
Kazanan 
numaralar .. 

a inci sayfamızda 
Telefon: 238'12 

.. 

-

Kabinemizde değişiklik 
11 Haziran 1935 SALI 

Serseriler 
yatağı 

Yakında forma forma vermeye 
bqlayacainmz (Ragaatanın oğ -
lu) nun sonudur. 

Sene: 4 • Sayı: 1229 

Saffet Arıkan 
Ktutür bakanı oldu 

üç feci vak'a: 
1 - Bir oğul mahkemede babasını öldürdü 
2 - Bir patlamada dört amele öldü . 
3 - Bir vapurda da başka bir patlama oldu, 

ölenler var. Bakanlıktan lstUa eden Abidin Uzmen 
Şark vllAyetlerl m81eltlfl oldu 

Anbn, 11 (Telefonla) - Kül 
tilr •bnı Abidin Ozmen istifa 
...... İltifatı kabul OIUDlllUf -..... 

Ktdtlr halranlıfma partinin ea

ld am••' kitibi Saffet Ankan 
Ntrilmiftir. 

Abidin Om.en, tuk mlyetleri 

-
1ml müfettitliline tayin edil -

llllttir. Saff.t AnJran, Ahülin Omaen 

D8n son dakikada verdltlmlz 
Haberler teeyy8t ettlı 

unanistanda 300 saylavlıktan 
87 tanesini hukumet kazandı 
Hukümetın bu kahir ekseriyetine 
intihabatın şekll sebeb olmuştur 

Eooellıi. siiıa re7 oeren Yrmanlılar •• 

(Yazısı 2 ncı sayfamızda) 

Deniz gezintimiz 
.... , PROGRAM 

1 
8,11 Klpril, 8,35 Csktclar, 8,55 Bibilkdenden, 23,00 Beykoz, 1 
Kadıkly, 9,50 BUylkada, 11,20 28,10 Yealkly, 23,25 Kuhea, 1 

YalOft, 18,00 Yalova, U,30 Bfl. 23,35 Aaaadolulüar, 23,50 .Ar- il 
J'lbda, 20,20 Kadıkly, 20,40 .... ..,., 2C,OO Çeaplkly, 2',20 
Dprl, 21.50 Büyilkdere, 22,45 U*1ldar, U,35 Klprtl- i 

- --···-···-·············---·-.. 9 1 1 1 iŞTiRAK ŞARTLARI 
• Ellerinde iki HDelilc daimi okU)~ ...... ..... ..... "... param 

iıtinkeclerler. 
• Eo.inde iki ....... cWmi okuJUCU kartana w ...... ~ 

....... ,...Iarmda - çok dört ................ " ......... laerWri 
~ eekı._. brat ic:ret ......... (Pulu ve •ergiai dahil). 

9 O.inde Wr ...... daimi okuyucu kartı WwJaro parua itti· 
rak ecleale. Yanlarmda • çoC iki kiti uetireWlirler n lnmbnn her 
hin ~ 90 ar kunat ücret ..Vler. (Pulu ve verrW da!1il). 

• EO.incle Wr aylık ku;>on bulananlar (90) kant lcNt öderler. 
(Pulu ve vergiıi dahil). B~ · yan:3l-mla t:r l·· · ·, ., .. 0 lir· 
lcr, lnmm ~ ele aytrea ıco kunaı öderler. 

• EO.iaade • dafttiye "ne ele la:.· ' - :Jc :...:i'Oft ~ l2S 
kant öderler. (Pulu ve versiai dahil) 

c.intimize iftirak- iPn fimdiclen bazırlannuz. Tam ltir bu~k sün 
eilenecek n iyi hir tatil seçinniı olacak111UZ.. 

X : 9 un tertip •ttl§I müsabaka": 
! kazanırsanız hem eoıenml• 
q m de para kazanmı• oıacak•ı· 
... yarınki nushamuıu okuyunuz.. 

• 

-·····---·----ı Ekmek fiyatı 
yükselecek 

Son zamanlarda haTalarm 
kurak ıitmeıi, Anadolunun ba • 
zı mmtakalarmcla bufday mah· 
ıulüne hayli zarar vermiıtiı·. Bu 
vaziyet, bu yıl buiday rekolte • 
ainin az olacajı hiuini uyandır-
dıiı için bazı taciri• ellernide
ki mallan aatıta çıkarmamaya 
bqlamıtlardır. latanbul piya • 
1&1ma bu yüzden mahdud mm • 
takalardan ve az mal ıelmeie 
bqlamıttır. Geçen hafta latan • 
bul boraaamda 4,58 kuruttan 
muamele aören SiTaa Te Zile 
malı ymnutak buidaylar dün 6 
kuruflan aatılllllfbr. Bir kııım 
&rmcılar da dün FJmıekçiler Ce-
miyetine Pi-ek un butamadık-

1 larmclan ıilritet etmitlerdir. 
Ekmek fiJ&bnın biraz yüksele • 
celi aöylenmektedir. 

---·---··-···· ili··-

doğurdu 
Birçok dftkkAnlarda 

şeker yok 
HükGmetin teker fiyatlannı 11 

kurut birden indirmeie karar ver
mesi lstanbulda çok ıarip bir Ya • 

ı:iyet.ortaya koymuttur: Şehirde 
teker buhanu vardır. 

Fabrikalarımız hani harıl itler· 
ken, bir çok da atok teker bulunm

(Devamı 2 ncide) 

M81Akatlar Kralleest 
diyor kit 

Atatürk 
DtlşUncelerlnl 

hakikate ~evirmekte 
glrlllmemlş 

muvaffaklyetler 
göstermektedir 

Glatl1• Balıer 
. t'Fam ,...,,.,, 

Patlama h&lisai olan Kafıtltaneıl eli lahrilıll oe 
· · alırabalannı gör mefe felenl.r. 

(Yazıları 2 ncı sayf aaa) 

Mihr'!cenin çalınan elması 

Şark zekası 2arp 
zekasını nasıl 

vendi, 

P~e milaraı:ainln aon 6ir rami 

(Yazısı 12 ncı sayfada) 

işçiyi ezmek yok 

C t . . ... t 
omaresıgunu am 

yevmiye verilecek 
Dün .Ankaradan aldıimm bir tatili telifi m•kaadiyle ameleler 

haberde yeni tatil kan,mumm tat • dif aünl fazla çalı tınlmıy • 
bikinclen eoma bazı müetıeselerin er er ~ a 
cumartesi sGnG ameleye :ranm yev caktır. Gene aJDi tekilde hareket 
mi~ vermelerinin lnüne seçile- eden müe•e1eler Mkkmda Eko • 
cetini biNJ&inekteair. nami Babnlıimca bnllDI takibat 
. .... .•• aaıc:amute.i sünldi JaPdacaktır, 



Bugün kazanan 
numaralar 

10000 
Lira kazanan 

13631 
• 

Bu numaranuı 75 e§ağıu, 75 yu-

karısı 20 fer lira amorti, onda bir 
hesabiyle 2 ıer lira alacaklardır. 

2500 lira kazananlar 

·3371 8659 

27333 
14667 
5167 
6609 
6168 

25814 
26954 
2532 

23808 
24429 
28691 
29139 
20937 
8849 

5266 
8621 
876 

13192 
11615 
6944 

22942 
26209 
20251 

1666 
481 

21627 
27069 

8762 
8111 

20559 
5780 

21434 
12422 
2527 

26963 
5110 

27317 
14521 
9339 
3527 

15573 

' 10182 
16170 

849 
29727 
14418 
28299 
1060 

24325 
17106 
28827 
18386 
19011 

22476 
1000 Lira kazananlar 17859 

21873 
10485 
3694 
1457 
5409 

7505 
17479 
28698 
29739 
13373 
13S29 
11178 

7795 
28856 
13463 
3401 

10564 8783 

500 Ltra kazananlar 
28004 
2502 

10593 
12141 

8295 
6606 

14596 

24869 
25961 

5182 

12279 
15948 
8216 

150 Lira kazanan1ar 
8477 957 20867 11650 

23110 23902 10177 26839 
17157 17699 18250 22141 
21909 19267 5 4662 
5195 4085 2708 3501 
100 Lira kazananlar 

22872 
4647 

27500 
16448 
29456 
29129 

600 

21492 
24772 
23169 
4248 
9585 

21639 

5644 
23721 

7284 

11750 
5430 

26051 

9809 
12425 
19161 
4086 

20320 
9940 

50 lira kazananlar 
17,176 

18776 
25~f)7 

20789. 
165S6 
G073 
4618 

11162 

6309 
9172 

28922 
1334 
4389 
5224 
2845 

19402 
7082 

25761 

25044 
14797 
1'1621 

. 1127 
6059 

18263 
16646 
18273 
28955 
7164 

22863 
28699 
26409 
13084 
19882 
6074 

15117 
28742 

682 
1494 

23466 
13213 
28717 
8872 

20588 
7895 

29278 
25334 
26166 
18781 
23330 
9201 
2280 

10048 
28181 
16129 

4333 
23617 
12151 
7626 

15451 
23396 
7899 

23796 
667 

14323 
16392 
21458 
1295 

11626 
10576 
14264 
8655 

21837 

2189 
3894 
931 

15611 
9444 

25812 
21714 
14105 
5162 

1S234 
17674 
11057 
19338 
25374 
17521 

17149 
21509 
24265 

4204 
13874 
22837 
19630 
13256 
22235 
4832 

22276 
6873 

15995 

10342 
480 

1679 
8944 

25649 
10115 
21043 

21099 
29041 

12719 
695 

19197 
19097 
13400 

16569 
10211 
11710 
2874 

15310 
21504 
11343 
22835 
26119 

şeker ucuzl~ğu 
(Baştarafr 1 incide) 

ken ortaya çıkan bu buhran, §eh • 
rin bir çok semtlerinde halkın şe • 
ker bulamaması suretiyle haf gös • 
termit tir. Bir çok bakkallar mev• 

cud tekerleri tükenince yeniden 
9eker almamakta, veya aldığı hal • 

de saklayarak gizlice biraz daha 
paha1ı satmaktadır. 

Böyle yapanların ileriye sürdük
leri sebeb !udur: 

"- Elimizde teker bulundura • 

mayız. Çünkü hükUmet ucuzlat • 
mağa karar verdi .. Fiyatlar indiği 
zaman elimizde şeker bulunursa 

kiloda 11 kuruş zarar edeceğiz. 
iyisi mi timdi teker alma • 
yız, ucuzladığı zaman alırız.,, 

Bu yüzden şehrin bilhassa kenar 
semtlerinde hastasına, çocuğuna 

teker tedarik edemeyenler pek çok 
tur. 

18406 
10317 
22940 

11482 
29260 
21810 

7913 
25639 
25084 

5294 
24812 
17712 

5738 
6047 

Bizce bu işte bir yanlıt anlayış 

vardır: 

14705 
8228 

25476 
9491 

26583 
17307 
8649 

24362 
1525 

14031 

12023 
6747 

23111 
27696 
13828 
14754 
27616 
28307 
15696 
11559 
20807 
15660 
8113 

29229 16919 
13547 26677 
23486 15889 
9614 27718 

14373 
20761 

186 
26984 
12057 
7331 

12380 
7661 
4615 

14986 
21751 

1600 
612 

16410 
20594 

705 

13841 
2702 Şekerin ucuzlaması henüz bir 
4l44 karar halindedir ve bu karar tat· 

2086 bik edilmeğe baılanmış değildir. 
6307 HükUmetin teker ucuza aatıl • 
5724 mağa b&§lanmadan evvel, bakkal • 

34947 larda ve sairede mevcut tekerin 

4865 miktarını tesbit • ettirerek onlar 
2055 için hususi bir muamele tatbik et • 

23010 mesi muhakkak olduğuna göre ba-

26790 
14~30 

20100 
4042 

15870 
16086 
6241 

kalların gösterdiği bu endite ye -
l"inde olmasa gerektir. 

Alakadar dairelerin bu vaziyeti 
izah ederek bakkalların yersiz en
ditesinin önüne geçmesi çok fay -
dalı olur kanaatindeyiz. 

SO lir kazananlar 
lngilterede 
şiddetli 1 

yağmurlar 
29966 
26791 
6283 

17190 
6592 

24535 
227IO 
10098 
21817 
19027 

619 
23956 
28068 
26263 
29545 
3963 
3135 
2379 

28037 
14110 

15285 
10433 
1$?66 
7ü84 

18865 

20468 
13761 

4669 
16308 
6563 

13905 
20689 
15877 
12078 
18011 
20723 
25562 
29162 
11965 
21363 

Londra, 11 - Son derece şid· 
detli bir fırtına ve tufanı andırır 
yağmurlar dün Londra mmtaka
smda ve lngilterenin cenubunda 
büyük zararlar yapmııtır. Bir çok 
fehirlerde büyük seller hasıl ol
muştur. Kenet ıehrinde sokaklar
da kayıklarla gezilebilmektedir. 

i 
Son gelen haberlere bakılırsa, • • 

bir İtalyan • Habet harbının Ha - o ldüren adam! beşistanda yağmur mevsimi bitme- . 
den önce başlayacağına dair lah -
minler vardır. Çünkü yağmur 

mevsimi bittikten sonra şiddetli 
bir kuraklık başlamaktadır. 

Asker nereye giderse, suyunu da 
kendi götürmek mecburiyetinde 
kalacaktır. Habeşistanda tabii ah
val, ancak Afrikalıların dayanabi
leceği bir tiddette olduğu için, 
burada beyazların süel (askeri) ha 
reketleri güç ola.cağı kestiriliyor. 

Diğer taraftan İngiliz hükumeti, 
Habeşistandaki beyazları koru • 
mak hakkında öbür Avrupa hüku
metleriyle bilhasa Fransa ile gizli 
konuımala.ra giriımistir. 

\1 

Habeşistandaki Avrupa tebaası 
ahalinin büsbütün geri alınması da 
dütünülmektedir. 

Eden ltalyanlara 
cevap veriyor 
İtalyan matbuatının İngiltere 

hükumeti ve bilhassa lngilterenin 

Samsundan bildirildiğine gö -
re, adliye koridorlarında feci bir 
cinayet olmuş ve bir çocuk ha -
basını öldürmüıtür. 

Rizeli Hafız Hakkı , büyük oğ· 
lu aleyhine hukuk mahkemesin . 
de açtığı davayı takibe gelmiş ve 

bu sırada küçük oğlu Mustafa 
laraf ından yedi kurşunla öldürül• 
müştür. 

Kurıunlardan biri orada bulu· 
nan Ahmet isminde birisine isa· 
bet ederek ayağından yaralan " 
mıştır. Katil tevkif edilmiştir. 

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

Benzin patladı 
iki amele yandı 

lzmir limanında yatmakta o
lan ve gaz, benzin, motorin yüklü 
olan Fransız bandıralı Sedaten 
vapuru gece yarısı bir infilakla 
sarsılmış ve yetiten itfaiye tal"a -
fından, vapur berhava olmak ü
zere iken kurtarılmııtır. 

infilaka sebep güvertedeki 
motora benzin konurken bir kıs-
mınm makine dairesine döküle -

ıek çıkan ıerarelerden alev a!111•" 
sıdır. 

Birdenbire alevlerle kaplanan 
makine dairesinde bulunan bit 
çarkçı infilakın şiddetinden du · 
vara çarparak kafa tası parçalan· 
mış ve ölmüştür. Diğer bir tayfa· 
da vücudünün muhtelif yerlerin • 
den ağır surette yanmı§ ve haıt.a· 
neye kaldırılmıştır. 

uluslar sosyetesi delegesi Eden K " ~ h f b • k d 
~~::·:~: ~~:d;!;,~::~~i ya:~~:· a gı t an e a rı asın a 
ka~~:,;~~·~~zetelerinin dediği -müthiş bir patlama oldu 
ne göre, biz, Habetistanı kendi D •• t •• ı e e 
maksatlarımız uğrunda ltalya - or o u var 
ya ka111 bir cephe almağa sevke- • e e 
diyormuıuz ... Bu hikaye, muziplik 
derecesinde manasız bir hareket
tir ve adeta (müstemlekelerdeki 
futbol sahalarına, tayyare mey -

Dün saat 15,30 da Kağıthane
deki madeni eşya fabrikasında 

anlatılamayan bir sebepten dola
yı bir iıtial olmuı 'bir atelye ta-danları) demek kadar saçma -

dır! mamen ve diğer ikisi kısmen yan-

'Senelerdenl>eri Hal>etistanı bir 
nevi İngiliz himayesi altında bu -
lundurmu~ olmamıza gelince, bu 
da ayni derecede garip ittiham -

dır. Şimdi için için yanan bir a
te§e benzin atmaktan ne kazanı-
rız. ?,, 

Eden l>undan sonra ltalya - Ha
l:>eı itini görüıen komisyonda 
bir projeye rastladığı takdirde u
luslar sosyetesinin yeniden topla
nacağını bildirmiıtir. 

Yunanistanda 
intihabat 

Yunanistan seçimi hakkında 

dün verdiğimiz haber teeyyüt et
miştir: Bugün gelen malU.mat Yu
nan kamutayında 300 saylavlık -
tan 287 sini hükUınet partisinin 
kazandığını bildiriyor. 

Çaldaris hemen gazetecilere bir 
diyev (beyanat) vererek Yunanis 
lanın hükUınete gösterdiği gü -
venden duyduğu sevinci bildir • 

miştir. 

Kralcı Metaksas taraftarlarının 
çok az nisbetteki kazançlarına 
gelince, yalnız Korfu adasında i
ki mevkide kazanabilmitlerdir. 

Müstakiller de her yerde kay -
betmitlerdir. 

Yalnız bir yerde ekseriyet al -
mıılardır. 

iç itleri bakanı Ralli.in, bir 
diyevinden anlatıldığına göre, 
seçime girmiyenlerin ölçüsü yüz -
de yirmi beıten fazla değildir. 

Venizelistler ve 
komünistler 

Atina, 11 - Venizelistlerin Ko
münitalere rey verdikleri haberle
ri, cümhuriyetçi ıeflerinden Ka -
fandaris ile Miha1akopulosun söz • 
leriyle de teeyyüt etmektedir. Bu 
sözler dün Venizelosçu gazete Ne
os Kozmos'un ikinci tab'mda neı-

mrılardır. Fabrika Zümrezade Şa 
kire ait ve Anadolu Sigorta Şir
lcetinc 300,000ll~fa'i!W~t:a.WD". 

İttial vuk'i.rl)ulduğU ~aman -ıaı. 
telyede çalııan bir ustabaşı ve üç 
amele kurtulaıınryarak aldıklan 

yanıklar yüzünden ölmüılerdir. 
infilak olur olmaz pavyonlar 

yanmağa başlamıı ve hemen itfa· 
iyeye haber verilmiş fakat yangın 

pavyonun tamamiyle yanmasın

dan sonra aöndürülebilmiştir. Di
ğer ameleler yaralı arkadaşlarını 
kurtarmak için uğraşmışlarsa da 
muvff ak olamamışlar ve Hüseyin 
ile Şükrü isminde iki ki!i bu yüz
den yaralanmıtlardır. Bundan 

başka Münevver isminde bir ka
dın itçi de ayağından bir yara al
mıştır. 

Ölenler usta.batı Ahmed, Ha
san, Mustafa ve Hüseyin isimle
rinde dört kişidir. Yaralılar sıhht 
imdat otomobiliyle Şişli Bulgar 
hastanesine yatırımıılardır. Ha· 
diseyi müteakip Vali vekili Rük
nettin ve Emniyet Direktörü (Po
lis müdürü) Fehmi vak'a mahalli
ne giderek lazım olan emirleri 
vermişlerdir. Adliye tahkikata 
başlamıştır. Yaralılardan Şükrü 

redilmittir. 

Hükümetin büyük 
zaferinin sebebi 

Atina, 11 (Havas ajansı) -
Çaldaris hükômetinin zaferi çok 
büyüktür. Müeaaeaan meclisindeki 
300 azalıktan 287 sini hükUmet 
namzetleri kazanmıştır. 

Bunun bir sebebi de temsili nis
bi usulünün kabul edilmiyerek en 

çok rey alan listenin, rey veren -
lerin kat'i bir ekseriyeti tarafın • 

dan ıeçilmemiı olsa bile, kabul e -
dilmesidir. 

Bu sebepten az çok rey almıt o -
lan Komünist partisi parlamento • 
da azalrk kazanamamııtır. 

kazayı fU şekilde anlatmaktadır: 
Ben kendi atelyemde çahtır' 

ken alttaraftaki atelyelerin bulun" 
duğu yerden birdenbire bir gtil'iil• 

tü oldu ve dııarı çıktığımda itçİ" 
ler kaç.ışıyordu. Hemen arkadar 
larmı aklıma geldi ve yanan pa"" 

vona doiru kQJhım ka»ıvı ittiıP· 
Elime Hüseyinin kolu ilitti, ktP"' 
disini kurtarmak için çekmeie 
baıladım. Fakat etrafımı aar•11 

alevler arasında baııma tahta ,,, 

taşlar dökülmeğe baıladı ve ar: 
kadan yetiten arkada§lanm ben• 
de muhakkak bir ölümden kur 
tardılar. 

Son tahkikat 12 numaralı pa\f" 
yonda bulunan propil maddeleri-

nıin fazla tazyik neticesinde . J>6:t; 
lryarak iştiali vücuda getırd1 

zannını kuvvetlendirmektedi~ 

Bugün kil 
cinayet 

Bugün Galatada reel 
bir vak'a olmuştur 1, 

Fermenecilerde 91 nuııı'lr~ıJ 
mağazanın sahibi Y osif Alıcıol 
ile vaktile yanında çalıtan ICıtP ;i 
tan Nikola arasında ötedenbe 

N'kO' zıttiyet olduğu için, kaptan 1 
• 

la kendisinden intikam aJıııak 1
,. 

temittir. 

B b h .. - ·k1" el atef u sa a , uzerıne - ı e 
ebnittir. Kurıunlardan bir tatJ iıt' 
si, Alıcıoğlun!Jn kalbi istik•~etbit 
de patladıysa da, cebinde~•. de· 
defter, kurşunun istika111etınl ıtİ 
ğiıtirmiı, kalbine isabete ııı• 
olmuştur. Ja1' .. 

Alıcıoğlu pek haf;f yarıa ıı-· 
. 1d··x-0rıe 

mııtır. Nikola onun ~i u~ JcOf' 

il olmu1, yakalanacnğınd'-JJ 
karak kaçmağa baş1~ııu,tf1'· ·tP 

B d .. .. .. bir el •' 1 u esna a uçuncu 1 a . 
N'l<O. atılmııtır ve bununla 1 

müıtür. tfl 

Mücrimin kazara patla;•:dil • 
hancasından çıktığı ta.hının 
mektedir. 
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Türk canı Türk 
lbalından elbette 
daha kıymetlidir! 

Bugünkü havadis kısmımızda o

ltu1acakaınız: Bir fabrikada kaza 
~ıf, patlamalar olmuf, insanlar 
ôhnü, ... 

Mal sigortalı imif .. Sahibi, pa • 
taları alacak... • 
. Sabah gazetelerinden biri, ölen 
ltçilerin ailelerine de para verile • 
teğinden bahsediyor .• 
Teınenni edelim ki, bu fabrika • 

llın sahibi, diğerlerinden daha cö
lberd olsun da, servetini temin için 
~eceli gündüzlü çalışan ve bu u· 
~Urda ölen insanlara bir at, bir 
1~k kadar fiyat biçsin ... 
h· Filhakika, timdiye kadar bu gİ• 

1 kazaların netice~inde, hatta bü
)i.ik f irketlerde, itçi ailelerine ve • 
r!len paraları biliriz: 50 lira, 100 
ıra, 200 lira ... 
Ehli hayvanların arasında bun· 

dan daha çok para edenler vardır. 
Türk İtÇİsinin nasibi elbette bu 

değildir.Esasen, cümhuriyette reji· 
~in zihniyetini ayna gibi akıet • 

1 
•ren lt Kanunu da, çalıtan adam· 
lrı patronlara sigortalamağı ka • 
huı etmi9tir. Lakin, kanun tatbik 
~d·ı· ı ınceye kadar mağduriyetlere 
de .. l d R .. . ıoz yummama ı ır. e1ımın 

~ihniyetiyle yoğrulan dimağlar bu
llt tahammül edememektedir. 
f ltçiye, bir fabrikatör, kendi 
tbrikasının en kıymetli parçası 
"t:ıariyle bakmalıdır. Y okıa, ma. 
'kineyi, binayı esirge; onları sigor· 
ltya koy; kazaya uğradıkları za • 
~n parasını al; ölen insanlar için 
I~~. sadaka kabilinden 50 lira, 100 
ır-. ..•.• 

u;· ulamaz ... 
t.'?"'tnrtt canı, Türk malından üs • 
"\lltd .. ' ur. 

Ona göre hareket edilmelidir!. 
(Vl·HQ) 

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

Miting 
yapıl.acak 
Tayyare cemiyeti 
ve ta lehe blrllğl 
miting yapıyorlar 
Tayyare Cemiyeti vilayete mü· 

racaat ederek Beyazıd meydanın· 
da bir tayyare mitinri yapılmasına 
müsaade iıtemiıtir. Miting önü· 

müzdeki pazartesi günü saat on 
yedide yapılacak, söylevler söyle • · 
necektii". Vilayet bu mitinge izin 
vermittir. 

• • • 
Türk Talebe Birliği de hava 

tehlikesine kartı bir mitine yap
maia karar vemıiıtir. 

Mitine 16 haziran pazar günü 

saat beıte ünivenite meydanında 
yapılacaktır. O eün duvarlara ha
va tehlikesini İpret eden afiıler 
asılacaktır. 

Üniversite kapısında kurula -
cak bir kürsüden de söylevler 
Miylenecektir. 

--0-

RUyDkdereden 
Kllyosa otobOs 

Bir Temmuzda Büyükclcr~ ile 
Kilyos arasında otobüı itlemeye 
batlayacaktır. Otobüs sahipleri 
belediyeden izin istemi~lerdir. Ta
rife henüz belli değildir. 

