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Habeşler harbi muhakkak sayıyor 
fakat ordularına güveniyor 

Kuvvetleri şimdiden yarım milyonluktur 
lt:aoyaırnOaır HalQ>eş ~epırakOaıroırııo DO D=ilall< e©ıeceB< <dleırken 

Habeşler Italyan 
topraklarını ilhak etti 

Sen Jorj büyük kilisesinde her ,Pazar bir paskalya yortusu gibidir. 
Habeıietanın 'hami' uizine itW edil mit olan 1'a lliqhca kilP., HMeı itnpll -

l'ltoru ikinci Menclik'in 1896 da ltalyan ilerleme harekatını durdurduğu Adu -
~& mevkii zaferini tebcil için · yapılmıttı r. 

Habetliler, o zamanki zaferlerinden cesaret alarak, · İtalyanları gene yene -
teklerini ummaktadırlar. . · • 

. Bunun da delili, ikinci ıayıfamızda okuyacağınız haberdir: lt~lyanlar Jlab.eı 
lopraklannı iıgale baıhyacak diye bekle diğirtıiz sırada, Habe§lilerin İtalyan top • 
~lamu zaP.tettiklerini öğreniyoruz. 

f Polis teşki
ıatınıızda 

Yenilik yapılacak 
lç i~leri bakanlığının hazırla -

dığı yeni bir projeye göre, Türk 
polisi en modern usullerle techiz 
edilecek ve te1kilat baıtan başa 
değİ!ccektir. 

Bu projeyi hazırlamak için bü-
tün dünyanın en modern polis 
\e§kilatları tetkik edilmi§tir. 

Projede polislik müstakil bir 
meslek haline getirilecek ve ye -
tİ§tirilecek polisler Türk inkila -
bınm çizdiii esaslara uyıun bir 
§ekilde olacaktır. 

llk iş olarak Ankarada bir po
lis enstitüsü açılacaktır. Hukuk 
ve mülkiye mezunları mesleğe a
lınarak malumatlı ve münevver 

(Devamı 2 ncide) 

Esnaf Blınkasında 102 bin lira 
usulsüz · sarf olunmuş 

Bu işin mürakabesini ihmal ettiğinden 

Belediye Reisi Muhiddin. de 
muhakeme mi edilecek? 
Bugünkü Kurun gazetesinde odası esnaf şubesi direktörlüğüne 

\re diğer sabah refiklerimizde vermiştir. 
0kuduğumuza göre, Esnaf Direktörlük bu raporu odanın çe-
1'urumları bürosundan 1933 virme koluna vermif, tasfiye kolu 
\re 1934 yıllarına ait hesaplarını da raporun bazı noktalarının ay -
~fiye edecek olan heyet iti- dınlanması için bunu tasfiye heye-
~bitirmit ve raporunu tecim tine sormuştur. 

................................................... Raporda esnaf kurumlarının 

D E N İ Z birleşik bürosunun elinden geçen 
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1
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Z lOi bin liranın hesapsız ve usulsuz 

olarak sarf ettiği yazılmaktadır . 

t)avetiyelerin da-: 
~ıtıl ması na ve~ 
biletlerin satışınai 

başlanmıştır 

\/akit kaybetmeyiniz .• 
~ 

Buradan hakları olmadan para 
alanların isimlerini tasfiye heyeti 
tecim odasına bildirmiş ve bu pa
raların ~eri alınmasını istemiştir. 

Ankara, 17 - İstanbul vali ve 
belediye reisi Muhiddin Üstündağ 
ile muavinleri Hamid ve Nuri hak· 
kında Esnaf Bankası meselesinden 
ve mürakabede ihmalden dolayı 

Devlet Şurası mülkiye dairesince 
lüzumu muhakeme kararı verilmi~ 

Kız kardeıile birlikte ıehrimizde bu
lunan ıinema yıldızı Lilyan Git. 

filmlerinden birinde 

(Lilyan ve Doroti Gi§ kız karde§lerle, 
tir. Bu karaı: yakında Devlet u.. Hikmet Miinir'in gazetemiz için yaı>-
rnumi heyetinde müzakere edile - j tığı bir. miiliikatı 12 inci sayfamızda 

"
09ram ve i§tirak §artları 10 mıctı, 

t 3ayfamızda i 
'-----.--..uı•ııuıuııııııııııaııı __.. l 

cektir. -:okuy_unu:;), 

Şu cennet parçası, Floryadadır. lnsanıa rut himmeti bu tabii cenneti 1ıc Jıalc 
getirecek, diişfüı iin .. 

Florya, imar edilince 
ne hale gelecek ? 

Yapılan ve yapılacak şeyleri tahkik eden 
muharrJrlmlz öğrendiklerini yazıyor 

( Yazısı 2 nci sayfada ) 

Bugün Fener- Güneş muhteliti ile karşıla§acak oları /sviçreli Servet takımı 
' 

Güneş - Fener bugün Taksimde 
Servet takımiyle · karşılaŞiyor 

( Yazısı 2 nci ·sayfada ) 
.................................................................................................................. : 
1 · a ! 

S<err~<erroD<e1r ı 

Mlşel Zevakonun bu 
şaheseri bugün başladı 

Renkli kapağı 
Parasız olarak 

Müvezzilerden isteyiniz. ilk 
8 sayfalık formasını gazete· 
mizin içinden çıkararak ka· 
pağı içine koyunuz ve top. 
layınız. Hiç yoktan yere kü
tüphane sahibi olacaksınız. ...................................................................... -.. - .......... -..-. . .._ .. _ .. 
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2 17 HAZİRAN - 193'.l 

Fransada bir casus 
teşkflfttı yakalandı 

Hiç beklennıiyen 
g 

ıtaıyanıar Habeş tc~rakDaroırno DOG='llak edecek <dleır~en 

Habeşler ltalyan Bahriye zabitleri de suçlu 

topraklarını ilhak etti Paristen telsizle bildirildiğine göre 
T ulon ıehrinde meydana çıkarılan 
cuusliılc tefkilltının çbk mühim 
olduğu söylenmektedir. 

Fransız baliriyesine mensup ba
zı zabitler tevkif edilmiştir. Bun -
larin yabaiicf devletlere Fran11z 

bahriyesine aid bazı vesikaları 
sattıklarından ıüphç eciil.mekte -
dir. 

Tahkikata ehemmiyeti' ve bll -
yük bir ketumiyetle devam olun -
maktadır. 

Romadan gelen bir haber, Ha -
betistanın ltalyan nüfuzu altında 
olan t.ir ;ırl Haltetiıtana balladı

Güneş - Fener bugün Taksimde 
Servet takırniyle karşılaşıyor 

itnı biJillrijbr. 
18§8 tiflhltide Franıa, lngiltere 

ve ltalya arasında imzalanan mu
ahede ile muhtariyet verilmit olan 
Cılfila i:ihıllalCası Ha~iiitaiia il -

Bugün saat 17,S ta faliıbn ıtidyö • 
muncla J ıviçrenin meıhur Servet takımı 
ikinci Ye son matmı oynıyacalcbr. 

Puar alitiU FenerlMabçenin kUaiidı· 
iı parlalr ma•affaluteHen 1011ta lıiaıüıi 
a•e iJni taliirlila mıılapc:alt olan 
F•• - GUneı tnahtelltinin iie netiet 
alWlı merakla liôieiU1or. 

maçlannda Bulgar mllli takımı Yunaii hak 4!tllhliil Mabet hüknıtieti tara
milli takımını S - 2 yendikten sonra fından resmen ilin edilmittir. Şim. 
dün de Yusoılavya ve Romanya milli djye katlar ftalyan ttüfuzu aJtıntla 
taktmlan karıılaınuılarilır. olan bu toprakların Habeşistana 

Hava fttkallfi ,.tfriurlu old•fah • ilhak edilmtii Roiftatla iieffn etki
dü iaha bir töl halini alrmtü• ilana ler (tesirler) yapilbt\ır. 
i1ifirMn oynatian otun ~olı: .eri ri can- • 
it olmaıtur. Habeş hükUmetinin bii kararı 

Blrinti ileneele hirer ıolle Wtat;ere üzerine ltalfin • Habet müriase -
ltaldıktan t&nn itditci hYit ROttMıttitrin betlerinirl bit kat dalia. gergirilete
taz1ildle INitlamif, •t ltdtninllr elıiitlyn ceğinden kötkdtmild:ıdır. ltalyart 

gazeteleri Habetis\ana kartı yeni· 
den atef pü.kürmeğe batlamıılar · 
dır. 

Habe• ordusunun 
vazıvetı 

Adiı Ababa, 18 - Deyli Tel
grafın muhabiri bildiriyor: 

Uluslar sosyeteiinin vertllii 
karardan sonra hasıl olan nikbin· 
lik iluyguları timdi yerini bedbin
ce düşüncelere bırakmıştır. 

Adis Ababa'da, bir harp mu· 
hakliak sayılmaktadır. Diğer ta
raftan Habetlerin ltalyanlardAn 
pek de korkmadıkları görülüyor. 

Teniin edildiilne lfire Habe~ 
ler pek de eheıhmi1etsiz tellklti 

tHlilent;!"ecek ku•vetler8 sahiptir. 
Şimdiki halde ordu 500 bin kiti• 
dir. Bunlardan yüz bini tüfeklidir. 
On bet bini tam techizallıdır. 200 
den fazla mitralyözleri, fa:zl• 
miktarda makineli tüfekleri var· 
dır. 

imparatorun 
beyanatı 

Habeş imparatoru Haileıelas 
dün Pöti Pariziyen muhabirine 
tunları söylemiştir: 

- Uluslar ıosyeteıinde hake· 
me müracaat yolundaki taleble
rimde lngiltere ve Fransa tara· 
fınilan müzaheret göreceğimiz 

hakkfn.dalli kanaatlerim kuvvet 
litıl&ıakladif. 

CW&ıtti iti ö1u b;hiffiü mec 
bUriJetinde lcalü l..ıtHÜJerm huılln 
daha eub lilt öfun ôtiil1aealtla*1, •i 
ufhihkilh mQlGt;f1etbi ac:11mı flltit • 
mu içiıt eanlmni ilitlerüii tatitilt l;U

tti tnahanÜlrliti ıö.tereeeltleri mu -
hökütrr. 

hlklttı ohnalarttt8i hattl telt liale ötfta • --------------~-------------------.......;:; _____ _ 

Bana liüfı Fner GUnet te Ji)iriida 
Roifian,.,.a fapkafi aiyahjtte plai • 
racağı takımı deneyecektir. itu itiharla 
ına~ çoll meraklı, ve beyeeüih olacatı 
anlaııbyor. 

Eğer futbolculartimz, pazar günkü 
galeltilerifte livihirilı ıe.flk oyrilflaf. 
aa, uıta futbolcular olan Jmçrelileriıi 
güzel bir netice alma11, hatta bizim muh
teliti yennteıi bile muhtemeldir. 

----~ Bunun için tiizhri çoculUmn çolıı: am. 
katli oynamaıı, ve katiyeıı kar111mcla • 
ki takımı ihimıl etiıe111e1i lbmıdır. 

Futbolculanrnıza busün için ae mu 
vaffakijetler dileriz. 

Yu.,oslAvra Romanya 
maçı yarıda kaldı 
Puar günü baılıyan Balkan kupa11 

Htilittn• ratrnen ıo11apAHiantl11at,"bu- Bu ne vledansızlık 
na multibil Yuıo•la•lar bir fırsllttü İl· ~en •• z e b 1 r ATAT O RK VE 
tif'!lile ederek ikinci ıcdJermi atimtlar - l.ııl 

aftüttdan ~nra ofun rene Rtimettlerin ÇO C U il U 1 N ÖN O 
hlliimiy•tine ıirmit. fakat han arar • at n1 1 e 1 ar 1 
8ifm8an hakem oyunun bitmesine on .,, 1stanbu1 
dakika kala maçı tatil etmİf, bö;e maç Öüıt Sırty!t aalilllerinde bir 
2 _ ı Yugoıı-.ıann üıtünıutü ile ya. gelecekler nii'ı kalmışbr. çoc\ilıi: üMdi huhııühuf ve dolüor 

lihiay4!tı49tinde Çoeulun 6 aylık 
Çengelk6y - Fener 

.Maraton 
Pazar ıünü Beylerbeyi sahaamda 

Çenıelk&y futbol takımile Fener Ma • 
raton futbol taJdmı karıılatmıf, ftetiee
de Fener Maraton l&mı 9 lılitl olma· 
mıa reifn*ı maç 1 - 1 berabere bit -
Mittir. 

Oyunculardan Fener Maratonlu F et.hi 
maç esnaıında yaralanmııbr. 

olduğu ve on gündenbetl denizde Aiat'lrkUn huiürilerae tehrl· 
INlundup anlaıılmıftır. mize ıeJmeil hekleftillekteciir. lif 

Poliı tahliikata baılamıtlir. kaç ıüii lıtanbule1a kaldıktan ion-
• • • ra Yalnvaya ıiilecilderi 161leiil· 

· Diln Panıalb caddeainden ge· yor. 
çenler orada bir kunclaia sarılı Dun Atatürk yatılar.neli lJi• 
ufak bir çocuğun durmakta ol - yıtıt'.hrltk hakanı (nafia ;ekili) 
duftmu ıörm~ler ve ıneNley1 ..>lduf\f.'11alde Çubuk ba-ra)'iaa vt._ 
polise haber. venniılerdir. . • . nıiıler ~n tttkikatts b11lunmtttlar-

iyi bir haber 
Bu s~nelli maliaul hakkında Zl· 

raat nıUıteıarı Attf ıu s6zleri ilJ 
lenıtıttr: 

- Buiilay fiyatlarının JUldl a. 
lecell ve kıllık alacalı hald11b • 
daki hnlterler lihllmile yenlzdlt• 
Artık yafmur yatmasa hile ftllh
sul •aziyeli normaldir. 

Aneak hiıı ıihillerlmizl• &r · 
ta Anailoluiiüil mihilüt ltlr lttillli 
na yafmttr yafıiiaihıttir. Filtll 
hir kıtiıll ftliüii miYiüu hihli 
delllSir. 

Buiclaf fiyatları yükstletflt ., 
lurıa elimizdeki stoku salıta cı • 
karacafız. 

Florya, imar edilince 
ne· hale gelecek ? 

Poliı çocuju almıt ve yapılan drr. Burada bir müddet kaldditan 
muayenede bet tünlük olduğu an ıonra K:'\ragöl mevkiine gitmitler 
laıılarak Darülacezeye ıönde • ve oracla istirahat ederek Kara· 

Etasen buıünkü fiyatlar '1ü " 
ıUlttur. Bunun için fiyat yülııelill' 
li kay 1üyu memnüt\ etifieltte ' 
dir. 

rilmiıtir. ıöl'ün Ankara için iyi bir sayfiye - -------------

olabilecejini ~~r:ı elmiılerdir. Polis teşkilatı 
, Hicaz veliahti BatbtJkan ismet lnönü'nün iı· (Baştarafı 1 inciae)' 

Dün1anın bir kaç en bü1ült ı 
•e natürel plljıödail biri olduiu
nu aUlteliauıılarıil temin eltili 
Florta plljınıtt çlliresi l;u aJ"n 

•iJflttiJıi lıaelar oltlultp Clelitmit o
laCildrr. Hazırlanmıı olan proje
,. llte lii ıel..ıt 1ılm Floryut 
hei'hantl Jelli ı•lea llit ldmeeye 
dünyanın en modern plajlarından 
ltitiae ıelmiı bl11lni terecek ka
dar değiıik olacakbr. 

Fforyaiün ta.l.U ıüzeİliil ü••tl
ne hiç bir te7 J.apılmamıı bir va
zi11tteclir. ~ 'ir kumul, 
yatnru yumfu ve içi liajıt döteli 
kulübeler, Te çıtalardan yaprlmıt 
t;f t ltiÇ ti:ılliô... l4tE bugünkü 
Florye! 

F &kat hu manzaranın üzerin
de bugUb bir yapfcı f linin itle-; 

mekte olduğu görülmelttedir. Bir 
muharririmizin FJorpya jiclerek 

yaptığı tahkikali ti alikat1iflar
la yaptığı degetlere (temaslara) 
ıtire yittılııı Flötyüinıri Bıanzi
raaı ıu olacaltttr. 

Gelecek ıene Florya plijmın 
üç bölüme lyhl1btf 0W111üöu ;e
receğiz. Merkez bölümünde de
niz üzerine çıklhft 70 metrelilc Lir 
ilkele ve bunuh ucwHf ıl Atitürlfe 
mahsus deniı Uıtli kifkU l:hJltıh~ 
ca.ktır. Bu kötk ve iıkele yapıl
maktadır. Pliıın iki yan kısımfa

ri halka tahıl• edilffelt lltitlda 
=*>dem gazihelar •• pllJ eğleıtee 
lllahalleri J91tdaealrtıT. 

Florya sırtları ve.köye katlar 
olan knmı aiaçlaııdD'llacaktır. 

Plaj dıfı yollarının tamamen as
falt olarak yapılmasına baılan
mıtlır. 

Florya sokaklarında buıün fe
nerlerin içinde bet mumluk idare 
lambaları yanmaktadır. lstanbu

lnu humu dibinde timdiye kadar 
elektrik itinden mahrum olan 
Florya en yakın bir çağda ıe· 

hir cereyanı gelmit olacaktır. Eh 
yakında ıayet ıüzel bir memba 
ıuyu oldugu halde a.cı su içen 
Floryeye bu membaın liua ıfhi 
tattı suyu borularla getirilmelite
dir. Florya ıırtlannı zarif kötkler 
ıimdide-n süslemeğe bl!-tlamııtır. 

Muh;rririmiz buraya ıitilji ııra--da d8rt tane yeni kötk 1aıtı!ıtnak-
ti.ydı. 

Az zamanda Y alovanın nasıl 
yoktan meydana çıktığını gören
f er Flor1anın da yakında cennet 
haline geleceğine irıanmamazltk 
edeıiıe•ler ... 

Çankırı - Ereğli 
hattı 

Çerkeş'e vardı 
i 

Çangrrı, l 7 - Çangırı-ı.;:,Ereyli i 
arasında yapılmakla olan demir- 1 

yolu J>t1gün on binlerce halkın 

cotkiınluğu arıUtfıtla Çerkeı~ var
Jni!ttt. 

Inglllzlerle temas 
ederek 

Neler yapıyor? 
Hicaz Veliahti Emir Suud bu • 

gün Londrayi •armıt olaeaktır. 

On beı gün zarfında di İngiliz hü
kUıneliyle temasa ıeçecek ve bir 
türlü halledllemi1en bazı uoktala -
rfii lialli için Ujrqaciktir. 

Bunlardan biri Irak ve Hicaz 
hükuttıeUeri arasıftdaki Mavıtayı 
Erden hududunun ~izilme11, ikin -
ciıi Hicaz Deniiryolları mesele
si, üçüncüsü İngiliz tayyarelerinin 
Hicaz üzernden uçmaıı, dördüncü· 
ıü petrol meseleildlt. 

Bundan batka ltnir Suudun 
Londra seyahati sırasında kendi 
memleketi ititt lliifti olan liir ta • 
kım hath lt•alıiftı alacalı, inanla
rın aratıtula 'itltatü tanareleri 
tercih idtüii de haiıHtr YetiJmelt • 
tedir. 

?'T Ts :% r F 
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KARTAL 
oGull rının 
OLKESI 
Arnavutlukta 

sugon t5a$ıaaı 
7 ncl uyflm1zda 

~kuyunuz Bu ıfliinaaebetle Çerkei bcledi
ye.i tarafından .,Üs kitilia lrir to-
len (ziyafet) verilmittir. 1 . ............................... , •.................... 

tiraliat etmek için lstanbulda bir birer polis memur ve imiri yetit
kaç gün kalmak üzere geleceli tirilmileriııe çalıtılacakltr. 
söylenmektedir. Ba~bakan bura- Demiryolları üzeriiid~ iktisadi 
dan Y a.Jovaya aidecektir. vaziyeti mühim olan yerlerde po

lis t~ldlib yapılacak ve buna ö
nümüzdeki sene içinde batlana -
calcttr. Fantoma 

Mehmet 
mahkum edildi 

Ekm@k l~lnden 
ybpılttıa hokka 
takımı hlkAyesl 

Methur kasa hırıtılarınclaıı ia . 
bıkalı F antoma Mehmed ıaıt&k • 
larcla tüpheli bir iufelte c:iol&tir -
ken zal>ıta tarafıtıdari yakalanffitf, 
seraer~lik ıuçiyle üçüncü cezaya 
verilmiıti. 

Fantoma Mehmed bet gün ev -
vel sorguya çekildiği aırada ekmek 
içinden yaptığı bir yazı takımını 
mahkemeye vef'mek iatemif, hl -
kim almayınca masanın üzerine 
hırakarP.k: 

"- Ben namu.lu adamım .. 
Serserilikle alakam yoktur. Elim -
den böyJe zarif itler gelirken ne 
diye haıka itler peıinde kofayım, 
demiıH. 

Mahkeme heyeti bu yazı takımı
nı bir :aahıt tutarak müddeiumumi
li.ğe verınitti. 

F' antoma Mehmed bu ıabah ıe
ne mahkemeye çıkarılmıf, dört ay 
İıapıe, altı ay ~a emniyeti umumi
ye nezareti af tında bulunm&Ja 
mahkUnı edilmiftir. 

Ayrıca poliı kıy af etleri de de
iiıecek, ceza ıicilli bürosu teli• • 
dilecek hetl~I teıkllltı dUiileeeltı 
polis eTleri, polis Ii.horatuvar11 

daktiloskopi, radyoloji müeaaeıe
leri kurtılacak, clııa1el itletl lfc>Iİ' 
tetldl edileeek, ilyaii, illtitadi 
polia tc,kilatları yapılacak ve bii
lün fenni Vasıtalardan istifade r 
dil ece~ lir. 

Ankara da 
komünist 
tevkif atı 
Ankaradan alclılımı• ltir ha,el"' 

de haklarında kamün1ıtliktM d8 " 
İayı takiliat taıttlmaltta olan öri i»i 
kiti hakkındaki tahkikat bitınit •e 
ilk dUrtlfmaları yipılBııtttf. Mas· 
hunların çoğu talebe olup içlerin • 
de bir muallhtıle bir ihMiiur vl dtl 
itti vardır. Muhalieifti81'ri afili 
yirmi birinde yapılacaktır. 

__._.... ................. .;....o.;;.;.-...;.~.;.,.;;;,,,;.;...;..,:;,...._...--~ 

Rı:t mlye otobUs 1' 
Ramı hattında otobüs iılet111e. 

için ltelediyeye yeniden t;aıi fl\Ü
ricaatlar yapılmııtır. Bu mür•~~ 
atlat belediye fen tlirektatlitiu 
tarafından tetkik ôlunmakt•d;" 
Muvafık liulunursa izin verif eçe ,_ 
tir. 
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Batlı balık 
yan gider! 

