mızı bir intı'ba, bir şüphe •lizerine yıkıp 
yerine bir yenisini yapamayız .. Bir şüp. 
he ... Belki senin de inandığın, inanmak 
istediğin bir §ilphe .• Ne diye ıstıraplar 
içinde kıvranan Dominike bunu derhal 
scöylemedin? Niçin ve lüzumsuz yere 
bu sırrt l>ıl ~ııdar mllhafaza ettin?. Ne 
diye htm~ ortaya sıkarak ''bendim,, 
demedin"?. Ve bilhassa, şimdi, bu kadar 
vakit geçtikten sonra ne diye söylüyor. 
sun? Yoksa, bizzat kanaat getirmekti· 
ğin için bu kadar zamanın gesmesi mi 
lizımdı?. 

Patris elini Rişarın omuzuna koydu: 
- Rica ederim, Rişar, diye ilave et

ti, \fır erkeğ:1 vaktiyle bana samimi ve 
açık bir dost olan 'bir erkeğe hitap edi.. 

·yorum. Vicdanını kurtar .. Üçümüzü de 
kurtar ve bakikati söyle .. 

Dominik l'·alvardt: 

- Rişar, rica .ederim ... Yeter .. 
Ritar ba~ını kaldırdı. Onlara baktı .. 

Sonra, yilzünde müthiş bir ıstırap pey -
da oldu. Ba§ıru önüne eğdi. Mınldan. 
dı: 

- İkiniz de beni affediniz. Evet, fe
na hareket ettim. Emin olmadıfım bir 
şeyi htkikatmif gibi gösterdim. O ge -
ce, earho§ı'ukla, senelerdenbcri tiddetlc 
arzulanuı olduğum ıeyi elde etmeğc ça
Irıttm. Anla beni Patriı l Hakikaten o 
kargaplık içinde, bir an yanına yaklat
mıg olduğum Dominikin elimden kaç • 
mıı olup olmamasından emin değilim .. 
Ve hakikaten benimle beraber olan ka. 
dımn bana ''darling,, diye hitap ettiği
ni duydum ... Ve sonra 0 ne yaptığımızı 
bilmiyoruz .. .Bu bize yakıtmazl.,,, da 
.dedi .. Ukin bu sözleri kim söyledi.. 
Kann m.ı? Y<'ksa yanımda b~ıka bir 

centl·lmen 

ceflnl, ve IWn de faaliyete geı:ecetınızı 
bllfyordum .. Siz tUtüncU dUkkAıuna ılrdift. 
~ zaman ben kapıdald delikten ııizl ııszet. 
llyordum!., 

229 - I.Avrena Şarlton kollannr göğııUn 
de 'kavuıturdu Ye: ''Şimdi artık mahvolmuı 
b1r ao.ın.mnı, dedi ve odanın kapttıın aç&. 

mem. 
Sustu. Boğuk bir ıeıle: dl 111ıtııf 
- Yaşadığım müddetçe, de 'rtık ,fJ 

olmanıza imkan yok .. Ve bell 
1 

meıut olamıyacağım. 

Dominik lıaykırdı: ıtııı116Jf.ı 
- Hayır, Riıar, yaııunaJc U ııı.ı 

K d 1 . . b" d .. ı··muoUı c er erımız: ır c o u 
t • • ~ 

e meyınız. Jrıİ' 

- ikiniz de bana eli.niıi ~·~tıi~ ııet
bana acıyınız .. Betbahtını .. ~ 
bahtım.. Jlitı' " 

Kan koca ellerini uzattılar. doıı' 
~ w b lk .. .. d" nurdllı bır agır a <:'na yu11J u. 
dil: • ·rıolıJ' 

- 'Allah ısmarladılC, aedı, c~ . ~"' 
nuı ki size kendimi unutturıc'~ıııı" 
ni affetmeniz kUi değitdir. :seııı 
manızı istiyorum. 

V . • ~lıı~ e gıttı. poY 
Yalnız kalınca, Patris ile it\ ,r 

balko~a yaslandılar. Orada, ~tıı Ulr 
cenin içinde, gül kokan pah~e~' 
rinde ve yıldızlarla titriyen g 
nün altında bir saat kaldılar. 

HAKİKAT .. ıctU bu' 
İki hafta sonra, bavullar yu ,ııı6C11 

yük bir otomobil, §it-onun bah~"' o• 
içeri giriyordu. Otomobilde. i ort'
Antuan vardr. Amerikaya gıd 'I ~ 
Antuan bütün işlerini tasfiY_e ~ti, 
Ri§ar da onun gibi yapnu~ idt· 

serbesttiler. • k•~ f. 
Amerikay:ı gidecek, bır te.;.f 

Nevyorkta kaldıktan ıonra ~:nbit 1 
da satın almrt oldukları bUyıt ~ 
mayı işleteceklerdi. Patris: ~~"f 

- Demek karar verdinlZı kel'\ 
dinizi sürüyorsunuz. 

Rişar cevap verdi: • ııt· '~ 
- Hayır. Sürgüne gelınıyor :lb~r, 

dece yeni bir bayata atılıyoru.t· de~~ 
Avrupadan bıktık .. Bize baş1<~ ıis' 
lar,başka fileınler lazım.. Y'etll 

ı4~' ve yeni heyecanlar... .. .. u10.-_.ıı1 
Müstehzt t,it talakatla gorııt ııt"..-

Fakat bu istihzada unutulması ,aı· 
olrruyan bir :.stırabın acılığı. ~edeıı ~ 

Dominik lcimseye farkettıf111 '1ıll~ 
na bakıyord•.t. Rişar sapsarıydı· •ll"4~·· 

1 
•
1 

• . yor., ~ 
nün hat arı gerı mıştı ve . durıf' 
Antuan ise ne§'e1iydi. YcıU t•f'fcr 
zaptına 51kan bir fatih edaSI ; 

.du. tı•f'~ 
Rişar ise Fransa ile beraber, OiP 11 J 

tanda ayrılıyor gibiydi. Veda e ,11•~ 
derlerken, Patriı ikiıinin de bit :.ı, 
hararetle ıtlctı. Ripra Jrartf ~ ıtJ 
minnettarlık biati de tapyord;0~ .. :f 
nitc ise, ikisini birden, bir 1'1,Afl' 
kucakladı .. OrJarr,_ 9atonun P ~ 6 
na 1.cadar teıyi ettiler. YaVll ~,..,ıf'; 
diller. İkisi de tek kelime 161 • .tı1P1 JC rııJ,.... ' tardı. Buna lUzum yoktu.. o fçlll 11 ~· 
antaııyorlardı •. Bu gi.diı. onJ~r 1~,rk' 
hai kurtu1uıtu. Merdivenlerı ç 
Dominik: 

- Eh, dcJi, artrli .. 

2.30 

•ak ... ıendl: "BUi de•hal ıço"1" ~ 
280 - Vallnge hücum euıs!I ~ 

tekrar odaya girdi ve denc11Jl ~" 
tavırla bafırdr: 'Yapacatmız 1~1t11--f 
nuzı,. Bil, çoklıı.nberl mukeıl c;ı ~ 
lan kara gölgenin katuına bit. 
rak ıardı. - · ~ 



!!esim sanatında bir yenilik 

3 buudlu tablolar 
Pa .Yapan ressam 

rıste açtığı sergi ilt;1 büyük 
,...._ bir şöhret kazandı 
~ belil'dl A ~erkezinde yeni bir res
tııi .._tk&, lil Jakoben ismini taşıyan 

)'ar,-... Yalnız resaam olmakla kal. 
""'•ıınle • 

llıtJıtadrr rıtıde heykeltrathkda yap 
&f. 4 · Son defa p · ba truPlıaın •~ste açtığı bir ser 

1ret \'e t•L . ~ kabılıyetli artistlerini 
b -dir · · 
ou '"iıbıe lSinde bırakmııttr. 

!'rıaı.. •dııır r !&yledir: Meseli "gece 

~tık llluı ~an tabloda bir soy
llıin :ztınln· eaı gCSrUlrnektedir. Rea-

lle hPıhıu~=ilı boyadır. '.i'uval üzeri· 
'dtı.ı ICLli • Pakat hınızhğı yapan 
tabir il tahtada le bu n OYJDadır Diğer bir 
wı~ lanatktr n.. · . 
·U ""'ll da tet' . ~ buudlu hır eser 
e e t ırıyor k= 

"tulur bir .... bayatın faciasını 
Jea,ede ICöilde göstermektedir. 

'llrtt duran 
tt °hı&~ !&pka ve palto, ayni 

$e\oe "Pıhııı e aynı tahtadan çer-
) ıtrr. 

~oberı~ re111 • 
d Ilı tabı 111 •e beykeltrap Ja-
d lltiiııceıeri ~çerçeveleri hakkında & 
'1' ,,, tkadır • ••ç . 

ı rıı .. _ _ · erçeve resım. 
Ptr... "'"'IUJ Rea · "dır d' t nun esaıından bir 
~ ttb " 1Yor o ı.. ~tnu da· atbepledir ki, çerçe-
~ 0 resnıtn . 

I)· fnlalarta mevzuuna aıt 

..... 'ier reıinıı r~rne ilhak etmiıtir. 
"111 ettnden b' · · ' ~~ lltllllakta ~rıaı de, "arzu,, 

k iıtiYn b dirır. Masadan bir balık 
le •• _ 'kelcliyi .. • 

h -. •e difer gosterıyor. 
ta~lı.ıııtır y teyler yağlı boya ile 
._ta . abıız 
t llıerine 

0
,._ kedi ile çerçeve, 

~dtıfu . . dır. Öbür resimlerde 
~ ııbı, .._ 
tkt ·~ b" tlc&r, çerçeveyi rea "'Qli . ır Par ... 
tn. tçiııdir k" '- -11 olarak telakki 
~ ı, lledi l 

lı ~erin Y de, çerçevenin 
'-ııatlta e oYllluıtur. 