-0-

Yftz bin kitap 've 
iki milyon mecmua 

Süleymaniye kütüphanesine bin 
den fazla kitap san 
tır. 

alrnmıt • 

Bu kitapların değeri on be§ bin 
liradır. Kitapları satan zat bun -

Sebze fiatları 
' 

yfiks·eımiye başladı 
1 Sebeb, sebzelere musallat 

. olan zararh bir böcektir! 
lıtanbul bahçelerinde yeni yeti· 

§en sebzelere son zamanlarda bü • 
yük zararlar veren bir nevi hatere 
muıallat olmuştur. Bahçıvanların 

"katran böceği,, dedikleri bu hate· 
re en ziyade kabak ve fasulyeler 
üzerinde zarar yapmaktadır. Eaa • 
sen şimdilik İstanbul bahçelerin • 
de yalnız kabak ve fasulye vardır. 

Bahçivaıılar hu ha§ere ile her 
ne kadar mücadele etmekte iseler 
de mücadele biraz mütkül olmak • 
tadır. 

Bir hafta evveline kadar olduk· 
ça düşmüt olan kabak ve fasulye 
fiyatları bu yüzden tekrar yülisel -
meğe başlamıştır. 

Dışarıdan lstanbula gelen fa· 
5ulye ve k11baklar, fiyatların daha 
çok yükselmesinin önüne geçmek -
tedir. Bir hafta evyel 3 • 4 kuruşa 
kadar dütnlÜŞ olan kabakları, tim
di 7,5 ve daha evvel 1 O kuruıa ka· 
c\ar inen çalı fasulyesini 15 ku • 
ruf lan aıağı almak kabil olama • 
maktadır. 

Belediye bunları görmüyor mu? 

Yıkıtınak · üzere 
bulunan evler .. 

'1k v.ac, 1k IJO/t 
_,_ ,_, - __...- ----- -. 

Yetmişlik bir 
ihtiyar dağa 

kaldırıldı 
Havana' da neşriyat acentesi 

ve bir çok milyonların sahibi yet
miılik Mösyö Antonyo San Migel, 
malikanesinden çıkarken tofö • 
rü ve Ufağı ile birlikte haydutlar 
tara~ından dağa kaldırılmııtır. 

İhtiyarı salıvermek için hay • 
dutlar 500,000 dolar istemiş • 
tir. 

Kurtulu§ parasını istemek iize -
re haydutlar , yaşlı milyonerin u
fağını göndermiıler; ortaklar bu 
haberi alır almaz toplanarak ken
di aralarında 286,000 dolar top -
lamışlar ve haydutlara gönder • 
mitlerdir. 

~ 

Dondurmaların 

pabuçları! 

Geçen yıl baılıyan yeni bir U• 

ıul bu yıl büsbütün aldı, yürüdü 

ve bu alıp yürüyen usul, zavallı 

dondurmaların papuçlarını da -
ma attırmaya başladı. 

Eğer bu usul biraz daha hızla. 
nacak olursa dondurmalar yerle • 

rini büsbütün sütlaca, mu~,allebi -
ye, tavuk göğsüne, yoğurda ter • 
kedecekler gibi.. .. Çünkü bütün 
muhallebiciler şimdi muhallebi • 
leri, sütlaçları, kaymakları tavuk 
göğüslerini, hatta beyaz hamur i· 
ti tatlıları, buzlu dolaplarda tıp • 
kı dondurma gibi soğutuyor ve 
mütleriye öyle veriyor. Hatta ba
zı defa bunlardan sütlacın, mahal 
lehinin Üzerleri buz tutmµşları • 
na da rastlanıyor ! 

Bari oldu olacak, lokantalar • 
da pilavları, makarneİeri de 'buz 
dolaplarına koysalar da onları da 
dondurma niyetine yesek! 

~ Radyolar dan batka yüz bin kitabı ve iki 

milyon mecmuası olduğunu söy -
lemiıtir. 

Son zamanlarda 9ehrimizde bir 
takım çökme felaketleri baş gös
termittir. Sağda solda evler, tlük
kanlar birdenbire çöküyor. Enkaz 
altında kalan zavallıların bir kıs
mı ölüyor, bir kısmı da yaralana -
rak hastahanelere kaldırılıyor. 

haber veren Kadırga Talebe Yur Düşen bir gök taşı 

hakkında 
bir kanun 

it köylere getirtilecek· radyolar . 
Yedek parçaların vergiden mu· 

~İYeti için Edir':1e aayla~ Mus
kfa Boykan tarafından mecliae 
lt layiha verilmiıtir. 

~· llu layihada köy, kasaba ve ıe
~~le~le hükumetçe tasdik edil -
ti 1f ıçtimai, iktisadi, zirai, siya -
l ~e. ilmi teşekküllerin ve ıube • 
,.etinın ihtiyacı için posta telgraf 

111
' telefon umum müdürlüğünce .. er 't·· 1~ilecek olan radyolardan ve 
ba~ltıyede imal için icap eden 
"~lanndan ve ayrıca demir 
le ~tarından hilen mevcut ve İ· 
~ l'ide konulacak gümrük ve sair 

:~ Ve resimlerin hiç birisi ahn
~~ı ve diğer radyolard•n her 
Qı:.: alınan resmin liuna dahil 

'\' Qıaaı istenmektedir. 
~ lllrıız böyle bir muafiyet için 
'~telgraf, telefon umum mü
~ Uiünden ruhsatname almak 
l'ti tır. Kasaba ve tehirler çiftçi : 
l'ti ?le alınacak radyoların bedel-

'-'') helediyelerden, belediyesi ol
._İaı llll Yerlerde heyeti ihtiyariye • 
l ~Plıyacağı paradan alınır. 

~, ~u halinde, vilayet kaza 
li.-. ~i1elerden yardım istiyebi -

--o-
Adada Tur yolu 
asfalt yapılıyor 

Heybeliada rıhtımının beton o· 

larak yapılmasına haılanmıttır. 
Yapı bir buçuk ay, içinde ta -

maınlanacakbr. Tur yolu da as -
falt olarak yapılmaktadır. 
~ 

BOytlkadada 
çiçek sergisi 

B~ ayın 22 sinde Büyükadada 
bir çiçek tereisi açılacak, güzel çi· 

Çek yetiftirenlere mükif at verile • 

cektir. Her sene Ziraat odası ta• 
rafmdan açılan sergi ise bu sene 
açdmıyacaktır. Bununla beraber 
Ziraat Odası azaları çiçek hah • 

çelerini ıezerek aüzel bahçe sa • 
hiplerine para mükif atı verecek • 
lerdir. 

Yukarda resmini gördüğünüz 

desteklert! dayanarak durabilen 
ev, Kadırga Talebe yurdunun kar-, 
fllındadır. Kuvvetli bir fırtınanın 
kolaylıkla yıkabileceği kadar eski ı 
ve harap olan bu evde bize bunu 

Kulelllerln takdire 
değer bir hareketi 

Kuleli askeri lisesi 9 uncu ve 
1 O uncu sınıf talebeleri, Kars sar
sıntısında zarar görenlere bir 
yardım olmak üzere , Kızıl Ay 
Cemiyetine 157 lira 77 kurut iane 
vermişlerdir. 

Kızıl Ay Jstanbul şubesi bu 
kıymetli gençlere tefekkür etmek
tedir. 

dunda Hüsrevin söylediğine bakı
lırsa hala insanlar oturmaktadır. 

Asıl felaket, bu evin yıkıldığı 

takdirde yanındaki evi de birlikte 
yıkacağıdır. 

Belediye yeni bir felaketin önü
nü almak istiyorsa bu evleri bo· 
ıaltmalı, ve kat'iyyen vakit geçir
meden derhal yıktırmalıdır. 

Yoksa pek yakında sütunları -
mızda yeni bir çökme ve felaket 
haberi vermek acısını duyacağız. 

Veni Macar 
elçisi geldi 

Yeni Maca'r elçisi Bay Dö Mar

yassi, beraberinde Macar elçiliği 

maslahatgüzarı Antal Rivicski ve 

süel ataıesi kaymakam Mezet ile 
dün §ehrimize gelmitlerdir. 

Yeni Macar elçisi Ankaraya gi

derek cumhur başkanımrza itimat

namesini verecektir. 

·r._ _Ş_E_H_R_İ_N_D_E_R_D_L_E_R_i _-_ı 
Mikrop yuvası olan ev 

• • Nuruosmauiyede Alibaba türbeSi sokağında oturan, 
ve isminin nqredilmesini ls~miyen bir ~t diyor ki: 

J 

Hundan başka dayanılmaz pis bir koku da neşrediyor. 
Bilha..,.sa yazın bu iğrenç koku bir kat dalıa dayanılmaz 
bir şekil almaktadır. - B·:zinı ıokakta eıkl, harap bir ev vardır. Bu ev ki-

'

" tady 1 1 · k I mlndir bU111lgonun. Fakat ıenelerden beri olduğu gibi 
o arm yer enne onu • ~-- K . u · · 

~ ı, '- • • h f 'h . ıu&rugor. at'ıgen tamlr lalan ed mıyor. Evın kapısı, 

Ayni zamanda seyyah otomobilleri de bu sokakta 
durmaktadır. Memleketimize gelen ecnebilerin bu dere
ce pis ve berbat kokulu bir evin önünde durmaları aley
himizde bir propagandadır. 

-~ lı..... ""lllırı ve mu a azası ı tı • . tL -...,eti • • .. • pencernl lalan gok. Bu ıekUde dura dura abteshane 
,~ 1. ennın muracaatı halın· lıallnl almıtt. Herkeı içeri girip çıkıyor. 
>,.._1 eı- türlü yardım paraırz 
\ "'' it. 8 . Bundun başka bazı geceler buraya uygunsuz kimse· 
> 'oll u kanun netrınden alb ler de girlgorlai'. Bu ~irkin halin çoluk çocuklarımız 

ta muteber olacaktır. llzerlnde ne kadar fena tesir yaptığı meydandadır. 

Alclkadar makamın şiddetle nazarı dikkatini celbet· 
menizi rica ederim. Bu mikrop ym•asının derlıal yıkıl
ması gerek lıalkın sılılıati, gerekse ahlakı için çok 
lüzumludur. 

Ruıyanın Saglatç istasyonu ya
kınlarına geçenlerde düfmüş olan 
gökta91 Kabarovsk vilayet mü -
:tesine taıınmıştır. 

10 n;san gecesi kız:l ordudan 
bir asker. grupu kendilerine mah-
sus mevkilere gidiyorlardl. Bir -
denbire başlarının üstür.de sanki 
uzaklarda patlıyan tc.plaiın infi -
lakı gibi bir gümbürtü işittiler. 

Arkclsından aletten bir yol hıra • 
karak Jüşmek!e olan bir göktatı 
gelip askerlerden b;-: kaç adım i
leride :rere gömüldii, 'I oprağa çok 
gömül:--ıüı olan b 1 söktaş.nı :fa • 
ha kızıl bir ateş halinde iken aı· 
kerler ;ekip çıkaıd1lar. 

635 @'ram ağırhğmda olan bu 
lafın pürüzlü sathında beyaz da -

marlar bir takım maden izlerini 
göstetmektedir. Taşın gökten düş 
tüğünJ gözlerile görenler asıl bü-

yük l:ütlcnin şimali şarki istika -
metine doğru gittiğini ve istasyon 
civarına düşenin asıl 'kütleden 
kopmu~ bir parça olduğunu söy -
lemek:edirler. 

~ 

En feci ölüm 

Ölüm değil mi, her türlüsü f e
cidir demeyiniz .. En feci ölüm ge· 
çenlerde bir zavallı lağamcının 

hayatına nihayet veren ö!üm
dür. 

Bu adamcağı~, Parisin, büyük 
lağımlarında çalttırken birdenbi • 
re cereyana kapılmı,, kaybolup 
gitmittir. 

Pariste her yıl böyle altı kiti 
ölmekteymİf .. 
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!lii!JD_g, ~o~!ı~ı~ilii..!d«;._n !!J•!.m!l! Bulgar kabinesi Miifüatıar Krallçest ördek 
!st!m!ş !ın_!ş~ düşmek üzere.. Atdiayotr u~!:rk yumurtası - ~ - - b d büyüklüğünde Yugoslavya, ne iz en ~:~~~ı_a~uY!~!~r:.~. DttşUncelerini 

ı S ı nin başında bulunan Toşef kabi - hakikate ~evirmekte erikler 
ayrı ır, ne ovyet ere nesi düşmek üzeredir. Kültür ve Jt i Yetiştiren Alim •• 

DI·ı·ıı:lerı· bakanlarından sonra Fi· gurülmem Ş l' 
s s Sovyet Rusyanın "Nebatat 1 

k h l nans (maliye) bakanı da hususi iı- muvaffakiyetler hirbazı,, adını almıt olan nıef -

arşı cep e a ır ••• lerini görmek üzere Viyanaya gi. göstermektedir hur nehatatçısı Mitşurin ölınilt -
ğ• bl h b derken Ba~bakan Totef'e istifası· Bir zamandanberi memleketi - t'' IngUiz gazetelerinin verdi ı r a er nı vermiştir. ur. k bil· 

mizde bulunan 140 Amerikan Bunu ajans haberi olara 
Lehistan, Avusturya, Macaristan, Totef kabinesi henüz düşme· gazetesi muharriri Gladys Baker, dirdik. Alman hava bakanı general 

Göringin son defa yaptığı yolcu
luklar hakkında türlü rivayetler 
çıktı. Bunlardan biri de bugün 
İngiliz gazetelerinden "Deyli He
rald,, ta okunuyor. 

Söylenildiğine göre} Alman 
Hava bakam general Göring, gö
rünüşt~ bir bal ayı seyahati olan 
yolculuğunda, Yugoslavyanın mer 
kezi olan Belgrada şunun için uğ
ramı!: Gfıya Belgratta Almanya, 

Bulgaristan ve Yugoslavyayı ;hti- mekle beraber el altından ileride· yarın Sofyaya gidecektir. Bu adam, elma ağaçlarmdıP. •"' 
va eden ve Sovyetlere karşı olan ki kabine hakkında konuşmalar Yeni Türkiye ve onun yüksek mut, ve ördek yumurtaaı büyük • 
bir misak aktetmek teklifinde bu- yapılmaktadır. Bütün bu hadisele· yaratıcısı hakkında dün bir muhar lüğünde erik ve daha bir çok Jle' 

lunmuş... rin yüksek süel (askeri) m~l~sin ririmize demiştir ki: bat örnekleri yetiştirmekle tanııt• 
Royter aJ·ansından alman bir vermiş olduğu gizli karar ar an "B .. d" d yük' k "d 

1 k d. ugun unya a se 1 e • mıştı. ..t. 

haber bu teklifi Yugoslavyanın _d_o_ğ_d_u_ğ_u_so_·y_e_n_m_e_te_ı_r_. ___ aller, parlak 'nazariyeler taşıyan Stalinin emri üzere en büY0" 

soğuk karşıladığım bildiriyor. bir çok devlet adamları var. Fa • doktorlar yardımına koşmutP ds 
Çünkü bu, Yugoslavyanın, Fran-ı Sabah Gazeteleri katTürkiyeninCümurbaşkanı, dü- meşhur nebatatçı kurbılamara1t' 
&adan ve bağlı olduğu diğer mi. ne diyorlar? tüncelerini hakikate çevirmekte, tır. . 1 
&aklardan inhirafı demek olacak· görülmemit bir kabiliyete malik- Kendisi 75 yıuındaydı. 10 Y1 

KURUN - M. Asım Us Yunanis- .,. e 
tır. tanda Cüm1ıuriyet üstünlüğü adıyle tir. Ben Atatürk'ü, pratik bir in- öncesine kadar kendi baıına ,. 

yazdığı başyazısında Çaldarisin bü- kilapçı diye anıyorum. bilinmeden çabııyordu. fak•t - ----- - ----------·--------
Şükrü Kayanın söylevi yük bir çoklukla seçim işindeki Ü8· "Gördüğüm dünya şahsiyetleri Sovyet hükUmeti kendisine yar·. 

tünlüğünden bahsederek diyor ki:. içinde Kamal Aattürk'ü, büyük dmı etmif, tetkiklerini ilerletıl1~1 

Çaldari!in bu kazancı Yunanistan- bir lider ve büyük bir tahsiyet o-
da her ıteyden önce Cümlıuriyetrili- için vasıtalar temin etmiıti. 

~ >-· larak en dinamik telakki ede - ) 
ğin üstünlüğünü gösterir. Biz Çal- • Rusyanm '(nebatat sihirb:aıl 

D~yak atan memurlar 
şiddetle cezalandırılacak 
Fakat mahkemelerde:" Dayak yedim de 
böyle ifade verdim!,, dedikten sonra dayak 
yediğini isbat edemiyen de ceza görecek 

.1 l rım. , 
darisin bundan sonra reı m mese e· M·•.. • k ·· 1 tad I n .,.a "Büyük devlet adamı, değerli ı..yurın, ço guze ı o a o 
sini ortaya atarak Yunanistanın Udye k "t.e' 

bubakanımz lımet lnönü'nün sü- rip meyvalar da dahil olma ıı bölünmesine sebebiyet vereceğini ~ 1 
sanmıyoruz. Zaten rejim iflnt yeni el {askeri) zaferlerini ve Lozan- re JOO yeni nebat örneği ortaf 

Ankara, 10 (A.A.) - Kamu- ( 
tayın toplantısında, Kamutay gün~ t 
deli~inde bulunan maddelerin gö-: 
rü,ülmesine baılanmada öce aöz 1 

alan iç it Ieri bakanı Şükrü Kaya, 1 

geçen celselerde mevzuu bahıo · 
lan dayak hadisesini anlatarak 

dosyayı tetkik ettiğini söylemiş, i 
ve sözüne şu şekilde devam et • 
mi§tir: 

- Zabıtanın dayağı doğrudan 
doğruya tahkikat vasıtası olarak 

kullnması hepimizi mütessir et • 
miştir. Bizim muhkeme usulümüz 
rekizituardır. Yani delaili mücri
min haricinden toplayarak hü -1 
küm verilir. Yoksa deliller müc-1 

rimin üzerinden alınmaz. Mücri .1 
min itirazı ne olursa olsun harici 1 

delillere mutabakat etmeden ha -

kim onunla mukayyet olamaz. Bi • 
naenaleyh dayakla alınan ifadenin 
hiçbir hüküm ve tesiri yoktur. 

"Memleketin dahili manzarası-

Geçmiş olsun! 
Denizde kaybolan 

kabahattin 
MeAer denizde 
sabahlamış 

Haydarpaşada yataklı vagon • 
lar kumpanyası itçilerinden 24 

yaılarmda Sabahattin adlı bir 

genç evvelki gün, F enerbahçe a

çıklarında sandalla gezerken kay-

bolmu,, ve bütün araftırmalar 

Yunan Kamutayı halledecektir ve se· daki parlak siyasasını önce ki • koymuş bir mütehe.ssıstı. 
fimle Cümhuriyctin tehlikede olma· taplarda okumuştum. Şimdi de ar· ------------~-
dığı anlaşılmıştır. · aıulusal barıt yolunda durmaksı -~ a ~~ 

CUMHURiYET - Yumu Nadi 1 ,. L 1 ~ T il nı fenadır gibi göstermek isti yen- zın ça ıtıyor.,, ~ ; _W ' 
ler aldanıyorlar. Çünkü her mem- bugünkü başyamınd~ iklimin cilve· Tanınmış Amerikan gazetecisi, - ;; ~ 

leri önünde buğday sıyasasından bah· 
lekette olduğu gibi eğer bizde de scdiyor. Kamutay Baıkanmuz, Dıt ve lç Denize dOştO -· 
zabıtai adliye aruında cahilane Hulaaa olarak diyor ki: Bakanlarımız ve Bayındırlık ha - Kasımpaşada Haci Hamza ııı 
ve gafilane bur surette vazifeleri- Buğday sıyasanıizın faydalarını kanımızın yüksek meziyetlerin • lialleainde oturan Ahmedin btıf 
ni auiiıtimal etmi§ler varsa derhal görii.yor. Tarım Bakanlığının her ih· den bahsetmiştir. yaımdaki Ç~ıi"~'i;keledeU-de • 
takip olunur ve cezaları VP.rilir. tinıale karşı elinden çıkarmadığı Sonra, Ankarayı §Öyle anlat - nize dütmü§, çabuk kurtarılaıJt • 

Nitekim arkadaıla: bu dosyada buğday stoku kuraklık güzünden alı· mııtır: tır. 

kendisine dayak atbğı atfolunan nabilecek eksik mahsulün kar§ılığı o- "Ankara 'beni hayrette 'brraktı. Yangın . ı. 
Tahsl·n çavu• ve ar1·-daşları tahtı labilecektir. Bıı stoklann daha fazla ~or s K.s Bıuıa. :z.•vlc v•rdL Orada hulun - T,.k.iw.A .. M., ... IT'lr .anJcalil..-
muhakemeye ahnmı!i:)ardrr. (Bra olması çok dalıa faydal• olur. Buhday dd d (Çö·ı·· p d r "t t b·ı l~aı 

~ sıyasasında tuttuğumuz bu yol lıem duğum mü etçe aima: u an e ıye aı o omo 1 Jf• 
vo sesleri). köylüyü ve lıem de dôvizi böyle isten· bir gül gibi açtıracak) diye çok satan depodan yangın çıkJSS, 

Her ceza davasında ;.:Ürmünü miycn hadiseler karşısında endişeye eski bir sözü hatrrladım. lıte Cu- binanm iç kısmı tamamen Y' 
itnraf etmiş bir suçlunun veya ve- düşmc!:ten koruyor. mur batkanınızın, dü§Üncelerini mııtrr. , 
kilinin daima davağ~ öne &ünne • Bunun yanında önem vermemiz hakikate çevirmesi yolund.a bir Dükkan (70) bin liraya s1gor 
aini gö~ önüne alarak, k~ndisine icap eden bir başka iş daha vardır. şahit daha .. Dün, ağaçsız ve bı - talı olduğuı:adan tahkikat de"Vf~ 
dayak veya tazyik cürmü :mat edi- Bu da köylünün tarlalarına ihtiyaç rakılmıt bir ufak yer olan Anka- etmektedir. 
ienleriı1 derl-.al tiddetle iakibata zamanında sulayabilmesi için su te§· ra, şimdi mükemmel binalar ve Çarpıştılar . 

kiltitı yapmak. Bunu da unutmamalı· d 
tabi tutacağız. Dayak harlisesi. sa- uız • akasyaların bezediği caddelerle Şoför Zekeriyanın idare.sin ~S 
bit olmazsa bu cürmü isı,a'.: eden· TAN_ Alımed Şükril Esmer bu- her gün daha güzelleşiyor. ki 3251 numaralı otobüsle 1 ~ 
ler aleyhinde iftira davası rçmak\r. günkü başyazısını Yunanistan seçi· "Son söz olarak ıunu söyliye • numaralı vatmanın idaresiııd . 
mutlakA ortadan kaldıracağız. mine ayırmııtır. bilirim ki, Türkiyede kalışım, tramvay arabası Beyazıtta çJ1 

Şükrü Kayanın bu sözlerinden Seçmenlerden yalnız yüzde altmı- mesleğimin en aydınlatıcı devre - pı§mıılardrr. ~· 
sonra Kamutay gündeliğine ge - ıının seçime girmeleriyle elde edilen lerinden (ııafhalarmdan) biri ol • Tramvayın bir camı ~rıl~1!eı-.ı 
·ı · t" bu neticeden geri kalan kırkı dahi ·1 d M 1 ,~ ınıtıP 

çı mı§ ır. mu•tur. Sizin heyecan veren •ah- müıterı er en e eK 11 t$' 
girmiş olsaydı gene auni netice çıka· s ~ l d ıı 1' 
cağı anlaşılmaktadır demekte ve ek- siyetlerinizle temas etmekten ve kadın sol gözünün a tın a Sulistimalden 

Mahkemeye 
verilen iki 

memur 

lemektedir: etrafımda gördüğüm yeni hayat • lanmıştır. ~ 
Yunan ulusu bir defa da genoy ta büyük ilham buldum. Güzel ~ 

(draya müracaat) yapılmasından se- bir konukseverlik duygusu, ırkını- Yüreğimde, Türkiyeye }<art clı1' 
çlm üzerine Krallığın geri getirilme· zın göze çarpar bir vasfıdır. daüssıla ile dünyayı dolatıı> .. 1'1, 
sini istemiyor. Krallık ve Cümhurluk · • fı.ır 

Güzel batılarınızı ve mavi fe • racag""ım. Ve bir gün yıne 
hakkındaki son söz, Çaldarisin de a-
radığı bu genoy'da söylenmiş olacak- cirlerinizi daima hatırlıyacağım. yeye geleceğimden emini~ 

Bergamada ve Dikilide iki me • tır. 111"1.! 
h --- ~ TALEBELERE ve AtLELERE iLAN ~= mur bir suiiıtimalden dolayıma ZAMAN_ Zaman imzalı başyazı • 

kemeye verilmişlerdir. Bunlardan nufus saymadan bahsederek diyor Ecnebi lisanları tedrisahnda mütehassıs olall~ 1 
Dikili muhasebei hususiye memu· ki: B IE ~ il. Ü ır ~ M E K ır E a lb. ~ eoi 
ru Naci 16860 lira, Bergama mu - Asırlar<'a süren Osmanlı lmpara· Bütün yaz açık olup, müptedi ve müterakki talebe ıçıD .~. 
hasebei hususiye memuru Hüsnü torluğu zamanında yapılmağa lüzum kurslar vücuda getirmek suretilc taUllerden istifade ettı 
de 8819 lirayı zimmetlerine geçir· dalıi görülmiycn yahut yapılmak is· 1 işbu kurslar atideki lisanlarda şimdiden başlamıştır: tl•f• 

bir "netice verememişti. mekten suçludurlar. tendiği lıalde başarılamıyan nüfusu· TUrkCje, Fransızca, lngillzce, Almanca, ltal~anc• J 
muzu sayma bundan evvel olduğu gi· f 1 

Meğer Sabahattin denizde ge - Naci müteahhitlerin depozito bi bu sefer de yapdacak. Bunun ne 1 Hazirandan 20 Eylüle kadar yaz tarl e• . 4 
k k · k 1 k d · 'ki · 1 k d. · ... • lstanbul, 373, l•tiklAl caddesi • Ankara: Konya cadde_51 

.. / zer en üregı ırı ara emze ettı erı para arı en ı emrıne kadar elıemmiyetli bir iş olduğunu l· "' ~· 

düşmüf. Genç sporcu küreği al - bankaya yatırını§, bilahare kendı zaha lüzum görmü.yoruz. Nüfusumu- • Büyük 
mak için denize dalmı,, fakat parası gibi harcamı~tır. zun yenilenmiş olması ve bunun art- ru·· rk Macar Gu·· reşler·ıne 
muvaffak olamıyarak yeniden Hüsnü de Oford kullanmak ıu· mış bir rakkamla tespite edilmesi ~ 

retiyle defter ve makbuzlarda tah· Türkiyenin lıer cihetten kudretini - il!:!" IW"' ı; ,-_ 1 u~ 
sandala dönınüf, orada da yorgun 1 k d' çog~altacaktır. Jfeden'i dediğimiz dev- IJ=> A ~AS O ~ ~ O ~ M l5m ~ U v. I rifat yaptığı söy enme te ır. fal< 
Juktan bayılmış kalmı,tır. let1er1n en rak ehemmiyet verdikleri Türkiye idman cemiyetleri ittı 

Benes'ı·n nüfu.<Jlarının adedini bir tek ferdine 
Böylece 13 saat baygın bir E p • U 

kadar bilmeleridir. Bunu öğrenmek ş angos 
lialde kaldıktan sonra gece aaat M k ada memleketin nereye doğru gititğini ya ıy 
11 de kendisine gelmit, ve küçük 05 OV öğrenmek ve hareketimizin hedefini 

d t ki tesbite yarar, demektedir. Biletlerinden ahnız 
Çekmece açıkların a olduğunu yap 1 8f I 23 Haziran Pazar günfi kat'i keşide: Bu iki takıoııD 
görerek güç beli. sahile çıkmış, Benes'in Moıkova ziyaretindeki yapılmI§ olarak gösterilmektedir.. muhtelit maçında yapılacaktır 
bitkin bir halde oradaki çiftlikler- maksatları anlatan telgraflar gel •· Bir do bildirik (tebliğ) neşredil • ( Binlerce kıymetli hediyeleri kaıanamıyanlar, ayni ~·~~r.) 
'den birine iltica etmiştir. mektedir. Telgraflarda, bu ziya· mİ.§tir. Bildirikte, iki devletin, ko- içerisinde yapılacak bir seri maçları parasız görecek er 

Sabahleyin de otomobille §eh· ret, Sovyetlerle Çekoslovaklarm nınmak çin elbirliği etti_ği Y.azıl • Bu maC'jlarda dühullye bileti olmıyacaktır-
re dönmü§tür. hani ve ticari yakınla~ması içın maktadır. ' 
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Otuz dokuz at birden, birer eiderha 
gibi saldırdılar! 