Bugünkü Akşam refikimizin 
"Ak~amdan Ak§ama,, sütununda 
(Akıamcı) arkadatımız, belediye 
nizamlarının tatbik edilmemesin· 
bahsediyor. "Bir iki adımda,. 
serlavhalı bu yazı, bir iki adım 
Yürüyünce, lstanbulda ne gibi 
nıünasebetsizliklere tesadüf edil • 
diğini anlatıyor: 

Nizamnamelere göre, yiyecek -
lerin, içeceklerin üstleri örtülii 
olmalıymış.. Halbuki, muharrir, 
gördüklerinin her birini ayrıca sa
yıyor .. Etler, yemişler, sebzeler a
çık saçık, tabak şeftalisi gibi or · 
tada ... 
Akşamcı diyor ki: 
"Belediye bazı vazifelerini pa • v 

rasızhktan dolayı yaptıramıyor. 

anladık, fakat nizamları tatbik et· 
. d 'l '? tırmek e para ı e mı ... ., 
Garplıların Paradoks dedikleri 

aykırı lafları söylemekten hoşlan· 
ınam .. Fakat §UDU samimi olarak 
iddia etmekten kendimi alamıyo · 
rum: 

O nizamnameler, diğer temizlik 
kaidelerinin tatbik edildikleri şe • 
hirlere göredir. Mesela Berlinde 
~öyle düşünebilirsiniz: 

- Et, a~ıkta kalmamalıdır. 
Çünkü, ne de olsa, üzerine sinek 
konabilir. Vakıa et sonradan pişi· 
Yor amma, belki ateşte pişmesine 
rağmen bazı mikroplar ölmeyebi • 
lir (?) .. Hem çiy eti açıkta görmek 
kötü manzaradır. Sonl'a, etten ha· 
rice doğl'U da bir takım pislikler 
bula.şabilir. ilh .... 

f !tc, bir garplı belediy~cisine o 
kayitleri, tartları koydurtan saik 
bu gibi düşüncelerdir. Biz, nizam
ları onlardan almışızdır. 

Yoksa, bir rüzgar esti mi, lstan· 
bul şehrinde, zaten insanın ağzına 
burnuna okkalarla toz doluyor .. 
Çöp i~inde yüzüyoruz... En kötü 
kokuları genzimize çekiyol'uz ... 
Bunların yanında, yiyeceğimiz ye· 
ınckler, vasıtasile bilvasıta • mik • 
rop almamız ne demektir? .. Bunun 
li.fı mı olur? Ehemmiyeti mi var? 
Belediye, köp~k kedi ölülerini gün 
lerce meydandn bırakıyor.Bir ham 
tnal sırtında yarı örtülü bir sığır 
eti parçası götürülmü~ ne çıkar? .. 

''Battı bnlık yan gider!., diye ' 
bir tabir vardır ... Boğazına kad~r 
batmış insanlar birkaç kuruşun 
l&ıarrufuna bakama::::lar. Onun 
&ibi, baştan aşağı kadar usulsüz • 
lük, nizamsızlık iç.indeki belediye 
de varsın bir kaç nizama riayet e•
til'lnesin, ne çıkar?. 
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Abtdln Uzmen Rursa
ya gitti 

Ankradan §ehrimize gelen do
iu vilayetleri birinci ispekteri A:bi 
din Ozmen, dün Bursaya gitmİt· 
tir. Bir kaç güne kadar tekrar 
!ehrimize gelecektir. 
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c\skere ~ağrılanlar 
Kadıköy askerlik tubesinden: 
1 - Gayri islim 328 ve 329 

doğt•mlularla !İmdiye kadar aske
l'e gitmemi§ gayri islam 316 dan 
327 dahil doğumlular askere gi
decek!erdir. 

2 - Çağmlan bu erlerin fube-
de toplanma günü 25 haziran 
935 günüdür. 

2 - Bedel vereceklerin niha -
~~t 24 haziran 935 akşamına ka
~I' b~dellm kabul edilecektir. 

4 - Bu erler 22 haziran 935 
'-at 9 da şubeye gelerek yokla -
~alarmı yaptıracaklardır. 

Sebze ve 
meyva hali 
Ay başında ve 

Muhiddin tlstilndağ 
gelince açılacak 
Şimdi Almanyada bulunmakta 

olan ilbay ve Ştrbay (Vali ve 
Belediye reisi) Muhiddin Üstün
dağ iki gün de Viyanada kaldık· 
tan sonra gelecek hafta içinde ls
ta!>'.mla dijnecektir. Bunun için 
Keresteciler Halinin açılma töre· 
ninin (merasiminin) 1 Tem~uzda 
yapılması kararlaştırılmıştır. 

Keresteciler Halinin yeni ya· 
pılan kadrosu fo.aliyete geçmiş. 

halin defterleri ve makbuzları 

belediye matbaasında basılmağa 
başlamı,tır. 

Halde şimdi elektrik tesisatı 

yapılmaktadır. Tesisat bu hafta 
sonunda bitrflit olacaktır. 

.Hal müteahhidiyle belediye a
rasında bir para ifinde çıkm1t o
lan anlaşamamazhğın Şarbayın 
(belediye' reisinin) lfelmesinden 
sonra düzeltilebileceği umulmak
tadır. Bununla beraber müteahhit 

Adclda 
harb 

hazırlığı 
başladı! 

Gelecek cumartesi 
gUntl Adada çiçek 

• savaşı yapılacali 
Eüyükaclap 22 haziran cumartesi 

günü bir çiçek !ergisi açılacak, pazar 
günü aktamı1 kapan · .:. · . tır. 

Patar ıünü saat on sekizde de adada 
bir "çiçek savaıı,, yapılacakbr. Birçok 
arabalar çiçeklerle süslenecektir. 

Arabaları iyi süıliyenler arasında mü
sabaka yapılacak, birinciye elli, ikinci . 
• e 30, üçi.:nc . ~ rı lira mükafat verile. 

Şeker 
ucuzladı 

Fabrikalar dftnden 
itibaren ucuza . 
şeker verdiler 

Şeker fabrikaları dünden itibaren pi· 
yasaya yeni fiyatla teker çıkarmağa bat· 
lamıılardır. 

Kesme tekerin toptan kilosu 28, toa 
ıekerin kilosu 25 kuruttan verilmekte • 

1 

dir. 
Bu fiyatlara nakliye ve diğer ücretler 

eklendikten ıonra kesme teker 30, to.:r. 
ıeker 27 kuruıa verilecektir. 

Dün bel~iye tarafından bütün tube· 
)ere teker fiyatlarının toptan fjyatlan 
bildirilmittit. 
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cekMt~~k· ,,~ t k l d w lmak.. 1 Mühendis mekte-
u ıua azanan ara agıb uze · 

re vilayetin belediyece elliter, Zira:t O• bln<Jekl .,yolsuzluktan 
da11 ile Adalan güzellettirme cemıyeti mahkemeye 
tarafından yüz elliter lira aynlmıtbr. ı 

Sergide' çiçek ve fidan sahtı yapıla. ' verilecekler 
cakbr. iyi süslenmiı arabalan seçecek • Mühendis mektebindeki suiistimal 
heyete Saliha Ruten Eıref, Fatma Kar· tahldbtına ait evrakı tetkik eden vi • 
hdağ, Yunuı Nadi, Ali Rıza, Lutti A • 
rif, Şükrü Esmer, Cemll1 Nadir ıeçil • 
ıniılerdir. 
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Jiyet idare heyeti bu huıuıtaki krıra · 
1 

nnı vermiıtir. ' 
Mektebin idare müdürü S:ı·rr ile 

panıiyon müdürü Celalin ve anbar • 
memuru Faiğin ihmal ve terahidcn Yurdun her yerinde 

e..._"iklerinin tamamlanması için a- T ' 1 • 
melesini tekrar işe ba,fatmı;!hr. ayyare er ış-

muhakemelerine lüzum görülmtö ştiir. 

M~haıebeci lbrahim ' ile mektebin 
mübayaat komisyonu azalan h..'lkkında 

meni muhakeme karan verilmiştir. Posta Wadliye-' letmek İçin ' · 
• · , Çahşılıyor 

de tayınler Ankara 11-Nafia Bakanlı. 
ğı hava yolları itletmf'ıini tanzim 
için eıaılı çalışmalara ıiritmit bu· 
lunuyor. Bir faraftan bu itletmeye' 
aid ve mevcud malzeme ve vasıla • 
lar devrahnmakta, bir yandan da 
yeni teıisat için ç.ahıılmakta, pro· 

Eo§ bulunmakta olan Poİta 
Telgraf ve Telefon idaresi poıta 
itleri .müdürlüği;ne Bursa batmü· 
dürü Nacinin r.aklen, telgraf işleri 
müdürlüğüne de veka!et emrinde 
bulu...,. v ..... ufun tayin edildiji 
haber verilınel<tedir. 

Ettki adliye bakanlığı müste
şarlarından Ferid Temyiz hakye· 
ri azaJ!ğına ve Salih Hilmi adli
ye ba~müfetti~liğine, Van Asliye 
hakycri rf!isi Remzi ikinci unıf 
müfetti~liğe, Zonguldak hakyeri 
reisi Ahmed Kazım ücün~ü sınıf 
müfettitliğe tayin e.diİmişlertlir 

--o-- ' Veril mallar sergisi 
İstanbul halkevinden : 
Gafotasarayda 18 temmuzda 

açılacclk olan· yerli mallar sergi
sinde geçen sene yapıldığı gibi 
bu ~'!11e de evjmiz soysal yardım 
şubesi tarafından yoksul kadın -
ların el itlerini aatmak ve bu su
retle kendilerine soysal yardım -

• 
da huiunmak içi~ bir pavyon ha-
zırhmaktadır. 1 

Evlerinde el işlerini yaparak 1 

jeler hazırlanmaktadır. • 
Memleketin her yamnı munta • • zam hava hatlariyle biribirine bağ-

la1acak olan bu ,yeni idare ilk İ! 
olarak Ankarada hir hava iıtas • 
yonu leıiı edecek ve 

0

diğer yolcu 
tayyareleri alacaktır. " 

Bundan baıka eıya taııyacak 
yeni hava gemileri ıatın alınacak 
tır. H•va istasyonu da şimdftik 
ko~u yeri yapılmakta olduğundJln 

Ankarada yeni bir stad ve 
kotu yer yapılmakta olduğundan 
buraaı boıalacaktır. 

•-o-• Japon elçlsl . 
Pariste Japonyanın Avrupa el· 

çileri toplantısına da ittlrak et
mİ§ olan Japonyanın Türkiye el
çisi T ogu Gava tehrimize gelmit· 
tir. 

Balkan tıb haftası 

--<>-

Italyan mektebinden 
bir şikAyet 

fıtanbul İtalyanı okulu (mektebi) 
talebesinden Şekip adlı bir çocuiun ba· 
ba11 alakalı makamlara bat vuraro!.o 
ıınaçlarda (imtihanlarda) oğlunun hak-
11zhia uğradığını bi~dirmiş, takibat ya. 
pılinaamı ia~miıtir. 

Bu zatın iddiasına göre, oğlu. yıllar
dan beri 11nıfının birincisidir ve bu ıe
nc İ~nde aldıis notlar:. da birinciliğe 
hak kazanmııtır. 

Fakat okul ida~eıi tenbel ve ıene İ· 
çinde çok fena not almıt bir l talyan ço
cuğunu birinci çıkarmııtır. Gene ayni 
lddiaya göre bu zat mektebe giderek 
ıikiyet etmek İsteyince "defol!,, diye 
kovulmuıtur. 

Çocuklannı ecnebi mekteplere ,·er,. 
mek istiyenlerin kulaklan çınlasın. 
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SUleytnanlye 
civarında kanall
zasyon başıyor 
Y emitte yapılan kanalizuyon 

işi, bu sokakların ıehrin ökono
mik evlerini mağazalarını topla· 
ması bakımından çabucak bitiril
meğe .çalııılmaktadır. 

~l 
Atletiznı 

ve 

Federasyon 
Haziran &eçti sayılır. Arada 

bir Temmuz, bir de Ağustos var. 
Ondan sonra Eylül... Yani Bal
kan atletizm oyunlarının şehri· 
mizde yapılacağı ay yakla~ıyor. 

Biitün Balkan devletlerinde 
atletler kışın yaptıkları rejimden 
sonra timdi seyahate çıktılar, ko
şup atlama, gülle, disk atmağa 

baıladılar. 

Yunanlılar pek az vakitte eski 
kuvvetle

1
rini buldular. Yugoslav

lar taze taze rekorlar kırıyorlar. 
Buİgarların Dekatlonda kazan
dıkları muvaff akiyet henüz unu
tulmadı. Romenler de çok iyi çalı
fıyorlar. 

Bunlara mukabil biz atletizm 
sahasında hali yerimizde sayıyo· 
ruz. Hiç bir çalııma yok. Karakat 
müıteına hiç bir atletimiz, değil 
yeni bir rekor yapmak, hatti es
ki rekorlarına bile yetiıemiyoralr. 

Şüphe. yok ki bunun kabahati
ni atletlere atmAk doğru değildir. 
Kabahatin en büyük kıımı şüphe 
yok ki senelerden beri buna bir 
çare bulamayan ve it başına geçti 
aeçeli atletizmde mütemadiyen 
gerilediğimiz atletizm fedeJasyo· 
nundadır. Bu itin başında bulu
nanlar eğer ciddi ~urette çahı· 
mazlarsa atletizmde daha da ge
rileyeceğimiz muhakkaktır. 

Aklım erer, federasyonda bu
lunanların işleri çok olduğundan 
atletizm için uğraşacak vS:kit bu
lamazlar, bu takdirde hiç olmaz· . 
ıa istifa etmesini bilmeleri lazım 
selirdi. Bir Alman, yahut 1\.merı
kalı antrenör getirterek kendisi
ne ayda yüzlerce lira vermek bu 
iti idare etmek değildir. 

Bunları federasyonun gazete· 
lere gönderdiği bir tebliğ dolayı· 
ıiyle yazıyorum. Aşağıda okuya
cağınız bu tebliğde şöyle bir nok· 
ta var,: Sözde bazı atletlerin ga
zetelere yazdıkları yazılarda milli 
gayreti kıracak cümleler varmıf. 

Federasyonun batındakiler ga
liba gazetelerde "vaziyetimiz mü· 
kemmel. bravo atletlere, derece
lerimiz fevkalade,, gibi yazılar 

intiıar ederse atletizmde ileriye
ıideceğimizi sanıyorlar. 

Tekrar ediyorum. Madamki 
bu işle uğratacak vakitleri yok· 
tur. istifa etmelidirler. Aksi halde 
yüklendikleri mes'uliyet büyük o
lacaktır. 

• Şimdilik bu kadar ... 
ATLET 

bunları satmak suretile geçimle • 
rini temin eden yoksul bayanla • 
rın her salı günii saat ikiden dör • 

E'·ükreşte Balkan tıp haftaaı 
toplantılarına ittirak etmif olan 
Doktor. Akil Muhtar batkanlıim· 
daki doktor heyeti dün ıehrimize 
dönmüttür.e 

Bugünden itibaren de Süley
ıtJaniyede kanalizasyon baılaya· 
cak ve Süleymaniyenin Mehmet 
paa! camii, Sarı Beyazıd camii, 
Tavanlı Maslak ve Kaınakcılar Atletle.re yazı yaz. 
caddeleri nakil vasıtalarına kapa- mak yasak 
nacaktır. · Türk Atletizm Federasyonundan: 

Bir takım günlük gazete ye hafta

de kadar Cağaloğlunda Halke-
vine et işlerini getirmeleri. 

o 
lık mecmualarda ulusal atletler 'e 
teşkilatımıza dahil olan atletler tara
fından imıalariyle gerek Ballrnn. ge
rekse te~kilat işlerine dair yazılmış 

yazılara rastgeliniyor. Herkesin dü· 
şündüğünü yazması kadar tabii hir 
şey olmazsa da elimizdeki nizamna-

__ r ~Ş_E~H~R_İ_N_. D_E __ R_D_L.....;.~_R_..;.;..J ~--ı 
Suadiye halkının dilekleri 

ve Kdıkögüne ayrı ayrı ı·npurlar kaldrrırsa çok iyi o- menin bu hususblki açık hükümlerine 
lacak.• göre böyle yazıı.r yazmak yasaktır. 

~uadiyede ~aşkın bakkalda oturan llhan anlatıyor: 
- Semtimizden çok memnunuz. Çok güzel ve gün· 

den güne şenlenen ııe güzellel}en bir yer.. :ııtanbulda 
şikciyet <"dilen pislik, ışıksczlık gibi dertlerimiz /ıanı· 
dnlsup yok! iç sokaklanmızın Çoğu da llenüz kaldırını· 
sı: olmakla beraber ne de olla buraları sayfiye geri 
sa11ıldığından kimse ıilcayetci değil. Bizi Kadıköyüne 

bağlayan yol da asfalt olduğundan çok ralıat elliyoruz. 
llinaenaleylı yegane şikayetçi olduğumuz l}eg gidip gel· 
cliğimiz nakil vaıııtalarından ibaret kalıyor. 

Bu arada ilkönce Cumartesi günleri Köprüden kal· 
karı l ,IS ı-npurundan bahsedeyim. Bu vapur görülme· 
miş derecede kalabalık olduğundan vapurda oturacak 
bir ur.r bulmanın imkanı olmuyor. Akay idart'si eski· 
den olpuğıı gibi bıt saatlerd<' Köprüden Haydarpaşa, 

Bundan başka Kadıki>yünden Suadiyeye tranwÔ.y· 
lar hem pek seyrek, llem de pek pahalıdır. /kinci mevki 
bir tramı•ay arabasına tesadüf etmek de ancak büyük 
bir fanı eseridir. • • • 

Sonra 12,5 kuruş vermenize karşı bir de yer bula· 
mayıp ayakta kalıyorsunuz 1.-i işte asıl fecii badur. 
Biraz yaşlı olup tetik hareket edemediniz mi hem va

Kaldı ki bu yazıların ~oğu, ~alışanla· 
rın gayretini kırabilecek gibidir. Bu· 
nun için bundan sonra gerek atletizm 
federasyonuna bağlı kurum ,.e kim· 
sclerin gerekse ulusal atletizm takı
mında ~ah§tırılan namzetlerin bu 
hususlara dair yazı yazmamaları teb
liğ olunur. 

purda, hem de tramvayda ayakta kalırsını::. re eve --- ------------
vanncaga kadar har'ap olursun•. DUn gelen seyyahlar 

Bu okuyucumuz anlaşılal\ akşamları saatt on yedi Aroma isimli vapurla dün şeh-
lle yirmi arasında Beyoğluna çıkan lstanbul tramvay- rimize 500 İngiliz gezgin gelmit 
larına binmek bedbahtsızlığına hiç uğramamış? ve aktam üzeri gitmiılel'dir. . "' 
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Güç vaziyet! -... 
Çin hükllmeti lngiltereye 

baş vurdu 
öbür devletlere ve uluslar 
kurumuna da ·Japonyadan 

şikayet ediyor 
Bu ıabah gelen" Deyli Herald,, Lond:-a, 18 (A.A.) - Oıt Ba-

gazetesinde okunduğuna göre, kanı avam kamaraımda yaptığı 
Çin hük6meti Japon meıeleıi diyevde üzey (tirr.al) Çin duru· 
hakkında İngiliz hiUrumetine bat mu (vaziyeti) hakkında Nankinı 
vurmu,tur. Ayni surette diier ve Tokyo hükumetleriyle diplo
garp devletleri nezdinde de te· mali yolundan temaıta olduğunu 
tebbüsata giriıtiği zannediliyor. -söylemiı ve fakat bu bölıedeki 

Çinin Londradaki elçisi Kuo (mıntakadaki) hadiseler hakkm
Tai-Çi yeni İngiliz dıt · bakanı da ıade bir izahat menneği ye• 
Sir Samuel Hor'a gitmit ve ıimali ter (kafi) görmüıtür. 
Çindeki durumu anlatarak demiı· "' "' • 
tir ki: "Çin hükil!l'eti yapabilece- Londra, 17 (T elıizle) - U· 
ii her feyi yaptı. Artık Japonya· %aktark~an ıelen haberler Çin -
ya daha ileri müıaadat veremez,,. Japol'\ ihtilafının dostl\ne tekilde 

Çin elçisi Japon ordusunun Çi- halledilehileceğini bildirmE"kte
ne kartı aıkeri harekata geçmesi dir. 
tehlikesinden bahsetmiı ve Japon iki tare.f araıında doirudan 
kuvvetlerinin daha timdiden Çin doğruya konutmalara batlanmıttır. 
topraklarında tahtidat yaptığına Tokyodan bildirildiğine göre, Şi
itaret otmittir.. mali Çivdeki Japon kuvvetlerinin 

Gelen haberlere göre, Japon· ilerleyip ilerlememeıi bu konut
Jar Şimali Çine biraz daha nüfuz maları neticeıine bajhdır. 
elmitlerdir. Paiping yani eıki Pe- "' "' "" 
kin üzerinde tayyareler göıterit Berlin, 17 (Telıiale) - Şima· 
yapmıt ıabile daha çok aaker çı- li Çindeki Japon ordulan batku· 
karmı§tır. Japon orduaunun mandanı bugün Şanghay'la Ti· 
girittiği bu hareketi takviye için yençin araıındaki telefon ve tel
Mançukoya yeni ve büyük ölçüde graf merkezini i11al altına almıt
kuvvet getirmeği Tokyo düıün· lardrr. Bundan baıka Nankin ile 
mektedir. timali Çin araaında her nevi mu

Bütün bunlar kartı11nda Çin haberat ta keıilmittir. 

elçiıi, lnıiliz dıı bakaniyle konu- --------------

ıurken, Çinin uıu.ıarkurumu•z•- Benes Mosko-
MI ..ıi} '~lCJGfunu da hatirlatmrıtır. Bu • • • • 

auretle uluılar kurumu misakının vadan donuyor 
• 12 nci maddesine göre Çinin arazi Sovyet Ruıya ile Çekoslovakya 

sinin biltünlüiünün ve bugünkü arasında yapılmı§ olan miaak do • 
.s!yual erkinliğinin "(yani iıtikli- iayısiyle Moskovaya giden Çekoı• 
linin) dııardan ıelecek bir aal- lovak Dıt bakanı Benea Moskova • 
dınnaya kartı korunmaıı lazım· dan ayrılmııtır. 
ıeldiğini anlatmıttır. Beneı, ayrılırken Sovyet ıiya • 

Bundan ıonra, Çinin uluılar sa11nın gizli kapaklı olmad1iını 
kurumuna reunen müracaatı bek- ve kollektif emniyetin elde edil • 
lenmektedir. meıi yolunda beraber çalııtıkları • 

Jngiliz dıt bakanı, lngiliz hü- nı anlatan sözler aöylemittir. 
kumetinin bu meseleyi gayet ciddi ÇekoıloYakya dıt bakanının 20 
mahiyette telikki t-ttiğini Çin elçi- Haziranda Belaradda yapılacak 
sine temin etmit olduiu anlqılı-ı küçük anlatmanın toplanmaıına 
yor. ıahıen ittiraki muhtemeldir. 

Almanyadakl lnfllilkın eıaran 

Başkalarına kazdıkları 
kuyuya kendileri düşmüş 

Almanyanm meıhur Rheimdorf 
ıilih f a'brikaamm müthit bir infi· 
lik neticesinde yıkıldığı, yüzlerce 
kitinin öldüğü •e Y.aralandıiı bil· 
dirilmiıti .. 