' r l•kobe ~tlı_kit dahi • n, &evildiği gibi, tid-

keı;·'ht. onun b ... edflrnektddir. Fakat 
llt • eaı re 1' ltf~tiyl h ıaam, hem hey. 

k '1ıkit td e arranı oluyor. 
titr • enler, bit . 

td· ltı ile birl"kt . tabı, resmin, hey. 
1'orı. ı e ıyi gitmedi-· . 'dd" 

'''ı ..... o 1. ... ._ • gını ı ıa 
trL -.uar kı b 'bi 

~ oe Vaktini , u gı saçma 
ta\' . ltaybetın .. 

liye tdenl eıneaını resaa. 
' nı er Tardır. 

'trı,ti uttdU nı11ne • " 
l'UL n tekice lclritler, bu e-

"'elt Ylpıl11ııı ld tU 'tzı.t aa 0 ufwıu, fakat 
>'orıar Yıl&aııy•~~- il . .. 
Ş • ~ .. u,, erı au. 

ı· u hale! 
~~lQı e, Oftada 
der lelir., Zira, ı:neıele olmaması 
h~.reairıı -...!enç Jakoben de, mo. 

' rı:ı. 'Yetti bir it ncıa çok büyük e
tr, . delildir A !1Pnııı olduğu iddia-

!ıy· . ~c.ı. .. 
''rıı ı bu teldtde ka ..., resimle heykel. 
oıd rı~ tec:rube " ffJtrrabilnıiı olma. 

\ı tı.ı e tetJciır 
ırıı.ı.. nu ileri an~ e değer bir ıey 

.. r.1- -ıııekt d' '"'r, e ır. Bu noktada 

ş· 1~81 kutbunda 
~."""~~ 9eldi 

de 1a sıfırın OslDn· 
Şj ı-1111 d 

r" "1aı lrutb erece 
inde k:ı llnda ıe 

)tt· llazıı.1tta Yfar buzlar üze. 
t ı '1ı.1._ olan Sovyet ilim h 
e)Cttr ~ )ed e-

•• 
1 liSııdth.:. or°" Moakovaya •u 

' ltıatu --,tir ı :s 

~le ~ nz .. tiiıı telııılttir ız.eYIİıni artık ta. 
lııı b:e ~ ~r'I •aa~t hararet, aıfırın 
"-tıthi "'ttı...:~dir. Gök yüzü, ka. 
~ )l ! '11rette ile kapalıdır. Hava 

~ tt~r ~tubetlidir. Rutubet 
tıtl!etıe 111aktı Y•ltlanmum altında 
~ "'- r. · ·~''lll lbet,lciiıı r1ıw.....-~· '-aıı .. _ deki Çadırlanmızm 
\lı .. ~ L..... -1"111 ÇiSzm-ır. -.ı; -.ııi U&111tai devrele-
~eCtlt ele llele~~nıu birikintileri var. 
htı. .. _ PolarıQıı ~tnalaıınaaı ve yi. 

-._ L..ı_ Zın ıy· b' 
tıa )' "iaq, daba 1 ır halde mu-

'tltt~e ~ Yillrıelc ve daha ku. 

~ ~e ~ 0 ralarda oturmak 
~ ltrincle k dık. Buz parçasının 
~ \tt •teı:;le~tı~~ vardır. Çadır. 
~........... (l'aa) ltnizı oralara nakl-

Filistinde Arap 
korkusu 

MB/rlt slgonlstler 
ııaeılnln beganatı 

Jabotina1" 
Filistini Yahudilerle Araplar arasın. 

da taksimi planının Arap ve YahUdi dün 
yaamda tiddetli itirazlan mucip oldufu 
malUındur. , 

Bu itin gündelik ıuetelere geçme • 
mit yeni bir uflwını ba•Wık İnciliz 
gazetelerinden (Newa) bildiriyor. 

Bu .gazeteye göre, (~Ufrit liyoniat • 
ler) lideri Japotinaki lngiliz parlimen. 
to azalannın buıuai bir toplantıamda 
"Yahudilere Araplardan ıelecek zarar,, 
hakkında bir nutuk söylemiftir. 

Japotinaki demittir ki: 
"- Bu yeni taksim plinma göre, ya

hudiler de bir devlet tetkil edecekler 
delil mi? Pek güzel .• Fakat bu yahudi 
devleti kliçük bir devlet olmakla bera
ber, o kadar aengin olacak ki kapı kom. 
§u Arap devlet, onu zaptetmefe kalka 
cakatır, binaenaleyh bu tehlikeyi ıöz 

önUndetutmabdır.,, 

Almanlann itirazı 
Diğer taraftan Daily Tel~grapb ca· 

zeteai, Filiatir.in taksimi pll11ma, Al • 
man siyast mabafilinin de aJAka g&ter
meğe batladığıru yazıyor: 

Yahudi meseleleri k~11nda bliyük 
bir alikı gösteren bugünkU Almanya. 
Filistinin de ikiye bölünmesi ihtimali 
kartıaında oradaki Almanlardan bazı. 
lannrn Yahudi idaresi altına düpnesin
den endite ediyor. 

Resmt ıt-:ttiatiklere göre Filistinde 
bugttn 2%00 Alman bulunduğu il1n ı · 
dilmektedir • 

Memlekette tetkikler 

Ders imli kadın 
En azılı ağaya bile 

istediğini yaptırabilir 
Fakat burlun için baş örtüsünü 

yere atması lazımdır · 
· Yazan : Niyazi Ahmet 

Denimin Hozat kalasına gece ıir
mif tim. Sabah kahvaltıaını yaptıktan 
sonra bir ıenç yanıma yaklaJb. Kendi· 
sini takdim etti: 

- Halkevi katibi Kemal. •• 
Büyük bir nezaketle bir kahvesini 

içmemi rica etti. Kazanın bu en mil
nevvet.. genci o kadar sempatikti ki, bir 
kaç dakika içinde ka.ynaf11111bk. intiba· 

\ ıarnm sordu. Ve sonra harilrulide nik
bin bir g8rUtle Dersimin alacağı veçheyi 
hararetle anlatmağa batladı. ( 1) 

- Burada eski ağalardan var 
mı? GörUımek istiyordum.. deldim. 

- btediiinb kadar afa bulayım 1 
Cevabmı veren Kemal bana bir iki aut 
sonra "Aşağı Abbas uşağı,, atiretinden 
HU.eyin ağıyı getirdi. 

- tıte size bir ağa ki, Dersimin he
men hemen en münevver afalanııdan
dır. Bir meseleden dolayı mahpustu. 
Bir ay evvel hapiabaneden çıktı • / 

Buna hayret etmiftim. 
- Mahpus muydu? diye soıidum. .. 
HU.eyin ala cüJUmailyordu: 
- Evet, dedi. Ben haklıydım ama 

hakkımı hükfunete anlatamadım. Vakti 
ıeçirdfm. O vakit de hllldbnet haklı 
olarak beni mahk:Qm ettL 

HUaeyin ağanın bu .azleri, Denim 
aplannm 8tedenberi devam eden 11r-
1Useıtleri ve d~tıncelerine hlç bense. 
miyoıidu. Her yerde ve daima apmn 
aıt bir bat oldµğunu dinlemittim. 

Hllseyin afı bir mllddet dUfUndil. 
Sonra devam etti: 

- Benim babam ilk meclisi mebu· 
unda Denim mebualuğunu yapan :Mus.. 
tafadır. Şisddi dokun yapndadır. De
mek istiyorum ki hükfuııete boyun el· 

mek,, onun emri dıpna çrJnmıınak lL 
sun geldiiini anlanuı bulunuyoruz. 

öyl olmasaydı Seyit Rızadan farla
mu ne olur? ... 

Sözü Seyit Rınya kencllti intikal 
ettirdiğinden sordum: 

- Seyit Rua bakku*!aki fıkrinlz 
·nedir? 

- itte buna cevap veremem. ÇUnkU 
Seyit Rıza düpanıınciır. Ne 98yleraem 
doğru olmu. Dilpn&Jl hakJnnda arka-
11ndan söz eCSytemeyiz •• 

- Yibillle bl'f'? 
- YUzUne bfll ibapa it yapılır, 

çUnkU dilpnandır. Eğer dilflnamm ot. 
masaydı onun hakkında çok ıeyler söy-

lerdim. Benim bdar bilen ide azdır. 
- Rıza ile dUtmanhfum nereden 

çıktı? 

- Yubn Abbas up.ğı ile bb apğı 
Abbas uşağı amca zadeleriz. Tarla yil· 
zUnden aminıin (2) oğlunu katlettiler. 
Biz de onlann reisi topal Ahmedin ba 

baıını vurduk. Aranma bu suretle dllf
manlılıc &irince biz hUk6mete müracaat' 

JfidwJnirimiz Hüseyin .Ağa ile 
yan ymıa 

ettik. Onlar )ıUk\ımete m~acaat et.. . Av 
mdden Seyit Rızaya iltica ettiler. Büasyln !JG • 

To ı Ahmet Seyit Rızanın dama· f ağaya, Denim kadınlan hakkında duy. 
dıdır. ~ğlunu 8ldUrdüğUmüz için inti· duğum ve b~ türlü Denimlil~rde~ tev
kam almalı karar verdi. Halbuki biz, sik edemediğım bazı malUınat ıatedım ve 

onlar bir adamımızı 81dilrdUlderi için 10ı:dwn: 
bb: de bir adamlannı 81dtirerek intikam - Eğer söylemekte ~zur gonı .. 
almqtık. Bir gün Topal Ahmet dört yorsanız söylemeyiniz. 0Ak~ı takldirde be 
ynz kiti bldar topbyarak kiSyilmllze hlL ni malUnıatı~ aıbbatine ınandırmıı o

·cu metti. Bizim evde bir jandarma yils 
baflll ile sekiz on jandarma vardı. Hil· 
kamet memurlannı da dinlemediler. Ev· 
lerimizi yatma ettiler. yakblar. 

tıte bunlan Seyit Rıza yaptırdığı 
için onun en koyu düpnaruynn. Onun 
için bir teY slSyliyemem. Yalnız diyebi. 

lununuz. dedim. 
- Sorunuz .. Cevap verilecek suale 

elbette cevap veririm ... 
- Bir ağa bç ldefa evlenir? 
- Bu atanm zenginliğine bakar. 