Saat on oluyordu. 
Dalyan Mustafa Reiain omuzu -

na dokundu: 
- İ§te.. işte beyaz mendil .. 

Frenk Süleymanın işareti! 
Hüsmen Reis oraya baktı. 

- Evet! ••• 
Dedi. Sonra önceden tasarladığı 

gibi, bulunduğu koyun kumaal kö· 
teıine Kızıl Kadırgayı baştan kara 
etti .• 

Leventlerinden altmış kiJi kcn -
dilerini karaya attılar. Sonra am • 
barlardaki atlar da güverteden de
nize frrlntıldı.. Hayvanlar fena 
halde ürkmüşler ve çılgrn bir hız -
la karaya doğru koımu,Iardı. 

Leventler bunları birer birer 
yakalayortar, üzerlerine atlayor -
lar ve Dragon kayalıklarının üs • 
tündeki sık ormana doğru ıürü -
yorl rdı. 

Hüs n Reiı en öndeydi. Dal -
yan Mustafayı gemide bırakmış . 
ne-yapılacağı hakkında emirlerini 
vermi~ti .. 

Atlardan yirmi kadarına iki§er 
kişi hinmişl~rdi.. F kat hiç biri 

· erlerinden geri .blmıy:orüu. 
Frenk Süleyman yolda onları 

karşı'ladı ve o da bir levendin ter • 
kisine atlayarak Hüsmen Reisin 
Yanma katıldı. 

Gördü lcrini ani tıyordu : 
- Havanın yağmurlu olması 

ç.ok İf imize yaradı .. Ortalıkta in, 
cin top atıyor .. Fakat §ehir bu ka -
dar bot değil .. Hatta kiliıenin et • 
rafı bu kadar bol bir yağmura rağ
tnen binlerce halk ile dolu .. Bu da 
İyi .• Şimdi herkesin gözü ıehrin 
kapılarında değil, kilisenin kapı· 
lannda .• Bizim buralarda dolaıtı • 
imıızın hiç farkına varmamıılar .. 
Sabahleyin, her şeyin hazırlanmış 
olduğunu gördüm .. Şatodan Fer • 
!lando ile Beatris ayrı ayrı araba • 
laria çıkacaklar, kilisede nikahla
rı kıyıldıktan onra bir arabada 
döneceldeı· ... Bazı kim&elerin ko • 
rıu DlıLlarma kulak misafiri oldum. 
lierkes Beatriıe acıyor., Zavallı, 
Rece gündüz ağlıyormuş. Kırbaç 

altında insaf sızca inlemiş .• Bu ka-· 
dar zaman dayanbildiğine, kendi 
kendi ini öldürmediğine taııyor -
lar .. Hatta biri i onun her halde 
bir kurtuluı ümidi beslediğini 
g()Yledi .. Kimbilir, bununla .. 

Ormanı geçmişlerdi. 

tını dıtarıya çevirmiş, uzun mız • Küçük meydanlıkta leTentler 
rağma dayanarak ayakta duruyor• ukı bir saf kurmutlar, onlara kar· 
du. tı koymak isteyen İspanyol asker • 

O da uzaktan uzağa F emando • lerini kılıçtan geçiriyorlardı. Halk 
nun nikahı kıyılacak olan kilise • çabuk dağılmıştı. Biraz ıonra or • 
ye bakıyordu. talıkta as.kerden iz kalmıya.cağı 

Hüsmen Reis yalm kılıcı havaya besbelliydi. Çünkü daha ıimdiden 
kaldırdı ve topuklariyle ahnm kırk elli kadarı yerlere ıerilmiı , 
kamına bir tekme attı. ı bir çoğu da ~ kaleye doğru kaç • 

At §ahlandı .. Can acısiyle, bü - mağa başlamışlardı. 
tün kuvvetini sağrılarına toplaya- Bu sırada Femando, kilisenin 
rak gerindi ve ileriye atıldı. büyük mihrabı önünde diz çök • 

Diğer leventler de reisleri gibi mü§tÜ. Yanı haımda Beatria var· 
y;pmca otuz dokuz at birden bi - dı. Birinin yüzünde ne kadar 
rer ejderha gibi ıaldııdılar. korkunç bir hırs var idiyse diğeri· 

Nal &esleri, Y.n.ğan yağmurun nin yüzünde o kadar derin bir yas 
fanltısı arasında bir gök gürleme • okunuyordu. 
sini andırıyordu. Belki de bunun Zavallı genç kız kızaran ve fi -
için hemen kulağa çarpmamıı. ka· ıen gözlerinden hala ya§lar aka • 
le nöbetçilerinin dönüp bakmala - rak ağlıyor, beyaz duvağını, beyaz 
nna mini olmuştu. gelin elbisesini göz yaflariyle ıı • 

Fakat işte mazgallardan birinin }atıyordu. 

üstündeki bir asker, çılgın gibi Papaı elindeki küçük bir kitaba 
haykrrdı: bakarak gür bir sesle, gözleri ya • 

- Eyvah .. Korsanlar!.. rı kapalı olarak dualar mrrddanı • 
Kılıcını çekerek kalenin gezinH yordu. İki de bir, bir elini Fernan· 

yerinde boylu boyu~ koıtu.. donun diğer elini de Beatrisin bat· 
Bir ~ker daha .. Sonra bir za • larına ko uyor, okuduğu duayı 

bit de Tilrk akmcılarmı gör.mü.! • büsbütün yava§latarak bir fısıltı 
lerdi. Şimdi kalenin mazgalların- haline getiriyordu. 
da görünen başlar ve sivrilen mız-
raklar la kılıçlar gittikçe artıyor • Sağda ve solda ısekizden on al -

d tıya kadar güzel çocuklar, sırtla -u .••• 
Kalenin kocaman demir kapıla- rmda papas elbiseleri, ellerinde 

rı kımıldadı. mumlarla ayakta duruyorlardı . 

Neredeyse kapanacaktı?. 
Fakat Hüsmen Reis bir yıldırım 

gibi içeri girnıişti .. 
Kılıcını bir ıimşek hıziyle sağa 

sola ıavurmut, kapıyı kapamak is· 
teyen iki askeri cansız yere aermi~-
ti ... 

Araaıra onlar da papasın duasına 
ve sesine katılıyorlar, o zanıan ki
lisenin büyük ve süslü kubbesinde, 
Meryem ve lsa resimleriyle aüslü 
duvarlarında uğultulu akisler bir
birlerile sarmaşıyorlardı. 

Fakat bu nikah merasiminde 
- lleri arkadaşlar! Heri! .. sahiden bir cenaze alayile sessiz. 
Yol biraz yokuşça idi. Ueride liği ve yeis vardı. Çünkü gelin ağ. 

küçük bir mey.danlık ve onun ke - lıyordu. 
narında kilise görünmüştü .. Klise· Buraya gelen bütün genç. kızla -
nin kapısında iki boş araba, iki rrn yüzleri gülerken, bütün gelin • 
ııra mızraklı ve zırhlı süvari, bir 1 lcr hayatlannın en meı'ud günleri· 
iki bin kitilik bir halk küt1esi gö- ne eritmekden doğan bir heyecan· 
ründü.. la mes'ud olurken bu neden ağh-

Kale kapısındaki gürültüyü yordu?. 
duymakta geçikmediler.. Papas ona acıyor ve teselli ver • 

Çığlıklar, haykırmalar, kilisenin mek için dualarını biraz uzatmak -
önünde iki sıra olarak duran as • t;n kendisini alamıyordu. 
kerlerin ıatkınlığı biribirinc ltarı .. Duanın en heyecanlı yerindey -
fıyordu. di. 

Hüsmen Reis bütün bu kafoba • F ernandonun U§ağı ile yaveri 
lığın ortasına korkunç bir kasırga kilisenin mihrabına doğru koştu • 
hıziyle atılmıştı. far ve içlerinden birisi bağırdı : 

içlerinden en soğuk kanll$ı bile - Marki! Muhterem Marki 
bu hiç beklenmiyen baskından şa • Hazretleri.. Türk korsanları bas-
fırmrılardı. kın yaptılar .• 

• \,ıi;,,..-:... •• ...... . ... 1 • • • • 

Bir Aşkıın 
Hikdyesi 

ı····-········ .. -· .. -......................... 1 
! Nakleden: f rto. 1 j Hatice SUreyya 41 l 
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Deniz, ağabeyisinin protestola· J Evet .... 
rmı dinlemiyordu .. Devam ediyor· Fakat bunlar hep iyi taraflar •• 
du. Birde kötü ihtimaller var. 

-Ah ben ıenin yerinde olaay • Ya yakalanırsa?. 
dmı, mutlaka bu İ§İn üsteıinden Bu takdirde, karakol, mahkem 
gelirdim, Rauf··· Emin ol ki Ad- belki de hapisahane. Gazetelere ıs 
nan Beyefendinin müatakbel zev -
cesi Deniz Hanımefendi, sa.na kar· 
§1 nankörlük etmiyecek, bu hizme
tini çok cömertçe ödeyecektir. Bi
liyorsun ki, Adnanın yüz binlerce 
lirası var ... Hatta milyon1arınc!an 

:> 

bahsediyorlar .. Bunlardan siz bol 
bol istifade edersiniz .. 

Bu vaidlere rağmen, delikanlı: 
- Hayır, hayır. istemem.. di • 

ye adeta feryat etti: 

tun ütun sermaye .... 

Yüzüne, birdenbire bir küıt 
ca ifade arız oldu. 

-Adam ıen de .. Bunlar, acem • 

ahmak insanlarm başına gelen f 
laketlerdir. Ben, zekiyim.. Açı 

gözüm .. Mutlaka bu itin üs.lesin 
den gelirim. 

Birdenbire, kız kardeıine dön 
dü: 

Fakat, milyonlar gözlerinin ö • -Benim yerimde olsaydın, s 
nünde raksediyordu. bu iti yapar mıydın?. 

Otomobiller..... - Yapar mıydm da ne Cfemek 
Seyahatlar.. _ Elbette. Lafı mı olurmuı?. 
Seıi, yava§ yavaı yumu§ryordu . Bu sözü söylerken, if adeaind 

içinden bir ses: öyle bir azim vardı ki, Rauf, ist 
"- Şu iJi yap .. Yap .. O zaman, istemez, bunun tesirinde kaldı • 

karde§inden para sızdırmaya Deniz, bunun fa:rkma varaca 
adamakıllı hak kazanırım.,, diyor· kadar zekiydi. 

du... Y utıklarmdan h°a§mı güçlükl 
Ufak bir cesaret... 1.:_ld ı ___ _ı L l 

1Ul ırarak, 'KaJUef İni 'Dİ eğinde 
Bir pencereden girmek.. 
Biri baygın, biri yarı ayık iki tuttu. Kendine doğru çekti .• 

kadının ortaamdan bir kundağı a· - Rauf .. Beni terketme .. Ba 
k hizmet 

şırma .... 
ı,, bu kadar basitti.. 

Madam Bonne'nin sözleri, çiz • 
diği planlar hala, gözlerinin önün
de, kulaklarının içinde rakaediyor
du .. 

Hayalen, küçük apartımanrn ö -
nüne varıyordu. 

Büyük anne, yatakta baygın ya
tıyor ... Genç kadın, çıldırmış gibi, 
onun etrafında do1aşıoyr... Öteki 
odada küçük bir çocuk yatıyor ... 
Eğer eve doktor bile getirilmiı ol
sa, ıüphesiz, bu havada pencereyi 
kapamayı kimıe düıünmiyecek ... 
içeri girip çocuğu aşırmak için 
epeyce f ıraatlar zuhur edecek ... 

..................................................•.•... 

23 
Haziran 
HABER'iN 
büyük deniz 

gezintisi 
günüdür 

Genel tatil günü: 
Pazara çevrildi.~ 
21 hazirandai 

Cazband 
arıyoruz 

Gezintimiz için bir cazbanda 
ihtiyac vardır. isteyenler gene a • 
yın 14 üncü cuma gününe kadar 
mürcaat etmelidirler. 

.......................... -----..... 
Daimi ı 

kuponlarımızı 
tophyanlar 

Daimi okuyucu kuponldrmı 
toplayan okuyucularımız en 

·çok 15 Haziran cumartesi gü -

nüne kadar kuponlarını daimi 
kartla değİ§tirmelidir. Bu za· : 
man içinde değiştirmemiı bulu- f 
nanlar gezintimize parasız iıti - i 
rak haklannı kay betmiı olacak- 1 

J lardır. 1 
•••n•••••••n••••••••••••• .... •n•••-wuwıawaı -

KUPON 

154 
11-6·935 

yapılacak olan~·,--------• 
Deniz Gezin-~ 
timiz de bu yüz-~ 
den 23 haziranİ 

HABER 
. Daracık bir yoldan bir vadiye 
lrtdiler .. Sonra küçük bir tepeciğin 
l-'aınacrndan birdenbire kıvrılarak 
:ehrin kapısının önünde göründü -
er:. 

Leventlerden sekizi kale kapı • Papasın duası yarıda kaldı. Ki-
ıında kalmı§lar, dönüş yolunu em· lisenin içini dolduran halk ile pa - • 
niyete almııla.r.dı. paslar çil yavrusu gibi dağıldılar 

Pazar günü yaJ 
pılacaktır. 

Dalmt okuyucu 
kartları olan oku-
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tt nun de aabah erkenden açılını§ -
·· Fakat girip çıkan yoktu.. Ha -

\'atım fena gitmesinden dolayı ci
~r köy ve kasabalardan gelen1er 
lunmadığı anlD.§ılıyordu. 

.. liüamen Reis uzaktan kapıyı 
~0!"Ur •• • k" f d )ti gormez onun ı ı tara ın a 

11
• kaeJen yuvar1ak kuleye ve ku1e-

0tı iistündeki mazgallara baktı .. 
re.da yalnız bir asker, zırhlı ıır-

- 25 - ve yaver son sözlerini bitirmemiı-
Hüamen Reis kilisenin mermer ti ki ter ve kan içinde bir atlı kili

merdivenleri önünde, kılıcından senin kapısında göründü. 
kanlar akarak bir anda durdu. Ö • Kanlı kılıcını tartaklayarak ileri 
nüne gelen ilk adamın göğsüne kı- atıldı .•. 
lıcı dayadı ve sordu: Femando doğruldu ve ona bak· 

- F emando nerede? içeride tı. 
'? mı •. 
Zavallı adamcağız tir tir titri • 

yerek bir feyler kekeledi ve eliyle 
kilisenin içini gösterdi .• 

Bir saniye için gözleri yuvala· 
rından fırlamış gibi oldu. 

Beatria de doğrulmuştu. 
• (Devamı var) 

yucularımız gezin
timize parasız işti
rAk ederler. Bu 
kuponların daimi 

. kartlarla değişti
~ rJlmes ne başlan-
f 1nıştır. ......................................................... 
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ŞUNDAN BUNDAN vakın tarihten 
kanlı yaprak_lar Niyagara çağlıyanının 

yanında içilecek şarap! 
ittihat ve Terakkinin eski Çankın katibi 

Sağ kalan 3 kişinin mi? ·Londrada böyle bir şey ya· mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 55 
içece{li şarap pıldı .. Bu asansöre bindiniz mi, __ 

Dünyanın en tuhaf şeyleri Ame. 
rikada olur derler, doğrudur. 

Günün birinde Niyagara çağlr 
yanının başında üç adam esraren
giz surette kapalı bir şişeden şa • 
rap içecekler .. Bu çok meraklı bir 
hadisedir. 

Çünkü Amerikada yeni bir ku · 
lüp kuruldu. Bu kulübün azası 75 
kişidir. 

75 kişi, Amerikalı ve İngiliz ol
mak üzere bir şişe şarap üzerine 
yemin etmişlerdir. Bu 75 İngiliz 
ve Amerikalı harbe de iştirak et· 
mi§tir. Sonra bir araya gelerek bir 
şişe içine şarap koymuşlar, şişeyi 
mühürlemişler, meşe ağacından 

yapılı bir mahfazaya yerleştir -
mişler ve demişler ki: "Biz birer 
ibirer ölerek aramızdan üç kişi ka· 
hncaya kadar bu şişe açılmasın.,, 

Şimdi bekliyorlar. Nihayet üç 
kişi kalınca, toplanıp Niyagara 
çağlıyam başına gidecek, bu kapa 
lı mahfazayı, bu şişeyi açacak ve 
arkadaslarının hatırası uğruna i · 
çecekle~... 1 

işin ınıl meraklı tarafı bu şişe ile 1 

beraber, meşe mahfaza içinde 
Amerika Cümhur Başbam tarafın 
dan yazılmış bir mektup olması -
dır. 

Mektupta ne yazıldığı belli 
değildir. Son kalan üç adam açın· 

ca okuyacak. .. 

Dilencilik mektebi 
Avrupa şehirlerinden birinde 

inanılmıyacak bir mektep keşfe -
dilmiş ve hemen b.-apatılmıŞtır. 

Bu gizli bir dilencilik mektebi· 
dir. Dilensilere burada ders ve -
r iiiyor, kıyafet değiştirme usulle
ri öğretiliyordu. Bu serseri yatağı · 

nın on bir talebesi vardı. iki tane 
de hocası ... 

• 
Bombalanan ağaç 

hemenhiraesişitiliyor: Yatak çarşafından bir -ip yaparak 
- Kapıdan uzak durunuz! _ • • 

Asansör çıkıp inerken kapıdan hanırl taraçasından aşagıya ınıp 
daima sakınmak usuldendir. Fa - kaçm ıya karar Verd İ in. 
kat bazıları bunu unutarak kazaya 
sebep olurlar. işte bu yeni asan • 

sör, bunun önüne geçmek için ko-
nuşuyor. 

Asansörün konuşması bir sesli 
filmle temin edilmektedir. 

Konuşan asansör o kadar şöh · 
ret almıştır ki, son birkaç gün için 

de 100,000 kişi bu asansöre gir -
miş çıkmıştır. 

11 yaşında hArika 
Moskova yakınında Taşkent 

§ehrinde on bir yaşında bir hari

ka var. Bu çocuğun kafası "fotoğ· 

raf gibi,, diyorlar. Ne görse unut· 

muyoı" Bundan başka 425 raka • 

mım 316 rakamına üç saniye içe· 
risinde darhedip neticesini ver • 

miştir. Gene bir tecrübede 78,400 
rakamının cezir murabbaını ya • 
rım saniyede almıştır. Kalem ka · 
ğıt kullanmadan bir çok çapraşık 
hesplar yapıyor. Adı lvan Dani -
lofdur. 

• 
Güneş banyosu 
işte pek kulak vermeniz lazım· 

gelen bir bahis! Yaz gelip çattı. 

- Senin filana §U kadar borcun 
varmış, ne diye vermedin?. 

- Benim hiç kimseye borcum 
yoktur. Yalan söylüyor. 

- Borcunu inkar ettiğin için 
borcunun bir misli kadar da ceza 
vereceksin .• 

- Borcum yoktur benim .. Ye • 
min ederim. O isbat etsin. 

- lnkir da devam ettiğin için 
cezan bir misli arttırılmıştır. 

Zavallı tekrar ufacık bir protes
toda bulunduğu zaman karanlık 
odaya kapanu-, orada yirmi dört 
saat daha aç bırakılır .. Bu usul üç 
gün devam eder. Ondan sonra ya 

her şeyi kabul edip kurtulacak, 
yahut da üç gün açlıktan ve İstı -
raptan sonra kırbaçlanarak hasta • 
haneye atılaa.ktır. 

Bu her günkü eza, cefa ve işken· 
ce sahneleri değiımeden devam e

dip gidiyor. llk günlerde biz dedi· 
ğer mahpuslar gibi kapılara kop. • 

rak bu acıklı sahneleri yürekleri • 
miz parçalanarak seyrediyorduk .. 
Fakat sonradan ona da a1ıştık. 
Böyle feryatlar işidince yerimiz -
den bile knnıldamayorduk. 

Evden hafta da iki defa ziyare -
time geliyorlar, avukatların çalış· 

fayda alayım derken pekala haa· malarını muntaz man haber veri -
talanmak mümkündür. 

Banyo mevsimi başladı. GUneıten 

Şu halde kendinizi ilk güneşe 
açtığınız zaman herhalde ya sa · 

bah güneşi yahut öğleden sonra 
gün şığı altında ve pek az duru -

' 
nuz. ilk defa için üzerinizde ke-
ten bir elbise olmalıdır. Her sefe· 

rinde bir çeyrek saatten fazla otur 

mayın .. Sonra yavaş yavaş açılırsı 
nız. 

• • 

yorlardı. 
Mehmed Ali ilk teminatım üze· 

cusi askerlerinin kucaklarına in -
mek kabilinden bir şey olurdu. O 
halde, gece, herkeı uyuduktan 
sonra, muhafızlara görünmeden 
daraçaya çıkmak ve buradan sağ • ı 
lam bir yere bağlanacak bir ipe 
sarılarak binanın arka tarafından 
sokağa inmekten başka çare yok-
tu ..• 

Buna karar verdikten sonra işin 
tatbikatını hesap etmek kalıyordu. 
Aşağıya sarkıtılacak ipi nasıl te -
min edecektim? Bunu Ermeni ter· 
cümen Edvart (efendi) den iste -
mek bana iki ihtimal ile pek paha
lıya malolabilirdi. Çünkü, herif 
böyle bir yağlı kuyruğun elden 
kaçacağını öğrenince gidip haber 
verebilir .. Veya, beni tehdit ede • 
rek gene bir hayli para sızdırabi -
lirdi. Bu, çıkar bir yol değildi. 
Refika gelince ondan bir ip iste -
mek kalıyordu. Fakat bu da ola • 
maz°dı. Çünkü gelen ziyaretçiler 
kadın gardiyanlar, erkek ise mah
pus muhafızlar tarafından en giz
li yerlerine varıncaya kadar ara • 
nıyorlardı. 

bir çocuk gibi sevinmeğe başla • 
dım. Artık, ne kapten Benet, ne 
Jara delisi avukatlara,ne kırbaçlı 
çavuşa, ne de Ermeni dostumuz 
Edvarda lüzum kalmıyordu. Mese
le işi Mehmet Aliye belli etmemek 
le idi. Bu ihtiyar arkadaşı burada 
yalnız bırakacağımdan dolayı i
çin için üzülüyordum. Fakat o be
nim gibi böyle on beş metre yük • 
sekten İpten sarkarak aşağıya ine
cek halde değildi. Çay semaverini 
bile doğru tutamıyan tltrek elleri 
ona böyle tehlikeli bir tecrübede 
yardım edecek kuvveti taşımıyor " 
du. Sonra iki kişinin firar teşebbü
sü daha çabuk belli olurdu. 

Gece, Mehmet Alinin iyice uyu
masını bekledim. Hasta arkada • 
şım mütemadi üzüntülerin verdi • 
ği yorgunluk içinde erkenden u • 
yudu.Zten gece saat dokuz olun• 
ca elektrikleri söndürüyorlardı. 
Mehmet Ali uyuduktan sonra bek· 
lemekliğim lazrmgelen ikinci bir 
şey daha vardı: Herkesin uyuma· 
11.... Karyolama uzandım. 