Son ıelen Avrupa gazetelerin • 
den anlBJlldıiına göre Almanya 
hükeimeti bu itin esrarını bü~ 
bir dikkatle 1aklamalctadır. Kaza 
yerine her hangi bir gazetecinin 
yaklqmasına izin vermediği gibi 
kaza hakkında tafsil it veren ecntı
bi gazetelerin de Almanyaya gir • 
meıini menetmiıtir. 

Alman gazeteleri hidiıe hak • 
kında yalnızca hükUmetin verdiği 
reami tebliği neıretmektedirler. 

Propaganda nazm Göblea'in 
fabrika direktörüne göndermit ol
claiu bir telırafta: 

•Kazanın kurb•nları millt ıeref 
meydanmda askerce ölmütlerdir •. , 

kım dedikodulara yol açnuftu. 
Bu dedikodularm esur, Alman 

kimyagerlerinin Alman ordusuna 
büyük bir faikiyet temin edecek 

olan yeni bir patlayıcı madde ket· 
fetmit olmalarıdır. 

Pariıte çıkan Entranıijan ıaze • 
tesi bu hadise etrafmc!a yazmıt ol· 
duğu bir yazı fU tekilde bitmek • 
tedir: 

"Bu fabrikada çah!lan memur • 
lar pek dikkatlice ıeçilmi§tir. Fab-

rikada gece gündüz durmadan ça· 
lıtılır. Baıka memleketlerde bu -

nun bir benzerini hatırlayor musu· 
nuz? Bu kazanın kurbanlarına 

kartı aadece acımak iıtediiimiz §U 

ıırada daha baıka kimselerin kur

ban olmaıı ihtimalini dütünerek 
niçin iıtırab duyalım? Almanya .. 
nın bütün dünyaya yaptıjı bu kl • 

ortadan kalkacak?,, 

HABER - At<eam Postut 

Sabah Gazeteı erıı 
ne dlyorıar? 

ZAM AN - Zaman im.zııı ı ba§ycut 
"Bir kon/eranM dinler1"n,, baflıklı • 
dır. Bunda iki senedenbm't V'nfueraite
mize gelmi§ buluna11 ecnebi müderria· 
Zerin artık türkçe öğrenerek takrirle· 
rine devam etmeleri ldzım geüUğini 

söylerken kon/eraJU veren ecnebi pro
/e.!ıörün kon/eroM1111 türkçeye çeviren 
doç~tin cidden bUyUk bir muuaff a • 
kıyet göaterdiğini, almanca verikm 
könferaMı dinlerken du!f"lan tç sıkın • 
t13ına kar§& doçentin tür~e takririnf 
dinleyicilerin bir §erbet içer gibi içtik
lerini atJyletMkte ve 6ğretme bahsinde 
takririn ve ifadenin büyük bir tesiri 

Ali Çetinka ya 
Tramvay şirketi 
işini anlatıyor 

bulunduğunu. 86ylemektedir. 
TAN - f ttılya dernekten çekiliyor 

mu1 Başlığı ile bqya.ııcıaı .A. Şilkril. 
Esmerin ya:ı.!ı ulus1ar de'J"neği m~a
ktnın en Z(lyıf mcıddesindmı, ~tiyerı 

devletin iki yıl önceden haber vermek 
kaydile çekilebilme.rinden bahsediyor 
ve diyor ki: 

Şimdiye kadar iki dS"Ul~ bu moddt· 
ye istina.den ulU-'lar derne~inden ~ · 
kildi. Birisi Japonya, öteki Alman
ya. 
~imdi de ltalyanoı ,ekilmtai meıızuu 

bahi.!. ltalyarnn çekilifi en çok Japon. 
yanın çekili§ine uygun. 

Her dernekten çekilen devlet dünün 
siyasasına ve im.:alanmı§ andlara kar· 

Ankara, 17 - Nafia Bakanı Ali 
Çetinkaya Tramvay Şirketi ile ce· 
reyan eden müzakereler hakkında 
ıunları ıöylemiıtir: 

"- htanbul Tramvay Şirketi 
müme11ili ile feshedilen 1926 mu
kaveleleri mucibince ıirketin halk
tan aldığı fazla paraların müf re da 
tı üzerinde görüıüyoruz. Görütm~ 
müsaid bir safhada gidiyor. Bir iki 

ıün içinde iyi neticey~ varacağı • 
mızı umuyoruz!. İstanbul Telefon 
tirketine gelince: G.eçen yıl 18 

Temmuzda tirketi satın almaya 
karar verdiiimizi kendilerine bil • 

dirmttik •• Şirket biri lngiliz, diğeri 
Franaız, iki mürahhuın bize gön· 
derdi. Kendileriyle görütmelere 
bqladık. Kendilerinden istediği • 
miz tirketin tahriri teklif ini yarın 
bize verecekler ve görüımeler bu • 

§l yürüyebilmek hakkuu elde ettibiM (IYQ~-L ı ~ T I 1 
g<Jre, bundan bl531~ hiç bir levkti _ • ...,. W # 
dernek içitıde tutmak mümki!n olmı -
yacaktır. Japonya V6 .Almanyanın der- Su alırken 
nckten çekilmelerile meydana gelen 
durum, ayni hır! ile hmekd ~ tk1J. Şiflide oturan 12 yqında Nea • 
letlen 0 kadar umutlandırmt.§hr ki rin Etfal haıtahaneıi arakuındaki 
dM"Mğin iatikbaıi~ umudu kc..!mek dereden ıu alnken bahçıvan Neca
aırası geldi diye~ğimi.ı geliyor. ti tat atarak batından yaralamış· 

CV'JIHURIYBT - Yııntıa Nadi, bu· tı r. 
günkü, Elfirnetl6 be§ yüz yıllık Türk Yumurta attı 
eseri bir Troprayü ne yapıp yaparak 
mutlaka yıkmak için onun Romalılar Galatada Beyazıd ıokağmda o • 
Mmanucdan kcllma bir t(Jf yığuu ol - turan Deapinanm batina yumurta 
duğwııı iabatts yeltmmif Türk mii.hmı- atan Oavid yakalanmııtır. 
di.sleri buluKmu.f olduğurıu öğrendiğin • 1z1 n SIZ 8 Ç m 1 e I ar 
de>ı btıMederek "Biz mMeniyete ytni Pazar günü dükkinlannı ruhsat 
doğmu~ in&anlar de5fli:,, b~lığile bir 
~azı yazm'§tır. 11z açan Betikta,ta Bakkal Koso, 

,.ilr1c ttıwaumın yeım.ı "'ttnGTido de - Miıalt Ahdullab,Jhra+ıim1 Hik • 
§il, gü:cl sanatl.aruı her §U~i..U :a- met, Nahid, Kıymet ve kasab Meh
mau .ıaman Avrupalılara t>rnek ola • med hakkında kanuni takibata b§· 
cak kadar ilerlediğini aöyliyerek m<Uı- lanmıttır . 
1eaef hep bu zihniyttin kazmMile Otobüse asılmış 
bunların hepıinin yt1.."tlıp yok edildi -
ğini, bunlarla baktp ôğünebileceğimiz Betiktatta oturan 10 yaımda El· 
il.iç bir koUek8iyonu71Ulaun Mevcvt oı. van otobüıün arkasma asılmı~, 
mad1ğını biliriz. dütmüf, batından yaralanmıthr. 

Her tart.afta. bıı ~~rin değcrlerbıi ikisi de yaralandı 
anlamıyanlar yer 1J6T onları Jıarap et-
mek ve yok etmekt6 bitbirlerile adeta Galatada Emekyemez mahalle 
yarı.1 ediyorlar. Liileburgazda Sokullt' sinde oturan 4 yatında Uya ile al • 
cami.!ini yıkmağ<S Tcalktfanlar oradtı tı yatında Yako dün aktam Şit • 
bir medeniyet topluluğunun aon halka· hane yokuıunda kartıdan karııy~ 
lan"44n• birin6 k&rma aowrmUf ol4· 

geçerlerken '°för Pet:-onun idare caktır,, demektedi.r. 

Paraları istikrar 
ettirmek kabil 

olacak mı? 
lıviçrenin Bern ıehrinde batlı· 

ca paralarm konııımuı görütül· 
müttür. 

Bir para konferaıw toplanmuı 
hakkında ileri ıürülen teklifler 
pek beveale k&r!ılanmamııtır. in· 
ıilizlerin, memleketlerindeki ıe
çim itinden önce, bu yolda bir 
durluk (İstikrar) diifünmeie ya· 
naımıyacalı rörüJüyor. 

Öte yandan, Amerika, lngilte
re Fransa Ye belki de Japonya i
le uzlaıtlacak olursa, en önemli 
(ehemmiyetli) d6vizleriıı ıenit 
ölçüde iıtiluarı mümkün olacağı 
zannedilmektedir. 

sindeki 970 numaralı otomobilin 
altmda kalarak muhtelif yerlerin· 
den yaralanmıılardır. Her iki ço • 
cuk Sen Jorj hastahanesine kaldı
nlmqlardır. 
Köpek tutarlarken 

Temizlik amelesinden Ta~köp • 
rülü 25 y&fmda Süleyman oğlu 

Hüıeyin beraberinde diğer iki ar • 
kadaıı olduğu halde köpek tutmak 
üıere mahalle aralarmda dola§ır · 
larken Tekke kapmnda önlerine 
iki aıker çıkmıt, köpekleri neden 
tutuyorsunuz diye ameleleri döv • 
mütlerdir. Suçlular hakk;nda ka • 
nunt takibat yapdmaktadır. 

Yangın 

Çartıkapıda Çilengirler soka · 
tında Mehmed ustanın ıimit.çi f ı · 
nnından yangın çıkmıf, airayet et
meden aöndürülmiiftür. 

b~kleniyordu. ltalya verdiği ce
vapta Alman deniz lmvveti mcıe
leıinin ayrı bir mesele gibi de
iil, A.Jmanyanın ıenel silahlan-

r.un üzerinde devam edecektir. 
Hükümet telefon 
şirketini allnca 

ücretler 
ucuzlıyacak 

İstanbul Tele fon Şirketi mu· 
rahhaskrı Bayındırlık Bkanlıi1 

ile §İrketin satın ahnması etrafın· 
da müzakerelere başlamışl3rdır. 
Şirketin ilk yaptığt mukaveleden 
beri 26 sene geçtiği ve bu müc:l· 
det zarfında ıirket amortismanı· 
nın yekunu hayli kabardığı için 
~irketin cldukça ucuz olarak ıatın 
alınacağı ıöylenmektedir. Bugün· 
lerde müzakerelerin biterek §İr· 
ketin hükumete geçmesi heklenil· 
mektedir. Hükumet Telefon Şir· 
ketini satın alınca mükaleme üc· 
retlerini ucuzlatacaktır. Diğer ta· 
raftan tr1tmvay şirketiyle de mü· 
zakereler ilerlE"mektedir. 

BiR REKOR 

En yükseğe 
çıkan kadın 
Paris, 18 (A.A.) - Fransız 

kadın uçmanı Meri Selsz'in 11,SOo 
metreye yükselmek suretiyle acun 

kadın rekorunu kırdığı bildiril· 

mektedir. 
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HASAN RASiM US 
Ka~ddıtl yer : (\'AllJT> Matl!S_.ı Alman donan

masına dair 
ltalyanların 
dUşUncesl 

maıı çevre.i içinde mütalaa edil- ____________ _.._ 

Almanyanın, lnıiltere donan• 
muınm, yüzde otuz beti ölçüıün
de bir donanmaya sahip olmak 
iıtemeaini Amerika ve Japonya 
kabul etmitti. 

İtalya ile F ramanm cevabı 1 

metini istemektedir. Bununla be-
raber lt:ılyaya göre bu meıele de- - K U P () N 
rinden derine ime}en.meğe muh-
taç bir me1eledir. ltalya, mümkün 161 
olduiu kadar ıüratle bunu yapa· 

18
•
8

.936 
cak ve tam cevabı ıönderecektir. 

""""" Fran1a henüz cevap gönder- ·------------~ 
memittir. 



Yazan: KADiRCAN KAFLI No. 87 - -----
He ... g! .. Arkadaşlar.. bu qelen filo 

bizimkilerdir. 1 urgut Reisin 
baqrağını taşıyor bunlar ... 

Eğer bir an önce Turguda haber) 
vermek için yola çıkmamıf olsa
lardı bu bet altı kadırgayı biraz 
açıklara çekmek, orada tepelemek 
İften bile değildi. Hatti lventler 

ı o ıırada bunu çok iıtiyorlardı. Fa 
kat F ernandoyu da, Doryayı da 
fazla kızdırmaktan çekiniyorlar -
dı. 

Güneı ufka yaklattıkca rüzgar 
çoğalıyordu. Kızıl Kadırga bütün 
yelkenlerini bol bol titirdikten ve 
foraalara da ııra ile bir kırbaç 
dayağı verdikten sonra az zaman
da ufukta kaybolacaktı. 

Fak.at buna lüzum kalmadı. 
Çünkü bat direğin çanakbğın· 

Claki vardiya birdenbire töyle hay 
kırdı: 

- U fukt• \tir filo dofruca ÜI• 

ıumüze geliyor. 
Frenk Süleyman ip merdiven -

lere tırmandı : 

- Bir filo mu? Acaba kimler? 
Sakm Turıut Reiı olmaaın.. Eğer 
o iae, tam zamanmda yetitti de -
mektir. 

Diye aöylendi. 
Dalyan Muılafa cevap verdi: 
- Eğer lıpanyol veya Ceneviz 

filosunun bir kıımı ise, iki atq 
arasında kalıyoruz demektir. 

Sırık Ahmet aöze karııtı: 
- Bundan ne çıkar? Böyle teY 

ilk olarak mı bafmuza ıeliyor? 
Koca Veli atıldı: 
- Vallahi içimde öyle büyük 

bir hınç var ki... Deiil iki &lef, 
ıekiz ateı araımda kalsam gene 
hücum etmektt>n çekinmem. Zaten 
eğer §U bir iki gün içinde ıu do -
muz heriflere bir aabr atmazsak 
yazıklar olaun bize ... 

Kara Memitle diğer leventlerde 
içlerinden 'lelen hınçları dlf&l'I VW' 

mak için çenelerini açacaklardı. 
Bir yandan da güverte ele, kaıara
da forsaların bulunduğu yerde, 
top bqlarmda ve direklerde bu -
yük bir savq hazırhiı vardı: 

Frenk Süleyman önce cenuptan 
gelenlere, ıonra da Doryanm filo
ıundan ayrılan kabadayılara sal
dırmayı tasarlıyordu. Neredeyse 
bunun için lazım olan emirleri ve
recekti. 

Fakat direkteki vardiya da bir
Clenbire büyük bir ıevinçle liay ~ 
kırdı: 

- He ... y ! .. Arkadaılar .• Bu ge
len filo bizimkilerdir. Turaut Rei
•in bayrağını görüyorum; Turgut 
Reisin bayrağını taııyor bunlar ... 

arbk herkeı iyice görebiliyordu. J' - V ardiY,an ! V ut tokmaiı •• 
Hatti. bu geminin ırandi direğin- Daha çabuk .. Haydi, daha çabuk .. 
deki amiral bayrağım bile iyicel He .. yy ! Gardiyanlar, vunm kırba .. 
tanımak mümkün oluyordu: cı .•. 

Bayrak, uzunlamasına ikiye ay- Kürekler, ıakarmozlarda gıcır .. 
rılmı§tı. Üıtteki parça beyaz alt- dıyor, kürekçilerin hep beraber o• 
taki parça kırmızı idi. Ortasında turup kalkmalarından çıkan aarib 
mavi renkte bir ay vardı. Beyaz gürültü geminin güvertesinden de· 
kısmın ortasında da boylu boyun- nize yayılıyor, titriyordu. 
ca fU yazı yazılı bulunuyordu: Direkteki vardiya gittikçe yiik-

lnnafetehnaleke fethanmübina) ıelen bir ıesle haberleri yetittiri • 
Bütün Akdenizd~ kırk seneden yordu: 

beri zaferden zafere kotan bu bay -Turgud reisin iki yanlarında 
rama itte gene yeni bir zafer dalga lialitalar var. Aııl donanma da 
ıı halind~ Salerno kıyılarına yak · arkadan geliyor .. lıte .. Dört, bet, 
laııyordu. altı, ıekiz, on ... Saymaktan uıan· 

Kızıl Kadırganın güverteıin- dığı için kestirip attı: 
deki ıevinç gittikçe büyümüıtü. Fa - Bütün filo geliyor .. Yaıaım 
kat Frenk Süleyman baılıca arka- Turıud Reia! .. · 
datlanna dönerek: - Yapam!., 

- Şimdi Turgut Reiı bize ilk - Hızır gibi yetifti •• · 
aöz olarak Hüameni soracak... - Ne zamandanheri pek fena 

Diye acı acı söylendi. giden taliimiz gülmeğe bqladı. 
- O zaman ne aöyliyeceii:ı. - Şimdi F.emandomm bleaini 

Olup bit~nleri ona anTatinak ne bqına Y,Jkacajrz. 
kadar zor olacak. Re· · kurta ""' - ısı racagız ... 

Bunu da Dalyan Muıtaf a aöyle· Direkteki vardiY.a Ye))Y.eni bir 
mitti. haber daha verdi: 

Bu aözler leventleri durgunlaı· - Pata Battar<ıaıı ·c1a. aeliyor •• 
tırdı. lıte .. Bu PiY.ale BeY.in amiral ıemi· 

Yalnız bir an önce Turgut Rei- ıidir ! f . 
sin gemiıine rampa etmek, Fer- Demek ki onlar RecyOdaki itle. 
nandoyu hemen bulunduğu yerde rini- lbitirmifterdi. Yahut· Dorya • 
bastırıvermek için geminin hızmı nın Napoli aulannda dolattrfmı 
arttırmak lazımdı. duymuılaidı. 

;y oba Tür1' 'donanmumm Si • 
cilya ve Apolya kıyılarma pptiğı 
akın o kadar aiııızm olmUJtu ki 
bunu henüz F ernanda bile duyma
mıfh. 

Eğe~ Cluymuf olsaY.Clı höy]e bir 
zamanda düğün yapmaz, kale ka; 
pılarma 'da en korkusuz zaman
larda olduju ıibi açık hulundur • , 
mazdı. Oatelik hemen NapQliye 
haberler uçurur ve Y,&rdım ister • 
di. 

Turgud Reiain aeldiğini Dorya· 
yanm filoaun'dan aynlar&k Kızıl 
Kadırgayı koval~aia lialliı,..n 
dütman kAdırgaları Cla gönnilf • 
lerdi. Türkün zafer ba)'.l'&iı aan • 
kik lCorkunç ve amanaız bir liartaJ. 
dı ve onların kafalarım lurınak, 
onları denizin "dibine ·ııönderınıek 
için geliyorlardı. 

Düpnan kadırgaları birdenbire 
yüz geri ettiler. 

Y elk'enleri dalia. çok ıiferelC ve 
kürekleri dalia. hız'lı ifliyerek ken
di dümen sulan üzerimi~ ani filo
ya doğru uzakl&fblar. 

Düflll&n filcmmda besbeJli bir 
1 telit ha§lamf!U. 

Bu sıra(la Kızıl Ka:dırp Turıu(l 
Reisin gemisiyle ıbunm hunma. gel 
miı, sonra güzel bir tiönüt yaparak 
b&§'ha§a ve Sa1ernoya dojnı dön .. 
müttü. 

• Bir Aşkın 

l 
...... !!!~!y_esi 

Nakleden: 1 no.J 
.. ~~!!~~~~~~~~-~! •••• 

Bahriye &elince, her günün ıe- dır. Mal sahipleri, kendi airiitl .. 
çiıi, onda yeni bir ümitsizlik u- rine ıöre haklıydılar. 
yandırıyordu: - Gelecek lıafta ıelin. .. 

- Bulunamıyacak... Yavru En inıafhları, onu hö1le atla• 
bulunamıyacak .•• Diyordu. tıyorlardı. 

Samiye, çektiği bütün ıztırap • Bahri, aptal defildi. Bunun ne 
lara rağmen, o da, sakin bir ha- demek olduğunu anlıyordu Te ta• 
yat yaıamaaa baılamııtı. Baba - biatiyle uğramıyordu. 
amın yemeklerini pitiriyor, anne- Gün geçtikçe ahvali nıhiyeıi 
ıinin ihtiyaçlarına bakıyordu. Li.- büıbütün bozuluyor, mafmumla
zmı ıelen tedaviyi, haıtahakıcı fıyordu. İtleri büıbütün berbatla· 
gibi yapıyordu. fiyordu. . 

' Kızm hali doktor Tevfiği o Gerçi, biriktirdiği uıcıx para 
derece muztarip etmiıti ki, vizite vardı. Fakat, ha~ P.&1"& day&Jll1' 
almak mevzuu bahaolmadığı hal- mı~ Günq altında buz ai&i eriyor 
de, hemen her ,Un geçerken bir du. 
kere uiruyor, haıtaya bakıyor, Elde avuçta lieı para Jialmaar-
Samiyenin hatırını soruyordu. ğı zaman ne J.&R&cakb? Bahri, hu 

Feliketler birbirini takip eder- nu dütünerek kibuılar 18'iriyor
mit ... Biri gelince öteki 'de arka • du. 
ıından ıökün edermif ... Ekseriya, Genç liadın <la ayni ıeyleri dü· 
bu, pek doğrudur! Nitekim, bu ıünerek üzülür.ordu. O da hiç 'bir 
sefer de böyle oldu: Bahri, çaht- çıkar yol bulamıyordu. 
tığı inpat müeaıeıeainin en birin Mahallede ibir iki terzi •ardL 
ci uıtabqııı iken, açığa çıkanl • Onlarm kapılamu çalara1' birer 
dı. kere hepıine 'batını YU!'da. Fakat 

Dana dojnıau, Banrinin lielki nafile! Hiç biT ter ç.16naClı. Hü· 
yirmi aenedir yanında çalııtığı DüniJ'.etİ fayda venneai. it Termİ· 
mühendiı iflu etti ve kederin- yorlardı. Hemen hemen hep1i de 
den öldü. bir 'dikit makinesi l&lıibi olmalı 
Şimdi, Baliri, müeaaeaeC:len mü· ~art koıuyordu. Bir tanen yanma 

ea.aeseye, kalfadan blfaya liotU .. 8:1d~, faliat, iki aün IOal"a itten çı· 
yor, kendine yer arıyordu. Likin, kardı. Zira, itiraf etmeli iri, Sami• 
mevtim de mevıim deiildi. Yağ- ye, kendi itlerini :p.pmak ~in 
murlar l>atlamıttı. Bahrinin :hti- §Öyle böyle İJ.İ terzİJ:di. Fakat, 
sa11, bilhassa, damcılıktı. Çatıla- parayla baıkumın ;r.anında ça
ra çıkmak, kiremitleri kaplamak- lı§ımak isin hiç de fnk'ali.de de
tı. Bu nm dülgerlik mevsimle iildi. 
olur. Bu çefit itçiliğin bütün a- . Ali. ne cıemee annesiyle ha; 
meleleri ıibi itıizlik çekiyor • liaaı, onu yüksek tabail aahihi e
du. CtecelC Y._erde l>&tle el itlerine alıt· 

Ancak öte'de Deride, - o 'da brmamııtı?, ... ' 
pek ıeyrek - yarım gündelik fi- O •lcflm ıene J;u acı Clütün•e· 
lin itler buluyordu. }ere aaldiiı aınüi&t kapmm vu-

"- Bana bir it!,, "diye nereye . rulduğun~. ifitti. 
müracaat etıe, iı sahipleri, ona, Ortalıiı branh1[ ı;.mnth 

manidar bi~ ~-~ ~tıyorl~rdı. Umba1.1 bph. 
1 

- Adreıınızı venn ... L&%DD o· ' Kapıya CloJru yürüdü. 
~ursa sizi aratırız ! - diyorlar- Bil' erkekle ~ 
dr. Tanıyaım.Ür. . 