Yaloız ikinci vey\ Uçllncü defa evlenir .. 
ken evvelki kanaınm nzaaım alır. Eğer 
çocutu olmuyorsa karıaı kocasını bizzat 

lerim ki, bUk6met yllz aekaen bin tane kendisi evlendirir •• 
Seyit Rıza çıksa karıı duramaz.,. - Ağa naaıl evlenir? 

- Kuı ya rizaaiyle alır, yahut ka· 
Her teYİ açıkça söyliyen Hüseyin çmr, 

- Hangisi daha çok olur? 
- Kız kaçırmak çok olur. DUıman• 

hklann çoğu da bu yiUdendir. 
Hliaeyin ağaya erfnuik sualimi sor. 

dum: 
- Bazı meselelerde erkek bdmm 

emrinden çıkamuımf.. Dofru mudur? 
Hüseyin ağa sualimi anlamamıı g8-

rUridU. İzah ettim: 
- Bir vaka ldinledinı, dedJm. Bir aıi· 

ret reiıi bundan bir müddet evvel bir 
jandarma yilzbapı ile birkaç jandarina.. 
yı esir ~tmif. Denimin en vah§t t-eisi 
olan bu adam Tilrk askerlerini öldilr· 
mck iatemiı. Kanu bapdaki "puıu .. 
'(3) yu çıkarıp ortaya atnq. Bunun il· 
zerine reis bu puıunun üatUnden ı~e. 
memi§ ve bu suretle esir edilenler ser
bestçe dönmli§ler ... 

_..:. Doğrudur. 
- O halde Dersimli erkekler kadın· 

lann alSzUnden dıp.n çıkamıyorlar de. 
mek? 

itiraz etti : 

- Hayır! Böyle bir ıey yok 
- Ama puıusunu atınca. 
- O zaman dinlenir. 
- Peki bunun manası nedir? 

· - Bunun manası kadın pufusunu 
"bu benim namusumdur,. diyerek orta
ya atar. Erkek de karısının numusunu 
çiğneyemez. . 

- Sizin karınız böyle yapsa siz? 
i Hüseyin ağa sözümü tamamladı: 

- Geçmem, dedi ve illve etti: 
- Derainide kadınlann yalnız bu 

hareketleri dinleniz. Baıka hiç bir kıy
metleri yoktur! 

Niyazi AHMET 
(1) - Bu 1)'1 kalpli mllnevver çocutun 

Elbl.ze döndfltUm vakit bir kaza n buhran 
neUcestnde 6ldOIQDD derin bir teeunrıe 61-
:rendlm. İkt defa g6rOıtutOm Kemalin gtı. 
len y(1ztl ve zeki 'bakıfl&l'IDI bir tOr!n unuta. 
nuyorum. 

o(2) Amcamın 

(3) Pufu, Derıdmll kadmlarm bq1arml 
8rttUklert bir nevi yqmaktır. 

Askeri 
larla 

marş· 

dans 
A vusturyada yasak 

edildi 
Avusturya askeri martianna ayak 

uyldurarak dana edenler için en çoğll 

altı hafta bapia cezası veren yeni bir ka. 

nun çıkmıtbr. 

Avusturyada askeri marılarla foks. 

trot ve polka yapmak çok yayılmış bir 

adetti. Bu kanunun nepine aebep eski 

tarihi marılarla dans etmenin orduya 

bir hakaret ve yaıtı askerlerin hissi.. 

yatpıa dokunmakta olmuıdır.ıı ' 



Tarihi tetkikler: 

Bizde hafiyeliği ku.ran 
Abdülhamjt değildir ! 

:··············· ................ ·-r··-.......... -. .................. -........... ___ .................................................................................... . 
i "Kızıl Sultan,, bu menhus adeti befinci Murat zamymdan dnralmıtta. Ve işin garibi hafiyeliği tesis eden i 
i emir ç[kanlihğt zaman "Hürriyet babftar,. Milhat paıanrn reisi bulunduğu devlet ıüraıının tasflbinden geçmi9tir! ! . . . . . . ........................................................................ -··················-·························-······················································· 

Yazan: Hüseyin Rüştil 
İkinci Abdülhamid. idare makinesi. 

ni üç mesncd üzerine kurmuştu: 
1-Vehim. 
2 - Zulüm. 
3 - Hafiyelik. 
Bu Uç kelimeyi, şuunun fezlekesi ol· 

mak üzere, otuz üç yılın üstüne yapış. 
tırabilirlz. 

Zulümle, reıaietle ve jurnalcılıkla 
geçen o uğursuz yıllan bilenlerimiz, 
biınfyenlerimizden çoktur. O yıllar, ne 
yıllardı! Evler göz altında. sokaklar 
hafiyelerle dolu, her kÖ§ede, her bu. 
cakta, mabedde ve mektepte bile ta. 
kJp ve tarassud, ~ylemek, düşünmek, 
yumak. fiç bet arkadaş bir araya top .. 
la.mnalc, memleket ~terinden bahse~ 

~ düfün, cenaze alayı, hepsi, hepsi 
yasaktı. 

latanbul adeti dövülmenin, hapsin, 
stirlllmenin, zulmtin, rezaletin mahalli 
icruıydı. Bu şeni hallere karşı Yıldı. 

zın mütemadiyen aldın§ etmemesi. ~ 
lika.sız davranması, oradan verilen l 
hususi talimatların genişletilmekte ol. I 
duğunu gösteriyordu. 

Filhakika, ikinci Abdülhamid yara. 
dılış itibariyle pUr evham, her şeyden 
n~ kapan bir padişahtı. Fakat ya. 

kınları. hafiyeler ve eunıar bunlar fın 
dık kabuğunu dofdurnııyacak bir §eyi 
telleyip pullıyarak ve bin bir korkunç 
§ekil vererek. ehemmiyetsiz bir vak. 
ayı bUyUk ve sonu tehlikeli bir Şekilde 
anlatıp göstererek vehmini arttırıyor
lardı. 

A bdülhamidin en çok korkhığu. çe. 
kfndiği 5ey, saltanatından uzaklaştırıl. 
mak, hal'edilmek keyfiyetiydi. Padi. 
§ahm bu zaafını bilen jurnalcılar, kö. 
tU dalkavuklar, bir gazete ibaresinden, 
bir ki tap sayfasından, bir şiirin bir 
mısramdan, bir kelimesinden, tram. 
vayda, vapurda konuşulan havai laf.. 
!ardan bin bir mana çıkarıp, bunları 
tezvir, iftira ve yalan ipliğiyle doku
duktan sonra "velinimeti tacıdariye 

" sunuyorlar, Allahtan korkmadan, vic. 
danlarından utanmadan birçok za.vaı. 
1ıların canlarını yakınıya, ocaklarını 
söndürmeye sebep oluyorlardı. 

Bunun için, en ufak bir ihbardan, en 
ehemmiyetsiz bir seyden bile lruşkula.. 
nan Abdülhamidi, sadrazam ıKamil 
pqanm dediği gibi - "ga.lebei vehim. 
le zihnine tebadUr eden reyden dön. 
dürmek kabil,, olmuyor, hatırına ne 
gelirse hemencecik yapılmasını "emir 
ve iraden ediyordu. 

Osmanlı tahtını otuz bu kadar yıl 
işgal eden AbdWhamidin fikri \'e ru
hi ahvalini, mal6matmrn derecesini 
gi>9tenneııı aUba.rile, eu va ka ibret ve 
dikkatle tetkike layıktır: 

Sadrazam Sait 
P8f& valilere tam 
Ml!hlyet verilmesi 
taraftarı olduğu i. 

( 

çın "Vilayat ni. 

Jfit'luıt Pll§a 

etmtı,, vilayat nizamnamesinden soğu ı 
muı. 

Sait paşa diyor ki: " Bu nizam h~r 
ne vnkit arzolunduysa bir komis ·on. 
da. tetkiki iradesiyle avdet etmışti. 
Merhum Cevdet pap bu komisyonun 
uaamda.ndı. Nahiyeyi ., dairei kuru. 
ye" diye tashih eyledi. Llkln mazar. 
ra.tı milııdefi olduğuna kanaat gelme. 
diğinden nizam mevkii icraya geleme
di!' (Hatırat, sayfa 208 ) 

Herkes bilir ki •• Commune de Pa. 
ria" 9 ağustos l 792 de Jrunılmtlf bir 
ihtilll hUkfımeti idi. İkinci AbdWha. 
mit bu hUkfunetin o aıralarda. Fran. 
saya dehşet la}an terrorüstlere kuv. 

vetli bir yardımcı olduğunu galiba kata 
smd& iyiden iyiye saklamıı olacak ki 
"Commune,. Je .. Commune de Parla" 
yi birbirine k&.rJft.mm§ ve bunun için 
memleketin tarakkiafne. halkm raha. 
tma f aydaaı ve yardımı olacak olan 
bir nizamnamenin tetkikine m~aade 
eunemiı tatbik sahasın& çıkmaama 
mani olmuştur. 

• • * 
Yukardanberi Mydığım vakıalarda.n 

Aptlilhamidin ne karakterde bir adam 
olduğu anlaşılmıştır. Bu derece veh. 
ha.m, bu derecede cahil bir pa.diphın 
elbette bir caıua teşkilatı kuracağı, 

halkın arasına taraf taraf hafiyeler 
saldıracatı muhakkaktı. 

Nitekim böyle de oldu. Onun dev
rinde haf iyelik Türk i11mnl bqtaııba. 
§a kavurdu. İşte bunun içindir ki, her 
kes hafiyeliği AptUlha.midln kabı eL 
tiği bir eeer zanneder. Ve bu hususta 
ilk bqkltibi Salt p~m e.f endiaine 
akıl hocalıit ettiğini, nail.flit ve reh· 
bcr oldu#unu iddia. edenler de çoktur 

Bu rivayet btiptat yıllan içinde hU 
riyet 8ever.ler:n ağlzlarmda bir Baku 
gibi gev elenip durdufu gibi, Avrupa.. 
daki Jontlirkler de bUtUn neıriyatla. 
nnda bu iddiayı ortaya attılar. 324 te 

zamnames·,, ni bu 
esasa göre hazır. 

lamıştı. N!zam -
namede nahiye tef'. 
kiliı tına dair mad. 
deler de vardı. 

rivayet o kadar tekrar edildi ki nihayet 
doğruluğuna, Aptillhamld!n vehmiyle 
""' !ıimmetiyle başkAtJbi Sa.it ~anm 

~ •• deha"' 11ndan doğduğuna herkes kani 
--:"'\. oldu. 