Dı,arıyı dinliyorum. Hanın 

içinde el ayak çoktan çekilmiş ..• 
Etrafta çıt yok. Ap.ğı kattaki bü• 
yük duvar ıaati on ikiyi vuruyor. 

Be!çika polisi uzun zamandan· 
beri tarihi bir ağacı bombalayan· 
ları aramaktadır. Söylendiğine 

Elleri ba{lll yüzgeç 

rine işe ciddi bir surette sarılmış 
bulunuyordu. Günlerce uğraştık -
tan sonra onun için de bir veka -
letname çıkarttık ve bunu güç 

halle bizim avukatlara kabul et -
tirdik. Artık ikimiz de 'iimid için • 
de kurtul~ş müjdesini bekleme • 
ğe başladık .. Mamafih, bu hale 
rağmen, içimizdeki şüphe düğümü 
çözülmüt değildi. 

Günler geçtikçe manevi kuvvet· 
!erimizin azaldığını hissediyor • 
duk. Şöyle böyle kırk gün geçmiş • 
ti. 

Odamda bunları düşünürken 

gözüm yatak çarşafına ilişti. Ya • 
te.k çarşafını parçalıyarak biribiri 
ne eklemek suretile bövle bir io 
temin edebilir mi idim? Mehmet 
Ali bir köşeye çekilmiş kitap oku· 
yordu. Ona hissettirmeden kar -
yolanın üstünden çarşafı çektim. 
Guya kirini muayene ediyormu -
şum gibi uzunlamasına ölçmeğe 

başladım. İki çarşafı birer karış 
aralıkla kestiğim ve biribirlerine 
eklediğim takdirde on metrelik 
bir ip elde edebilecektim. Geri 
beş metrelik bir yer kalıyordu. O 
kadar yerden düşsem de ehemmi • 
yeti yoktu. Çünkü, nihayet olsa ol· 
sa biraz ötem berim berelenir, 
fakat ben de kurtulurdum. 

Yava.tca y•htkb?ll \r,.llctrm:r~" 

yaklarımm ucuna basarak kapıYa 
kadar gittim. Kapmm gıcırda • 
mamsaı için gündüz menteşelere 

zeytinyağı akıtmııtım. Ortalık zi
firi karanlık ... Kapıyı yavatça «LÇ· 

tını. Mehmet Ali yatağında hor
luyor. Başunı uzattım, karanlık 
koridora baktnn. Etrafı bir daki
ka dinledim. En uf ak bir gürültiİ 
duyulmıyor. Anlaşılıyor ki herke• 
uykuda ... Yalnız ta aşağıda, sokak 
kapısının önüde eksilmiyen ayal< 
sesleri var. Bu sesler, nöbetçinİ1' 
kunduralarından çıkıyor. 

göre, bu gayet tarihi bir meşe ağa· 
cıdır. laanın doğumundan dokuz 
yüz sene sonra dikilmişti. Son za· 
manlara kadar duruyordu. 

Bir yaz günü, her kes tatil yap
tığı bir sırada ağaç birden hava · 
landı. İçerisine bomba konmuştu. 
Halk, kendisini güç kurtardı. Fa· 
kat ağaç gitmişti. Acaba bu ta • 
rihlik ağaca kıyan kimdir? 

Ayni şey Aemrikada da olmuş· 
tur, Pansilvanyada "Boya!ı Kaya,, 
denen bir büyük taş üzerine gö-
riilmemiş resimler kazılıydı B~rçok 
müverrih!er gidiyor ve taşı tetkik 
ediyorlardı. Fakat 1906 yılmda 
bu taş da bir patlama neticesinde 
esrarengiz surette ortadan yok c · 
dilmiştir ... 

lngilterenin yeni 
baş bakanı 

Baldvin isimli adamı tanıyors"..J" 
nuz. lngilterenin üçüncü defadır 
Başbakanı oluyor. Bu eski politi -
kacı timdi altmIJ sekiz yaşında -
dır. lngiliz politikacıları arasında 
en çok kitap okumu, adamdr. Ve 
bir defa bir timar'haneye gizli o • 
larak 200 lira yardımda bulun • 

muttur. • • • 
Konuşan as~n.~~~ l 
Hiç konu9an uanıor ı,ıttınız 

Hindistandan bir tuhaf haber 

geldi. Gos isminde bir yüzgeç el· 

leri bağlı olarak tam altmış iki 
buçuk saat yüzmüştür. Hem oka· 

dar keyifli yüzmüştür ki, kendisi· 

nin uyumasından k.orkarak gece 

vakti yambaşma hava fişekleri at

tırmış, gramofon çaldırmştr .. 

Kendisini takip edenler ikide 
bir, içilecek bazı şeyler vermişler· 
dir. 

• 
Kadın nalband 
Kadından posta memuru, polis 

gördük. Maden ocaklarında çalış· 

mak için de kadınlar arasında bir 

temayül var. Fakat kadınlardan 

bir nalbanda tesadüf edilmemişti. 

lngilterenin köylerinden birinde 

Pcgi Vayt isimli 21 yaşında esmer 

bir kızın nalbant olduğu haber ve

riliyor. Tepen hayvanlara hakim 

olmağı öğrendiği gündenberi at, 

eşek nalhyor. Şimdiye kadar nal· 

Iadığı hayvanları saymağı akıl et· 

memiş .. Fakat bir nalbant deli • 

kanlıya nişanlı olduğu için, ilerde 
birçok hayvan daha nallıyacaktır ! 

• • • 
Kazaların sayısı 

Amerika' f a.brikalarında her yıl 
200,000 kaza olmaktadır. 

••• 

Gelen haberler hep ümidimizi 
tazeleyici şeylerdi. (Az gitti, öz 
gitti, biT arpacık boyu yol gitti) 
sözü gibi bir türlü neticesi alın -
mıyan bu çalışmalar, haberler ca • 
nrmızı aıkmağa başlamıştı. O ka -
dar ki, kendi kendime kaçmak ça
relerini bile düşünmeğe başladım. 

Bir gün su almak için hanın en 

üst katındaki daraçaya çıkmıştık . 
Y anrmızda muhafaza yoktu. Ora • 
dan atlayarak kaçmak mümkün 
olup olamıyaca:ğını tetkike başla
dım. Evvela daraçanın kenarına 
giderek mesafeyi ölçtüm .. Yüksek
lik on beş metre kadar vardı .. Bi • 
nadan başka bir yere geçmek 
kabil değildi. 

Olsa olsa aşağıya atlamak la -
zımdı. On beş metre irtifadan kal
dırım üstüne atlayacak olan bir a
damın yere kedi gibi ayak üstü 
dütmeyeceği de muhakkaktı! Ö • 
hür dünyaya gitmemi çabuklaştır • 
maktan başka bir netice veremi • 
yeceği muhakkak olan bu teşebbüs 
düşünülmesi bile tüyleri ürperten 
bir §eydi. 

Ortada bir İpe tutunarak a§ağı
ya inmek şekli kalıyordu. Fakat 
güpe gündüz böyle bir işe giriş • 
mek qağıda bekleyen baltalı Me-

işi bu kerteye getirdikten sonra 

Sinema yıldızı Greta Garbonun 
bir erkek iımi altında ve erkek 
kıyaletile seyahate çıktığını yaz· 
mııtık. lıveçli yıldızın (tebdili) 

kıya/eti İ§te budur? 

YavaşÇa kapıyı k~padım. Kar .. 
yolamm başına gelerek gündüı " 
den hazırladığım yatak çarşafları 
nı yavaş yavaş yırtarak biribirİ1'~ 
eklemeğe bşladım. Bu iş, on dak1" 

ka içinde bitmi§ti. Çarşafı beliııı.e 
sardım, üstüne f anili ve göınlei1" 
mi giydim. Artık her şey tamaJl1 • 

tJ" dı. Kapıyı açtım. Ayaklarımın 
cuna basa basa koridora çıktıııJ• 
Kalbim küt küt atıyor. Etrafı dirı' 
liye dinliye sofada ilerlemeğe bat" 
ladrm. Daraçaya çıkan merdİ\'e • 
nin başına gelince biraz durcluJ11• 

f d. l d' H' ' "r et;'/ gene etra ı ın e un. ı \Jl ~ 

duyulmuyor. Ortalık gözgÖzü got 
miyecek kadar karanlık ... 

<Devamı~ 
······················································ : 

Daimi 
kuponlarımızı 

tophyanlar 
Daimi okuyucu kuponl..ifıP' 

eP 
toplayan okuyucularımız .. • 
çok 15 Haziran cumartesi ı;u • 

• 1 
nüne kadar kuponlarını daıııı 
kartla değiıtirmelidir. Bu ~a: 
man içinde değiştirmeınit ~u ~. 
nanlar ıezintimize parasız ıftık· 

· laca rak haklarını kaybetmış 0 

lardır. • •• .,.. 
........................ ·························· 

: , 
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ULUS KIZI Hakiki bir nıacera 
.................................• 
i Yazan: i . . 
I..~.~~.!~~~-~.~!!.~~- i 

No.44 ZORAKöA~KE:R 
Cirit <1ynadılar. 
Dört nal giderken srrtüıtü dü .. 

tecek gibi ıaha kalkıyorle.rt ıonrA 
bütün hızlariyle birdenbire ileri 
atılıyorlardı. Bu 11rada karıı • 
larmdakilerine fırlatıyorlar, ci· 
ritler havada ıslık çalarak 
ellerindeki uçları ıivri çomakları 
ıelirken birdenbire atlarının karın 
laı-ma yahut boyunlarına eğilenler 
aörülüyor, hazan da bunlardan bi
ri çomağı havada yakalıyor, göz 
Çlp kapa~·:ıcak kadar bir zaır.anda 
onu kartnındakine fırlatıyordu. 

Argun bunları annesiyle baba· 
ıının araıında, fakat · biraz geride 
olan koltı.:: .ıda heyecanla s~yr~ · 
diyordu. 

Ara ııra annesiyle bakqıyorlar
clı. Sonra bu iki bakıt, biraz yan 
tarafta ve Argunun sağın.da, ayak
ta duran Tekinin gözleriyle birleti· 
Yor, anlatıyorlardı. 
Arıunla Tekin, demin kılıç o

YUnlan yaparken birkaç defa, bü
yük ateılerin yandığı yüksek ocak· 
lara doğru at sürmütlerdi. Böyle
likle boylariyle ocakların boyları
nı yoklamıılardı. 

Oradan, tututmuı birer odun 
P&l'Ç&ıı almak ve ateşsiz ülkeye 
tiden yolun ağzındaki insanların 
üıtünden birer yıldırım gibi aşmak 
kolaydı. Lakin iki genç de bunu 
Yapmak iç.in henüz vaktin pek er· 
ken olduğunu düşünüyorlardı. Za
ten Camuka onları geceyarıaı o· 
luncaya kadar bekliyecekti. 

Hazar Han oğluna dandü: 
- iyi dövil§Üyordun ! .. 
DcJi. 
ORaf: 
- Ondan daha iyi dövüşen yok· 

tu. 
Oiye ilave etti ve ıordu: 
- Oğlumuz bir diti gibi yetit -

hlemit, değil mi? 
Hazar Han karısına sevinçli ve 

hlesut gözlerle baktı: 

- E•·et, umduğumdan daha 
erkek ... 

Cirit oynayanlar epeyce yorul -
l'nutlardı. Birer birer meydandan 
çekildiler. Daha ıonra ya/a döviiJ· 
ler, güreıler ve oyunlar yapıldı. 

Günet tepeye gelmitti. Herkeı 
de a.cıkmıftı. Kızarmıı etler, iyice 
Pitınit ekmeklerin batına geçerek 
l'ediler. Köpüklü knnızları içtiler 
~e Hazar Hanla Ulcay ve Arguna 
dıaa ettiler. 

Öileden sonra günef biraz yana 
diitünce, kalenin ilerisindeki bü • 
)'iiJc çayır ~a, kotulara da.ha kala -
l».lık kümeler arasmdaki kılır ve 
t' ~ 
•rit oyunları batlıyacaktı. 

Halk çılgınca eğleniyordu. 
liazar Hanla kar111 ıaraya çe · 

le· Bir kaç saat ıonr~, artık yemek-
ıldiler. 

=~ ve etlerin pi§tiği ocaklar sön
~ iit, yiyecekler ve kanızlar çayıra 
la• llhnqtı. Borular ve davullar 
l' aç durmadan çalınıyor, ıençler 
) • ltızlar halka yaparak daneedi · 
0t1-rdı. 

r lfazar Hanla karısı ve oilu 
~-eli de büyük çayırdaki yerleri • 

otıınnuılardı. 
._ t.fe1daoın ortasına büyük kes • 
~laflardan yübek bir ocak ya • 
)tJt •t ıburaya kocaman bir at91 

t ılııuttı. 
)... ilence gece de devam edeceği 
~·11 ba 1 it Y e yapmak gerekti. 

f:' eı\es serinçli ve ~kumlu 
~iç ~t Argunla Tekin ve Ulcay, 

t,11' fey görmüyor gibiydiler .. 

ıl 

Paragvay-Bollvya harbinde başımdan geçenler 
Türkçeye çeviren: Ahmed Ekrem 

Bütün rönülleriyle !U kocaman ·ı 
atef yığınından bir parçayı atetsiz 

ülkeye götürmeyi ve orada çoğal- =--------------- No. S 

;:~:~::I:~:::: 1 üf ek kurşu~ları tepemizdeki yap-
• ·· rcr B' da kl • • J • l b l d ~~~:':.c;a~~:,~~;e ~a,ı::m,~ ra arın ıçınue vız amılJa aş a ı .. 
kalkanı parçalanarak kolu kemiği· 
ne kadar lteaildi. 

Bunlar küçük ıeylerdi. 
Kimse aldırmadı .. 
Şimdi yeniden cirit batlamışh. 

Bu, sabahkinden daha yamandı • 
Koca çayırda kovalayanlarla 

kaçadların, biribirinin etraf mda 
dönen kaıırıalardan farkları yok
tu. Şurada bir at devrilircesine yan 
geliyor ve birdenbire doğruluyor 

gene ileri atılıyordu. Orada bir at 
baııbot vetek batına meydanı dört 
dönüyor, fakat bir kaç dakika son· 
ra onun karnından yukarıya bir 
adam batı frrlayınca herkeı tatırı· 
yor ve alkıılıyordu. Öte de bir at 
&ola eğilirken üstündeki adam sa • 
ğa doğru boylu boyuna yere uza • 
nıyordu: 

- Dü9üyor ! Dütüyor ! .• 
Derken atlının doğrulduğu, doğ 

rulurken ~e yere dütmüt olan bir 
ciridi alarak karşısındakine yıldı • 
rım gibi attığı görülüyordu. 

Bütün bunlar, ıeyredenleri yer -
lerinde hoplatıyor, onlann yaptık· 
!arını taklide sürüklüyordu. 
· Vakit geçtikçe Arpn sabıraızla· 
nıyordu. Bir an önce meydana a· 
tılmak, ne yapılacaksa, yapmak ve 
büyük maksada va~ak istiyordu. 

J\.tılıııu, ne yapılacaksa yap . 
ma1< ve buy'iı1' makSada varmak 
istiyordu. 

- Baba! ... 
- Söyle!... 

- Ben de ciride çıksam ... 
Ulcay, göğsü derinden deri-

ne şiıip inerek oğluna baktı. 
Hazar Han, cevap vermedi. 
Belki de istemiyordu. 
Argun, susmadı: 
-Tekinle beraber, fU kabada

yıların hepsini yenebilirdim. 
Dedi. 

Hazar Han, oğlunu baştan a
yağa kadar süzdü. Tahtına daha 
iyi yerletti. Övünen bir ıeale ce -
vap verdi: 

- Yenersin!.. Fakat onlar 
yoruldular. Biraz sonra yarıt ola
cak, onu kazanabilir misin? .. 

Argun, istemeksizin Tekinin 
yüzüne baktı. Onun gözlerinde, 
kendi yüreğinden geçeni okudu 
ve: 

- Her ıeyde bana güvenebi -
lirsin baba! ... 

Dedi. 
Güneİ ufka epice inmitti. Ate

tin kızıllığı çoğalmıt ve gölgeler 
uzamıftı. 

Meydan bopldı. 
Şimdi kotu bqlıyacaktı. 
Bu koıu, yalnız koımaktan iba

ret delildi. Biraz da avlanmaktı. 
Otuz kadar atlı, uf ak bir hen • 

değin önünde ııralandı. Bunların 
ortalarında Arpn, Tekin yan ya
na idiler. Aralannda konuttu · 
lar : 

- Tam vakti! .. 
- Fırsatı kaçirmryalım ! .. 
Daha yavq ve kulaktan kula -

ğa devam ettiler: 
- Ateıin yanından geçer • 

ken ... 
Atet onlardan yüz adım kadar 

Bununla beraber kaçmalı aklı • 
mızdan bile geçirmiyorduk. Çün · 

r 

kü bunun faydasız olduğunu bili • 
yorduk. Kaçtıktan sonra yakalan • 
dın mı, cezaıı pek pahalıya mar 
olurdu. 

Naırl oldu bilmem; dört arka · 
daş biribirimizden hiç ayrılm3.dık. 
Ve birlikte olunca çektiğimiz zah
metleri pekte hissetmiyorduk. 
ilk acemilik çağını atlatmıt oldu · 
ğumuzdan, ıbu tecrübe hoşumuza 

gitmeğe başlamıştı. Artık Boliv· 
yalılarla karıılaımağı adeta özlü • 
yorduk. 

Cepheye doğru olan yolculuğu· 
muz, atağı yukarı bir gezinti gibi 
geçti. Bu yolculuk ıona erince ca· 
nımız sıkıldı. Eskiden bir Bolivya 
iıtihkamı, timdi de seferber Para
guvay ordularının genel karargahı 
olan Portin lala Poi'ye vardığımı:;. 
zı söylediler. 

Burada bulunduğumuz günlerde 
küçücük cemiyetimiz maalesef 
parçalandı. Arkadqmıız Raif 
Malaryadan çöktü, onu kaldırıp 

bitli, pis ve hasta dolu bir saman • 
lığa götürdüler. Burası sözde hasta 
ne idi; karyola namına bir ~ 
yoktu; zavallı hastalar taş döıe · 
meler üstüne serilmi,ti. 

Geriye JaiJa hiriidüfcl~ nerecle 
ise cepheye gönderilecektik. Fakat 
arkadaşımızı yalnız başına bırak· 
mak istemiyorduk. Bu ite bir çare 
bulmak meselesini Andoniya hı· 
raktık. Bir gün öğleden ıonra Ral· 
fi ziyaret ederken Andoni sivil 
hayatta kendisinin çok iyi arkadatı 
olan bir doktorla kartrlaıb. Uzun 
uzadıya görüttüler. Neticede de 
bizim Andoni doktora emir neferi 
oldu ve böylece Asompsiyon teh • 
rine gönderilinceye kadar Raif i 
göz altında bulundurdu. Zavallı 
Raif Malaryadan iıkelet haline 
dönmüttü. 

Adoni doktorun yanmda kaldı 
ve onunla birlikte hastane hastane 
dolaştı. Sonraları birlettiğimiz de 
bana anlattığı tecrübelert cild 
dolusu tutacak kadar çoktur. 

Bu esnada biz Deymonla bir • 
likte üstümüze düten vazifeyi 
yapmak üzere gezgin bir müfre -

ileride idi. 
- Biraz büyük ve iyice tutuı

mut olanını alalım. 
- Hepsi de o kadar güzel ya

nıyor ki ..• 

- itler iyi gidiyor! .. 
Onlar, ateısiz ülkenin yoksul 

insanlarının çocukları idiler. Şim, 
di, onlar için kotacaklardı. 

ikisi de her zamanki al atları· 
na binmitlerdi. Atlarının batla -
nnı güçlükle tutabiliyorlardı. 

Bu sırada kotunun olacağı yol 
üstüne, tam aletin yanına doğru 
diri bir ceylan getirdiler. Bu çe . 

vik hayvanın kırmızı derisi pırıl, 
pırıl yanıyor, dört yanından onu 
bağlayan ipleri koparacak, yahut 
uçlarını tutanları ıürükleyecek 

sanılıyordu. 

Bir boru öttü. 
(Devamı var) 

Taarruz bCJ§layınca ben hemen 

zeye verildik. Şakonun yağmurlu 
mevsimi batlamııtı. Bütün mınta -
ka kocaman bir bataklık olmuı -
tu. 

Yağmur hiç durmadan, bardak
tan botanırcasına yağıyor, biz de 
boyuna kemiklerimize kadar ıs -
lanıyorduk. Şunu ıöyliyeyim ki: 
Paraguvaylı askerler, dayanıklı 

ve yapıları aailam kimselermiı 
doğruıu... Bunlar ne kadar ıslak 
olduklarına ve vaziyetin kötülü • 
ğüne hiç aldırış etmiyorlardı. Ben 

havaya sövüp saydıkça onlar sa· 
dece pişmit kelle gibi sırıtıyor 
ve (hele sabır) manasına gelen 
"Paçiyençya,, diyorlardı ! 

Bolivyalılarla ilk karşılaşmam, 
öyle düşündüğüm gibi pek te bü
yütülecek bir hadiıe olmadı. Bir 
ormanın içinden geçiyorduk. Tü . 
fek kurt unları tepemizdeki yap -
rakların içinde vızlamağa batla • 
dı. Adamlarımızdan birisi çığlığı 
basarak yere yuvarlandı. Ben he
men bir ağacın arkasına sığındım 
ve artık son dakikalarımın gel -
mit olduğunu sanarak, istemedi • 
ğim halde her yanım zangır, zan
gır titriyor, çenelerim takır tukur 
birbirine çarpıyordu. 

Bununla beraber, hiç bir şey 
olmadı. Kurtunlar tepemizde -
deki yaprakları biçmeğe devam 

etti. Çok geçmeden bizim arka • 
datların atet etmeğe baıladıkla -
rını duydum. Büyük bir dikkat ve 
ihtiyatla batımı ağacın gövdesin· 
den dıtarıya uzatarak dütmanın 
nerede olduğunu ketf etmeğe uğ -
rattım. Önümüzdeki ovada bir 
kaç hayvanla bir iki ada.m yerle • 
re serilmitti. Yüz kadar Bolivya 
atlısın111 dört nala uzaklaştıkları· 
nı gördüm. 
Yüzbaıımız ileri emrini v.erdi. 

bir ağac-ın arkaıına ıaklandım. 

pek te değer yeri yoktu. Fakat 
ben bu ilk patırtıda oldukça kor
ku geçirmittim ha!.. ilk kurıun 
yağmuru yüreğimi epi gümbür .. 
detmitti doğruau ..• 

Yılın mütebaki kısmını Şako
da geçirdim. Düımanla bir çok 
çarpıtmalarda bulundum. Fakat 
ilk müsademede korku damarla • 
rım çatlamıı oldujaıUlkıt n t.C 
fazla tabanıızlık g&Stetmedim:" 

Finans bakımından Paraguvay 
cılız bir ulustur. 

Silah ve cephane satın almağa 
pek gücü yoktur. itte bunun için 
düımandan ele geçirilen silahlar 
çok hota gitmektedir. Kazanılan 
bir savatla fazla silah elde edil • 
mezae, kumandanlar bunu bir za~ 
fer saymıyorlar! 

Bizim bağlı bulunduğumuz a• 
lay, boyuna turaya buraya kot • 
turulan gezginci bir kıta idi. Yap
tığımız savat ta açık ovada hare· 
kit harbi idi. 

Önümüzde en çok yüz kiti ta
rafından tutulmakta olan , Boliv
yalıların Fortin dedikleri küçü
cük kaleler vardı. Bunlardan bi. 
risini kutattık mı, dövütmeden 
evvel içerdekilere haber göndt: • 
ı ir ve teslim olduklar! fa.kdirde 
~ok iyi muamele göreceklerim ve 
•Josdoğ?""' asompsiyona gö-.1deriie -
t:~klerini, teslim olmazlaua yanı
mızdaki toplarla tat iistüne taı hı 
rakmamak ıartile her feyi yc.k e-
deceğimizi bildirirdik. 

Bu haberler ekseriya iyi neti -
celer verirdi. Düşman kıtaları tes
lim olduktan sonra, silah namına 
ne varıa, toplar ve kaleyi yer yü· 
zünden trat ederdik. Esirler, ele 
geçirilen ıilihlarla birlikte ve mu
hafaza altında geriye genel karar
gaha gönderilir, biz de ikinci 
F ortine doğru yollanırdık. Ağaçların arkasından çıkarak o-

vada yerlere ıerili olan cesetlere < l>cvamı ııar) 
doğru ilerledik. Yaralı olanları IU1ttnımfllllllllltt11111ııtlftlllll1tıınuprttlHıtrıtmııııdtff1111tınıuı• 

esir aldık. Öteye beriye dağılmlf 2 3 
tüfeklerle cephaneleri topladık. 
Bizden de iki yaralı vardı. 

Dütmanla ilk temasım itte böy- H A Z İ R A N 
le olmut ve böylece bitmiıti. E· Deniz gezinti mlzln 
ğer savat denilen kanlı itlerin gil nildilr 
hepsi böyle ise, bunun korkuya ııııı 1111111uırıııırıııııııııııııııııtııııııııııııııı~nıı""9 



VA.~AMA~ 
ÇOCUK 

Yoldan geçerken, bacak kadar 
bir çocuğun, bir evin kapısını çal-

mala uğraıtığmı gördü .. Zavallı 

küçük, ayaklarının ucunda yükse· 

liyor, fa.kat bf()yu zile yetitmediği 
için zili çal;mıyordu. 
Adamcağız acıdı çocuğun yanı -

na giderek zili çaldı. 

F' 

--- ,.. 

ÇAPKBN 
KOCA 

iki çapkın arkadaştan biri öte
kine hayretle söylüyordu: 

- Hayret vallahi .. Senin ~· 
neye gideceğini aklımdan bile ge
çirmezdim. 