Bunun mi.nuını, Baliri ,.~k iyı' ·ıv· . · • ? ~ -nmıı~ ••• 
anlıyordu: Önünde bir .aite -raı. Htıa: 

Atlatmak... teçemiJ.Ordu. Fakat 8MİDdell ta• 
Atlatılmaamm ıe0ebini ae &D• mdL 

lamıyor deiildi: Bu MS ona Cli~nla ıDı 
ihtiyarlık! '7 1i . - .• •Y.··· aıu,.....ı.ım. mı?. 
Bu kadar vöçmüt bir itçiyi - Ya, ... Sen mi.in? •• Mec:cff11&."' 

aaha !imdiden bembeyaz keail- 1 M--·.ı· T-'-· ' G' • - • .:::çgt anır... ır, p ıçerı ... 
~itti. Birib~rini takiP. eden fell· Filhakika, Mecdi Tahir, sccali• 
ketler, ıırtriıı kamburlqtırmıftı. ]uk ark&dqı, aonradan ona aeven 
Gençliiindeki gibi çevik olmadı- erJie)(, bahamun çıralı orada;&., 
iı için onu tenlrid edenler h'aklıy- lbtimalki !:amirden ~ 
dılar. ' Kapmm etiliftdeydi. 
. Bu Kadar ıötmüt bir i!çiyi -Ben aeni 1zmirdfl9İıı aamyor. 
aanılann tepesinde Mart kedile· dum... . 
ri gibi 'dolattmnak istemiyorlar- • (Devamı .,ar)' 

'Bütün akıncılar mümkün oldu
au kadar yükselerek ufuka bakı • 
Yorladr. Hepıinin yüzünde henüz 
<loğan bir bahar ıünetinin par
~aklıp ~r. Sanki o anda };ütün 
dUnya onların avuçlarma girmif, 
biitün diifman ulkeleri ayaklan -
:tını altına aerilmi!ti. 

Çinin en mefhur sinema yıldızla

nndan Wu ,ınuli Londrada bulun
maktadır. Yukantla onun, otelinde 
~kUmt, bir namlnl görüyorsunu•. 

Çinck milli bir &inema endüstrisi 
mevcut bulunmaktadır. 

Turgudun gemiainCle ve arka. 
dan gelen Türk filoeunda büyük 
bir 

Bizde kedi beslemek tidetlir ııc he men her evete uır, ı;e11a u •• .. uç 1ocı. ı bu
lunu;. Fakat kedilerin büyük babalan sayılan Aelanlan da, r~simd~ r;ör-
dülünüz genç katlın gibi, iti~ ~klnmeden aevmek acaba ka,.. b-lı .... · ·· · ll:msut Reisin amiral aem.isini < Dtoamı om-İ. 
ı.~,, ~ .. .... __ .... ı 
~ .... , 1 



Kazıklıbağcla keyif çatan larclan üç gurup 

Kazıklı bağda 

Oküz panayırı 
nasıl geçti? 

Bizim bu "Gezgin Haberci,, 
lik pek te iyi bir şey değil! .. 
Ho,, "Gezgin Haberci,, olduğu -
muza dair alnimizda damgamız 

yahut kolumuzda bandımız yok 
amma nedense hal~ gene bizi 
tanıyor; gördüğü yerde: 

- Yaz bakalım Gezgin Haber
ci, çek bakalım Gezgin Haberci! 

Diye yakamıza yapışıyor! Ni -
tekim, evvelki gün de öyle oldu: 
O gün hiç yazıp çizmeğe filin 
niyetim yokken, gene yakalan -
dık ... Topçulardaki Kazıklı bağı 

bilirsini:ı, yahut adını olsun işit
mişsinizdir. işte orada Ermeni
lerin öküz panayırı varmış ... 

Biz de aksi gibi evvelki gün 
evden nevale sepetini yüklenin

ce oraya yakın bir bahçeye ıit -
miş, sözde tatil dolayısile dinle -
necek, yiyecek, içecek, yan cele-

cek, belki de biraz yaz uykusu 
kestirecektik .. Ne dersiniz, orada 
da gelip beni • yakalamasır.!ar 
mı? Yüzlerce çoluk, çocuk, k.ıdın 
erkek etrafımı sardılar: 

- Haydi bakalım, bizim resmi 
mizi çek, (HABER) e koy! 

- iyi amma, bugün benim rıay
dos ve dinlenme günüm! 

- Biz paydos maydos dinle -
meyiz! 1lle resimlerimizi çeke{ ek, 
(HABER) e koyacak ve bizim 
buradaki eğlencelerimizi yaza -
caksın!. 

Kime laf anlatırsın ki ... Be:-ı ol
maz yahu, dedikçe onlar dal•ma 
bindiler, nihayet ayda yılda bir 
kavuftufum o canım tatil gününü 
altüst ederek beni kaldırdılar. 

Artık ben ayağa kalktım ya, 
etraftan bir el ıakırtısıdır koptu, 
ve arkasından çatallarla, kaşık • 
larla dolmalar, söğüşler, helvalar 
enginarlar, iç baklalar, pancar 
turşuları, muhallebiler etrafımda 
dansa başladılar: 
• - Egerlim bu dolmadan bir 
tane almazsan hatırım kalır. 

Bay Haberci ! Bilirsin bu dol
mayı kim yapmıştır? Bunu meş
hur a~ı Kegorkun ablası bayan 
Pevroz yapmı~hr ki böyle bir 
dolmanın eşini yapan varsa do -
mina! 

- Egerlim şol enginarın tadı

na bir bakmazsan güceniriz. Bi
lirsiniz bu enginarı kim pişir 

miştir? Bunu tişman Andonun 
babası menşur Karakin pi,irmiş
tir ki Lokman Hekimin ye dedi
ği enginar budur işte! 

- Egerlim bu helvadan bir 
çeşnilik almazsan seninle selamı 
sabahı keseriz. Bilirsiniz bu hel
vayı kim pişirmiştir? Toy Gedik-
paşalı köfteci Onniğin bayanı 

pişirmiştir ki böylesi helva vı T o
katlıyanda bile ~işiremezleı. 

Nihayet dayanamadım, bağır -
dım: 

- Yahu, ben daha şimdi ye
mek yemiştim. Tekrar bu kadar 
şeyi nasıl yerim ... Yapmayın! 

- Ne ise uzatmıyalım, sağda 

çalgı, solda çalgı, önde hora, 
arkada dans, ekin tarlasında ıp 

atlama, incirlikte kovalamaca, 
daha yukarıda salıncak alemleri 
arasında ve eşsiz bir hay huy, 
kırları çınlatan karışık ve tatlı 

lı bir curcuna içinde sözde tatil 
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Yakın tarihten 
kanlı vapraklar 

ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katib 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 61 

Arkadan yetişen gardiyanlar beni sım sıkı 
yakaladllar, sonra sürükliye sürükliye 

dışarı çıkardtlar ... 
ikisi de birer admı geri çekil - <luğu halde yanmııza yanaştı .. Çi -

di ve gözk.Tiyle lngiliz nöbetçile • kolatayı çocuğa uzatıyor, parmak· 
rinden imdat istediler. Onların bu lariyle yanaklarını oktıyor, türlü 
korkaklıkları kartısında acı acı maakaralrklar yaparak yavrumu 
güldüm: l güldürmeğe çalışıyordu. Bu sırada 

- Size şimdi bir şey yapabile· nasıl oldu bilmiyorum. Bir tarafa 
cek vaziyette değilim.. lntaallah mı bakıyordum, birisine mi sesle -
görüşürüz. Haydi Allaha ısmar • niyordum?. Nasıl olduysa, herif 
iadık. bu bir anlık gafletimden istifade 

Onlar tapkalariyle selim verdi- ederek çocuğu kucağımdan kapı -
ler elimi bile sıkmadan odadan verdi. 

' 
dışarı çıktılar. Ve kapmasiyle beraber salon • 

Tercüman Ed vard bütün bu ko- dan fırlaması bir oldu. Arkasından 
nu1malara şahit olarak odada ha· atılmak, kotmak istedim. 
zır bulunuyordu. Avukatlar gidin- Arkadan yetişen iki gardiyan 
ce o koluma girdi: beni smısıkı yakaladılar. Oratda 

- Haydi bakahm, dostum! Her kimseler yoktu. Kaynanam, bal · 
şey hazırdır .. Maalesef doktorlar, dızlarım çoktan çekilip gibnitler
hastahğıruzın seyahate mini bir di. 
derecede olmadığını tesbit ederek Neferler beni sürükleye sürük • 
raporlarını verdiler. Artık bizim leye dıtarı çrkardılar. Taliin bu a· 
için de yapacak bir şey kalmıyor. cı sillesine de mütevekkiline bo · 

Derhal cevab verdim: yun eğdim .. Mümanaat gösterme -
- Sizin için yapacak bi fey ka- den sokağa çrktrm. Gümrük salo· 

lıyor ! ... nun önünde beni bir kamyona bin· 
- Ne ? tlirdiler. Süngülüler kamyonun 
- Beni dolandırarak aldığınız etrafını sardılar .. Oradan hareket 

paraları zıkkımlanmak ... 
Sapsarı kesildi, homurdanır gi

bi söylendi: 
- İngilizler bu lif mı duymum• 

l~r burnundan fitil fitil getirirler . . ' 
- Git haber ver duysunlar. 
- Ben senin doıtunum .. Hasta 

olduğunu biliyorum .. Haydi çocu
ğu bırak da vapura gidelim •. 
Tophane rıhtımından bineceğiz .. 

Yavrum el'in kucağımda idi. 
Onu uzun uzun öptüm. Fakat, ver
medim .. Ondan ayrılamıyordum. 
Edvarda döndüm: 

- Senin bana yaptıklarının 
hepsini unutacağım .. Bana son bir 
iyilikte bulun .•• 

. - Emret!.. 
- Çocuğumu benimle bırak11n

lar. Onu da Maltaya götüreyim •. 
- Bırakmazlar. 

· - Bırakmazlarsa bütün kuvve
timle mücadele edeceğim .. 

Heyecandan avaz avaz bağır -
mağa batladım .. Çocuk da bağır • 
mamdan korkarak ağl&mağa baş· 
lamıştı .. Edvard ıaıırmıı bir hal • 
deydi.. 

ettik ve timdi F ord fabrikalarının 
bulunduğu rıhtıma geldik •. Burada 
kamyondan indirildik .. itile ka -
kıla bir romorköre bindirild;k .. 
Romorkör derhal rıhtımdan ayrıl· 
dr. 

Bir kaç yüz metre açıkta duran 
bir 'İngiliz harb gemisine doğru 
ilerlemeğe başladı. 

Mehmed Ali ile ıahile bakarak 
düşünüyoruz. Orada bizi selam • 
layan bir tek kimse bile yok .. Baş 
ucumuzda süngülerini havaya dik· 
mit lngiliz askerleri ıslık çalıyor • 
lar. 

Liman müthiş kalabalık .. Şilep· 
ler biribirlerinin üzerine yanaş • 
mış .. Bacalar tütüyor.. Beşikta, a• 
çıkları düşman zırhlıları dolu. Her 
tarafta rengarenk dütman bayrak· 
lan sallanıyor. 

Romorkör zırhlıya yana§tı. Bizi 
derhal yukarıya güverteye aldılar. 
Arapyan hanındanberi bize ref a-

- Canını, Oğuz (bey), karde - · 
şim. Bırak çocuğu.. On be, gün 
sonra siz dönmezseniz aileniz size 
iltihak edecektir. 

Diye yalvarıyordu. 
Tercümanın bu sözleri bir ku · 

lağımdan giriyor, öbüründen çıkı
yordu.. Odadan Çiktmı.. Çocuğu 
kucağımdan bırakmıyordum. Sa -
londa bulunan bir lngiliz neferi. 
elinde küçük bir paket çikolata ol-

yaparak! Akşamı ettik! 
Ancak, kim ne derse desin, 

Kazıklıbağı alemi gerçekten pek 
hoş bir alemdi. Rüzgarın biraz 
fazla olmasile birlikte halk öyle 
bir yaz alemi yaptılar ki değme-
yin keyfine! , 

Halkın dileği üzerine gene yazı 
yorum ki bu hatta itliyen iki oto 
büs, hele pazar günleri devede 
değil de adeta filde kulak kalı
yor! 

Gezgin Haberci 

Bunu belki resimlerini çok gördü 
ğünüz Jngiliz lıassa askerlerinden ıa· 
nacaksınız, çünkü böyle çok tüylü 
kalpaklan onlar giyer. Fakat bu, <;_e
koalovak itlaiyesindcn birinin ılni· 

formasıdır. 

kat eden genç bir İngiliz zabiti, 
zırhlının ıüvariıine kırmızı mum· 
la mühürlenmiş büyücek, ıarı bir 
zarf verdi ve bizim hakkımızda 

dakikalarca konuştular. Biz sün • 
gülüler arasında güvertenin bir 
kenarına çekilmiş onları ve ~trafı 
seyrediyoruz. Bu sırada gemiye 
doğru gelen bir sandal iÖrdük. 
içinde bir kadın, bir de erkek var• 

dı. Elleriyle, kollariyle mütemadi - ' 
yen bize itaret ediyorlardı. Ben u• 
zaktan onları görünce Mehmed A· 
liye: 
-Neyıe, bizim refika yetİ§iyor. 

Görmeden gideceğim diye dertle • 
niyordum, dedim. 

Fakat sandal yanaşınca ve son 
ümidim de boş çıktı.. Gelenler, 
Mehmed Alinin damadı, 9imdi 
ıefir olan Ruf en E,ref ile karııı 
idi. Mehmed Ali güverteden, onlar 

sandaldan bet dakika kadar ko • 

nuftular. Benim gözlerim kartı ıa • 
hillerde takılı kaldı. Ara ııra batı· 
mı çeviriyor, içinde bin türlü hah • 

ralarımın saklı bulunduğu yuva • 
mın civan olan yerleri hazin hazin 

seyrediyordum. 

Gemi çok ıeçmeden demir al(h. 
Ve hareket etti .. Son sür'atle Mar· 
maraya doğru açıldrk. lngiliz de • 
nizcileri bizi zırhlı içinde serbest 
brrakmıtlardı. Güvertede bir a§a• 
ğı, bir yukarı dol&§ıyor, kendi ken· 
dimize konutuyorduk: 

- Eeee .• Uğurlar olsun Meh • 
med Aliciğim ... 

- Sana da kardef İm. 
- Bu gemide bize rahat ettire• 

cekler mi dersin?. 
- Kimbilir, belki .. Acaba bizim 

için ne emir aldılar •. Mühürlü ıarı 
zarfta akibetimiz hakkında neler 
yazılıdır, dersin?. 

- Alnrmızın yaz111 .• 
- Alayı bırak Mehmed Ali! 

lngilizlerden her ıey umulur . Is • 
ter misin açıklar da bizi ayağımıza 
birer ta§ bağlayıp alıversinler ? . 

Gemi köpükler saçarak ilerliyor. 
Güvertenin kıç tarafmda duruyor, 
ve önümüzde kabara kabara uza • 
nıp giden köpüklü beyaz ize bakı• 
yoruz. 

Mehmed Aliye sorduğum son su 
al de hiç bir f evkalidelik olmamak 
gerek. 

Müatreke zamanının devamı 

müddetince ıili.hsız, masum birhal 
ka kartı reva görülen barbarca 
muameleler göz önüne- getirilirse 
bir İngiliz harb gemisinde esir 
kalmıf bir adamrn en fena ihtimal· 
leri hatırlamasını tabii görmek 
lazım gelir. 

ikimizde ayni ,eyleri düşünüy<Y 
ruz .. Şimdi bu adamlar bizi tura .. 
da merasimle kurfuna dizseler, ya· 
hut, geminin direklerine assalar, 
sonra kaldırıp denize atsalar kiıne 
kartı hesab vereceklerdi?. 

Ortalık kararıncaya kadar gü .. 
vertede kaldık. Mehmed Ali dal .. 

gınlığnnın farkında idi. Konuşınak 
ve derdini içinden atmak istiyor " 
du: 

<Dıvamı var) 
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Vi11 HIİBllt _.&tlttlatamw 
M11 tüailtt ltoMelet: 
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Ne karıılık •erecelimizi b:le • 
ınedik. Amavtatluju otomo1)ille 
ıezmek ! Buna aklımız ermiyor • 
c1u doiruau.. iıkender İleı ve Ali 
Pa.-nın JUl'dunu dolapn eıki 
aenahlar: "Gün batarken kaqı
dalıf jilCe daflirm dıtipmlı man· 
aaraaıtu ı&zetlemek . için, dizaln
leri kıstık,, demiılerdi. 

Huıın, y&ri yababt .ve ıoükem
IMl .nip.acı daildarı timdi ~to • 
-.obilla boaıum " hemin k-.lİm· 
lariJe rabataız •ekte ~ini var 

·~· ya? Arna~bl& d•il~ 
cle_P.ı--. t,çlilai ~ daha e~•eritli 
deiilmi741i? 
.. JtJiiıar kem 
~~iilfdait 
dil4"1~. 1Bftr ~ 
.... açblı ı... 
ritada ıimcit Ar
nanıtlaiun 1385 
kilometre tu • · 
Wl toeeltil ed • 
dültiti 11*1· '
tlyet fi • tt;l
t!Ultdtta tlau tt--· 
, ... httal ~ 
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hiaim sihf za. 
nlLlira ~aktt 
.. .;. "L!ttir• " -aı ,, ' ma-
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*6191 anlattnak 
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lllr at:lıJ· 
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.... ın .... 
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lillri .. Flori. 
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... a-.clan 
~---illti• 
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....... Mt llal 
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Ufuklarda -retit vermiyen Arı' 
~~ ;tblerlmfzJe arqtırnltea 
\!# ,..ndan da tolire tofUfor· 
dtaıc: . 

san mun • 
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f;evlren: A. EKREM 

------.---ılle ge:ım ki 
du dair• al. 

Wallti MMllf•'-t fMNll ~Jk
atlatla tNtattlmıt •• hltab 

llMtln ı1tkl6fllt kııttU-.an hir 
Iİlftl•··· Alt ..... llA fetll ... , • 
larile •e parlafü tttlttatıltrlle 
·•ttorife., .atdt. 

Ha,.Unil•tl• ~Wlblüi ... -
ftflait tt laeta... 4ltlatta i
M .. İMl Jllll ~kar· 
tt pw..a_...... tWMtelt ıri 
,...,tllütWI ....._ 
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.. ili ..... l*t. fi JD tat•· 
ttt'-• 

1 tltn:t ~· Jalbet ..... 1ar. hiç 
olmazsa yol yaratıyorlar. Diinya 
aafttllı lllrlllit9 '1r •arp IMyda· 
ftt H liel ltan'ketl6rin koridoru 
elan Amantlukta 1918 yılmda 
artık top ıürültüleri dindi ve i•i
tilmez oldu. Fakat .ılke molörlü 
arabalar için yapılmıt J;lr toeler ı 
ıet>ekeıi ltaüllarilt &aft;tad Çılt
mıı butunuför.tu. 

la;llee A\ttdtM Ulk~l'*i 11111 
J&Yat Jl\rat 1Mthü ç&fın~an 
benzin çaima ıeçeceiine Arrii · 

tıttıuıt birdtHılrit• ~ lltı alliflıta 
btbl ~ld•rı, ltlardll\ W a• ltüV -
~~incit" ibNMIZM• ~if et. 
du •• bü dl 61l Jil iİbl 1tıtua• 
bit zailiadS• ~~~M-.t:i. 

o 

tım) eözii daha dojruchır. 
ltkotlta; Tlrtn ve Gjlr.kıbtra 

ıibi, .halisi 32000 ile rzooo 
araııtı4a bllft birinci attııf tehir • 
ler aruında Koriçe, AtbawUuiun 
intikal devreıine l(iz~I ltlr ör • 
nektir. 

Atlllttlt ltlllltMH lleflll tlut· 
cit. ~·• tM•ı utt •e 
kuMik ......... rilfttUIUj ...... 

ldttl ttm 1-tuuta .&. ~letln 
ılllel 41pidtt11l1 ..... ,. ...... 
c1ıaWt ,..,._, llllet-ı ll*fnll- .Kdtirwtllt llf __. Aultlldllflet,... en 6ii,UA A.;e.a ,..,.tlttı ya,-... •tttath ıtltw. Öfht fdlflf4• Awttl* iftl~cm bir çofrı aılanm 9'~ . 

Okut anıt.lltittil. ~iıWllllt '"*'"*';. Vlhttltt Miti ll•i lıla1'.m a. ı.w~ •W7 _., .. 
ol t,.letl .......... bkttbr" titttle lft almtfft. 

Arnauullapn en iyi den~ lim.ının tla iniler ve &e, ,...,.,.,. 
Slend 'eni&rlert ilti lrilomefre katfar uzakta z•)'ffnHi "' hArll€Alff 

:ginfle 6ir ,.llirJir. CiutıTJalıi me ıe orntanlttttn.lmn fDIJirattıtn ,,..,., 
rmıllM dolayuıyle ıehbahlılııa Av,,,,.. Jlll•tln• Vmorla .lattı .,.,._ 
mitdr. 

toförleri ümitilt1tttl~ tJaitttttôt. ı 
Mtiiiüinan mahlll&1İ itli& t&t -

leri ltaj;iyilil ıi~di ı>t!t6lttliı d~ 
İudur. "iriadyüi ıttltat.Utttiötlt! lte 
ancalt cilz kçaitl&i+rit aıt~n etek 
ler, len r6iiİtll Çbf&j>IU keıik saç 
lar, ıözlere tenlik ftflflf!ltte " 

•••• • - ~-

Dört ya ında 
bir fedai 

Fransadtı N ogeut - le - Rotrou
dan blldır1111or t 

lltldfila fa~hlıtt fllHb • 
.tu111111Htde&M .,..llıt4"Ml
na* Wtl ~lft. lteldtl bal rtttta
• dal ...,.. .,.,...., ••• oı . 
..... tlhllk•ll ...... t ... Hal ,.. ......... .,. ....... , ......... -

•tt1Bllll tlİ ...,. "'4at ~•r . 
Mfali Wf rubtltlt Mf' bMJa 

... et.Mlltı ltili 11tftön 

luftda lliltla WU84' 118tatlten 
., ... ..,.....,. la.At~ 

Ama~ ~ llnlit 
yUrUHllltlnr. ~ lılifaf lftl • 
malar eıki btalarmı l;ir . türlü 

'ı deiiftirmiyorlar ·~ acl..-ı akıll•. 
bir Jarıttan IObra almacak • • 
iuk hir d1lf'ln • Jaemilsli ..,_. 
(muarl .. ll) in ~ "91 ti 
doğunu ıararli hlill ealjtltlti t 

Dike .,..hbl t,qa clilltMkte
dir. Hanai ftiriı~in ~IJ&Jllll 
bilmem ki' H-,di tiz~ ~alilr~ 
ıölünüıa kurutulmuı •a,almı 
anlatayım: • 

.... 
Yeni ve biJük wneHer lteaH • 

yen hükiimet birdenbire binlerce 
hntu Hl8llllt ..,,_ ... _it 
ı,ı .. ~,....... Mt 
korutilia liiatltüı ıa1tt. 