Bir gün bu mad 
deler Uzerine ko. 
nuş·ırkcn Abdülha
mit soruyor: 

J Halbuki bu uğursuz müesseseyi ku. 
/.}ı ranlar ne Aptillhamid ve ne de Snit 
JI paşadır. Geçen gün notlarımı wnlf e. 

derken elime geçen bir '' ilan rer.mi" 
Sait Pa§cı 

- Nahiye ne demektir? .. 
S:ı.i~ pa.~a • tilrkçe konuşurken, fra.n 

sızca tab!rler kullanmayı muvafık gö 
renlerden olacak ki • nahiyenin ne 
demek olduğunu anlatırken "cam. 
mune'' tabirini kullanıyor. 

bütün bu kanaatlarn iddiaları çürü
ten bir vesikadır. 

Pad·eahin, amcası Abtüliı.zizle Avru 
-pada dolaşırken, siyasi akideleri, pr"
gTamlan hakkında kulakdolğunluğu 

olan "Parlı communadları" hatırına 
gelmiı. bakmıı ·•commune" "commu. 
nard" ikial de birbirine uygun, kuşku
larımı§, bu işten bir tehlike tevehhUm j 

1293 hi~rct yıh recebinin on ikis:n. 
de (9 temmuz 1876 çrı~amba) İstan
bul gazetelerinin ilk sayfalarında neş 
rolunan bu tebliğde: harp zamanın
da ordu düşman karşısında uğra§ır. 
ken ve hUkCı.metin başında bu kııdar 
gaile varken bazı kitnselerln işin ha.. 
kikatini bilmeden dedikorlu yapfikla.. 
rı ve böylece halkın zihnini karıştır. 
dıklan bild.rilerek bu gibi dedikodu. 
larm badema yasak olduğu 118.n ol:ın 

maktadır. bu yasağı yerine getirmek 
için " taraf taraf bafiyeleı-" tayiniyle 

iı;in g~zli veya aleni tahkik olunacağı 
mütecasirlerin cezalandırılacağı ili . 
nın sonunda bildirilmektedir. 

Bu resmt tehditname bir kanun kud 
siyetiyle neşrolunurken ikinci Abdül
hamid henüz Osman oğullarının tah. 
tına oturmamıştı. Padişah beşinci Mu 
rattı. O akıl muvazenesizliğine mUbte. 
18., kendinden bihaber tahtında oturu 
yor, vükela onu kukla gibi oynatıyor
du. 

Resmi ilanı hazırlıyan ve vükela 
meclisinde müdaf .aa ede n sadrıazam 
mütercim Rüştü paşa idi. Paşa bu ila 
nile hususi meclislerdeki konuşmalara 
abpap ve eş dost aralarındaki müsa.
habelere kadar teftiş ve murakabe e. 
sasını koyuyor, siyaai işlere devlet U· 

muruna dair söz söylemeği rnenedi. 
yordu. bunun için de tarai tara! hafi. 
yeler tayin edildiğini ilan etmekten 
çekinmiyordu. 
Ağızlara kilit vuran bu rumi ilin 

neşir ve ilan olunurken, devlet mekıv 
nlzması içinde bir de "Şurayı Devlet,, 
vardı. Orası, kanunlar ve nizamlarla 
bu mahiyetteki kararların ilanından 

evvel tetkik mercii idi. Tarihin ve ta. 
liin şu elim istih7.aSltıa bakıiıız ki, Ştı. 
rayı Devlet reisi de Mithat paşaydı. 
' Zamanın bir 

takım icapları in • 
sanlara ve hü.kU.. 
metlere çok defa. 
şedid, arn~ı7., ba,. 

zan da tuhaf, biri. 
birine aykırı ka • 

' rarlar verdirir. BU 
yük, küçük her in. 
kılapta fevkalade 
ve idarenin mer'i 
kaideleri dı~mda 

Sadr~m ınıiUercim işler yapmak, a. 
Rll§tü Paşa · dnnla.r atın.ak za. • 
ruridir. Fakat daha iki ay evvel ferdi 
saltanatı yıkmıya karar vermiş ve on 
beş yıldanberi "nefsi mütekellimi vah. 
he,, olan bir padişahı kendi kanında 

boğmuş olan inkılapçı bir heyetin ta
ra! taraf hafiyeler tayin ederek, mem 
lekette casusluğun, hafiyeliğin ilk tO: 
humlarınr ekmesi pek garibdir. 

• • • 
Gllnler ve aylar geçti. Zaman de

ğişti. "Kanunu esasi" Han olundu. Mil 
let meclisi açıldı. 93 savaşı bir ülkeye 
nekadar felaket, beli, acı, musibet 1 
sokmak kabilse hepsini doldurdu. Ab. 1 
dülhamid kanunu esasiyi aldm ve ye. 
tim bıraktı. Selef~nin sadrazamından 

tevarüs ettiği resmi ilanın bir harfine 
"dokunmadı. Kudsi bir buyruk gibi 

tazim ettiği bu ilan ve ilamla saltana.. 
tının sonuna kadar amil oldu. 

Onun de\Tinde hafiyelik o kadar i. 
lerlemi§ti ki, muzır bir evrak, A vru
pada basılan bir gazete bulmak için 
yalnız evler. köşkler basılmaz, yazıha 
neler. kitapçı dükkanları aranıp ta. 

ranmaz, mel'un hafiyeler insanların a· 
ğtzlarınm içine bile bakarlardı. ( ~) 

Büttin bu rezaletlere, ~aetlere, 

zulme, kahra ve söylemek, ve duy. 
mak imkanlarının daralmasına rağ. 

men, hafiyeliği memleketimizde ne Ab 
dülhnmid, ihdas etmiş ve ne de bu Sa. 
it pa.sanın kafasından doğmu§tur. Tür 
kiycde hnfiyeliği resmen tesis eden 
sadrazam mütercim RüştU paşadır. 

Abdülhamidin bu işte oynadığı rol 
bUsbUUin başkadır. O, bu menhus mU 
eseeseyi kökünden kaldıracağı yerde 
b'l!kis himaye etmiş, kuvvetlendir
miş, geni letmi.'.], ordu ve donanma. 
dan ziyade hnfiyelerine güvenerek ya
şamıştır. 

HUseyin RiljtU 
(lf.) Andelip merhıımun, belki bir 

uc.ra7;,ai mıızımı sak!amı.2tır diye eğ. 
zrnın içit:i bile aradıkır!., (Ahmet Ra. 
Bim, ikl hatırat üç şahsiyet.) 

Karı hoca arasında 
- O ya.ktıklarm ne? 
- Seninle evlenmeden evvel aldığım 

aşk mektuplan ... 
- Ne lıisa.fSJ.zsm? O kadar kıymet. 

ıiz miydi benim ~kım? 
- Sus, sus ... Bu mektuplan bilhas

sa yakıyorum. Çünkü yarm öldüğüm 
zam.an kimae, senin gibi bir adamla 
seviştiğimi anlayıp deliliğime hükmet
ederek vasiyetnamemin yerine geti. 
rilmeslııe mini olmasın. 

- Armonikasım yuttu da, ondan 
lı.cuu mleıJzc! 

Kayıp lira aıa,,ıgoı ! 
M.ordoha.y bir lira kaybetmi3ti. Bir 

gazetenin ilan dairesine girdi. Ka.y. 
bettiği lira için illn vereceğini söyle. 
di. Memur, bir lira için, ne gibi bir 
ilin yazılacağını merakla bekliyordu. 

Ju sonra Mordoha.y, ili.nm birkaç 
kurut Ucretiyle birlikte ıu satırları 

memura verdi: 
"Bir lira kaybolmuştur. MaMti lmJ. 

meli 1!üyüktür. Bulup aşağıki adrne 
getirene ilah ..... 

- Af /edcr~iniz kocamın Ü8tilne o. 
turclumu! 

Fırsat bu /11 sat I 
Hakim sordu: 
- Ka.nna. niçin vurdun? 
Suçlu cevab verdi: 
- Arkası bana dönüktü. Tava eli • 

min altında duruyordu. Kapı da açık· 
tı. Bu fınatı ka.çırmıyayım dedim, in.. 
diın! 

Berber - Krnvatınız kırmı::ı mı1 
M~teri.- Hayır! 

Berber - O halde boynunuzu kes. 
miş okwağtml 

Papağan ı;car~!!ı ıııı 
Kamından konup.n (vantrl ()!dil: 

adama. meraklı bir zat soruY .,,; 
- Nasıl, bari bu sanatla pat3 

na biliyor musunuz? . .• bııl-
.. bil" lw 

- Elbette ... Şimdi çok ı}'l 
dum. 

- Nerede çal!§ıyorsunus? ~ 
- Bir kuşçunun yanın.da.yıtı1- ,p 

ğanlar gibi konuşarak, papal'I' 
oma yardım ediyorum! 

' {JlO) ,. 

Evbul~ ta.tıMn adam ( h~~ Uo? 
1 Salondaki aynayı. u.mtlmadı1f·" • # 

Bam.al - Bayır. işte bıt tof 

Romatizma reııeJı"' 
Yaşlıca adam, doktorun ırıu3> 

sine girdi: .. fld8~ 
d' b-_, Merhaba doktor. de ı~ aDl' tt-

be~ sene evvel benim romatızill d~ 
davi etmiştiniz ve rütubetWl .ıc:ur" 
korumamı söylemiştiniz. Belki 
yacaksınız? cJ)'ı 

Doktor tabii hatırla.m~ıştl~t' 
müşterisini tanımamış gibi g6 
mek istiyerek cevab verdi: ~ ı4 

- Evet, ha.tırhyoruın. 'l'aP1 . bif" 
günkU gibi hatırlryorunı. yeııı 

hatsızlığınız mı var? '&tıf.' 
- Doktor. §unu sorınak 1 

/ 

dum! acaba beş seneden sont& "IP;Ş' 
yıkanmaklığmıa müsaade eder 
niz? 