Bu n-; hal böyle .. Daha dün ge
ce seni, bir sarqm kızla sapasai' 
lam gezerken gördüm. 

- Yalnız sen değil.. Karını d• 
gördü. Ve itte sonu! Çocuk kota koıa kaçarken te • 

,ekkür ediyordu: 

- Teıekkür ederim amca ... Am3 
çabuk kaç. Şimdi kapıyı açarlar, 

insana dayak atarlar .. 

Kadın - Yaı•aş yavaş oto'1lobil kullanmasını öğreni
yorum. Fren yapmasını öğ1·endim bile .. 

Amatör fotoğrafçı - Çok güzel atladın.. Şimdi uü· 
lürme de şen bir yüzle görünesin .. 

Canbazlıaneden kaçan talimli Fok 
balığı eski lıayatına kaı·uşuyor. 

Anne - ilacı içmeden evı·el çalka· 
la, demiştim. Her zaman bana böyle 

zahmet ettiriyorsun! 

Erkek - Yalnız para isteyeceğin 
zamanlar benim yüzüme gülüyorsun .. 

Kathn - Her zaman yüzüne gülü

yorum demek-

ltalyadaki meşhur iğri kuleyi gös
teren tabloyu nasıl asmalı? 

Kuvvetli bir deliLI 
Bir hırsızlık suçundan muhake

me edilmekteydi, boyuna inkar e

diyor, kurtulmak için ba§ka çare 
bulamıyordu. Nihayet hakim da • 
yanamadı: 

- Senin bu hırsızlığı yaphğm 

muhakkak .. On kişi seni mal ça • 
larken görmüşler, şahitlik ediyor • 
lar ... 

Suçlu, gayet &oğuk kanlı cevap 
verdi: 

- Ne çıkar efendim ... On bin 
kişi de görmedi! 

ihtiyar kadın <ralıatça karşıya ge
çebileceği için memnun) - Teşekkür 

ederim. 

ölü gözünden yaş/ 
Ayakkabı tamircisi gelmiş, para· 

ımı istiyordu. Borçlu, karısına dö
nerek: 

- Kendisine söyle, dedi. Ben 

daha ayakkabının bile parasını 

vermedim ... 

Ziyafette .. 
Aile do&tunu evin bahçesinde 

ahbapça bir ziyafete çağırmışlar · 
dı. Misafir, ta:bağındaki eti keser
ken büyük bir parçayı yere düıü • 
rünce: 

- Yazık oldu, dedi, ama ne ya· 
palım .. Köpeğe kısmet olacak. 

Ev ıahibi cevap verdi: 
- Merak etmeyin.. Ayağımla 

üstüne bastım. Köpek kapamaz! 

Sevgi! 
Karı koca deniz kenarında do

laşıyorlardı. Kadın sordu: 
- Eğer ıimdi denize düşsem 

beni kurtal'Il' mısın? 
Erkek cevap verdi: 
- Evet .. Ben hayatımda daha 

ne budalalıklar yaptım! 

Kadın - N• gürültü yapıyorsun? Ben de hizmetçi kız, elinde tabaklarla 
düıtü dlg~ teldflandun. 

~ON MODlElb. 
OTOMOB~L 

Gayet külüstür otomobilin sa -
hibine sordular : 

- Ne o yahu ... Nuh Nebi yıl • 

Aktörün talii 
iki hevesli aktörden biri öteki

ne §Öyle diyordu: 
- Tebrik ederim. Yeni revü de 

rol almışsın... Maaşın ne kadar? 
dan kalma bir şey .. Kim bilir bu- Öteki cevap verdi: 

nu işletmek için ne kadar ben -

zin harcıyorsun! 

Külüstür otomobilin sahibi: 

- Hayır ... Diye cevap ver • 

di. . 
Çalı,tığım yer yokut atağıdır. 

- Para falan aldığım yok ama, 
ikinci perdede güzel, hakiki bir 
tatlı var. Onu yiyoruz. 

111 

inerken kendiliğimden iniyorum. 

Çıkarken de hemen her zaman 

bir arabanın arkasına bağlamak 
mümkün oluyor. 

- Bugün pek kederliyim, bıgıklatf' 

mın ucunu aşağıya doğru kıvır. 

Hastanın telaşı 
• 

Doktor, hastayı yatıJtırmağa 

çalıştı: 

- Telaşa lüzum yok. Ben de 

vaktile sizin hastalığınıza 
muttum. Halbuki bakın 
sap sağlamım. 

Hasta cevap verdi : 

tutul -

timdi 

- Evet amma beni ayni dok · 
tor tedavi etmiyor. 

Gidelim 
Bak lıa:oola apgor, 
Ku Bol_caa gidelim!. 
Bin bfr 'Mfe ~1/01'1 
Haydi .ara gldeUml .. 

Çamlıkla;ra ıuan C1a, 
Gel bolJfUl!IUJ dolwı da, 
Sözlerime kıs kan da. 
Kalk Burgaza gtdelün.. 

Gltmedl nJl 1ıopııa11. 
Zaman ~s boşuna,, 
Razı olUDa pna: 
Yllrll c:ıcua güleUml. 

Sözlırünl gel Ct/.nle1 .. 
O bitmeyen .eugfnle. 
PldJa da a;ıdnle 
Bekle yaza gkkUml. 

Fual Remok 

/imnastik ' 
Jimnastik hakkında bir konf e

rans veriyordu: 

- Hayatta, bundan daha fay
dalı bir §ey yoktur. Jimnastik vü
cudü sağlamlaıtırır, hayatı uza -
tır ... 

Dinleyicilerden biri sordu: 
- Öyle amma, eskiden jimnas

tik yoktu. Öyle olduğu halde on -
lar daha çok yatıyorlardı. 

Konferansçı güldü: 

- Evet eskiler jimn~ıtik yap -
mıyorlardı amma bakın hepsi öl -

Otel müşterisi - Kapıcı, odamda 
yangın çıktı, bana başka bir oda ha-

- zırloJl!n , 

En fena şey 
Küçük Oğuz çok meraklı bir 

çocuktur. Durmadan sorar her işi 

öğrenmek ister. Bir gün akıam 

yemeğinden sonra gene babasına 
yaklaıtı: 

- Babacığım, diye sordu. lh -

tiyar ve eğri büğrü olmaktan da -
ha kötü bir şey var mıdır? 

Babası cevap verdi: 

- Var oğlum var .. Genç vece
bi delik olmak! 

Tavşan kürkü 
Kürkünden çok memnun elan 

ve boyuna metheden Bayan bö • 

bürlene böbürlene anlatıyordu: 

- Aman, dün gece bir rüya 
gördüm. Korkunç bir rüya ... Bu, 

kiwkünü giydiğim hayvan, adeta 

intikam almak için üzerime saldr 
rıyordu .. 

öteki arkadaşı: 

-Yok canrm .. dedi. Tavfandan 

o kadar korkuyor musun? 1 Zürafanın intikamı 

düler... Ev ıahipleri (misafirlere) ,.Geldiğial:c. çok i!fi ettiniz. Ne 
• • • !. • • ' • ' • • • dl~rıunuz1. · ' . 1 • 

1 
' • 

t I I I • ,\ •. -.'\ 'l"•'W •••'1'1:7.1\B 1\ll'n,..,•_.•n.•:o.--,._.-..... ,•._ "'~"'" µ" "• •• 

-

• 



- 1 Günde 
3500 
Mektub 
Platin renginde aaçlı Cin Har-

' lunun katibesi, yıldıza gelen 
mektuplar hakkında bir statistik 
yapmııtır. 

1933 senesinde yıldıza gelen 
mektuplann yüzde 75 ıini kadın
lar, yüzde 25 ini erkekler yolla -
mıtbr. 1934 te bu nisbet kadmlar 
için yüzde 80, erkekler içirı 20 
olmuıtur. 

Mektuplarda ekseriyetle Cin 
Harlunun saçlarına dair malu -
mat sorulmaktadır. 

Cin Harluya günde 300 ile 350 
mektup gönderilmektedir. Sarııın 
yıldız 1931 senesinde takdirkar -
larına ayda 675 fotoğraf gönder -
mekteydi. Bu rakam 1934 sene -
ıinde ayda 3500 zü bulmuıtur. 

Cin Harluya mektup gönderen· 
ler arasında rekor kıran Nevyork
lu bir delikanlıdır. Bu genç üç se· 
nedenberi her gün tayyare pos -
tatile bir mektup göndermekte -
diri 

150000 000 
tazminat 

1 
"Trader Hom,, filminde batlı· 

ca kadın rolünü yapan Edvina 
1 Bot, Afrikada bu filmi çevirirken 
tedavisi kabil olmıyan, hatti tim • 

1 diye kadar teıhiı edilemiyen bir 
hastalığa yakalanmıfb. Zavallı 
kadın, bu filmden sonra yatalak 

1 
olmuştur. 

Bu filmi çeviren tirket, artiste 
15 milyon frank tazminat ödeme Mürivaı Evan• 

• t 
·,~ .... 

i ·· ···Fı-~Qi'""ııi" V""A"S"DN o A N HABERLER 1 
······;·M~;i~··şö~~ii;;;~:-ı:;,;;j;;;· ...... ii;~~~iü .. vi;;;:i;·;;ır;ı .... L-;;: .. , ... ;;;;--ı~e~i edilir. - ......... 

VlrJlnya Brus 

giderek mevzuu Jür Verfiıt met - Rayner ile Vilyam Povel yapacak. • Meıbur ilim Put3rün liaya-
hur eseri "80 günde devri alem,, lardır. b :Cölüme kartı koyan adam) adi-
den alman bir film çevireceği ıöy- Şarlonun eski karısı Mildred le Amerikada filme alınacaktır. 
leniyor. Harriı tekrar sinemaya dönmüt .. Pastör rolünü '(Ben bir kürek ka· 

• Alekaandr Dümanm "(Oç ıi- tür. Foka hesabına (Kara koyun) çağıyım) filminin mümessili Pol 
lilitor) romanı bu sefer Amerika- adlı bir film çevinnektecir. Müni yapacaktır. 
da filme alınmaktadır. Bu mev· ~ Mae Veıtin artistlikten vaz· • Adolf Menju ağır liastadır. 
zu bundan evvel de bir kaç fil- geçerek kendi hesabına bir Hlm Holivutta hastahaneye kaldırı • 
me esas teşkil etmitti. kumpanyası kuracağ~ haber veri- lan artistin hayabndan endite e-

• (Maskeli kadın) filminir liyor. Bu itte olsun muva!fak ol • diliyor. 
bir de İngilizce kopyası çevrile · 
cektir. Bunda başrol Mirna Loya 
verilmişti. Fakat bu artist rolün 
kendisine uymadığını söylikerel 
evveli kabul etmitken vazgeçmit 
tir. 

Siz ne deırsn n nz? 
Sevimli ve ince yıldız Lilyan 

1 ie ~vey, Amerikadan Almanyaya 
dö~dü. Bu haberi veren bir gaze
te, ·Amerikalıların Lilyan Harveyi 
ellerinden kaçırmalarına sebep a
rarken, aşağı yukarı şöyle di
yor: 

"Amerikalılar isteselerdi Lil -
yan Harveyi bırakmazlardı. De -
mek ki istemediler. Bunun da 
sebebi basit: Çünkü "Muhteıem 
kadın!,, "Haşmetlu yıldız!,, Lili
yan Harveyi gölgede bıraktı da 
ondan!..,, 

Böyle (Devletlii, aaadetlu) gibi 
tabirlerle bahsedilen kadın fU 
yüz kiloluk ve ellilik Mey Vest
tir. Lilyan Harveyin ise ne kadar 
zayıf ve ince bir ~adın olduğu. 

oynayıı janrlar itibarile de ne 
kadar birbirlerine benzemedikleri 
malum olduğuna göre ••• 

Siz ne den iniz? Praneot: Ton 
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Coeuk haftası H<err AŞK lbörr 
ö ıP> lfil©tü~m <e<dl ö rru Hediye kazananların 

isimlerini neşrediyoruz 
lkl hafta önceki bilmecemiz A...i\IE - ı 

RlKA idi. Doğru bulanlardan Uskü
darda Çamlıca yolunda Kadri Tekin
alp birinci, Bebekte Nuran Şahap Ta 
ner ikinci hediyemizi kazanmışlar • 
dır. 

niye 9 Diirrücan, ıo.ı - Aksaray 35 
Mevharet, 105 - lstikliil ilk mek. 178 
Nebile, 106 - Kurtuluş 176 Emine, 
107 - Kadıköy 2 Yaşar Uzhan, 108 -
Gedikpaşa 41 lncila Sevgi, 109 - Top 
çular 19 Se\im, 110 - Galata. 35 Pe
rihan Meral, 111 - Aksaray 58 Şük
ran, 112 - Haydarpaşa Rogili Kutay, 

Çünkü ÖkD sev<dlaDodaıril bDırn cdlaDma 
©>1!:cekDıril©I~1n1 <dlaıGılaı çek aşoktoır 
ve daha ç@k seveınl n<Dmse, 

KAKAO KAZANANLAR 

3 - ls. 45 el mek. 163 lsmet, 4 -
15 el mektep 721 Fahrünnisa Arpak. 
5 - Bakırköy ilk mek. 180 Nejla, 
6 - Eseyan mek. Mihran Halaci -
yan, 7 - ts. erkek lisesi 1415 Ali, 

8 - Unkapanı 3 Süha, 9 - Pertevni
yal L. 597 Şahabettin. 10 - Ortaköy 
3 Olviye, 11 - G. O. O. 2 - D. H. 
Uygan, 12 - Fatih 39 Fuat Demir · ' 
baş. 13 - Fatih 11 Cemal, 14- Sinan 
paşa 18 Nuri Türk oğlu, 15 - Bey • 
oğlu 32 inci mek. 40 Nermin, 16 -
Beşiktaş 11 Nuran Uzel, 17 - Beyoğ
lu 106 Püzant, 18 - Eseyan mek. 
Nadia, 19 - Boyacıköy 115 Bülent 
Varol, !O - Maraş 20 K. Saygı. 

BISKUI KAZANANLAR 

21 - 1s. 5 ci mek. Salahattin, 22 -
Topkapı 10 Ce,·det, 23 - ls. Erkek 
Ji.ı~esi 45 Sabri, 24 - Osmanbey 72 
Malik~, 25 - Saatçi Hasan Tahsin, 
26 - Cumhuriyet orta mek. 275 Hüs
niye, 27 - Beşiktaş 3 Muzaffer, 28 -
27 ci mek. 44 Selamettin, 29 - Gazi 
Osman paşa 866 HulQsi, 30 - Zeyrek 
S. 13 Müşerref, 31 - U. K. O. 317 
r~ Jkbule, 32 - Ileyazıt 4 Sevim Bisan 
33 - 29 mek. 3 den Se,;m Cemil, 
24 - Pangaltı 1. 412 Nubar, 35 -
A:n·acık Şevket Uzkan, 36 - Beykoz 
100 Atif et, 37 - Sultanselim Suna 
Çetin, 38 - Aymnsaray Yüksel, 
39 - Is. erkek lisesi 510 Fikret, 40 -
Sultanselim Şadiye, 

KiTAP KAZANANLAR 

·U - Beşiktaş 5 Seref. 42 - Topha
ne H Erol, 43 - Fenerde Ş:ıhiscr 
Hamdi, 44 - AyYahk Rifat Ekrem, 
15 - 1 . Kız lisesi 1516 Bakiye, 46 -
Cumhuriyet orta mck. 238 Nebahat, 
47 - 12 ci rnek. 338 Şefik, 48 - 38 ci 
mek. Nükhet, 49 - Darlişşafaka lise
si 234 1''. On, 50 - Fıstıklı 46 Lily, 
51 - Beyoğlu 128 Hamdi, :>2 - üs -
klidar 3 Behice Toraman, 53 - 42 ci 
mek. 336 Nejat, 5.ı - Gelenbevi orta 
mek. 242 Ahmet, 5a - Beyazıt Bedi 
Erçman, 56 - Karaköy Naci özkan, 
57 - Galata 28 Şakir, !l8 - lı:;. erkek 
lisesi 690 Sami. 59 - Üsküdar 63 Ca
,;dc, 60 - Beylerbe}i 17 Fethi. 

Db'FTER KAZANANLAR , 
61 - Kadirga 3 cü mek. 496 E • 

min, 62 - Beyoğlu 983 Fikriye, 6.1 -
Samatya Berç Çalyan, 64 - Vefa li
sesi 275 Necmi, 65 - Karagümrük 
50 Cemal, 66 - Karagümrük 1\1, Se • 
lAmi. i7 - ls. 1 ci mek. Rasim, 68 -
Gedi4paş.ı. 9 Antüla, 69 - Fener cad -
deşi,,4 Mit.at Akın, 70 - 27 ci mek. 
212'.'Saadet. 

KART KAZANANLAR 

71 - Cumhuriyet orta mek. 248 Nu 
riye, 72 - Acıbadem 7 Sacide. 73 -
Osmanbey 72 Ali, 74 - ls. 1 ci mek. 
159 Rezan. 7;; - Fatih 20 Tuğrul, 76 

- Davutpaşa 463 l\fehmet, 77 - Lüle 
burgaz Aysel, 78 - ls. kız lisesi 30 
Jale, 79 - Ortaköy 12 Nürgün, 80 -

Ameli Hayat ticaret lisesi • 229 Ce
mal, 81 - ls. erkek lisesi 1122 Hay • 
rettin, 82 ls. erkek lisesi 1120 M. 
Kemal, 83 - Fatih M. Ergün, 84 -
Galata 1 Nuri, Sa - 44 üncü mek. 490 
Fikret, 86 - Alpullu ilk mek. 94 Sait 
özliyen, 87 - 1'aksim 57 Hacer, 88 -
12 ci mek. 213 Nejat, 89- Kasımpa~a 
9 Merkado, 90 - Büyiikada 16 Bilge, 
91 - Fatih 96 Muharrem, 92 - Ye
ni lise 189 İbrahim, 93 - Harbiye 55 
Mukaddes lnce, 94 - Gelenbevi orta 
mektep 229 F. Tepeköy, 95 - 23 üncü 
mek. 71 Refik, 96 - Beyoğlu 22 ci 
mektep Nimet, 97 - Çapa kız mual -
lim mek. 345 Malike, 98 - Üsküdar 8 
Turgut Cemal, 99 - Kasımpaşa 14 
H • Hazan, 100 - Aksaray 18 M. Şe
fik, 101 - Sirkeci 63 Necip, 102 -
Tepeb:ışı Ayşe 'farı, 103 - Süleyma-

113 - Unkapanı 400 Mustafa, ıu -
Y eşilköy 35 R. Toker, 115 - Kasım • 
paşa 7 Faruk, 116 - Unkapanı 22 Ce
malettin, 117 - Çenberlitaş Batırbay, 

118 - Kasım paşa 6' Şeref nur, 119-
Topkapı 15 Suzan, 120 - Beyazıt 126 
Ahmed, 121 - Şehremini 26 Muall~ 
122 - Çamlıca 13 üncü mek. 55 Fü-
ruzan, 123 - Bakırköy 45 Osman, 
124 - Pangaltı 5 Yusuf Taci, 125 -

ls. Erkek L. 2-c Burhan, 126 - ls. 
Erke~ L. 1120 Kemal, 127 - Şişli 143 
Aline Be dik, 128 - Pangaltı Zafer 
S. 12 Emine, 129 - Divanyolu 128 
Salih, 130 - Davutpaşa 559 Uzdemir, 
131 - Kurtuluş 168 Evdoksiya, 132-
Zonguldak Gazi P. C. 10 A. Bilge, 
133 - Kadı K. 17 Methi And, l:t4 -
Gedikp:ışn 21 Şake, 135 - Küçükpa
zar 48 M. Faruk, 136 - 1s Esnaflar 

C. Bakiye, 137 - Vefa L. 137 Halit, 
138 - Beyoğlu Ali Şükrü, 139 - Be
şiktaş ıs :Fikriye, 140 - Beyoğlu 2 
Fehime, 141 - ~ii~lide Benzinci Mus
tafa, 142 - Balat 6 Bedia, U3 - 1 ci 
mek. ~23 Baysal, 144 - 12 el mek. 
30;; Ali Puma, 145 - ls. 10 Şemsi Var, 

146 - Kartal 46 Nermin, 147 - Ca-
'"' ğaloğlu 17 Satahattin, 148 - Sirkeci 

Hayriye lsmail, 149 - Cümhuriyet 
orta rnek. 274 Lütfiye, 150 - ls. Er-

kek L. 805 Y. Dursun, 151 - 20 ci 
mek. 97 Raif Okan, 152 - .Atikali P. 
11 l'tlehmed, 153 - ls. Erkek L. 109 
t. Sama, 154 - ls Er. Lisesi 510 Fik
ret, 155 - 'l'arlabaş1 70 Pavli, 156 -

Dalık P. 36-37 Isak, 157 - Emirgan 

2:; Semah, 158 - Kumkapı 33 Poliv
ros, 159 - ls. Erkek L. 690 Sami, 
160 - Yenikapı 7 Şükriye, 161 - Is. 
K. ı ... 10i4 Saliha Işık, 162 - Beyoğlu 
41 Seyfettin, 163 - Edirnckapı Uz
demir, 16'1 - Bostancı Halit 165 -
Ortaköy 34 Z. Zakar, 166 - Edirne k. 

52 Todori, 167 - Galata 12 Müzeher, 
16, - Cümhuriyet Kız Orta mek. 15 
::\lchpare, 169 - Gclcnhevi Orta mek. 

·190 Celfll, 170 - ts. Kız L. 181 Mu
zaffer, 171 - Çarşamba 3 Bahattin, 
172 - Is. Lisesi 1567 B. Engin, 173-
Cibali 3 Bedriye Ünal, 174 - 44 cü 
mek. 148 Kenan, 17;; - Aydın oteli 
1Fazıl,176 - 20 ci mek. Faruk, 177-• 
Kadırga 84 Lemi, 178 - Tahtakale 
M. Sabiha, 179 - Beyoğlu 1 ci mck. 
472 Necmiye, 180 - Yenişehir 28 Hi-

risto, 181 - Fatih 9 Emin, 182 - Sul· 
tanahmed 94 Ruhsar, 183 - 6 cı mek. 
412 Ihsan, 184 - Beyoğlu 14 Asüman 
Nedim, 185 - Zincirlikuyu 9 Hüsni
ye, 186 - Yerebatan 43 L. Gönenç, 
187 - Galata S. 834 Sedat, 188 -
Bağlarbaşı 60 Ayten, 189 - 2 ci mek. 
182 Abuş, 190 - Kurtuluş 23 Fantazi, 

191 - Beykoz 74 Şel'kİ, 192 - Fatih 
24 Taşkun, 193 - Pangaltı 19 Selma 

öıaral, 194 - Sultanahmed 31 Rük

nettin, 195 - Fenerde Koço, 196 -
Bakırköy Nadir, 197 - 1 ci mek. 71 
Soysal, 198 - Gazi Osman P. 757 
Vafdet, 199 - Sirkeci Ferit Tanaç, 
200 - Kadı K. Methi. 

DiKKAT 
Tatil gününün değişmesi üzerine, 

bundan sonra kazananların listesini 
her lıafta PERŞEMBE günleri neş

redeceğiz. 

Hediyeler Cumartesi günü verile
cek, çocuk sayıfarmz o gün çıkacak
tır. 

ÇOCU~ HEDiYELERi 
KAZANANLAR 

lkl ' hafta önceki bilmecemız 

AMERiKA idi. Doğru bulanlardan 
Cskildarda Çamlıca yolunda Kadir 
Tekinalp 1 inci, Bebekte Nuran Şa
hap 2 inci hediyemizi kazanmışlardır. 

'tesnırnının ınıakDe1!=mek suıretnoe kaır.şosoncdlakDlfilD sev• 
me~e Dcbaıır edeırR 

Bunları söyliyen, dünyanın en 
meşhur ipnotiznıecisidir 

ipnotizma, ıon günlerde ıık ırk 
mevzuu bahıedilmeğe bQfladı. 
Aıağıdaki okuyacağınız ve Viya -
na üniveuite.inden doktor Leo -
pold Thoma'nın yazdığı yazı bu 
eararlı bahıe dairdir. 

Doktor , ıon zamanlarda A
vuıturya mahkemelerinden bi -
rinde ipnotizma vantcuile adale
te yardım iıtemi§ ve bunu bütün 
dünya gazeteleri yazml§tı. 

- Bir iskemleye otur ve dik
katli dikkatli gözüme bak! 

- Gözünüze bakarken ne dü -
§Üneyim? 

- Mümkün olduğu kadar hiç 
bir §ey dütünme ve bütün zihni -
ni bana ver! 

Medyüm böylece ne olacak di
ye bekler. Biraz korku, azıcık ta 
merakla bakarken İpnotizmacının 
hiç kırpılmadan gözleri, onun iki 
gözü arasındaki bir noktaya di -
kilir. Yüzün bu kısmı bir çok ip
notizmacılarca, ipnotizma bakıı -
ları için en müsait nokta olarak 
telakki edilmektedir. 

İpnotizmacı göz oyunile birlik
te yeknesak bir ıesle konuımağa 
baılar. 

Mcdyümün sözleri yavat Y.avaı 

kapanır, başı da arkaya doğru a
zıcık devrilir. ipnotizma hali baı-

' lamak üzeredir. Bu andan itiba-
ren de ipnotizma edilen ıahıs veri
len emirlere, istemiyerek bile ol
sa, itaat eder. 

1(. •• 

Ru anlattığımız hadise bir çok 
i.pnotizmacınm tatbik ettikleri 
(fixation) yani tesbit usulüdür. 
Ancak bu tiyatromsu ve can sıkı
cı usul, medyüm mukavemet gös
terecek yapılııta ise ekseriya ya
rım saat kadar uzar ve benim o
tuz senelik tecrübelerime göre hiç 
te lazım olmıyan bir usuldür. 