_ ....... ,, ... ., 
,,.,., Yı 
'1lfl tlHlhlaMt elu Amı9111lltl 
nk ..Wdıltl tib_.. 
tlt. 

Qöltllllaf ifa fa'6 tıltu1.8t. .._., ... Alr ollfila .a 1tJ1 •11111 - . 
Det.,. .... flfWil hll••dtala c• L- • • .... t l. _ •• 1 ---1 it _l . " . 4 l <ltt~fL 

&ı..4 lııetht1t ai4 lıt 1 ıncın ıaVClfl neticaınde Arnalldu UR aarncrım ~ INUIUftlllaCDI ...,... 

~:;t'Htttt •;.,., aatlllı: ~: :.: bir ıebeltenin •hıW inılJu. Jlın-bin gerelıletm:'ifi ':'°mobil ndftYlt. 
---... L Ç"nkü" d"" d 6urada ,otlar asılmmına """ o1r1 •• ta, slSn/Gliıih ·- Vf-. .... ,,~b. u ort yqın a o- • nJU: hll 701.lm 
JIB ••• 81111•.1 IOiuk ltanhbiı- CIVCll'I - ar. 
JU ltfıa all hlltt ltafbetıalyetek, 
br4etihl ~ l~ltt kendini fUf&ttlat tthauf, hl!mb ttltttlllı 
mya attı. doktor küçôltl tllfllltlli ııttl yll'-

Küçük bbraman nudaa kar • tunluktaa bitldtt bir balt1e ift.lu • 
llltlnin etllllhdea ,.uta,.bil • nan aiabeytlöl teda\tl akma •I -"*" •• bfltl ldfıJ* liltlar ••ı*"t- mııtıt. 
tir. küçük kurtar.ıcı ıeçen yıl da 

Bu IU'ad& be vab. yerine ko- ayni yerde deriye tuvarl&nmrtb. 

Y&w Wl.-lli ijii ..... 
inak üalfe Dl.. 'ir Jln .... la• 
tafırulaa ................ 

........... '* ,.. ~ lliıik 
bt~dl~ ........ 
bıemiı bir cesaret ve 1'11111111• 
kaldırıp liendlli iüfi itilijttf. 



8 HABER - 'Akşam Posta~ 

' z as esi 
içinde Avrupa,, 

Her millet kuş uda: "Zehirli gaz 
hücumuna uğrarsak ne qapacağız?,, 
Alnıan r, hiçb·r rn s enin karşı 
koyanıa ığı nıüthiş bir zehirli 

g~z vücuda getirnıişler 
Tayyarenin ne müthi§ bir ta· 

arruz, ayni zamanda ne kutıvetli 
bir korunma silahı olduğunu bil
miyen kalmadı. Bizde de her 
hangi bir tehlike halinde yurdu. 
muzu müdafaasız bırakmamak i
çin hava kuvvetle'l'.imizi çoğalt

mak kararı verüdi. 
Bütün yurttQ§lar, imkanları nis 

betinde bu i§e canla bCJ§la yar -
dım etmeğe çall§ıyorlar. 

Böyle bir vaziyeti~ Avrupada: 
hava taarruzlarından korunmak 
için neler yapıldığını öğrenme/.. 

faydadan uzak olmasa gerekti:. 
Bunu, Amerikada çıkan "New 

Outlook,, mecmuası "gaz mask.::.
si içinde Avrupa,, başlıklı yau 
tında §Öyle anlatıyor: 

"Avrupa gaz kaygusu iç!nde
dir ve onu düşünüyor. Gazeteler 
de çıkan birçok haberler, okuy'l 
culara sık sık laboratuvarlardi\ 
yeni ve daha öldürücü gazla•·m 
bulunduğunu bildiriyor. Fabrikalarından çıkan İ§çiler mas kel erinin himayesinde evlerine 

Pariste Le Matin'in Londrada dönü yarlar 

Bunlardan bir tanesi (Ak haç) 
adını taşımaktadır ki bir to9lu
luk içine atıldığı zaman göz yaşı 
vermekte, görmeyi imkansızlas -
tırmakta ve sonra ağızdan burun
dan kan getirmektedir. 

(Yeşil haç) ile (mavi haç) ise 
ciğerlere dokunan bilinmiş gaz -
lardır. 

Bu gazlara karşı gözleri ve ne
fes alma üyelerini maskeler ko
ruyabiliyorsa da (sarı haç) ya
hut (hardal gazı) denilen gazdan 
korunmak için giymesi ve kullan
ması hiç te pratik olmlyan bir 
türlü elbise kullanmak ge~ek

~ektedir. 
Sarı haç (bu gaz, ilk defa (perde 

kullanıldığı için iperit adım al

mıştır.) insanın derisinden içeri

ye işliyebildiği gibi üzerine yağ 

Karı, koca ve bir küçük ~ocuktan mürekkep aile, gaz hüc'"mu ======================= esnas rnda ••. 

Observerin, Romada Populonun sığınakları denemekle uğraşıyor -
sayıfalarında şu yolda sorular gö- lar. 
rüyorsunuz: 

"lperit gazlı bombalarla yüklü 
bir uçak bir şehrin bütün halkını 
b ... b'l. ·? • oga ı ır mı . ,, 

Bilmem, bunlar gaz maskesi 
yapan fabrikaların kendi malları· 
nı sürmek için baş vurduklar. bir 
propaganda yolu mudur? 

Hiç kimsenin gerçek olarak 
bir şey bildiği yok; fakat herkes 
işlerin biraz daha kötü olma&ın- 1 

dan korkmakta ve kuşkulanmak
tadır. 

Herkes maske alıyor. Paridi -
ler, yeni evlilerin şehirden uzak
ça yerlerde ufak apartıman]arı 
denemeleri gibi, gazdan kaçacak 

............. H ... A ... E .. ·9···R ........... ~ 
lstanbulun en çok satılan ha-~ 

kiki aktam gazetesidir. ilanla ·i 
rmı HABER'e verenler kare-~ 
derler. i ............................. ....................... . 

Romalılar, gazdan yaralanmış 
olanları taşıyacak kamyonlar bul
mak, hazırlamak peşindedirler. 

Londralılar "ölüm çiğ damlası,, 

denilen gazın, düştüğü yerde ne
ler yapacağını anlatan kitaoları 

okuyorlar. 
Sözün kısası, gaz tehlikesi kar· 

tısında yaşıyan Avrupalıların aile 
bütçelerine yeni masraflar giri • 
yor, soysal yaşayışları değişi

yor. 
Cenevrede bulunan arsıulusal 

kızıl haç (salibia.hmcr) merkezi 
iki yıldızı durup dinlenmeden 
halkın gaz tehlikesine karşı ko
runması için tedbirler aram3.kla 
uğraşmakta, bu tedbirleri herke
se salik vermektedir. 

Alman halkına başlıca dört 
gaz hakkında gilbi verilmekte, 
onların neler yapabileceği, bun
lardan nasıl sakınmak ve korun
mak gerektiği öğretilmektedir. 

Arı görürıce, sokmasından korkarak 
kaçarız. Halbuki yapılan tetkikler· 
den anlaşılmıştır ki arılar, kendile· 
rinc fenalık yapılmıuacağını arıladık
ları :aman ldç ~okmak adetinde dc
ğildirlet. 

işte bir misal: Resimde gördü
ğiiniiz adamırı b<:line tam bir kor~an
lılı: arı loplarımı~lır t·e aclam lıiç le· 
lôş eseri göskrmiyor • 

lngilterede tecrübeler yapılıyor. 

binalardan insanları 

J HAZiRAN ...: 1935 

Bir gaz hücumunda yangın çıkarı 

nasıl kurtarmalı? 

sürülmüş korunma elbiselerinden patıldıktan sonra içerisinde 8 saat 
de geçebilir. oturmak imkanı olduğu söyleni· 

Alman halkını bu dört türlü 

gaza alıştırmak için bir Alman 
firması içinde tehlike vermive~ek 
kadar bunlardan bulunan ampul
leri bir çanta içinde satmah la -
dır. 

Bu çantanın yanında bir de o· 
yuncak bir top vardır. Zehirli gaz 
bu topa konur ve ateş edilir. Oza· 
man çıkan duman koklanır ve bu 
suretle bir kimse bu dört türlü ga -
zın kokusunu anlamış olur. 

Fransız şehirleri arasında l>i .. 

gaz hücumu yapılacak olursa ha • 
vaya yayılacak toksinleri dağıtabil 
mek için kuvvetli buğu düdükleri • 
ne ihtiyaç olduğu söyJenmektedir. 

Gaz maskeleri 
Son bir kaç ay içerisinde Avru • 

pa gaz maskelerinin satışı büyük 
bir ölçüde artmıştır. Paris ve Ro • 
ma mağazalarının bir kısmının ca· 
mekanlarında gaz maskeleri pek 
göze çarpar bir şekilde bulundu • 
rulamktadır. 

llkönceleri 15 dolara satılmakta 
olan bu maskeler, son zamanlarda 
piyasaya faz laca çıkarıldığı için 7 
dolara kadar düşmüştür. 

Yalnız şu var ki gaz maskeleri . 
takanları, bütün gazlara karşı ko-
ruyamıyor. 

Bugünkü günde Pariste sürgün 
olan Alman fencilerinden Dr. 
Helmut Klotz, Almanyada yapı

lan "yeşil gaz,. ın kuru kuru ~nsanı 
nasıl boğduğunu şöylece anlat · 
maktadır: 

"Hiç bir maskenin karşı koya • 
:nadığı bu gaz ciğerlere girmekte 
ve oradan fııkıran kanlar içinde 
insan kendi kaniyle boğulmakta -
dır.,, 

Bu gaz, havadan ağır olduğu 
için yeraltı sığınakları da bundan 
kaçınmak için bir çare olamıya • 
caktır. 

Gaz maskesi yapanlarla yeni 
zehirli gazlar yapanlar arasında 

sürekli bir yarış ve önürdeşme var· 

yor. 

Bu kulübe sekiz on kişiyi alabi· 
liyor. O halde bir aile içerisine 
sığınabilir demektir. 

Bunun değeri aşağı yukarı 90 
dolar (bizim paramızla 110 Iirıa 
kadar) dır. Yer altında tüneller 
kazarak orada büyük sığınaklar 

yapmak henüz kağıd üzerinde tas· 
lak halindedir. 

Şimdilik Pariste Envalid0 tlc .,e 
Versaydaki hasta yurtları için ge· 
reken sığınaklar bitirilmiş uJunll 

yor. 

Versayda orta zamanlardan kal 
ma bir şc;.to bodrumu beş altı yüı 
kişiyi kavrayabilecek bir sığına1' 

haline konulmuştur. 

İtalya, bir harb çıktığı zama1' 
bütün bir şehir halkını birden bo • 
şaltacak planlar hazırlamaktadır · 
Bir şehir için bulunmaları lüzumlıJ 
görülmeyenler böyle zamanlardı 

taşraya, köylere, hısımlarının ya • 
nına, yahut eğreti olarak yaptu l· 
mış barakalara gönderilecekler • 
dir. 

Şehirde bulunmalan gerekenler 
de gündüzün şehirde kimya ted " 
birleriyle korunacak, geceleri şe " 
bir dışındaki kamplara gidecek " 

lerdir. 

Böyle zamanlarda nasıl davra" 
nılacağım bildiren sözler gramo " 
fon plaklarina alınmıştır ve bıJ 
plaklar geniş ölçüde satılmakta. • 
dır . 

Sivil halkın hava tehlikesine 
kartı korunması yolunda Fran•' 
topraklarının korunması genel rrıii·, 
fettişi general Düşen'in söylediS' 
şu sözler çok önemlidir: 

"Biz bombalara ve gazlara kart' 
bir şehrin bütün nüfusunu salda. • 
yamayız. Eğer yüz.kişilik nüfusııf1 
yarısını bu yolda ölümden kurla • 
rabilirsek tedbirlerimizi aldığırtıl' 
za ve dilediğimiz sonuca varmakt• 
olduğumuza inanabiliriz.,, 

dır ki bunda gaz bulanlar ileride -:__ -""' 
llllltı1111llillllllll•1111ntlltlllfflvı11Mıflflllllllftımıt~ 

bulunuyorlar. 

Pariste altı ay önce "Maske! 2 3 
maske!,, diye haykıranlar şimdi: 

"-Sığınak, sığınak!,, diye hay- H A z ., R A N 
kırıyorlar: 

Bir firma, içerisinde bir oksijen Deniz gezlntlmizltı 
takımı bulunan madenden bir kü- ""nildllr ııı p;u ııtllllllll 

çük kulübeyi satışa çıkarmıştır. ~ııııttllllllt!Nllll"llllllll~ıuıııııııtıııııııııııııııııtlllllllllııtl~ 
Bu kulübenin anahtar deliği ka -



ll 

Son moda şem-\ -....-~~-.-1111111! 
siye kiminmiş ?1 

Ayıel ile Gülten, ıık, güzel, çitipiti 
bayancıkbrlar. Yazın gezinti yerlerin • 
de ve plajlarda dolaıırlar; sanki birer 
mankenmit gibi son moda elbiselerini 
tethir ederler. Bunlar arkadaı olmak • 
I" beraber, kıskançbrlar, biribirlerini 
hiç çekemezler. Aysel Floryaya giden 
trende Gültenle karıılaııp da elinde 
gayet güzel bir ıemsiye görünce: 

- Ne de güzel ıemsiyen var kardeş! 
demekten kendini alamadı. Bunun Ü· 

zerine Gülten: 
- Şemsiye benim değil Sunanın •. 

~rıılığını verdi. Arkadaıı görülme· 
mit derecede tık ıemıiye kullanan ka • 
dının kim olduğunu da merak etti: 

- He.ap me•eluini gene babana yaptırmıı•ın? 

- Suna da kim oluyor. 
- Beraberce yaptık.. Ben yardım etmeseydim tek baıına meselenin 

Sorgusu karımnda Güher bot dav • 
randı birdenbire: 

- Bilmiyorum ki, filditi sapında ba· 
yan Suna yazıyor iıte!. 

Deyiverdi. 

En yaşlısı .. 
Bilet giıeai önünde iki kadın mü · 

nakaıa ediyorlardı: 
- Evvela ben geldim.. Bileti evvela 

benim almam lzım.. 

- Hayır! Evvel ben geldim. 
Münakaıa uzadıkça uzuyor, giıenin 

önü gittikçe kalabalıklatıyordu. Giıe 
memuru bir sözle meseleyi halletti: 

- En yaılı kimıe bileti evveli onun 
alması l&zım. 

Kadınların ikiıi de geri çekildiler , 

içinden çıkamıyacaktı. 

ıitcnin önü açıldı. - Bak anne ... Misafir amcanın ıap kası su tutmugor .. 

r ı ıı ' 
11 

_ Kocam, beni ince ve zarif göste ren bir elbise ile görmek istediğini 

söyledi. 
Satıcı kız - Buna biz de pek merak ediyoruz. 

Erkek - Beni daima seveceğine, 
daima sadık lmlacağına yemin et .• 

Kadın - Garson geliyor, ciddi 
feylerden bahsedelim. 

Korkunç adam 
Küçük Aydın, arkadaşı Gündüzle 

konuşuyordu. Bir aralık: 
-Beaim babam sokaktan geçerken 

herkea bir tarafa kaçar.. dedi. Gün
düz sordu: 

- Neden? Şoför mü? 
- Hayır tahsildar! 

Garsonun 
tavsDyesD 

Titiz mÜ§teri, hiç tanımadığı lo 
kantaya girip oturduktan ıonra 

garsona P.etin iyi bir bahtif verdi 
ve ıordu: 

- Oğlum, doıdoğru ıöyle .. Han 
gi 1-emek daha taze.. Ne yememi 
tavsiye ederıin? 

Garson, müıterinin kulağına İ• 
ğildi: 

- Baıka bir lokantaya gitmeni· 
zı .. 

Zeki çocuk 
- Baba, sözlerin kapalı olarali im • 

zam atabilir misin??, 
- Evet oğlum.., 

- O halde gözlerini kapa.; Mektep 
karnemi imzalatacafım. 

Tecessüs 
- Kız ~fe .. Gene kapıdan (linliyor• 

Cin aatih:ı., 

- Hayıı· 'dinlemi,onlum .. Yalnız a • 
nabtar delijinden baktım. 

Doktor - Biç termometre koydu nuz mu? 
. - Koyduk doktor .. :Amma fayda etmedi, gene harareti var .. 

Eyili/C. nasıl ödenir? 
Derdinden kurtulan haıta, doktoru • 

na tefekkür ederken: 
- Doktor bana yaptığınıı; iyilikleri 

nasıl ödeyebileceğim? 
Diye yana yakıla aöyleniyordu. Dok· 

tor ıözü kua keserek: 
- Azizim, dedi, ben çek de kabul e· 

derim! 

- Eğer uslu durursan sana yt'pye
ni bir yüz paralık vereceğim. 

- Uslu durmazaam biraz eakimif 
on kuruşluk verir mi3in? 

Terzi - Pe1in para ile 40 liraya.. 
Veresiye olursa pefin olarak 40 lira 
vereceksiniz. Geri kalan 10 lira11ı tak
ıitle alınz. 

-
- Saatte kaç kilometre süratle gi

dlgortlU1Wz? 
- Bilmem, yola çıkalı daha on 'da· 

kika oldu. 

Hayvanları hiç 
öpmeyin! 

- Muallim, ıınıfta bütün talebele~ 
hayvanlan hiç bir vakit öpmemek öğü • 
dünü verdikten sonra: 

-Bunun tehlikeli olduğunu göı 
teren bir miıal verebilir rcisiniz? 

Küçük çocuklard"n birisi avaiA 
kalkarak: 

Diye ıordu: 
- Evet, benim halam minnacık kö • 
peğini boyuna öperdi de .. 
Deyince muallim sordu: 
- Peki ne oldu?. 
Ayni çocuk cevab verdi: 
- Ne olacak? Zavallı köpek öldü !o4 

l Uicın tesiri 
Doktor hastayı ziyarete gelmiıti , 

İçeriye ıirmeden evvel hizmetçi kıp 
sordu: 

- Verdifim ilacı içti mi? 
- İçti-
- Sonra ne oldu??. llaç fayda etti 

mi?. 
- Bilmem efendim.. Yalnız ilacı i~

tikten ıonra fincanı bizim bayın ıura • 
tına attı .. 

llıtigat 
i\hmed paraıınm üıtüne titrer. Ge • 

çen gün ameliyat oluyordu. Bayıltıla • 
cağı sırada cüzdanını çıkararak parala· 
rını aaymaia hqladı. 

Doktor müdahale etti: 
- Heıabmuzı ıonra görürüz tim

di sırası deiiJ .... 
Ahmed cevab verdi: .. 

- Onun için değil.. Paralanmı ba
yılmadan evvel ne olur ne olmaz bir 
kere sayıyorum. 

- Karını ameliyattan sonra çok i8 tirap çekecek mil 
- Pek çok .. Uç gün konuımanıaaı ltinm.. 

Bir unutkanlık! 
Mahkeme o gün pek kalabalıktı. 

Karısını ikinci kattan a§ağıya at
mıf olan bir adam sorguya çe -
kilmekte idi. 

- Evet : Biz apartımanm ze
min katında yaııyorduk; ikinci 
kata tatınmıt olduğumuzu büı • 
bütün unubnutum da! • 

Çünki •• 
- Otomobilini kimin çaldığını Lili · 

yoraun da neden ıeri almıyorsun?. 
- Belki liıtilderi deiittirir diye bek

liyorum. • 

Yeni pardesü 
- Veıtiyercleki kadına niçin bir li · 

, ra &ahıiı Yerdin?. 
- Bana vercliğj DardeıÜyÜ SÖrmeclin 

mi? Yepyeni.. .• 

Yilzme muallimi - Bir lira daha 
lazla ~rln, Uokta başınızı uukarı11a 
çıkartmam/. 

Kadın - Babanı bu köıkü yaptırdı ğı zaman ben küçücük bir rocuktum. 
- Çok alri bir. 'bina oldÜğu bel~i.. 
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BORSA 

• Loaı!rı li21, - • Vhaoa 4, -
*Ne.yor• *'" - • Mıi!rfl 6 -
• Parh 168. ~o * Berlln 42, --
• Mlltao fO?,- • \'arsova 24, -

• Brüksc ıi- • BDdApeştt' ~s. -
• Atlnı ~4. - • Bükrcs ı~. -
* CeııeYrr t6 •• 1Aclgraı 1'4, -

., soryı i'4, - '* Yolohanıa S.\ -
• Amsıcrdı " ;\.- * ıf11tlrı fl4ll, -

'. • Praı IJ9, - *Mecidiye .59, -
• ~tokbo m. :ıı •. ... flntnot !~O. --Çekler (kap. sa. 16) 

• Londra ôlti 50 • Stoli:hlm !'\.l~-

• C\'\'Or , 0:'9.S~7~ • \'t ue '4,'ıll14 

' ~ l'•ri~ t2.0~ •• ,. Mıdrlı ".'8125 
• Mllao, .6610 • Rtrlln l,9725 
• flrfitse 4 .697:- • \'arson •.eı ı.• 
+ Atin• '3. ·SS~ • Rudap~ı~ 4.~S91\ 

ı • Ccoevıe 1.4:\411 • tlbtcre, 7 &3:ı3 
• Sofya 2.~: • r.cıgraı :"4.~880 

1 
• A ııısterdı '""'" ~ Yot:o1ı.ıımı /IS -
• Pr12 ıa.- • Moskovı 109:i.~O 

ESHAM 

JW VAT N i N 
SAÇ BOYALARI 

1~nnzuk ~c\'.anc i b1tistnl1zfirlnrından 
Saçlann sabit '-c tabii renklerini ta· 

de cd r. Kumral \ 'C siyah rcnklcı· de 
tertip cdilmiı.:tir. Ter ve ,yıkanma la 
dahi ~km:tv,. Daima sabit kalıt. Yeıti· 
ne ııararsır. ve sıhhi saç boyalarıdır. 

iş 8aııku• .6't - i'ramvl.Y 1l, ı- ' fA PA 
Anadolu 2 ~.!'0 • tmento u lll.40 'e 
Retı ıı 7•1 C'nyoa Del -.-· 1 
sır . liayr\yc ıs. - ~ark he!. • -.-

Merlceı Banh~ı !18 - Ralyı - -
u. S~rt' -.oo .Şart m. mı -:.. 1 
Bomontı P,40 l'elefon -.-

1atlkrazlar tahvil' er 
• 193JTürkBor. 1 78.40 F.lektrh; 
* · il 26,6~ l"ram,·aı 

• • 111 06.t!i ~ihtım 
lstlkrUıDablll I 94,SO ~•Wolu 

•trıııl lstll:rat• Q:;,-
Anıdolu ~ı 

nas A '' ıo, Aıııdotu ııı 
.. • 'Sıvu-F.nuram '9S. - ,• \'6rnc~dl A. 