.. pil 
- Çııbuk karar vermeli~•11; 

ijğl.edeıı sonro ncrey6 gid'37ıııt 

Jübile u11ıtt~ 
Büyük Ustad için yapılan ~tıt11 1 

hatib bir buçuk saat IJilrer> lı .I' t~1 
\)1 

başladı ve kendis"nin, u.staJıfl 
besi olduğunu söyledi. " flf' ~ 

Birisi. merasim bittikten "° ~ 
ki: gJ 

t1 \ 
- tlstadın bir tek kusur 

hoca değilrni~ ! 

1) 
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d PARDAYANIN ~t .U 
~nbeı; oracıa ----------

lcı &ağ eli ka Ydı. Mantosunun altında- bir evin önünde duı'du. Evin duvarı ar-
t0ılerj Yold Inanuı kapzasıru aıkıyor, kasında, Konçini, Ravayak, Eynoe n 

Sent A an ayrılmıyordu. Lonval duruyordu. Yanlarında yirmi 
Sa ntıı.n lra 

etta, Yt~ bi Prıı civarında ida, kadar müseUih adam nrd?. 
1ctırni"ti b · r duvarm arkasında giz- Konçini, Sacttayı görür görmez ital· b' ~ . .oırka 
ır at Otluy rd ~ adnn öteıinde, eğerli yanca sortdu: 

Yak gibi .~ u. Saetta da, tıpkı Rava- - Ne haber? 
Altt irl::zterini Yola dikmişti. - Arabayla geçti. Janta babau, onu 

taba, §ehrint'l~tın çektiği güzel bir a- yakından takip ediyorlar. Fıkat geç 
li':cçcreıt b" P~tndan bütün süratile kalacakla.r. Jandarma kumandanı da 
ı ' U'ln • • 
altıaıtı. ıçınd~ Rüyi yolunda u- yola koyuldu. Jaru yakalamak için tam 
Scıctt vaktinde yetişecektir. l an.rrı. h • 

fadtıj bc]'.u~t rcsınde çılgın bir sevinç Konçini düıünceli ve meıgut görU-
ı.'Ql v 

- I{Tllt e ttunldandı: nüyordu, boğuk bir gesle aCSylendi: 

'1e hcıtıt - Kimbilir, belki de onu serbest hı· 
"

1rla iltv n akabinde cndiıeti bir ta- rakmakla büyük bir hata itledim, onu 
e ettı: 

- Aıı öyle mükemmel bir surette ele &cçir-
ı ı ~Ve d ' c: Alimallah re e Jan da vaktinde gel- mi§tim ki! 
?nı§sc onu! .. li. K.onçini beni .ıe alay et- Sactta sevinçle: 

İlci BUva. ayırı 1ıte o da geliyor! - Merak etmeyin, canım, deldi. Mu-
dan gc-•·1 rı CChcnnemt bir ~rir'~te rpt vakkatcn serbest kaJ.masr çok daha ivi b ~-ı er A 

cl)j}'d' • rabayı kovalr • • • ... ı.cs oldu. Bu defa i~i tamamdır.. Kurtuh-
ik· . t. Srcağ 111 de rn a rağmen süvarnerin her 
Çek ... · •ntolann • . 

··.ıııcrd· 1 ıyıcc k~ •,.ı,.'"' ... n 
ı-.k~dı ,.:; k:Su, Sacttayı hayrette bt-
ıa • ;ı~n ·· 

trlrnzıtı. u ayni ıcki.lXie mantoıuna 
Zate 

"a · 
11

• anıa1 ı rrıcri.n ki 1 an, hcrşeye rağmen aU-
rnı;tı, r-;ı ,_ rn °lduktınru derhal tanı-
h ~ ... n11:ij di 1 

il Çıl~... ! erini gıcırdattı ve da-
ıı. .. , ICvj 

- 0 . nçle nunldandı: 
lı. ıt bcıkal 
oş ! Bu d ırn J an! kaklerine doğru 

;urıararna t~cı artık, seni hiçbir kuvvet 
iltdaya ~: liatta yanu?daki baban 
~ n ıleı.. 

ba.ıc Pıy, ~C~t· 
do ~b ba 

1
1 ve tekrar dikkatle yola 

.. ttnata il 1, adı. Birkaç dakika sonra, 
"il l:> trlıycn b' U , · trhaı ır B vari grupu gör-
tlır. . reriye d ğ k 

ı, "lı: bür . 0 ru oıtu, ve atına 
' un •Uratile oradan uzaklq 

'irtı lort 
ra, Yolun kenarındaki tenha 

maz. 
Konçi:li itiraz etmedi. Sadece: 
- Bekliyelim dedi. 

İntizar uzun sürmedi. Birkaç idakik3 
sonra. bir adam dörtnala, yanlarına yals 
taşarak, atından indi ve Konçiniye hita
ben bağırdı: 

- Her§ey oldu bitti, monsenyör 1 

Adam vuruldu. Bir tek darbe kafi gel· 
di ! Yol açıktır! 

Bu sözleri söyliyen adam, Konçininin 
tuttuğu adamlardan biriydi. Katledildi
ğini gördüğü adamın kral olduğunu b\1 
miyordu. Esasen Konçininin etrafmda
ki adamlardan hiçbiri - Saetta müıteı 
na - korkunç hakikati bilmiyorlardı. 
H eikeı, öldürülmek istenen ve timdi 
öldilrüldüğil haber verilen ak!amın yiğit 
Jan olduğunu zannediyordu. 

Konçini, izahat istedi. Adam faıla 
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nuıtını. Bugün görilyonım ki, ancak 
hapishane değlştirmi§lm. Hissediyo • 
rum ve görüyorum ki, burada sizin 
emrinizle mahpuaum ve sizin elinizde 
bulunuyorum. Gözlerinizden anladım 
ki, bana ka.reı mUthiı bir kin be.sliyor
sunu.z. Niçin? Size ne yaptmı ! Siz 
kimsiniz? 

Leonora ceva.b vermeden, Mlldalye. 
\erden birisini aldı ve oturdu. Sonra, 
naslk bir ta.vırla. Bertiy'e de diğer 
sandalyeyi işaret etti. 

Bertiy, genç kadmm çehresindeki ta. 
ha.vvfil k8l'll&md& hayretler içinde 
kalmıştı. 

Filhakika, Leonora tanınmıya.cak 
bir hale gelmiıti. Biraz evvel mUthio 
bir tehdit ifade eden ~ehrelll bu defa 
hüzünlü ve acıklı bir hal almıetı. Bit. 
k~ fakat ayni z;amanda ta.tJı ve ok§L 
yıcı ve mahcub bir tavırla şöyle dedi: 
. - Beni affedin, fena bir dUşilnceye 
kapılmıştım. Sizi bu kadar gü7.el, genç 
taze ~ kendimi bu kadar çirkin, adeti 
bir ucube görünce, size ka.rşı gayriih
tiyarl kin ve kıskançlığa. benziyen bir 
his duydum. Bunun için tekrar tekrar 
aff mızı istirham ederim. 

Ve bu o kadar mütevazı, o kadar 
canhırq bir ta.vırla söylenmişti ki, 
Bertiy aon derece mUt.eesair ve müte. 
hassis oldu. 

Leonora devam etti: 
- Bu fena his niçin bir an için içi

me girdi? Bunu anlıyacakısnuz. Kar. 
şınızdaki kadm sizi kaba bir bınla 

takib eden adamın, yani Konçlninin 
kansıdır! 

Bertiy Urperdi ve bir sevkitabilyle 
geriledi. 

Leonora muztarfb bir tebeesUJnle: 
- Endioe etmeyin, dedi. SiJe kareı 

kin beslememe higbir aebeQ }'Oldur. 

Siz bu kadar güzelseniz ve Konçini si. 
7.e bu kadar &şıksa, bu sizin kabahati. 

nia değil. Onu sevmediğinizi biliyorum. 
Siz kalbf niz.i b~ka birisine verdiniz ve 
eğer yanılmıyorsam, siz o kadınlar. 

daruJmız ki, hayatlarında. ancak bir 
defa severler. Bunun için size kızınıyo.. 
nun. Biliyorum ki, Konçini sade deh· 
~tteu başka bir his uyandırmıyoı:, 

Ve ağır ağır illve etti: 
- Öyle dehşet ki, onun bir tek bu. 

ecaiyle ölüm arasında birisini tercih 
etmek icab ete hiç tereddüd etmeden. 

Berty bir isyan çığlığıyla. sözUnü 
kesti: 

- Bin defa. ölilmU tercih ederim. 
Leonon. hafifçe ~lümeedi ve başı 

ile tasdik etti ve kendi kendine söylU. 
yormuş gibi: 

- Evet, diye mmldnndı. Bu al!ltl 
kız hakkmda. lyl hUküm vermlşimt ... 
Ve ondan bir nn bfie nefret edooek ka. 
dar adilik gösterdim! 

Berty, alicenab bir tavırla.: 
- Rica ederim, madam, dedi. Esa

sen haklı olan bu ea§kınlık fınnıı ar. 
tık unutun. 

Leonora tekrar ayni tavırla mınl. 
dandı: 

- İyi kalpli ve gür.el olduğu kadar 
da llicena.b. 

Ve heyecanını gidererek devam et· 
Ü: 

- Konçfniyi sevmiyorsunuz.. Ben lee 
ancak onu sevdim. onu s•Viyonım ve 
ömrümün sonuna kadar onu sevece
ğim. Konçini benim güneeim, benim 
Tanrım, benim hayatım ve her şeyim. 
dir. Onun bir tek tebetı.sümü için }\a. • 
yatımı feda etmekten sekinmem. Bu· 
na rağmen o, her eeyden daha kor. 

kunçtur. Beni hiçbir zaman sevmedi ve 
aala aevmi~ecektir! .. j 

...r 
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414 PARD:.W-A"NIN ~LU 
Bu anda Leonora samioıiydi, kalbi 

kan ağlıyordu ve bunu uklayamanu9tı. 
Onun çehresinde o kaldar acı bir ıatırap 
vardı ki, Bertiy ıayri ihtiyari mırıldan· 
dı: 

- Zavalh kadm ! 
- Bana acıyonunuz ve filhakika ben 

den daha sefil ve daha f ula acınacak 

bir mahluk yoktur. Uzun aenelerdenbe
ri çektiğim ıstırap bütiln itkencelerin 

fevkindedir. Asla sevmiyen ve sevemt
yecek olan birisini biltün mevcudiyetle. 
çılgınca bir tekilde sevmek kaidar bU
yilk bir feliket olamaz! 