Ben ayni ipnotizmayı tesirleri 
çok daha çabuk, hem ipnotizma -
cıyı yormıyacak, hem de medyü · 
mün içini sılmııyacak bir usulle 
elde etmekteyim. Bu da, medyü -
mü uyutmaksızın ipnotizma et -
mektir. Bu usul ayni neticeleri 
verır. 

ipnotizma iılerinde meıhur ve 
muvaffak olan İsviçreli profesör 
Agust F arell, kendi karısını İpno
tizma etmek için tam otuz dokuz 
defa denemiıtir. Kırkıncı defa ise 
kadın kendiliğinden ipnotizmaya 
razı olunca, profesör tecrübesin -
de muvaffak olmuftur. 

Bence muvaffak olmasının baı
lıca sebebi, kadının bu sP.f er d"! bir 
it yapılamıyacağına inanarak 
kendini teslim etmiı olmasıdır. 

Medyüm, kendisine uykunun 
&alebe çalmasını beklediği zaman 
ipnotizma ekseriya muvaffak ola
mamaktadır. Benim usulüm; tec
rübenin ne vakit başlıyacağına 

dair hiç bir fikir vermeksizin, 
medyümla öteden beriden konuı
maktır. Ben gözlerimi dikmeden 
onunla havaya, bahara belki de 
aıka dair konuıurum. Bu konuı -
ma arasında birdenbire yüzümü 

ueir kızın 
zayıf bir 

anda teslim 
oluverişini 
nasıl izah 

edebiliriz? 
Bu tesirin 
zaferidir.,. 

- Tuhaf değil mi, artık kim 
olduğunuzu bilmiyorsunuz! Adı -
nızı bile söyleyemiyorsunuz! Hal
buki uyanıksınız! .. 

Ve §İmdi eğer ipnotizmacı ger
çekten tesir kuvvetine malikse, 
dikkate §&yan bir şeyler olur: 

Medyüm adını söylemeğ~ uğ
raşır fakat muvaffak olamaz ! 
Tam bu kertede medyüm uyanık 

olduğu halde adını söyleyemediği 
için sıkılır ve yüzü kızanr. 

lıte size İpnotizmasız bir ipno
tizm hadisesi! Tesir aynidir. An
cak burada medyümün batı ağ -
rımaz. Sonra uykusu esnasında 
ipnotizmacının kendisine müna -
sebetsiz ıeyler söyleteceğine dair 
üzüntü duygusu da yoktur. 

Her atk bir tesir altındadır. 
Çünkü iki aevdahdan birisi öte -
kinden daima daha çok atıktır ve 

daha çok seven kimse, tesirini 
nakletmek suretile karıısındaki 
ni sevmeğe icbar eder. 

Meseli filan erkeğe hiç alaka
dar olmak istemiyen bir kızın za
yıf bir anda teslim oluveriıini na
sıl izah edebiliriz? Bu tesirin za
feridir. 

ııtasile peltek ve dipıoma~yeJ5ı 
lardan bir çoğunu tedavi ettim. ~ 1 

Profesör Voronofla Ştaynablllr 
tenasül aletlerini gençle,tinne i· 
çin yaptıkları zahmetli ameu,-t 
yerine, ipnoti7Jlla ile ayni netice • 
ler elde edilebilir. 

Okuyucuların akıllarına gelırıe
si muhtemel olan bir çokaorııs· 
lara §Uracıkta kar, ılık vereyinı: 

İpnotizma için mütehammil bit 
1 

mevzu olabilecek adam kimdir.
1 

Bunu sadece yüze bakmak ıuretı• 
le söylemenin imkanı yoktur. }tıt' 
cak tecrübe ile anlaııhr. 

Akıl rahatsızlığı çekenler ~ 
sinirleri bozuk olanlar ipnotiını'· 
ya mukavemet ederler. • 

Kadınlar erkeklerden dah~ ,.. 
yi medyüm mudurlar? 

Bu düıünce çok yayılmıt 0!~ 
makla beraber yanhttır. Be~~rt 
tecrübelerime göre, it büsbi.iW 

dJ" 
aksidir. Erkekler kadınlar~an 1' • 
ha kolay ipnotizma edilebılıne 
tedir. 

İpnotizma öğrenilebilir 111~ 1 
"''• 

Medyüm olabilmek, hiç bu • 

k. .. ... ·ı - dolk19uıı 
ıt ogrenı emez; ınsan •- ı·r 

e ı ' 
da medyüm olarak dünyaya 1 • • 

. d .. n•:ı 
Fakat ipnotizmanın iptı aı ··ı· 
· 1 · · h h · b" kirıı•e 0 

rıye erını er angı ır 

rene bilir. ·rr 
hak.ki bir ı 

Bununla beraber, 1 .. d• 
Ben otuz senelik tecrübelerim ·ı k · · in••'"" notizmacı olabı me ıçın _..t,. 

neticesinde ıunu iddia edebilirim 'd t bulııpP"" özden gelen bir istı a ııl 
ki ıönmek bilmez qk denilen ~,,ıs 

lıdır. Çünkü tesiri yapan rh ·,yet-
hastahiın en iyi adavi çaresi U· 1 

bakıılar değildir, fakat t* larf ~ 
yutmak ıuretile ipnotizma, yahut tir. lıte bir çok devlet adadl ılr 
uyanık iken teıir yollarıdır. fak•Ye 

nın elde ettikleri muvaf 
Bir çok doktorlar, İpnotizmayı rin izahı da buradadır. 

henüz bir tedavi vasıtası olarak ıs· 
kabul etmemektedir. Halbuki te· Halk içinden çıkan Na1;:~iı:r1 
nasüli dalalete uğramıı olanlara dan tutun da Musolini ve 

1
• ısıd' 

h ld ttiklerı ' yani cinsiyet hastalıkları çekenler kadar epsinin e e e etr'•' 
üzerinde İpnotizma harikalar yap- vaffakıyetler, ıahıslarının 
mııtır. Ben bizzat ipnotizma v~ - · yaptıgı tesir sayesindedir. 
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~ENCDLER 
TüVATROSU • 

Güzellik için 
Yiqip içmenize dikkat 

etmeniz Lazımdır Afrikadan aktöı getir.ip Afrika 
kültürünü canlandıracaklar Eğer deriniz solgun ve !eke buna der.bel mukabele edecekler • · 

pcydahlamağa müstaid ise, bilhas- dir. 
Bu yıl nisan ayında dijnyanın 

her yerinden lstanbula gelen ka
dın mümessillerle bir arada bu -
1 unsa y d ı-
ll ı z, bunların 
İçinde siyah 

bir genç kız, 1 

~)'Una gözü -

lliize çarpacak 
~e her fırsat -

~ size bir 9ey 
'5ylemek isti -
)'ecekti. 

Bu, gar h i 
liint adaların . UNA 
dan Jamayka M ARSON 

ldasındaki k a d ı n 1 a r na
~ına gelen delege, Una Mar-

&ondu zenci idi. Kendisile konuı
luğum zaman, bana "memleketin
de kölelik hayatının henüz bun -
dan yüz sene önce kalktığını,, 
aöyledi. •'Fakat daha yapılacak 
ÇDk işler var,, diyordu... Dünya 
~enc:Ieri hakkında hepimizin bil
diği (linç) ten bahsederken göz. 
leri parlıyordu. 

Hele bu linç it ini Yıldızın bü
)ük konferans salonunda Ameri -
lta:.ıarın ki de dahil olduğu halde 
'İç yüz kadar dünya kadın mümes-
''inin önünde anlattlgı zaman, 
)iireği rahataızlan~ıyan ve bu ıi
)lJıF""tierili yardımsızların muhte 
lif ~· ;ilerinde vaziyetlerini 
dlşünmiyen kalmadı .. 
Janıaykalı zenci genç kız, se -

'İni yükseltmiş ve bir kule gibi 
dimdik duran kürsünün ta tepe -
'İnden şöyle söylüyordu : ı 
''- Ve bizi vahşi zannedenler, 

llrıutmaıınlar ki, linç etmekten 
d1tha büyük vahşilik olamaz .. ,, 

• • • 
Irk davalarına, bilhassa görü -

"iitteki renklere göre, çok değer 
~eren, beyazı beyazla ve siyahı si
)lhlar arasında bam batka bir 

~'tayı§ta görmek istiyen memle -
.~tlerde - düşünceler gittikçe de
t!rnekte olsa bile - zencilerin 
~··taber , bir çabalayııları, hü -
1.il1tıüş boyunlarına bir insanlık 

a~.. ' .. ru getirıneğe uğrattıkları göze 
S..tpıyor. 
ttı 8unlar arasında bir Afrika 
d edeniyetinden bahsedenler ol -
t~iu. gibi, zenci şahsiyetini, zen
~ kultürünü, zenci duygusunu Av
~~- ve Amerika memleketlerin-

) töıterebilmek için bir takım 
eın· d 1 ıldere bat vuranlar da var -•r .. 

• • 
il\ londrada temsiller veren ve 
~ ~hur İngiliz sanatkarı Sha
~ '~re' in ( Othello) sunu haki -
~C)~enci olarak oynayan bir Paul 
~•on çıkmıttrr. 