Ekmek fiyatı 
İstanbul belediyesinden: 

-.-
~u·o 

·~. 00 

« .. ~ 
44,4:1 

~1.50 

!'-" 7 . 

Haziranın on dokuzuncu gü • 

nünden itibaren ekmek on kurut 
francala on dört kuruıtur. 

lıtanbul a:rcılar ve atıcılar bir
lifinden: 

HUBUBATUIYLA/11 

StHHA:r 
vı: 

l<UvVET 

Dermatolog, V en~rolog 

29 Haziran 1935 cuma~si ıu- Bey<>fla t.ı. cad. Beltôr S. No. 9 
nü öğleden sonra Kağıthane po- ....... _. _____ İillllllmııiııııı.-.iıiııiıltml 

Dr. HAZIM 

liıonunda uzun me•afeli atrı ta
limleri yapılacaktır. lıtirlk ar
:zuıunda olan ıı2amn isimlerini 
yazdırmak ve ıen.iti öğrenmek 
üzere 23 Laziran 1935 tarihine 
kadar birlik merkezine müraca
atları. 

~ ~ 1(. 

İstanbul avcılar ve alıcılar bir
liğinden: 

23 haziran 1935 pazar günü 
Çınartıfa bü)'ük ava gidilecektir. 

lttirik attuıunda olanların kart
la.tını 1a.lmak ve av tafıili.lmı öğ
renmek üzere 21 bazira~ 1935 
cuma günü saat 14 de kadar bir

liğin Sirkecide Aıopyan ıhanında 
6 numaradaki merkezine müta • 
caadarı. 

İstanbul 4 üncü icra memurlu
ğundan: 

"Gençlik Tllsımı., 
SEKSÜLIN 

Eger iktidarsu~hktan şiklyetçi 
ıseniz. !ger birçok ilaçlar 
ahpta hiç birinden fayaa 
görmedinizse size son bir 

TECRÜBE tavsıye edeceğiz. . 

S EK·S U Li N kullanınız . 
'.eti : şa~anı : hayret ilaç, ter~ibindeki 
' .-.· . ' .. _·.~: r ~~" ·::' · :·· _ . & • 

· Kam, Sinir.teri• Bey mi ihya 
~ /'. ,·; J :'"'1,ı '·-'; • • "· • 

,,edici unsurlar. sayesinde ikı kelime ile 

"GENÇt-fGIN: TILSIMI dır 
KUTUSU ~00 Krt 

BEŞiR KEMAL • MAHMUT CEVAT 
EGZANE!>I SiRKECi 

Bir borçtan dolayı mahcuz o- ---~-·..-..-......::.::=-.:.=~==~ 
lup sahtına karar verilen iki ta-1!11 _______ 1!11111_•1--•ı 

ne saya i:likilıneğe tnahius Singer ' DOKTÔR 
makinesi 284--935 tUhlkrtesi Kemal Özsan 

günü saat 9 dan 10 a adar Mer • . lJrotog - OjterallJr 

canda Ktzlatajaar banıni:la 15 Bevliye MUtehaseısı 
N d K ral\öy - t'ksclsiyor mağazası 

o. a satılacağından İsteklilerin uanınilo. Uer ailn öjlcilen sonra 
mahallindeki memuruna müra .ı 1 2. de: "' • e kadar.. f'el: 412:15 
caatları ilan olunur. • • o 

AvUKXt 
iRFAN EMiN 
Kösemıhaıoaıu 

Sirkecide lataı1on kar~ılmda 
Sirkeci Palas lıanmda 5 - C1 

numa.ralara tqınm19tır. 

HABER - Ak,am Po~fast 

OyGINCEJ BCIVDK 

Deniz Gezintisi 
Bu ayın 29 Onctt pazar gUnU yapılacaktır 

Caz ve çılgın bir eğlence günü 

........................ P R O~ RAM ........................ ! . 
8,10 Köprü, 8,35 Üsküdar. 8,55 ~ Büyükderetlcn, 23,00 Bcykoz,i 

Kadıköy, 9,50 Büyükada, 11,20 Jı.. 23,10 Yenildiy, 23,25 Kanlıca,~ 
Yalova, 18,00 Yalova, 19,30 BU- Y 23,35 Anadoluhisar, 28,r>O Ar·~ 
yükaaa, 20,20 Kadıköy, 20,40 ~ navutköy, 24,00 Çcnge)köy, 24,20E 
Köprü, 21,50 Büyükdcre, 22,45 ~ Üsküdar, 24,35 KöprU... ~ ........................................................................................................... 

iŞTiRAK ŞARTLARI 
E) Ellerinde iki senelik aaimi okuyucu kartımız bulunanlar parasız 

iştirak ederler. 
0 Ell~rinCle iki ••nelik daimi okuyucu kartımız bulunan okuyucula. 

rtnu:ı yanlarmda en çok dört kiti getirebilirler ve bunlartn berbiri 
için 1.!kıener kurut ücret verirler. (Pulu ve vergiai dahil). 

(!) Ellerinde bir senelik daimi okuyucu karb bulunanlar panmz itti· 
rak ederler. '! anluında en çok iki kiti :.. etirebilirler ve bun! 'r:n her 
biri için 90 ar kuruı ücret verirler. (Pulu ve vergisi dahil). 

(S) Ellerinde bir aylık kupon bulunanlar (90) kuruı ücret öderler. 
(Pulu ve vergiıi dahil). Bunlat yanlannda bir kiti de getirebilir
ler, bunun İçin de ayrıca 100 kurut öderler. 

(9 Ellerinde ne davetiye ~e ne de bir aylık kupon bulunmıyanlar 125 
kuruı öderler. (Pulu ve vergisi <lahil) 
Gezintimize iıtitalt için timdiden hazırlanınız. Tam bir buçuk gün 
eilenecek ve iyi bir tatil teçirmiı olacak11nız .. . 

Gezintiye iştirak edecekler arasında 
ayrıca bir müsabaka tertip edilmiştir 

•f• .TAFSiLAT HABERDE •t• 
RştnıraıD< ednır;ıftza IE~Deınıecek "e 

tam. bftır neşe .nçıncne on seknz 
saat g<eçlrecekSDliillZ 

,, ,, 

60 Numaralı 
60 ,. 

Mulitelif eb'athla 
';5 X 82 eh adında 
70 9 VO eb'e.'dınela 
Muhtelif eb"adda. 

107500 kilo kahve rengi ambalaj 
26161935 

kağıdı. 
10000 kilo aliz beyaz karton çarıamha 

saat 14 de 
1 ôôOö kilo kahve rengi kösele 

karton. 
23500{) kilo Sellüloz kaiıdı 

10000 kilo birinci hamur kağıdı 2/ 7/ 935 
~f>OOO kilo ikinci hamur kfığıdı ıah günü 

5250 kilo bir tarafı kolalı l<uıe saat 14 de 
ltlğıdı 

Vuıtarıda nev'i ve miktarları yazılı kağıt ve kartonlar hizala -
rında yaztlt gUn ve saatte pazarhkla satm alınacaktır. Talip olanla -
rın tartname ve nümuneleri ~l mak için her gün ve pazarlık için 
de % V,6 muvakkat güvenme para siyle birlikte tayin olunan gün ve 
ıllatte Cibalide L. vazım ve miibay aat ~ubesindeki alım komiıyonuna 
müracaatlar. (2943) . 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosıı 
Şimdiye kadar .binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19.cu tertip 3.cü keşide 11 7 emmüztladır 

Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 
Ayrıca: 20.000, 12.0ÖO, 10.000 lhöhk ikramiye

lerle ( 20.000 ) liralık mükafat vardır •.. 
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.... . 
Hayatın neşesi 

dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
Tabletleri 

'r".orgun vllcutlan dinçleıtirir 

iktidarsızhğı 
ve 

Bel gevşekliğini 
giderir, yaşamak neıe11aı 
iatle eder. Eczanelerde bulu 
nur. lstanbulda fiati 150 
Kr. Tafsilit için Galata Posta 
kutusu 1255 . ... 
f stanbul yedinci icra memur .. 

luğundan: 

Birinci derecede ipotek bor -
cundan dolayı paraya çevrilme -

ıine karar verilen ve tamamına 
485 lira kıymet takdir edilen la
tanbulda Sultanselimde Çırağı 

Hamza mahallesinde Minare ıo -
kağında eski 14 mükerrer yeni 8 
numaralarla mürakkam hanenin 
tamamı açık arthrmağa vaz~dil

ln.İ!lİr. 

Arttırma peıindir. Arttırmağa 
ittirak edecek müıterilerin kıy .. 
meti muhammenenin %. 7,5 nia· 
betinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu ha· 
mil olmaları icap eder. Mütera -
kim vergi, tanzifat, tenviriye ve 
vak1f borçlan borçluya aittir. Art 
tırma ıartnamesi z...=.7..,..935 tari· 
hine müsadif Salı gilnü dairede 
mahalli mahıuıuna talik edilecek 

tir. Birinci arttırması 25--7-935 
tarihine müsadif perıembe günü 
dairemizde saat 14 ten 16 ya ka· 
dar icra edilecek, birinci arttır
mada bedel, kıymeti muhamme • 

nenin % 75 tini bulduğu takdir • 
tle ilste bırakılır. Alöi takdirde 
son arttıranın taahhüdü baki kal
mak üzere arttırma 15 gün daha 
temdit edilerek ~935 tari -

hine müıadif cuma ıünü saat 14 
ten 16 ya kadar dairede yapılacak 
ikinci arttırma neticesinde en çok 

ai'ttıranıtı üstünde bırakılacak • 
tır. 2004 numaralı icra ve iflas 
kanununun 126 ıncı maddesine 

tevfikan hakları tapu ıicillerile 
sabit olmıyan ipotekli alacaklar • 
la diğer alakadaranm ve irtifak 

hakkı sahiplerinin bu haklarını 

ve hususile faiz ve masarife da· 
ir olan iddialarını ilin tarihindeıt 
itibaren 20 gün zarfında evrak1 

müabitelerile dairemize bildir • 
meleri lazımdır. Aksi takdirde 

hakları tapu sicillerile sabit ol " 
mıyanlar satı~ bedelinin paylaş • 
masmcfan hariç kalırlar: Mütera· 
kim vergi, tenviriye ve lanzifiye· 
den ibaret olan belediye rüsunı\J 
ve vakıf icaresi bedeli müzaye " 
deden tenzil olunur. Daha fazfll 
malumat almalt latiyenleriJ1 
934 - 6978 numaralı doıyadıı 
mevcut evrak v; mahallen h~· 
ciz ve takdiri lüymet raporunıJ 
görüp anlıyacakları ilan otıı· 
nur. (12454) ~ 

Mahcuz ve paraya çevriJnıesi 
mukarrer kahape, koltuk, oda tt1o• 

kımı, gak ıohaıı, büFe ayna, !of· 

ra takımı ve saire 2~~93: 
tarihine müıadif ıalı ıünü iaı,ş . 
8,30 ela Beıiktaı Valdi Çeırr.e11 

ada ıokak 9 nl•marada iatılacatc· 
tır. Talipleriıı elmeleri ilan ofıJ" 
nur. 1480 

~na 
tıa ı .,, 
itiş. 
•efer 

tle 0 

dök" 
llİdi 
tlin l 

o 
Çına 

lar 
lane 
diiğ• 

-.......; 

lııek 
l'oru 
titn 
)ek 
huy· . 
l ı>a 
l'\ıy 

\ı 
>iye 
''n'? 
tin. 

fe.nı 
~t\ 

lllt 
tıa.n 

C\tt 
~r , 
~ıla 

ha.~ 
~ça 

''tı 
ad 
~() 
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DENiZ 
V©ı~O.lii) köoınDce1rn 

k©rklUltlUlr '1 
' 

aanyo yerine tuzlu su dökünenler - Güvercin 
~anyosu - iyi vücutlu denizciler - "Yüzmeyi 
Oğreneyim, sonra denize girerim,;~Atlas deniz· · 
Ortasında yüzmek-Yanmak, kararmak sevdaları 
~namak istemıyen kıza "oynasa
"-!,, demişler ... "Yerim dar!,, de
ili!. Yerini geni§letmitler ... • B\ı 
lefer de "yenim dar,, demiş .. 

Yüzme bilmiyen veya türlü 
'eheplerden herkes önünde deni
~~. girmek istemiyen adamm da 
llOyle sızlanıtları vardır. 

kimi: 

- Aman, der. Den.ize girip de 
"e olacak? lcab ederse tuzlu su 
dökünürüm. Ta deniz kenarlarına 
tİdip dünyanın zahmetini çelcme
llin lüzumu var mı ya? 

Denizde."\ herhangi sebeple ka
~llan kimselerin uydurduğu · yol

r pek hotuma gider. Hele bir 
ltneıinin şöyle biı· sebep ileri sür· 
diiiünü itilmiştim. 

- Ben, diyordu. Denize gır· 
'-lek külfetinden bir şey C\nlamı· 
>orum. lstanbuldan iyi bir plaja 
tİtıneğe kalksanız, oraya gidinci
t~ kadar, günün yarısı değilse de 
""Yük bir parçası gidiyor. Büyük 
1 ı>arçaıı da gelirken gürültüye uğ 
~~or. Elinde birkaç saat vakit 
'1mııtır. Onun da bir parçasını 

~ecel< ve uykuya ayırmaz mı
lttı? Sonunda ne oluyor. Güver
tiQ gibi, bir çöp birikintisine ka-

1'-ıı sokup bir iki çırpındıktan 1 

'°nra itini bitiriyorsun .. Hem de 
~ceğizinden millerce mesafe Ö· 

~d 8 d . " e ... u mu . enız .. 
l/o l/o l/o 

Yazın doktor tavsiyelileri ayrı 
l\ıtuluraa, denize girmekten kaçt· 
"-n!a.rın bir sebebini de ben vü
~l Yapılarında bulurum. insan· 
ı_ .. , hep bir yaradılme.mıştır .. Ba
~llrı, lüzumsuz derecede titkin, 

Zıları da bir uçak gibi hemen 
llçlcak tiptedirler ... Bunların ara
''rıda genis omuzlu ve güzel bir 
~d~le göst~rİ§İndcn sonra beline 

0 aru ince' ,..., düz bacaklı insan 

" ı:e.tit omuzlu ve güzel bir ada· 
töateıi§İnden ıonra belıne 

~o.:r..... • l · l sru 1nce en ınıan ar .... ,, 

örnekleri de göze çarpar ki, plaj
larda çok defa, hem böbürlenerek 
aıağı yukarı dola.tanlar bunlar
dır. 

Plaja gidip herkes · önünde, 
hatta denizin de ba,ını döndüre· 
rek, sularda bocalamak için mut· 
laka böyle bir vi;cut sahibi olmak 
lazımgeldiğini sar.anlar vardır: 

t 

Böyle çelik bir yay gibi ... Kumlar 
arasından f ışkırmıt gibi ... O ka-
dar ki, bir plajda "ya iyi vücutlu 
bir insan olarak denizle gü~eımc· 
lidir,, derler ... Yahut kurutulmuı 
balık gibi camın çerçeven içinae 
takılı olduğun ipten ayrı'.mıyarak 
sessizce yaşayıp gideceksin .. Son· 

· rası da belli!. 
l/o l/o :(.. 

Cılız veya işlememiş vücutlu 
kimselerin deniz kıyısında, soyu
nup güneş almaktan bil~ kaçın· 

dıkları sezilir ... Gerçi deniz, İn· 

sanda, '\:Ücuduna bakmak, ona 1 e
linden geldiği kadar • ölçülü bir 
biçim vermek hevesini kamçıla· 
yan feydir. Fakat "yüzme öğr~
neyim de, ondan sonra denize gi
reyim,, sözü n~ kadar tuhafsa, 
"vücudum g~litsin de öyle inıan
ların önüne çıkarım,, diltünceai 

"B'lfkalarının gerilip gerilip suya 
atladığını görerek •• ,, 

de o derece aksaktır. Gün ıtıiı ve 
-ada.mina göre- denizde boca
lamak ta vücudu tam sıhhate, , 
gelitmeğe götüren yoldur. 

IJ. :,. • 

Denize girince yüzememek de, 
"plaj eşiğinde duraklayanların , 
bir batka bahanesidir. Bilmem, 
yukarıda sözü geçen f ı:krayı hatır-
ladınız mı? Adamın biri, herke • 
sin yüksek bir yerden atlayıp atla
yıp, sonra ileri doiru İu üzerinde 
gittiğine görünce, mavi dentz~, 
ayni yerden hızla, bir de o kendi • 
sini bırakmıt .. Bir çabalama.. Bir 
altüst .. Aman! gidiyor, imdad! •• 
Yetişip kendisini kurtarmqlar .. 
Yuttuğu tuzlu suyu kıyıda çıkar • 
dıktan sonra kapüklü duclaklan a· 
rasından: "Aman, demif ... Bir da· 

1 

ha mı? Tövbeler tövbesi .. Yüzme 
denen ıeyi öğrenmeden bir daha 
denize ginnem ... ,, 

Yüzmeyi de karada öğrenecek 
zavallı .. .. . . 

Ben geçen gün bw münaıebetle 
gittiiim bir büyük ıarajda yepye· 
ni bir hususi otomobil yanına düt· 
mÜfüım .. DW'U!wndan çıkan mi.na
dan büsbütün habersiz, bekliyor • 

1 • 
dum. O sırada, otomobilinin bker 
leğindeki i~ç zerre tozu aldırmağa 
gelen gözlüklü bir zenıin: Cuaretsizler 7G11uu/a türliitiirlii ma lıarel 6Ö•terenler pek çoktur •• 

Malair bir 

- Otomobilinisl .ı.,..,. da ...:. Ela. •• Turuncuya doiru ıi-
töyle Maal&ja doiru bir çıksak ... diyorsun ••• Fakat biraz daha iı
dedi. Afkadat arıyordum .. Yalnız ·ter. 

içim ııkılacak .. · Sen misin bunu söyliyen !. Er-
Tıpkı Lunun gibi bazı isabet- tesi gün\ ilk -ırenle kendini Flor-

ıiz tekliflerin plajlarda bana ya- yaya atar. Kumsalın de e en 

pıldıtinı görürüm... yakın yerine, bir yüzü koyun, bir · 
Saçından ve ,kqlannın üıtün • sırtüstü uzanır. Ayakta zıplar. 

den sular damlaya~ biri: "Gine- • Günet almıyan nahiyelerini de 
niz de beraber açılsak,, diye, me- ıöyle. bir parça gün ıtıiına tuta
seli Floryada, tehlike bayrakla- bilmek için elleri üzerinde dur
rının ötelerine dc;jru e~Ue bir ita· mağa çalJfarak bir iki ıendeler .• 
rette bulunur .... Ben bıraz yüzme O · b 1 ki l" k b' • . • zenne ayıın ı ar ıe ıp a 1-
bıhrım. Fakat ne yalan ıöyliye- n••ın' e ei-e, b kik k ı.. .. • • . h' d d _ •••• mu a a -,ını 
yım, cesaretimı, ıç te urup u- • · 

dııarda bırakır ... Avuçlarının içi
ne varıncaya kadar kızartır, ka
rartır, göz~eri birer meyvalı sakız 
halini alır. Renıi değişir ... Fakat 
ezgin yüreii biraz rahatlar gibi 
olmuıbır. Tabiatı adeta yenen 
bu adam, bu, timarhaneden fış-
kırmıt gibi halile, ayni hızla 
göğsü açık ve ıaçları uçarak İs
tanbul sokaklarını durmaksızın 

dolatmağa hatlar. 
Ben diyeyim; ~'Çatlayan sırtı, 

üzerine tuz dölriilmü1 bir yara gi· 
bi •alıyor da, ondan kOJuyor ... ,, 

Siz deyin: "Bu adam, peıinile 
lıO§tuiu •ailamlılı gorünüıünün , 
•on derecai.ni elde etml,tir. Se
v4'aci, aklına Jokunmuıtur. Eriıil
memİf •aadetlerin son sığınağını 
anyor ... ,, Ne dersek diyelim ... 

Çok geçmeden soğuklar batla-
dı mı, bu pek gösterişli zatı, 

boyun atkıımı' kirpiklerine ka
dar herkeıten önce kaldıran, si
garasının dumanından sıcaklık 

umanlar arasında .görüyorum 

Sizin denizle 
dır!? 

aranız naııl· 

Hikmet MUnlr 

rurken mesafeler ve dalpların =====================:.:::::=======
k\ıvvetile çarpıtmada ölçmüt de-
ğilim. · • 

• • • • • • 
Yüzme bahıinin bura:ına ıe· 

lince bir tanıdıfımın çok ltellen
mit bir sözünü habrladım: Yüz -
'mek için derdi ki: "Gece yan•ı, 
zifiri karanlıkta fırtınalı bir Ok· 
yano• göbeiinJe vapurun batan 
Ja, balı o zaman yüzm~ bilmen 
bir İf.e )'CITCIT mı?,, 

• 
Yüzme fennini kultanmakta bu 

kadar kara dütünceli olmak iyi 
midir bilmem •• Fakat durup du
rurken kazaya uğrama taklidi ya
parak ıerçekten oçmaiı bulmak
ta beklenilmiyen bir bahadırlık -
br •.•• 

Alqam ·treni veya vapurile her 
halde tehre dönmelidir ••• 

• • • 
. Yazın: deniz hayalı cilvelerin

den biri de yanmak, kararmak 
olduju ıörülüyor. 

Bakın bu meraklı bir feydir. 
Birini tanmm ki yazm plija a-

yak baabiı tarihten batlıyarak, MotiirliJ teknelt>r urtıBında en ıızun ml!ıq/e üzerinde sür'at rekoru geçen 
etrafındlkilere ıormaia ıiri· halta ltalgada Venedlk ile Pavi ara.suı da yapılmıf, yukarda resmini gördü-

tir: ftlniJ:ı tekne ıaatte 433 kilometre - IÜr--atle birinci gelmi~tir. . 
- Nasıl? 7annuf, kararmq Tekne, deniz taggarelerinin ıuya tema.ı eden kısmından farksız bir bi-

mıyım? ~imdedir ve tayyare motörü ile iıle mektedir. 
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ORMAN ••sessiz sinenıa 
gene dirilecek !,, Va.h§i hayvanlar araıında ve Alrikanın balta görmemi§ ormotı 

larıntla geçen af k ele kah ra.manlık, heyecan, esrar ve tetkik 
romanı 

s ssnz şU!Mlemaınon en tanoll'\lmoş yoDClozilaıru onan •No: SS Yazan: Rıza Şekib 
Selim aslanh adamın hakikat 
olduğuna bir türlü inanamıyordu 

Gn ko kaırcııe o ır . b&yO söyOlYıyoıroaır 

Lilqan Giş'le Doroti Giş dün 
Bu 11rada içeriye Vahap gir -

mitti. Tamamile silihlanmıı bir 
haldeydi. Mofyonun kimlerle ko
nuftuğuna dikkat etmediği için 
daha kapıdan girer girmez: 

şehrimize qeldiler 
"Seniz sinemalar, günün birin· 

de yeniden iıe başlayacaktır. Bun 
ihtimal verilebilir .. ,, 

Bu sözü ben ıöylemiyorum. Bir 
sinema mecmuaıından da Türkçe· 
ye çevirmedim. Arkadaşlar arasın· 
da konuşup geliıi güzel uydurdu • 
ğumuz bir §ey değildir. 