Bertiy tatlı bir tavırla aordu: 

- Niçin ümitsizliğe dü1üyonunuz? 
Sizin atkınız kadar samimi ve kat'i aık 
ergcç muzaffer olacaktır. 

Leonora ıstırapla bapnı salladı. 

- Ben de öyle zannetmittim, dedi. 
artık ümidim kalmadı 1 

Ve heyecanla: 

- Siz herteyi bilmiyorsunuz. Ben 
kıskanç bir kadınım!.. Çıldıracak kadır 
kıskanç! .. Konçini, isteldiği kadar beni 
sevmesin, her ıeye r::ğmen o, benimdir. 
çünkü kocamdır ve onu herıeye ve her 
kese karıı müdafaa etmek azmindeyir.ı. 
Bilhassa kendisine kartı ... Esasen ıstı. 

rap ve acı içinde geçen hayatım, onun 
mütemadi hiyanetlerile tahammül edil 
mez bir hal aldr .. Buna rağmen onu hl· 
la çılgınca seviyorum. 

- Size bütün kalbimle acıyorum, m:ı 
dam. 

Leonora müthit bir gayretle sakin
:cftf. 

- Sisi Konçininin elinden niçin Jtur· 
tardığımı anlatmak için bu itirafları 

,.ptım. Sizi tanımıyordum ve size kar
tı llkayttim. Bana teıekkUr ettini.z .. 

halbuki bana hiçbir ıey borçlu lcleğilsi· 

niz. Yaptığım ıeyleri sizin için delil. 
aırf kendim için yaptım. Anlıyor muau
nu.ı? 

1 

- Anhyorum, madam .. 
- Sizi bura6da hapaettiğimi zannetti 

niz. Halbuki yanıldınız. Benim makta-. . . . ' 
dıın, Konçını ıızı unutuncaya kadar. 
burada muhafaza etmekti.. Bu uzun 
ıürmiyecekti.. Çünkü Konçini çok ça
buk unutur. 

Bertiy ümitle ürpererek ayağa ·kalk· 
tı: 

- Nasıl madam? Bu alicenabhğı g6ı 
terecek misiniz? Beni serbest bıraka· 

cak mısınız? 

- Bu maksatla sizi buraya gizlediği· 

mi söyleroittim. Bugün ise, heyhat. 
buna imkan kalmamııtı.,. 

Bertiyin ..sevinci birdenbire söndU., 
içine korkunç bir endiıe girtli ve ürpc• 
rerek yavaı sesle sordu: 

- Niçin? 

Leonora hesaplı bir ağırlıkla cevap 
verdi: • 

- Çünkü Konçini benden daha kur• 
naz çıktı. Çünkü biraz evvel sizi temin 
etmek üzere buraya geldiğim zaman, 

evin muhafaza altında bulunduiunu 
gördüm .. ÇünkU bu adamlar, Konçinl• 
nin adamlarıdır ve ben sizi dıpnya çı· 

kannağa kalkarsam, beni billterelddilt 
öldürürler. Ve nihayet, çünkü, Konçinl 

sizi ele geçirmek il.zere buraya gelme1'· 
tedir ve birkaç dakika sonra, burada o
lacaktır ! .. 

Bertiy, etrafına ümitsiz bir nazar at• 
fetti: 

- Mahvoldum, diye mırıldandı. Ve 
yanımda bir tek si!ih bile yok, beni 

lekelemekten kurtaracak bir tek sillh •• 
Leonora korkunç ve ıizli bir tebeı .. 
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•ilınle &Wümaeyerek merhametsizce 
sarar etti: 

- Evet, maatteessüf mahvoldunuz, 
çilnkU ıi.zi kurtannağa muvaffak ola
madım. 

Bertiy beyaz yumruklarını sıkarak, 
bağırdı: 

- Ah!.. lekelenmektense, ölümü ter
cih dderim .. Na11l ölmeli? Ne yapmalı? 

Leonora bir defa daha gizlice gülüm
aedi. Sonra ayağa kalkarak, cebini ka· 
nıtırdr. : 

- Heyhat 1 dedi, hayatınızı kurtarıl· 
mamakla beraber, ıerefinizi kurtarabili
rim 1 Bunu ister misiniz? 

Bertiy, bir hamlede Leonoranın yanı 
na koıtu, ellerine sanldi ve Leonorayı 
ıevinçle ürperten bir tekilde bağırdı: 

- Yalvanrım, madam, söyleyin .. 
Söyleyin .. 

Leonora yumruğunu açtı. Elinde kil· 
çük bir tite vaıijr. Sakin bir aeıle: 

- Bununla, mukadderatınıza hük
medebilirıiniı:. Bu likörden iki damla 
i;tiniz mi.. Konçininin elinden kurtul
dunuz. 

Bertiy tiıeye yapııarak: 
- Rica ederim, verin madam, diye 

bağırdı. 

Lconora bir saniye ona baktı ve ga· 
rip bir tavırla: 

- Daha büyük bir iyilik yapmak İs· 
terdim, deldi, fakat insan, her zaman h· 
tediğinl yapamıyor. 

Bertiy, artık Konçininin elinden kur· 
tutacağına emin olduğu için, bütün so· 
ğuk kanlılık ve sakinliğini butmuıtu .. 
ölüm onu korkutmuyqrdu. Vakur ve 
eakin bir aeıle cevap verdi: 

- Bana yaptığınız iyilik, ıon derece 
bUyilktUr. Bununla iktifa etmemek cid
den nankörlük olur. 

Leonora ona aon bir defa daha baktı, 

eğildi ve merhamet ifacie eden bir ta 
vırla: 

- Elveda! dedi. 
Bertiy onun aelamını zarif bir ıeJcild• 

iadeetti ve kat'iyycn titremt:yen ıakiıl 
bir ıeale cevap verdi: 

- Elveda madam! Tanrı sizden raıı 
olsun! 

Leonora tabahhur eden bir gölge gi• 
bi, ldııarıya kaydr. Sözde muhafaza altı" ·-·· na laınan bu kapının arkasında kııı-
yoktu. Kapıyı kilitlemedi bile, yalnI1 

itinayla sürmeyi itti.. O kadar. 
Sonra ağır adımlarla dudaklarınd• 

korkunç bir tebessümle, bahçenin n.ib;i 
yetindeki duvarın arkasında kendı• 
bekliyen arabasına doğru ilerledi. • 

Araba, Parise !doğru yollanırken. 1
" 

pekli ;·lstıkların arasına gömülmÜf o• 
lan Leonora da §Öyle dü;t'-"··--·• · · 

- Evet, daha fazlasını yapmak jete:. 
dimi.. Onun kalbini elir.-'c söküp ıcol 

. . .. cır;• 
peklere atmak isterdım !. Benı ' uz

1 
• tc 

!erile ezerek Konçiniyi eı: """de:· a f1'1 > 

e.ıı::tJe'" istiy::nlerin hepıi, ergeç ayni " . . ., 
uğrayacaklardır!.. Şimdi ı.-yd: 

doğr'J 
Konçinocuğum, ko~. sevgiline • 

kot!.. Ben sendU1 daha evv.: (l::i ıc 
dım ve atkının titrettiği kolların an'' 11 
bir kadavrayı sarabilecektirl Ve ~. 
genç kızı da benim C.ldürdüğümü iddıa 
edemezsin ya 1 

LXI 
tıit 

öğle vakti yaklaşıyordu. Yakıcı JJef 
güneı odayı kasup kavuruyordu. 
taraf tenha ve seasizıdi. 

Rüyideki eski kral ıatosunun k<tP'~ 
yanında bir adam, büyükçe bir Jca1 

· ot" parçasının arkasına saklanmıı beklıY .,.a 
du. Bu adam, Ravayaktı. Sabahın oJS 
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~~ ~acı~~9~~:!1ramı ~· 45 dakikada hır cinayet 
''~~ \ BOKA: • 1 1 k ~at ıa.~· l9,80A!rllr.a 1S,20karıtıkmu.tld,1S,~karı§lkyaym, iŞ enen mem e ette ""b&ıt~ ,., atlru. __ CUuuıotıu ara.. ' 21,45 kanflk mu.slld. 22,05 komedi, 23,lri .. 
~ ,~ 2~ ~k mualld §arlalar, 24,05 haberler, veaW., ~85 daDll 
~ ~.::-_-a,,ey 20 .ao Oıı:ııer 1\ıza tara.tın 1 mll.l!.1dal. 