~~ encilerin bu çok tanınmış ak
til , tirndi Londrada yalnız zen , 
~~den olmak üzere bir tiyalr<' 
~k istiyor. Paul Robıon oku 
d, bir zencidir. Düşünen bir a 
~~~ 1 

Bu işe be
yazların yaz
dıAı eserler
den başll
yorıar 

Robson 
muhtelif 
Afrlkall 

rollerinde 

yor. Ve bu taklit sırasında çok ta 
büyük bir yanlıt yaptılar.,, 

• • • 
Zenci aktör Paul Robaon, zen 

cilerin bu suretle ıarp ıanatlarını 
bellemeğe, kendilerine sindirme -
~e çalıştığını anlatıyor • Fakat bu 
ara zenciler tunu anlamamıtlar

dı: 

"Kültür dı§ardan gelmez!,. 
Paul Robson'un ıözlerini oldu

ğu gibi yazalı1J1: 
"Kültürü dııardan almağa ça -

balamak suretile belli başla bir 
yapma güzellik elde edilir. Fabıt 
tabii yaratıcılığınızı boğmak, öl -
dürmek paha:ına ... ,, . . .. 

itte.zenci aktör, zenci erdemini 
(meziyetini) gösterebilmek için, 
Londrada bir "Siyahlar tiyatro -
su,, açmağı böyle dütünüyor ... 
Bu tiyatrodan bahsedilıin, mü -
nekkitler gazete sütunlarında yaz
sınlar ... Beyazlar ara11nda bugün 
linç edilmeğe varıncaya kadar 
değersiz bulunan zencilerin, ken
diliklerind~n ~eler ortaya koya -
bilecekleri öğrenilıin.. Bu suretle 
zenciler için de, eski görenekle -
rine dönüt savaşı batlamıt ola -
caktır. Afrikaya dönüt sava -, .... 

• • 
Zencilerin Afrikaya (dönüşü) 

hakiki bir geri gidit olmıyacak -
tır. Zenci aktör diyor ki: 

"Bizim kendi göreneklerimizi 

yeniden kavrayışımız, saman ça -
tılı kulübelere dönmek değildir. 

Ben siyah derililerin İptidai, ya -
bani mahlUklar arasında . sayıl -
maaını istemem. Onlar da oku -
malı, yetitmelidir. Beyazların ma· 
kinelerini o da öğrenmeli, kazan
malı ... Büyük bir kültürün geli -
ıebileceği maddi zenginliği elde 
edebilmelidir.,, 

"Fakat herkes kendi kültürü -
nün gelişmesine bakmalıdır. Kül -
tür ödünç alınmamalıdır. Makine 
tekniğini kopya edebiliriz. Çünkü 
bu bir dıt itidir. Fakat kültür 
temeldir ve insanın kendi ruhu -
nun belirişidir.,, 

Londralı zenci sana\kar, böyle 
ce dünya tekniğini kopya edip 
esas zenci sanatına dayanmağı ö
ğüt veriyor ... 

Bu meraklı zenci tiyatrosunun 
neler göstereceğini ve nasıl çalı -
şacağını da anlatalım: 

sa hazmınıza dikkat etmeniz lazım 
"elir. Sinirlerinizi fazla yoruyor- Yüzünüzde bir leke varsa, buna 
sanız, yediğiniz yemekleri hiç bir hiç yağ sürmeyiniz .. Lekeler:ıı üs
vakit iyi hazmedemesiniz. Kad,ı- tüne sürülecek hususi losyunlar 
nın güzelliğinde midenin ve haz - vardır. Leke yüzde kaybolunca
mın çok iyi tesiri vardır. Yemek ya kada:r hu losyanlar kullanı!ına
zamanlarında zihniniz tamamiyle hdır. Pudrayı pamukla sür!.iı!ÜZ 

boş olmalr, yemekten başka hiç bir \'e her kullanıttan sonra pamuğu 

şey dü~ünmemelisiniz .. Gayet ya - atınız. Pudra pomponları kir tutar, 

va§ yeyiniz; lokmalarınızı adam a- deride bir rahatsızlık ve çil vana 
kıllı çiğneyiniz .. Hele yemek es _ bunların yayılma.sına sebeh olur. 

nasında bütün üzüntü, endiş.! ve Yüzde leke ve çil olduğu zaman 
işlerinizi tamamiyle aklınızd~n çı- pudra yerine pudra işi göre.ı bir 
karrhrz. losyon kullanmak iyidir. 

O · •t ekt tale'-esı· Aksi takdirde yüzde gayet hafif nıversı e ve m ep c w • • 

· · ···h· d l . . . . ve yagsrz hır krem, sonra az mik. 
ıscnız, mu ım ers erınız ve ımtı -
h 1 d k haff , l 

1 
tarda pudra sürülmeli .. Yüzü sıcak 

an arınız a ço 1 yeme.,. er su ile yıkamalı, soğuk suyla çalka-

~ lamalı ve sabun yalnız ge.ı:e!eri 
~:: : '~~ ~·· kullanılmalıdır. 

~·~<ır-r~ Yüzünü:.. sarı solgun ise, deri • 

' ,. 1 

m 
liıl 

raız ta "(~·ı·ı'e 'ı •ı l1 arın ~ok fayda -
larını ~öreceksiniz. Bol su için .. 
Her gün içeceğiniz bir yahut iki 
bardak soğuk kakao hem gayet 
lezetli bir içkidir. Çok çabuk 
hazmolur. Hem de zihin kudreti -
nizi arttırır. Hazım işlerine dil<ko~ 
edince g5rünüşünüz ve saçlarınız 
yeyiniz; bol balık, az et, az pata -
tes ve bol sebze en iyi gıdadır .. Sa
ltayı yemeklerden eksik etmedi -
ğiniz, her gün biraz meyva aldığı-

niz üstüne besleyici krem yayma • 

Jı ve kıJları kauçuk olan bir fırça 

~te kuvvetli kuvvetli uğma!ıdır. 

Bu tertip deriye kuvvet verir. Fır

ça, kullanılmadan evvel yıkanma· 

' r I . 
. ' 

l' 
lıdır. Yatağa girmeden evvel 
de yüzdeki besleyici maddeler si
linmelidir. 

Zenciler, Londrada kuracakları 
bu tiyatroda, yalnız zenci temsil
leri vermiyeceklerini söylüyor - !!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!~!!'!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

leri. de oynayacaklardır. 
)ar. Bu yazının batında adı geçen 

Eğer deriniz yağlı ise, yüzür.:üzü 
yıkadıktan sonra, bir tutam pamu
ğu, deri kuvvet ilacma batırınız ve 
bu ıslıık pamukla yüzünüzü adam· 
akıJlı dövünüz .. Her gün gözletini
ze iyi bir tonik kullanırsanız fena 
olmaz. 

Beyazlar tarafından yazılmıt 
Jamaykalr zenci Una Marson da 

zenci eserleri, sonra zenciler ta -
bir zenci piyesi müellifidir ... Oy-
nanacak bir çok zenci eserleri 

rafından yazılmış zenci eserleri 
ve karışık eserlere sıra ge!ecek .. 

var. Fakat Londrada açılacak o- Daha sonra kalabalık sahne re 
lan zenci tiyatrosunda, beyazlar 

vüleri gösterecek ve bunda büs -
tarafından yazılmıt ve deri ren· bütün Afrika an'anesini esas tuta. 
gi ayrılığı gözetmeksizin yalnız 

rak yeni bir şekil ortaya koyma
insanlıktan bahseden yüksek eser-

ğa çalışacaklar. 

Zenci aktör şöyle diyor: 
"Afrikalı için dans, müzik ve 

temsil, garplılarda olduğu gibi 
hayattan ayrı bir şey değildir. 

Bunlar, onun şahsiyetinin baş -
ka ba~ka yanlarının belirişidir .. 
Yemek, içmek ve uyumak kadaı 

tabii halleri arasındadır .. ,, 
"' -\' 4 

Saçlarmız zayiflemeğe başlar -
sa, İyi cins nişastadan alın başını· 
za serpin, yarım saat kadar brra -
kın .. Önce sert, sonra da yum:.ışak 
bir fırça ile f ırçalayımz, on günde 
bir adam akıllı bir ıampuvan yap
tırın .. 

Hele her sabah on dnltika kadar 
yapacağınız jimnastik ve beden 
mümareselerinin vereceği fayda 
çok büyüktüT. 

Doktor 

Okuduğumuza göre, Londrada :.::ı •..••••••••••••••.••..•.••••••••••••••.•••••••••••••• 
açacakları· zenci tiyatrosunda. ~ H A E B ~ 
şimdi Londradaki aktörlerle işe E latanbulun en çok satılan ha-

di~ncilerin bir yandan kölelik. ı 
'tti: Yandan beyaz insanın icat 
-, Jc. lnakineler karııaında kendi
~)l·· 'lı olan inanını kaybettiğini 
~U)'or. "Kurtuluıu, Avrupalı - Bir Hncİ müellifi olan Una Mar•o n eaerlerinden biri ü~erinde 

~ldit etmekte buldular, di -1 aktörlerle 6Öri.ifüyor. 

batlıyacak ve sonra Afrikanml~ kiki akşam ~azetesidir. ll~nla -
p,öbeğinden zenciler getirecekler-ı: rmı HABER e verenler kar e • 
dir. E derler. 

. Hikmet Münir : ...................................................... .. 
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o ANIN Kizı·ı 
Vahşi hayvanlar arcmnda ve Alrikanın balta görmemİf orman ~ 
lannda g~en Qfk ve kahramanlık, heyecan, enar ve tetkik 

Her gün öz ~~ - · --- · - p--
Türkçe beş il Şark zekası garp 

romanı 

• No: 26 Yazan : Rıza Şekib 

Goril aslanh adamın kızı 
Karşeyi kaçırmıştı 

Aslanlı adam yılanla boğu§tu . 
ğu noktaya vardı. Uzun hayvan 
hala oradaydı. Upuzun yatıyor -
du. Şimdi, Bora ile. Fatoıun onu 
nasıl parçaladıklarını daha iyi gö
rüyordu. Y aısı kafası bir yumruk 
büyüklüğünü atkındı. Boynunda 
da iki di! yarası vardı. Onu öldü
ren yara bu olacaktı. 

Yavuz bıçağını çok aramağa 
mecbur olmadan buldu. Boğuıma 
yerinden beı on adrm ötede yerde 
duruyordu. Aldı. Tuzlanan yüzü
nü belindeki maymun derisine 
sildi ve boı kmma geçirdi. 

Tam bu sıradaydı .. Uzaktan Şe
rifin keskin ve ince ıesi duyulu -
yordu .. Bu cıeı devamlı bir trampet 
çalar gibi bitti. 

Bu, Aslanlı adamm hemen gel • 
metine i§Aretti. 

Şerif in bu çağrqma. aslanları bi· 
le alışmıştı. Daha aeıi ilk itidiş'te 
kulak kabartan Fatuı trampet 
başlar ba§lamaz adımlarını açmı§· 
tı. 

Aslanlı Adam ağaçsız sahayı 
kotarak geçtikten sonra büyük bir 
ağaca tırmandı .. Ve dallardan dal-

lara bir cambaz gibi atlyarak en 
kısa bir zamanda kendisini Şeri
fin yanında buldu. 

Şerif ön ayaklarının birini kal • 
-~ti'"""p""'o ... l!k1ni ındirerek iri kulakla· 

rınİ ,-elpazeleyor, sonra hortumu· 
nu havaya kaldırarak ufak gözle • 
rini kapayıp bağnyordu. 

Aslanlı adam daldan Şerifin 
sırtına atladı ve oradan onun 'bü -
yijk diılerini basamak yaparak ye
re indi. 

Şerifin l:öyle bir hareketiyle As· 
lan1ı adam birinci defa ka11ılaıı -
yordu. Bir §ey anlayamadı .. Etra -
fına bakındı. Bir §ey göremedi • 

şına getirememişti .. Şimdiye kadar 
üç goril öldürmüştü •. Fakat neden· 
ıe bu hayvanlar daima kendİ!ıine 
kar§ı düpnanlık etmekten zevk 
duyuyorlardı. 

Bir zaman da karısı Merzukayı 
kaçıran bu hayvanlardan biri feci 
şekilde ölümle karıda§mııtı. 

Bu da mı onu i•tiyordu? Şimdi 

de küçücük kızma mı muıallat ol
muıtu?. 

Yavuz, Süleymandan hakikati 
öğrenince hiç bir şatkınlık hareke
ti göstermedi ... 

- Sen burada kal.. Amcan tim
sahlı çaya gitti. istersen oraya git. 
Ben ancak geceye dönerim. 

-Peki baba. 

Yavuz ayni soğuk kanlılığını 
muhafaza ederek büyük bir çevik
likle ağaca tırmandı ve Şerifin ol
dukça uz"akla§an trampet ıHini 
kovaladı. 

işte, en mühim §eyi unutmuf tu . 
Karıayr gorilin ne zaman kaçırdı· 

ğını sormamı~tı. Dallardan dalla
ra atlarken kaf aaı bunu halletme
ğe çalışıyordu. Şayet aradan çok 
zaman geçmediyse yolda raatlaya
caklar dem~kti. Yok, epeyce za -
man olmuısa gorilin bulunması 
ihtimali olan yere kadar uzana -

caklar demekti. 
Şerifin seıi yakınlaııyordu. A .. 

ralarmdaki açiklığı ufak bir gay -
retle kapamıı bulunuyordu. F atut· 

la Şeytan da Şerifin ya pef indeler, 
yahut da ondan öndeydiler. 

Yavuz bu noktayı iyice anlamak 
ve arkasında olduğunu Şerife an • 
latmak için tiz sesiyle bağırdı. As-

lanlı adam bunu yaparken yol al • 
mayı da ihmal etmiyordu. 

Şerif hortumunu Aslanlı adamın Kıaa bir zaman sonra birer sü • 
koluna geçirerek yürüdü ve ve he- tuna benziyen kaim ayakları altı • 
men o dakikada hızını arttırdı. 

Bununla Yavuzu bir yere gö -
tünnek istediği anlaıdıyordu. 

Şerifin ardı arası kesilmiyen tiz 
bağrl§lariyle orman adeta biribiri· 
ne girmi§ti. Bütün filler, may
munlar hep bu sese kotmıışlardı. 

Ya'f'UZ, fili da·ha kolaylıkla ta· 
kib edebilmek için gene ağaçlar • 
dan birinin dalma tırmanmak Ü • 

zereyken kulağına oğlu Süle,ma • 
nın aesi geldi. 

Dikkatle baktı ... 

Süleyman ağaçlardan birinin al
tına ainmit duruyordu .. Rengi at -
mıştı .. Bir heyecan geçirdiği açık -
ça ıörülüyordu. 

Ne olmu§tu?. 
Yavuz hemen oğlunun bulundu· 

ğu yere k<>Jtu. Onu, sindiği yer
den çıkardı: 

- Ne o\du Süleymar 
- Kar§a, Karıa! .. 
- Söyle Karşaya ne oldu? Ne-

"ede o?. 
- Goril kaçırdı baba .. Goril ka

çırdı! .. 

G ·ı '? - orı mı .. 
-Evet. 
-Ne tarafa gitti?. 
- Şu yana.. Şerif zaten arka • 

sından gidiyor. 
Demek hala Gorilin aklını ba-

na rastlayan dalları kırarak iki ta
rafa sallana sallana ilerliyor ve 
kulaklarını açrp kapıyordu. 

Aslanlı adam Şerife, yaklaş -
tığını haber vermek için yeniden 
bağırdı. Şerif efendisinin ıeıine 

gene ı~oımasmı bırakmıyarak mu· 

kabele etti. Aslanlı adam Fa • 

tuıla Şeytanı Şerifin yanında 

görmeyince onlann ilerlediklerine 

hükmetti. Ve kendilerinden bir 
ses alabilmek ümidiyle bağırdı. 

Yavuzun sesi, ormanda çınlıyor, 
dallar ve yapraklar arasından sü -
zülerek ta ilerilere kadar uzanı -
yordu. 

(Devamı var) 

Ereğlt-Filyos treni 
Ankara, 10 - Ereğli limanını 

yeniden yapmak ve Ereğli - Filyos 

trenini de elektrikle iıletmek üze -

re hükUmete teklifte bulunan tir • 

ket mümessilleri buradan aynlmıı 

lardır. 

Bu tirketle paranın ödenmesi 

noktası üzerinde uyuşulamamııtır. 

Finans (maliye) Bakanlığı batka 
bir şirketle görüşmektedir. 

24 ~~~~:te ~ zekdsllnll nasıd 
ı - Refah - Genlik. ~ · d 111 1 
~~::~:vamız sınıf değil, hand yen ]( 

genliğidir. ia Kralm yirmi betinci yıl dönümü l Havadiı salonda çabuk yayJlasıf 
2 - lsldh etmek - 1 - Yeğrlt·li münaaebetiyle prkın bütün tanın- ve genel (umumi) bir panik pat: 

• mek. İ~ mıf adamları Londrada toplanmıı- lak vermittir. Kabarenin sahib~ 
~ 

2 - Arıtmak .: ı rı 
Eski kitaplarda "susmak, söyle- : 'S' k Ü 

tı. Yabancı MaJ· estikler (ha•metlu- hemen bütün kapı ve pencere e 
ı: mekten yeğdir,, gibi sözleri hatır -~ lar) arasınad bugün Pariste bulu - kapatarak polise haber verınt 
ğ larsınız. Ycğritmek kelimesinini. na Hindistanın Patyala mihracesi için telefona kotmU§tur. 
H kökü işte bu ''yeğ,, dlr. • de vardı. Bu zat İngilizlerin dev - Salonda bulunanlar arasınd• 
:: ()RNEKLA'R: • Jet merkezini bir çok defalar ziya. Şarklılara mahsus temkin ve tO • 
iİ 1- Kurumu yeğritmek, onu YI·:i k d ğuk kanblıkatn yalnız Mihrace il• 
!:5: kıp yenisini yapmaktan daha zor-15 ret etmit, fakat bu defaki a ar 

il hiç eğlenmemiıti. işte bunun için • katibi bir dakika bile ayrılmaısllf 
i!~: dur~ - Yıllardanberi bizdeki atli dir ki lngilteredeki misafirilğini lardır. Kabare sahibinin bin d: 

: zür dilemesine kartı Mihrace ,. :: cinsiyetini arıtmağa çalışıyoruz. : uzattıkça uzatmııtır. 
!:i. 3 - lslôh, islôhat - ı - Yeğrt.1:. dece tebessüm etmekle cevab 'fer 
• Resmt kabuller esnasında Mih • 
:ı tim. i miıtir. . 
•• • race Londranın bütün kuyumcu - ~,, !5 2 - Arıtım. c: Sonrada katib ayağa kalkarv n ÖRNEKLER: H larmı §&flrlmııtı. Bunların söyle - herkesin beı dakika için ıusın .. 1' 

~~ ı _ Tanzimat Avrupa korku -!il diklerine bakılITsa, Mihracenin ve kendiıini dinleme.ini rica etti~· n suyla baş vurulmuş bir yeğritim!. sarıg"'ına taktıg"'ı kıymetli ta!llar ba-
•• :r ten ıonra demiştir ki: ii hareketi idi; bir devrim değildi. ı·: d d l ' !! 2 - Jslahı cinsi feres - At cin· i ha biçilemiyecek ka ar eğeri "Bayanlar, baylar! Ozülmedle 

ii sinin ycğtirimi. İl §eylerdi. Kabullerden ıonra da nizi rica ederim .• Çünkü kaybol•~ 
ii 4 - Salôh bulmak - Yeğrlmek :! Mihrace değerli kostümleriyle ge- elmas, gayet iyi taklid edilmit bit 
•• ·ı k d kk . t. fi Saldlı - Yeğrim c. zintilere çı mamağa i at etmı§· ta§hr. Haşmetlu Mihrace Hazre. 
I! ÖRNEKLER: tir. leri hakiki e1maslannı hiç bir -va~t 
:: Dünyada ekonomik durum, he - Gündelik elbiseleri bile pek öy- üstlerinde ta§rmazlar. Bunun K~ 
iİ nüz hiç bir yeğrim beldeği (alime-~! le yabana atılacak gibi değildir. polise müracaat etmesek daha ird 
:: ti) göstermiyor. kh n 5 _Salih- Yarar, eh·erişli I Hele bir düıünün: Kravatına tak - olur. Eğer tesadüfen bu ta 
!! ÖRNEKLER: ~ tığı iğnenin değeri 60 bin lngiliz ta§ı burada bulacak olursak, M~~.; 
U 1 - Bu e\'İ bu işe yarar bulmu-p bizim paramızla 360 bin liradır. race Hazretleri bulana 50 İn11 1 

ii yorum. :! Bundan bir kaç gün evvel Mih • lirası müjde hakkı verecektri.,, 
:.:. 2 - Bu evi oturmağa eh·erişli·.:!. k~ 'b' ·ı b' l'k k b Bu sözler ortalıktaki hey~ race o.tı ı ı e ır ı te gece a a -H bulmuyorum. ·ı"i dindirmi§, az sonra da bir ~. 
... · relerinden birine ginni•tir. Bu zat :.ıı :: 25 inci Liste i: ~ Jaavat iğnesini biç çekinmektiı ... :1 : Avrupalı genç kızların kollarında ,; • 
:: ı - Meyl, temayül - Eğlim,: getimıittir. Mihrace bunun ~e • 
:• · ve kuvvetli elektrik ııığı altında , .• ı,ııs ·:! eğginlik i ne hiç bir heyecan gösterme..-• 1 tango oynamasına bayılmaktadır. -"• • ii Jlütemayil - Efgin. ve sevincini belli etmeksizin çv-
~ ÖRNEKLER: Ü Kabarede ise, genç dansözler ek . karıp elli lngi!iz lirasmı venııiftİ~ 
~i ı - Oğlunuzun resme eğltmi •• sik olmadığından Miharce büyük iki Hindli bu rollerini ıcuçii 
ii olduğunu biliyorum. 1

1·1 zevk ve neş' e içinde danslara ko • aktörler ~bi Oyn&mlf)ar~' 
ii 2 - Bu fikri kabul tme onu,f yulmuş, bir kızı bırakarakotekisi- bolan elmas hi" de takliMtd.", 
:: hiç te eğgin bulmadım. h ~ 
•• nin kollarına atılmı"tır. Ancak B a·· d d 1 _.a.rı i: 2 - Tes'id etmek - Bayramak if ;ı' u, unya a mevcu o an q..--"" 
n • dans arasında katibi kendisine · ·· ı·a· d~ · 60 UU" :: ÖRNEK: Sı nın en guze ı ır ve '"'aerı · 
~a Cümhuriyetin onuncu yıl dönü.:~ kıymettar elmasının yok olduğunu lngiliz liraaıdır. 
ii münü ne kadar coşkunlukla bay -il söyleyince bu ne§'e yok olmut ve Böylece Şark akıl ve sekisı >." 
•• t k ·: M'h d f k l 1 h • . :: ramr~ ı . i: ı race e fa a atmııtır. rupa ı an aptetmı§tır. 
:; 3 - Yevml mahsus - Bayragün!i -~-=---------::-----: .......... ...:.-------------_/ 
== ()RNEK· :: Alman - lngiliz Ankarada H Bayrak, 

0

ancak, Pazar günleri L!i t 
~a le bayragun1erde çekilir. ii deniz GllrUI gUrlll sula 
~~ 4 - Tezahür - Gösteri, göste -i$ akacak 
:: rim. :: konuşmaları "' ij Nümayiş - Gösteriş U Ankara, 10 - Bugün ıaat on Jt 

ıı ÖRNEKLER: n Muvaff aklyetle dide Ankara barajmdan ge1e'": 
!: 1 - Gazeteciler salgıtımız Al -iİ il ll sular için yapılacak süzgeç ha~, 
ia manyada iken kendilerine karşı;i er yor I I M ıiılt 
" •• U d b A zunun teme i atı mıştır. era I t 
a=.· büyük dostluk gösterilerinde bu -~i zun zaman an eri vrupa - 1 ~ ' 

d de Batbakan, bakanlar, say a H lunmuşlar. U a kötü bir yola saplanmıyan ilk r • 
:: 2 B tk" bı"r h k t 1 :ı d 1 ve hükOmet erkanı bulunmutt0 , =i - u, e ·ın are e o -:: eniz lronuıması o arak timdilik ı,. 
h maktan fazla bir gösteriştir. U I içme suları komisyonu reisi , 
.. .. Alman - ngiliz deniz konut - '61 
H 5 - Sebat - Dura :: ymdırlık müste§an Halis bİı' • , 
" ö ·• masını göstermektedirler. 1;' ii RNEK: ii 1 ·· l . 1 k Jul,. 
:: J) d -•:A- k :: ln°ilizlerle Almanların. deniz ev soy emıf, ge ece sene • ::· urasız a am. Zt:ıı.cı:;ını yo ye.:: • , k x e bu!I • .. ranın suya avutaca5mı Y 
:::: ı·c harcamış olur. 1::: kuvvetleri üzerinde anlaşmalc.rı · d k'I ·-&' 

an sonra su sıkıntısı çe ı ıuıY...-,...1 :: :: nı temin için, Londrada her iki tMw !.:
1 

NOT.· E.i. ğini bildinnittir. tık temel devlet delegeleri müzakere edi . 
!. Gazetemize gönderilecek yazı J! ismet lnönü koymu•tur. 
·• ·· yordu. 'S' :; larda bu kelimelerin Osmanlıca • :: -o---
Ü ı ·· Müzakreler bugüne kadar tam 1 
•ı~~=~~~~~~~~r;::;:t~~~~~==~~~~~J bir uygunluk üzerinde g1tmiı ve Zaman reftktD1 ı 

"Gençlik Tılsımı., 
SEKSÜLIN 

Eger iktidarsızlıktan şikayetci 
iseniz, eger birçok ilaçlar 
ahpta hiç birinden fayda 
görmedinizse size son bir 
TECRÜBE tavsiye edeceaiz. 

S EK S.ü.li N · kullanınız. 
··a~ ··_şayani·~'hiyret .ilaç, · terkib.indeki . 

... , . "• , • .. . . 

Kan~,~Sini~ıeri, Beyini ihya 
·: ~d·~i ~n~uiı~r~~~yesmd~ iki kelime ile 

GEN.ÇÜGIN i:-:T°iLSIM.I dır 
KUTUSU 200 K.Tf. 

8EŞIR KEMAL · MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

Japon konuımalarında olduğu Birinci yılını bitirip ikinci y•J~ 
· i tev gibi bi:- kör düğüme ıaplanma - na basan (Zaman) refikinıtı ııs• 

mı§tır. rik eder, uzun zaman yataııı•* 
. İngiliz - Alman deniz konu§· dileriz .... 
maları bir müddet için tatil edil- ---O--:- ıet 
mittir. Uyuşturucu madde 

Alman delegeleri memleketle - fabrJkası açmak 
rine dönmü§lerae de biraz dinlen· isti or 
dikten sonra tekrar Londraya ge- . . Y . a an 1>&1-
lip mü~akerelere devam edecek - Memleketımızde •! Y P tufır 

··k b' F f' ı Uyut ferdir. Her iki taraf delegeleri yu ır ransız ınnas tatiti' 
memnuniyet göstermektedir. Bu . cu Maddeler inhisarı va••1 ur1'r 

h"'k" t ·· t derek ı nunla beraber, görüımelerin alt u ume e muracaa e ., fi"' 
yanı merakla beklenmektedir. yeden harice çıkartaınadıaı dd'' 

ile burada bir uyuıturucu ... ııı•teııJil 
Zayi ve itibardan düşmüş pasaport ler yapan fabrika kurınagı 

lstabul Iran General konaoloslu- etmiıtir. ~ 

1 

ğundan itakılınan ve Bokhor Ha im ----------- -~ D' 
.. "JeCP 

Meıakhou oilu Jaco namına aid bir kimsenin elinde goru .... ' otw .... 
olan 22906 Umumi ve 661 hu&usi luraa kanuni takibat icra 

1 
numaralı ve 26 lsfend 1307 ve 17 caktır. 
Mart 1929 tarihli pasaport baıka 



Marsel Til 
nasıl y 

s 
• 

yo 
? • 

u 

Gündüz boğa dövüşü yapıla me 
sabaha karşı binlerce seyirci ö 

iki boksör karşllaştllar ... 
FrMısızlan meşhur boksörü, Av· 

l'Upa Ye dünya vasat siklet boka 
§a.mpiyonu Manel Thil İ&panyol 

lgnacio Arci ile yaptığı son müsa • 
bakada da gene galib çrkmıttır. 
Sayı hesabiyle kazandığı bu mü

&&bılka.da Thil yedinci defa olmak 
Uzere Avrupa ve dünya orta siklet 
fampiyon7uğu ünvanlannr ortaya 
koymuı oluyordu. 

Maç Madridde bir boğa dövüıü 

sahasında sabaha karıı yapıl:nı§ • veriyordu. 
trr. Meydanın bazı yerlerinde Kendi oyuncularının Ciaima ka • 
daha gündüzün öldürülen boğanın zanmasını isteyen ve bunun için 
kan lekeleri görülüyordu. Arevu hiç bir taşkınlık ve tezahürattan 
hmcahınç dolmuı ve iğne atılsa çekinmiyen İspanyol halkının mü
düıecek yer kalmamııtı. . sabaka esnasında ihdas edeceği 

Açrk havada, bahusus gece yarı- havada lgnacio Aro'nun kuvvei 
smdan sonra yapılmış olan bu mü- maneviyesi üzerinde çok büyük 
sabakada Thil'in bu gibi şerait al- tesir yapacağı §Üphesizdi. 
tında hiç dövüşmemiı olması la - Böyle olmakla beraber, Fransız
pan>:ol boksörüne bazı avantajlar lar dünya §ampiyonu olan bok.ör· 

lerinin Pariste iki defa dövdüğü 
Aroyu ispanyada da patak!ayaca -
ğmdan emin bulunuyorlardı. 
Maçın netice i, bu emniyetle -

rinde yanılmamıı olduklarını isbat 
etti. 

On beş ravnd üzerine tertib edi
len müsabakanın ilk bet ravnd • 
dında lapanyol boksörü sür'ati ve 
çe~kliği sayesinde hakim dö:v~§ -
müştür. 

Fakat daima sonlara doğru açıl· 
makta olan Tıhil altıncı ravnddan 
itibaren kendini toplamış ve ta -
mamiyel hakimiyeti ele almıştır. 

lgnacio Aro dünya ıampiyonu -
nun kurıun gibi ağır yumrukları 

karşısında. nakavt olmadan ıonu • 
na kadar devam edebilmiş ise bu • 
nu sırf fevkalade mukavemetine 
ve şayanı takdir azmine borçlu • 
dur. 

Yedinci dela dünya vasat siklet ıampiyon(uğunu muhafaza eclen 
Thil, lspanyol hasmı Ara ile kar§ı kargıya 

Müsabakadan evvel tartılan her 
iki boksörün de ayni kilo da (Thil 
72 kilo 100 gr. Aro 72 kilo 200 gr.) 
oldukları görülmüştür. (Başında saç bulun mıyan Marsel Tüdir.) 

Tuhaf bir yarış 

... 

• 

Sıcakların b'CZ§lamasile 6eraE;er, 'Avrupcula •por mevnmi de büyük 
bir hız.la bQ§ladı. 
Fakat evvelcede yazdığımız 6İbi 6u •ene yüzmekten ziyade, denize 

muhtelif ıekillerde atlamak modası vardır. 
işte yukariki re.im bunun en mükemmel bir timıalidir. 

Normandinin yüzme havuzlarında 

Dünya şanıpiyonı 
müsabakaları 
yapılacak 

Fransızların yaptıklan dünya • 
nın en büyük gemisi Normandie • 

deki kapalı yüzme havuzunda 
beynelmilel yüzme müsabakaları 
yapılması düıünülmektedir. 

gelmeleri uzun külfet ve zalimeti 
icabettiriyordu. 

S::.aristen Nevyorka 
kadar yürümek 

yarı ıı •• 
1935 • 1936 mesiminde Pariste 

Iİtndiye kadar göl'ülmemiş garib 
bir yürüyüş müsabakası tertib edi-

şa __ _ • • 
ın 

Amerika şampiyonlan ile 'Av • 
rupa ıampiyonlan arasında bugü • 

1 ne kadar J.ilzme bavuzlanndan do

layı daima ihtilaf çıkmaktaydı .. 

Şimdi buna bir çare bulunmuı 
gibidir. Normandinin bir ~mpi • 
yonanın tertibi noktai nazarından 
bütün teknili cami bulunan yüzme 
havuzundan istifade edilecektir. 

:Vapur Nevyork limanında iken 
Amerika fampiyonlan yüzecekler 
Frama.ya avdet edince de Avrupa 
şampiyonları bu rekorlar üzerinde 
kendilerini deneyecekterdir. lecektir. Bunun için şimdiden la • 

~1tn ğelen hazırhldara başlanmı§ • 
lır, Palais des Sports binasında ya· 
ı>ılacak olan bu mühim yuruyuf 

lkıi.isabakası Açore adalarınuı ti • 
~e.linden gidilmek suretiyle Pa.ris 
ile Nevyork arasındaki mesafe Ü· 

;erinden yapılacaktır ki bu meıa • 
ede 6000 kilometre tutmaktadır . 

b Bu çetin müsabakaya dünyanın 
~r ınemleketinden en büyük ,am· 

t•Yonlar i§tirak edecektir. Müıa • ·tka takım halinde ve münavebe 
~cereyan edecektir. Her ak~am 
l t'edilmi§ olan mesafe hesap edi-
~ek bir harita üzerinde gö&tf':rile
teJttir. 
lsV'eçlller de Ma-
carları yendi 

~slo da yirmi bin seyircinin ö
t de Macar lsveç milli takımla • 
tlı arastnda oynanan futbol maçın-
ı ~ İsveçliler iki sıfır galib gelmi! • 
ttd' ır. 

ı· ~üaab kada. lsveç kral ve kra • 
ıseı· 
lı-• de hazır bulunmuştur. 
"ttlyada ilk maçları 

"a ltaında Jik maçları bitmiş 44 pu
..\~Ja Yuv~ntus birinci, 42 puvnnla 
~i hroztyana ikinci ve 89 puvanla 

)'o.ı:entina üçüncü olmuşlardır. 

Fransa a haf a a ca yapllan 
tenis müsa nası b•tt•? 1 1 • 
Pariste Rollau Kareş kortların - sine avantaj veriyordu. Filedeki o· 

da yapılmakta olduğunu yazdığı - yunda da hasmına f aikiyeti bariz 
mız arsıulusal teniı maçlarından idi. Craword'un biraz efor sar • 
çift erkek ve çift kadın müsabaka- fiyle kazanabileceği oyunlarda 
!arının bitmiş olduğunu söylemiş kendisini sıkmaması mağlubiyeti -
ve neticeleri de bildirmiştik. Tek ne başlıca sebeb olmuştur. 