Dün Pcrapalaı otelinde kendile
riyle kar ı kart ıya konuıtuğum 
tanınmıı ıinema yıldızları Lilyan 
Git ve Doroti Git kızkardeıler I 
söylediler. I . . .. 

Git, kızkarde9ler Balkanlarda 
bir gezintiden sonra dün htanbula 
geldiler. "Beyaz Rahibe" , "İki 
X etime,, filmlerini lıtanbulda gör
memit kimıe yoktur. 

Bunlardan biricisindeki kadın 
artist Lilyan Gi§i, ikincisinde her 
ikiıini birden, intanın yüreğini bir 
yaprak gibi titreten, dokunaklı 

rolleryle herkes hatırlar.. Lilyan 
Git, Doroti Gi§, seniz sinemanın 
en parlak günlerinde ainema dün -
yasının birer kahramanı olmuıtu . 
Kendilerine yaratmayan rolü Ü• 

zerlerine almadılar. Her oynadık· 
ları rolde de, film "Son!,, deyip 
de bittiği vakit, sinema. kapısından 
bir yığın insanın, gözleri ıııl ıtıl o· 
larak çıktgını görmemek imkan · 
ıızdı. Filmlerinin adına göre ide· 
ta kendilerine "İki Yetime,, dene • 
bilecek bu küçük kızlar hemen 
hepinizin gözü önüne ıelecektir. 

.,, * . * 
Dün Perapalaa oteline indikle • 

rini itidip de kendiledni görmeğe 
gittiğim vakit, dıtarıya çıkmıf bu
h:nuyorlardı. Sinema artiıtlerini 

görmek,görmek istemek çok baıka 
bir ıey .. Onların perde üzerinde 
bizde bıraktrkları hayal tesiri ıan· 
ki kendilerini gördükten sonra bir 1 
hakikate dönecektir. Sinema ar -
tiıtlerini görmek adeta birisiyle u- 1 

zun boylu mektuplaıtıktan sonra 
buluımağa benziyor. Lilyan Git 
ve kardeti Doroti Git, çocukluğun
dan biri sinmıaya giden herkesin 

uzaktan ahbapları sırasına girmit~ 
tir. Bir seyrek kadar bekledim, 
beklemedim; kapıdan göründüler. 

Lilyan Git'i seaaiz filmlerde gör· 
aüğümüz zamandanberi bir kaç 
yıl geçmi§ olacaktır. Fakat bu yıl· 
yıldız, tıpki "Beyaz Rahibe,, de 
gördüğümüz küçük, dokunaklı ve 
dudakları titreyen yüzü taşıyor . 
Üzerinde koyu kayaı rengi bir fıs· 
tan vardı. Ba mda Skoç biçimi eğ· 
diği gene o renkte bir here .. Lilyan 
Gitin ıa.çları aa.rı, ltcndiıi uzun 
boyludur. Kardeıi Doroti Git ise, 
Lilyana niıbetle biraz daha yıp • 

- Siz gazeteciıiniı, dedi .. Size 
ne aöyleyeyim ki, entreaan olsun 
ve gazetenizin oku>:ucularını me .. 
raklandının ... 

Ben de: 
- Siz, se11iz filmlerin en t&nm· 

mı§ tahsiyetlerisiniz, dedim .. Söz • 
lü film çıkınca vazgeçtiniz .. Sözlü 
film aleyhinde ne aöylcaeniz mak· 
bulümdür. 

Lilyan Git, doğrudan doğruya 

Doroti Giş de, karde!İ Lilyan 
Gitin dütüncelerini besliyor .. 

- Ben biraz da yorıunluk yii 1 
zünden çekildim, dedi .. Dört ya .. 
ttmdan beri çalıtıyorum .• 

Bununla beraber, hem Lilyan. 
Hem Doroti bugün Nevyorkta bir 
tiyatroda uğratıyorlar. Bet altı ıe
nedenberi, her birinin temsili, ay· 
larca aüren bet altı piyes oyna .. 
mıtlar. Bunlar araında lnailiz1e -
rin en akıllı muharrilerinden sa • 
yılan Bernard Şov'un da eıerlerini 
oynt.mıılar. Şunu söyleyeyim ki, 
lngilizlerin ve bir çok Avrupah1a • 
rın çok beğendiği bu yetmif betlik 
ihtiyar için, Doroti Git, "artık aön
müf, diyor. Etkiti gibi ya.zamıyor,, 

Lilyan Gite aeuiz filmin, bir 
gün tekrar gelip ainema dünyuına 
eiemen (hakim) · olup olamıyaca· 
ğını sordum: 

- Muzikli bir aeuiz film çıkma.
il beklenebilir .• diye anlattı. Şim • 
di mümkün ve en iyiıi budur. Yani 
aöz olnuyacak. Ve bütün film de • 
vam ettiği müddetçe, tıpkı aeıli 
ıinema ıibi uyaun bir muzik ken· 
diıi ni takib edecek .. 

- Hangi filmlerinizi en çok se· 
ver11nız •• 

- Mofyo Bimo ! dedi, ava gi
diyor muyuz? Hazır mısınız? 

- Hayır ... Avdan daha önem
li (mühim) bir hadise var. Artık 
ava çıkmak yok .. 

Vehap Mof yonun ne demek is
tediğini iki yerli vahıi arasrada 
beyaz bir çocuğun bulunduğunu 

görünce anlamııtı. 
Bu kimdi? 
Vehabm çok dütünmeıine 

meydan vermeden Mof yo: 
- Bu küçük aslanlı adamın 

oğludur. Kral Mudkyonun gön
d~diii bu iki yerli onu elde et
miye muvaffak olmuılar. Şimdi 
hemen Medkyoya gidip çocuğu 

teslim edeceğim. 
Aslanlı adamın oğlunun yaka • 

lanıp getirildiği bir yıldırım sü
ratile köye yayılmııtı. En ki'içük 
ağızdan en büyüğüne kadar her
kes bunu konuıuyordu. 

Bununla beraber kimsede bir 
aevinç izine rastlamak mümkün 
deiildi. Bilakis herkes düıünü -
yor ve endiıe duyuyordu. 

Fakih Ali ile Selimin hıili. ka
palı bulunduğu kulübeyi bek -

1 

.. ? 

- Benu hiç birisi iıtediğim ıi· kat armagan bıraktığı 'bir köpeği 

1 
bi olmamı§tır. Dedim ya, tam iler• çok sevdiği için, bu yolculukta da 
letiyor, mükemmeleıtiriyorduk.. onu beraberine almııtır. Yugoslav-

Doroti Giı Seniz sinema durdu .. Bir muharrir yada köpeğin boynuna Amerikan 
sözlü filmin aleyhine çekilemiye · ıinema için "azten hayallerin kı • bayrağı renkleri olan kırmızı, be
cek bir yumutakhkla~ mdtıtıdır,, diyOT. Hele ıeali ıine • yaz ve mavi renkte bir kordela 

- Sfü:lü film çıktı, fakat ilerle- mada bu hayallerin konuımaia bağlı olarak dıtarı çıka.rmıtlar . 
meie yüz tutmU§ olan bir san' atı ba,lamasıru daha tuhaf vo tabii· Bu renklerin Yugoslavya bayra
durdurdu, dedi.. Seuiz filmi, biz tikten uzak buluyor. Setli ıinema iını andırması, az daha bir mese · 
anıuluıal bir dil yapmağa çalııı • hakkma benim de böyle dütündü· le çıkarıyormut·· Sonra Lilyan 
yorduk .. Seuiz fi1m dünyanın her tümü yazabiliuiniz... Git, Doroti Git ve Mekkuloç is-
yerinde, herkesin anlayabileceği ~ .v. • mindeki üçüncü kadın, bu renk -
bir ruh be1iri!i oluynrdu. Sözlü Lilya.n Git ıiıara içmiyor. Doro- }erin ayni zamanda Amerikan 

. ti Giı Türk aigaralarının adlarını b;yrağı rengi ôlduğunu ve bir 
ayrı ayrı öirenirken bu pek tanm• Amerika sergisinde bu köpek mü · 
nııt tütünün içiminden çok tad kafat kazandığı için bordelayı ta -
duyduiunu söyedi... Dün ıabah tıma hakkını elde ettiğini söyle · 
gclirekn, binmİf oldukları vapur miıler .. 11 kapanmıf .. Bunu anla -
Yeıilköy açıklarında karaya otur· tan Doroti Git ıaka yollu: 
muf .. Lilyan Git: "lnta.allah de · ' - Korktuk, diyor.. Bir harbe 
linmemiıtir,, diyor.. Çünkü 11en~ sebeb olmıyalım diye endiıe edi • 
ayni vapurla dönecekler... Doro • yorduk .. 
ti Git !İmdiye kadar yaptıkala.rı Yuaotlavyanın manzaralann • 
yolculuk boyunca önemli bir kaza- dan beienerek bahsediyor .. Ve 
ya uğramamaıı olmaktan çok köylünün renkli hayatının filmler 
memnun .. Bununla beraber, büktü· için parlak bir zt:min olacağını 
tüğü parmaklariyle tahtaya vura - söylüyor. 
rak: "Şeytan ku)ağma kurıun !.,, Türkiyeye gelmeden, eski Ame
diyor. Her ikisi de, çok tamimi, rikan elçiıi general Şeril'in, cüm
çok yakın ve konutka.n inaa.nl~r,.... hur ba9kanımız hakkında yazdığı 
(ıtanbulu bir sinemacı gözüyle na· kitabı okunıuşlar.. Amerikayı aı -
ad bulduklarını aordum.. Bütün ka.n dertlerin bizde olmamasından 
inceliklerini anlattılar.Beğendiğini çok tcvinçli görünüyorlar. Bunun
söylediler .. Bizde snema hayatını la beraber Amerikanın bugünkü 
aordular .. · cümhur başkanı Ruzvelti deh§etli 

Amerika.ya ıibnit bir Türk tutuyorlar. "Ulusal kalkınma, 
Lilyan Gi~ filmi olup olmadığını ıordular. doğru çıkacak,, diyor ve Amerika· 

film buna hudutlar koydu.. Siz • • "' da bugün yapılan bütün dedikodu· 
sözlü filmi naad buluyorsunuz?. Sonra Yugoslavyada geçmit bir lara rağmen gelecek seçimde de 

ranmıt görünüyor .. Kumral saçlı • 
dır. Dudaklarının udyle her za -
man gülümıiyor Doroti Git, konu
turken durmaluızın nükteler de aa 
vuruyor.. Her ikiıi de ıakaeı .. 
Sözlerini daima ya bir C3ki inanı§ 
latifesiyle, yahut bugünkü hadise -
ler etrafmda bir tatlı aözle bitiri
yorlar. 

Lilyan Giıin konufmtı böyle.... hidiıeyi anlattı ki olaıan §eyler• cümhur ha,kanı olarak gene Ruz. 
Araııra ıiıe de aorgular aoruyor . dir. veltin retirileceğini söylüyorlar. 

Ben "Beyaz Rahibe,. ve "lk Ye· Git kızkardetler, ayrıca bir ka· Hepimizin hozırladığı ve yüre • 
time,, gibi seniz filmleri çok dm ve beraberlerinde bir köpek ol- ğimiz hoplaya hoplaya ıcyretmit 
ıevmit olduğum için ıamimyetl~, duin halde hem otomobille ae · olduğumuz ıeaaiz filmlerin bu iki 
bu ıenit ölçüdeki seniz filmlerden ye.ha.t ediyorlar. Fakat kadınla kö- tanınmıt yıldızına, bugünkü yıldız .. 
hoılandıiımı söyledim. Ve sözlü pek ve otomobil §imdi Atinada la.rdan" hangisini beğendikleri,: 

,. 
4 

• film için de, taka yollu: "-yeg& ·, ka.lmıttrr. Sonra yeniden buluta· aorıuıunu bll!ka muharrirlere bı. 
''Beyaz Rahibe,. nin unutulmaz ne kusuru, İçerisinde ki.fi mikt&r- j caklar .. Atinada kalan kadın ar raktım. 

artisti LilY.an G~: l da söz olmaması .. ,, dedim. kada.tlarının kocası ölmüttür. Fa- Hikmet MUnir 

liyen nöbetçiler bile, aralarında. 
yüksek sesle bu endişelerini r:JeY 
dana vurmaktan çekinmiyorlnr • 
dı. 

Fakih Ali, (Aslanlı adanı) ..;e 

"çocuk,, kelimelerinden hadise • 
nin ne olduğunu anlamııtı. 

Bütün orta Afrikanın kork'.JJ1Y 
bir kabusu halinde bulunan 4.s· 
lanh adamın çocuğunun kaçırıl· 
mı§ bulunması . 

Niyam Niyam kabilelerinin bir 
felaketi olacaktı. Fakih Ali siyıtb 
ıakalını kuru parmaklarile karı~ • 
tırarak Selime: 

- Kurtuluyoruz, dedi. 
- Kurtuluyor muyuz; 

sıl? 

- Nasıl olacağını daha pelt 
kestiremiyor, nı. Fakat Aslanlı a.· 
damın bizim kurtarıcımız olac~· 
ğında şüphem yok ... 

Selim, bu havalinin yabanct!1 

olduğu için, Aslanlı Adam h~' 
kında ufak bir fikri bile yoktıJ" 
O Aslanlı Adamı, hakikaten ys· 
nmda aslanla dolaıan biri db'" 
değil, bir isim olarak, bir lak&b 
olarak anlamıttı ve böyle oıı:Iı.1· 
ğu için sormamı§tı bile. F ak"t 

Fa.kih Alinin ondan bahaederke1' 
kullandığı kelimelerin anlattıı1 

mi.na hiç te böyle olduğu hissioİ 
vermiyordu . Nihayet: 

- Bu Aslanlı adam, aslanlı ,. 
dam dediğin de kim? Diye sof 
du. 

Fakih Ali, böyle bir aual kar~~ 
aında kalacağını ummuyordu. D1 

katle Selimin yüzüne baktıktıt11 

·sonra: t· 
- Sen Aslanlı Adamın kim 0 

. ve· duğunu bilmiyor muıun? 
di. . 

- Nereden bileyim?. Bu hcı1'1' 
katen yanında aslanla C!olat3, 

biri mi? 
Oba öpüp te batma koy .. or· 

manın bütün vahti hııyvantıır.1

1 
l b. . o k"" ""k }7l onda o an ırı.. nun uçu 

iıaretile Knr§a ormanının, 11". 

kadar vahsi hayvanı varsa hl\r~ 
• d'gl 

kete geçebilir .. ''Dur!,, de ı 

zaman durur .. 
Selim dudak büktü: 
- Buna inanacak 

değilim.. Sen gözünle 
mü bu adamı? 

- Hayır görmedim. ·bİ 
- O halde naııl inanmış gı 

söylüyorsun. 

- Görenler var .. 
- Kim görmüf? 
- Kimin gördüğünü biJ111eJ11~ 

Fakat yalnız Kar a orman•~,;· 
değil, Orta Afrikamn yegane C' 

kimi c!arak onun tanındığını 6 

nelerdenberi iıitirim. d gı 
- Hiç kimsenin tanıma 1 

l· 
• h.k. c·· l " 3 

yegane a ım... uze §eY 
lah... ~ 

Hele buna senin inanı~ıncı f
0 

trm kaldım doğrusu. ğıl' 
- Hiç şaıma.. Şayet çoe0

• e• 
nun a~mldığı haberi doğru 19 

onu çok geçmez tanırsın.. glt 
- itte kaçırılmış .. Deınek 

receğiz .. 
-Göreceksin.. Hem çol' 'Y

3 

kında merak etme... : 
< /Jm anıı ı•t::"" 
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SERSERİLER YATACI 

Onun için Serseriler Yataimı 
her ihtimale kartı büyük bir mu • 
lıuaraya, mukavemet edebilecek 

'bir hale tolanaia çalıt!J.Orlardı • 
Arıo Kralı olan dilenci Tril1CJ, 

böyle :'bir ima.,.., wlaa ıelemi • 
yeceiini .a,ı., ... ır 1riitln uatak • 
iiyle aenerileri kandırmaia çalıı
tıyaa ela Manfeid ft Llnteııe'nin 
iararı üarine kralm adanılan lie

" men hücum edeceklermit ıibi ha • 
reket eClildi. 

Bir çoJC 1i1ece1' toplan4b. Mü· 
kemmel eruk ve ceP,ban• hazır • 
landı. Seneriler Yatatma niba • 
yellenen aokaklar barikatlarla ka
pandı. 

EVYela her türlü mubvemete 
itiru eden Triko, ordu kuman • 
danlıiı, vaıifeıini ciddi bir ıuret • 
le ıörüyormuı ımi yapmacık bir 
tavır takındı. 

O ıece de her zamanki ıibi bü· 
tün sokaklara n6betçi koymuttu • 

Bu nöbetçiler hep kendisine ıa • 
dık adamtar olduiundan onlara: 

- Hiç bir ıey MSylememek ve 
herkeai içeriye bırakmak! parola· 
arnı vermiıti. 

Şimdi Ra,astana gelelim: 
Şönlye ile lapada Kana, en 

kıaa yoldan S.raeriler yatalma 
yollandılar. 

Rasutan çok müteeuir ıörünü· 
yordu. 

Her halde Manfredi bulmaia 
umetmitti. 

Fakat Argo hükUmeti içine ıh·· 
mek iıtedili zaı:ıan büyük bir mu· 

kavemetle karfdqtıiı için l:;u le • 

fer de makMClma muvaffak ota • 
mıyacaimdan korkuJ.ordu. 

lapada KapJ.a korkunç b1Y.ıkla • 
rımn a1tınclan ıülereli: 

- Momenyör, Tüiyleri meyda· 
nm41.Ad trYin mM..,;m liapandı • 
flmız zaman ne diifündülümü bi • 
liyor musunuz?. 'dedi. 

- Hayır, fakat bunu nna aöy • 
leraeniz memnun olurum. 

- Meaell, ukerlerden biriıi 

bizim fıçıya çarparak aantı.. Ya 
eler bu anda IUMDHf bulunup ay· 
ni fıçıdan biraz tarab içmek itte • 
mit olsaydı. 

- Dövütemie mecbur olacalC • 
tık. Likin hunu timdi neye dütti· 

nüyonun?. , 
-Hiç, yalnız, IUIUDlf adamla· 

nn her ıeye muktedir olduklarını 
dütünclüm •• 

- Ne demek istedifini anlayo • 
rum .. O fena bir vuıtadır. Belki 
daha iyi bir fey dütünürüz. 

Biraz sonra Hqarat Yataimm 
etrafmdaki dolqık ıokaklara vaı 

dılar. 

Raıutanın dütünceıi kendisi • 
ni ıeçmekten mennedecek ilk aer· 
ıeriye bizzat kralm ajzmdan duy· 
dutu ıözleri, yani gece yarumda 
Monldann Seneriler Y atalına bü
tün kuvvetiyle hücum eclec:eiini 
söylemekti •• 

Fakat hiçbir engele raatlama • 
dan ilerlecliii için ıittik~ hayreti 
artıyordu. 

Birdenbire kalaı tahtalariyle fı· 
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R1ISD!LD YATACI 

çılardan P.Pılaut Wr l.rilratla ir . etrafmda bir JsaW.lık llalmm,or-
tüli dar Wr riakta hahmdalar. cha. 

R.p.tan: Atetleria pnmıla tala ...... 
- O... Biaim eeneriler pliba lar aırala.ıamqtı. 

tertR.t almqlv .. itte ._da tey. Bu mı•larm ltrafmda korkunç 
kif ediJecelis. .. cli:r• cliit&ndG. ,mlü ...... ,, ,.. .... ~i --

Barikatla J.Ülaiblar.. dmlar, catlU bir wle prla llJle· 
Bir Mam ...,..ı.- çıktı. yerek fahitel..U. daima doWar • 
Şln.b9ı dukları ten""b kadehleri 11ota1tı • 
--Doetam, her halde ~ek. yorlarcl1. 

liliaı llm Çünldi hepinisin ha • Buılan n.ali toprqa otararak 
J&b 18hHbdedir •• dedi. lulıçlarııu ıili1orlar ve ~ • 

- Sia aarayclantınnr delil mi? ni biliJOrlarclı. 
9;. '-- ...1- ...:ı.t-Lı_:. "ı doJ..1.· • Geçiniz. • .. .....-. aa wıı..,_ - au 

Ba Trilmnan na&etçilerinden rayorlarclı. 
biriydi.. Raautanla. 1..-da Kana an· 

Ha,.ntte kalan Raıutan: dilerine hiç aldD"ıf etme,.a bu 
Ba herif b L--..: sünahan anamdan pçtiler. 

- . aca a .....,.; aar&J" Çüakii ......U.r nit.lı;ilerin 
dan baheecliyor? diye cliifGnclü.. nzifelerine ~de JÜ dikkat •. 

BarU.attan seçtiler... deceklerini bildikleri için ndite 
Artık _...rilerin her vakitten etıni,orlardı. 

çok tltikt• bulunmalarını İQ.b etti· Bir gün n6betçinin"biri, dileaıci • 
recek ba7le bir umanda kendiai • Jer Ye lunnrlara dahil otmı,aa bir 
ne ıöıterilen kolaybim aebebini adamı icerlJ9 bıraktıtı ~in ~ 
diifünmiJ...U plana devam etti. Trikonun .-riJI• udmqtı. 

Dar aokaim nihayetinde a,dm • itte &andan c1oı.11 tamamm • · 
lık ve ıeniı bir llWtJdan aöriince min WUQQJOl'lardı. 
la&Jnti eon derece.arttı. Raca.tan atetlerin alnleri ara· 

Bir aç aaniye eonra Hqarat amda ,eri maaallannı anclmr 1'ir 
Yatatmda bahmayordu. kütle tetkit eden ha tuhaf inaaalan 

Evveli, nerede bulanduiunu u. dikkatle tetkik ediyordu. 
lamak ve etrafmda 18riinen ıarilt Bu• )"ilzler, 'bu kor~ ÇÜ· 
manzarayı ıeyretmek için durdu . reler aruında. Monfoklon llaleı 

Aralıklı olarak yakılan atefter- mahzeninden lmrtardıiı delibala
den alır alır duaıan yülueliyor ve nın ıen, zeki Ye ciclcll Ji&iiDi an • 
kırmızı alevlerin ıtıiı hu dört kö- yordu. 
fe meydanı saran harab ve sefil Acaba onu SÖrM ~ecek 
evleri aydınlatıyordu. Her atetin miydi?. 
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,. SERSERiLER YATAOI 

Şövalye, yüreği çarpa çarpa a · 
raıtımıalanna devam ediyordu. 
Meydanın "ortasında daha kala· 

balık bir küme gördü.. Orada ne 
içiliyor ve ne de §a.rıkı söyleniyor .. 
du. iki, üç yüz adamdan mürek • 
kep bu küme söz söyleyen bir a · 
damı dinliyor sanılırdı. 