~c~'rlh.k ,,15 Ba.tlye ve arkadaJ --------------."."'"-'--M•• bb t h • •• dd t• .,,t,hrı),211rıı.uftik1ııı Ve halk p.rkı Nöbetçi eczane er ue e apıs mu e ı ancak 
lııı. 22 !ıabertert ' 15 orkestra, 22 15 aj~ Bu ak§am ıehrin muhteıu aemUeriDde nö 
ttı._ .ao pıt... .... ertesı • 
: ~ 23 ~ laloıar gQntın progra. betel ol&zı eczaneler ıuııl&rdır: 

~ .. ~ .opcra.vooperctpar Emlnllntın4e (Sallh Necatı), Beyazrttla on seneden ı· barettı·r 
lı,~ ~-~ (Haydar>. KllçUkpa.zard& r(Hlkmet Omın), 

lDJ3 btııı~lc l<onac Eyttpte (Hikmet AU&maz), ŞehremlııJnde 
~... ~ ha~~S,815 kanoık yaym, (N&zmı Sadıkl, Karag11mrllkte (Su&t), 8&-
ıı.,._ 'lıt: ~. 22,ı15 e • 21,015 haberler. hl. matyad& (Rıdvan), Şehz&debqmda ıtl'nt.. 
'1 Ctıı.. :ıı.ıter, aı>or ltenccu k0tıser, 23,05 \•erstte), Aksarayda (Ziya Nuri), Fenerde 
~~~"1arı, ' 23.85 cttcnccU muııikl, (Hll.aameddin), Alemdarda '(All Rıza), Ba-

19,o,, • kırköyde (İstepan), 

~tttcı:ıeeu k Beyoğlu clhetindekiler: 
1:, ıt.<a ıt.ao Jcııa:ser• 21 Plyano ile dan, TilDelb&§mda (Matkoviç), Yükaekkald.t. 
~ lıtll, 04& :r.rı~ ara, ve xnecnıuaııı.ra dn- rımda (Vlngopulo), Galat&d& (Merkez), Tak 
;;a~ t >ıaberı.. ' 22,ıs ııuı konseri 22 simde lst1klM caddesinde (Kemal lebQ.l), 
l '1 .. r, l!por ' ' 
'°~aı lca ha.berter' 22,M gece konser!, Şişll osmanbeyc!e •(Şark merkez), Ka.llmpa 
~ ~: •son hnberler. §ada cıroenet)', Haak6yde Neıdm Aaeo), 

ft• .03 lı v;ı ~l'l e.tlt tnllalkt Beşilctqla (Sllle)'DWl Recep)', Sanyerde 
it tr ~~c '219,40 §an konseri, 20, (Nurl), 

~ )a;:~rı. 22,1~ :~ss lnUSlkl, 21,05 or. 'O'.ııküd&r, Kadık1Sy ve Adalardakiler: 
, ' ·....., 23,a15 ha be ~burgdazı naklen· tJıktl\iarda Çaraıboyunda C Ömer Kenan), 
,. ~ "·- h rler, hava, koıı.u~a Kadık!Syünde Altıyolağzmd& (IUfat Kuht&r) 

• ,4 (8 -ıııı avaı ' ıtaıı:ıoron., an, 24,85 haberler, :Modada (Alleddln), BOy1lkad~ (Halk), 

l 
Heybelide •(Tanq), 

stanb 
~u<liıiYer . uı Emniyet Dlrektörltlğtlnden: 
~ kiı? }'~~in azı 82500, çoğu 00000 kilo yulaf, azı 90000 çoğu 
~Yle tJanı~ azı 60000 çoğu 66 000 kilo yatakl~ ot alınması kap~I 
tet \tı.,.._ 67i lira 

40 
eye konulmuştur. Muhammen bedeli 8992 lira muv&kk"a.t 

~!~~arlık nıuıı kuru,tur, Eksiltme 4.8.936 çareamba &ilnü saat 16 da ~ 
~ ~ 4.s.937 lU!ebccilik dairesinde yapılacaktır. Teklif mektı.iplaıı: llia.le 

~tl <>he Çat'§anıba günü saat 15 e kadar kabul edilecektir. 1stekli-
~ tt1 llnıclı: Ü7.cre Müdüriyet muhasebeoiııe mUmcaatlarr. (ıl262) 

;~~rluk müsabaka imtihanı 
te~:ın -All'aat Bankasından: 

h ba,__ • lllerkcz §Ub · ı · · ı·· kaıd -· alının ~ ·· "'lft.._ ·l\4l llntih ' c ve a1ans arı ıçın uzumu ar m ... u. ... r 1111; uze-
'aı'loo. ""ll-.., anı a~ılnı 

;ı "" 3o ""lllta;oa gir bil I§tır. 
ı.. (lı\\ dan Yukarıe ,_rncıc i~in en az orta mektep mezunu olmalC ve yaır 18 den 
~ l"au.. 0'"1atnalı:: 
~ .. ..,,n aşağı 1 prttrr. ..._s1

1la. gcçen:ıc 
1 
° a.nlır imtihana girebilirlerse de 18 yatından evvel memur

-.ııt ıl~ ltıc'ltt z er)• 
N~ . ~ Cp ll\c nl 
~et ~ltı edecek ~u arı için altı ay, liıe ve yilksek mektep meı;unlan için bir t/ ~ttı.ı,clttehl lne 

0 
an ıtaj ınUddeti nrfında orta mektep mezunlarma 30, orta 

aip ııurl\\at'\I\' 10~U~larına 40, lise ve t.karet liaeai mezunlarına 80, yUkıek mek 
ıı... 1J>i deettc Ucr .. t 1.~Ya kadar ve imtihandaki muvaffakıyet derecesiyle mütc
.... lt ~ rtccd • vcrilır. 

S•. Cte YUL c Yabancı idil' bil 1 • Ü 1 • al' d ,:_·da , __ tt• "'j d ıı:sck tut 
1 

1 en enn cret en ems m en on .lllCl n az o.ıma-
~ c.,.r • u ur 
~ ôl§ağ csıni takib • to;-, al 1 <>lınarnak ..:an ~apılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar, yirmi li-
~ tiu,ilha llıırlar. Ydıyle yilzdc yirmi nisbetinde zamla tekaüde tabi daimi 

S'·" 1ta iıntiha ... 1 ıral\aJt •Olarına '>;. , % Cltir, G kale, Din b • nkara, Adana, Antalya, l\fyon, ~~. :Salıkeılr, 
''tı~a, Gir · ayıntap ~ ckir, Denizli, Edirne, Edremit, Erzurum, Erzincan, 
~t~ V'n, ~on, Mata~a ~bul, İzmir, Kastamonu, Karı, Kayıeri, Konya, KU .. 
~~ .ı\fus Ozgat, §ubcı' • ~raı, Saınsun()rdu, Uşak, ödemif, Sıvaı, Tokat, Trab-

a ba§~os Ve lise ve e~Inizdc orta mektep ve orta ticaret mezunlan için 19 
~'llı:ara nacaktır. Yüksek mektep mezunlan için 23 ve 241\ğuatosta saat 'do 

q~ Uaaba~c 1stanbuıdaki • . . • 
~f ~ hılta Ya girccckı d ıtntihanlara orta mektep meıunlan alnunryacalcf:rt'.) 

ı ı:;,r, tıda iaiı:nleri er en ne gı'bi vc!'ikalar arandığı ve nelerden imtihan yapı-
lij~ 'tt,kıue . Yazıh §Ubelerimiıden elde edilebilecek iıahnamelcrde ~-
t;.litıc " rtn rtıüaab 
~r c /\nk akaya • • 

tlıUra arada ba ka 1Jtirak edebi1t1cekleri nu.haldeki banka ıubesi mUdOr. 
caat ttnıcıc: 

1 
nın personel i'!leri mUdUrlUlilne 18/8/1937 tarihine 

lJ 
8.ınndır. .( 4673) 

l'tışt11r1.1 
urqk 1·> 1934 cu Maddeler inhisarından: 
193> cttiriıltl "e daha ~v . 
Ilı~~ •tncsi ek Üzere de Vcllti ııcncler mahsulünden olu,p idaremiz aatıılanııa if. 

'l' ilttcrdir &ahılarırntz ~l~rınuza tevzi olunan afyonların tabiplerine 19S6 -
\c~"~ii'at • ıerındım tediyesi tlnm ıelcn yüzde otuzlann tevzi\ 

ıttır llıorfin 
~ . tı:ıı:kb 

tilı ı-..~) lata b uz sıra numaraları ile aşağıda eösterilen günlerde yapı. 
ıı ... -.....kb n uıa 
"'llltJc Uz ll an ~aYri 
tt\ti;t, ~ll ta~ratarı ·il Inıntaqlarda bu1unan afyon sahipleri ellerindeki mor. 

• dırde t.ha~~~lı; adrctlerini birer mektupla idaremize bildirme. 
~rt ~:) l::ııcrirl k e:Iecek hi!ıeleri havaleten adreslerine gönderile. 

~-ııseleri t dc~i ?llakb 
100 buı ~o cvııattn son uz numaralan na nazaran ıününde müracaat etmiyen. 
lo~ 1,l02s. unda. verilecektir. (4781) 
lo ~ıos Müracaat Tarih s1 o 
ıo,~ıo,,5 28 TemmtU 937 
•101 ı ıoo 29 ,, " 
ı1~~ıı2s 3o .. ,, 
lts1 lıs0 

2 Af\Jıtos ,, 

ı1,~117s ! ,, ,, 
ı~o t200 •• .. 
l ı, s 
22s...... l22s .. 
i2sı tıso «S ,, 

ı2~s:::•27 ~ l ~ ., 
'oı tao5 .. 
&3g' Sag 11 '' 
Seg' sag 12 " 

...... 620 l3 ,, 
16 

H 

17 
u 

.. 
,, 
.. 
• .. 
•• .. 

Gün 

Çarıamba gUnU 
Per~embe gUnü 
Cuma 
Pazartesi 
Salı 

ÇarJamba 
Per§embe 
Cuma 
Pazartcıi 

Salı 

Çarpmba 
Perıembe 
Cuma 

" 
" 
" 
" 

" .. .. 

., 
, . .. 

Ne.,-orlı:tu ~: , 1 
~ ted9™ tahldkat bUrosu dL. 

rektl!r11 ~ ~ BUTOr, g~er&t ıı.,.. 
retUI\ bir. .ta~ :bl.rlqik: Amerllt& htlldl.. 
meUerlnde, Jıer 711 hnmzlık. at!am fildUrm.ek 
:ıamcSştçmk. adam Jı:aldırmak gibl bir} bu.. 
çuk m11J'Ol1 c:Urtım 1§\enmelcte ol4uğunu glSa. 

terı:ıı~tedlr· ' 
Onun heaabma g8re, her kırk :be§ ~-

da b!r, b1r zannı '3ıııa.u blt cantyi kurban 
gitmekte, cani Ye Junnz1ar tarafmdan mem.. 
ıeırete bir YJlda JÇ!lan zarar ve ziyan 15 
m.Dyon dolara varmaktadır. 'Amerika gibi 
çok §eyleri 8rtbu eden bir memleket için 
bile. bu raJcanıJar, acıklI blr realltenın ~
bebteıin! artılı! e.rqtmnamn zamanı geldi. 
mm gl!aterm!Jtfr. 

BuJır&D., fp1.zlllt, fckl hakkmdakl kanuıt. 
ıar, memleket cbfından geleııi gtJçmenlerln 