erkek müsabakaları da neticelen- Perry en büyük rakıbini güzel 
miştir. bir oyundan sonra 6 - 3 8 (. 6 yen • 

Bu gruba dahil bulunan yüzler • miştir. Bu suretle final müsabaka -
ce tenisçi için tasfiye edile edile ıı lngiliz Perry ile Alman Von 
nihayet dömifinale dünyanın en 1 Gramın arasında on beş bin seyir· 
meşhur tensçileri olduğunda şüp • ci önünde oynanmıştır. Maçı bir 
he ve tereddüde mahal olmıyan Fransız hakem idare etmi~tir. 
dört kiti kalmıştı. Bunlar da sıra • Her iki finalist de sahaya asabi 
siyle İngiliz Austin Perry, Avus • olarak çıkmışlardır. Helecanın 
turalyalı Grawford ve Alman Von verdiği asabiyetin oyunlarına da 
Gramın idi. tesir ettiği görülüyordu. Perry ya-

Dömifinal bir taraftan Perry ile vaş yava§ kendini daha çabuk top
Crawford, diğer taraftan da Aus- lamış ve birinci seti kazanmıştır. 
tin ile V on Gramın arasında yapıl- ikinci setin başlangıcında yağmur 
dı. lngiliz, Avusturalyahyı, Alman başlmıı ve oyun bir müddet tatil 
da lngilizi yendi. eailmiştir. Bu seti de sinirleri biraz 

Crawford ile Perry nin çarpış· az yatışan Von Gramm almıştır. 
ması ise çok canlı ve sıkı olmuş· Fakat bundan öteki setleri Per. 
tur. ! ry kazandığından beynelmilel 

Her ikisi de sahaya zinde olarak 1 dünya tenis şampiyonu olmuştur . 
çıkmı~lardır. Perrynin ayak oyun· ı Perry, Von Gramm'ı 6/ 3; 3/ 6; 

1 

1arı ve daha atletik olması kendi • 6/ 1; 6/ 3 yenmiştir. 

Avrupalıların Amerikaya gitme 
leri Amerikalılamı da krt'amıza 

Dünya teniı gampiyonu Per1ey oynarken ... 



Uyuşturucu Maddeler 
inhisarından: 

a. - Yeni mahsul 
1 - Yeni mahsul 30 eylül 1935 e rastlayan pazartesi akşamına 

kadar inhisar idaremizin lstanbul daki hususi deposuna getirilecek -
tir. Yeni mahsul için İzmirde depo açılmıyacaktır. Getirilen her par
ti afyon için sıra numarası verilecektir. 

2 - Bu müddet içinde getiril miyen afyonlar ancak ertesi sene 
yani 15 Haziran 1936 dan sonra o zamanki şartlara göre muame -

le görecek ve idare bu tarihten ön cc bu afyonları satın almağı dü -
şünmiyecektir. 

3 - Afyonu depoya getirme 
değildir. Bu mallar alakadarları 
nacaktır. inhisar idaresi bunları 
nakliyat idarelerinden almaz. 

masrafları inhisar idaresine ait 
tarafından depo içinde teslim alı . 
istasyon veya iskelelerden veya 

4 - Bu afyonlar için inhisar idaresi bir yıl içinde ardiye ve si
gorta istemiyecek ve mallar lnhisa r idaresi hesabına sigorta edile -
cektir. 

5 - Getirilecek afyonlar en az darasile beraber 80 kilodan a -
şağı olmıyacaktır. Bunu temin için alakadarlar aralarındaki koope -
~atif teşkilatına ve çiftçi arasında hu~usi anlaşmalara istinat edebi • 
lece!deri gibi komisyoncuları da P.raya koyabileceklerdir. 

6 - Anbara verilecek ah onl nın idareye satılması mecburi de
gildir. Mal sahipleri afY.onlarını kendi ubtelerinde ve ardiv·.:, sigor-

ta ücretleri idareye ait olmak şart ile tam bir yıl muhafaza ede~ile

rekleri gibi, başkasına da ciro ede b;Jirler. Ciro muamelesini 16 ku -

HABER - .\kşam rosfa!l 11 IlAZlRAN - 1935 
~----~~=====~=-:==--:-=:-==-----~~~~~~~=-- ---~- -~ 

Vapurculuk 
fORK ANONiM ŞiRKETi 

İstanbul Acentalığı 
Liman han, Tele fon: 22925 

Trabzon yolu 
TARI vapuru 11 Haziran 

:5ALI günü saat 20 de Rizeyr 
kadar. 

izmir sür'at yolu 
SAK.ARYA vapuru her haf· 

ta PERŞEMBE günleri 5aat 
16 da lstanbuldan IZMlRE v 

PAZAR günleri de IZMIRP.Ef 
htanbula kalkar. 

JUVATNiN 
SAÇ BOYALARI 

Kanzuk Eczanesi müstahzarlarından 
Saçların sabit ve tabii renklerini ia

de eder. Kumral ve siyah renkler de 
tertip edilmiştir. Ter ve yıkanmakla 

dahi ~ıkma1 .. Daima sabit kalır. YegA
ne zararsı:ı ve sıhhf saç boyalarıdır. 

SiNEKLER; Sıtma, t ifo, tifüs Verem gibi hastalıklar ve 
ölüm getiri r. TAHTAKURUSU; uykunuzu kaçırır. Sizi 
iğrendirir. HAMAM BOCEKLERl; yemeklerinizi, erza.. 
kınızı, eşyanızı telvis eder. G ÜYELER; halılarınızı, 
elbiselerinizi parçalar • • 

• 
ıze 

ti A STALIK 

Ge l:"ir İ yor-uz. 

Karıncalar, arılar, pire, bit, gene, kırkayak, akreb, 
örümcek, tırtıllar ve her ııe•ıi böcekler, çiçekler, a 
ğaçlar ve hayvanlar Ü'?edll deki tekmil tüf eylatı 

FAYDA 
Kökünden öldürür 

Leke yapmaz. 
Markaya dikkat ediniz 

rnıluk put üzerine imzalı bir istida ile yapabileceklerdir. istidada i- BUICK ve 
sim, soy adı, sıfat, tafsilatlı adres bulunmalıdır. imza veya mijhür STUDBAKER FAYDA diğer markalan na~aran iki misli kuvvetli ve 
mahalli, hükfunet veya noterlikçe tasdikli olacak ve üzerine de fo - yarı yarıya ucuz olup ecnebi yalanlarına aldanarak 

Markalı '/. otomobil ucuz ıa- f ı · · H d 1 ta b 1 Beyo~lu. tt>graf bulunacaktır. aza para vermeyınız. as&m eposu: s n u, ., 
talakbr. Ayaspııa'da MODERn Kutusu 30, orta 50, büyük 80 be, kiloluk 350 kuruıtur. 

7 - Bir yıldan fazla müddet için İnhisar idaresince kesilecek garaja müracııt. 
'k d d' . . . b" k d 1 h' u11ııın11111111111ııııınııııııııııııııııııııııııı11111ıııııııııııııuııı_....11ıı1ı1-1111•""-·•=-'n111•ıa• ..... "" .. '-""' .. az mı ·tar a ar ıye ve sıgortayı, satma ışı ıtene a ar ma sa ıp - ----- ----------

!eri ödeyecektir. Afyonlar ancak memleketten çıkarılmak suretile ih- İstanbul dördüncü icra memur - Ma ıı· ye Velra" letı• nden 
,aç edilebilir. luğundan: .~ • • 

Tamamına ( 6000) lira kıymet 
8 - Afyonların piyasa evsafını haiz olmaları farthr. Mağşuş o- kesilen Beyoğlunda Kamerhatun 

lanlar imha edilir. mahallesinde Tuti odaları soka. 

Afyonlara 1 Tetrinievvel 1935 e rastlayan salı sabahından iti . ğında eski 11 yeni 19 numaralı 
tiaren o günkü duruma göre inhisar idaresince fiat biçilecektir. bazı kısımları noksan, tevsili dük· 

9 - Kesilen fiatı vermeğe ra 21 olmıyanlar ertesi seneyi yani kan dairemiz tarafından açık art • 
15 haziran 1936 tarihini bekliyece k ve ondan evvel afyonları mua - hrmaya çıkardmıı olup şartnamesi 
mele göremiyecektir. 1/ 7 / 1935 günlemecinden itib:ıren 

divanhaneye asılarak 11 • 7 - 935 
10 - Teslim ettikleri afyonların satımı için müracaat edenler· günlemecine rastlayan pertembe 

den mal alınırken anbara teslim etme sırasına bakılacaktır. günü saat on dörtten on altıya ka. 
11- Mükerrerciye borçlarına mahsuben mal verecek çiftçiler dar dairemizde satılacaktır. Art • 

arasında fiatin tayini için eylül so rıuna kadar beklemiyecekler varsa trrmaya girmek için yüzde 7,5 te _ 
hunlar alım ve satım muamelesini aralarında bitirmekte serbesttirler. minat akçesi alınır. Birikmiş vergi 

Şu kadar ki ileride hiç biri fiatın lehine veya aleyhine verdiği neti · belediye resimleri ve vakıf icaresi 
ceden dolayı ondan sonra bir şikayette bulunamıyacaklardır. müşteriye aittir. Aritrrmada gayri ı 

12 - Getirilen sandıklar iyice mıhlanmış ve tellenmiş ve teslim menkule takdir edilen kıymetin 
edenin mühürü ile okunaklı surette mühürlenmiş olacaktır. yüzde yetmiş beşini bulmak ~art 

olup aksi halde en son arttıranın 13 - Sandıklar darasile bera l:er tartılıp teslim alınacaktır. Ne -
• taahh üdü yerinde kalmak üzere 

6cede afyonlar morfin esası ü2erin elen satın alınacağından bu ağarlı
a r .. ··"Tla 15 gün daha uzatılarak 

ğın kuruma neticesi değiımesinin bir kıymeti yoktur. Ağırlığın artma 
26 · I - 935 günlemecine rastlayan 

veya eksilmesi afyonun bedeline tesir etmez. 
cuma günü ayni yer ve ayni saatte 

14 - idareye getirilen afyonl ara muhteviyatı afyon olduğu bil- satılacaktır. Bu arttırmada da 
Clirilen tabirile ve teslim zamanmd aki darası tartılarile sandık miktar- kıymetin bitimine yüzde 75 i bul
larını gösterir fotoğraflı makbuz verilecektir. mazsa 2280 numaralı kanun ahka-

b. - Eski mahsul 
Eski mallar da yeni malların yu I< arıda sayılan bütün 

tabi olacaktır. Şu kadar ki: 
şartlarına 

1 - Eıki mal getirenler ardi y~ vermiyecek ise de bir senelik 
sigortayı ödemek mecburiyetinde bulunacaklardır. 

2 - Eski mallar yani 1935 senesi mahsulünden evvelkiler ge-
rek lzmir , gerekse latanbul depola rrna teslim edilebilecektir. 

3 - Eski malların ne şart ve şe:killerle sürüleceği keza 1 T etrini
evvel 1935 salı günü ilan edilecek tir. 

4 - Bankaya merhun olan es ki malların inhisar depolarına 
getirilmesine lüzum voktur. Bunlar için bankalar müddeti dahilinde 
inhisar idaresine beyanname vereceklerdir. 

5 - Yeni malı eski yerine göstermek yolunda yapılacak muame-
Je sahiplerinin aleyhine netice verir • (3163) 

mına tevfikan satış geri bırakıla -
caktır. 2004 numaralı icra ve if -
las kanununun 126 ıncı maddesi 
mucibince ipotek sahibi alacaklı -
larla diğer alakadarların ve irtifak 

hakkı sahiplerinin, gayri menkul 
üzerindeki haklarını, hususiy!e fa. 
iz ve ve masarif e dair bulunan id -
dialarını müsbit evrakiyle birlikte 
ve yirmi gün içinde dairemize bil
dirmeleri lazım olup aksi halde 
hakları tapu sicilleriyle sabit ol -
madıkça satıt bedelinin paylaşma· 
sından hariç kalırlar. Daha ge -
niş bilgi edinmek isteyenlerin 
934/ 357 dosya numarasiyle daire· 
mize müracaatları ilan olunur. 

(12274) 

1 - 2257 No. lu madeni ufaklık para .kanununa tevfikan Devlet 

alacaklarına 45 kuruştan alınmakta olan beher mecidiye, gümüt fia· 

tının yükselmesi hasebiyle altmı§ kuruta çıkarılmıt ve bu fiat üzerin· 

den kabul edilmesi için malsandık larına tebliğat yapılmııtır. 

2 - Cumhuriyet Merkez Ban kası da beher on gram safi meskfık 
ve gayri meskfık halis gümütü 30 kuruttan ıatm alacaktır. (3122) 

r Muhayyer Hasan Şevki .. 
1 Pudra, yağsız krem ve losyonları 1 
.Cildin letafet ve gençliğini muhafaza eder. Her yerde arayınız, 

Yazlığa gideceklere! 

Karyola ·· snn~aıyaların envaı 
lstanbul Rızapafa yokuşu rto. 66 1 

ASRI M0 3il YA MAGAZASI Telefon 2340 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk \ 
mahkemesinden : 

Terekesine mahkemece elkonu • I 
lan ölü Aliye aid olarak: 

1) Kasımpaşada Kulaksız cad
desinde (95) numaralı evde üst 

katta iki odaya nakledilen e~ya 

acık arttırma suretiyle 14 - 6 ·935 . . 
cuma saat 14 de satılacaktır. İstek-

AVUKAT 

iRFAN EMiN 
Kösemihaıooıu 

Sirkecide istasyon kar~ısınrl• 
Sirkeci Palas hanın<la 5 - (

numaralara taıınmıftır. -- mııı 

J
ıanıdll llllınnnJllllll nıııııı1111ıınnnıuuıııınmıııa111ııııuınıımnJlllll 

~işli f<Jtfal hastanesinde 
Göz mütahassısı doktor 

li olanların göster;len gün ve saat- Rıfat Ahmed Gözberk 
le mahallinde hazır bulunmaları c. Halk Fırkası sırasında ıcız l~· 

~u .. ·( lüzumu ilan olunur. ,esi karşısında 32 numarada. d r 
yene saatleri saat 15 ten 18 e k~ 

1 
........ ımaıımıDbı~ 

DOKTOR '-Konya dördüncü yerb 
Kemal Özs~n 

Urolog - Operatör mallar sergisi 'feJI'' 

Bevliye Mütehassısı 1 20 Haziranda açılaca~, 1~ yıı -
Kraköy - Ekselsiyor mağazası muzda kapanacaktır. Yerl11n3 'rgo' 

11anında. Rl!r gün öğleden sonra pan ulusal fabrikalarımızın s~dit· 
2 • den 8 · e kadar.. Tel: 11235 katrşmalan en değerli ·rnzife]er;, rffl" 

TTlusal Ekonomi ve Ar 
1 

· Kurum# 
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p ............................ ... 
Bir çizgi çizene 30 

kitap veriyoruz ! 
Aşağıda 30 rakamının yanlarındaki noktaları bi

ribirine öyle bir çizgi ile bağlamalısınız ki, belirecek 
~ekil bir insan başı olsun. 

" • , 
o o o 

Beı soğukluğu ve Frengi'ye 
l~laamamak için en iyi çare, 21 senedenberl bu hastabklann tedavi· 
'laiyle ufraşan Dr. A. KUTIEL'in tertip ettiği (NEOPROTEKT/N) illcıdır. 

(ŞPA • ı.fı .~ı 

Dün ve Yarın Tercüme 
Külliyatı'nı edinip okuyan it· 
te böyle yetiıkin bir insan 
kafasına sahip olur . 

akında piyasaya çıkanlacaktır. Müslahu.n.lı 'L•· 

BüyüJ< 

Tayyare Piyangosu 
HUBUBATU/flA/l/ 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

'". ,., . ı• • ,, . •\' 
,., • • ıo 

., 

Bu külliyatın şimdiye ka . 
dar otuz kitabı cıktı. Bu ka . 
dar zengin bir kütüphanenin 
abonesi bir miktarı peşin 
olmak ve her ay bir lira öde
mek üzere 16 lira 80 kuruş -
tur. 

Binlerce kişinin yüzünü güldürdü 
2. ci keşide 11- Haziran - 7935 tedir. 

• o o o 
Yukarıdaki rakamlar arasını bir çizgi ile biribirlerine bağlıyarak 

dediğimiz yetişkin insan kafasını çizebilenler, bu çizdiklerini adresle -
riy~~ birlikte lSTANBUL ANKARA CADDESi, VAKiT YURDU ad

resine yollarlarsa, gelen doğru haller arasında çekilecek KVR' Ada 

Biiyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 Jirahk ikramiye

ler: e ( 20.000 ) liralık bir müki.f at vardır •.. 

::::..m-:r.::m::amm:::m:a:m:w==::::::::::: 
n c 
:5 Doktor :: 
11 Al·ı . ·ı u il ısmaı U u ~ 

KASE 

• kazanan: 

Bir1ncfye Külliyatın otuz kitaplık bir takımı, 
ikinciye Külliyahn 20 kitaplık bir takımı, 

Üçüncüye Külliyatın lO"kitaphk bir takımı hediye edilecektir. _'-2 _________ _ 

15 Haziran 1935 saat 12 de kur'anın çekilişinde 
herkes bulunabilir. 

SPOR POSTASI 
Spor Postası pazartesi RÜnleri çıkacak 

NEDKALM.iNA 
i Hay:::;:ı~~m:iye .. 

1 
.. 

1
:: Babıali caddesi Meserret ote·,:I 

li 88 numarada her gün öiledenii 
- sonra saat ikiden ıekiH kadar.u 
• willlliii:=iiiüiilii±Dll ::::::::::::::: 

En yeni haber, en bitaraf yazı ve en güzel re:simler Spor 
Postaıaındadır. 

Yurdun en çok okunan bu spor mecmuasını Pazartesi gün
leri mutlaka alınız. 5 kuruftur. 

- RAGASTANIN OGLU -

- Pek dofru SÖ.i:ediniz.. 1''. ·:at ne 
çare ki Papa namına geliyor. 

- Şevketmaab, Doleyi kurtarınız!. 
_; Banan bir çaresini düşüneceğiz. 

- Şevketmaab düşününüz.. Sizden 
bir merhamet :istiyorum. Af file hare-

ket etmek yUbek ruh!ann şanından
clır. thtlmalkl yann, bir yabancının, 

Fransız olmıyan ...... --- t emellerine 

1 
hizmet etmediği için zindanın karan

bk hlr k8§elllnde can verecek olan bu 
zava11ıyı unutacaksınız.. 

Kralın RaNJleye ihtiyacı vardı. 

Bununla beraber, hakikati söyle
mek llzımrellrse Dole hakkında da 
hiç bir şahsi dtlflll&nhğı yoktu. BU
tlln bunlardan bqka fırsat bulursa 
kilisenin boyunduruğund:ın , • tut
mak en blrlnd emellerindendt. 

- Ustad, sis ki itikadı sağlam ve 
tllnclar bir • lristlyansmız, bu adamı 

y'\kınclan hiç tetkik ettiniz mi?. Bu 
adamm hUsnUniyeti hakkında şahit

lik edeblllr misiniz? 
- Canla, başla.. Dole, kalbi temiz, 

ruhu )üksek bulunmaz derecede zeki 

n akılb bir ad~ -: :ır. Diyebilirim ki 
c:.ltanat devrenlzl terefiendiren tek 
t.lr kimse varsa o da Doledir. 

- Pek AIA, mademki öyle serbest 
kalacaktır. 

1. - llQl!maab, bu yüksek hareke-
111&.il ~ :ltın satırlarla geçecek-
11r. ~ 

Raböle, t m can ala:=Jc yeri bul
muştu. Fran;. ,va herkesin kcndi5j 
methetmesi:ıi istediği gibi bu arzusu 
için her fırsatta kahramanlık göster
mekten ge .. i durmazdı. 

Gülümsedi ve: 

- Delenin serbest bırakılması için 
llemen bugtın emir vereceğim. Bu ki
tap meselesi bana da şüpheli görün~-
1or .. Artık bundan behsetmiyelim. Si-

ze söz ,·erdim üstad .. İşte, size teminat 
olarak da şunu veriyorum .. Alınız.. 

Birinci Fransuva, bu sözü söyler 
söylemez, hayret içinde kalan Rabö
lenin gözleri önünde boynundaki al· 
tın zinciri çıkarıp hekime uzattı. Ra· 
böle te,ekkür ederek etildi ve: 

- Artık son derece gözdeyim. Ga· 
liba Kral hasta! .. diye düşündü. 

Bu zincir çok kıymetliydi. Altın 
halkalarla dörde aynlmıştı. Bu su· 
retle bir zincirden dört tane de yapı
labilirdi. 

Raböle müsaade almak Uzereyken 
Kral: 

- Dole itini yoluna koyduk Ustad. 
Şimdi benimki ne utraşihm .. dedi. . 

- Şevketmaab, emrinize. tabiim. 
Size zavallı dostumdan bahsedişim 

teeuUrttmden ileri geldi. Beni aff e
diniz .. 

-Dostunuz olmak çok iyi .. Aacaba 
ben de onlardan mıyım?. 

- Şevketmaab, size ka111 olan 
hürmet ve sadakatimin derecesini bi· 
lirsiniz. 

- Acaba bu hürmet ve sadakatiniz 
sizi burada kalmağa razı edecek ka· 
dar büyük müdür?.. Metr Raböle, 

Luvr'da kalmanız lAzım .. Bir müddet 
sonra Fontenbtöye gidecefim .. o za
man da yanımda bulunacaksınız .. 
Hakkınızda lizım gelen hürmetle ha· 
reket edilecektir. Bir Prens gibi ya-
şayacakmnız.. Kitaplanmzı ve klttt
lannm getirecekler. Burada istedi
ğiniz gibi çalışacaksınız .. Kabul edi
yor musunuz?. 

- Bence Şevketmaabıma hizmet 
etmek kadar bUyUk bir bahtiyarlık 

olamaz. 
Raböle içinden de: 

- Pek iyi kaşfetmişim •• Beni tn
kif ediyorlar. Gerçi kafesimi yaldız. 

- RAGASTANTN OGLU -

şahsınıza karşı pek büyük bir itima
dı vardır. Tarif edeceğim bir vasıta 

ile onu buraya celbediniz. l\urtulur· 
sunuz .. Hayatınız Lantenenin hayatı· 
na karşılık kurtulacaktır. 

Dole Monkları sakin ve hiddetsiz 
bir bakışla süzerek: 

- Halinize acıyorum! dedi. 
Monklar hiddetle homtlrdandı: 

- Kabul etmiyorsunuz öyle mi?. 
Pek All ! Bir zaman gelecek ki bu da
kikayı arayacaksınız! 

Monklar Doleye takdir dolu son 
bir bakış daha fırlattı. Sonra onu so
ğuk bir tavırla selamhyarak odadan 
dışarıya çıktı. 

-52-

ZEHIR 

Madlen Ferron ile Birinci Fransu· 
vanın arasında geçen vakanın saba · 
hında Metr Raböle yemek odasında, 
yanan ateşin karşısında düşünüyordu. 

Kendi kendine : 
- Zavalb Dole mahvoldu. Şimdi 

sıra bana geliyor. Zannedersem l<'ran
sadan bir müddet i~in uzaklaşmanın 

vaktidir, dedi. 

Ayağa kalkıp bir pencereye yakla · 
şarak açtı. 

- Güzel memleket doğrusu.. Sis
ler, ::imal rüzgarlarrnın hırçın elinde 
yaprakları dökülen şu çıplak ağaç -

Jarın arasında yer yer ne güzel man -
zaralar teşkil ediyorlar •. Uununla be· 
raber İtalya da bana yarayacaktır. 
Oradaki parlak güneş ve sıcak iklim 
romatizmalarımı iyileştirir herhalde .. 
diye söynlendi. 

Pencereyi tekrar kapıyarak gene es
ki yerine oturdu. Ve üzeri kiğıt ve 
kitapla dolu bir küçük masayı yanına 
çekti. 

- Zavalh Do le!. Ben de gitmeğe 

------- -
karar verdim .• Fakat ne vakit?. lcap 
ederse yarın! diye mırıldandı. 

Hu anda yaklıuıan bir araba güriil· 
tüsü bUt.,. •!3.ıo;-udunu ürpertti. 

Eline a~dığı kaz tüyü kalemi tek • 
rar yerine 1;:.'yarak: 

- Vay canına! Hay kör şeytan .. 
Araba galiba buraya geliyor, dedi. 

Araba k::ıpmın önünde durdu. 
Raböle sarardı. 
- I;en de Dole gibi geç kaldım gn· 

liba ! diye düşündü. 
Kapı çalındı. 

Raböle hizmetçi kıza soğuk kan ~ 

Jılıkla: 

- Aç kızım.. Çünkü kral namına 
geliniyor, dedi. 

Hizmetçi kız kapıyı açtı. Bir zabit 
içeriye girdi: 

- Metr Raböle, Kral namına geli· 
yorum. 

Hizmetçi kız! 
- Yarabbi, bizim mösyö sihirbaz • 

mış .. Halbuki ben söylediğine inan • 
mak istemiyordum. diye bağırdı. 

Raböle: 

- Sus! Haydi def ol beni büyücü· 
Jük masallariyle astırmak mı isti· 
yorsun? dedikten sonra zabite dön • 
dü: 

- Mösyö, hiç muku·emet etmiyo • 
rum. Sizi takibe hazırım! 

- Şevketmaab çok memnun ola-
cak! 

Hayrette kalan Raböl• 
- Ya! ... d~Ji. 
- Evet, kral derhal gelmenizi 

rica etmek için beni gönderdi. 
- Rica etmek için mi? Bu sözünüz 
doğru mu? 

- Bu söz bizzat krahn ağmndan 
çıkmıştır. 

- Demek beni te' kif etmb orsu-

F orma: 30 
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23 
Haziran 

HABER'in deniz 
gezintisi gü

n8dür 

- RAGASTA'.NIN OGLU-

nuz?. 
Zabit gillUmsUyerek: 
- Asla? Fakat şunu da söyliye · 
~ ki emre ita.at etmezseniz zorla 
götüreceğim, dedi. 

1 -Sizi takip edeceğim. 
Raböle bir mantoya bürünerek 

zabitle beraber arabaya bindi. Araba 
dört nala yola koyuldu: 

Raböle: 
- Evet, beni tevkif ediyorlar. Fa-

kat mukavemet göstereceğimi sandık 
liri için bir kulp taktılar. Mahvol • 
dom, diye düşündü. 

Bir köşeye yaslanarak gözlerini 
kapadı. Yolun uzunluğundan canı 

'sıkılarak konuşmak için bir iki la. -
kırdı fırlatan zabite cevap vermiye • 
rek düşünceye daldı. 

Nihayet araba durdu. Zabit: 
- Mösyö, Luvra geldik! Uyanı • 

aız! dedL 
-Luvr'a mı ... Bastile, Konsiyerjeri 

ye falan gelmediğimize emin misi -
niz? Vallahi doğru, işte Luna gelmi
ıiz ! 

Jı'akat Sarayın da hapishanesi, zin
danları olduğunu, siyasi mahkiinı • 
lann buraya hapsedildiğini düşün · 
dil. 

- Demek davam Doleninkinden 
daha ağırl diye mırıldandı .. 

Merdivenlerden çıkarıldı. Koridor • 
Jardan geçirildi. JantiyomJar ve as -
kerlerle dolu bir bekleme odasına 

vardt. Kendisine yer vermek için her
kes hürmetle açıldı. 

Kralın oda hizmetçisi Basin:rak 
•aşarak onu karşıladı: 

- Geliniz iistat, geliniz! ... 
- Allah aşkına söyle;>iniz, ne Tar? 
Basfnyak cevap vermedi. Onu bir 

odaya soktu. Raböle orada kendisini 
kralın huzurunda buldu. 

~ "" ~ 
Birinci Fransuva, gece Maladrın 

evinden çıkarak kimseye görünme • 
den saraya dönmüştü. 

Böyle gece dolaşmalarına alışkın 

olduğu için göze görünmiyecek şe • 
kilde hareket etmeyi biliyordu. Buna 
sebep krallık şerefini muhafazadan 
çok daima kıskançlık eden Düşes 

Detampın sorgularından kurtulmak 
içindi. 

Uç Jantiyomundan başka aşk ma
ceralarım bilen yoktu. 

Fransuya, odasına dönünce ayna
ya bakarak sapsarı kesilmiş olduğu. 
nu gördü. 

Bununla beraber kapıldığı dehşet 
yavaş yavaş geçiyordu. 

- Hayır .. Gördüğüm bir hayal de
ğildi! O yaşıyor! Fakat kendisinde 
ölüm var .• Ye ben de zehirleneceğim 
ha! .. 

Sarayda bir çok doktor vardı. 
Fakat Birinci Fransuva bunların 

hiç birisine itimat edemiyordu. 
Bir müddet heyecanla odada ge· 

zindi. Sonra yatıp uyudu. Bir çok 
korkulu rüyalarla dolu ı:;ıkrntrlı bir 
gece geçirdi. 

Sabahleyin gün doğmadan uyan· 
dı. Hemen Rabölenin getirilmesini 
emrederek !'>abrr ·ızlıkla beklcmeğe 
başladı. 

- Beni kurtaracak birisi Yarsa o da 
Raböle'dir, diyordu. 

Epeyce beklediği ve tam sabrının 
tükendiği bir anda Basinyak oda ka
pısını açarak Rahöleyi içeriye '-Oktu. 

- Şevketmaab, emrinizi tutarak 
işte geldim .. Bununla beraher buraya 
geleceğimi hiç ümit etmiyordum. 

- Ya ne ümit ediyordunuz üstad? 

IQ lfıM? KAY80l.14N kARA 
c/vt!/v .. AlliiJrEMMEL BİR FıR .. 
SA.!. BUNU lrAÇl/lMAMA°ı.t_! 

. 
- RXGXSTAlmf omu - w 

- Etyen Dolenln yanına gideceği-ı ve ten şahst emellerine engel oluyor, 
mi Şevketmaab!.. Fakat Şevketmaab bir insanın çok 

Kral kaşlannı çattı. zeki ve akıllı olması cezaya çarptırıl· 
Fakat Raböle sözüne devam etti: 

- - Zavallı dostum gibi ben de 
aynl kini üzerimde topladım. Onun 
için ayni Akibete uğrayacağımı sanı
yordum. 

- Hangi kinden bahsediyorsunuz? 
- Aramızda ölüm saçan bir ya-

bancının, muhterem olmakla beraber 
işi icabı olarak şiddet göstermekte 
ifrata varan Loyolanın kininden .. 
Şevketmaab darılmayınız l·e müsaade 
ediniı de söyliyeyim. Mademki uzun 
zamandan beri mahrum kaldığını bir 
fııerefe beni layık gördünüz, herhalde 
söyletmeniz Uzınıdır. 

Kral bu sözlerden ne denmek is
tendiğini derhal anladı. 

- Söyleyiniz muhterem Raböle .. 
Çekinmeden söyle;>iniz ! dedi. 

Fransuva, muhtaç olduğu adamla
ra rlaima böyle yaltaklanırdı. 

Gözleri sevinçle parlıyan Raböle: 
- Şevketmaab, eğer bu ıı:ıözü bana 

can ve yürekten söyledinizse za,·alh 
dostumun kurtulacağına emin olma
ğa başlıyorum, dedi. 

- Ya, Dole demek ki dostunuz
dur? 

- Evet Şevketmaab, bana kar~ı 
olan teveccühünüzle olduğu kadar 
bu dostlukla da iftihar duyarım. 

- Zannedersem biraz mübalağa e
diyorsunuz üstad l 

- Şevketmaab, mademki çekinme
den söylemekliğimi emir buyurdu
nuz, bu sözünüze: Hayır! cevabını 
nreceğim. l\fö~yö dö Loyola Etyen 
DoJeye kar~ı pek büyük bir kin ve 
düşmanlık besliyordu, Bunun sebebi 
Dolenin alim olmasıdır. Loyola in
sanlann cahil kalmasını istiyor: ilim 

masrnı mı icap ettirir. O halde siz de 
kendinizi kollayınız !. 

Kral, Raböle gibi bir adamın ken· 
dl hakkında söylediği bu sözlerden 
memnun olarak gülümsedL Raböle 
sözünde devam etti: 

- Dole hakkındaki şik!yet nedir? 
Bu adam ne yaptı? Matbaasmda mu· 
zır n yasak kitaplar bulundu öyle 
mi? Bulunan Fransızcaya tercüme e
dilmiş bir incit değil mi?.. Faka"t 
Şevketmaap, Dolenin bu kitapları 
basmadığına ve bunların sırf onu 
mahvetmek için gizlice matbaasına 
konmuş olduğuna yemin ederim. Ah 
Şevketmaab, siz bu gibi cinayetlere 
meydan nrmiyecek kadar yüksek 
kalplisiniz. Loyola denilen bu herif 
defolsun memleketine gitsin! Bu f e

sathkları orada yapsın. Jspanya geri 
fikirlerin -re karanlık düşüncelerin 

hüküm sürdüğü bir yerdir. Memleke
timiz ise bir ilim ve san'at memba• 
ıdır. Biz böyle karışık fikirleri sev· 
meyiz. Framıada Dolenin felaketine 
ağlamayan bir kişi yoktur. Saltanat 
devriniz en matemli günlerini yaşı· 
yor Şevketmaab ? .. 

Rahöle hu anda pek ciddi bulunu· 
yordu. Adeti olan istihza ma.c~kesini 
atmıştı. Krala karşr böyle korkusuzca 
söz ~öyJemekle kendini telılikeyc nt· 
tığını biliyordu. Fakat Doleyc besle
diği sonstız ~evgi onu bu t<>h1ikeye a• 
tıyordu. 

- Heyecanrnrzr yatıştırınrz, üstad. 
bunların hepsini düşüneceğiz .. 

- Şe\·ketmaab, müteessir olduğu• 
- ., görüyorum. Doleyi istcmiyerelc 
te\·kif ettirdiğinizi, Ispan ol papazını 
sevmediğinizi nn!:yorum .. 