Bunların hepsi de tepeden 
tırnağa kadar silahlı idiler. 

Büyük bir kısmı zırhlı elbise 
giymiıti .•• 

Bunlar, H8.§arat Yatağının ha· 
kiki ordusunu tetkil ediyorlardı. 

Ragastan bunların arasına so • 

kulup sık sıralardan geçerek .öne 
kadar geldi. 

Bu kümenin ortasında bırakı • 
lan bir bo~lukta bir f ıçmm üzerine 
çıkmış olan bir adam yüksek sesle 

ıöz söylüyordu. 
Ragastan onu derhal tanıdı. 
Bu adam Triko idi. 
Arkasına ayni yırtık pırtık di ~ 

lenci elbisesi, (akat yüzünde eski 
zillet ve korkaklık y~r;ne bir vah
şet ve kurnazlık ifadesi vardı. 
Taş bir heykel gibi, arasrra rüz-

gar çoğaltıp azalttığı alev!erin 
ışığında daha çok veya daha az 
görünerek, kısık bir sesle ve hiç 
kımıldamadan söz söylüyordu. 

Etrafında hüküm süren sessizlik 
içinde, Ragastan bu caninin ser -
seriler üzer:nde ne büyük bir nü -
fuzu olduğunu anladı. 

Triko evvelce başladığı nutku 
bitirerek d~di ki : 

- Sözlerime ıon veriyorum 

Bize hücum edilmiyecek, buna ~ 
ıaret edemiyecekler. Asırlardan • 
beri korunmuş bir imtiyazımız var. 
Pek ziyade kuvvetliyiz. Onun için 
korkacak bir şey yoktur. Polis mü .. 

dürü Argo Krallığına hücum ede
rek kendini tehlikeye koyacak 
kadar deli değildir. Fena telkinle" 
re kapılmayınız. Polis müdürü 
Monklara boş bir hakaret olan ha· 
rikadların derhal yıkılmasını ve 

herkesin evine çekilerek rahatça 
uyumasını istiyorum. işte söyle • 
mek lazım gelenleri söyledim. 

Serseriler arasında bir mırıltı ol
du. Neredeyse Trikonun bütün 
sözlerini kabul edeceklerdi. 
Birdenbire genç ve gür bir ses bu 
mırıltıyı susturdu. 

- Kardeşlerim, muhterem 
Triko aldanıyor. Biraz sonra bize 
hücum edeceklerine yemin ederim. 
Ben de tam tersine barikadların 

kuvetlendirilmesini ileri sürüyo ~ 

rum .. 
Ragastanın vücudu şiddetle ür

perdi. 
O bu sesi tanıyordu. 
Ayak!arının burunları üstüne 

kalkarak f ıçınm yanında kılıcına 

dayamp lakırdı söyleyen bir deli· 
kanlı gördü. 

Bu Manfreddi. 
Şövalyenin yüreği çarpmağa 

başladı . 

Hayır, mümkün de~il, bu cesur, 
kahraman yüz, Trikonun polis mü· 
dürüne bir cani diye anlattığı ada· 
mın olamazdı. 

Serseriler vata·ğı 

-1- .. 

Serseriler ve fahişeler 

.. 

Bu vak'aların geçtiği devir hal::· ı eğmeyenleri yakmak için o:lnn yı · 
kında hadiseler ve şahıslar vaaıt·ı· ğınları yaptıran engizisyc n mah · 
ıiyle okuyucularımıza bir fikir ver kemeıi zalimleri çoğaldığı halde. 
mek iıterken §Unu da söyleyelim canileri cezalandıracak memurlar 
ki o zamanlarda umumi şeyler bulunmıyordu. 

ıimdiki kadar karıtık değildi . Halbuki cinayet :ısrımızda en 
O devirlerde hürriyet, bugün büyük bir leke sayılır. 

bütün kalbimiz, bütün varlığımız· Yukarda umumi feyler 0 kadar 
la bağlı olduğumuz insanlığın bu karı§ık değildi demitti.k • 
en tabii hakkı, zalimlerin kanlı ~!· 
!eriyle halk kütlesinden gaspolun
mu§tu. Siyasi ve içtimai serbest· 
liğe gelince bunlar da devrimizin 
yüksek dahilerinden bir kaç uır 
evel yetiten bazı ateşli ve cevval 
dimağlarda doğan bir hayalden 
ibaretti. 

Buna karşılık o zamanlarda u • 
mumi §eyler daha büyük bir istik
lal ve serbestlik içinde bulunuyor· 
du. Meıela kendi emeJlerine baı 

Zamanımızda polis bir iıi, m~· 
sela bir yeri baamağı, vukua gel • 
diği ane kadar gizli tutar. 

Hatarat Yatağı ıenerileri iıe 
İgnaı dö Loyolanın telkinleri ile 

Monklar taraf mdan kendi aleyh • 
lerine büyük bir baıkın hazırlan • 
makta olduğunu biliyorlardı. 

Bilmedikleri bir fey varsa o da 
bu hücumun ne vakit yapılacağı 
idi. 

• 
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lstanbul Belediyesı ilanlar• 1 
----...-.......----.-........,.__--------------......____ ............ 

Kuruçeşmt":de Kır sokağında vaki metruk Ermeni mezarlığın • 
dan 17'11 50 metre maa bahçe hane nin Şağılı Y orgi 153,50 metre ter
biinde keza maa bahçe hanenin ıağili Makbule beher metresi bir 

lira üzerinden ntılarak m;.ıamelei . tesciliyesi İstanbul belediye he-
sap işleı i müdüriyetinin 1~5-93 5 tarih ve 3083 - 3086 No. lu tez-
kcrel r•le bilclirilmi§ iae ele mezku ı meıa•hk mahallinin tapuca kay-
dı 'Olmadığından senetsi~ tasarruf at ahkamına göre ili.n tarihinden 
on bet gün ıonra mahallen tahkik at yapılacağmdan mezkur mahal-
ler hakkında iddiayı tasarruf eden ler mevcut olduğu takdirde tapu 
tnüdüriyetinde Beyoğlu tapu bat memuriyetine 935 - 3618 - 3629 

rr.ühimme No. larile müracaatları ilan olunur. (3380) 

18/ 6 935 Salı 1 Ha 200 
19/6 935 Çarşamba 201 ,, 400 
20 6 935 Per§embe 401 ,, 600 
21/6/ 935 Cuma 601 ,. 704 

Belediyeden aylık alan !Dütek ait ve ökıüz1erin 935 yılına ait bi

rinci Uç aylıkları yukarıda yazılı günlerde gösterilen ııra numarala
tı ile verileceğinden İstanbul Ziraa t Bankasına müracaat etmeleri. 

(B) (3381) 
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il Doktor Ahmet Asım i 
~Ortaköy Şifa yurdull 
ii n 
!I l'ramvay yolm; Muallim Naci cad. No ll5: ~I 
if' Istanbulun en güzel yerinde geniş bir park ortasında her tOrlil asri H 
i ltonforu haiz çok temiz, fiyatları çok ehven ve kadın erkek her türlü i!l 
:: hastalara açık hastahane. ~i 
JI Yatak fiyatları iki liradan itibaren: f: 
:a D :~ :ı oğum ve kadın ameliyatlarıyle apandisit, fıtık, basur ve buna il 
İı benzer ameliyeler için hususi, fiyatlar, arzu edene fiyat list~i ve il 
U brojür gönderi1ir. Telefon: (42221) Ü 
i! ::..cu::aı. iiihi:=="' ...... :::::::ıız L • Llwwwww LL -=-=· m rn:H 

- RAGASTANIN OGLU -

konağı gibi dö ·etmişti. 
Ev büyüktü. 
Madlen geniş koridora girdi. Bir 

merdivenden çıktı. llk kat döşeli bir 
çok odalardan mürekkep bir daire İ· 

di. 
l\ladlen buraya girdi: 

- Burada, kimse sizi gelip aratnaz. ! 
Bu evin sahibi ölmüştür, dedi. 

Madlen bu sözleri gayet sakin söy
lemiş olmakla beraber Ragastan da 
"bu e\·in sahibi 61müştUr.,, sözünde 
müthiş bir facianın gizli bulunduğu
nu anlar gibi oldu. 

Hakikaten müteessir olarak: 

- Madam, • ize ilftl bir teşekkürden 
daha iyi blr şey takdim etmek iste
rim. Sizin için bir hizmette buluna
bilir miyim? de<li. 

~iadlen başını salladı. Gözlerinde 
bir muvaffakiyet şimşeği çaktı. 

-'Benim için yapılabilecek her şeyi 
yaptım. Size zahmet olmasın Mösyö. 
Bu evde kendi evinizde bulunuyor
muş gibi oturunuz. Merak etmeyiniz. 
Diğer bir anahtarı ne kimsede ve ne I 
ôe tien<le varaır. • ı 

Bu sözler üzerine mert bir tavırla 1 
kalanları selamladı. Ye Beatrisle Ra- j 
gastanrn kapıldıkları hay.ret geçin
ciye kadar o da gözden kayboldu. 

Şövalye: 

- Ne tohaf kadın t dedi. 
- Zava11r, çok istirap çekmiı ~e 

hlla da çekiyor.. Elemlerini öğren-

mek ve onu teselli etmek f çht bir çok 
f etlakarlıklarda bulunurdum. 

- Şimdilik bunu üü ünmiyelim. 
Azizim. Bu çocukla isteiliğiniz gibi 
oturunuz. Benim lspada Kapya ile 
beraber biraz dı~arıya · çıkmaklrğım 
lazım: 

- Sersl!riler Yatağına ıttı gitliyor· 
sunuz? dedi. 

- Evet. Oraya gitmekllğim icap 
ediyor. Oğlumuzun ismini taşıyan bu 
delikanhyı görebilmek için daha an· 
cak iki saatim var .. 

Jtyet her zaman yaptığı gibi, 1.ien· 
aisine çoR yakışan blr harektle elle• 
rini bitiştirerek: 

- Oh! .. Onu kurtarınız! diye ba• 
ğtrdı. 

Bu anda bütün a.,kı, bütün ümidi, 
bütün yelsi taşmıştı .. 

Ragastan ona döndü. Şefkat ,.e 
sevgi ile parlayan gözleriyle genç kı· 
zı süzdü. 

- Çalışacağım yavrum.. haydi 
şımdilik allahasmnrlaChk. 

Beatris kenilisini 'tuttu. Raga~tan 
da sakin görUnmek istlyorau. Halbu· 
iti ikisi de derin bir heyecan içindey· 
diler. 

şö,·alye karısını kolları ara<;mda 
sıktr. Jiyeti de kucakladı. l~pada 
Kapya ile beraber nıerdh·enleri ine· 
rek acele solrnğa ~ıktr. 

Bu anda saat on sularındaydı. 

SON 

Bu serinin son kısmı "&ar•ariler 
yata{lı,, romanıdır 
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- Bütün kapıların ikinci aMhtarı 
bendedir. Bura~·a gelmemeğe ~min 

etmiştim .• Fal\at diln geı:e olnn mü· 
himbir \"Rk'a \iterirtc bu e\·de tahmin 
ettiğim gibi bir vak'a olup ohnıyaca
ğmr anlamakhğım ito.b etti. Sebeple
ı·ini anlamağa uğraşmaymız. Gecenin 
saat döı-\iünile geldim. Jı:;tediğim za
man gürUltü etmemek elimdedir. Bu 
hususta çok ustayım.. Sizi ı-ahatsız 

etmeden ~·ukarıdaki odalaraan birine 
çıktım. Ye i~te şimdi de karşınızda

yım. 

- l\ladam Yalitimiz çok kıymetli· 

dir •• 
- Evet.. Bir otele ığınacağınızı 

söylediğiniz antla meydnna Çıkmı~

ttm. Bu ~are pek 'iyi değil, hatta pek 
fenadır. Aradan lıeş ath saat geçme
den polis müdürü neı·dc oturduğunu
zu haher alacak .• l\lösyö dö l\lonklnr 
pek mahir bir adafndrr .. 

- Bize daha İJ i bii· teklifte nH b\ı· 
l unacaksmrz? .• 

- Evet, geliniz! 
Ragastan tereddi.it etmeden hu tu

haf kadını takip etti. 
J\ladlen bir kapı a~:uıtk mahzene 

inen bir merdh'eni:len inmcğe başla

dı. 

lspacln Jfapya, :Ragnstanın I\rala 
tuttuğu ışığı alanık merdiveni ~:drn· 
laUı. 

Madlen Ferron genişre lıir füahıe
he \"atarak <lufdu. Du\·ntrn yantna 
şarap fıçıları dizilmişti. 

Ragastan: 

- Tahit hu mahzen de nrnnılacak
tıı-. dedi. 

Mattlen gUHimsecH. 
Fı~ılardıın liM.sinin yanına gltle

rek tıkacın üstüne şiddetle hastı. 
Bir yayıh hafif gıctrhsı isitildi. 
Fıçrnm dibi bir kapak gibi ac;ıln

rak l~erisi toparlal( bir dehliı gibi 
göründü. 

Buraya eğilerek girmek icab edi· 
yordu. 

1\fudlen, lspada Kapyn ve Rugas
tan bu delik yolu ile ikinci bir mah· 
zene geçtiler. 

Bu mahzen oldukça genii \e ayni 
zamanda parl<e döşenmiıt ve gayet 
güzel \'e rahat bir oda şekline kon
muştu. Bir karyola, koltuk ~andalye
leı-i, bir masa, şamdanlar bulunuyor· 
du. Havası ise bir baca vasıtasiyle 

yenileniyordu. 
l\ladlen gülüm"i;rerek: 

- Sizi gelip burada arayacakları 
nt zannediyor musunuz? diye sordu. 

- Hnkkmız var Madam. Burada 
tam bir emniyet içinde bulunacağız ... 
Size son derece minnettarız .. 

- Hu mahzeni ben yaptırıp döşet
tim. Ye yayh fı~ıyı da ben düşündüm. 

- Madam, sizi i tievap etmeğe hiç 
hakkım olm:ıdığmı bilirim. Bununla 
beraber söylediğiniz sözlerin merakı· 
mı ~ektiR"ini de itiraf ederim •. 

- Bundan basit bir şey yok.. Bu 
ev, benim i~in pek mukaddes olan 
biri tarafından \"erildi. 

- Bu gibi tedbirleri bu mukaddes 
olan kimseye karşı mı düşündünüz?. 

- Hayır .• Bir ba~ka~ına karşı .. Ü· 
zerimde bir hakkı olan ,.e bu e\· hana 
verildiği günden sonra kendimi koru
mağa mecbur olduğum birisine kar
şı .. 

Ragastan hu sözlerin altında kin 
ve dü~manhk kansmış büyük bir 
aşk macerasının gizli olduğunu anla· 
clr. 

;:\latllt•n, derin bir i:lü ünce~-e dal· 
mı~ gibi başını önüne eğmişti. 

Birdenbire doğrularak: 

- O vakit bu evin bir lltt tiöyle 
miihim bit· fayda temin ecleeeiinl dü 
şünmemi tim. Herne~e; hunu ~iı~• 
takdim ettiğimden olll), kendim 
bahtiyar sayarım. Yalnız şunu ric 
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ede~c~im. Bu araştırma esnasında 
ben de size misafir olacağım, dedi. 

- :Madam. Burada sizin yanınızda 
bulunuyoruz .. Onun için siz bizim de· 
ğil, biz sizin misafirleriniziz .. 

Bu sözü söyler söylemez Ragas
tan, lspada Kapyaya mahzende kal-

1 
ma~ım işaret ederek dışarıya çıktr. 

On dakika sonra Beatris \'C Jiyet
le beraber geri döndü. 

m~atris Madlcne doğru ilel'lecli. ! 
- Madam, kocam Şövalye, size son 

derecede borçlu olduğumuzu söyledi. 
Dostunuz olmakhğıma, sizi öpmekli
ğime müsaade eder misiniz? .• 

Bu sözler üzerine Madlen büsbü
tün sarararak geri geri çekildi. 

Beatris hayret ivçinde kaldı. 
Nihayet :\ladlen acı bir sesle: 

- Beni affediniz Madam.. Göster
diğiniz sevgi ve dostluğa la),k olmı

yan biriyim .. Hayır .. Buna layık de
ğilim. Rica ederim benden sebep sor
mayınız. Beni aciz bir bendeniz ola
rak telakki ediniz .. Fakat emin olu
nuz ki sesinizin tatlıhğını hiç bir va
kit unutamıyacağım .. Hiç bir vakit .• 
sözlerini söyledi. 

Beatris: 
- Zavallı kadın, ne kadar isiirap 

çekmiş! .. diye mırıldandı. 
Madlen bu sözleri duymadr. Deli

ğin kapısını kapamağa uğraşıyordu. 

Bu çok basitti. Fıçının içindeki bir 
yayı itince delik derhal kapanıyor
du. 

Sonra odaya, daha doğrusu malı· 
zene inerek yüzünü mantosiyle örte
rek bir köşeye oturdu. 

Diğerleri de bir araya toplanarak 
sessiz sadasız neticeyi bekliyorlardı. 

Jiyet sararmış olmakla berabex 
aetanetfnl mu haf aıa ediyordu. 

Ragastan, lspada Kapyanm bera
berinde indirdiği iki tabancanın iyice 
İ§l~ l_şlemediğini tecrübe etti. 

Bu suretle on beş dakika kadar 
beklediler .. 

Madlen Ferron birdenbire: 
- Jşte geldiler! .. Hiç birimizin gü· 

rültü etmemesi, söz söylememesi lll.· 
zım. Şamdanı da söndürünüz.. Ufak 
bir ı~ık bulunduğumuz yeri merdana. 
~ıkarabilir, dedi. 

Ragastan mumu söndürdü. 
Mahzen zifiri karanlık oldu. 
Ragastan kılıç elinde ve tabanca 

da yanında olduğu halde deliğin Ö· 

nünde durarak bekledi. 
l{mlan kapının gürültüsü, eyi 

kaplayan ayak sesleri yukarıda gc· 
çen şeyleri anlatıyordu. 

Sesler gititkçe yaklaştı. 
Nihayet mahzene indiler. 
Beatrisle Jiyet heyecanla biribir· 

Jerine sokulmuşlardr. 
Mahzenin her köşesi ayrı ayn ara· 

myordu. 
Bir aralık kendilerine kapı vazife

si gören yaylı fıçı yerinden sarsılır 
gibi oldu. 

Sonra gürültüler yavaş ~avaş a: 
zalmağa başladı. 

Mahzen boşaldL 
l\fadlen: 

- Kurtulduk •• Fakat az kalsın fı· 
ÇlYI yerinden oynatmak isteyecekler
di •• Galiba birisi çarptı, dedi. 

Evin öte berisinde devam eden 
gürültüler de artık tamamiyle kesile• 
rek derin bir sessizlik Ragastana. 
Kralın adamlarının geriye döndüğü· 
nü anlattı. 

Madlen Ferron: 
- Kımıldanmaymız •• Biraz bekle· 

yiniz ! diyerek dışarıya çıktı. Acele i· 
le evin her tarafını dolaştı. Pencere· 
lerden sokakları ve civarı gözden ge
çirdi. 

Sonra mahzene inerek sevinçle: 
- Artık kimse kalmamış. Şimdi ar• 

kamdan gelebilirsiniz.. Evet zannc· 
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nersem bu evde kalmağı arzu etmez· / 
siniz değil mi? .. Sözüme inanınız, bu 
gece gelen adam bu andan sonra size 
karşı pek müthiş bir kin ve düşman
lık beslemeğe başlamıştır ki herhalde 
intikamını almağa çalışacaktır. sözle· 
rini söyledi. 

Ragastan hayretle: 
- Madam, Kraldan mı bahsetmek 

istiyorsunuz? dedi. 
l\ladlen titredi. Sesinin metaneti· 

ni muhafazaya son derece çalışarak: 
-Evet, Kraldan bahsediyorum. ce

\·abını verdi. 
- Mademki benim burada bulun

madığım anlaşıldc. Artık bu evde teh
like yoktur zannederim. 

- Evet, gerçi sizin burada bulun
madrğınız zannediliyorsa da er geç 
başka birinin burada bulunacağı u
muluyor. Bunu da gene gelip burada 
arayacaklardır. Belki yarın Kral ge
ne gelir •. 

- Madam, sözlerinizi anlamadan 
sizi dinliyorum. Fakat bize karşı o 
kad:ır yüksek bir dostluk eseri gös
terdiniz ki nasihatlerinize uymakta 
hiç tereddüt göstermem. 

- Geliniz öyleyse, sizi buradan da
ha emin bir yere götüreceğim. 

- Madam, bir söz daha söyliyece
ğim. Bize karşı bu kadar fedakarlığa 
katlanmanızm sebebini sormakbğıma 
müsaade eder misiniz?. 

- Bunu ilk mülakatımızda da söy
lemiştim. Sizi kurtarmak için canımı 
feda etmekliğime Fransa Kralına 

karşı en ufak bir nefret duymanız 

kafi sebeptir. 
l\ladlen bu sözleri çok kinli bir şi

ve ile söylemişti. 
Ragastan düşünceye daldı. 
O vakit ilk defa olarak aklına Kra· 

lın bu kadım aramak için geldiği, bu 
evin belki de Kral tarafından \·eril
diği düşüncesi geldi. 

Fakat düşünecek çok şeyi olduğu 
için bu hususta uzun boylu fikir ) ü
rütmesine imkan yoktu. 

Yalıttz: 

- Sizi takip ctmeğe hazmı, ceva
bını verdi. 

- Öyle ise hemen gidelim. 
Bunun üzerine l\1adlen maskesini 

taktı. Mantosuna bürünerek evden 
dışarıya çıktı. Jiyetle Beatris de yüz.. 
!erini miimkün olduğu kadar örttü· 
ler. Ragastan ile lspada Kapya han
çerler n tabancalarla silahlı olduk· 
ları halde sokağa çıktılar. 

Yaya yüri.imek icab ediyordu. 
Jiyet buna alışkındı. Beatrisr ge

lince o da bu saatte Parisi yaya ola· 
rak geçecek kadar cesurdu. 

l\fadlen Ferron k1avuz gibi başta. 

Beatı·is, Jiyet, Ragastan ortada, İs
patla Kapya da kılıcını çekip koltu
ğunun altında saklamış olduğu hal· 
de en geride olarak gidiyorlardı. 

Züiri karanlık olan sokaklarda 
tek tük fenerli adamlara rastlanı

yordu. 
Bu suretle o zaman Parisin en bil· 

yük cadesi olup bazı meyhaneleri a· 
çık bulunan, ara sıra talebelerden ,.e
ya genç Senyörlerden mürekkep bir 
grubun şarkı söyliyerek geçtikleri gö
rünen Sen Denis sokağına vardılar. 

Ara sıra, mızrakları veya tüfekle
ri omuzlarında göğüsleri zrrhh dev· 
riye koUarı hayaller gibi sessizce ge
çiyorlardı. 

Madlen Ferron büyük ve güzel bir 
kibar evin önünde durdu. 

Uzaktan gece bekçisinin sesi akse
diyordu. 

Madlen evin etrafındaki bahçeye 
girilecek kapıyı açtı. 

Burası Mösyö Ferronun sayısız eT• 
)erinden biridir. 

Zavallı adam, o müthiş felakete 
uğramadan evvel burasını hir Senyör 