natuz.,. teıdrlerl ne Jı.Adlseıı1n ruh ve mahL 
yeti izah edllemey!nce. mnnakqa cezıc t:at. 
biptmm tarz ve ıekmerlne !DUkal e~ 
bulunmaktadn'· 

.AJnerikad& §imdi haldk! sebeblcrlıi litt aıı.. 
had& pJdandıtı aamJ.ma.kt& oldu~dan, 
verllen cezatam:ı ha.1ı1ı ..-eyi!( Jıabaf olduğu 

haklan~ yapılan münakqalar. her :m.emle. 
keti &11.kad&r edecel( mahiyettedir. Bu mn.. 
n&kqalat gözden Pehilmeden. gangsterler 
ve garıgsterınc bakmımdan: !Amerikayı :ve 
ba memıeketbi murm lhtim&Ilerinl ula.. 
manm JmkAm yoktur. 

lld mUDterld hAdtn vardır ki, bu mllnalta.. 
oanm ııeden llcrl geldiğin! aydml&t:mağa 
kA.tldl.t. :mneı&. uınumı ola.nUC kanaat §il 

merkezdedir: 
Bqta Dllllngcr blıxialt Uzere son zaman.. 

ıardald bQt1bl b11yUJı! g&ngaterlet, hallerin.f, 
ıslah ettllileıi kanaatiyle ha.plııhanedell çr.. 
kanlıp lerbeat bıralaldıklan mQddet zarfm. 
d& en btJ,yQJC clnayetıerinl !§le~lerdll'. Bir 
ço'IC adam !lldtlrmtl§ olan :M'.athev ıcmu ve 
karde~ hallerini J811Lh etm!§ oldukları kana. 

. ' 
r/ 

at!yl• l!erbcst lılrakıldıklan zaman, btıytlk 1 
bfl: "ava,. çılmuılar ve rakipleri olan bir kaç 
pııgsterl lSldllrmU§lerdlr. 

Jıute Persaı g1bl. protcayonel bir canı, 
•'haplshano 1dnrc81nln adam.J,, vaziyet1ne 
gfrmff ve bu mtntla da, kaçmak isUyen dL. 

ğer d!Srt cangsterl l}ldllrmtı~. UQ!lnU de sakıı.t 
b!ı- hale sokmu,atur. Bu htmıetine mukabil 
hapishane lda.rcsı kendttdne hıı.Unl ıslah için, 

dllrt dc!a 1zlıı vererek aerbeıt bıraktnı§hr.! 
:Su hal ve vaziyetler, :A..merilaıdald ceza 

uıultınlln esa.eıı bir surette gGzden geçiril.. 
meslno ııebeblyet vermı,Ur. Amerikada elli 
muhtelit ceza usuııı vıırdır. Blrl~ muhte. 

Uf ceza tıaulll var&r. B!rleDilC '.Amerikayı 
te,,kU eden 48 htıktlmetten her 1blrlnln kcn. 
dine nıahruS bir sistemi olduğu gfb.f, federal 
h~etln ayn b1ı: usuıo. hQkOmet merkezi 
olan :vqtııgtoiı ~ de bqka bir sıs.. 
temi vardı. 1 

20 federal hUkillnet, valllertı'lc, yalnız mu. 
ayyen blr mUddet zart.ında: mahpustan ta. 
mamlyle nttetınek değ!l, kendi kanaatleriyle 
hareket ederek derhal yahut! ''Verilen llllz.,e 
mukııbll ceza :rntıddotlcrlnl bitirmeden ser_ 
be.t bırakmak haklimı vermektedir. , 

12 hUkO.met bu ciheti hapishane tdareslnln 
mahpusun tavır ve hareket! hakkmdald ka.. 

naatına 'ba#lı btralanaktadır; 14 hUktlmet bu 
ıralA.lılyetf ''Porote !Boards,, ndr • verilen bir 
heyete vermektedJr. 

lJd htlkthnetto hlclilı' Bistcm yoktur. Bun.. 
1~ ınahpustara kıuyı rutgele hareket et. 
mektedlrler. 

:Am:erlkadaki ha.plslıanclci' tııCa basa Clolu. 
durlar. Malt sıkıntı lı;lnc!e olaıı bazı hmtC-

metterde. Yeniden ııap!ahano Jfurulmum& 
lmk!n yoktur. Bir tarafdan yenlden: gelecek 

ıuctuıara yer ha.zrrlamalC, i:llfer taraftan 
lq~ tasamıt etmelt ın.aksadiyle, bet \'ali 
lı&p!ahane laklritertnı ae:rbest bırakm.ağa 

çaIIf?Mktadir. Bu IUbarla, ganpterlerl llCI'. 

be.st bmıktrnnak içtn rnpıt verllmea1no bto 
hacet yoktur. 

Gangsterin htıniyete kaVU§&bllme5i totn 
ha.Pl.shanedo uaıu oturmam kA.ftdir. 
Yapılan hesaplarla anlqı11111§tır ki, adam 

öldUrmek ytız1lnden kUrek cezu!yle oeza.. 

Iandmlmııı olan b!r kimse vaaatt ola.ralC 

4S,5 aydan fazla lı&plahanede blmamııtır. 

Mahkemenin ''mQebbed,, hWmıa, lsted!fl 
kadar korkunç otsun. llt&UsUkler, ''mUeb. 

bet., hapis cezasına malıkCm olanlarm on 
yıtda.D !ula haplahanede lia!m!ldtJrlanm 
g~stcrmc ktedlr. 

:Amerika haplsl;ınnelerlnden her yıl 70.dOO 

kf~ hısanlrğa tekrar katılme.ktadir. Bunıuı 

yanııı at sureuyıedir. ~ katm serbest bı. 
rakmılk fcfn iki buçuk aaııtte blr defa Ame.. 

rlkan hap!abanelerl b.pıl~ ~
lar ve serbest bırakılan: bu kattnerden bet. 

ucuncnsu mUdcleUnl bltırmeden çıkıntı bu.. 

lunmaktadn'. m 
MesclA Oklaham.adakl bir vaır, lkl yıl su..· 

ren T&llllğl zarfında, 385 ı katil olmak üzere 
2MO Jd§iyl a!tctml§tlr; Alabama.dakt bir 

vali 3100 Jdfly! attetnıJaUr. Fakat Teluuta 
blr vali 5142 ld§tyi atfederek Tekoı: lanmJ.. 
ur .. 

Bllttln bunlara; rağmen hiçbir h~t, 
ceza usulll !çln daha iyi bir care aram.atı 
aklmdan bllo geçirmemektedir. ••saz ver. 
mcJC,, ıılstemlnl federal hnkQmet bllttın Dld. 
detiyle tatbik etmektedir. Hallnl mlah et. 
miyeıı eski blr aucıu detha.I tevki! edllece. 
ğlndcn. federal hWtOmetçe serbest bırala.. 
tanların ytlzdo 93 ü uaıu oturmaktadn'. ı 

Buna mukabil, diğer hnıctlmelerde serbest 
bıralDlanlann ytızde 80 1 tekrar. etıalaııc!ln. 
hyoıo. ı' 
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Manifatura mağazasında. mllşter. 

kalabalığı Beyoğlu İş Bankası kar. 

§ısında. Mevsim iktızasmdan dolayı 

fiatlarda görülmedik tenzilat. Bu 

fırsattan istifade etmeleri ~çin şıklık 

sevenleri bu mağazaya şitab eyleme. 

lerine celbediyor. 140 santim eninde 

keten GANDl 200 kuruş, 100 san

tim eninde (keten ve pamuklu) Ka. 

rolin 145 Krş. Tek renkli fantazi 

ketenliler 40 - 120 kuruş. Yünlüler 

150 den yukarı. Erkek kostümlük. 

lerl (Keten ve yünlü) 200 kuruş. 

Fantazi Organtinler 80 kuruş. Gan. 

di 175 kuruş. İpekli tüller 90 kuruş. 

Ma.rokeıiler 200 • 225 kuruş. Krep 

Saten 200 kuruş. Ekstra Jersey 230 
kuruş. 

IFnwömi.tDaw 
maı ©'J~ır 

Her akşam 

U"). ·-o 

Memleketin en yUksek sanatklrlarne birlikte 

• 

T A K S • M Belediye 
1 bahçesinde 

Tel: 43703 

.. 

Ve üşümekten husule gelen Bütün ağrıları 
derhal geçirir. Kalbi ve mideyi yormaz. 

a ................... , .......... mıııı~ ........... ı 
Biçki Dikiş Yurdu . l:Jıv;y 

- .. .. -· En son metot ve kolay usulleriyle biçki, dikit 10 ayda mükemmel 1 
öğretilir. Kültür Direktörlüğünce musaddak diploma verilir. Me
zunlar Yurt ve Atölye açabilirler. Şerait ehvendir, kayıt muame
lesi batlaınıfbr. Adres: Tepeba,ı: Bay Murat Ap. No. 2 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. Üncü keşide 11 Ağustos 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 

ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 

' 

Bilet alan herkes 7 Ağustos 1937 günü &lqamına kadar biletini de
""" . • bul 1 dır ii!tirmiı unmıu • 

Bu tarihten aonra bilet üzerindeki hakkı aaiat olur!!I 

·-

EN GÜZEL 

• 

• 
l 

KELEPİR BOYO'K SATILIK ARSA \ 
Kabataıt.t Fatmahatun mahallesi 

Beytülmalcı sokağındaki arsa çok ucuz 
kelepir bir fiyatla acele olaı-r.k satılık • 
tır. Bu fırsat: kaçırmayınız. Talip olan. 
lar ıu adrese müracaattan. 

Topane Karabat caddesi No. 37 

Bizim Berber Vahar. ÖzMm 

HLRll!v doktoru 
Necaettln Atasagu a 
Her cUn 16,30 dan 20 ye kadaı 

Ulelide Tayyare apartımanlannda dairt 
2 numara 3 de haıtalanru kabul eder 
Cumartesi gUnleri 14 den 20 ye k!dar 
muayene parasızdır. 

Oöz heklm1 
Dr.Muıat Rami Aydın 

Beyoğlu • Mis sokağı No. 15 
Telefon: 41553 

Pazardan maada her gUn: öğleden 
sonra saa.t 2 den 6 ya kadar 

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

Almanca bilen 
Daktilo aranıyor 

GDzel san'atler akademisinden: 


